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 مدينة شيكاغو  

 المرحلة الرابعة: إرشادات استعادة النشاط تدريجيًا 

 القدرة االستيعابية حسب الصناعة/النشاط  مواصفات 

( وحاالت دخول المستشفى، وإذا لم يتم  COVID-19أعداد حاالت فيروس كورونا )ال تزال مدينة شيكاغو تشهد تزايًدا كبيًرا في 

التصدي لألمر، فإنه سيشكل خطًرا على نظام الرعاية الصحية لدينا. ومن المهم أكثر من أي وقت مضى اتباع إرشادات المسؤولين  

يجب على  ة، المحليين، ومسؤولي الواليات، والمسؤولين الفيدراليين حول كيفية وقف انتشار الفيروس. وباإلضافة إلى هذه الوثيق

، والتي  chicago.gov/reopeningعلى  المؤسسات أيًضا الرجوع إلى إرشادات استعادة النشاط تدريجيًا الخاصة بالصناعة المتاحة

   جميعها التقيد الصارم بالتباعد الجسدي وارتداء القناع الطبي وإجراء الفحص الطبي وبروتوكوالت النظافة الصحية.تتضمن 

 تشمل قيود القدرة االستيعابية حسب المكان: 

 التعليم ورعاية األطفال 

 

 المرحلة الرابعة: إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا   المكان 

التعليم في مرحلة الصفوف من  
رياض األطفال حتى الصف الثاني  

 عشر  

فرًدا في األماكن المغلقة، أو   50الحد من تجمعات الطالب والموظفين بما ال يزيد عن  •
 فرد في األماكن المفتوحة، مع ضمان اتخاذ تدابير التباعد االجتماعي  100

موعات مناظرة متعددة؛ وإذا لزم  منع التجمعات أو التجمعات الجماعية الكبيرة مع مج •
 فرًدا  50األمر، يجب أال يتجاوز عدد أفراد التجمع 

فرًدا في المساحة نفسها )مثل صالة األلعاب   50يُسمح بتجمعات متعددة تتكون من  •
الرياضية أو قاعة المحاضرات( في حالة وجود حواجز تمتد من األرض إلى السقف  

 )مثل فواصل الغرف(  

طفالً وفقًا لمتطلبات الترخيص الحكومية    17تحديد حجم المجموعة بحيث ال تزيد عن  • رعاية األطفال 
 حسب الفئة العمرية  

ال يُسمح لألطفال بتغيير المجموعات أو البرامج داخل مرفق معين بمجرد تقسيم   •
 المجموعات  

فرًدا )مع   50%، وبما ال يزيد عن 40الحد من القدرة االستيعابية للفصل الدراسي إلى  • التعليم العالي 
 أقدام(   6الحفاظ على مسافة 

يجب أن تقتصر جميع الفعاليات واالجتماعات الخاصة األخرى التي تُجرى خارج   •
 أفراد  10أنشطة الفصول الدراسية العادية على ما ال يزيد عن 

  تقييد جميع التجمعات األخرى لألفراد )على سبيل المثال الموظفون، والطالب،  •
 فرًدا  50والجمهور العام( في الكافتيريات واألماكن العامة األخرى بما ال يزيد عن 

البرامج التي تُجرى خارج المدارس  
 وبرامج اإلثراء 

يجب أن تتوقف التمارين الجماعية في األماكن الداخلية أو برامج اللياقة البدنية )مثل   •
 الرقص واليوجا( 

  15قد تستمر البرامج التي يجلس/ال يتحرك فيها المشاركون في مجموعات تصل إلى  •
 فرًدا )على سبيل المثال الرسم، والكتابة اإلبداعية، والحلقات الدراسية( 

 أو المشاركين بين المجموعات  تجنب نقل الموظفين  •
السماح للمجموعات المتعددة باالستفادة من نفس المنشأة، طالما كان من الممكن الحفاظ   •

 قدًما فيما بينهم  30على التباعد بمسافة 

 

 المكاتب والعقارات  

 

 إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا  المرحلة الرابعة:  المكان 

 يجب على جميع الموظفين الذين يمكنهم العمل عن بُعد القيام بذلك  • المباني التجارية  
% لجميع المساحات  25إذا لم يكن العمل عن بُعد ممكنًا، فحدد القدرة االستيعابية إلى  •

 الداخلية، بما في ذلك مساحات المستأجرين

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/reopening-business-portal/business-guidelines.html


  

تقييد تجمعات الشاغلين في الكافتيريات، وغرف االجتماعات، وصاالت المستأجرين،   •
 شخًصا   50وغيرها من نقاط التجمع بحيث ال يزيد الحاضرون عن 

ال يمكن أن تتجاوز التجمعات في األماكن الداخلية داخل المساكن الخاصة ستة أفراد   • ني السكنية المبا
 بخالف أفراد األسرة 

يجب أال يستقبل السكان أي ضيوف في منازلهم ما لم يكونوا من العاملين األساسيين   •
)على سبيل المثال مقدمو الرعاية الصحية المنزلية، أو العاملون في رعاية األطفال، أو  

 المعلمون(
تقييد القدرة االستيعابية في المناطق العامة وأماكن الراحة والرفاهية، بما ال يزيد عن   •

 مساحات أو األنشطة في األماكن الداخلية، مع ضمان التباعد االجتماعي% لل25
 تشمل وسائل الراحة غرف المؤتمرات وصاالت المستأجرين   •

 

 مرافق اإلقامة والسياحة 

 

 إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا  المرحلة الرابعة:  المكان 

يجب أال تستضيف قاعات االجتماعات، ومراكز الوالئم، وغرف الحفالت الخاصة،   • المناسبات االجتماعية واالجتماعات  
والنوادي الخاصة، والنوادي الريفية، وأماكن الفعاليات األخرى التجمعات في األماكن  

 الداخلية أو في األماكن الخارجية 
 أفراد من أسرة المتوفى، وال يشمل ذلك الموظفين 10تقتصر الجنازات على  •
فعاليات الخاصة في أماكن العبادة، مثل حفالت الزفاف، وتجمعات تأبين تقتصر ال •

 أفراد  10المتوفى، وحفالت الطعام، وغيرها من المناسبات المجتمعية على 
 ال يمكن عقد أي فعاليات في غرف النزالء في الفندق أو العقارات المستأجرة  •
 ال يمكن عقد حفالت في الحافالت  •

% من قدرتها االستيعابية، 25تقييد التجمعات في األماكن العامة مثل منطقة البهو إلى  • الفنادق ومرافق اإلقامة  
 فرًدا في نفس المنطقة في أي وقت.   50مع عدم وجود أكثر من 

على أن يكون الحد  يجب أن يقتصر إشغال غرف الفندق على النزالء المسجلين فقط،  •
األقصى المسموح به هو عدد األفراد المسموح به وفقًا لمدونة قواعد السالمة من  

 الحرائق الحالية لكل غرفة ضيوف مالئمة

يجب إغالق مراكز اللياقة البدنية، أو تشغيلها فقط على أساس نموذج الحجز، مع قدرة   •
 للغرفة % من الحد األقصى لإلشغال 25استيعابية محدودة بنسبة 

 يجب إغالق أماكن الفعاليات واالجتماعات •

أفراد في كل عقار مؤجر   6الحد من حجم التجمعات بحيث ال يزيد عدد الحاضرين عن  • اإليجارات قصيرة الُمدَّة 
منفرد أو كل غرفة/مساحة مشتركة ملحقة بالمبنى، مع اتباع إرشادات المبنى ومالك 

 المبنى الفردي  
 لمناسبات والحفالت  منع الضيوف من إقامة ا •

 

 خدمات الطعام والحانات 

 

 المرحلة الرابعة: إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا   المكان 

 ممنوع تقديم خدمات داخلية   • خدمات الطعام والحانات 
يمكن أن يستمر تقديم الخدمة في الخارج، مع تحديد أحجام المجموعات بما ال يزيد عن   •

 أقدام على األقل   6أفراد وطاوالت يبعد بعضها عن بعض مسافة  6
 تشمل الخدمات في األماكن الخارجية:  •

o  غرفًا ذات أسقف قابلة للطي 
o  أسطح المنازل 
o  من الجدران  50التراكيب متعددة األطراف، مثل الخيام، مع ما ال يقل عن %

 المفتوحة 
o التراكيب ذات الطرف الواحد، مثل األكواخ الثلجية، ذات التهوية المناسبة 
o  على األقل  50الطاوالت في نطاق ثماني أقدام من جدار مفتوح بنسبة % 

 ممنوع عقد فعاليات خاصة   •

 



  

   مات البيع بالتجزئة والخد

 

 المرحلة الرابعة: إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا   المكان 

%، بما في ذلك متاجر البضائع العامة، والمتاجر  25يجب تقييد القدرة االستيعابية إلى  • متاجر البيع بالتجزئة
 العمالقة التي توفر البقالة، والصيدليات، والمتاجر الصغيرة 

 % 50قد تستمر متاجر البقالة والصيدليات في العمل بقدرة استيعابية تصل إلى  •
زدحام الشديد على ما ال يزيد  يجب أن تقتصر تجمعات الموظفين والعمالء في نقاط اال •

 فرًدا مع ضمان وجود مسافة ست أقدام من التباعد االجتماعي 50عن 
 ال يُسمح بالتدخين في متاجر النرجيلة وصاالت السيجار ومحالت بيع التبغ األخرى  •

o  من القدرة  25قد تستمر مبيعات التجزئة في هذه المؤسسات بنسبة %
 االستيعابية 

فرًدا، مع ممارسة التباعد االجتماعي، أو   25يجب أن تقتصر كل مساحة داخلية على  • الخدمات الشخصية 
 % من القدرة االستيعابية )أيهما أقل( 25

يجب إيقاف الخدمات التي تتطلب إزالة أغطية الوجه )على سبيل المثال، العناية بالوجه،   •
 وتشذيب اللحية( 

والتدليك حسب الضرورة من قَِبل مقدم الخدمات الطبية،  يُسمح بالعالج البدني والتأهيلي  •
دقيقة على األقل، ويجب أن تتخذ   15ولكن يجب أن تكون المواعيد متباعدة بمدة 

المرافق خطوات لتعقيم وتدوير الهواء النظيف من خالل غرف الخدمة قبل كل خدمة  
 وبعدها 

 % من القدرة االستيعابية25لداخلي بحد أقصى يجب تقييد االستخدام ا • مراكز الصحة واللياقة البدنية  

تقتصر تجمعات الموظفين والعمالء في المناطق المشتركة )على سبيل المثال منطقة   •
 فرًدا مع ممارسة التباعد االجتماعي  50تسجيل الوصول( على ما ال يزيد عن 

 يجب أن تتوقف دروس المجموعات في األماكن الداخلية  •

% من القدرة االستيعابية مع أنشطة  25يُسمح باألنشطة في األماكن الخارجية بنسبة  •
 أشخاص أو أقل  10جماعية تقتصر على 

يجب إغالق غرف تبديل المالبس، باإلضافة إلى أماكن اإلقامة اإلضافية التي ال يمكن   •
 فيها ممارسة التباعد االجتماعي مثل غرف الساونا والبخار 

 

 

 المعالم في األماكن الداخلية والخارجية

 

 إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا  المرحلة الرابعة:  المكان 

الحدائق والمعالم في األماكن  
 الخارجية  

فرد كحد أقصى، مع ممارسة التباعد  100يجب أن تقتصر كل مساحة خارجية على  •
 % من القدرة االستيعابية، أيهما أقل 25االجتماعي، أو 

 أشخاص أو أقل   10تقتصر األنشطة الجماعية على  •
يجب غلق جميع المساحات الداخلية )على سبيل المثال المنازل الميدانية ومساحات   •

 العرض الداخلية( 

اكز الترفيه في األماكن الداخلية  مر
 )مثل صاالت البولينج واألروقة( 

 يجب وقف جميع العمليات في األماكن الداخلية   •

إذا كان المرفق يحتوي على مكون خارجي، فيجب أن تقتصر كل مساحة خارجية على   •
% من القدرة  25فرد كحد أقصى، مع ممارسة التباعد االجتماعي، أو بنسبة  100

 ة، أيهما أقل االستيعابي 

 أشخاص أو أقل  10تقتصر األنشطة الجماعية في األماكن الخارجية على  •

أنشطة ترفيهية جماعية منظمة )مثل  
الرياضة ومنشآت األنشطة الرياضية  

 في األماكن الداخلية( 

إيقاف جميع األنشطة الرياضية والترفيهية الجماعية في األماكن الداخلية مؤقتًا، بما في   •
ت الترفيهية للشباب والكبار. وهذا يشمل مناطق المنتزهات ومسابقات  ذلك الرياضا

 الدوريات للفرق 

 قد يستمر التدريب الفردي )مع حجز المنشأة(  •

يُسمح بممارسة الرياضة واألنشطة الترفيهية في الخارج، مع قصر مجموعات   •
أفراد مع ممارسة التباعد   10وممارسات المشاركين في األماكن الخارجية على 

 االجتماعي



  

 يجب إغالق غرف تبديل المالبس  •

 

 الفنون والثقافة 

 

 المرحلة الرابعة: إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا   المكان 

فرًدا، مع ممارسة التباعد االجتماعي، أو   50يجب أن تقتصر الخدمات المنتظمة على  • أماكن العبادة
 % من القدرة االستيعابية )أيهما أقل( 25

إذا كانت الغرفة تحتوي على مستويات متعددة ومحددة بوضوح )مثل: الشرفات(، فإنه   •
جموعة  فرًدا، بشرط أن تكون كل م  50يُمكن لكل مستوى أن يستوعب عدًدا يصل إلى 

 فرًدا   50مؤلفة من 
o  ال يختلط بعضها مع بعض 
o  لديها المدخل/المخرج المخصص لها، و 
o لديها مرافق دورات المياه الخاصة بها 

ال يمكن أن تضم الفعاليات الخاصة، مثل حفالت الزفاف وتجمعات تأبين المتوفى   •
 أفراد  10وحفالت الطعام وغيرها من المناسبات المجتمعية، أكثر من 

أفراد، عندما يكون  10يُنصح بشدة بأن تعمل الخدمات المنتظمة أيًضا بما ال يزيد عن  •
 ذلك ممكنًا.

 أسرة المتوفى، وال يشمل ذلك الموظفينأفراد من  10تقتصر الجنازات على  •

تشجيع اإلنتاج على الحد من مجموعات الممثلين )المجاميع( وأطقم التصوير بحيث ال   • إنتاج األفالم والمسلسالت التلفزيونية 
 فرًدا في المساحات/الغرف الضيقة   50تزيد عن 

تيعابية األصلية مع  % من قدرتها االس50تحديد العدد المتواجد في األماكن الداخلية عند  •
 االلتزام بتقييدات حجم التجمعات 

 يجب وقف جميع العمليات في األماكن الداخلية  • المتاحف 

إذا كان المرفق يحتوي على مكون خارجي، فيجب أن تقتصر كل مساحة خارجية على   •
% من القدرة  25فرد كحد أقصى، مع ممارسة التباعد االجتماعي، أو بنسبة  100

 االستيعابية، أيهما أقل 

 أشخاص أو أقل  10تقتصر األنشطة الجماعية في األماكن الخارجية على  •

 عمليات في األماكن الداخلية يجب وقف جميع ال • مسارح العروض 

إذا كان المرفق يحتوي على مكون خارجي، فيجب أن تقتصر كل مساحة خارجية على   •
% من القدرة  25فرد كحد أقصى، مع ممارسة التباعد االجتماعي، أو بنسبة  100

 االستيعابية، أيهما أقل 

 أشخاص أو أقل  10تقتصر األنشطة الجماعية في األماكن الخارجية على  •

 يجب وقف جميع العمليات في األماكن الداخلية  • االت العرض السينمائي ص

إذا كان المرفق يحتوي على مكون خارجي، فيجب أن تقتصر كل مساحة خارجية على   •
% من القدرة  25فرد كحد أقصى، مع ممارسة التباعد االجتماعي، أو بنسبة  100

 االستيعابية، أيهما أقل 

 أشخاص أو أقل  10ماكن الخارجية على تقتصر األنشطة الجماعية في األ •

 

 معامالت الشركات  

 

 المرحلة الرابعة: إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا   المكان 

تقييد تجمعات الموظفين في الكافتيريات، وغرف االجتماعات، وغيرها من نقاط التجمع   • التصنيع 
أقدام بين  6شخًصا )مع استمرار الحفاظ على مسافة   50بحيث ال يزيد الحاضرون عن 

 كل منهم( 

شخًصا في أي اجتماعات أو أماكن ازدحام في الموقع )مثل    50يحظر وجود أكثر من  • اإلنشاءات 
 نقاط الدخول/الخروج( 

تقييد تجمعات الموظفين في الكافتيريات، وغرف االجتماعات، وغيرها من نقاط التجمع   • النقل والتخزين 
بين  أقدام  6شخًصا )مع استمرار الحفاظ على مسافة   50بحيث ال يزيد الحاضرون عن 

 كل منهم( 



  

 

 الرعاية الصحية

 

 المرحلة الرابعة: إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا   المكان 

تقييد تجمعات األفراد في الكافتيريات، وغرف االجتماعات، وغيرها من نقاط التجمع   • الرعاية الصحية  
أقدام بين  6فرًدا )مع استمرار الحفاظ على مسافة  50بحيث ال يزيد الحاضرون عن 

 كل منهم( 

 

 وسائل النقل 

 

 المرحلة الرابعة: إرشادات القدرة االستيعابية الستعادة النشاط تدريجيًا   المكان 

بحد   -االستمرار في خفض الزحام للحد من عدد العمالء في الحافالت والقطارات   • ( CTAهيئة النقل في شيكاغو )
قدًما   60راكبًا لكل حافلة بطول  22قدًما، و  40راكبًا لكل حافلة بطول  15 - أقصى 

 وجميع عربات القطارات 

  9بحيث ال يتجاوز تحديد عدد من يستقلون سيارات األجرة أو مركبات خدمات الحجز  • سيارات األجرة وحجز السيارات 
 أفراد، بما في ذلك السائق 

 


