ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

حافظ عىل سالمتك.
البامج الصيفية
ر

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

ماذا يوجد يف هذا الدليل؟

إن إعادة فتح شيكاغو بحذر يتطلب ما يىل:
الظروف والمساحات اآلمنة

المرونة التشغيلية
والرصد

التعامالت الصحية
التباعد االجتماع

السماح بالدخول

النماذج المرنة

وضع قيود عىل المسافات
الجسدية مع األشخاص اآلخرين

رشط الدخول/الخروج للوصول
إىل المساحة

مرونة مع اإلجازات المرضية
والعمل عن بعد (عند اإلمكان)

حجم التجمع

معايب التنظيف
ر

المرونة التشغيلية

قيود عىل تجمعات األفراد

لتطهي
إجراءات متخذة
ر
المساحة

دعم المرونة التشغيلية
(مثل :تعدد نوبات العمل)

معدات الوقاية

اإلرشادات البرصية

إرشادات السفر

استخدام األفراد لمعدات الوقاية

ر
نش موارد وتوجيهات النظافة
الشخصية يف المكان

تقييد حركة األشخاص
ربي المواقع

متطلبات النظافة الشخصية

ظروف أماكن العمل

االختبار/الرصد

ح
ضمان التعامالت بأسلوب ص ي
(مثل :غسل اليدين)

غيهما
السي والتهوية و ر
تقييم حركة ر

تسهيل االختبار والرصد

 -اإلرشادات الموىص بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

توضيح
مثال
ي

1

2

4

5
6
3

ما الذي قد يختلف؟
1

ُ رر
عي أرجاء المنشأة فيما
ت
نش الفتات مرئية ر
االجتماع ،ومعدات
يتعلق بالنظافة ،والتباعد
ي
وغيها
الوقاية الشخصية ،ر

كي
 2يجب فحص األعراض لدى المشار ر
قبل دخول ُ
المنشآت

تطهب المنشآت بشكل
الموظفي
 3يجب عىل
ر
ر
ر
الل فردية لكل مشبك
متكرر .تخصيص ِس ٍ
للحد من مشاركة األغراض ،إن أمكن

مجموعات ثابتة تقل
كي إىل
 4تقسيم المشار ر
ٍ
ن
تعيي موظف
كل منها عن  15أفراد ،مع ر
لكل مجموعة
تأكد من الحفاظ عىل التباعد االجتماع
 5بمسافة ً 30
قدما عىل األقل ربي المجموعات
أثناء التواجد بالخارج
 6يجب أن تكون جميع الوجبات ُمعبأة كل عىل
حدة ،وتوفي كميات كافية من المياه ا ُ
لمعبأة
ر
ٍ

 -اإلرشادات الموىص بها -

حافظ على سالمتك .البرامج الصيفية
التعامالت الصحية

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

بي جميع المشار ر ن
الحد من االختالط والتعامالت االجتماعية ر ن
كي
التباعد
االجتماعي

•
•

•
•

االجتماع بمسافة  6أقدام (حيثما أمكن)؛ والسماح
الحفاظ عىل التباعد
ي
لألفراد من نفس المجموعة الثابتة بالتعامل بعضهم مع بعض عىل مسافة يف
حدود  6أقدام
ى
الينامج ُيقام يف الهواء الطلق ،يجب التأكد من توفر
/
المخيم
حت لو كان
ر
ى
َّ
مساحة داخلية كافية (مثل :المراكز اليفيهية والصاالت المغطاة يف
كي بمسافة تباعد ال تقل
 )Chicago Parkبحيث تستوعب جميع المشار ر
كاف ،فيجب التأكد من
كبية
عن  6أقدام؛ وإذا لم تتوفر مساحة داخلية ر
بشكل ٍ
ٍ
إمكانية دخول مجموعات ال تزيد عن  15أشخاص إىل الغرف األصغر مساحة
التأكد من تعبئة جميع الوجبات كل عىل حدة واستهالكها بشكل منفرد داخل
المجموعات المحددة
لتيسي
والموظفي عىل ارتداء ألوان متوافقة مع مجموعتهم
كي
ر
ر
تشجيع المشار ر
االجتماع ،إذا كان ممكنا
التباعد
التحكم يف
ي

تحديد حجم كل مجموعة بحيث ال يزيد عن  15أشخاص فقط؛
كي ر ن
الموظفي أو المشار ر ن
ر ن
بي المجموعات
وعدم نقل
حجم
التجمع

•
•

•
•
•

تحديد أحجام المجموعات ،أو األفواج الثابتة ،بحيث ال تزيد عن  15أشخاص
تعيي
الموظفي لكل
اثني من
مجموعة عىل حدة؛ وإذا كان من الممكن ر
ر
تعيي ر
ر
ٍ
تعيي موظف متعدد األدوار لعدد ال يزيد عن
موظف واحد فقط ،فتأكد من ر
مجموعتي فقط
ر
السماح للمجموعات المتعددة باالستفادة من نفس المنشأة ،طالما كان من
الممكن الحفاظ عىل التباعد بمسافة  30قدما بينها
كي من نفس األشة/المجتمع إىل نفس المجموعة الثابتة،
تقسيم المشار ر
حيثما أمكن ذلك
الينامج،
تخصيص نفس الغرفة الداخلية لكل مجموعة ثابتة طوال مدة ر
إذا كان ممكنا

 -اإلرشادات الموصى بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

التعامالت الصحية

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

الموظفي والمشار ر ن
ر ن
كي عىل الحصول عىل أقنعة
التأكد من قدرة
ن
الوجه ف جميع األوقات
معدات الوقاية

تغط األنف والفم،
كي بارتداء أقنعة الوجه بحيث
• إلزام
الموظفي والمشار ر
ر
ي
باستثناء أوقات تناول الطعام أو العزف عىل اآلالت الموسيقية أو أثناء التواجد
خارج المنشآت ( يف الهواء الطلق) والقدرة عىل الحفاظ عىل مسافة التباعد
االجتماع ( ُيمكن أيضا منح استثناءات إضافية لألشخاص الذين ُيعانون من
ي
حاالت
قناع للوجه بصورة آمنة)
ارتداء
من
تمنعهم
إعاقات
أو
طبية
ٍ
البائعي
• إلزام
الخارجيي بارتداء أغطية الوجه يف جميع األوقات
ر
ر
كي من أجل فصل المعدات
المشار
لجميع
فردية
انات
ز
خ
/
صناديق
تخصيص
•
ر
(مثل :أقالم التلوين) ومعدات الوقاية الشخصية ( )PPEلكل مشارك عىل حدة
غيه
عن معدات ر

التأكد من ر ن
ر ن
البام جميع المشار ر ن
والموظفي بغسل اليدين
كي
بانتظام
متطلبات النظافة
الشخصية

•
•
•
•

اتباع توجيهات النظافة العامة المقدمة من مراكز  CDCوالمخصصة
للمخيمات الصيفية
كي بغسل اليدين بالماء والصابون ،أو استخدام معقم اليدين
إلزام المشار ر
بانتظام
التأكد من توافر معقمات األيدي يف كل غرفة
كي عىل تجنب لمس ملحقات المنشأة ،وأن يستخدم كل منهم
تشجيع المشار ر
معداته الشخصية قدر اإلمكان

 -اإلرشادات الموىص بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

المساحات اآلمنة وظروف العمل

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

َّ
صحية يومية للتأكد من خلو جميع المشار ر ن
كي
إجراء فحوصات
ر ن
والموظفي والزائرين من األعراض
السماح
بالدخول

•
•
•
•
•

ى
ذات (قد يكون
قبل دخول المؤسسة ،يجب أن يخضع جميع
ر
العاملي لفحص ي
يف صورة استبيان مثال  -انظر الملحق) للتأكد من عدم وجود أعراض لمرض
رفيوس كورونا المستجد ()COVID-19
قبل مغادرة الميلُ ،ي ّ
شجع الموظفون والمشاركون عىل أن يتعرفوا بأنفسهم
عىل األعراض ،وأن يبقوا يف الميل إذا كانوا يعانون من أعراض
تخصيص سجل لتسجيل دخول كل ى
مشيك مع تزويده بالبيانات الالزمة (مثل:
االسم ،ورقم الهاتف ،والعنوان) قبل السماح له بالدخول إىل المنشآت
الرئيسية
كي عند الدخول؛ ويجب أال ُيسمح
المشار
لدى
اض
ر
لألع
يوم
فحص
إجراء
ر
ي
بدخول األشخاص الذين تظهر عليهم عالمات المرض إىل المنشآت
الخارجيي وعدم السماح بالدخول إال بعد
البائعي
اتباع جداول ثابتة لجميع
ر
ر
تسجيل الدخول وإكمال فحص األعراض

ن
التفكب ف طرق بديلة لتقليل االختالط عند الدخول
ر
•
•
•
•

عي
اليامج (مثل :إكمال التسجيل ر
كي بالتسجيل قبل بدء جميع ر
مطالبة المشار ر
ى
اإلنينت أو الهاتف)؛ ومنع الدخول بدون حجز مسبق
التشجيع عىل تسجيل الدخول بدون تالمس ،والحد من تعرض األشخاص
لبعض خالل إجراءات الدخول قدر اإلمكان
بعضهم
ٍ
كي اآلخرين من خالل تحديد
الحد من االختالط بأولياء األمور والمشار ر
كي واستالمهم
مساحات لتوصيل المشار ر
عند اإلمكان ،يتم تقسيم أوقات تسليم األطفال واستالمهم

 -اإلرشادات الموىص بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

المساحات اآلمنة وظروف العمل

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

كثبة التعرض للمس وعند
تعزيز إجراءات التنظيف لألسطح ر
تغيب نوبات العمل
ر
معايب
ر
التنظيف

•
•
•
•
•
•

اتباع توجيهات التنظيف المحددة من ِقبل مراكز CDC
الت ر
ى
ساعتي (مثل :مقابض األبواب)؛ أو
يكي لمسها مرة كل
ر
تنظيف األسطح ي
تجنب استخدامها تماما إن أمكن
القادمي من أش مختلفة
اد
ر
األف
الحد من مشاركة األغراض ربي
ر
إذا كانت المشاركة ضورية ،فيجب تعقيم األغراض قبل كل استخدام وبعده،
بما يتضمن تعقيمها عند بداية كل يوم وعند نهايته
الموظفي عىل إجراءات التنظيف المناسبة للمنشآت/المعدات
تدريب
ر
استخدام قفازات مخصصة لالستخدام مرة واحدة عند التخلص من أكياس
القمامة أو التعامل مع القمامة والتخلص منها؛ وغسل اليدين فورا عقب
خلع القفازات

ن
توفب إرشادات برصية للمشار ر ن
كي وأولياء األمور ف جميع أنحاء
ر
المنشآت
اإلرشادات
البرصية

•
•

•
•

اليوتوكوالت المتعلقة بتغطية الوجه،
عرض الفتات تتضمن اإلرشادات  /ر
االجتماع ،وغسل اليدين ،والتنظيف
والتباعد
ي
التشجيع عىل استخدام العالمات البرصية لتعزيز التباعد بمسافة  6أقدام قدر
اإلمكان ( يف مساحة تناول الطعام مثال)
سي المشاة قدر اإلمكان من أجل الحد من
استخدام إشارات برصية لتعديل ر
االختالط (مثل :تخصيص مناطق للدخول وأخرى للخروج)
عي جميع أنحاء المتيهات/المساحات
التأكد من اتساق اإلشارات البرصية ر
الخارجية قدر اإلمكان

 -اإلرشادات الموىص بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

المساحات اآلمنة وظروف العمل

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

تحديد نقاط االزدحام (مثل :الممرات ،والمداخل/المخارج)،
معايب التباعد
والتأكد من اتباع
ر
مكان
العمل

•
•
•
•

ى
ى
االسياحة تسمح بتحقيق التباعد
المشيكة/غرف
التأكد من أن المساحات
االجتماع ،من خالل إزالة قطع األثاث أو تقسيم أوقات الراحة مثال
إذا كانت يالمنشأة تتضمن وحدات لألنشطة ى
اليفيهية الفردية ،فيجب التأكد من
الحفاظ عىل التباعد بمسافة ال تقل عن  6أقدام ربي الوحدات
تحسي
أجل
الحرص عىل ترك األبواب والنوافذ مفتوحة (قدر اإلمكان) من
ر
التهوية
تقييد استخدام المصاعد ،قدر اإلمكان

ر ن
اتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ عىل سالمة المشار ر ن
موظفي
كي وال
توفي
• تشجيع األفراد عىل استخدام زجاجات المياه القابلة إلعادة االستخدام ،و ر
صنابي) ر
الشب ،قدر اإلمكان؛
أكواب لالستخدام مرة واحدة بالقرب من موزعات (
ر
والموظفي عىل االستخدام السليم لموزعات المياه (مثل:
كي
ر
وتدريب المشار ر
عدم وضع الفم عىل الفوهة وتنظيف اليدين بعد لمس األسطح)
كي الذين يعانون من أعراض (مع خضوعهم ر
لإلشاف
• إنشاء منطقة عزل للمشار ر
قدر اإلمكان)؛ وتنظيف المنطقة وتركها خالية لمدة  3ساعات عىل األقل بعد
االستخدام
الموظفي الذين يعانون من أعراض بمغادرة المنشآت يف أقرب وقت ممكن
• إلزام
ر

 -اإلرشادات الموىص بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

العمليات والرصد

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

كي ر ن
الحد من اختالط المشار ر ن
بي المجموعات
النماذج المرنة

•
•
•
•
•

موظفي محددين ليكونوا مثل "قباطنة األمان" ،من أجل مراقبة حدود
تعيي
ر
ر
االجتماع خالل جميع األنشطة
والتباعد
السعة
ي
إذاعة إعالنات منتظمة حول الحد من انتشار رفيوس كورونا المستجد
( )COVID-19عىل نظام مخاطبة الجمهور ،إن كان هذا ممكنا
تجنب األنشطة والفعاليات ،مثل الرحالت الميدانية والعروض الخاصة
للموظفي إذا كانوا يشعرون بالقلق أو لديهم مخاوف إزاء
توفي دعم
التأكد من ر
ر
العودة إىل العمل
األساسيي فقط؛ وتشجيع
الموظفي
تقييد عدد األفراد بحيث يقترص عىل
ر
ر
األساسيي عىل العمل من الميل للحد من التعرض بعضهم
غي
الموظفي ر
ر
ر
لبعض وتقليص حجم اإلشغال

تدابب إضافية إلبقاء المشار ر ن
كي والعائالت عىل اطالع
اتخاذ
ر
ر
ى
الت تحد من انتشار رفيوس كورونا المستجد
•
ر
تضمي رسائل حول السلوكيات ي
الموظفي والعائالت (مثل :المواقع
( )COVID-19يف المراسالت المتبادلة ربي
ر
ى
ى
وعي حسابات التواصل
وف رسائل ر
وت ،ر
الييد اإللكي ي
اإللكيونية للمخيمات ،ي
االجتماع) قدر اإلمكان
ي
• تحديث نماذج إخالء المسؤولية بحيث تنص ضاحة عىل خطر انتقال المرض
ى
الت
كي ر
بالنسبة إىل المشار ر
وغيهم من أفراد األشة (مع التأكيد عىل المخاطر ي
يواجهها السكان الضعفاء)
• تكرار التواصل بشأن اإلجراءات الجديدة مع أولياء األمور/األوصياء

 -اإلرشادات الموىص بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

العمليات والرصد

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

ر ن
للموظفي لتحديد المسار الالزم من أجل
كاف
دعم
ر
وتدريب ٍ
توفب ٍ
ٍ
توفب بيئة آمنة
ر
مرونة اإلدارة

•
•
•
•

الموظفي عىل بروتوكوالت األمان والسالمة ،إىل جانب االحتياجات
تدريب
ر
العاطفية لألطفال والعائالت يف البيئة الحالية
الموظفي عىل أهمية الرعاية الذاتية ووضع لوائح لتحديد مسارهم من
تدريب
ر
توفي بيئة آمنة
أجل ر
االجتماع وارتداء
توعية األطفال بشأن الحاجة إىل الحفاظ عىل التباعد
ي
تدابي السالمة المناسبة
وغيها من
ر
معدات الوقاية الشخصية ر
الينامج ،قدر اإلمكان
ف
بها
المتعلقة
والرسائل
دمج مناقشات الصحة العامة
ي ر

غب ن
البامج
الرصوري بالنسبة إىل ر
تقييد السفر ر
إرشادات
السفر

غي الرصورية إذا كانت
كي عىل تجنب األسطح/األغراض ر
• تشجيع المشار ر
ر
المش
عرضة للمس أثناء
ي
كي بشأن إرشادات المدينة المخصصة لمختلف
والمشار
األمور
• توجيه أولياء
ر
وسائل النقل
ى
الت
• إذا كان ر
الينامج يوفر االنتقاالت ،فيجب اتباع جميع إرشادات االنتقاالت ي
ر
تنشها المدينة ،بما يتضمن (عىل سبيل المثال ال الحرص) تعقيم المركبات
ى
كي ،واالليام بالتباعد
قبل كل استخدام وبعده،
ر
وتوفي معقم األيدي للمشار ر
االجتماع ،وارتداء أقنعة الوجه
ي
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البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

العمليات والرصد

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

البوتوكوالت
اتباع إرشادات  CDPHو CDCالختبار وتتبع ر
االختبار/
الرصد

•
•
•
•
•

العاملي عدوى رفيوس كورونا المستجد ( ،)COVID-19فيجب
إذا التقط أحد
ر
عليه اتباع جميع توجيهات مراكز  CDCقبل العودة إىل العمل
إذا تم تحديد إيجابية نتيجة اختبار رفيوس كورونا المستجد ( )COVID-19لدى
العاملي ،فيجب إجراء التنظيف والتعقيم وفقا لتوجيهات مراكز CDC
أحد
ر
بالنسبة إىل أي عامل كان يختلط بزميل أو أي شخص آخر تم تشخيص إصابته
يليم بالحجر ى
بفيوس كورونا المستجد ( ،)19COVID-يجب أن ى
الذات لنفسه
ر
ي
وفقا لتوجيهات مراكز CDC
إذا أصبحت المنشأة عىل دراية بوجود حالتي أو ر
أكي قد تكونان مرتبط رتي
ر
بمؤسسة ما خالل ى
فية  14يوما ،فيجب عىل أصحاب العمل أن يبلغوا إدارة
الصحة العامة بشيكاغو ( )CDPHبهذه الحاالت
اتبع جميع إرشادات إدارة  CDPHاألخرى الموضحة ،ويجب االمتثال لتوصيات
إدارة  CDPHعند االستجابة ر
لتفش المرض يف مكان العمل
ي

 -اإلرشادات الموىص بها -

البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

الملحق

مرسد المصطلحات

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

التجمع :مجموعة من األفراد من خارج األشة الواحدة يشاركون يف حدث عفوي أو
مخطط له ويتجمعون لمدة تزيد عن ر
عش دقائق
غسل اليدين :عملية تنظيف اليدين بالكامل باستخدام الماء والصابون لمدة
الفيوس المسبب
 20ثانية عىل األقل ،أو باستخدام ُمطهر قادر عىل القضاء عىل ر
لفيوس كورونا المستجد ()COVID-19
ر
التباعد االجتماع :التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ست أقدام ربي أي فردين
مجموعتي من األفراد.
أو
ر
معدات الوقاية الشخصية ( :)PPEمعدات الوقاية الشخصية (مثل أغطية الوجه،
والنظارات الواقية ،وواقيات الوجه)؛ وتختلف المتطلبات حسب الظروف المحددة
والصناعة

عينة الستبيان
ر
الفحص الذات

ر
الفحص الذات :بروتوكول ُيجيب العامل من خالله عن أسئلة عند بدء نوبة العمل.
ّ
يىل:
رهنا بتوجيهات مفوض الصحة ،قد تشتمل األسئلة عىل ما ي
•
•
•
•
•

هل تعرضت الرتفاع يف درجة حرارة جسمك إىل أعىل من  100درجة
ّ
فهرنهايت ،أو هل استخدمت مخفضا للحرارة خالل آخر  24ساعة من أجل
عالج ارتفاع درجة حرارة الجسم إىل أعىل من  100درجة فهرنهايت؟
تعات من سعال جديد ال يمكنك أن تنسبه إىل حالة صحية أخرى؟
هل ي
تعات من التهاب جديد أو متفاقم يف الحلق وال يمكنك أن تنسبه إىل حالة
هل ي
صحية أخرى؟
تعات من ضيق تنفس جديد وال يمكنك أن تنسبه إىل حالة صحية أخرى؟
هل ي
ىر
كامل
فقدان
من
ا
مؤخر
عانيت
هل
لحاست الشم أو التذوق؟
ي
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البامج الصيفية
حافظ عىل سالمتك .ر

ًّ
تدريجيا
استأنفوا
(المرحلة الرابعة)

موارد الصحة العامة

الموارد الوطنية للمزيد من التوجيه

إرشادات عامة
لمكان العمل

ى
لفيوس كورونا المستجد ( )COVID-19وخطة الرئيس لفتح
الت تدعم االستجابة ر
 – CDCاألنشطة والمبادرات ي
أمريكا مرة أخرى:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDCActivities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

 – CDCتوجيهات ر
للشكات وأماكن العمل
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/businesses-employers.html
لفيوس كورونا المستجد (:)COVID-19
 OSHAتوجيهات
لتجهي أماكن العمل للتصدي ر
ر
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
ن

إرشادات من أجل عودة مخيمات اليوم الواحد ف والية إلينوي – إرشادات صادرة عن والية إلينوي من أجل
عودة مخيمات اليوم الواحدhttps://dceocovid19resources.com/assets/Restore- :

إرشادات
للبامج الصيفية
ر

Illinois/businessguidelines3/summerprograms.pdf

وموظف
إدارة التعليم األمريكية – معلومات وموارد حول رفيوس كورونا المستجد ( )COVID-19للمدارس
ي
المدارسhttps://www.ed.gov/coronavirus :
مراكز  – CDCتوجيهات للمخيمات الشبابية والصيفية:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/summer-camps.html
توجيهات تكميلية من مراكز  – CDCشجرة اتخاذ قرار فتح المخيمات:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/Camps-Decision-Tree.pdf

إخالء المسؤولية

وه ال تشكل موافقة أو تصديقا
ه ألغراض
ر
التيسي والمعلومات فقط؛ ي
إن أي روابط موجودة يف هذا المستند ي
ُ
من مدينة شيكاغو عىل أي من المنتجات ،أو الخدمات ،أو اآلراء الخاصة ر
خىل
ت
.
الفرد
أو
المنظمة،
أو
كة،
بالش
ي
مدينة شيكاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانونية المواقع الخارجية ،أو المحتوى الخاص بها ،أو الروابط الالحقة.
الخارج للحصول عىل إجابات عن األسئلة المتعلقة بمحتواه.
اتصل بالموقع
ر ي
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