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ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
+* دجوي اذام

؟ل0لدلا اذه ,

- اهب -وملا تاداشرإلا-

-,امتجالا دعا$تلا

عمجتلا مجح

 ة,ل,غش8لا ةنورملاةنمآلا تاحاسملاو فورظلاة,حصلا تالماعتلا
دصرلاو

:;:9 ام بلطتي رذح0 وغا-,ش حتف ةداعإ نإ

 تافاسملا 6ع دويق عضو
نCDخآلا صاخشألا عم ة;دسجلا

دارفألا تاعمجت 6ع دويق

ة7اقولا تادعم

ة;اقولا تادعمل دارفألا مادختسا

ةAصخشلا ةفاظنلا تا$لطتم

 STص بولسأN تالماعتلا نامض
)نيدZلا لسغ :لثم(

ةنرملا جذامنلالوخدلاD حامسلا

ةAلAغشPلا ةنورملافAظنتلا LMياعم

رفسلا تاداشرإةVW$لا تاداشرإلا

دصرلا`را$تخالالمعلا ن[امأ فورظ

لوصولل جورخلاaلوخدلا ط̂[
ةحاسملا dإ

 klهطتل ةذختم تاءارجإ
ةحاسملا

mn̂ و دراومoةفاظنلا تاداشر 
tu ةZصخشلا

T ملاvنا

 امهklغو ةzDهتلاو klسلا ةكرح مZيقت

 ةZضرملا تازاجإلا عم ةنورم
)ناvمإلا دنع( دعN نع لمعلاو

 ةZلZغش~لا ةنورملا معد
)لمعلا تا�zن ددعت :لثم(

 صاخشألا ةكرح نم دحلا
عقاوملا �luب

دصرلاو را�تخالا لZهس�
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- اهب -وملا تاداشرإلا-

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
ة0ح0ضوت ةلثمأ

؟فلتخ9 دق يذلا ام
14  )'عمادقأ6 ةفاسم د?دحتل تامالع عضوت

 دعا=تلا ز;:عتل ةك5'شملا تاحاسملا ءاجرأ
 هجولا ةعنقأ ءادترا بلطBُ ؛يدسجلا
GH )تامامIلا(

I تاحاسملا عيمجKقطانملا 
 تاءارجإ نم ةدافتسالا Rع فويضلا عجشOُةك5'شملا

Mلوصولا ل,جسQحيتافملاوةرداغملا 
Uةلومحملا فتاوهلا مادختسا

 دنع ةماقإلا ءانثأ [\ويلا ف,ظنتلاتامدخ2
 ه^ضمBُ يذلا تقولا ل^لقتل طقف بلطلا
GH نولماعلا

I فويضلا فرغBثك قطانملا ف^ظنت راركتب نوفظوملا موقhiة 
دعاصملا لثم سمللا

5

 ةعسk )تارا=لا( تاناحلاو معاطملا حتف3
ناyملا لخاد باvwلاKماعطلا لوانتل ةضفخم

7

 قلعتي ام^ف ةأشzملا ءاجرأ )'ع ة,ئرم تاتفال
 ةBاقولا تادعمو I~امتجالا دعا=تلاو ةفاظنلا{
اه�'غو ة=سانملا)PPE(ة^صخشلا

1

2

3

6

4

7

5

6

GHتاعمجتلا نم دحلا
I ةك5'شملا تاحاسملا 

تاهدرلا لثم
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 ؛دارفألا uivب مادقأ6 نع لقت ال ةفاسمU دعاsتلا قيقحت نم دrأتلا
v} مyحتلاو

محاh}vلا طاقن [

�T tuامتجالا دعا�تلاN فويضلا ماk�uلا نم د�أتلا•
T قطانم وأ ماحدزالا طاقن 

tu :لاثملا ل�Zس 6ع( تاعمجتلا
T باوطلاkl، و ،تالاصلاوtu

T نا� نإ دعاصملا 
)ا�Zلمع كلذ
 مل اذoو ؛مادقأ6 ةفاسمN ضعN نع اهضعN لمعلا تادحو دعا�ت نم د�أتلا•

 تال;دعتلا عيمج ءارجoو ،ة�سانم تاZقاوaزجاوح klفوت ��klف ،ا�Zلمع اذه نك;
 ةمدخلاو klضحتلا ن�امأ 6ع ةنكمملا
tu سولجلا دعاقم دادعإ•

T لاعفلاZش£ تاvتلا قيقحتب حمس¤ ل� �Tامتجالادعا
فويضلا �luب

- اهب -وملا تاداشرإلا-

 ةفاثك د?دحتو ،اًدرف50 زواجتت ال ث,حU تاعمجتلا مجح د?دحت
v} روضحلا

اهتعس نم %40 زواجتت ال ث,حU ةماعلا تاحاسملا [

 dإ ة�س»لاN اًدرف50 نع دD̈ت ال ثZحN فويضلاو �luفظوملا تاعمجت دZيقت•
�Tامتجالا دعا�تلا ةسرامم عم ،ةZلخادلا تاحاسملا
 dإ ة�س»لاN درف100 نع دD̈ت ال ثZحN فويضلاو �luفظوملا تاعمجت دZيقت•

�Tامتجالا دعا�تلا ةسرامم عم ،ةZجراخلا تاحاسملا
 فرغ ءانث~ساN( ةZلخادلا ن�امألا عيمج dإ ة�س»لاN %40 دنع ةعسلا د;دحت•

tu فويضلا فرغل ةZلامجإلا ةعسلاو ة;درفلا قدانفلا
T قدنفلا(

 لZلقتو ،ةZضرألا تامالعلا وأaو تاتفاللا مادختساN ،دعصملا لاغشإ �luسحت•
tu تاعمجتلا مجح

T غو دعاصملا تاهدرklنا� امنيأ( ةماعلا تاحاسملا نم اه 
)اًنكمم كلذ

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
ة0حصلا تالماعتلا

-,امتجالا دعا$تلا

عمجتلا مجح
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•tu
T شم تاحاسم يأkلخاد ةك�Zجراخو ةZة )Nةصاخلاقدنفلا فرغ نمضتي ال ام 
 ²Tغت ثZحN )تامام±لا( هجولا تاعانق ءادترا بج; ،)لاثملا ل�Zس 6ع
 وأ ةZبط تالاح نم نوناع; نيذلا صاخشألا ءانث~سا نكمُ;( مفلاو فنألا
 )ةنمآ ةروصN هجولا ةعنقأ ءادترا نم مهعنمت تاقاعإ
 )ماعطلا ةلوانم :لثم( لمعلا هZضتق; ام بسح تازافقلا ءادترا 6ع عيجش~لا•

ا�Zلمع كلذ نا� اذإ
 ةZطغأو ،تازافقلاو ،هجولا ةعنقأل فZظنتلا تامدخ 6Tماع ءادترا نم د�أتلا•

ة�سانملا �luعلا

ة?اقولا تادعمل فويضلاو uivلماعلا ءادترا نم دrأتلا

- اهب -وملا تاداشرإلا-

 تاءارجإ 6ع �luفظوملا عيمجل بDردتلا klفوت متي ،اً�سانم اذه نا� اذإ•
 ةنَّسحُملا مZقعتلاو فZظنتلا
 ءالمعلاو �luفظوملا �luب رركتم لvش£ نيدZلا لسغ نم د�أتلا•
tu ءالمزلاو فويضلل ل;دانم وأaو يد;ألل مقعم klفوت•

T ئرلاعقاوملا عيمجºسZة 
tu
T قدنفلا ءاحنأ عيمجaضلا تاحاسمZتاحاسمو ،تاهدرلا :لثم( ةفا 
)اهklغو ،تاZلاعفلا ن�امأو ،دعاصملا
 فرغل )ل;دانملاو ،نوباصلاو ،يد;ألا تامقعم :لثم( ةحارلا لئاسو klفوت•

بلطلا دنع فويضلا

 hiفوتو ،ةمظتنم تا�sردت ءارجإ :لثم( ة,حصلا تالماعتلا نامض
)ة,فا� يد?أ تامقعم

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
ة0حصلا تالماعتلا

ة7اقولا تادعم

ةفاظنلا تا$لطتم
ةAصخشلا
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uivفظوملا صحفل لوكوتور�و ةسا,س عضو

�½اذ صحف ءارج«ب نوفظوملا موق; ،ةأش»ملا لوخد ل�ق•
T دوجو مدع نم د�أتلل 

 ناZب~سا قCDط نع( )COVID-19( دجتسملا انوروك سوklفN ةNاصإلل ضارعأ
)قحلملا رظنا- لاثملا ل�Zس 6ع

 مهلحامسلا وأ ،لمعلا dإ روضحلا مدع نيدهعتملا وأ �luفظوملا 6ع بج;•
Nلا�tu ءاق

T أ وأ ضارعأ مهيلع ترهظ اذإ ،لمعلاNمهروعش نع اوغل Nضرملا

ةأش�ملا �إ ىرخألا فارطألاQفويضلا لوخدل ةسا,س عضو

 6ع مهسفنأN اوفرعتي نأ 6عدارفألا عيمج عّجشُ¤ ،لkuuملا ةرداغم ل�ق•
tu اوق�ي نأو ضارعألا

T ملاkuuضارعأ نم نوناع; اونا� اذإ ل
 تالوكوتور�و ،لوصولا ة�Cجت لوح لوصولا ل�ق ام راطخ«ب فويضلا دDوزت•

 اًرمأ اذه نا� اذإ ،ةZصخشلا ة;اقولا تادعم تا�لطتمو ،�Tامتجالا دعا�تلا
 ا�Zلمع

�ت وأ ا�Zئاقلت حتفُت باوبأ klفوت•È� ود; ةحوتفمDبسح ،مهلوصو دنع فويضلل ا� 
قئارحلا ةحفاvم نوناق هN حمس¤ ام

- اهب -وملا تاداشرإلا-

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

لوخدلاD حامسلا
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- اهب -وملا تاداشرإلا-

 فرغلا تامدخ ىدل ف,ظنتلل تاسا,س عضو

 مدع ءانثأو( طقف بلطلا دنع ةماقإلا ة�kف ءانثأ ا�Zموي فرغلا تامدخ klفوت•
tu فZضلا دجاوت

T ةفرغلا(
 ةمالعلا ىدلفZظنتلا تاءارجإ عا�تاN متي فويضلا ةفرغ فZظنت نأ نم د�أتلا•

 اهنم ة;اقولاو ضارمألا ةحفاvم ز�ارمو ،ةئÍبلا ة;امح ةلا�وو ،قدنفلل ةDراجتلا
)CDC(، Nفوت :نمضتي امkl اضإ تقوtu

T Nضلا ةرداغم دعZق ف� ،فZظنتلا ل
 عم بسانملا لماعتلاو ،ةفرغلا ءاحنأ �kع سمللا ةklثك تاحاسملا فZظنتو
ةخس~ملا شرافملاو تاءالملا
 تت�ث ام اذإ قيمعلا فZظنتلا لوكوتورب ذZفنتل ةمدخلا نم ةفرغلا جارخإ•

 لkuuDلا صخشلل (COVID-19)دجتسملا انوروك سوklف را�تخا ةجZ~ن ةZباج;إ
tu
T ةفرغلا

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

ال,لو اًراهن ف,ظنتلل لوكوتورب عضو
ً

 قطانملاQتاحاسملل 
ةك{hشملا

tu فZظنتلا ةklتو ةداDز•
T لاو ةماعلا تاحاسملاkك�klu ثك حطسألا 6عklسمالتلا ة 

 تاحولو دعصملا بلط رارزأو ،دضانملا حطسأو ،باوبألا ضNاقم :لثم(
 ،ةماعلا تامامحلاو ،تامالعتسالا بتكمو ،لا�قتسالا بتكمو ،هحZتافم
)فرغلا حيتافمو
 اهلقندنع وأ ،اهدع�و لمع ة�zن ل� ل�ق ةك�kشملا تاودألاو تادعملا مZقعت•

د;دج درف dإ
"ةخس~ملا"و "ةفZظنلا" ءاZشألا عم لماعتلا �luب حzضوب kluيمتلا•
 ةمدخ :لثم( �luفظوملاو فويضلا تالماعتل سمالتلا طاقنرركتملا klهطتلا•

)تاراZسلا نكر ةمدخو ،ةعتمألا لمح
 فلخ ةعقاولا تاحاسملاaفويضلا اهاري Ó�Tلا تاحاسملا فZظنت ةklتو ةداDز•

tu سºلاوÔلا
T لاعلا رورملا ةكرح تاذ ن�امألاZةمحدزملا( ة(

فAظنتلا HIياعم
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 لوخدلا تاsلطتمو ةفاظنلا hiياعم نأشk ة��sلا تاداشرإلا hiفوت
فويضلاuivQفظوملل

•mn̂ ياعمو تاداشرإkl بملا لوخد لجأ نم ءالمعللÓu، Nهجولا ةعنقأ نمضتي ام، 
�T tuامتجالا دعا�تلاو

T شملا تاحاسملاkماجحأ 6ع دويق ضرفو ،ةك� 
تاعمجتلا
 ةعقوتملا مادقأ6 ـلا ةفاسم حيضوتل ةZضرألا 6ع تاداشرإ وأ تامالع ةفاضإ•

ا�Zلمع اذه نا� اذإ ،فويضلا �luب دعا�تلا قيقحتل

- اهب -وملا تاداشرإلا-

 uivسحتو ،ة,صخشلا تالماعتلا نم دحلل لمعلا ناyم uivسحت
v} ءاوهلا قفدت

ة,لخادلا تاحاسملا [

 ةفاسمN ضعN نع اهضعN دعا�~ي ثZحN ثاثألا عطق وأ تالواطلا بºترت ةداعإ•
tu مادقأ6

T شملا تاحاسملاkتلا قيقحتب حامسلل ةك�� لخاد �Tامتجالا دعا
اهن�Íو تاعومجملا
 نمضتي امN ،ءاوهلا فZيكتو ةzDهتلاو ةئفدتلا ماظنل مZلسلا فZظنتلا نامض•

 Øقأ قيقحتل جتنملل ةددحملا ةZنمزلا تا�kفلا 6ع ءاوهلا تاحشرم لاد�~سا
هقفدتو ءاوهلا ةفاظن نم ردق
tu ءاوهلا قفدت زD̈عتب مقف ،ا�Zلمع اذه نا� اذإ•

T لخادلا تاحاسملاZلالخ نم( ة 
CDC ز�ارم تاهيجوتل اًقفو )ًالثم ةzDهتلاو ذفاونلا

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
لمعلا فورظو ةنمآلا تاحاسملا

تاداشرإلا
ةOP$لا

لمعلا ناQم

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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ناyمإلا ردق [�خشلا روضحلل بلطتملا لمعلا نم ل,لقتلا

kl tuكفتلا :لاثملا ل�Zس 6ع( ةZصخشلا تالماعتلا لZلقت،ا�Zلمع اذه نا� اذإ•
T 

)ةZضا�kفالا �luفظوملا تاعامتجا a تن�kنإلا �kع تا�DردتلاN ةناعتسالا
tu اورمتس¤ نأ لkuuملا نم لمعلا مهنكم; نيذلا �luلماعلا 6ع بج;•

T كلذ

- اهب -وملا تاداشرإلا-

لمعلا تا��ن uivب لخادتلا نم دحلا

 تا�جولاaةحارلا تا�kفو �luفظوملا لوصو تاقوأ مZسقت ،ا�Zلمع اذه نا� اذإ•
 dإ ةدن~سملا ةZلحملا تائيهلا عم نواعتلاN لمعلاو( ماحدزالا مجح نم دحلل
)ناvمإلا ردق،6T )(CBAحملا عمتجملا

Mة,صخشلا تالماعتلا نم دح? يذلا كولسلا عيجش

 نودaة;دقن تالماعت نودaحيتافم نودaا�Zنو�Ôkلإ لوصولا لZجس� عيجش�•
اًنكمم كلذ نا� اذإ ،ةZقرو تالماعت
 ة;دZلقتلا فرغلا تامدخ لاد�~ساو ،هلZصوتو ماعطلا بلط 6ع عيجش~لا•

ماعطلا كرتو با�لا 6ع قرطلل جمان�kب
 لخاد ةZلZغش~لا تاZلمعلا لجأ نم لاجم لNv ةZنعملا تاهيجوتلا عا�تا•

 ةمدخ تاهيجوتو ،معاطملا dإ ة�س»لاN ماعطلا تامدخ تاهيجوت( قدنفلا
)كلذ dإ امو ةZضاCDلا باعلألا تالاص dإ ة�س»لاN ةقاZللاو ةحصلاو فرغلا
 ،دودحم ØTخش مZلس~ب وأ ØTخش مZلس� نود تا�وn̂ملاو ةمعطألا ضرع•

 ةمدخلا تاهيفوب قالغإ :لاثملا ل�Zس 6ع( اًق�سم ةأ�عملا ةمعطألا عيجش�و
-بارج( عــــnDلا مالتسالا ماظن�و ،بلطلا بسح تاراZخN اهلاد�~ساو ،ةZتاذلا
)اًق�سم ةأ�عملا ماعطلا ضورع كلذكو ،)وج-دنآ
 ةحارلاولوصولا تاقوأ مZسقت لالخ نم بسانملا �Tامتجالا دعا�تلا عيجش�•

)ةجاحلا بسح( ةأش»ملا لخاد كرحتلاو

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
دصرلاو تا0لمعلا

ةنرملا جذامنلا

ةرادإلا ةنورم
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لمعلا ضارغأل رفسلانمدحلا

 ثZحN ةددعتملا قدنفلا عقاوم �kع �luفظوملا رفس د;دحت ،ا�Zلمع اذه نا� اذإ•
طقف ةDروÜuلا تاCDفسلا 6ع Üتقت

- اهب -وملا تاداشرإلا-

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
دصرلاو تا0لمعلا

Zرا$تخالا
دصرلا

رفسلا تاداشرإ

 ،)COVID-19( دجتسملا انوروك سوklف ىودع �luلماعلا دحأ طقتلا اذإ•
لمعلا dإ ةدوعلا ل�قCDC ز�ارم تاهيجوتعيمج عا�تا هZلع بجZف
 )COVID-19( دجتسملا انوروك سوklف را�تخا ةجZ~ن ةZباج;إ د;دحت مت اذإ•

CDC ز�ارم تاهيجوتل اًقفومZقعتلاو فZظنتلا ءارجإ بجZف ،�luلماعلا دحأ ىدل
•Nس»لا� هتباصإ صZخش� مت رخآ صخش يأ وأ لZمزب طلتخ; نا� لماع يأ dإ ة

Nفklدجتسملا انوروك سو )COVID-19(، ;ل; نأ بجk�uم Nاذلا رجحلا½�
T هسفنل 

CDC ز�ارم تاهيجوتلاًقفو
 ةسسؤم�lu Nتط�ترم نانوكت دق �kÝأ وأ �luتلاح دوجوب ة;ارد 6ع ةأش»ملا تح�صأ اذإ•

ةماعلا ةحصلا ةرادإ اوغل�ي نأ لمعلا باحصأ 6ع بجZف ،اًموي14 ة�kف لالخ ام
تالاحلا ەذهب )CDPH( وغاZvش£
 تاZصوتل لاثتمالا بجDو ،ةحضوملا ىرخألاCDPH ةرادإ تاداشرإ عيمج عبتا•

tu ضرملا â̂Tفتل ةNاجتسالا دنعCDPH ةرادإ
T مvلمعلا نا

 تالوكوتو£hلا عب8تو راsتخالCDCوCDPH تاداشرإ عاsتا

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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- اهب -وملا تاداشرإلا-

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
قحلملا

tu نوكراش¤ ةدحاولا ة[ألا جراخ نم دارفألا نم ةعومجم :عمجتلا
T وأ يوفع ثدح 

قئاقد n̂ع نع دD̈ت ةدمل نوعمجتDو هل ططخم

 ةدمل نوباصلاو ءاملا مادختساN لما±لاN نيدZلا فZظنت ةZلمع :نيدAلا لسغ
 بãسملا سوklفلا 6ع ءاضقلا 6ع رداق رهطُم مادختساN وأ ،لقألا 6ع ةZناث20

 )COVID-19( دجتسملا انوروك ضرمل

 وأ نيدرفيأ �luب مادقأ تس نع لقت ال ةفاسمN يدسجلا دعا�تلا :-,امتجالا دعا$تلا
.دارفألا نم �luتعومجم

 ،هجولا ةZطغأ لثم( ةZصخشلا ة;اقولا تادعم :)PPE( ةAصخشلا ة7اقولا تادعم
 ةددحملا فورظلا بسح تا�لطتملا فلتختو ؛)هجولا تاZقاوو ،ةZقاولا تاراظنلاو
ةعانصلاو

klاذلا صحفلا
 .لمعلا ة�zن ءدN دنع ةلئسأ نع هلالخ نم لماعلا بZجُ; لوكوتورب :-

:6T; ام 6ع ةلئسألا لمتش� دق ،ةحصلا ضّوفم تاهيجوتب اًنهر

tu عافترال تضرعت له•
T إ كمسج ةرارح ةجردd ةجرد100 نم 6عأ 

 لجأ نم ةعاس24 رخآ لالخ ةرارحلل اًضّفخم تمدختسا له وأ ،ت;اهنرهف
؟ت;اهنرهف ةجرد100 نم 6عأ dإ مسجلا ةرارح ةجرد عافترا جالع

u½اعت له•
T س»ت نأ كنكم; ال د;دج لاعس نم�؟ىرخأ ةZحص ةلاح dإ ه

u½اعت له•
T مقافتم وأ د;دج باهتلا نم tu

T س»ت نأ كنكم; الو قلحلا� ةلاح dإ ه
؟ىرخأ ةZحص

u½اعت له•
T س»ت نأ كنكم; الو د;دج سفنت قيض نم�؟ىرخأ ةZحص ةلاح dإ ه

 ؟قوذتلا وأ مشلا Ó�َTساحل لما� نادقف نم اًرخؤم تºناع له•

 نا*ب)سال ةنيع
34اذلا صحفلا
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تاحلطصملا د7م
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- اهب -وملا تاداشرإلا-

ةفا6ضلاو قدانفلا .كتمالس 'ع ظفاح
ةماعلا ةحصلا دراوم

 :ةنمآلا ةماقإلا ر$#قت– ةماقإلاو قدانفلل ة-ك+*مألا ةط$ارلا
https://www.ahla.com/sites/default/files/SafeStayReport.pdf

:9 ةماقإلاو قدانفلا ةط$ار
ةمالسلاو ةفاظنلا تاداشرإ– يونيلإ ة=الو ;

http://www.illinoishotels.org/forms/IHLA_Hotel_ReOpening_Guidance.pdf

OSHA–لمعلا نا]م دادعإل تاداشرإ: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
 ةماقإلا تاداشرإ

CD
قدانفلا 5

ه,جوتلا نم د�¤مل ة,نطولا دراوملا

mn ةدوجوم طhاور يأ نإ
o سملا اذهrدن so تلا ضارغألxسyz و ؛طقف تامولعملاوso اًق�دصت وأ ةقفاوم ل]ش~ ال 

 �oخُت.درفلا وأ ،ةمظنملا وأ ،ةك��لاh ةصاخلا ءارآلا وأ ،تامدخلا وأ ،تاجتنملا نم يأ �ع وغا]�ش ةنيدم نم
 .ةقحاللا طhاورلا وأ ،هh صاخلا ىوتحملا وأ ،��oراخلا عقوملا ة�نوناق وأ ةقد نع اهتيلوؤسم وغا]�ش ةنيدم
.ەاوتحمh ةقلعتملا ةلئسألا نع تاhاجإ �ع لوصحلل ��oراخلا عقوملاh لصتا

CDC–لا تاردا¤ملاو ةطش¢ألا¥¦o اجتسالا معدتhفل ةyzدجتسملا انوروك سو )COVID-19( ئرلا ةطخوxحتفل س 
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC :ىرخأ ةرم ا]$#مأ

Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC–لل تاهيجوت��µلمعلا ن¶امأو تا https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHAهجتل تاهيجوتyzn فل يدصتلل لمعلا ن¶امأyzدجتسملا انوروك سو )COVID-19(: 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

 ةماع تاداشرإ
لمعلا ناFمل

ة*لوؤسملا ءالخإ

https://www.ahla.com/sites/default/files/SafeStayReport.pdf
http://www.illinoishotels.org/forms/IHLA_Hotel_ReOpening_Guidance.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.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.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

