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.  حافظ ع� سالمتك
الرعا�ة الصح�ة
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الرعا�ة الصح�ة. 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��ةاإلرشدات

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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الرعا�ة الصح�ة. حافظ ع� سالمتك
مثال توض��ي 

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ما الذي قد �ختلف؟

1

2
3

4

-اإلرشادات المو� بها -

14 ي أنحاء أقدام 6عالمات بمسافة وضع 
�ف

باعد المنشآت لضمان حفاظ المر�ف ع� الت
الجسدي

ي الفتات مرئ�ة ��ش 
شأة المنجميع أنحاء �ف
باعد ، والتالشخص�ةف�ما يتعلق بالنظافة

، ومعدات الوقا�ة الشخص�ة  )  PPE(االجتما�ي
ها المناسبة، وغ�ي

إمدادات�شجيع جهات العمل ع� توف�ي 2
ي جميع أنحاء المنشآتولوازم التعق�م 
�ف

ف ارتداء 3 نعة أق�جب ع� المر�ف والموظفني
ي جميع األوقات)ال�مامات(الوجه 

�ف
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الرعا�ة الصح�ة. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

أقدام، قدر اإلمكان6> الحفاظ ع� التباعد االجتما�ي لمسافة 

ي غرف االنتظ•
ار، الحفاظ ع� التباعد االجتما�ي إ� أق� حد ممكن �ف

ها �ات، وغ�ي وال�افت�ي
باعدة بعضها بالنسبة إ� مرا�ز غس�ل ال��، يتم وضع مقاعد غس�ل ال�� مت•

أقدام6عن بعض بأ��ب مسافة ممكنة، بح�ث ال تقل عن 
ائط الحاجزة• ي مكاتب األطباء، �جب �شجيع التوج�ه بال�ش

�ف
ي •

ح وضع حواجز عند مكتب االستقمنشآت �ف بالالصحة العقل�ة، ُ�ق�ت

الحد من تجمعات األفراد

-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

)ال�مامات(اإللزام بارتداء أقنعة الوجه 

�ات، وغرف االجتالحد من • ي ال�افت�ي
ف والجمهور �ف ماعات، تجمعات الموظفني

ون عن  ها من نقاط التجمع بح�ث ال ي��د الحا�ف أشخاص10وغ�ي
اجتماعات الحضور الشخ�ي قدر اإلمكانالحد من •

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع

معدات الوقا�ة
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الرعا�ة الصح�ة. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

هات التشجيع ع� النظافة الشخص�ة بما يتما�ش مع توجي
IDPHو ،CDPHواإلرشادات الف�درال�ة ،

ي غ•
م الموظفون بالحفاظ ع� النظافة الشخص�ة، واالنتظام �ف ف سل ال�دين �ل�ت

واستخدام المعقمات، وما إ� ذلك
وس كورونا المستجد • قبل إجراء ) COVID-19(إجراء اختبار لمر�ف ف�ي

ي حىت يو 72الجراحات االخت�ار�ة بمدة 
م ساعة، و�خضاع الم��ض للحجر الذاىت

فهرنها�ت قبل الجراحة 100.4الجراحة، والتأ�د من أن درجة الحرارة أقل من 
)IDPHبما يتما�ش مع متطلبات (

ي مكاتب األطباء، منع الطعام•
ي المناطق ال����ة، وعدم/�ف

اب �ف مشاركة ال�ش
اب الطعام وال�ش

ي دور •
ف �ف سل ، �شجيع ترك�ب وحدات لغسل ال�دين، ووحدات لغالمسنني

، ووحدات للتعق�م ف العينني

-اإلرشادات المو� بها -

متطلبات النظافة
الشخص�ة

https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/health-care-providers/elective-procedures-guidance
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الرعا�ة الصح�ة. حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف قبل الدخولالحد من عدد الزوار وفحص الموظفني

ي للتأ�د من عد•
م وجود قبل دخول المنشأة، �قوم الموظفون ب�جراء فحص ذاىت

وس كورونا المستجد  عن ط��ق استب�ان ) (COVID-19(أعراض لإلصابة بف�ي
)انظر الملحق-ع� سب�ل المثال 

التشجيع ع� التسج�ل المسبق•
ا من رعا�• ورة باعتبارهم جزء� ة الم��ض منع وجود الزوار، باستثناء حاالت ال�ف

ي من إعاقة
ا لم��ض �عاىف أو دعم�

إذا ُسمح للزوار بالتواجد، ف�جب إجراء فحص مسبق لألعراض•

إجراء التنظ�ف اليو�ي المتكرر؛ وتخص�ص مساحات لمر�ف 
وس كورونا ومساحات للمر�ف اآلخ��ن ف�ي

حة العدوى بالنسبة إ� س�اسات التنظ�ف، �جب اتباع إجراءات مشددة لمكاف•
)ة شاملةتكرار عمل�ات التنظ�ف اليو�ي و�جراء عمل�ات تنظ�ف ل�ل�: مثل(

وس كورونا المستجد • فقط، إذا ) COVID-19(تخص�ص مناطق لمر�ف ف�ي
كانت متوفرة

-اإلرشادات المو� بها -

ارسات ووكالة حما�ة البيئة ف�ما يتعلق بأفضل الممCDCاتباع توجيهات مرا�ز •
للعالمات المرئ�ة

وط التشغ�ل�ة الجد�دة • ي ��ش توجيهات مرئ�ة حول ال�ش
: مثل(النظر �ف

)عمل�ات الفحص، والتنظ�ف

الخاصة بمعاي�ي النظافة الشخص�ة الب��ة اإلرشادات 
ف  الزوار/المر�ف /للموظفني

ات الوال�ة االمتثال لجميع المتطلبات الوطن�ة والمحل�ة ومتطلب
وس كورونا، إ� جانب معاي�ي �شغ�ل الم ستش�ف المتعلقة بف�ي

ي •
إذا ) هوائ�ةمثل مجففات ال�د ال(التشجيع ع� تعط�ل معدات الن�ش الهواىئ

كانت مناسبة من الناح�ة ال����ة

الدخولالسماح ب

معاي�ي التنظ�ف

اإلرشادات
الب��ة

مكان العمل
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الرعا�ة الصح�ة. حافظ ع� سالمتك
العمل�ات والرصد

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف لذلك ولل ف المناسبني رعا�ة السماح بالعمل عن ُبعد للموظفني
الصح�ة عن بعد

كة إزالة أي أش�اء عامة مش�ت

ور�ة من غرف االنتظار • )المجالت، والُد�: مثل(إزالة العنا� غ�ي ال�ف

ن هذا استخدام جداول معتمدة ع� ن��ات العمل، وتقس�م أوقات الراحة إذا كا•
ا األمر متاح�

ة عن ُبعد بأ��ب قدر ممكن• استخدام خدمات الرعا�ة الصح�َّ

السفرالحد من

-اإلرشادات المو� بها -

اقتصار السفر ع� األعمال األساس�ة فقط•

النماذج المرنة

مرونة اإلدارة

إرشادات السفر
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الرعا�ة الصح�ة. 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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الرعا�ة الصح�ة. 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 لحاسىتَ هل عان�ت مؤخر�

عينة الستب�ان 
ي 
الفحص الذايت

م�د المصطلحات
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الرعا�ة الصح�ة. حافظ ع� سالمتك
موارد الصحة العامة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

CDC–إرشادات ألنظمة الرعا�ة الصح�ة:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/framework-non-COVID-care.html

CDC–ي الرعا�ة الصح�ة :إرشادات ألخصائىي
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html

-https://www.ama: دل�ل ممارسات األطباء المخصص إلعادة الفتح–الجمع�ة الطب�ة األم��ك�ة 
assn.org/delivering-care/public-health/covid-19-physician-practice-guide-reopening

OSHA–ي منشآت الرعا�ة ط��لة المدى ودور التم��ض
ف �ف :  توجيهات للعاملني

https://www.osha.gov/Publications/OSHA4025.pdf

CDPHتوجيهات إدارة –منشآت األطباء 
https://www.chicagohan.org/covid-19

-اإلرشادات المو� بها -

ا�ة توجيهات الرع
الصح�ة

ي هذا المستند معرضة للتغي�ي بناء ع� التوجيهات الف�درال�ة وتوجي
هات الوال�ة و�دارة جميع المواد الواردة �ف

CDPH.

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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/framework-non-COVID-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/covid-19-physician-practice-guide-reopening
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4025.pdf
https://www.chicagohan.org/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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