المسارح وأماكن تقديم العروض

معايير السالمة في ماساتشوستس
في الخطوة األولى من المرحلة الثالثة ،يجوز إعادة فتح المسارح وأماكن تقديم العروض الخارجية ودور السينما الداخلية فقط .يجوز أن تواصل سينما السيارات العمل بموجب التوجيه الصادر بشأن دور سينما
السيارات .يجب أن تظل المسارح وأماكن تقديم العروض الداخلية األخرى مغلقة حتى يتم التصريح لها بالفتح بموجب أمر الحق.
يجب أن يستمر إغالق أماكن الفعاليات ذات الطاقة االستيعابية الكبيرة 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
• المعارض وقاعات المؤتمرات

معايير السالمة اإلجبارية
يجب على دور السينما الداخلية مراقبة مداخل ومخارج الجمهور والحد من نسبة اإلشغال في جميع األوقات لتقتصر على:
•  %40من الحد األقصى لإلشغال المسموح به في كل غرفة مسرح أو صالة عرض وفقًا لما هو مسجل في تصريح اإلشغال الخاص بها والمسجل لدى إدارة البناء في
صا في مساحة داخلية واحدة مغلقة
البلدية أو لدى أي حائز آخر لسجل البلدية ،وأال يزيد العدد مطلقًا عن  25شخ ً

التباعد االجتماعي

• يمكن ألماكن إقامة الفعاليات التي لم يحدد لها نسبة إشغال مسموح به ،السماح بتواجد  8أشخاص لكل  1,000قدم مكعب من المساحة التي يمكن الوصول إليها ،وأال
صا في مساحة داخلية واحدة مغلقة
يزيد العدد مطلقًا عن  25شخ ً
يجب على كل مكان خارجي مراقبة مداخل ومخارج الجمهور والحد من نسبة اإلشغال في جميع األوقات لتقتصر على  %25من الحد األقصى لإلشغال المسموح به وفقًا لما هو
مسجل في تصريح اإلشغال الخاص به والمسجل لدى إدارة البناء في البلدية أو لدى أي حائز آخر لسجل البلدية ،ولكن ال يجوز بأي حال من األحوال أن يسمح المكان بدخول أو
استضافة أكثر من  100شخص
يجب أن يُحتسب ضمن عدد اإلشغال الكلي لألماكن الداخلية والخارجية كل من الجمهور والعاملين وأي أشخاص آخرين حاضرين
ضع الفتات مرئية واضحة عن ضرورة الحفاظ على تباعد اجتماعي بمسافة  6أقدام وعدم دخول أي غرفة حتى يتم الحفاظ على هذا التباعد
يجب على أماكن إقامة الفعاليات وضع عالمات خارج المبنى ليستخدمها الزبائن الواقفون في الخارج بانتظار الدخول ،للتأكد من التزامهم بمسافة  6أقدام
تأكد من وجود مسافة فاصلة تبعد  6أقدام أو أكثر بين األفراد حيثما أمكن:
• أغلق أو أعد تنظيم المساحات المشتركة التي قد يتجمع فيها العاملون واألماكن عالية الكثافة التي قد يتجمع فيها العاملون (على سبيل المثال ،غرف االستراحة وأماكن
تناول الطعام ومنطقة الكواليس) إلتاحة تباعد اجتماعي
• يجب تركيب فواصل مادية لفصل مكاتب العمل التي ال يمكن تطبيق التباعد بينها( ،يجب أن تكون الفواصل بارتفاع  6أقدام على األقل).
• قم بتركيب فواصل مادية عند شباك التذاكر حيثما أمكن ،أو حافظ على مسافة  6أقدام في حالة صعوبة تركيب الفواصل
• قم بوضع عالمات مرئية للتباعد االجتماعي لتشجيع الزبائن على الحفاظ على مسافة  6أقدام عن اآلخرين (على سبيل المثال ،خطوط للمعدات ،إن أمكن ،أو خطوط
ألماكن الدفع ،أو خطوط الستخدام دورات المياه)
حدد ممرات إرشادية الستخدامها لتنظيم حركة السير على األقدام ،بهدف تقليل المخالطة (على سبيل المثال ،مدخل ومخرج العروض باتجاه واحد ،وممرات باتجاه واحد) .ضع الفتات
مرئية واضحة عن هذه السياسات
أعد تنظيم مناطق الجلوس للتأكد من الحفاظ على تباعد بمسافة  6أقدام بين أفراد الجمهور ممن ليسوا في المجموعة ذاتها
• يجب قياس المسافة من الحد األقرب لساحة الترفيه الخاصة بالزبون أو مساحة جلوس أحد أفراد الجمهور إلى الحد األقرب لساحة الترفيه أو مساحة الجلوس الخاصة
بفرد آخر من الجمهور
• قد يتطلب ذلك إعاقة الوصول إلى كل ثاني صف من صفوف المقاعد وكل ثاني مقعد من المقاعد الموزعة بشكل متعاقب داخل الصف
قم بتحديد أحجام المجموعات بحيث ال يزيد عدد الحاضرين معًا في المجموعة عن  10أشخاص
ّ
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 الزبائن والعمال بارتداء أغطية الوجه باستثناء الحاالت التي يكون فيها القيام بذلك غير آمن بسبب حالة طبية أو إعاقة
ينبغي اتباع بروتوكوالت خاصة للمخالطة المباشرة بين مقدمي العروض الحية:
• شجّع مقدمي العروض على ارتداء أغطية الوجه أثناء تقديم العروض حيثما أمكن
• ينبغي على مقدمي العروض الحفاظ على تباعد بمسافة  6أقدام على األقل .يجب تقليل مدة أي نشاط يستلزم اقتراب مقدمي العروض من بعضهم بمسافة أقل من  6أقدام،
قدر اإلمكان
• ال يُنصح بإجراء األنشطة التي تتطلب مخالطة مباشرة طويلة (على سبيل المثال ،المشاهد الحميمة ومشاهد القتال)
• حظر التفاعل المباشر بين مقدمي العروض والجمهور قبل تقديم العروض أو أثنائها أو بعدها (بما في ذلك الكواليس والمقابلة والتحية بعد تقديم العرض)

يمكن العثور على المزيد من التفاصيل عن البروتوكوالت الخاصة بالقطاع على الموقع اإللكتروني https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts
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ال يُنصح بتقديم العروض الحية وحفالت الغناء واستخدام آالت النفخ النحاسية أو الهوائية في الخارج .فيما يتعلق بالعروض التي تتطلب الغناء أو استخدام آالت النفخ النحاسية أو
الهوائية ،ينبغي االلتزام بالتباعد:

التباعد االجتماعي

• بمسافة ال تقل عن  10أقدام بين مقدمي العروض
• بمسافة ال تقل عن  25قد ًما بين مقدمي العروض والصف األول من الجمهور
يجب التخلص من جميع المواد التي يتكرر لمسها أو تعقيمها بين االستخدامات
يجب إزالة جميع األرفف أو الحاويات ذاتية الخدمة التي تضم هذه الموادً ،
وبدال من ذلك ،يجب على العاملين توزيع جميع المواد بصورة فردية
أفضل الممارسات الموصي بها
تشجيع أماكن إقامة الفعاليات على تحديد ساعات حصرية أو توفير حلول أخرى لخدمة الفئات األكثر عرضة للخطر وفقًا لما تحدده مراكز السيطرة على األمراض ()CDC
التشجيع على استخدام وسائل الدفع التي ال تتطلب اللمس أو نظام صرف التذاكر الرقمية أو كليهما
التشجيع على استخدام إصدارات إلكترونية أو شاشات ال تتطلب اللمس في األماكن التي توجد بها مواد متكررة اللمس (مثل القوائم وإعالنات المسرحيات) حيثما أمكن

طهر المعدات المشتركة قبل استخدام عامل آخر لها
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)

بروتوكوالت النظافة
الشخصية

ينبغي توفير معقمات لليدين تحتوي على  %60من الكحول على األقل عند المداخل والمخارج وعبر جميع أرضيات المكان ليستخدمها العاملون ومقدمو العروض والزبائن
تجنب تشارك المعدات والمستلزمات بين العاملين بمن فيهم مقدمي العروض
انشر الفتات مرئية عبر الموقع لتذكير العاملين والزبائن ببروتوكوالت النظافة الشخصية والسالمة.
امنع أي لمس متبادل لمعدات المشاركين أو العاملين قبل تعقيمها بين االستخدامات
ينبغي على أفراد الجمهور ارتداء أغطية الوجه عند الجلوس أثناء تقديم العروض ما لم يكن ذلك غير آمن بسبب إعاقة أو حالة طبية

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
مزاولة النشاط

• متى تطلب العناية الطبية في حالة تفاقم حدة األعراض
• ما هي الحاالت الصحية المسبقة التي قد تجعل األفراد أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس والمعاناة من حالة خطيرة نتيجة التعرض له
يجب على أماكن إقامة الفعاليات فحص العاملين عند كل مناوبة من خالل التأكد مما يلي:
• العامل ال يعاني من أي أعراض مثل الح ّمى ( 100.0درجة مئوية أو أعلى) أو ارتعاشات أو سعال أو ضيق نفس أو التهاب الحلق ،أو إعياء أو صداع أو آالم
بالعضالت /الجسم أو رشح /احتقان أو فقدان مستجد لحاسة التذوق أو الشم أو غثيان أو قيء أو إسهال
• عدم تعرض العامل "لمخالطة مباشرة" مع أي فرد تم تشخيصه بكوفيد .19-يعني مصطلح "المخالطة المباشرة" السكن في نفس األسرة المعيشية مع شخص مؤكدة
إصابته بكوفيد ،19-أو العناية بشخص ذي إصابة مؤكدة بمرض كوفيد ،19-أو التواجد على مسافة  6أقدام لـ  15دقيقة أو أكثر من شخص مؤكدة إصابته بمرض كوفيد-
 ،19أو التواصل المباشر مع اإلفرازات (على سبيل المثال ،مشاركة األواني أو السعال تجاهك) لشخص تأكدت إصابته بمرض كوفيد ،19-أثناء ظهور األعراض على
ذلك الشخص
• لم يطلب طبيب العامل أو مسؤول الصحة العامة المحلي الخاص به الخضوع للعزل الذاتي أو الحجر الصحي
• يجب إرسال العاملين الذين ال يستوفون المعايير الموضحة أعاله إلى منازلهم
عدّل ساعات العمل والمناوبات (استفد من دوام فرق العمل في مواعيد زمنية مختلفة أو ّ
وزع مواعيد الوصول /المغادرة على فترات متعاقبة) للحد من المخالطة بين العاملين وتقليل
االزدحام عند نقطة الدخول
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معايير السالمة اإلجبارية
ينبغي على أماكن إقامة الفعاليات الحفاظ على ساعات تشغيل المحالت تسمح بإجراء تعقيم وتنظيف مستمرين خالل ساعات اإلغالق
قلل عدد الزوار ومقدمي الخدمات في الموقع ،وينبغي استكمال الشحن والتسليم في مناطق مخصصة
احتفظ بسجل يضم العاملين والزائرين لدعم تعقب مخالطين محتمل (االسم ،والتاريخ ،والوقت ،ومعلومات االتصال)

فريق العمل وعمليات
مزاولة النشاط

على جميع الفنانين والعاملين االمتثال لمضمون أمر الوالية الحالي الخاص بالسفر خارج الوالية .إضافة إلى ذلك فإننا نحث أرباب العمل بشدة على عدم اشتراط أو السماح بالسفر
خطرا بالنسبة لمرض كوفيد .19-على أرباب العمل الذين يسمحون بالسفر برعايتهم أو
برعاية مؤسسية إلى وجهات غير تلك المدرجة على قائمة وزارة الصحة العامة للواليات األقل
ً
من خالل التعويض عن التكاليف إلى تلك الواليات أن يضمنوا امتثال الموظفين لهذا األمر .كذلك نحث أرباب العمل على تشجيع موظفيهم بشدة على عدم السفر لغايات الترفيه إلى
خطرا بالنسبة لمرض كوفيد.19-
وجهات غير مدرجة على قائمة الواليات األقل
ً
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 والعمالء عن المعلومات الصحية المهمة وتدابير السالمة المعنية المنصوص عليها في توجيهات الوالية الخاصة بمعايير السالمة اإللزامية في أماكن العمل
انشر
ً
ّ
وزع أوقات الفعاليات على فترات متعاقبة (مثل عروض المسرح) لتجنب تجمع الجمهور في مجموعات مختلفة وإلتاحة التنظيف الكامل لساحة النشاط (مثل مناطق الجلوس أو
الطاوالت) قبل وصول أفراد جدد من الجمهور
ينبغي على العاملين تيسير الدخول والخروج المنظم بين الفعاليات حيث يتم تنظيم أفراد الجمهور في صفوف أو مجموعات كبيرة أخرى لتجنب التجمع غير الضروري للجمهور
ينبغي على المرافق وضع خطة جلوس تتيح للجمهور حجز أماكن مسبقًا ،ويمكن تعديلها حسب حجم الحفل المحجوز بحيث يتم السماح ألزواج أو مجموعات صغيرة بالجلوس معًا مع
الحفاظ على التباعد بينهم وبين األفراد اآلخرين /المجموعات األخرى بمسافة  6أقدام على األقل
أصدر تعليمات إلى الجمهور بقصر مجموعات الجالسين على األفراد المشتركين في نفس الحفل
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:
• خدمات الطعام /المطاعم :يجب اتباع أحدث التوجيهات الخاصة بالمطاعم
• متاجر الهدايا :يجب اتباع أحدث التوجيهات الخاصة بمتاجر التجزئة
• خدمات تصفيف الشعر والمكياج :يجب اتباع التوجيه األحدث الخاص بالمنشآت التي تتضمن مخالطة مباشرة
في الخطوة األولى ،يُسمح بخدمات الطعام في األماكن الخارجية فقط
أعد تنظيم األروقة لمنع التجمهر قبل العروض أو أثنائها أو بعدها
أفضل الممارسات الموصي بها
قصر حركة العاملين على مناطق عمل منفصلة للحد من المخالطة حيثما أمكن
تشجيع العاملين المعرضين بصفة خاصة لإلصابة بكوفيد 19-وفقًا لما حددته مراكز السيطرة على األمراض (على سبيل المثال ،بسبب العمر أو حاالت صحية مسبقة) على البقاء في
المنزل
تشجيع العاملين بشدة 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
التشجيع على الحجوزات المسبقة ونظام حجز التذاكر الرقمية حيثما أمكن
ينبغي تجنب االستراحات من أجل تقليل وقت العرض ومنع التجمع والمخالطة المباشرة مع اآلخرين
قم بتنظيف وتطهير متكرر للموقع (على األقل يوميًا وبتكرار أكبر إن أمكن)
احتفظ بسجالت تنظيف تتضمن التاريخ والوقت ونطاق التنظيف
قم بإجراء عمليات تطهير متكررة في المساحات األكثر ازدحا ًما واألسطح متكررة اللمس (مثل مقابض األبواب ودورات المياه والمقاعد وشبابيك التذاكر وغرف استراحة الموظفين)
في حالة وجود إصابة مؤكدة ،أغلق الموقع إلجراء تنظيف وتطهير بشكل مكثف لمكان العمل بما يتوافق مع التوجيه الحالي لمراكز السيطرة على األمراض ()CDC

التنظيف والتطهير

قم بتطهير مناطق الجلوس وأي أشياء متبادلة اللمس فور كل استخدام .ينبغي أال يلمس األعضاء في أي وقت من األوقات أشياء لمسها آخرون بدون تطهيرها ً
أوال وفقًا لتوجيهات
مراكز السيطرة على األمراض
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

