
ا استأنفوا تدريجي ًّ

(المرحلة الرابعة)

.  حافظ على سالمتك
ة اإليجارات قصيرة الُمدَّ



ا استأنفوا تدريجي ًّ

(المرحلة الرابعة)
ة. حافظ على سالمتك اإليجارات قصيرة الُمدَّ
ماذا يوجد في هذا الدليل؟

التباعد االجتماعي

حجم التجمع

المرونة التشغيلية الظروف والمساحات اآلمنةالتعامالت الصحية
والرصد

: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

معايير التنظيف

اإلرشادات البصرية

ظروف أماكن العمل

الرصد/االختبار

الخروج للوصول /شرط الدخول

إلى المساحة

إجراءات متخذة لتطهير المساحة

نشر موارد وتوجيهات النظافة 

الشخصية في المكان

يرهما تقييم حركة السير والتهوية وغ

تسهيل االختبار والرصد

-اإلرشادات الموصى بها -



ا استأنفوا تدريجي ًّ

(المرحلة الرابعة)
ة. حافظ على سالمتك اإليجارات قصيرة الُمدَّ

التعامالت الصحية

التباعد 

االجتماعي

االلتزام بالتباعد االجتماعي

:  بما يتضمن)أقدام في المساحات المشتركة 6التزم بالتباعد االجتماعي بمسافة •
وعند دخول مبنى( المصاعد، والردهات، والممرات، والساللم، وغرفة التبريد

الوحدات المستأجرة أو الخروج منه

ة الضيف تقييد االتصال بين األفراد من خالل تجنب الصيانة الدورية أثناء إقام•

قدر اإلمكان

-اإلرشادات الموصى بها -

بما ال يتضمن المنازل الخاصة )في أي مساحات مشتركة داخلية وخارجية •

( الكمامات)، يجب ارتداء أقنعة الوجه (بالعائالت والمناطق األخرى المستأجرة
االت ُيمكن استثناء األشخاص الذين يعانون من ح)بحيث تغطي األنف والفم 

( طبية أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة
ادرة التأكد من ارتداء جميع األفراد ألقنعة الوجه أثناء تسجيل الوصول أو المغ•

(بغض النظر عن المكان)أو في أي تعامالت شخصية أخرى 

التزام الجميع بارتداء معدات الوقاية الشخصية في المساحات 

المشتركة

ا50تحديد حجم التجمعات بحد أقصى  شخصًّ

فرًدا في كل 50الحد من حجم التجمعات بحيث ال يزيد عدد الحاضرين عن •

مساحة مشتركة ملحقة بالمبنى، مع اتباع /عقار مؤجر منفرد أو كل غرفة

توجيهات المبنى ومالك المبنى المنفرد

حجم التجمع

معدات الوقاية



ا استأنفوا تدريجي ًّ

(المرحلة الرابعة)
ة. حافظ على سالمتك اإليجارات قصيرة الُمدَّ

التعامالت الصحية

ضمان التعامل بأسلوب صحي

خول التأكد من قيام كل من مالكي العقار والضيوف بغسل األيدي جيًدا بعد د•

العقار

أو /تدريب جميع المالكين على بروتوكوالت النظافة الشخصية المعززة و•

تزويدهم بمعلومات عنها 

ل تزويد الضيوف بمعلومات حول األساليب المناسبة لغسل اليدين وأفض•

ممارسات للنظافة العامة قبل الوصول

: مثل)تزويد الضيوف بالمرافق ووسائل الراحة لتمكين التعامالت اآلمنة •
(معقمات األيدي، صابون األيدي

-اإلرشادات الموصى بها -

متطلبات النظافة 

الشخصية



ا استأنفوا تدريجي ًّ
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ة. حافظ على سالمتك اإليجارات قصيرة الُمدَّ

المساحات اآلمنة وظروف العمل

-اإلرشادات الموصى بها -

وضع سياسة وبروتوكول لفحص المالكين والضيوف

حص قبل دخول العقار المستأجر، يجب على المالكين والضيوف الخضوع لف•

(  COVID-19)كورونا المستجد فيروسأعراض ذاتي للتأكد من خلوهم من 
(انظر الملحق-عن طريق استبيان على سبيل المثال )
مة من المبنى السكني فيما يتعلق بالمرافق• ، ومراكز اللياقة اتباع التوجيهات المقدَّ

، وغيرهاالبدنية، وغرفة االجتماعات، والمساحات الخارجية

والت الضيوف بإخطار ما قبل الوصول حول تجربة الوصول، وبروتوكتزويد •

ملي ًاالتباعد االجتماعي، ومتطلبات معدات الوقاية الشخصية، إذا كان هذا أمًرا ع

: مثل)التشجيع على تسجيل وصول الضيوف وتسجيل مغادرتهم بشكل ذاتي•
أمًرا عملًيا، إذا كان هذا(لوحات المفاتيحاألقفال المزودة بعلبة لتخزين المفاتيح، 

رات إقامة الحفاظ على بروتوكوالت صارمة للتنظيف والتعقيم بين فت

الضيوف

مناشف ال: مثل)التأكد من تجهيز العقار المؤجر بمستلزمات التنظيف المناسبة •
خدام الورقية، أو المناديل المطهرة، أو غيرها من مستلزمات التنظيف ذات االست

(لمرة واحدة
اءة، مفاتيح اإلض: مثل)التركيز على تنظيف األشياء األكثر عرضة للمس •

(ومقابض األبواب، وأجهزة التحكم عن ُبعد
في الغسالة عند أعلى درجة حرارة موصى بها ( البياضات)غسل المالءات •

بواسطة الشركة المصنعة بعد كل إقامة للضيوف
ف التأكد من أن تنظيف غرف الضيوف ُيجرى بااللتزام بإجراءات التنظي•

ومراكز مكافحة األمراضووكالة حماية البيئة،المعتمدة لدى شركة التأجير، 
ت توفير وق( على سبيل المثال ال الحصر)يما يتضمن (CDC)والوقاية منها 

إضافي بعد مغادرة الضيف للوحدة العقارية
إخراج الغرفة من الخدمة للخضوع لبروتوكول تنظيف عميق مع اتباع •

كورونا المستجد اختبار فيروسنتيجة إذا كانت CDCتوجيهات مراكز 
(COVID-19 )إيجابية للضيف السابق

الدخول

معايير التنظيف

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-cdc-release-guidance-cleaning-and-disinfecting-spaces-where-americans-live-work-and
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
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المساحات اآلمنة وظروف العمل

-اإلرشادات الموصى بها -

نشر إرشادات بصريَّة للضيوف

، CDCوتوجيهات مراكز نشر توجيهات مرئية لتعزيز التباعد االجتماعي، •

والنظافة الصحية عبر أنحاء العقار المستأجر، حسب االقتضاء

يتقديم توجيهات للضيوف بخصوص اإلرشادات المصممة للمبنى السكن•

مس تحسين تدفق الهواء وإزالة العناصر غير الضرورية كثيرة الل

تضمن استبدال ضمان التنظيف السليم لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بما ي•

من مرشحات الهواء على الفترات الزمنية المحددة للمنتج لتحقيق أقصى قدر

نظافة وتدفق الهواء

اإذا كان ممكنً ( قبل تنظيف مكان اإلقامة)تهوية الغرف بعد مغادرة الضيوف •

إلى ( لتهويةفتح النوافذ، وا: مثل)تشجيع الضيوف على زيادة تعزيز تدفق الهواء •

CDCلتوجيهات مراكزالمساحات الداخلية أثناء التواجد في مكان اإليجار وفًقا 
يفها إزالة أي عناصر كثيرة التعرض للمس من مكان اإلقامة والتي ال يمكن تنظ•

، إذا كان هذا عملًيا(المجالت، والكتب، واأللعاب: مثل)بين الضيوف 

اإلرشادات

البصرية

مكان العمل

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html


ا استأنفوا تدريجي ًّ

(المرحلة الرابعة)
ة. حافظ على سالمتك اإليجارات قصيرة الُمدَّ

العمليات والرصد

-اإلرشادات الموصى بها -

، فيجب عليه (COVID-19)إذا أصيب أحد المالكين بفيروس كورونا المستجد •

قبل العودة إلى مكان اإلقامةCDCتوجيهات مراكز اتباع جميع

(  COVID-19)في حالة تحديد إيجابية نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد •
أجرة لدى أحد المالكين أو الضيوف، يجب إجراء تنظيف وتطهير الغرف المست

CDCوفًقا لتوجيهات مراكز 
ابته بالنسبة إلى أي مالك أو ضيف كان يختلط بشخص آخر تم تشخيص إص•

، يجب على هذا المالك أو الضيف أن (COVID-19)بفيروس كورونا المستجد 

وذلك قبل العودة إلى CDCلتوجيهات مراكز يلتزم بالحجر الذاتي لنفسه وفًقا 

العقار المستأجر

إذا أصبح عقار واحد مستأجر على دراية بوجود حالتين أو أكثر قد تكونان•

يوًما، فيجب على المالك أن ُيبلغ 14مرتبطتين بالعقار المستأجر خالل فترة 

بهذه الحاالت( CDPH)إدارة الصحة العامة في شيكاغو 

األخرى الموضحة، ويجب االمتثال لتوصيات CDPHاتبع جميع إرشادات إدارة •

عند االستجابة النتشار المرضCDPHإدارة 

الختبار وتتبع البروتوكوالت CDCوCDPHاتباع إرشادات 

/االختبار
الرصد

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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الملحق

مسرد المصطلحات 

-اإلرشادات الموصى بها -

مجموعة من األفراد من خارج األسرة الواحدة يشاركون في حدث عفوي أو : التجمع

مخطط له ويتجمعون لمدة تزيد عن عشر دقائق

عملية تنظيف اليدين بالكامل باستخدام الماء والصابون لمدة: غسل اليدين

سبب ثانية على األقل، أو باستخدام ُمطهر قادر على القضاء على الفيروس الم20

(  COVID-19)لفيروس كورونا المستجد 

ردين أو التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ست أقدام بين أي ف: التباعد االجتماعي

.مجموعتين من األفراد

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

دة ؛ وتختلف المتطلبات حسب الظروف المحد(والنظارات الواقية، وواقيات الوجه

والصناعة

.  لعملبروتوكول ُيجيب العامل من خالله عن أسئلة عند بدء نوبة ا: الفحص الذاتي
ض الصحة، قد تشتمل األسئلة على ما يلي :رهًنا بتوجيهات مفو 

درجة 100هل تعرضت الرتفاع في درجة حرارة جسمك إلى أعلى من •

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

درجة فهرنهايت؟100عالج ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أعلى من 

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

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

صحية أخرى؟

رى؟هل تعاني من ضيق تنفس جديد وال يمكنك أن تنسبه إلى حالة صحية أخ•

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

عينة الستبيان 

الفحص الذاتي



ا استأنفوا تدريجي ًّ

(المرحلة الرابعة)

CDC-إرشادات الصحة العامة للمسافرين الدوليين والرحالت البحرية
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

IDPH–توجيهات للفنادق :https://www.dph.illinois.gov/topics-
services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-

list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels

ة. حافظ على سالمتك اإليجارات قصيرة الُمدَّ
موارد الصحة العامة

إرشادات عامة 

لمكان العمل

الموارد الوطنية للمزيد من التوجيه

CDC– األنشطة والمبادرات التي تدعم االستجابة لفيروس كورونا المستجد(COVID-19 ) وخطة الرئيس لفتح
:  أمريكا مرة أخرى

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-
Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC– توجيهات للشركات وأماكن العمل
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHA توجيهات لتجهيز أماكن العمل للتصدي لفيروس كورونا المستجد(COVID-19)  :
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

-اإلرشادات الموصى بها -

توجيهات لإليجارات 

ة قصيرة المدَّ

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

لي ُتخ. من مدينة شيكاغو على أي من المنتجات، أو الخدمات، أو اآلراء الخاصة بالشركة، أو المنظمة، أو الفرد

. قةمدينة شيكاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانونية المواقع الخارجية، أو المحتوى الخاص بها، أو الروابط الالح
.اتصل بالموقع الخارجي للحصول على إجابات عن األسئلة المتعلقة بمحتواه

إخالء المسؤولية

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels
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



