العناية بالحيوانات األليفة

قائمة التحقق الخاصة بمرض كوفيد19-
( )COVID-19يف والية ماساتشوستس
التباعد االجتماع

تأكد من وجود مسافة ر
أكث من  6أقدام ن
بي األفراد
تأكد من وجود مسافة فاصلة بي األفراد تبلغ 6أقدام عىل األقل

حافظ عىل تباعد بدن ف المؤسسات الت تضم عدة عاملي من خالل تحديد عدد العمال المسموح لهم العمل ً
مع ا يف نفس الوقت ،وعدد العاملي عند كل طاولة ،وعدم السماح إال
ي ي
ي
الت يستخدمها العمال واألماكن عالية
بوجود عامل واحد وحيوان أليف واحد يف منطقة استحمام الحيوانات األليفة يف المرة الواحدة .أغلق أو أعد تنظيم المساحات المشتكة ي
الت قد يتجمع فيها العمال
الكثافة ي
ِّ
الت ال يمكن تطبيق التباعد بينها ( يجب أن تكون الفواصل أطول من العامل أثناء الوقوف )
ركب فواصل مادية لفصل مكاتب العمل يف األماكن ي
ّ
حسن التهوية يف المساحات المغلقة حيثما أمكن (عىل سبيل المثال ،افتح األبواب والنوافذ)
ّ
الت ال تتطلب اللمس
الت تتم بالحضور
تواصل مع العمالء ر
الشخص .شج ع عىل استخدام وسائل الدفع ي
ي
عت الهاتف أو محادثات الفيديو ،لتجنب المحادثات ي
ً
ّ
وفر أطواق ا لتوجيه الحيوانات األليفة ،حت ال يكون هناك عملية تسليم لطوق المالك أثناء تقديم الخدمة
ّ
بدن بمسافة 6أقدام عىل األقل
وزع مواعيد الغداء وأوقات االستاحة عىل فتات متعاقبة ،وحدد أقص عدد لتواجد األفراد يف مكان واحد ،واحرص عىل وجود تباعد ي
الت قد يؤدي االلتام فيها إىل تعريض سالمة العمال للخطر أو حيثما يكون األفراد غت قادرين عىل ارتداء غطاء الوجه
قم بإلزام جميع العمال باستخدام أغطية الوجه باستثناء الحاالت ي
بسبب حالة طبية أو إعاقة
ينبغ عىل العمالء االتصال أو إرسال رسالة نصية عند الوصول
احرص عىل عدم السماح للعمالء بالدخول إىل المؤسسة أو المرفق ،ويجب تسليم الحيوانات األليفة عىل جانب الطريق .ي
إىل الصالون للتتيب لتسليم الحيوان األليف واصطحابه

بروتوكوالت النظافة الشخصية

ّ
طبق بروتوكوالت نظافة شخصية صارمة

ُّ
كاف لغسل أيديهم بشكل متكرر ،ويمكن استخدام معقم لليدين يحتوي
تأكد من توفر مرافق غسل اليدين يف الموقع بما يف ذلك الصابون والماء الجاري ،واسمح للعمال بوقت استاحة ٍ
عىل كحول بنسبة ال تقل عن % 60كخيار بديل
قم بإمداد العمال يف موقع العمل بمنتجات تنظيف كافية (عىل سبيل المثال ،معقم ومناديل مبللة مطهرة )
ر
عت الموقع لتذكت العمال ربتوتوكوالت النظافة الشخصية والسالمة.
انش الفتات مرئية ر

تجنب تشارك األدوات والمستلزمات بي العمال
ً
قبل قبول أي حيوان أليف ،اسأل المالك عما إذا كان أي فرد يف المتل مصاب ا بكوفيد . 19-ال يمكن السماح بتقديم خدمات العناية يف حالة وجود أي شخص يف متل العميل لديه إصابة
مؤكدة بكوفيد 19-أو مشتبه بإصابته بالمرض

فريق العمل وعمليات مزاولة النشاط

قم بإدراج إجراءات السالمة ضمن العمليات

ِّ
ً
تدريب ا للعمال عن معايت السالمة وأحدث معلومات السالمة ،وعن االحتياطات الالزمة بما يف ذلك تدابت النظافة الشخصية وتدابت السالمة األخرى
قدم
ّ
عدل ساعات العمل والمناوبات للحد من المخالطة بي العمال وتقليل االزدحام عند نقاط الدخول
وينبغ استكمال الشحن والتسليم يف مناطق
ومقدم الخدمات يف الموقع،
ال تسمح بدخول الزوار أو العمالء إىل الموقع ،ويجب تسليم الحيوان األليف خارج المكان .قلل عدد الزوار
ي
ي
مخصصة
ً
تأكد من بقاء العمال الذين يشعرون بالمرض يف المتل .شجع العمال المعرضون بصفة خاصة لإلصابة بكوفيد ) COVID-19( 19-وفق ا لما حددته مراكز السيطرة عىل األمراض (عىل
سبيل المثال ،بسبب العمر أو حاالت صحية مسبقة ) عىل البقاء يف المتل
شجع العمال عىل تحديد األعراض لديهم أو لدى أي مخالط ر
مباش وإبالغ صاحب العمل بأي حالة معروفة أو مشتبه بإصابتها بمرض كوفيد19-
شجع العمال المؤكدة إصابتهم بمرض كوفيد 19-عىل إعالم صاحب العمل ،ألغراض إجراء تنظيف وتطهت وتعقب للمخالطي .يف حالة إخطار صاحب العمل بوجود إصابة مؤكدة يف
ُ
الذان .قد
مكان العمل ،يلتم صاحب العمل بإخطار مجلس الصحة
المحىل ( ، ) LBOHوالعمل معهم عىل تعقب المخالطي المحتملي يف مكان العمل ،ونصح العمال بالعزل والحجر ي
ي
ً
ُي ى
وَص بإجراء فحص للعمال اآلخرين وفق ا للتوجيهات أو بناء عىل طلب من  LBOHأو كليهما
ً
ر
إشعارا للعمال والعمالء عن المعلومات الصحية المهمة وتدابت السالمة المعنية المنصوص عليها يف توجيهات الحكومة
انش

التنظيف والتطهث
أدرج بروتوكوالت نظافة شخصية صارمة
قم بتنظيف وتطهت متكرر للموقع (عىل األقل ً
أكت إن أمكن )
يومي ا وبتكرار ر

قم بتطهت متكرر لألماكن كثيفة االستخدام واألسطح متكررة اللمس (عىل سبيل المثال ،مقابض األبواب ،واألدوات المشتكة ،والمراحيض)
احتفظ بسجالت تنظيف تتضمن التاري خ والوقت ونطاق التنظيف
ِّ
طهر األدوات بي كل عميل وآخر (عىل سبيل المثال ،أحواض غسل الشعر ،والمقصات ،واألمشاط ،والفرش )
الحاىل
يف حالة وجود إصابة مؤكدة ،أغلق الموقع إلجراء تنظيف وتطهت بشكل مكثف لمكان العمل بما يتوافق مع التوجيه
ي

