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.  حافظ ع� سالمتك
رعا�ة األطفال



2

رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
ي هذا الدل�ل؟

ماذا يوجد �ف
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع

المرونة التشغ�ل�ة الظروف والمساحات اآلمنةالتعامالت الصح�ة
:والرصد

:إن إعادة فتح ش�كاغو بحذر يتطلب ما ��ي 

وضع قيود ع� المسافات 
نالجسد�ة مع األشخاص اآلخ��

قيود ع� تجمعات األفراد

معدات الوقا�ة

ا�ةاستخدام األفراد لمعدات الوق

ةالشخص�متطلبات النظافة 

�ي ضمان التعامالت بأسلوب ص
)غسل ال�دين: مثل(

النماذج المرنةالدخولالسماح ب

المرونة التشغ�ل�ةمعاي�ي التنظ�ف

إرشادات السفرالب��ةاإلرشادات

الرصد/االختبارظروف أما�ن العمل

ط الدخول الخروج للوصول/�ش
إ� المساحة

إجراءات متخذة لتطه�ي 
المساحة

النظافة و�رشادات ��ش موارد 
ي الشخص�ة 
المكان�ف

هما تقي�م حركة الس�ي والته��ة و  غ�ي

مرونة مع اإلجازات المرض�ة 
)عند اإلمكان(والعمل عن بعد 

دعم المرونة التشغ�ل�ة 
)تعدد ن��ات العمل: مثل(

حركة األشخاص الحد من
ف المواقع بني

�سه�ل االختبار والرصد
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
مثال توض��ي 

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ما الذي قد �ختلف؟

1

2

4

6
3

5

14

ته��ة، ل��ادة التظل األبواب والنوافذ مفتوحة 
عند االقتضاء

ل متكرر، المنشأة �شكبتطه�ي �قوم الموظفون 
ها من عب، وغ�ي

�
األش�اءبما يتضمن الُد�، والل

� المطل��ة بالنسبة إالفحوص الصح�ة 2
األطفال قبل دخول الفصل

حت تمجموعات مستقرةتقس�م األطفال إ� 
اف ف إ�ش ف ُم�لفني معلمني

5

ف ارت3 داء ُ�طلب من أول�اء األمور والموظفني
ي جميع األوقاتأقنعة الوجه 
من وُ�طلب؛ �ف

األطفال ذلك أثناء التواجد خارج الفصل

ي جميعالفتات مرئ�ةتُن�شَ 
المنشأة أنحاء�ف

، ف�ما يتعلق بالنظافة، والتباعد االجت ما�ي
ها)PPE(ومعدات الوقا�ة الشخص�ة ، وغ�ي

6
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ي ال
ف جميع األطفال �ف مركز، يتم لتقل�ل التعامالت االجتماع�ة بني

تقس�مهم إ� مجموعات ثابتة ومستقرة

فصل األطفال إ� مجموعات مخصص لها غرف منفصلة، مع تخص�ص•
ف  ف ل�ل مجموعة ) 2(عض��ن اثنني ف الدائمني وُ�حدد العدد (من هيئة العاملني

ي الوال�ة
اخ�ص �ف )حسب ما تمل�ه �سبة منح ال�ت

ي يتفاعل فيها األطفال عادة مع الحد من• جميع األ�شطة المجمعة اليت
وهذا يتضمن، ع� سب�ل المثال ال الح�، الساحات . مجموعات أخرى

ة المخصصة لأللعاب الحرك�ة ال�ب�ي
ي الغرفة المخصصة؛ �جب تقد�م جميع الوجبات •

اإلفطار، (تناول الوجبات �ف
معبأة �شكل فردي) والغداء، والوجبة الخف�فة

مان أقدام م��عة باعتبارها الحد األدىف للنوم ل�ل طفل لض4إضافة مساحة •
ة األطفال ع� ُبعد  أقدام من بعضها البعض6إمكان�ة وضع أ�َّ

ي يوجد فيها م• لعب تجنب الوصول إ� المالعب العامة؛ و�مكن للمرا�ز اليت
ل داخل المنشأة أن �ستخدم المنشأة إذا كان ال يتم خلط مجموعات األطفا

وكانت المعدات تخضع للتنظ�ف بعد كل استخدام من كل مجموعة

-اإلرشادات المو� بها -

ا 10تحد�د حجم المجموعة بح�ث ال ت��د عن 
�
أطفال وفق

خ�ص الحكوم�ة حسب الفئة العم��ة لمتطلبات ال�ت

ف ب• امج داخل مرفق معني مجرد ال ُ�سمح لألطفال بتغي�ي المجموعات أو ال�ب
تقس�م 

المجموعات
أول�اء األمور /مع األطفالالتعامالت تصم�م جداول المجموعات للحد من •

ي بدا�ة
نها�ة اليوم/اآلخ��ن �ف

ف إذا تم ت• ف دراسيني ف فصلني بد�ل معدات السماح بعمل�ات االستبدال المؤهلة بني
الوقا�ة الشخص�ة عند االنتقال من غرفة إ� أخرى

ي •
ف �كون هناك نقص �ف ف حني ف البدالء المؤهلني عدد التأ�د من توافر المعلمني

ف  العاملني

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع



5

رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ام جميع األطفال بغسل ف ف أن يتأ�دوا من ال�ت ال�دين ع� الموظفني
اكل ساعة (�شكل منتظم  )إذا كان ممكن�

ي أي وقت �قوم ف�ه الموظفون بتغي�ي المواقع•
غسل ال�دين �ف

ي مكتب االستقبال•
ي كل غرفة، و�ف

سهولة الوصول إ� المطهرات �ف
ي �قوم الموظفون بتغي�ي مال�سهم إ� مال�س وأحذ�ة أخرى أثناء وج•

ودهم �ف
ا الموقع  ي الموقعإذا كان ممكن�

بانتظام؛ والتأ�د من غس�ل المال�س الموجودة �ف

-اإلرشادات المو� بها -

كة داخل�ة وخارج�ة، �جب ارتداء أقنعة الوجه • ي أي مساحات مش�ت
�ف
ين �عانون ُ�مكن استثناء األشخاص الذ(بح�ث تغ�ي األنف والفم ) ال�مامات(

) من حاالت طب�ة أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة
ي جميع ا•

ف ارتداء أغط�ة الوجه �ف ف الخارجيني ألوقات �جب ع� جميع البائعني
ي المنشآت

أثناء التواجد �ف
ا بال• نسبة إ� ع� الرغم من أن االمتثال الرتداء أقنعة الوجه قد ال �كون ممكن�

ا األطفال األصغر  ي عمر�
ي �شجيع األطفال �ف

سة ع� المدر عمر ، إال أنه ينب�ف
ارتدائها

يرتدي الموظفون أقنعة الوجه أو واق�ات الوجه

معدات الوقا�ة

متطلبات النظافة
الشخص�ة
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

�ة، إجراء فحوصات صح�ة يوم�ة لجميع األطفال، ومقد�ي الرعا
، والزوار ف والعاملني

ل، ُ�شّجع األفراد ع� أن يتعرفوا بأنفسهم ع�• ف األعراض، وأن قبل مغادرة الم�ف
ل إذا كانوا �عانون من  ف ي الم�ف

عراضاأل يبقوا �ف
ي ألنفسهم •

ي : مثال(قبل دخول المنشأة، �قوم العاملون ب�جراء فحص ذاىت
�ف

وس ك) انظر الملحق-صورة استب�ان  ورونا للتأ�د من عدم وجود أعراض لف�ي
)COVID-19(المستجد 

رة إجراء فحوصات صح�ة لألطفال لتشمل األعراض وفحوصات درجة الحرا•
ي المساحة المخصصة أثناء ارت

داء عند المدخل؛ وع� الوالدين االنتظار �ف
أغط�ة الوجه

ن ح� بالنسبة إ� األشخاص الذين تظهر عليهم عالمات المرض أو �عانون م•
ي درجة فهرنها�ت أو أع�، �جب أال ُ�سمح لهم بالتواج100.4تصل إ� 

د �ف
المبيف 

احة مع أول�اء األمور واألطفال اآلخ��ن من خالل إعداد مسالتعامالت تقل�ل •
داخل�ة مخصصة لتسل�م األطفال إ� المركز

، االسم: مثل(�سج�ل دخول كل طفل مع �سج�ل المعلومات ذات الصلة •
ي أجزاء المركز؛ و ) ورقم الهاتف، والعنوان

�شجيع قبل السماح بالدخول إ� با�ت
ة تالمس، والحد من التعرض لآلخ��ن خالل عمل�بدون �سج�ل الدخول 

اإلدخال قدر اإلمكان
المركز عند اإلمكان، يتم �شجيع نفس و�ي األمر أو الو�ي ع� الحضور إ�•

م من أجل الحد من التعرض؛ مع عداستالمه /لتسل�م الطفل إ� المركز
تالمه اس/لتسل�م الطفل إ� المركزالتشجيع ع� اخت�ار أحد كبار السن 

ي الموقع؛ و�تم �شجيع العام•
ف غ�ي يتواجد الموظفون األساسيون فقط �ف لني

ل لتقل�ص سعة اإلشغال والحد من الت ف ف ع� العمل من الم�ف عرضاألساسيني
ف وعدم السماح بالدخ• ف الخارجيني ول إال بعد اتباع جدوٍل ثابت لجميع البائعني

�سج�ل الدخول و�كمال الفحص الص�ي 
عند اإلمكان، يتم تقس�م أوقات �سل�م األطفال واستالمهم•

-اإلرشادات المو� بها -

السماح بالدخول
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف ن��ات العمل وتنظ�ف األس ي تع��ز إجراءات التنظ�ف بني
طح اليت

�ك�� لمسها

CDCمرا�ز بواسطةاتباع إرشادات التنظ�ف الموضحة •
؛ أو تجنب است• ف ي �ك�� لمسها مرة كل ساعتني ا تنظ�ف األسطح اليت خدامها تمام�

ا إذا كان ممكن�
ف �كون ذلك• اتظل أبواب الغرف ونوافذها مفتوحة من أجل الته��ة حني مناسب�
إ�مال تنظ�ف المنشآت بعد كل ن��ة عمل•
ي األلعاب غسل • ال بعد استخدام كل مجموعة لها، و�زالة الُد� واللعب اليت

ا  � ف ؛ و�تم فصل األل)مثل الحيوانات المحنطة(�مكن تنظ�فها كث�ي عاب بني
االمجموعات  إذا كان ممكن�

وضع قواعد لألطفال وأول�اء األمور قبل الدخول 

ا • ة المداخل، والممرات، ومنطق(استخدام اإلشارات المرئ�ة كلما كان ممكن�
)�سل�م األطفال للمركز، والحمامات

ي ��ش الفتات توضح التباعد بمسافة •
ي منطقة �سل�م األطفال6النظر �ف

أقدام �ف
واستالمهم من المركز

والتأ�د من ) الممرات، المدخل(تحد�د جميع نقاط االزدحام 
الحفاظ ع� معاي�ي التباعد

مع خضوعهم (إ�شاء منطقة عزل لألطفال الذين �عانون من أعراض •
اف ساعة ع� األقل بعد 30؛ وتنظ�ف المنطقة وتركها خال�ة لمدة )لإل�ش

�جب أن �قوم الموظفون الذين �عانون من أعراض بمغادرة . االستخدام
ي أقرب وقت ممكن

المنشآت �ف
ة المخ• صصة السماح لمجموعة واحدة فقط بالوصول إ� غرفة الساحة ال�ب�ي

ي كل مرة، وتنظ�ف الساحة بعد كل استخدام
لأللعاب الحرك�ة �ف

%25تقي�د استخدام المصاعد، وتحد�د سعتها عند �سبة أقل من •

-اإلرشادات المو� بها -

معاي�ي التنظ�ف

الب��ةاإلرشادات

مكان العمل
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
العمل�ات والرصد

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

التواصل مع أول�اء األمور والمجتمع حول النماذج اإلدار�ة 
الجد�دة

األوص�اء حول اإلجراءات الجد�دة والحصول ع�/التواصل مع أول�اء األمور•
المكت��ةموافقتهم 

التواصل مع أول�اء األمور أو األوص�اء من خالل طرق خال�ة من •
الخال�ة من ؛ و�ذا كانت الطرق)ع�ب تطب�قات الهاتف مث�ً (االختالط /التالمس

ل إلخطار أول�اء ف األمور أو التالمس غ�ي ممكنة، يتم إرسال أوراق الرعا�ة إ� الم�ف
األوص�اء حول تقدم طفلهم

لومات االتصال المتبادل مع سلطات المدينة والوال�ة المعن�ة، وتحد�ث مع•
ف �شأن أفضل الممارسات التداب�ي الجد�دة/الموظفني

توف�ي تدر�ب كاٍف لضمان االمتثال

مراجعة القوالب وقوائم التحقق واإلرشادات المناسبة المقدمة •
من إدارة خدمات األطفال واأل�ة 

)Department of Children and Families, DCFS ( ات حول التغي�ي
الطارئة ع� اللوائح التنظ�م�ة 

ف حول ك�ف�ة تقد�م أفض• ي لجميع الموظفني
ل رعا�ة تقد�م تدر�ٍب إضا�ف

لألطفال باستخدام اإلرشادات الجد�دة

-اإلرشادات المو� بها -

النماذج المرنة

مرونة اإلدارة



9

رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
العمل�ات والرصد

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

/االختبار
الرصد

وس كورونا المستجد • ف عدوى ف�ي ، )COVID-19(إذا التقط أحد العاملني
قبل العودة إ� العملCDCتوجيهات مرا�ز ف�جب عل�ه اتباع جميع

وس كورونا المستجد • )  COVID-19(إذا تم تحد�د إ�جاب�ة نت�جة اختبار ف�ي
، ف�جب إجراء التنظ�ف والتعق�م ف ا لتوجيهات ملدى أحد العاملني CDCرا�ز وفق�

ابته بالنسبة إ� أي عامل كان �ختلط بزم�ل أو أي شخص آخر تم �شخ�ص إص•
وس كورونا المستجد  ي لنفسه )COVID-19(بف�ي

م بالحجر الذاىت ف ، �جب أن �ل�ت
ا CDCلتوجيهات مرا�ز وفق�

ف أو أ��� قد تكونان مرتبط• ف بمؤسسة إذا أصبحت المنشأة ع� درا�ة بوجود حالتني تني
ة  ا، ف�جب ع� أصحاب العمل أن يبلغوا إدارة الصحة العام14ما خالل ف�ت ة يوم�

بهذە الحاالت ) CDPH(�ش�كاغو 
األخرى الموضحة، و�جب االمتثال لتوص�ات CDPHاتبع جميع إرشادات إدارة •

ي مكان العملالنتشار عند االستجابة CDPHإدارة 
المرض �ف

وتوكوالت CDCوCDPHاتباع إرشادات  الختبار وتتبع ال�ب

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
منهج إعادة الفتح

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ز إعادة فتح مرا�
رعا�ة األطفال 

ي إلينوي
1�ف

متطلبات إعادة فتح رعا�ة األطفال

-تفاص�ل إعادة الفتح-

ي تم تط��رە إلعادة فتح برامج رعا�ة األطفال بط��ق• ة آمنةمنهج تدر��ب
ف • ي المرحلتني

امج أن ترسل 4و3قبل فتح باب الرعا�ة �ف ، �جب ع� جميع ال�ب
إدارة خطة إلعادة الفتح تكون مزودة بخطة �شغ�ل�ة وخطة االستعداد إ�

)DCFS(خدمات األطفال واأل�ة 
أحجام ، �جب أن تعمل المرا�ز باألسابيع األر�عة األو� من التشغ�لخالل •

مجموعات مخّفضة
ع، أو 8بح�ث تقت� ع� خدمة • أطفال من جميع 10أطفال رضَّ

)ل�ل غرفة(الفئات العم��ة األخرى 
ة وقد استوفت المرا�ز العاملة بموجب تراخ�ص الرعا�ة النهار�•

ط لمدة  أسابيع ع� األقل4الطارئة بالفعل هذا ال�ش
ي عمل�ة التسج�ل•

:ما ��ي ، �جب ع� جميع المرا�ز الق�ام بقبل التوسع �ف
خ�ص • مراجعة خطة إعادة الفتح الخاصة بهم مع ممثل ال�ت

DCFSمن إدارة 
ف أو أ�50تخص�ص ما ال �قل عن • ا م��عة ل�ل طفل يبلغ عامني �ب قدم�
فل أقدام م��عة باعتبارها الحد األدىف للنوم ل�ل ط4إضافة مساحة •

ي سن الحبو؛ لضمان إمكان�ة و 
ة بالنسبة إ� الرضع ومن هم �ف ضع أ�َّ

أقدام من بعضها البعض6األطفال ع� ُبعد 
خ�ص ل• ي أنظمة ال�ت

جميع ستظل المعدالت �ي نفسها المنصوص عليها �ف
الفئات العم��ة

متطلبات إعادة الفتح لدور رعا�ة األطفال

ي • كانت �جب أن تعود الدور المستثناة المرخص لها إ� حدود المجموعات اليت
وس كورونا المستجد  )COVID-19(سار�ة قبل أزمة ف�ي

امج خطة إلعادة الفتح، مع تزو�دها بمكونات التش• غ�ل �جب أن تقدم ال�ب
والجاه��ة

، GOECDتتم اإلشارة إ� اإلرشادات المخصصة لجميع مقد�ي الرعا�ة والصادرة عن إدارة . 1
ا فقطDCFS، وDHS، وIDPHو فحةهذە الصُير�ب ز�ارة . الموضحة هنا باعتبارها مرجع�

للحصول ع� أحدث المعلومات

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
الملحق

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

آخ��ن هو حدث مخطط له أو عفوي بح�ث يتعامل ف�ه األفراد مع أشخاص: التجمع
لمدة زمن�ة ط��لة) أقدام6<(من خارج األ�ة، و�كون التعامل ع� مق��ة شد�دة 

مدة عمل�ة تنظ�ف ال�دين بال�امل باستخدام الماء والصابون ل: غسل ال�دين
وس ال20 مسبب ثان�ة ع� األقل، أو باستخدام ُمطهر قادر ع� القضاء ع� الف�ي

)  COVID-19(لمرض كورونا المستجد 

ف أي: التباعد االجتما�ي  فردين أو التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ست أقدام بني
ف من األفراد .مجموعتني

مثل أغط�ة الوجه، (معدات الوقا�ة الشخص�ة : )PPE(معدات الوقا�ة الشخص�ة 
محددة ؛ وتختلف المتطلبات حسب الظروف ال)والنظارات الواق�ة، وواق�ات الوجه

والصناعة

ي 
.  ��ة العملبروتوكول ُ�ج�ب العامل من خالله عن أسئلة عند بدء ن: الفحص الذايت

ا بتوجيهات مفّوض الصحة، قد �شتمل األسئلة ع� ما ��ي  :رهن�

ي درجة حرارة جسمك إ� أع� من •
درجة 100هل تعرضت الرتفاع �ف

ا للحرارة خالل آخر  ساعة من أجل 24فهرنها�ت، أو هل استخدمت مخّفض�
درجة فهرنها�ت؟100عالج ارتفاع درجة حرارة الجسم إ� أع� من 

ي من سعال جد�د ال �مكنك أن تنسبه إ� حالة صح�ة أخرى؟•
هل تعاىف

ي الحلق وال �مكنك أن تنسب•
ي من التهاب جد�د أو متفاقم �ف

ه إ� حالة هل تعاىف
صح�ة أخرى؟

ي من ضيق تنفس جد�د وال �مكنك أن تنسبه إ� حالة صح•
�ة أخرى؟هل تعاىف

ي الشم أو التذوق؟ •
ا من فقدان كامل لحاسيتَ هل عان�ت مؤخر�

عينة الستب�ان 
ي 
الفحص الذايت

م�د المصطلحات
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رعا�ة األطفال. حافظ ع� سالمتك
موارد الصحة العامة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ي إلينوي
اإلرشادات المخصصة لجميع مقد�ي الرعا�ة والصادرة عن إدارة –إرشادات استعادة رعا�ة األطفال �ف

GOECDو ،IDPHو ،DHSو ،DCFS :
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%2

0Child%20Care%20Guidelines.pdf

وس كورونا المستجد –إدارة التعل�م األم��ك�ة  ي ) COVID-19(معلومات وموارد حول ف�ي
للمدارس وموظ�ف

https://www.ed.gov/coronavirus: المدارس

CDC–توجيهات لرعا�ة األطفال، والمدارس، و�رامج الشباب  :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/index.html

ي تظل مفتوحة–CDCإرشادات تكم�ل�ة من مرا�ز  امج رعا�ة الطفل اليت :  إرشادات ل�ب
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/guidance-for-childcare.html

-اإلرشادات المو� بها -

ة توجيهات رعا�
األطفال

الموارد الوطن�ة لم��د من التوج�ه

ي هذا المستند �ي ألغراض الت�س�ي والمعلومات فقط؛ و�ي ال �شكل مواف
ا إن أي روابط موجودة �ف قة أو تصد�ق�

كة، أو المنظمة، أو الفرد خ�ي .من مدينة ش�كاغو ع� أي من المنتجات، أو الخدمات، أو اآلراء الخاصة بال�ش
ُ
ت

، أو المحتوى الخاص به، أو الروابط ا ي .  لالحقةمدينة ش�كاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانون�ة الموقع الخار�ب
ي للحصول ع� إجابات عن األسئلة المتعلقة بمحتواە .اتصل بالموقع الخار�ب

CDC– وس كورونا المستجد ي تدعم االستجابة لف�ي وخطة الرئ�س لفتح ) COVID-19(األ�شطة والمبادرات اليت
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC: أم��كا مرة أخرى

Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC– كات وأما�ن العمل -https://www.cdc.gov/coronavirus/2019توجيهات لل�ش
ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHA وس كورونا المستجد ف أما�ن العمل للتصدي لف�ي :  )COVID-19(توجيهات لتجه�ي
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

إرشادات عامة 
لمكان العمل

إخالء المسؤول�ة

https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
https://www.ed.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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