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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. 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(

الدخولالسماح ب

معاي�ي التنظ�ف

الب��ةاإلرشادات 

ظروف 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

المرونة التشغ�ل�ة

دعم المرونة التشغ�ل�ة 
)تعدد ن��ات العمل: مثل(

الرصد/االختبار

�سه�ل االختبار والرصد
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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ي أي مناطق 6> حاول الحفاظ ع� التباعد بمسافة 
أقدام �ف

ف  المقاعد األم كة مع دعم استخدام الحواجز الواق�ة بني ام�ة مش�ت
والخلف�ة

ي لتحقيق التباعد •
ي المقعد الخل�ف

الجسدي؛ وال �شجيع الرا�ب ع� الجلوس �ف
ا ن ، إال إذا كان هذا مطل��� ي المقعد األما�ي

ا �سمح للركاب بالجلوس �ف ظر�
لمحدود�ة قدرة الرا�ب ع� الدخول

، ح-عند اإلمكان -قم • ي
ف المقعد األما�ي والمقعد الخل�ف سب بوضع حواجز بني

CDCتوجيهات مرا�ز ما تو�ي به 

-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
ع� توفر المناد�ل ومعقمات األ�دي للركاب-قدر اإلمكان -التشجيع •
ا من قبل • EPA�شجيع استخدام المطهرات المعتمدة مسبق�

ي جميع األوقات) ال�مامات(ارتداء أغط�ة الوجه 
�ف

ال اقتصار مشاركة الرحالت ع� الركاب الذين كانوا ع� اتص
ا
�
بعضهم مع بعض سابق

م اتصال �شجيع مشاركة الرحالت مع األشخاص من نفس األ�ة أو الذين بينه•
اجتما�ي بالفعل

ث ال تحد�د عدد من �ستقلون س�ارات األجرة أو مركبات خدمات الحجز بح�•
ي ذلك السائق9يتجاوز 

أفراد، بما �ف

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع

معدات الوقا�ة

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
https://www.epa.gov/coronavirus/disinfectant-use-and-coronavirus-covid-19
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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. حافظ ع� سالمتك
التعامالت الصح�ة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ف األشخاص�شجيع التعامالت الصح�ة بني

ا بهما؛ وعند عدم توف• � رهما، واظب عند توفر الماء والصابون، اغسل �د�ك كث�ي
ع� استخدم معقمات األ�دي

ف • تجنب مالمسة عين�ك أو أنفك أو فمك و�داك غ�ي مغسولتني
ا ما تقدَّ • ي غالب� ا ال تعرض أش�اء مثل زجاجات الم�اە أو المجالت اليت

�
م مجان

للركاب
ا ما �لمس-بالنسبة إ� الركاب • � ي كث�ي ها الركاب أو تجنب مالمسة األسطح اليت

لحركة، إطار الباب، والنوافذ، وعجلة الق�ادة، وناقل ا: مثل(السائقون اآلخرون 
ها من أجزاء المركبة مهاقبل تنظ�فها وتعق�) ومفاتيح اإلشارات، وغ�ي

ي المركبات العامة ع� إ�مال تدر�ب الصحة والسالمة ا•
لمتعلق �شجيع سائ�ت

وس كورونا المستجد  عند العودة إ� العمل) COVID-19(بف�ي

-اإلرشادات المو� بها -

متطلبات النظافة
الشخص�ة
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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ي لألعراض لجميع األفراد قبل دخول المركب
ةالفحص الذايت

ف ن��ات تنظ�ف وتطه�ي الس�ارة قدر اإلمكان، ع� األقل يوم��  ا و�ني
العمل

ي تك�� • ، قم بتنظ�ف وتطه�ي األسطح اليت ي ع� سب�ل الحد األدىف
 مالمستها �ف

ي نهايتها
ي بدا�ة كل ورد�ة و�ف

الس�ارة �ف
ليهم أعراض إ�الء اهتمام خاص لتنظ�ف الس�ارة بعد نزول الركاب الذين تبدو ع•

استالم الركاب من المرافق الطب�ة/أو بعد إنزال/المرض، و
ا • � ي �لمسها الركاب كث�ي ا لتنظ�ف األسطح اليت ؛ )ل مقابض األبوابمث(االنتباە ج�د�

، قم بتنظ�فها قبل كل ن��ة عمل و�عده ا، و�ن كان وع� سب�ل الحد األدىف
ف  ح تنظ�فها كل ساعتني ُ�ق�ت

-اإلرشادات المو� بها -

حة، التشجيع ع� ��ش المعلومات حول إجراءات التشغ�ل المق �ت
ث إال إذا كان من المحتمل أن �كون هذا اإلجراء بمثابة ملوِّ

حص قبل دخول المركبة، �قوم العاملون أو سائقو المركبات العامة ب�جراء ف•
وس كورونا المستجد  ي للتأ�د من عدم وجود أعراض لإلصابة بف�ي

ذاىت
)COVID-19) (عن ط��ق استب�ان ع� سب�ل المثال(

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 دخول الس�ارة والخروج منها، إال إذا كان هذا مط•

ا تجنب مساعدة الركاب �ف ل���
�سبب محدود�ة قدرة الرا�ب

ف الفتات حول االستخدام السل�م لغطاء الوجه • جيع و�ش) ال�مامة(تضمني
ي 

وىف وما إ� ذلك) دون تالمس(الدفع اإلل��ت

الدخولالسماح ب

معاي�ي التنظ�ف

الب��ةاإلرشادات 
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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. حافظ ع� سالمتك
المساحات اآلمنة وظروف العمل

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

تع��ز تدفق الهواء الص�ي وتعامالت الركاب �شكل ص�ي 

ة أثناء نقل تجنب استخدام خ�ار إعادة تدو�ر الهواء بالنسبة إ� ته��ة الس�ار •
ي  ي الس�ارة إلدخال الهواء الخار�ب

ي إ� الركاب؛ واستخدم فتحات الته��ة �ف
الن�ت

أو اخفض نوافذ الس�ارة/داخل الس�ارة و
م �كونوا تجنب تقد�م الرحالت المجمعة أو استقبال العد�د من الركاب الذين ل•

ا ع� نفس خط س�ي الرحلة كبون مع� س�ي

مكان العمل
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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. حافظ ع� سالمتك
العمل�ات والرصد

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

ي �شجيع الدفع اإلل��ت . تجنب التعامل مع النقود إن أمكن
ويف

)دون تالمس(

ي -قدر اإلمكان -قم •
وىف و�ــــج للدفع اإلل��ت  الخدمات نظ�ي ) دون تالمسب(بال�ت

وقبوله
ة إذا احرص ع� االستخدام الواحد للقفازات المخصصة لالستخدام مرة واحد•

؛ )زوج واحد من القفازات ل�ل عم�ل: أي(توجب تحص�ل األموال من العمالء 
ي أ��� من تعامل

مع عدم استخدام نفس زوج القفازات �ف
ةاحرص ع� استخدام بخاخ التطه�ي أو المعقم عند التعامل مع النقود م• با�ش

-اإلرشادات المو� بها -

/  االختبار 
الرصد

مرونة اإلدارة

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 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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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. 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 لحاسيتَ هل عان�ت مؤخر�

عينة الستب�ان 
ي 
الفحص الذايت

م�د المصطلحات
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س�ارات األجرة وحجز الس�ارات. حافظ ع� سالمتك
موارد الصحة العامة

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

وس كورونا–وزارة النقل األم��ك�ة  :  الموارد الخاصة بف�ي
https://www.transportation.gov/coronavirus

وس كو –المواصالت العامة األم��ك�ة  وس كورونا أو ف�ي رونا المستجد استجابة رابطة وسائل النقل العامة لف�ي
)COVID-19(:

https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/

OSHA–ف �س�ارات األجرة وخدمات الس�ارات :  توجيهات �شأن مشاركة الرحالت والعاملني
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf

CDC–ف �س�ارات األجرة وخدمات الس�ارات :توجيهات �شأن مشاركة الرحالت والعاملني
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/organizations/rideshare-

drivers-for-hire.html

-اإلرشادات المو� بها -

توجيهات للنقل 
والمواصالت

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.transportation.gov/coronavirus
https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
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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