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. حافظ عىل سالمتك
أماكن العبادة
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
ي هذا الدليل؟

 
ماذا يوجد ف

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

التباعد االجتماع  

حجم التجمع

المرونة التشغيلية الظروف والمساحات اآلمنةالتعامالت الصحية
:والرصد

:إن إعادة فتح شيكاغو بحذر يتطلب ما يىل  

وضع قيود عىل المسافات 
نالجسدية مع األشخاص اآلخري

قيود عىل تجمعات األفراد

معدات الوقاية

ايةاستخدام األفراد لمعدات الوق

ةمتطلبات النظافة الشخصي

حي ضمان التعامالت بأسلوب ص
(غسل اليدين: مثل)

النماذج المرنةالسماح بالدخول

المرونة التشغيليةمعايير التنظيف

إرشادات السفراإلرشادات البصرية

الرصد/االختبارظروف أماكن العمل

ط الدخول الخروج للوصول/شر
إىل المساحة

إجراءات متخذة لتطهير 
المساحة

ة نشر موارد وتوجيهات النظاف
ي المكان

الشخصية ف 

هما تقييم حركة السير والتهوية و  غير

مرونة مع اإلجازات المرضية 
(عند اإلمكان)والعمل عن بعد 

:  لمث)دعم المرونة التشغيلية 
(تعدد نوبات العمل

األشخاص بير  حركة الحد من 
المواقع

تسهيل االختبار والرصد

-اإلرشادات الموىص بها -
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
مثال توضيحي 

-اإلرشادات الموىص بها -

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

ما الذي قد يختلف؟

قد ال تحتوي الغرف عىل أكير من 1
ام بمسافات الت50 باعدطالما يتم االلي  

ب لتجنأوقات الدخول والخروجتقسيم 2
ي نقاط الوصول

 
االزدحام ف

ام الموظفير  3 المنشآتبتطهير الي  
بشكل متكرر

ي جميع أنحاء وحدات التعقيم تتاح 4
 
ف

المنشآت

ىل توزي    ع أماكن الجلوس بحيث تكون ع
لتعزيز التباعدأقدام6ُبعد 

6

يجب عىل جميع األفراد ارتداء 
أغطية الوجه 

5

ي جميع أنحاء المنالفتات مرئية تنشر 
 
شآت ف

اعد فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، والتب
، ومعدات الوقاية الشخصية  (  PPE)االجتماعي

ها المناسبة، وغير

7

2
4

3

5 7

1
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
التعامالت الصحية

التباعد 
االجتماع  

أقدام6أكير من التأكد من تباعد األفراد بمسافة 

ام بالتباعد االجتماعي بمسافة • ي جميع األوقات، باستثناء6يجب االلي  
أقدام ف 

أفراد األشة الواحدة
ا؛ ويجب أن يظل األطفال مع أولياء • يجلس أفراد األشة الواحدة سويًّ

األوصياء طوال الوقت/األمور
أقدام بير  المقاعد6تحديد التباعد بمسافة •
ي جميع األماكن 6يجب وضع عالمات واضحة توضح التباعد بمسافة •

أقدام ف 
ي طوابير 

ي يصطف فيها األفراد ف 
(ممرات الدخول: مثل)الت 

ي ال يمكن فيها تحقيق ال•
ي األماكن الت 

تباعد تشجيع وضع حواجز عازلة ف 
(ممرات الدخول: مثل)أقدام 6االجتماعي بمسافة 

جمعات تخصيص موظفير  لفرض التباعد االجتماعي لجميع الخدمات أو الت•
(مشاركير  10موظف واحد لكل /التوصية بتكليف مرشد)
منع المصافحة والمعانقة•

-اإلرشادات الموىص بها -

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

من سعتها األصلية، وال تتجاوز % 25تحدد سعة الغرفة بنسبة 
شخًصا50

اط ما يىلي •
اشي 

الحرم : مثل)من سعتها األصلية % 25أال تزيد سعة الغرفة عن –
، أو(المقدس الكبير 

شخًصا لكل غرفة، أيهما أقل50أال تزيد الغرفة عن –
ي حالة وجود عدة غرف مغلقة داخل مكان العبادة الواحد، يجب أن تخضع•

ف 
كل غرفة لحدود السعة

ل وتخصيص مداخ)الخروج /تقسيم التجمعات بأوقات مختلفة للدخول•
ا
ً
( ومخارج مختلفة إذا كان ممكن

شخًصا50منع الدعاية ألي فعالية يزيد عدد المشاركير  فيها عن •

متطلبات 
خاصة بحجم 
التجمعات
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
التعامالت الصحية

متطلبات 
خاصة بأعداد 
التجمعات

-اإلرشادات الموىص بها -

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

ي نفس الغرفة 10وجود تجمعات متعددة، يحتوي كل منها عىل •
أشخاص، ف 

ة، بحيث يتباعد بعضهم عن بعضه بمسافة  أقدام طالما كانت تلك 6الكبير
شخًصا50التجمعات ال يتجاوز إجماىلي المشاركير  فيها 

ة • ات حلقات الصالة والخطب ذ: مثل)تجمعات األفراد للفعاليات الممير 
ة بأوقات مختلفة للبدء واالنتهاء( التجمعات الصغير

  طرق بديلة للحد من أعداد التجمعات؛ مثل
 
:النظر ف

الط تشجيع مجموعات األفراد المتوافقة، وعدم السماح باالخت

االجتماع  بير  الناس قدر اإلمكان

ي أوقات محد•
دة كل تشجيع المجموعات المتوافقة من األفراد عىل االجتماع ف 

أسبوع للحد من مخاطر التعرض المتبادل بير  المجموعات
ا بير  أماكن العبا• ي تتضمن اختالطا اجتماعيًّ

.دة المتعددةمنع الفعاليات الت 
ي غرف م•

نفصلة حيثما أمكن، تشجيع مجموعات األفراد المقسمة إىل دفعات ف 
ي غرف مغلقة، 10مجموعات من 5تفضيل وجود : مثل)

مجموعات للصالة ف 
 من وجود تجمع واحد كبير من 

ي نفس الغرفة50أكير
(شخًصا ف 

متطلبات 
معدات الوقاية

كة داخلية وخارجية، يجب ارتداء أقنعة الوجه • ي أي مساحات مشي 
ف 
وق سن بحيث تغطي األنف والفم بالنسبة إىل جميع األشخاص ف( الكمامات)

قات ُيمكن استثناء األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أو إعا)عامير  
(تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة

مكن منع دخول أي شخص يرفض ارتداء غطاء الوجه ألسباب غير طبية؛ وي•
ا
ً
توفير األقنعة عند الدخول إذا كان ممكن

(الكمامات)إلزام الجميع بارتداء أقنعة الوجه 



6

أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
التعامالت الصحية

متطلبات 
النظافة 
الشخصية

؛ ومنع الخروج قدر اإلمكان/توفير معقم اليدين عند نقاط الدخول

كة وجود عنارص مشير

ي ج•
؛ وإتاحتها ف  ميع أنحاء توفير وحدات التعقيم بحد أدن  عند مدخل المبت 

المنشأة بصورة يسهل الوصول إليها إن أمكن
ىل ع( المرشدين أو الشمامسة: مثل)المتطوعير  /تدريب جميع الموظفير  •

سياسات وإجراءات التنظيف الجديدة قبل الفتح
نشر اإلجراءات التشغيلية الجديدة عىل الموظفير  والجمهور العام•

-اإلرشادات الموىص بها -

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

كة  اب، والمالبس: مثل)منع العنارص المشير (الطعام، والشر

ك • ( وباتبما يتضمن المشر )عدم مشاركة منتجات صالحة لألكل بشكل مشي 
كة: مثل)من أي نوع كانت  عام وعدم توفير ط( منع طقوس التناول المشي 

ا أو الطقوس الد
ً
ينية بالخدمة الذاتية؛ توزي    ع مواد التناول المعبأة مسبق

المسموح بها 
كة• ك أو الوجبات المشي  منع العشاء المشي 
ي تدير مخازن للمواد الغذائية أو أي منافذ تو •

زي    ع أخرى يمكن ألماكن العبادة الت 
ي عملها

للمواد الغذائية أن تستمر ف 
كة والقابلة إلعادة االستخدام • سبيل عىل)عدم السماح بأدوات التناول المشي 

ء يمكن أن يمرر أو يلمس من قبل أكير من شخص واحد: المثال ي
دم ؛ ع(أي شر

مشاركة الميكروفونات
ات، وكتب الص• اتيل، والنشر امج، والي  الة بتنسيقات عند اإلمكان، يتم توفير الير

ن: مثل)أخرى غير ورقية  ت لالطالع عرضها عىل الحوائط، أو تقديمها عير اإلني 
(عليها من أجهزة محمولة وشخصية

ي إي•
ي والسالل؛ والنظر ف 

جاد طرق تعديل جمع أي مساهمات مالية لمنع الصوان 
يد أو الوسائل اإللك ونيةخالية من التالمس، وتشجيع المساهمات عير الير ي 
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

-اإلرشادات الموىص بها -

الوصول إىل 
المنشآت

طلب الفحص الصح  عند الدخول

ل، ُيشّجع األفراد عىل أن • قبل مغادرة المي  
ل  ي المي  

يتعرفوا بأنفسهم عىل األعراض، وأن يبقوا ف 
إذا كانوا يعانون من أعراض

قبل دخول المنشأة، يقوم العاملون بإجراء •
ي ألنفسهم 

ي صورة استبيان : مثال)فحص ذان 
(  انظر الملحق-ف 

وس كورونا المستجد  (COVID-19)للتأكد من عدم وجود أعراض لفير
ي •

، والت   قد طلب إجراء فحوص صحية لجميع األشخاص الذين يدخلون المبت 
تتضمن فحص األعراض، أو درجة الحرارة، أو كليهما؛ ويجب عدم السماح 
ارة ال بدخول األشخاص الذين تظهر عليهم عالمات المرض أو الحىم بدرجة حر 

درجة فهرنهايت إىل أماكن العمل100تقل عن 

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

وضمان التباعد االجتماع  الخروج /لو الدخرصد 

الخروج لتنظيم /رصد نقاط الدخول•
تدفق حركة السير 

ترك األبواب مفتوحة قدر اإلمكان عند الدخول•
الخروج أو تخصيص مرشدين لفتح األبواب وإغالقها /

حسب الحاجة
ي المساحات الخارجية عىل توجيه الناس عند •

تشجيع األمن ف 
المداخل والمخارج لتقليل االختالط

بعد الدخول، ينتقل األفراد فوًرا إىل •
المقاعد لتجنب التجمع

د منع دخول أشخاص إضافيير  إذا تم استيفاء السعة المحددة أو إذا لم يع•
ا6التباعد بمسافة 

ً
أقدام ممكن

ي فض تجمعات األفراد بطريقة منظمة لضمان التباعد االجت•
ماعي النظر ف 
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

-اإلرشادات الموىص بها -

الوصول إىل 
المنشآت

صابة اتخاذ تدابير واحتياطات خاصة للسكان األكير عرضة لل 

باألمراض

ت ذوي الحاال : مثل)تقييد دخول أي سكان أكير عرضة لإلصابة باألمراض •
لحير  تقليل المخاطر ( عاًما60الطبية الكامنة، أو من هم فوق عمر ال  

بشكل ملموس
تم عند عودة السكان األكير عرضة لإلصابة باألمراض إىل مكان العبادة، ي•

التشجيع عىل الدخول قبل سائر األعضاء اآلخرين والخروج بعدهم
ضة عند اإلمكان، يتم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للسكان األكير عر •

لإلصابة باألمراض
ص للسكان األكير ع• ي تقسيم جزء من مكان العبادة ليخصَّ

رضة لإلصابة النظر ف 
باألمراض

 عرضة عند اإلمكان، يتم تشجيع الجلسات اإلذاعية والرقمية للسكان األكير •
ي لإلصابة باألمراض، مع توفير المساعدة من أعضاء أو موظفير  معينير  
 ف 

أماكن العبادة

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

-اإلرشادات الموىص بها -

اإلرشادات 
البصرية

  أي مداخل
 
كة أخرى/وضع الفتات ف مخارج وأي مناطق مشير

تشهد حركة مرور كثيفة

، وغسل اليدين، وارت• داء أقنعة نشر إرشادات مرئية لتعزيز التباعد االجتماعي
الوجه، واستخدام صور التحية الخالية من التالمس

توفير إرشادات مرئية لتوجيه تدفق حركة المرور•
ول الفرد نشر الفتات عند المداخل، بما يتضمن صياغة قانونية تنص عىل دخ•

عىل مسؤوليته الخاصة

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

معايير 
التنظيف

  
ا، وزيادة تنظيف المساحات التر  تشهد حركة التنظيف مرتير  يوميًّ

مرور كثيفة

لسجادتنظيف مكان العبادة بأكمله نهاًرا ومساًء، بما يتضمن المقاعد وا•
كير  عىل األ •

ي األماكن العامة، مع الي 
سطح اإلكثار من عدد مرات التنظيف ف 

ة اللمس  العامة، مقابض األبواب، وأسطح المناضد، ودورات المياه: مثل)كثير
ي تشهد حركة مرور ك( ومفاتيح اإلضاءة، والميكروفونات

ثيفة واألماكن الت 
(الحمامات: مثل)
ي نهاية كل خدمة •

ير  كل وأي أسطح للطاوالت ب)تنظيف المنير والمنصات ف 
(استخدام

ي مكان عبادة إجراء تنظيف وتعقيم كامل للمنشأة بير  التجمعات بالنسبة إىل أ•
فيه خدمات متعددة

كة أخرى • ح لوحات المفاتي: مثل)تعقيم الميكروفونات وأي أدوات مشي 
قبل وبعد كل خدمة عبادة( والطبول
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

مكان العمل

تحسير  ترتيب المقاعد لضمان التباعد االجتماع  

وقد يتضمن حظر )أقدام 6إعادة ترتيب المقاعد للسماح بوجود تباعد بمسافة •
ي األماكن ذات المقاعد الثابتة

(الطوابير ف 
أقدام، 6طلب وضع عالمات بصرية عىل المقاعد لتحديد الفصل بمسافة •

صف/طابوروكذلك الفتات لإلشارة إىل أقىص عدد من األفراد المسموح به لكل
ي األماكن عالية الكثافة، أو تعطيلها، أو و •

ي إزالة قطع األثاث ف 
ضعها النظر ف 

ا، يجب(الردهات: مثل)متباعدة بعضها عن بعض 
ً
؛ وإذا لم يكن هذا ممكن

تنظيف األثاث بير  كل استخدام

-اإلرشادات الموىص بها -

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

كة وعروض األنشطة للحد من الت المس تعديل المساحات المشير

واالختالط بير  األفراد

ي ال تتضمن الرعاية النهار )إغالق رعاية األطفال أثناء أوقات التجمعات •
ية ف 

(المراكز المجتمعية الملحقة بمكان العبادة
ي ال يمكن الحفاظ فيها عىل التباعد •

كة الت  االجتماعي إغالق المساحات المشي 
ي •

ي المساحات المغلقة؛ والنظر ف 
فتح النوافذ عند اإلمكان، يتم تعزيز التهوية ف 
واألبواب للسماح بتدفق الهواء

ماع  تعديل الغناء أو العروض للتأكد من تحقيق التباعد االجت

والتعامالت الصحية

عىل تباعد السماح للمطربير  المنفردين أو الثنائيير  طالما بإمكانهما الحفاظ•
فة من( الكورال)أقدام بينهما؛ وال ُيسمح بالجوقات 10بمسافة 

َّ
أكير المؤل

من شخصير  
ي عير الوسائل اإلعالمية•

اىص  تشجيع الغناء االفي 
اء وقت ، باستثن(الكمامات)بارتداء أقنعة الوجه " فرق الغناء القيادي"إلزام •

(عند تحقيق التباعد المناسب بينهم)الغناء 
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
العمليات والرصد

ةالنماذج المرن

الحد من الُمعامالت الشخصية قدر اإلمكان

ي اال : عىل سبيل المثال)تقليل التعامالت الشخصية •
ستعانة التفكير ف 

نت  اضية/ بالتدريبات عير اإلني  (اجتماعات الموظفير  االفي 
نت • ي تقديم الخدمات عير اإلني 

، Facebook Live: مثل)االستمرار ف 
، حيثما أمكن(، والمكالمات الجماعيةZoomو

-اإلرشادات الموىص بها -

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

  الخدمات المقدمة: مثل)التوصية بأنواع بديلة من الخدمات 
 
ف

(  الهواء الطلق أو المقدمة لألشخاص داخل سياراتهم

ي الهواء الطلق؛ وتحديد الحد األ•
قىص عند اإلمكان، يمكن تقديم الخدمات ف 

مناسبللحضور بناًء عىل المساحة المطلوبة لضمان التباعد االجتماعي ال
ي سيارات، أو شاحنات، أو أي مركبات أخرى مغلقة •

-إن تجمع األشخاص ف 
م إىل الناس دون أن يخرج

َّ
وا من بحيث تكون منظمة باعتبارها خدمة تقد

ام بالقواعد المذكورة أ-سياراتهم  عاله طالما ال يشكل تجمًعا يجب فيه االلي  
وط التالية :  يتم استيفاء الشر

ي عدم الجلوس من أ)بقاء جميع األشخاص داخل سياراتهم طوال الوقت ( 1)
ة ي من الشاحنات الصغير

نوع خارج السيارة، بما يتضمن الجزء الخلف 
وبقاء مساحة انتظار فارغة بير  كل سيارة وأخرى،( 2)
وعدم تبادل المواد بير  القادة والحضور( 3)

مرونة اإلدارة

تطوير نماذج عمل مرنة للموظفير  

ي ال•
ل، ف  ، الذين يمكنهم العمل من المي   عمل التأكد من استمرار الموظفير 

بنفس الشكل
ي منازلهم•

التأكد من بقاء الموظفير  المرىص  ف 
الحد من التداخل بير  نوبات عمل الموظفير  •



12

أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
العمليات والرصد

إرشادات 
السفر

تقييد سفر العاملير  

-اإلرشادات الموىص بها -

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

/االختبار
الرصد

وتوكوالت CDCوCDPHاتباع إرشادات  الختبار وتتبع الير

وس كورونا المستجد • ، فيجب (COVID-19)إذا أصيب أحد العاملير  بعدوى فير
قبل العودة إىل العملCDCتوجيهات مراكز عليه اتباع جميع

وس كورونا المستجد • لدى ( COVID-19)إذا تم تحديد إيجابية نتيجة اختبار فير
، فيجب إجراء التنظيف والتعقيم ا لتوجيهات مراكأحد العاملير 

ً
CDCز وفق

إصابته بالنسبة إىل أي موظف كان يختلط بزميل أو أي شخص آخر تم تشخيص•
وس كورونا المستجد  ي لنفسه(COVID-19)بفير

م بالحجر الذان  ، يجب أن يلي  
ا
ً
CDCلتوجيهات مراكز وفق

بطتير  إذا أصبح مكان العبادة عىل دراية بوجود حالتير  أو أكير قد تكونان مرت•
ة  يوًما، فيجب عىل أصحاب العمل أن ُيبلغوا إدارة 14بمؤسسة ما خالل في 

ي شيكاغو 
بهذه الحاالت ( CDPH)الصحة العامة ف 

األخرى الموضحة، ويجب االمتثال لتوصيات CDPHاتبع جميع إرشادات إدارة •
ي مكان العملCDPHإدارة 

عند االستجابة النتشار المرض ف 
بسجل بالنسبة إىل جميع األفراد الذين يدخلون مكان العبادة، يجب االحتفاظ•

يوًما عىل األقل60الحضور لمدة 

ي مواقع متعددة•
الحد من سفر الموظفير  بير  دور العبادة ف 
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
الملحق

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

مشد المصطلحات 

-اإلرشادات الموىص بها -

ي حد: التجمع
ث مجموعة من األفراد من خارج األشة الواحدة والذين يشاركون ف 

عض عفوي أو مخطط له ويتعاملون عىل بعد أقل من ست أقدام من بعضهم الب
لمدة تزيد عن عشر دقائق

لمدة عملية تنظيف اليدين بالكامل باستخدام الماء والصابون: غسل اليدين
وس20 المسبب ثانية عىل األقل، أو باستخدام ُمطهر قادر عىل القضاء عىل الفير

(  COVID-19)لمرض كورونا المستجد 

أي فردين التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ست أقدام بير  : التباعد االجتماع  
.أو مجموعتير  من األفراد

مثل أغطية الوجه، )معدات الوقاية الشخصية : (PPE)معدات الوقاية الشخصية 
المحددة ؛ وتختلف المتطلبات حسب الظروف(والنظارات الواقية، وواقيات الوجه

والصناعة

  
.  وبة العملبروتوكول ُيجيب العامل من خالله عن أسئلة عند بدء ن: الفحص الذاتر

ا بتوجيهات مفّوض الصحة، قد تشتمل األسئلة عىل ما يىلي 
ً
:رهن

ي درجة حرارة جسمك إىل أعىل من •
درجة 100هل تعرضت الرتفاع ف 

ا للحرارة خالل آخر 
ً
ض
ّ
ساعة من أجل 24فهرنهايت، أو هل استخدمت مخف

درجة فهرنهايت؟100عالج ارتفاع درجة حرارة الجسم إىل أعىل من 
ي من سعال جديد ال يمكنك أن تنسبه إىل حالة صحية أخرى؟•

هل تعان 
ي الحلق وال يمكنك أن تنسب•

ي من التهاب جديد أو متفاقم ف 
ه إىل حالة هل تعان 

صحية أخرى؟
ي من ضيق تنفس جديد وال يمكنك أن تنسبه إىل حالة صح•

ية أخرى؟هل تعان 
ي الشم أو التذوق؟ •

هل عانيت مؤخًرا من فقدان كامل لحاست َ

عينة الستبيان 
  
ر
الفحص الذات
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أماكن العبادة. حافظ عىل سالمتك
موارد الصحة العامة

إرشادات عامة 
لمكان العمل

الموارد الوطنية للمزيد من التوجيه

CDC– وس كورونا المستجد ي تدعم االستجابة لفير
وخطة الرئيس لفتح ( COVID-19)األنشطة والمبادرات الت 

:أمريكا مرة أخرى
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-

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

CDC–كات وأماكن العمل توجيهات للشر
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHA وس كورونا المستجد :  (COVID-19)توجيهات لتجهير  أماكن العمل للتصدي لفير
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

CDC–المجتمع والمؤسسات الدينية:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/index.html

CDC–توجيهات مؤقتة للمجتمعات الدينية:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-

based.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcorona
virus%2F2019-ncov%2Fphp%2Ffaith-based.html

-اإلرشادات الموىص بها -

توجيهات 
ألماكن العبادة

ي هذا المستند هي ألغراض التيسير والمعلومات فقط؛ وهي ال تشكل مواف
ا إن أي روابط موجودة ف 

ً
قة أو تصديق

كة، أو المنظمة، أو الفرد خىلي .من مدينة شيكاغو عىل أي من المنتجات، أو الخدمات، أو اآلراء الخاصة بالشر
ُ
ت

.  الالحقةأو الروابط، ا بهأو المحتوى الخاص ، المواقع الخارجيةمدينة شيكاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانونية 
ي للحصول عىل إجابات عن األسئلة المتعلقة بمحتواه .اتصل بالموقع الخارجر

إخالء المسؤولية

إعادة الفتح بحذر 
(المرحلة الثالثة)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html

