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. حافظ ع� سالمتك
ي السكن�ة

المباين
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

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 شخص�ة ال

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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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

التعامالت الصح�ة
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

ام بالتباعد االجتما�ي  ن االل�ت

ا عن المناطق الخاصة 6فصل وحدات العمل بمسافة ال تقل عن • أقدام بع�د�
ي مكتب التأج�ي واإلدارة

بموظ�ف
ي المساحات•

ام بالتباعد االجتما�ي �ف ف كة /االل�ت هات، الرد(المناطق المش�ت
�د ة وعند دخول المبىف وغرف) والممرات، والمصاعد، والساللم، وغرف ال�ب

غس�ل المال�س أو الخروج منهما

-اإلرشادات المو� بها -

كة داخل�ة وخارج�ة • ي أي مساحات مش�ت
ة بما ال يتضمن المنازل الخاص(�ف

والفم بح�ث تغ�ي األنف) ال�مامات(، �جب ارتداء قناعات الوجه )بالعائالت
منعهم ُ�مكن استثناء األشخاص الذين �عانون من حاالت طب�ة أو إعاقات ت(

)  من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة
ي الص�انة بما يتضم•

ف وموظ�ف ن األقنعة، توف�ي المعدات المناسبة للموظفني
والقفازات المخصصة للتنظ�ف، واألحذ�ة، والنظارات الواق�ة، حسب

االقتضاء

ي )PPE(�جب ع� الجميع ارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة
�ن

كة؛ و�جب ع� جهات العمل توف�ي المع دات المساحات المش�ت
ن  المناسبة للموظفني

ي المساحات 10الحد من تجمع السكان بما ال ي��د عن 
أفراد �ن

كة ومساحات المرافق  المش�ت

ي •
�شتمل المرافق ع� قاعات االجتماعات، وصاالت المستأج��ن، ومباىف

وغرف األلعاب/النادي
ا• كة بمواع�د محددة كلما كان هذا ممكن� استخدام المساحات المش�ت
كة بح�ث ال ت��د عن • من المساحات % 25تحد�د سعة المساحات المش�ت

�ضمن الداخل�ة أو الق�ام باأل�شطة مع فرض تقي�دات ع� اإلشغال �شكل
تحقيق التباعد االجتما�ي 

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع

معدات الوقا�ة
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

التعامالت الصح�ة
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

ة من المطهرات والمناد�ل وتدر�ب الموظ ن تقد�م كم�ة وف�ي فني
ع� اإلجراءات الجد�دة

ف وحما�ة الجهاز التنف�ي ) مثل غسل ال�دين(�شجيع نظافة ال�دين • للموظفني
ف  والمق�مني

كة• ي المساحات المش�ت
توف�ي مطهرات األ�دي والمناد�ل �ف

ف ع� إ�مال تدر�ب الصحة والسالمة المتعلق بف�ي • وس كورونا �شجيع العاملني
)COVID-19(المستجد 

-اإلرشادات المو� بها -

متطلبات النظافة
الشخص�ة
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

المساحات اآلمنة وظروف العمل
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

الدخول

-اإلرشادات المو� بها -

ي نقاط الدخول والخروج 
ن األشخاص �ن الحد من التعامل بني

وأما�ن االزدحام

إعادة فتح المرافق مع تعد�ل ساعات العمل وحدود اإلشغال•
متطلبات تخص مرا�ز األعمال، وقاعات (منع استخدام الزوار للمرافق •

)المؤتمرات، وغرف النوادي، واأللعاب، والمساحات الخارج�ة
ا إلرشادات الصحة والل�• اقة البدن�ة، منع الوصول إ� مرا�ز الل�اقة البدن�ة، وفق�

ا ع� أساس فردي ا شخص�� إال إن كان تدر�ب�
)  سبا(صح�ةإغالق أي حمامات سباحة ومسابح رش الم�اە وأي منتجعات•

ومناطق ساونا
:  مثل(س �شجيع ممارسة توص�ل واستالم الطرود والمواد الغذائ�ة بدون تالم•

)  تخص�ص غرف للطرود بالخدمة الذات�ة
ي �مكن فيها لل• ا، يتم تقي�د أو جدولة األوقات الىت ف إذا كان ذلك متاح� مق�مني

استالم الطرود
ف إشغال المصعد واستخدام الالفتات و• قل�ل أو العالمات األرض�ة، وت/تحسني

ها من المناطق العامة كلما كان ي ردهات المصاعد وغ�ي
ذلك حجم التجمعات �ف

ا ي خ�ارات إضاف�ة للزوار، مثل جعل مصاعد الخدمة مت. ممكن�
احة النظر �ف

ا، قدر اإلمكان معدات"كما هو موضح تحت عنوان . للسكان األ��� ضعف�
كة داخل" الوقا�ة ي أي مساحات مش�ت

�ة أعالە، �جب ارتداء أغط�ة الوجه �ف
ي ردهات المصاعد مث�ً (

). داخل المصاعد أو �ف
ف س• ف السالمة من الحرائق، وقوانني ، مع مراعاة قوانني المة إتاحة ساللم المبىف

ي هذا الشأن
الح�اة واالعتبارات األمن�ة المطبقة �ف

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 ذاىت
وس كورونا المستجد  عن ط��ق استب�ان ) (COVID-19(أعراض لإلصابة بف�ي

)انظر الملحق-ع� سب�ل المثال 

الدخولالسماح ب
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

المساحات اآلمنة وظروف العمل
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

است�فاء متطلبات التنظ�ف الصارمة

كة عدة مرات ي• ي المكاتب والمساحات المش�ت
اتنظ�ف نقاط التالمس �ف وم��

ي �ك�� لمسها، مثل مقابض األبواب، ودر • اب��ن تنظ�ف جميع األسطح الىت
مال�س، الساللم، وأزرار المصاعد، ومكاتب االستقبال، ومعدات غرفة غس�ل ال

ي ذلك الردهات، والمصاعد، وغرف الغس�ل، والساللم
بما �ف

ي ُتجرى داخل الوحدات لطلب• ي عمل�ات الص�انة الىت
ات العمل إعطاء األول��ة �ف

الطارئة

-اإلرشادات المو� بها -

ن والعاملو�جراءات إرشادات ��ش  ن �شغ�ل�ة جد�دة للمق�مني ني

، مرئ�ة إرشادات ��ش • ، CDCوتوجيهات مرا�ز لتع��ز التباعد االجتما�ي
والنظافة الصح�ة 

ي جميع•
ي توضح الس�اسات واإلجراءات �ف ز�ادة استخدام الالفتات الىت

)خاصة مداخل المبىف ومخارجه(المساحات 

معاي�ي التنظ�ف

الب��ةاإلرشادات 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

المساحات اآلمنة وظروف العمل
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ن ظروف أما�ن العمل و�عدادە لدعم تقي�د التعامالت تحسني
ة المبا�ش

واع�د فتح مكتب تأج�ي �ساعات عمل محدودة؛ و�فضل أن �عمل بنظام الم•
المسبقة

ي ب•
اض�ة والجوالت المنفردة بالتوج�ه الذاىت ا تقد�م الجوالت االف�ت اعتبارها خ�ار�

ا؛ وتقت� الجوالت ع� المرافق ونماذج الوحدات والوحدات الش اغرة متاح�
فقط

مسافة وحدات العمل بح�ث عن تباعد بعضها ابعض ب/ترت�ب قطع األثاث•
أقدام6

ف وحدات العمل • افة بينها إذا كانت المس(استخدام حواجز بالست�ك�ة شفافة بني
ي حدود ما هو متاح وعم�ي ) أقدام6< 

أو عند مكتب �سج�ل الوصول، �ف
كيبات وعنا� البن�ة التحت�ة األ • ي إزالة األثاث وال�ت

خرى، أو تعط�ل التفك�ي �ف
ي البيئات عال�ة ال�ثافة

، بما يتضمن العمل بها، أو إبعادها بعضها عن بعض �ف
كة أما�ن العمل المش�ت

ف الجدد تعزز من ممارسة التباعد االجت• ، وضع إجراءات النتقال المق�مني ما�ي
مبىف ومتطلبات لمعدات الوقا�ة الشخص�ة؛ و�جراء عمل�ات االنتقال إ� ال

ي اليوم
ف من عمل�ات االنتقال �ف بمواع�د محددة فقط و�عدد معني

الخاصة بتدفق الهواء والته��ةCDCإرشادات مرا�ز اتباع •

مكان العمل

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

العمل�ات والرصد
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ات�ج�ات العم• ي نماذج العمل المرنة، بما يتضمن إس�ت ل �شجيع تبىف ف ل من الم�ف
وكثافة المكاتب �سعة جزئ�ة من سعتها األصل�ة

ي أ�ام• غال أسابيع العمل المقسمة ع� مراحل، لتقل�ل إش/�شجيع تبىف
ي المكاتب

المقرات/المساحات �ف
ور • ي تهدف إ� تقل�ل االستخدام غ�ي ال�ف ي للبن�ة �شجيع الس�اسات الىت

، بما يتضمن جميع أنظمة النقل الرأ�ي  ي المبىف
، )المصاعد(التحت�ة العامة �ف

كة، وساللم الطوارئ  والمساحات المش�ت
طوارئ �جب أن �كون استخدام الساللم بصورة ال تخالف متطلبات قانون ال•

والسالمة من الحرائق

ة لنماذج العمل المرنة قدر اإلمكان توف�ي فرص كب�ي

كة ي المناطق المش�ت
منع التواصل الشخ�ي �ن

ي مكان العمل وتداخل ن��ات ا•
ف �ف ي تقل�ل أعداد العاملني

ف التفك�ي �ف لعمل بني
ف من خالل وضع جداول مرنة رور مقسمة إ� مراحل وتوج�ه حركة م/الموظفني

ف داخل المقر، وتوف�ي البن�ة التحت�ة للحما�ة الجسد�ة الموظفني
ف األشخاص ف�ما يتعلق بتوز�ــــع الطرود وال�ب • مع تقل�ل (�د الحد من االتصال بني

ي سلسلة ممارسات التحكم
قدر -، والق�ام )الحفظ/الحد من التأث�ي �ف

ف )PPE(بتوف�ي معدات الوقا�ة الشخص�ة-المستطاع  المناسبة للموظفني
�د/الذين �ضطلعون باستالم �سل�م ال�ب

النماذج المرنة

مرونة اإلدارة
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

العمل�ات والرصد
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

ن دعم االستخدام المحدود لوسائل النقل العام من قبل الموظف ني

-اإلرشادات المو� بها -

ي الحذر عند االنتقال باستخدام أنظمة المواصالت الجما•
ع�ة �شجيع تو�ف

ي العامة، بما يتضمن المطارات ومحطات القطار المتاحة للجمهور، مع تب ىف
ام بارتداء معدات الوقا�ة الش ف خص�ة التباعد االجتما�ي �شكل كامل واالل�ت

ور�ة ال�ف
كة اإلدار�• ي نفس ال�ش

ف مباىف ف بني ك للموظفني ةالحد من النقل المش�ت

إرشادات السفر
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

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�

اصة التوجيهات الخاتباع ع� السكان: مالحظة(الحاالت بهذە ) CDPH(�ش�كاغو 
وس كورونا المستجد  ي CDPHالتابعة إلدارة ) COVID-19(بف�ي

الخاصة بالمباىف
)  السكن�ة متعددة العائالت

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
https://assets.noviams.com/novi-file-uploads/caa/Coronavirus/COVID-19_Guidance_for_Residential_Buildings_CDPH.pdf
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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

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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ي السكن�ة. حافظ ع� سالمتك
المباين

موارد الصحة العامة
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

ي –الرابطة الدول�ة لمال�ي ومديري المبايني 
مركز موارد الرابطة الدول�ة لمال�ي ومديري المباىف

(Building Owners and Managers Association, BOMA)وس كورونا :  بخصوص ف�ي
https://www.boma.org/coronavirus

ن  وس كورونا–الجمع�ة الوطن�ة للوسطاء العقار�ني ف : ف�ي :  دل�ل الوسطاء العقار�ني
https://www.nar.realtor/coronavirus-a-guide-for-realtors

JLL– وس كورونا المستجد :  لقطاع العقارات) COVID-19(الموارد الخاصة بف�ي
https://www.us.jll.com/en/coronavirus-resources

وس كورونا المستجد –الرابطة الوطن�ة للشقق  :  ) COVID-19(الموارد الخاصة بف�ي
https://www.naahq.org/coronavirus-guidance

-اإلرشادات المو� بها -

ي توجيهات للمب
اين

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
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