الفعاليات الداخلية والخارجية

معايير السالمة في ماساتشوستس
يتم إصدار هذه المعايير حول السالمة في أماكن العمل والمحددة للقطاعات في ظل كوفيد ،19-لوضع الحد األدنى من المعايير الالزمة ألي فعالية داخلية أو خارجية (مثل الزفاف والحفالت
صا معايير السالمة حول كوفيد  19الخاصة بالقطاعات.
وغيرها) والتي لم تتناولها خصي ً
يجب أال يُقام أي نشاط في أي فعالية داخلية أو خارجية بدون تلبية معايير السالمة حول كوفيد 19-هذه الخاصة بمكان العمل .تنطبق هذه المعايير ،إلى حين إلغائها أو تعديلها من الوالية ،على
جميع المؤسسات المسموح لها التشغيل ،باستثناء المؤسسات التي تُطبق عليها المعايير الخاصة بالقطاع سواء على أنشطتها بالكامل أو جزء منها ،وفي هذه الحالة يجب أن تتّبع المؤسسات
المعايير الخاصة بالقطاع .يتولى مالك المؤسسة مسؤولية استيفاء هذه المعايير .تتضمن هذه الفعاليات الداخلية والخارجية على سبيل المثال ال الحصر الفعاليات التي تُقام في:
• ساحات الفعاليات الداخلية والخارجية
• قاعات الرقص
• قاعات الحفالت الخاصة
• األماكن العامة مثل الحدائق
فيما يتعلق بالفعاليات التي تُقام وهدفها الرئيسي هو مشاهدة العروض ،يجب اتباع التوجيه الخاص بالمسارح وأماكن تقديم العروض.
يجب على أماكن الفعاليات ذات الطاقة االستيعابية الكبيرة واألنشطة المنظمة لجمع حشود كبيرة االستمرار في الغلق حتى المرحلة الرابعة .ويدخل ضمن ذلك األماكن المستخدمة إلقامة
الفعاليات الرياضية الجماعية أو المعتمدة على المتفرجين والترفيهية والتجارية والثقافية بما في ذلك:
• المالعب والحلبات ومالعب البيسبول
• أرضيات الرقص
• المعارض وقاعات المؤتمرات
• مهرجانات الشوارع والمواكب والمهرجانات الزراعية
• سباقات الطرق وغيرها من الفعاليات الرياضية الجماعية الخارجية المنظمة للهواة أو المحترفين

معايير السالمة اإلجبارية
يجب على كل منظم للفعاليات الداخلية مراقبة مداخل ومخارج الحاضرين والحد من نسبة اإلشغال في جميع األوقات لتقتصر على:
صا
•  8أشخاص لكل  1,000قدم مكعب في المساحات األرضية الداخلية التي يمكن الوصول إليها وبما ال يتجاوز  25شخ ً
يجب على كل منظم للفعاليات الخارجية مراقبة مداخل ومخارج الحاضرين والحد من نسبة اإلشغال في جميع األوقات لتقتصر على:

التباعد االجتماعي

•  %25من الحد األقصى لإلشغال المسموح به في المنشأة وفقًا لما هو مسجل في تصريح اإلشغال الخاص بها والمسجل لدى إدارة البناء في البلدية أو لدى أي حائز آخر
لسجل البلدية ،وبما ال يتجاوز  100شخص
• يجوز للمنشآت التي لم يحدد لها نسبة إشغال مسموح به ،السماح بتواجد  8أشخاص لكل  1,000قدم مكعب من المساحة التي يمكن الوصول إليها ،وبما ال يتجاوز 100
شخص
يُحتسب ضمن عدد اإلشغال في جميع الحاالت كل من الحاضرين والموظفين وغيرهم من العاملين
تأكد من وجود مسافة فاصلة تبعد  6أقدام أو أكثر بين األفراد حيثما أمكن
• أغلق أو أعد تنظيم المساحات المشتركة التي يستخدمها العاملون واألماكن عالية الكثافة التي قد يتجمع فيها العاملون (على سبيل المثال ،غرف االستراحة وأماكن تناول
الطعام) إلتاحة تباعد اجتماعي
• يجب تركيب فواصل مادية لفصل مكاتب العمل التي ال يمكن تطبيق التباعد بينها بمسافة  6أقدام أو أكثر( ،يجب أن تكون الفواصل بارتفاع  6أقدام على األقل)
• في حالة المؤسسات التي تتعامل مع الزبائن وج ًها لوجه ،قم بوضع عالمات مرئية للتباعد االجتماعي لتشجيع الزبائن على الحفاظ على مسافة  6أقدام عن اآلخرين (على
سبيل المثال ،خطوط لتسديد قيمة المشتريات ،أو خطوط الستخدام دورات المياه) ،باإلضافة إلى فواصل مادية عند أماكن الدفع ،حيثما أمكن
• قم بوضع عالمات في الغرف ومداخل األروقة لإلشارة إلى مسافات فاصلة تبعد  6أقدام
ّ
وزع مواعيد الغداء وأوقات االستراحة للعاملين على فترات زمنية متعاقبة ،وحدد أقصى عدد لتواجد األفراد في مكان واحد ،واحرص على وجود تباعد بدني بمسافة  6أقدام على األقل
قم بإلزام جميع العاملين والحضور بارتداء أغطية الوجه ،باستثناء الحاالت التي يكون فيها األفراد غير قادرين على ارتداء غطاء الوجه بسبب حالة طبية أو إعاقة

تأكد من توفُّر مرافق لغسل اليدين في الموقع بما في ذلك الصابون والماء الجاري ،حيثما أمكن ،وشجع على غسل اليدين بشكل متكرر ،ويجوز استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول
بنسبة ال تقل عن  %60كخيار بديل
قم بإمداد العاملين في موقع العمل بمنتجات تنظيف كافية (على سبيل المثال ،معقم ومناديل مبللة مطهرة)
انشر الفتات مرئية عبر الموقع لتذكير العاملين ببروتوكوالت النظافة الشخصية والسالمة.
ينبغي توفير معقمات لليدين تحتوي على  %60من الكحول على األقل عند المداخل والمخارج وعبر جميع أرضيات المكان ليستخدمها كل من العاملين والزبائن

بروتوكوالت النظافة
الشخصية

تجنب تشارك المعدات والمستلزمات بين العاملين
ط ّهر المعدات المشتركة بين استخدامات المشاركين أو العاملين
امنع أي لمس متبادل لمعدات المشاركين أو العاملين قبل تعقيمها بين االستخدامات
قم بإلزام استبعاد أي من المعدات التي يتعذر تطهيرها بين االستخدامات من الخدمة لمدة  24ساعة قبل أن يستخدمها فرد آخر

يمكن العثور على المزيد من التفاصيل عن البروتوكوالت الخاصة بالقطاع على الموقع اإللكتروني https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

الفعاليات الداخلية والخارجية

معايير السالمة في ماساتشوستس
معايير السالمة اإلجبارية
قدّم تدريبًا للعمال عن أحدث معلومات السالمة ،وعن االحتياطات الالزمة بما في ذلك تدابير النظافة الشخصية والتدابير األخرى ،بهدف الحد من انتقال المرض ،وتشمل ما يلي:
• التباعد االجتماعي ،وغسل اليدين ،واالستخدام المالئم ألغطية الوجه
• الفحص الذاتي في المنزل ،بما في ذلك التحقق من درجة الحرارة واألعراض
• أهمية عدم الحضور إلى العمل إذا كان مريضًا

فريق العمل وعمليات

• متى تطلب العناية الطبية في حالة تفاقم حدة األعراض

مزاولة النشاط

• ما هي الحاالت الصحية المسبقة التي قد تجعل األفراد أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس والمعاناة من حالة خطيرة نتيجة التعرض له
عدّل ساعات العمل والمناوبات (حضور فرق العمل في مواعيد زمنية مختلفة أو ّ
وزع مواعيد الوصول /المغادرة على فترات متعاقبة) للحد من المخالطة بين العاملين وتقليل االزدحام
نحث مشغلي قاعات المناسبات على إطالع عمالئهم على مضمون أمر الوالية الحالي الخاص بالسفر خارج الوالية وتشجيعهم على إطالع أي ضيوف من خارج الوالية على مضمون
األمر .نشجع مشغلي قاعات المناسبات على نشر معلومات على المواقع اإللكترونية الخاصة بهم حول المتطلبات المترتبة على المسافرين من خارج الوالية.
ال يجوز للعاملين الحضور إلى العمل إذا شعروا بالمرض
في حالة إخطار صاحب العمل بوجود إصابة مؤكدة في مكان العمل ،يلتزم صاحب العمل بإخطار مجلس الصحة المحلي ( )LBOHفي المدينة أو البلدة التي يقع فيها مكان العمل،
صى بإجراء فحص للعاملين اآلخرين وفقًا للتوجيه أو بناء على طلب من مجلس
ومساعدة المجلس بناء على طلبه المعقول في نُصح المخالطين المحتملين بالعزل والحجر الذاتي .قد يُو َ
الصحة المحلي أو كليهما
إشعارا للعاملين والحضور عن المعلومات الصحية المهمة وتدابير السالمة المعنية المنصوص عليها في توجيهات الوالية الخاصة بمعايير السالمة اإللزامية في أماكن العمل
انشر
ً
احتفظ بسجل يضم العاملين والحضور لدعم تتبع االتصال (االسم ،والتاريخ ،والوقت ،ومعلومات االتصال) عند الحاجة
ينبغي أال يجتمع الحاضرون في مجموعات تتجاوز  6أفراد سواء كانوا جالسين أو واقفين
قم بإزالة وسائل الترفيه غير الضرورية (المجالت ،والمياه أو القهوة لخدمة الزبائن ،وغرف المعاطف المغلقة ،وغيرها) الموجودة في أماكن االنتظار وغيرها من المناطق المشتركة
األخرى
ال يجوز فتح وسائل الترفيه والخدمات اإلضافية في الموقع وتشغيلها إال في حالة حصول تلك الوسائل أو الخدمات على تصريح بالتشغيل وفقًا لخطة الوالية إلعادة الفتح المرحلية،
ويجب أن تمتثل هذه األماكن بعد الفتح لجميع بروتوكوالت السالمة الخاصة بالقطاع التي تنطبق على وسيلة الترفيه أو الخدمة ،والمتوفرة على الموقع اإللكتروني لخطة إعادة الفتح.
تتضمن األمثلة:
• الخدمات الغذائية :يجب اتباع التوجيه األحدث الخاص بالمطاعم ،شريطة السماح بالبوفيهات المخدومة وخدمة تقديم الطعام .يجب االستمرار في إغالق بوفيهات الخدمة
الذاتية غير الخاضعة للمراقبة ،ومحطات اإلضافات على سطح الطعام ،وأقسام المشروبات ،وغيرها من أماكن الخدمة الجماعية األخرى
• الحانات :يجب أن تظل مغلقة حتى المرحلة الرابعة ،شريطة أن يتم تقديم خدمة الشراب من قبل النُدُل
• العروض الموسيقية وغيرها من العروض :يجب اتباع التوجيه األحدث الخاص بالمسارح وأماكن تقديم العروض والذي يشمل وجوب التباعد فيما بين مقدمي العروض
وبين مقدمي العروض والحضور .يجب أن يمتثل جميع الفنانين الذين يصلون من واليات أخرى لمضمون أمر الوالية الحالي الخاص بالسفر خارج الوالية .يجب أال
تتضمن العروض في األماكن الداخلية الغناء أو استخدام اآلالت الهوائية أو النفخ النحاسية.أرضيات الرقص :يجب أن تظل مغلقة حتى المرحلة الرابعة
أفضل الممارسات الموصي بها
تشجيع العاملين المعرضين بصفة خاصة لإلصابة بكوفيد 19-وفقًا لما حددته مراكز السيطرة على األمراض ،على البقاء في المنزل أو أعد تعيين مهام عملهم للحد من مخالطتهم
للعاملين والحضور اآلخرين
تشجيع العاملين على تحديد األعراض لديهم أو لدى أي مخالط مباشر وإبالغ صاحب العمل بأي حالة معروفة أو مشتبه بإصابتها بمرض كوفيد19-
تشجيع العاملين المؤكد إصابتهم بمرض كوفيد ،19-على إعالم صاحب العمل ألغراض إجراء تنظيف وتطهير وتعقب للمخالطين

قم بتنظيف وتطهير متكرر للموقع (على األقل يوميًا وبتكرار أكبر إن أمكن)
احتفظ بسجالت تنظيف تتضمن التاريخ والوقت ونطاق التنظيف
قم بتطهير متكرر لألماكن كثيفة االستخدام واألسطح متكررة اللمس (على سبيل المثال ،مقابض األبواب والعربات المتحركة والمراحيض)
في حالة وجود إصابة مؤكدة ،أغلق الموقع إلجراء تنظيف وتطهير بشكل مكثف لمكان العمل بما يتوافق مع توجيه مراكز السيطرة على األمراض ()CDC

التنظيف والتطهير

أفضل الممارسات الموصي بها
فتح النوافذ واألبواب لزيادة تدفق الهواء حيثما أمكن

يمكن العثور على المزيد من التفاصيل عن البروتوكوالت الخاصة بالقطاع على الموقع اإللكتروني https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

