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ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
ي هذا الدل�ل؟

ماذا يوجد �ف
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

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

ةمتطلبات النظافة الشخص�

�ي ضمان التعامالت بأسلوب ص
)غسل ال�دين: مثل(

السماح بالدخول

معاي�ي التنظ�ف

اإلرشادات الب��ة

ظروف أما�ن العمل

الرصد/االختبار

ط الدخول الخروج للوصول/�ش
إ� المساحة

إجراءات متخذة لتطه�ي 
المساحة

ة ��ش موارد وتوجيهات النظاف
ي المكان

الشخص�ة �ف

هما تقي�م حركة الس�ي والته��ة و  غ�ي

�سه�ل االختبار والرصد

-اإلرشادات المو� بها -
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ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

التباعد 
االجتما�ي 

ام بالتباعد االجتما�ي  � االل�ت

م بالتباعد االجتما�ي بمسافة • ف كة 6ال�ت ي المساحات المش�ت
:  نبما يتضم(أقدام �ف

�د بىف وعند دخول م) المصاعد، والردهات، والممرات، والساللم، وغرفة الت�ب
الوحدات المستأجرة أو الخروج منه

ف األفراد من خالل تجنب الص�انة الدور�ة أثناء إ• قامة الض�ف تقي�د االتصال بني
قدر اإلمكان

-اإلرشادات المو� بها -

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

)  ماماتال�(، �جب ارتداء أقنعة الوجه )بالعائالت والمناطق األخرى المستأجرة
من حاالت ُ�مكن استثناء األشخاص الذين �عانون(بح�ث تغ�ي األنف والفم 

)  طب�ة أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة
المغادرة التأ�د من ارتداء جميع األفراد ألقنعة الوجه أثناء �سج�ل الوصول أو •

ي أي تعامالت شخص�ة أخرى 
)بغض النظر عن المكان(أو �ف

ي المسا
ام الجميع بارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة �� � حات ال�ت

كة المش�ت

أشخاص10تحد�د حجم التجمعات بحد أق� 

ي كل عقار مؤجر منفرد 10الحد من حجم التجمعات بح�ث ال ي��د عن •
أفراد �ف
، مع اتباع توجيهات المبىف  ي المبىف

كة �ف أو مساحة مش�ت حجم التجمع

معدات الوقا�ة
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ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ضمان التعامل بأسلوب ص�ي 

ا ب• عد دخول التأ�د من ق�ام كل من مال�ي العقار والضيوف بغسل األ�دي ج�د�
العقار

ف ع� بروتوكوالت النظافة الشخص�ة المعزز • أو /ة وتدر�ب جميع المال�ني
تزو�دهم بمعلومات عنها 

فضل تزو�د الضيوف بمعلومات حول األسال�ب المناسبة لغسل ال�دين وأ•
ممارسات للنظافة العامة قبل الوصول

ف التعامالت اآلمنة • : مثل(تزو�د الضيوف بالمرافق ووسائل الراحة لتمكني
)معقمات األ�دي، صابون األ�دي

-اإلرشادات المو� بها -

متطلبات النظافة 
الشخص�ة
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ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

� والضيوف وضع س�اسة و�روتوكول لفحص المال�ني

ف والضيوف الخض�ع ل• فحص قبل دخول العقار المستأجر، �جب ع� المال�ني
وس كورونا المستجد  ي للتأ�د من خلوهم من أعراض بف�ي

)  COVID-19(ذايت
)انظر الملحق-عن ط��ق استب�ان ع� سب�ل المثال (

ي ف�ما يتعلق بالم• مة من المبىف السكىف رافق، ومرا�ز اتباع التوجيهات المقدَّ
ها .الل�اقة البدن�ة، وغرفة االجتماعات، والمساحات الخارج�ة، وغ�ي

وكوالت تزو�د الضيوف ب�خطار ما قبل الوصول حول تج��ة الوصول، و�روت•
، ومتطلبات معدات الوقا�ة الشخص�ة، إذا كان هذا أ ا التباعد االجتما�ي مر�

ا عمل��
ي التشجيع ع� �سج�ل وصول الضيوف و�سج�ل مغادرتهم �شكل•

: مثل(ذايت
)األقفال المزودة بعلبة لتخ��ن المفاتيح، لوحات المفاتيح

ات الحفاظ ع� بروتوكوالت صارمة للتنظ�ف والتعق�م ب � ف�ت ني
إقامة الضيوف

ف العقار المؤجر بمستلزمات التنظ�ف المناسبة • :  ثلم(التأ�د من تجه�ي
ها من مستلزمات التنظ �ف ذات المناشف الورق�ة، أو المناد�ل المطهرة، أو غ�ي

)االستخدام لمرة واحدة
ف ع� تنظ�ف األش�اء األ��� عرضة للمس • ك�ي ضاءة، مفاتيح اإل : مثل(ال�ت

)ومقابض األبواب، وأجهزة التحكم عن ُبعد
ي الغسالة عند أع� درجة حرارة مو� به) الب�اضات(غسل المالءات •

ا �ف
كة المصنعة بعد كل إقامة للضيوف بواسطة ال�ش

ام ب�جراءات التن• ف ظ�ف التأ�د من أن تنظ�ف غرف الضيوف ُ�جرى باالل�ت
 ، كة التأج�ي مراض ومرا�ز مكافحة األ ووكالة حما�ة البيئة،المعتمدة لدى �ش

قت توف�ي و ) ع� سب�ل المثال ال الح�(�ما يتضمن )CDC(والوقا�ة منها 
ي بعد مغادرة الض�ف للوحدة العقار�ة

إضا�ف
وتوكول تنظ�ف عميق مع اتبا • ع إخراج الغرفة من الخدمة للخض�ع ل�ب

وس كو CDCتوجيهات مرا�ز  رونا إذا كانت نت�جة االختبار التشخ��ي لف�ي
إ�جاب�ة للض�ف السابق) COVID-19(المستجد 

الدخول

معاي�ي التنظ�ف

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-cdc-release-guidance-cleaning-and-disinfecting-spaces-where-americans-live-work-and
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
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ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ة للضيوف ��ش إرشادات ب��َّ

• ، ، CDCوتوجيهات مرا�ز ��ش توجيهات مرئ�ة لتع��ز التباعد االجتما�ي
والنظافة الصح�ة ع�ب أنحاء العقار المستأجر، حسب االقتضاء

ي تقد�م توجيهات للضيوف بخصوص اإلرشادات المصممة للمبىف ال• سكىف

ور�ة كث�ي  � تدفق الهواء و�زالة العنا� غ�ي ال�� ة اللمس تحسني

بما يتضمن ضمان التنظ�ف السل�م لنظام التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء،•
ات الزمن�ة المحددة للمنتج لتح قيق أق� استبدال مرشحات الهواء ع� الف�ت

قدر من نظافة وتدفق الهواء
اإذا كان م) قبل تنظ�ف مكان اإلقامة(ته��ة الغرف بعد مغادرة الضيوف • مكن�
إ� ) ذ، والته��ةفتح النواف: مثل(�شجيع الضيوف ع� ز�ادة تع��ز تدفق الهواء •

ا  ي مكان اإل�جار وفق�
CDCرا�ز لتوجيهات مالمساحات الداخل�ة أثناء التواجد �ف

ي ال �مكن ت• ة التعرض للمس من مكان اإلقامة والىت نظ�فها إزالة أي عنا� كث�ي
ف الضيوف  ا)المجالت، وال�تب، واأللعاب: مثل(بني ، إذا كان هذا عمل��

اإلرشادات
الب��ة

مكان العمل

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
العمل�ات والرصد

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

وس كورونا المستجد • ف بف�ي ، ف�جب عل�ه )COVID-19(إذا أص�ب أحد المال�ني
قبل العودة إ� مكان اإلقامةCDCتوجيهات مرا�ز اتباع جميع

وس كورونا المستجد • ي حالة تحد�د إ�جاب�ة نت�جة اختبار ف�ي
)  COVID-19(�ف

ف أو الضيوف، �جب إجراء تنظ�ف وتطه�ي الغرف الم ستأجرة لدى أحد المال�ني
ا لتوجيهات مرا�ز  CDCوفق�

إصابته بالنسبة إ� أي مالك أو ض�ف كان �ختلط �شخص آخر تم �شخ�ص•
وس كورونا المستجد  ، �جب ع� هذا المالك أو الض�ف أن )COVID-19(بف�ي

ا  ي لنفسه وفق�
م بالحجر الذايت ف وذلك قبل العودة إ� CDCلتوجيهات مرا�ز �ل�ت
العقار المستأجر

ف أو أ��� قد تكو • نان إذا أصبح عقار واحد مستأجر ع� درا�ة بوجود حالتني
ة  ف بالعقار المستأجر خالل ف�ت ا، ف�جب ع� المالك أن ُيبلغ14مرتبطتني يوم�

ي ش�كاغو 
بهذە الحاالت ) CDPH(إدارة الصحة العامة �ف

األخرى الموضحة، و�جب االمتثال CDPHاتبع جميع إرشادات إدارة •
عند االستجابة النتشار المرضCDPHلتوص�ات إدارة 

وتوكوالت CDCوCDPHاتباع إرشادات  الختبار وتتبع ال�ب

/االختبار
الرصد

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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ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
الملحق

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

م�د المصطلحات 

-اإلرشادات المو� بها -

اص هو حدث مخطط له أو عفوي بح�ث يتعامل ف�ه األفراد مع أشخ: التجمع
لمدة ) أقدام6أقل من (آخ��ن من خارج األ�ة، و�كون التعامل ع� مق��ة شد�دة 

زمن�ة ط��لة

لمدة عمل�ة تنظ�ف ال�دين بال�امل باستخدام الماء والصابون: غسل ال�دين
وس20 المسبب ثان�ة ع� األقل، أو باستخدام ُمطهر قادر ع� القضاء ع� الف�ي

وس كورونا المستجد  )  COVID-19(لف�ي

ف : التباعد االجتما�ي  أي فردين التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ست أقدام بني
ف من األفراد .أو مجموعتني

مثل أغط�ة الوجه، (معدات الوقا�ة الشخص�ة : )PPE(معدات الوقا�ة الشخص�ة 
المحددة ؛ وتختلف المتطلبات حسب الظروف)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
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CDC-ف والرحالت البح��ة إرشادات الصحة العامة للمساف��ن الدوليني
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

IDPH–توجيهات للفنادق :https://www.dph.illinois.gov/topics-
services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-

list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels

ة. حافظ ع� سالمتك ة الُمدَّ اإل�جارات قص�ي
موارد الصحة العامة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

إرشادات عامة 
لمكان العمل

الموارد الوطن�ة للم��د من التوج�ه

CDC– وس كورونا المستجد ي تدعم االستجابة لف�ي وخطة الرئ�س لفتح ) COVID-19(األ�شطة والمبادرات الىت
:  أم��كا مرة أخرى

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-
Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC– كات وأما�ن العمل توجيهات لل�ش
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

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

-اإلرشادات المو� بها -

ت توجيهات لإل�جارا
ة ة المدَّ قص�ي

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

.  الالحقةمدينة ش�كاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانون�ة المواقع الخارج�ة، أو المحتوى الخاص بها، أو الروابط
ي للحصول ع� إجابات عن األسئلة المتعلقة بمحتواە .اتصل بالموقع الخار�ب

إخالء المسؤول�ة

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels
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
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