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.حافظ ع� سالمتك
خدمات الطعام
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خدمات الطعام . 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(

األشخاص حركة الحد من 
ف المواقع بني

�سه�ل االختبار والرصد
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خدمات الطعام. حافظ ع� سالمتك
مثال توض��ي 

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ما الذي قد �ختلف؟

14 ع و�شجيتالمس،بدون إتاحة االستالم 
خ�ارات الدفع الخال�ة من التالمس 

ف بارتداء  أقنعة الوجه إلزام العاملني
ي جميع األوقات، ) ال�مامات(

و�لزام �ف
) ال�مامات(الضيوف بارتداء أقنعة الوجه 

عند عدم جلوسهم
ي الهواء الطلق 2

1 بهمسم�ٌح تناول الطعام �ف

ام بالمتطلبات الق�اس�ة ل ف لتباعد مع االل�ت
االجتما�ي 

ام ف ف والرواد ع� االل�ت �شجيع العاملني
دي أقدام لتحقيق التباعد الجس6بمسافة 

5

3

-اإلرشادات المو� بها -

1

2

3

4

5

6

ي جميالفتات مرئ�ة تن�ش 
منشآت الع أنحاء �ف

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

ها وغ�ي

ف  ام الموظفني ف شكل المنشآت �بتطه�ي ال�ت
متكرر

6

ي الهواء الطلق ع� األسطح والغرف ذات األسطح القابلة للسحب وال. 1
ي تعت�ب �ف ي مساحات الداعمل�ة تقد�م معلقة؛ �شتمل مناطق تناول الطعام الىت خل�ة الىت

�طة أن تكون طاوالت تناول الطعام ع� بعد % 50�مكن إزالة  أقدام من هذە الفتحات 8أو أ��� من أحد جدرانها ع�ب فتح النوافذ أو األبواب أو األلواح، �ش
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف األفراد ونقاط االزدحام الق��6>  الحفاظ ع� مسافة  بةأقدام بني

أقدام، أو وقف التعامل مع الطاوالت، أو وضع 6فصل الطاوالت بمسافة •
ف الطاوالت إذا لم تكن قابلة ل) الزجاج الشب�ي : مثل(حواجز ماد�ة  لتح��كبني

ي ال �مكن تحقيق التباعد االجت• ي األما�ن الىت
ما�ي فيها استخدام حواجز عازلة �ف

نقاط الدفع، وطاوالت الخدمة، وما�ينات �سج�ل : مثل(أقدام 6بمسافة 
ها )المدفوعات النقد�ة، وغ�ي

وضع عالمات واضحة ع� أي منطقة �صطف فيها الضيوف أو العاملون•
ات، نقاط التفت�ش، والمحطات النهائ�ة، وغرف االنتظار، والحمام: مثل(

ها مع توف�ي توجيهات مناسبة للتباعد الجسدي ) وغ�ي

أشخاص ل�ل طاولة6تحد�د حجم التجمعات بحد أق� 

-اإلرشادات المو� بها -

أشخاص ل�ل طاولة6تحد�د عدد متناو�ي الطعام بحد أق� •
أفراد، بح�ث ُ�عرف التجمع ع� أنه10الحد من التجمعات بما ال ي��د عن •

ة حدث مخطط له أو عفوي يتعامل ف�ه األفراد مع أشخاص من خارج األ� 
ة زمن�ة ممتدة ) أقدام6< (ع� مق��ة شد�دة  غرف االنتظار، : مثل(لف�ت

ها )ومساحات الصاالت، وغ�ي

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

جراء التأ�د من تعق�م ال�دين والمناطق األ��� عرضة للمس و�
تدر�بات ع� األسال�ب المناسبة بصورة منتظمة

ا كل من التأ�د من توفر مطهرات ال�دين أو مرافق غس�ل ال�دين ل�ستخدمه•
ف  ال��ائن والعاملني

، مع ��ش الفت• ف ي تقد�م التدر�ب ع� غسل ال�دين لجميع الموظفني
ات �ف

)حسب االقتضاء(وحدات العمل 
وس كورون• ا المستجد توف�ي تدر�ب ع� الصحة والسالمة ف�ما يتعلق بف�ي

)COVID-19 ( عند بدء العودة إ� العمل، مثلServSafe Manager ،
ي الخارج 

، )Delivery and Takeout(وتدر�ب التوص�ل وتناول الطعام �ف
، وتدر�ب إعادة فتح )Food Handler(وتدر�ب ُمناو�ي الطعام 

المطاعم المقدم من الرابطة الوطن�ة للمطاعم 
)National Restaurant Association, NRA(

كة داخل�ة وخارج�ة، �جب ارتداء أقنعة الوجه • ي أي مساحات مش�ت
)  اتال�مام(�ف

حاالت ُ�مكن استثناء األشخاص الذين �عانون من(بح�ث تغ�ي األنف والفم 
)  طب�ة أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة

ُ�مكن إزالة أقنعة الوجه أثناء جلوس ال��ائن وتناولهم للطعام•
ف ع� معدات الوقا�ة الشخص�ة • �ة ارتدائها ك�ف(توف�ي تدر�ب مناسب للموظفني

)وخلعها �شكل سل�م وغ�ي ذلك
توف�ي القفازات فقط التباع التوجيهات الق�اس�ة لمناولة األغذ�ة•
ف واألنف والفم• من التأ�د من حصول غاس�ي الصحون ع� معدات لحما�ة العني

)هأو واق�ات الوج/أو النظارات الواق�ة، و/أقنعة الوجه، و: مثل(الرذاذ الملوث 

ف والضيوف لمعدات الوقا�ة  التأ�د من ارتداء العاملني

-اإلرشادات المو� بها -

معدات الوقا�ة

متطلبات النظافة
الشخص�ة
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف  وضع س�اسة و�روتوكول لفحص الموظفني

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

يبقوا �ف
ي للتأ�د من عد•

م وجود قبل دخول المنشأة، �قوم الموظفون ب�جراء فحص ذايت
وس كورونا المستجد  عن ط��ق استب�ان ) (COVID-19(أعراض لإلصابة بف�ي

)انظر الملحق-ع� سب�ل المثال 
ف عدم الحضور إ� العمل، أو لن ُ�سمح لهم بالب• ي �جب ع� الموظفني

قاء �ف
العمل، إذا ظهرت عليهم أعراض أو أبلغوا عن شعورهم بالمرض

-اإلرشادات المو� بها -

األطراف األخرى إ� المنشأة/وضع س�اسة لدخول ال��ائن

ن ��ش تعهد عند الدخول أو إجراء فحص للتحقق من أن ال��ائن أو الموردي•
هم ال �عانون من أعراض  ف أو غ�ي إجراء استب�ان أو : مثل(COVID-19الخارجيني

)اتفاق شف�ي أو اتفاق غ�ي شف�ي 
جه فوق التأ�د من ارتداء ال��ائن والموردين والزوار من غ�ي ال��ائن ألقنعة الو •

انون من ُ�مكن استثناء األشخاص الذين �ع(األنف والفم عند دخول المنشآت 
)حاالت طب�ة أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة

ي ذلك ال��ائن، أو الموظفون، أو البائعون(حظر دخول أي شخص •
إذا )بما �ف

ا  ظهرت عل�ه أعراض أو تم التعرف عليها ذات��

الدخولالسماح ب
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ي 
 تتم تطبيق متطلبات التعق�م المتكرر لجميع األش�اء اليت

األسطح المعرضة للمس �شكل متكرر/مناولتها

م قوائ: مثل(توف�ي عنا� مخصصة لالستخدام مرة واحدة ع� الطاولة •
)الطعام، واألوع�ة، والتوابل

عد كل تنظ�ف وتعق�م عنا� الطاولة المخصصة لالستخدام أ��� من مرة ب•
)قوائم الطعام، واألوع�ة، والطاوالت، والمقاعد: مثل(استخدام 

ا من استخدام لوحات ثابتة لقوائم الطعام أو قوائم طعام رقم�ة، إذا كان ممك• ن�
الناح�ة العمل�ة 

اب ذات�ة الخدمة• التوقف عن استخدام وحدات الطعام وال�ش

-اإلرشادات المو� بها -

 وضع معاي�ي للتنظ�ف اليو�ي للمساحات واألش�اء األ��� 
عرضة للمس

اعات إجراء تنظ�ف وتعق�م عميق للمنشأة بأ�ملها قبل الفتح وخالل س•
ي يراها ال��(اليوم  ي الواجهة الىت

ائن كل تنظف المساحات المعرضة للمس �ف
ي ال يراها ال��ائن، فتخضع لل30 تنظ�ف دق�قة، أما المساحات الخلف�ة الىت

ف المهام أو تناوب األفراد )والتعق�م بني
رصد، وتنظ�ف، وتعق�م دورات الم�اە بانتظام•
حيح توف�ي تدر�ب ع� إجراءات التنظ�ف لضمان االستخدام اآلمن والص•

للمطهرات

معاي�ي التنظ�ف
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

الدخول�شأن معاي�ي النظافة ومتطلباتب��ة إرشادات توف�ي 

ف الب��ة اإلرشادات الحفاظ ع� • ي /الخاصة بمعاي�ي النظافة للعاملني
ال��ائن �ف

خالل فرض التباعد االجتما�ي من: ع� سب�ل المثال(جميع أنحاء المطعم 
)عالمات ع� األرض�ة

ارج المطعم أو معاي�ي غ�ي شفه�ة لل��ائن من خ/أو توجيهات، و/��ش اتفاق�ة، و•
عند دخوله

ف لجهات أخرى ح• ي توص�ل الطلبات التابعني
ول عمل�ة توف�ي الفتات لسائ�ت

داد الطلبات اس�ت
عمل إن كان استخدام لوحات التواصل أو الرسائل الرقم�ة للتواصل قبل ن��ة ال•

ا من الناح�ة العمل�ة ذلك ممكن�

الب��ةاإلرشادات 
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف مستوى الته��ة وتدفق الهواء  تحسني

ه��ة، بما أن تكون أنظمة الت: اتبع متطلبات إدارة الغذاء والدواء �شأن الته��ة•
مل �شكل فيها مجاري الهواء وفتحات الته��ة، نظ�فة وخال�ة من العفن وتع

صحيح
ا، فقم بتع��ز تدفق الهواء بالمساحات الداخل�ة• من خالل (إذا كان هذا عمل��

ا لمعاي�ي تحض�ي الطعام ) النوافذ والته��ة مث�ً  CDCمرا�ز وتوجيهاتوفق�

ف األفراد تعد�ل ظروف أما�ن العمل لتقل�ل التعامل بني

و تقد�م الطاولة الرئ�س�ة، إال إذا كان الغرض األسا�ي منها ه/إزالة مقاعد البار•
ة(الطعام  ، وطاولة المطاعم الصغ�ي ي

ف ) الداي�ف /مثل حانات السو�ش ام واالل�ت
أقدام؛ و�جب أن �كون جميع رواد المطعم 6بالتباعد االجتما�ي ع� مسافة 

ف  جالسني
ي إجراء تعد�الت ع� مكان العمل لتع��ز التباعد االجت•

ما�ي إن كانت التفك�ي �ف
ا  عمل، وضع عالمات ع� األرض�ات، وتقس�م وحدات ال: مثل(إجراًء عمل��

ي خطوط تحض�ي ال
ف �ف طعام وتوج�ه وحدات العمل بح�ث �سمح للعاملني

ي اتجاە بع�د عن بعضهم البعض
)بالتحرك �ف

إ�شاء ممرات، أو أبواب، أو ردهات توجيه�ة لحركة الس�ي ع� األقدام، إن•
كانت مناسبة من الناح�ة العمل�ة

ف وال��ائن• رىاألطراف األخ/توف�ي مرافق دورات م�اە منفصلة للعاملني
ي •

ة إعادة الفتح قائمة التحقق لمرحلإ�مال واست�فاء المعاي�ي المنصوص عليها �ف
)FDA(من إدارة الغذاء والدواء 

-اإلرشادات المو� بها -

مكان العمل

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-re-opening-retail-food-establishments-during-covid-19-pandemic
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
العمل�ات والرصد

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

 التقل�ل من العمل المتطلب للحضور الشخ�ي قدر اإلمكان

ي اال : ع� سب�ل المثال(تقل�ل التعامالت الشخص�ة •
ستعانة التفك�ي �ف

نت  اض�ة/ بالتدر�بات ع�ب اإلن�ت ف االف�ت )اجتماعات الموظفني
ي الع•

ل، �ف ف ، الذين �مكنهم العمل من الم�ف ف مل بنفس التأ�د من استمرار العاملني
الشكل

ا من الناح�ة العم• ف إن كان مناسب� ل�ةالحد من تداخل ن��ات عمل الموظفني

�شجيع السلوك الذي �حد من التعامالت الشخص�ة

بالنسبة بدون تالمس، وكذلك الحالة/�شجيع طلب الطعام والدفع بدون نقود•
النسبة إ� خاصة ب(توص�لها إ� المنازل /إ� استالم الطلبات من خارج المطعم

ف للخطر ا من الناح�ة العمل�ة) السكان المعرضني إن كان ذلك مناسب�
مساحات �شجيع عمل�ات الحجز لتقل�ل مدة االنتظار و�تاحة الوقت لتطه�ي •

ا؛ وتقد�م توجيهات قبل الوصول إ� المط ي المطعم إن كان هذا عمل��
عم، بما �ف

ذلك متطلبات الدخول، قدر اإلمكان
ي •

ي الهواء الطلق أو �ف
س�اراتهم �شجيع رواد المطعم ع� البقاء خارج المطعم �ف

د من أثناء انتظارهم للجلوس؛ وسيتم إجالس رواد المطعم فور دخولهم للح
ي مناطق االنتظار

التجمعات �ف
اخل�ة إ�شاء أبواب منفصلة للدخول والخروج من أجل الوصول إ� المرافق الد•

ا من الناح�ة العمل�ة) مثل دورات الم�اە( إذا كان هذا ممكن�

-اإلرشادات المو� بها -

النماذج المرنة

مرونة اإلدارة
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خدمات الطعام . حافظ ع� سالمتك
العمل�ات والرصد

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

 تقي�د السفر ألغراض العمل

ي المجال•
، إذا كان تقي�د السفر ألغراض األعمال مع اتخاذ احت�اطات السالمة �ف

ا هذا عمل��
ف ع�ب المواقع المتعددة للمطعم، إن كان هذا أم• اتقي�د سفر الموظفني ا عمل�� ر�

-اإلرشادات المو� بها -

/االختبار
الرصد

إرشادات السفر

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 الذايت 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 العملCDPHإدارة 
ي المرض �ف

عند االستجابة لتف�ش

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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خدمات الطعام. 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 تعايف

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

ه إ� حالة هل تعايف
صح�ة أخرى؟

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

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

عينة الستب�ان 
ي 
الفحص الذايت

م�د المصطلحات



13

خدمات الطعام. حافظ ع� سالمتك
موارد الصحة العامة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ي ظل أزمة–) NRA(الرابطة الوطن�ة للمطاعم 
:   COVID-19توج�ه لمرحلة إعادة الفتح �ف

https://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf

و�ات الذين �عرضون خدمات–) OSHA(إدارة السالمة والصحة المهن�ة  توجيهات للمطاعم و�ائ�ي الم�ش
:  واالستالم ع� الرص�ف) ت�ك آوت(السفاري 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA4017.pdf

وس كورونا–) FDA(إدارة الغذاء والدواء  -https://www.fda.gov/food/food: سالمة الطعام وف�ي
safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19

-اإلرشادات المو� بها -

أن توجيهات �ش
خدمات الطعام

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 الىت
-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://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4017.pdf
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
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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