غي ُ
المحددة
القطاعات األخرى ر

معايي السالمة يف ماساتشوستس
تضع هذه المعايي حول كوفيد 19-المخصصة للقطاعات األخرى غي ُ
المحددة ،حد أدن للمعايي ألي مؤسسة مسموح لها بإعادة الفتح سواء يف المرحلة األوىل أو الثانية أو الثالثة ،لكنها غي
ُ
مالك هذه المؤسسات
مذكورة عىل وجه التحديد يف معايي السالمة المحددة للقطاعات يف ظل كوفيد . 19-يتم إصدار هذه المعايي المخصصة للقطاعات األخرى غي المحددة ليويد ي
ومشغليها والعاملي فيها بالتعليمات الالزمة للمساعدة يف الحماية من انتشار مرض كوفيد 19-بعد إعادة فتح المؤسسات.

معايي السالمة اإلجبارية
ر

التباعد االجتماع

ّ
ر
يىل:
يجب عىل كل شكة مراقبة مداخل الزبائن ،والحد من اإلشغال يف جميع األوقات بحيث ال يتجاوز أي مما ي
ً
•  % 50من الحد األقىص لإلشغال المسموح به يف المبن وفق ا لما هو مسجل يف ترصي ح اإلشغال الخاص به والمسجل لدى إدارة البناء يف البلدية أ و لدى أي حائز آخر
لسجل البلدية
الن يمكن الوصول
• يجوز
ي
الن لم يحدد لها نسبة إشغال مسموح به ،السماح بتواجد  10أشخاص (شامل الموظفي) لكل 1,000قدم مكعب من المساحة ي
للمبان ي
إليها
• يف كل األحوال ،ال يجوز أن يتجاوز حد اإلشغال يف أي مساحة مغلقة داخل المبن  10أشخاص لكل 1,000قدم مكعب
ُ
الكىل كل من الزائرين والموظفي وغيهم من العاملي
• يحتسب ضمن عدد اإلشغال ي
تأكد من وجود مسافة فاصلة تبعد 6أقدام أو ر
أكي بي األفراد حيثما أمكن

الن قد يتجمع فيها العاملون والزبائن (عىل سبيل المثال ،غرف االسياحة وأماكن تناول الطعام
• أغلق أو أعد تنظيم المساحات المشيكة واألماكن عالية الكثافة ي
االجتماع
للعاملي ؛ واألروقة وأماكن العمل للزبائن) إلتاحة التباعد
ي
• يجب تركيب فواصل مادية لفصل مكاتب العمل الن ال يمكن تطبيق التباعد بينها بمسافة 6أقدام أو ر
أكي ( ،يجب أن تكون الفواصل بارتفاع 6أقدام عىل األقل )
ي
• ف حالة المؤسسات الن تتعامل مع الزبائن ً
االجتماع لتشجيع الزبائن عىل الحفاظ عىل مساف ة 6أقدام عن اآلخرين
وجه ا لوجه ،قم بوضع عالمات مرئية للتباعد
ي
ي
ي
(عىل سبيل المثال ،خطوط لتسديد قيمة المشييات ،أو خطوط الستخدام دورات المياه )  ،باإلضافة إىل فواصل مادية عند أماكن الدفع ،حيثما أمكن
• قم بوضع عالمات يف الغرف ومداخل األروقة لإلشارة إىل مسافات فاصلة تبعد  6أقدام

ّ
بدن بمسافة 6أقدام
وزع مواعيد الغداء وأوقات االسياحة للعاملي عىل فيات زمنية متعاقبة ،وحدد أقىص عدد لتواجد األفراد يف مكان واحد ،واحرص عىل وجود تباعد ي
عىل األقل
الن يكون فيها األفراد غي قادرين عىل ارتداء غطاء الوجه بسبب حالة طبية أو
قم بإلزام جميع العاملي والزبائن بارتداء أغطية الوجه حسب الرصورة ،باستثناء الحاالت ي
إعاقة

حدد ممرات إرشادية الستخدامها لتنظيم حركة السي عىل األقدام ،بهدف تقليل المخالطة (عىل سبيل المثال ،مدخل ومخرج إىل الغرف ذو اتجاه واحد ،وممرات باتجاه
واحد ) .ضع الفتات مرئية واضحة عن هذه السياسات
أفضل الممارسات الموص بها
الن ال تتطلب اللمس
التشجيع عىل استخدام وسائل الدفع ي

كاف لغسل أيديهم بشكل متكرر ،ويمكن استخدام معقم
تأكد من توفر مرافق غسل اليدين يف الموقع بما يف ذلك الصابون والماء الجاري ،واسمح للعمال بوقت اسياحة ٍ
لليدين يحتوي عىل كحول بنسبة ال تقل عن  % 60كخيار بديل
إجراء تعقيم منتظم لألماكن متكررة اللمس مثل المكاتب والمعدات والشاشات ومقابض األبواب ودورات المياه ،يف كافة أرجاء موقع العمل

بروتوكوالت النظافة
الشخصية

قم بإمداد العاملي يف موقع العمل بمنتجات تنظيف كافية (عىل سبيل المثال ،معقم ومناديل مبللة مطهرة )
ر
عي الموقع لتذكي العاملي والزبائن ربيوتوكوالت النظافة الشخصية والسالمة
انش الفتات مرئية ر
وعي جميع أرضيات المكان ليستخدمها كل من العاملي والزبائن
ينبغ توفي معقمات لليدين تحتوي عىل  % 60من الكحول عىل األقل عند المداخل ر
ي

تجنب تشارك المعدات والمستلزمات بي العمال

طهر المعدات المشيكة قبل استخدام عامل آخر لها

فريق العمل وعمليات
م زاولة النشاط

ِّ
ً
تدريب ا للعمال عن أحدث معلومات السالمة ،وعن االحتياطات الالزمة بما يف ذلك تدابي النظافة الشخصية والتدابي األخرى ،بهدف ال حد من انتقال المرض ،وتشمل ما
قدم
يىل:
ي
التباعد
االجتماع  ،وغسل اليدين ،واالستخدام المالئم ألغطية الوجه
•
ي
الذان يف الميل ،بما يف ذلك التحقق من درجة الحرارة واألعراض
• الفحص
ي
ً
• أهمية عدم الحضور إىل العمل إذا كان مريض ا
• من تطلب العناية الطبية يف حالة تفاقم حدة األعراض
ر
الن قد تجعل األفراد أكي عرضة لإلصابة بالفيوس والمعاناة من حالة خطية نتيجة التعرض له
ه الحاالت الصحية المسبقة ي
• ما ي
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القطاعات األخرى غي ُ
المحددة
ر

معايي السالمة يف ماساتشوستس
معايي السالمة اإلجبارية
ر

فريق العمل وعمليات
مزاولة النشاط

يىل:
يجب عىل أماكن المنشآت فحص العاملي مع كل مناوبة من خالل التأكد مما ي
• العامل ال يعان من أي أعراض مثل ّ
الحّم ( 100.0درجة مئوية أو أعىل) أو ارتعاشات أو سعال أو ضيق نفس أو التهاب الحلق ،أو إعياء أو صداع أو آالم
ي
بالعضالت /الجسم أو رشح /احتقان أو فقدان مستجد لحاسة التذوق أو الشم أو غثيان أو يفء أو إسهال
ر
ر
المباشة" السكن يف نفس األشة المعيشية مع شخص
يعن مصطلح "المخالطة
• عدم تعرض العامل "لمخالطة مباشة" مع أي فرد تم تشخيصه بكوفيد . 19-ي
ر
مؤكدة إصابته بكوفيد ، 19-أو العناية بشخص ذي إصابة مؤكدة بمرض كوفيد ، 19-أو التواجد عىل مسافة 6أقدام ل  15دقيقة أو أكي من شخص مؤكدة
ر
األوان أو السعال تجاهك) لشخص تأكدت إصابته بمرض كوفيد، 19-
المباش مع اإلفرازات (عىل سبيل المثال ،مشاركة
إصابته بمرض كوفيد ، 19-أو التواصل
ي
أثناء ظهور األعراض عىل ذلك الشخص

• لم يطلب طبيب العامل أو مسؤول الصحة العامة
المحىل الخاص به الخضوع للعزل
الصح
الذان أو الحجر
ي
ي
ي
• يجب إرسال العاملي الذين ال يستوفون المعايي الموضحة أعاله إىل منازلهم
ّ
ّ
عدل ساعات العمل والمناوبات (حضور فرق العمل يف مواعيد زمنية مختلفة أو وزع مواعيد الوصول /المغادرة عىل فيات متعاقبة) للحد من المخالطة بي العاملي وتقليل
االزدحام
احتفظ بسجل يضم العاملي والزبائن والزوار المؤقتي لدعم تعقب المخالطي (االسم ،والتاري خ ،والوقت ،ومعلومات االتصال) إذا لزم األمر
أغلق مناطق االنتظار واطلب من الزبائن االنتظار يف الخارج أو يف السيارات حن يحي موعدهم ،إذا كان األمر ينطبق
قم بإزالة وسائل اليفيه غي الرصورية (المجالت ،والمياه أو القهوة لخدمة الزبائن ،وغرف المعاطف المغلقة ،وغيها) الموجودة يف أماكن االنتظار وغيها من المناطق
المشيكة األخرى
ُ َّ
الن تقدم يف الميل وعمليات اليكيب أو توصيل المنتجات داخل الميل ،قم بتأجيل الخدمة أو التوصيل إذا أشار الزبون إىل احتمالية وجود شخص يف
يف حالة الخدمات ي
الميل مؤكده إصابته بكوفيد19-
ال يجوز للعاملي الحضور إىل العمل إذا شعروا بالمرض
الن يقع فيها مكان
يف حالة إخطار صاحب العمل بوجود إصابة مؤكدة يف مكان العمل ،يليم صاحب العمل بإخطار مجلس الصحة
المحىل ( ) LBOHيف المدينة أو البلدة ً ي
ي
العمل ،ومساعدة المجلس بناء عىل طلبه المعقول ف ُنصح المخالطي المحتملي بالعزل والحجر الذان .قد ُي ى
وَص بإجراء فحص للعاملي اآلخرين وفق ا للتوجيه أو بناء عىل
ي
ي
المحىل أو كليهما
طلب من مجلس الصحة
ي
ً
ر
إشعارا للعاملي والعمالء عن المعلومات الصحية المهمة وتدابي السالمة المعنية المنصوص عليها يف توجيهات الوالية الخاصة بمع ايي السالمة اإللزامية يف أماكن
انش
العمل
ر
ينبغ عىل الشكات الحفاظ عىل ساعات تشغيل المحالت تسمح بإجراء تعقيم وتنظيف مستمرين خالل ساعات اإلغالق
ي
قلل عدد الزوار
ومقدم الخدمات يف الموقع،
وينبغ استكمال الشحن والتسليم يف مناطق مخصصة
ي
ي
أفضل الممارسات الموص بها

ً
تشجيع الزبائن أو الموردين الخارجيي عىل حجز مواعيد
مقدم ا للحصول عىل خدمة أو توصيل مواد ،إذا أمكن
ً
ر
تشجيع ر
األكي عرضة للخطر وفق ا لما تحدده مراكز السيطرة عىل األمراض ( ، ) CDCإذا كان األمر
الشكات عىل تحديد ساعات ح رصية أو توفي حلول أخرى لخدمة الفئات
ينطبق
ً
تشجيع العاملي المعرضي بصفة خاصة لإلصابة بكوفيد 19-وفق ا لما حددته مراكز السيطرة عىل األمراض ،عىل البقاء يف الميل أو أعد تعيي مهام عملهم للحد من
مخالطتهم للعاملي والزبائن اآلخرين
تشجيع العاملي بشدة عىل تحديد األعراض لديهم أو لدى أي مخالط ر
مباش وإبالغ صاحب العمل بأي حالة معروفة أو مشتبه بإصابتها بمرض كوفيد19-
تشجيع العاملي المؤكد إصابتهم بمرض كوفيد ، 19-عىل إعالم صاحب العمل ألغراض إجراء تنظيف وتطهي وتعقب للمخالطي

قرص حركة العاملي عىل مناطق عمل منفصلة للحد من المخالطة حيثما أمكن

قم بتنظيف األسطح متكررة اللمس يف دورات المياه (عىل سبيل المثال ،مقاعد الحمام ،ومقابض األبواب ،والمقابض داخل كابينة المرحاض ،واألحواض ،وموزعات المناديل
الورقية ،وموزعات الصابون) باستمرار وبما يتوافق مع توجيهات مراكز السيطرة عىل األمراض () CDC
قم بتنظيف وتطهي متكرر للموقع (عىل األقل ً
أكي إن أمكن )
يومي ا وبتكرار ر
احتفظ بسجالت تنظيف تتضمن التاري خ والوقت ونطاق التنظيف
قم بتطهي متكرر لألماكن كثيفة االستخدام واألسطح متكررة اللمس (عىل سبيل المثال ،مقابض األبواب والعربات المتحركة والمراحيض)

والتطهي
التنظيف
ر

يف حالة وجود إصابة مؤكدة ،أغلق الموقع إلجراء تنظيف وتطهي بشكل مكثف لمكان العمل بما يتوافق مع توجيه مراكز السيطرة عىل األمراض () CDC
أفضل الممارسات الموص بها
فتح النوافذ واألبواب لزيادة تدفق الهواء حيثما أمكن
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