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.حافظ ع� سالمتك
الخدمات الشخص�ة
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الخدمات الشخص�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��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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الخدمات الشخص�ة. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

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

أقدام6التأ�د من أن جميع المساحات �سمح بالتباعد االجتما�ي بمسافة •
ف، وعاء الشامبو، والمجف: مثل(تعط�ل العمل بجميع وحدات العمل األخرى •

إذا لم �كن من الممكن السماح بتباعد ) ومقعد خدمات العنا�ة باألظافر
أقدام6اجتما�ي بمسافة 

ي ال �كون تحقيق التباعد االجت• ي األما�ن اليت
ما�ي بمسافة توف�ي حواجز عازلة �ف

ا 6 ا عمل�� )نقاط الدفع قبل الخروج: مثل(أقدام فيها أمر�

-اإلرشادات المو� بها -

، وتح د�د الحد من التجمعات لضمان تحقيق التباعد االجتما�ي
ي المساحات عند 

من سعتها األصل�ة% 25كثافة التواجد �ف

ف (من السعة األصل�ة % 25تحد�د كثافة التواجد عند • ) باستثناء الموظفني
بالنسبة إ� جميع المنشآت 

ي نقاط االختناق الحد من •
ف وال��ائن �ف احة غرف اال : مثل(تجمعات العاملني س�ت

أفراد، مع ضمان تحقيق التباعد 10بما ال ي��د عن ) وأما�ن الدفع قبل الخروج
ف كل منهم عن اآلخر بمسافة  )أقدام6االجتما�ي بني

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع
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الخدمات الشخص�ة. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ف وال��ائن لمعدات الوقا�ة  التأ�د من ارتداء جميع العاملني

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
ف ) ال�مامات(�شجيع جهات العمل ع� توف�ي أقنعة الوجه • للموظفني
ي تتطلب إزالة أغط�ة الوجه • ا�ة بالوجه مثل العن(تعط�ل العمل بالخدمات اليت

)والحالقة
ي الغسالة بعد كل استخ/تنظ�ف المآزر•

دام، و�شجيع األغط�ة القابلة للغسل �ف
األغط�ة المخصصة لالستخدام مرة واحدة /استخدام المآزر

ا، فاستخدم واق�ات الوجه، أو النظارات الواق�ة، أو ال• قفازات إذا كان هذا عمل��
ا) باإلضافة إ� أغط�ة الوجه( ف الذين �حتاجون إ� االق�ت ب �شدة من للموظفني

)فروضع مساحيق التجم�ل وخدمات التجم�ل وخدمات األظا: مثل(ال��ائن 

معدات الوقا�ة
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الخدمات الشخص�ة. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

)مات ال�دينمثل الصابون والماء، ومعق(توف�ي منتجات تعق�م الستخدام ال��ائن •
ي •

ف بغسل ال�دين قبل كل خدمة و�عدها، أو �ف ام الموظفني ف حالة التأ�د من ال�ت
)للرد ع� الهاتف مث�ً (انقطاع الخدمة 

فة العامة تدر�ب�ة تغ�ي ممارسات النظا) دورات(قبل إعادة الفتح، توف�ي دورة •
والتطه�ي وال�ف الص�ي المالئمة

لميع زجاجات الت: مثل(تعق�م ال�دين قبل مالمسة العينات و�عد مالمستها •
) ورقائق الطالء

تعق�م المنتجات المتداولة بعد كل عم�ل•
أدوات االختبار/االمتناع عن استخدام ع�انات المنتج•
و • ف ع� إ�مال تدر�ب الصحة والسالمة المتعلق بف�ي س كورونا �شجيع العاملني

عند العودة إ� العمل) COVID-19(المستجد 

ف�ي إجراء تدر�بات منتظمة، وتو : مثل(ضمان التعامالت الصح�ة 
)معقمات أ�ٍد كاف�ة

-اإلرشادات المو� بها -

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

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف والعمالء  تطبيق إجراءات فحص للموظفني

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

يبقوا �ف
ي للتأ�د من عدم و •

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

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

�ف
إذا ظهرت عليهم أعراض أو أبلغوا عن شعورهم بالمرض

��ش تعهد عند الدخول أو إجراء فحص للتحقق من أن ال��ائن أو الموردين•
وس كورونا المس هم ال �عانون من أعراض اإلصابة بف�ي ف أو غ�ي تجد الخارجيني

)COVID-19) (إجراء استب�ان أو اتفاق شف�ي أو اتفاق غ�ي شف�ي : مثل(
ي تتطلب اتصا�ً • ا�شجيع السكان الضعفاء ع� تجنب الخدمات اليت ا وث�ق� جسد��

-اإلرشادات المو� بها -

الدخولالسماح ب
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الخدمات الشخص�ة. حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

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

ي �ك�� لمسها /تعق�م• نتجعات وحدات العمل، وم: مثل(تطه�ي المساحات اليت
، وطاوالت التدل�ك، والمجففات، ومقاعد تصف�ف ف الشعر، العنا�ة بالقدمني

استخدام ب) ، وما إ� ذلك)السبا(المنتجعات الصح�ة /ومقاعد العنا�ة باألظافر
بعد كل عم�لEPAمطهر مسجل لدى 

ات األبواب، والمقابض، ووحد: مثل(تطه�ي األسطح األ��� عرضة للمس •
ها ف ع(�شكل متكرر ع� مدار اليوم ) االستقبال، وغ�ي )� األقلمرة كل ساعتني

تطه�ي وتعق�م جميع المعدات بعد كل عم�ل، وتقل�ل مشاركة •
ي ُ�مكن الت/األدوات ، واستخدام المعدات اليت ف ف الموظفني خلص المعدات بني

ا(منها  )إذا كان هذا عمل��
تعط�ل العمل بالمساحات ذات الخدمة الذات�ة المخصصة•

و�ات/للطعام ك/الم�ش مثل (ة البيع بالتجزئة، و�زالة وسائل الراحة المش�ت
)المجالت

اتنظ�ف وتعق�م دورات الم�اە العامة كل ساعة، أو حسب األ�سب عمل�� •
ف كل عم�ل ومن �ل�ه إلجراء التنظ�ف المناسب • إذا كان -تخص�ص وقت بني

ا هذا عمل��

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

د االجتما�ي ��ش الفتات شاملة ف�ما يتعلق بالصحة، والنظافة العامة، والتباع•
ي جميع أنحاء 

)CDCز مثل الالفتات المقتبسة من توجيهات مرا�(المنشأة �ف
)أقنعة الوجه: مثل(لدخول العمالء ومعاي�ي إرشادات ��ش •

ف مستوى الته��ة تدفق الهواء/تحسني

ا، فقم بتع��ز تدفق الهواء بالمساحات الداخل�ة• من خالل (إذا كان هذا عمل��
ا ) النوافذ والته��ة مث�ً  CDCلتوجيهات مرا�ز وفق�

معاي�ي التنظ�ف

الب��ةاإلرشادات 

مكان العمل

https://www.epa.gov/pesticide-registration/selected-epa-registered-disinfectants
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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الخدمات الشخص�ة. 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

-اإلرشادات المو� بها -

ف األفراد  تقي�د التعامل بني

ي •
ويف ي أو نقاط الدفع الذا/تالمس وبدون التشجيع ع� الدفع اإلل��ت

إن (يت
ا-) وجدت إذا كان ذلك عمل��

ف العمالء • كأن �خصص عم�ل واحد ل�ل موظف دون (الحد من التداخل بني
ف العمالء )تداخل مجدول بني

اتنف�ذ نموذج للخدمات بنظام المواع�د المسبقة فقط، إذا كان هذا عم• ل��
ء قبل الموعد المحدد وانتظار حلول الموعد داخل المن• ي شأةال ُ�سمح بالم�ب

 تقي�د السفر ألغراض العمل

ف ع�ب المواقع المتعددة• حسب اإلمكان، �جب تقي�د سفر الموظفني

النماذج المرنة

مرونة اإلدارة

إرشادات السفر
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الخدمات الشخص�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 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 العملنتشارال 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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الخدمات الشخص�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 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 لحاسيتَ هل عان�ت مؤخر�

عينة الستب�ان 
ي 
الفحص الذايت

م�د المصطلحات
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الخدمات الشخص�ة. حافظ ع� سالمتك
موارد الصحة العامة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

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://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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