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حافظ على سالمتك۔ 

المتاحف
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
ماذا يوجد في هذا الدليل؟

التباعد االجتماعي

حجم التجمع

التعامالت الصحية الظروف والمساحات اآلمنة والرصدالمرونة التشغيلية 

:إن إعادة فتح شيكاغو بحذر يتطلب ما يلي

وضع قيود على المسافات 

الجسدية مع األشخاص اآلخرين

قيود على تجمعات األفراد

معدات الوقاية

ةاستخدام األفراد لمعدات الوقاي

متطلبات النظافة الشخصية

ي ضمان التعامالت بأسلوب صح

(غسل اليدين: مثل)

السماح بالدخول النماذج المرنة

معايير التنظيف المرونة التشغيلية

اإلرشادات البصرية إرشادات السفر

ظروف أماكن العمل الرصد/االختبار

الخروج للوصول /شرط الدخول

إلى المساحة

ةإجراءات متخذة لتطهير المساح

نشر موارد وتوجيهات النظافة 

الشخصية في المكان

يرهما۔ تقييم حركة السير والتهوية وغ

مرونة مع اإلجازات المرضية 

(عند اإلمكان)والعمل عن بُعد 

التشغيليةدعم المرونة 

(تعدد نوبات العمل: مثل)

تقييد حركة األشخاص بين 

المواقع

تسهيل االختبار والرصد

-اإلرشادات الموصى بها -

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
مثال توضيحي

-اإلرشادات الموصى بها -

ما الذي قد يختلف؟

القها أو إغتكييف التجارب التفاعلية يمكن

االتصالموقتاً لتقليل االتصال

نع لمتدفق حركة المتحفيتم التحكم في 

االكتظاظ وتعزيز التباعد الجسدي 

أغطية الوجهيجب على جميع األفراد ارتداء 

نشآت المبتطهيرالتزام الموظفين 

بشكل متكرر

آتتنشر الفتات مرئية في جميع أنحاء المنش

اعد فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، والتب

(  PPE)االجتماعي، ومعدات الوقاية الشخصية 

المناسبة، وغيرها

ز لتعزيالجماعية مؤقتًاتم إيقاف الجوالت 

التباعد االجتماعي آتفي جميع أنحاء المنشوحدات التعقيم إتاحة 

5

6

7

1

2

3
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استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)
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التباعد 

االجتماعي

حافظ على سالمتك۔ المتاحف
التعامالت الصحية

حجم التجمع

أقدام6التأكد من تباعد األفراد بمسافة 

أقدام أثناء الوقوف 6< تأكد من أن الزوار والموظفين يمارسون اإلبعاد الجسدي•

في الخطوط، باستخدام المصاعد ، والتحرك حول المرافق

ن فيها إذا كان ذلك عمليًّا، يتم توفير حواجز عازلة في األماكن التي ال يمك•

(نقاط الدفع قبل الخروج: مثل)أقدام 6تحقيق التباعد االجتماعي بمسافة 

تناق، عند تكريس الموظفين لفرض التباعد االجتماعي في نقاط التجمع أو االخ•

االقتضاء

-اإلرشادات الموصى بها -

والتجمعات في المساحات المفتوحة لما ال ، %25حدد السعة إلى 

فرًدا50عنيزيد 

سعتها من %25تحديد العدد المتواجد في المواقع واألماكن الداخلية عند •

األصلية مع االلتزام بتقييدات حجم التجمعات

شخًصا 50تحديد أحجام المجموعات، أو األفواج الثابتة، بحيث ال تزيد عن •

حصر تجمعات الموظفين في المطاعم وغرف االجتماعات ونقاط التجمع •
فرًدا50األخرى بما ال يزيد عن 

إيقاف الجوالت الجماعية مؤقتًا •

ا وتعقيمها التأكد من تنظيف المعدات الصوتية للجوالت الصوتية الموجهة ذاتيً •

تماًما بين المستخدمين

الصوت للسماح للضيف باستخدام لمقاطع QRحيثما أمكن، استخدم رموز •

األجهزة الشخصية لجوالت صوتية موجهة ذاتيًا

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
التعامالت الصحية

( اتالكمام)في أي مساحات مشتركة داخلية وخارجية، يجب ارتداء أقنعة الوجه •معدات الوقاية

حاالت يُمكن استثناء األشخاص الذين يعانون من)بحيث تغطي األنف والفم 

( طبية أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة

لموظفين الذين إذا كان ذلك عمليًا، فقم بتوفير القفازات التي يمكن التخلص منها ل•

لك الخالية لالستخدام مرة واحدة فقط، يوصى باستخدام ت)يتعاملون مع الزائرين 

، وتأكد من غسل اليدين قبل وبعد استخدام القفازات(من الالتكس

التأكد من ارتداء جميع الموظفين والزوار أغطية الوجه

-اإلرشادات الموصى بها -

متطلبات 

النظافة 

أو التعقيم المتكرر لجميع الموظفين والزوار/ تشجيع غسل اليدين و •الشخصية

توفير مطهراليدين أو مطهرات الرش عند نقاط الدخول، وضمان وصول •

غسل اليدين أثناء زيارتهم/ الموظفين والزوار إلى مطهرات اليدين 

إكمال تدريب الصحة والسالمة المتعلق بفيروس كورونا المستجد •

(COVID-19 )عند بدء العودة إلى العمل

أمكن، تأكد من التفاعالت الصحية مع األسطح التي تعمل باللمس إن •

أو إغالق الوصول( على سبيل المثال، توفير القفازات أو القلم)

تشجيع جميع الموظفين والزوار على غسل اليدين وتعقيمها

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
المساحات اآلمنة وظروف العمل

السماح 

بالدخول

ير وضع بروتوكوالت للفحص الصحي للعاملين، وإرشادات لطواب
انتظار الزبائن

عراض، قبل مغادرة المنزل، يُشّجع األفراد على أن يتعرفوا بأنفسهم على األ•
وأن يبقوا في المنزل إذا كانوا يعانون من أعراض

جود قبل دخول المنشأة، يقوم الموظفون بإجراء فحص ذاتي للتأكد من عدم و•
(  COVID-19)أعراض لإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

(انظر الملحق-عن طريق استبيان على سبيل المثال )

في يجب على الموظفين عدم الحضور إلى العمل، أو لن يُسمح لهم بالبقاء•

العمل، إذا ظهرت عليهم أعراض أو أبلغوا عن شعورهم بالمرض

-اإلرشادات الموصى بها -

وضع معايير للتنظيف اليومي للمساحات واألشياء األكثر 
للمسعرضة 

لعالية ضمان التنظيف المتكرر يوميًا وليليًا ألسطح العمل ونقاط اللمس ا•
،EPAمنتجات التنظيف المسجلة باستخدام ( مثل مقابض األبواب)

كان ذلك مناسبًا إذا 
، لتطهير الموارد الثقافيةإجراءات التنظيف الموصى بها اتباع •

كان ذلك مناسبًاإذا 
تعقيم األدوات والمعدات عند نقلها إلى شخٍص جديد•

فمعايير التنظي

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-basics-disinfecting-cultural-resources/
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
المساحات اآلمنة وظروف العمل

ول توفير توجيهات بصرية بشأن معايير النظافة ومتطلبات الدخ

لتباعد على سبيل المثال، تغطية الوجه وا)نشر إرشادات ومعايير للزوار للدخول •

(االجتماعي

أمكن إبالغ المعايير وتوقعات الحضور بشكل استباقي قبل الوصول، حيثما•

(على سبيل المثال، عبر الموقع اإللكتروني أو البريد اإللكتروني)

اعد استخدام عالمات األرضية والالفتات في جميع أنحاء المنشأة لتعزيز التب•

(عند االقتضاء)االجتماعي والتحكم في تدفق حركة المرور 

االعتبار لألشخاص ذوي اإلعاقةاالتصال بعين االعتبارتقنيات أخذ •

-اإلرشادات الموصى بها -

مكان

العمل

اإلرشادات 

البصرية

تعديل عمليات مكان العمل لتقليل التفاعل، وتحسين التهوية

اعي إذا كان ذلك عمليًا، فاضبط التنقل في المتحف لضمان التباعد االجتم•

المخارج/ على سبيل المثال، تدفق حركة المرور في اتجاه واحد، والمداخل )

إمكانية الوصول عن قرب إلى منع  ADAإلىالوصول مع ضمان ( المخصصة

أسطح اللمس غير الضرورية أو المعدات المشتركة 

ي مع إمكانية تقييد مناطق الجلوس أو إيقاف تشغيلها للتمكين من التباعد االجتماع•

(  مثل حواجز الحزام)حواجز مادية استخدام ADAالوصول الوصول إلى 

نية للمساعدة في تنظيم تدفق حركة السير في نقاط االختناق، وضمان إمكا

الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة

ل عند الضرورة، دعم األبواب والنوافذ المفتوحة لزيادة تدفق الهواء وتقلي•

المقابضلمس 

كييف الهواء اتباع اإلرشادات الهندسية المناسبة لتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وت•

الل النوافذ من خ)إذا كان هذا عمليًّا، فقم بتعزيز تدفق الهواء بالمساحات الداخلية •

CDCمراكزوفقًا لتوجيهات ( والتهوية مثالً 

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)

https://www.ada.gov/effective-comm.htm
https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards
https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards
https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards
https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
العمليات والرصد

النماذج المرنة

مرونة اإلدارة

الموظفينالحد من العمل الشخصي والحد من التعامالت بين 
قدر اإلمكان

عانة بالتدريبات التفكير في االست: على سبيل المثال)تقليل التعامالت الشخصية •

(اجتماعات الموظفين االفتراضية/ عبر اإلنترنت 

لكإتاحة الفرصة للموظفين غير األساسيين بالعمل عن بُعد كلما أمكن ذ•

لتقليل تداخل الموظفينالمعدلة  A/Bتغيراتإنشاء أوقات تقارير متداخلة أو •

-اإلرشادات الموصى بها -

إرشادات السفر

 الحد من التعامل بين األفراد قدر اإلمكان

التذاكر إذا كان ذلك عمليًا، فشجع المعامالت غير التالمسية، بما في ذلك شراء•

والساعات الزمنية 

المثال، على سبيل)حيثما كان ذلك ممكنًا، قم بتقييد الحضور للحجز فقط •

(لمناطق الجذب المحجوزة

تقييد السفر ألغراض العمل

ئة المتعددةحسب اإلمكان، يجب تقييد سفر الموظفين عبر مواقع البيع بالتجز•

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
العمليات والرصد

/االختبار

الرصد

-اإلرشادات الموصى بها -

وتتبع البروتوكوالت الختبار CDCو CDPHإرشاداتاتباع 

فيجب ، (COVID-19)إذا التقط أحد العاملين عدوى فيروس كورونا المستجد •

العملقبل العودة إلى CDCتوجيهات مراكز عليه اتباع جميع

لدى (COVID-19)إذا تم تحديد إيجابية نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد •

CDCوفقًا لتوجيهات مراكزأحد العاملين، فيجب إجراء التنظيف والتعقيم

صابته بالنسبة إلى أي عامل كان يختلط بزميل أو أي شخص آخر تم تشخيص إ•

ه ، يجب أن يلتزم بالحجر الذاتي لنفس(COVID-19)بفيروس كورونا المستجد 
CDCلتوجيهات مراكز وفقًا

تين إذا أصبحت المنشأة على دراية بوجود حالتين أو أكثر قد تكونان مرتبط•
يوًما، فيجب على أصحاب العمل أن يبلغوا إدارة 14بمؤسسة ما خالل فترة 

بهذه الحاالت (CDPH)الصحة العامة بشيكاغو
األخرى الموضحة، ويجب االمتثال CDPHجميع إرشادات إدارة اتباع •

عند االستجابة لتفشي المرض في مكان العملCDPHلتوصيات إدارة 

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)

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


10

حافظ على سالمتك۔ المتاحف
الملحق

مسرد المصطلحات 

-اإلرشادات الموصى بها -

هو حدث مخطط له أو عفوي بحيث يتعامل فيه األفراد مع أشخاص: التجمع

( أقدام6أقل من )آخرين من خارج األسرة، ويكون التعامل على مقربة شديدة 

لمدة زمنية طويلة

لمدةعملية تنظيف اليدين بالكامل باستخدام الماء والصابون: غسل اليدين

س المسبب ثانية على األقل، أو باستخدام ُمطهر قادر على القضاء على الفيرو20

(  COVID-19)لفيروس كورونا المستجد 

أقدام بين أي فردين أو 6التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن : التباعد االجتماعي

مجموعتين من األفراد۔

مثل أغطية الوجه، )معدات الوقاية الشخصية : (PPE)معدات الوقاية الشخصية 

لمحددة ؛ وتختلف المتطلبات حسب الظروف ا(والنظارات الواقية، وواقيات الوجه

والصناعة

وبة بروتوكول يُجيب العامل من خالله عن أسئلة عند بدء ن: الفحص الذاتي

:العمل۔ رهنًا بتوجيهات مفّوض الصحة، قد تشتمل األسئلة على ما يلي

درجة 100هل تعرضت الرتفاع في درجة حرارة جسمك أكثر من •

ساعة من أجل 24فهرنهايت، أو هل استخدمت مخفًّضا للحرارة خالل آخر 

درجة فهرنهايت؟100عالج ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من 

هل تعاني من سعال جديد ال يمكنك أن تنسبه إلى حالة صحية أخرى؟•

ه إلى حالة هل تعاني من التهاب جديد أو متفاقم في الحلق وال يمكنك أن تنسب•

صحية أخرى؟

ية هل تعاني من ضيق تنفس جديد وال يمكنك أن تنسبه إلى حالة صح•

أخرى؟

هل عانيت مؤخًرا من فقدان كامل لحاستَي الشم أو التذوق؟•

لذاتيعينة الستبيان الفحص ا

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)
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حافظ على سالمتك۔ المتاحف
موارد الصحة العامة

إرشادات عامة 

لمكان العمل

-اإلرشادات الموصى بها -

ةاإلرشادات البصري

إخالء المسؤولية

استأنفوا تدريجيًا

(المرحلة الثالثة)

الموارد الوطنية للمزيد من التوجيه

CDC– األنشطة والمبادرات التي تدعم االستجابة لفيروس كورونا المستجد(COVID-19 ) وخطة الرئيس
/https://www.cdc.gov/coronavirus: لفتح أمريكا مرة أخرى

2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-
Response.pdf

CDC– توجيهات للشركات وأماكن العملhttps://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHAتوجيهات لتجهيز أماكن العمل للتصدي لفيروس كورونا المستجدCOVID-19)):

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

CDC– المجتمعدليل التجمعات وفعاليات:https://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/community/large-events/index.html

:COVID-19/Coronavirusمعلومات عن ميدان المتاحف حول –تحالف المتاحف األمريكية 

https://www.aam-us.org/2020/03/05/information-for-the-museum-field-
on-the-covid-19-coronavirus/

:  معلومات لتطهير الموارد الثقافية-المركز الوطني لتكنولوجيا الحفظ والتدريب

https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-basics-disinfecting-cultural-
resources/

صديقًا إن أي روابط موجودة في هذا المستند هي ألغراض التيسير والمعلومات فقط؛ وهي ال تشكل موافقة أو ت

خلي من مدينة شيكاغو على أي من المنتجات، أو الخدمات، أو اآلراء الخاصة بالشركة، أو المنظمة، أو الفرد۔ تُ 

.  حقةمدينة شيكاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانونية المواقع الخارجية، أو المحتوى الخاص بها، أو الروابط الال

.االتصال بالموقع الخارجي للحصول على إجابات عن األسئلة المتعلقة بمحتواه

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/index.html

