املرحلة الرابعة :التنشيط



إرشادات سالمة منشأة املطعم والبار

استعادة الحياة يف إلينوي
نهج الصحة العامة إلعادة فتح واليتنا بأمان

جزء من املرحلة الرابعة لخطة استعادة الحياة يف والية إلينوي
ينطبق عىل كل منطقة عند االنتقال إىل املرحلة الرابعة | صدر بتاريخ  25أغسطس/آب  | 2020أقرب تاريخ للتفعيل يف  26أغسطس/آب 2020
تتضمن مرحلة التنشيط من نهج استعادة الصحة العامة يف إلينوي إلعادة فتح اقتصاد إلينوي تجمعات بحجم أكرب ،وإعادة فتح أعامل تجارية إضافية وزيادة القدرات .يجب علينا جمي ًعا
االستمرار يف الحفاظ عىل التباعد االجتامعي وغسل أيدينا بشكل متكرر وتغطية وجوهنا للحفاظ عىل التقدم الذي تم إحرازه يف التغلب عىل فريوس كورونا امل ُستجد .COVID-19
محدث بتاريخ 2020/8/25

توجيهات السالمة الجديدة للزبائن
الحد األدىن من التوجيهات
1.تعليامت جديدة :يجب أن يرتدي الزبائن الكاممات التي تغطي األنف والفم عند التعامل مع موظفي املنشأة وتلقي خدماتهم ويشمل ذلك دون أن يقترص عىل أخذ
الطلبات وتوصيل األطعمة واملرشوبات وتقديم الطلبات عىل الطاوالت سواء لالستهالك داخل املحل أو خارجه.
2.تعليامت جديدة :يجب أن يرتدي الزبائن الكاممات التي تغطي األنف والفم عند رشاء طلبات الوجبات واملرشوبات الجاهزة.

أفضل املامرسات التي نحث عليها
1.تعليامت جديدة :يجب أن تطلب املنشأة من الزبائن ارتداء الكاممات التي تغطي األنف والفم عند رشاء الوجبات من نوافذ البيع للسيارات.

استعراض عام
إن فريوس  SAR-CoV-2هو فريوس تاجي حديث نشأ وتسبب يف انتشار مرض فريوس كورونا التاجي ،ويُخترص باسم كورونا امل ُستجد  .COVID-19يواصل خرباء الصحة العامة التعرف عىل
معلومات حول فريوس كورونا امل ُستجد  ،COVID-19ولكن استنادًا إىل البيانات الحالية والفريوسات التاجية املامثلة ،فإن الفريوس ينتقل من شخص آلخر بنسبة كبرية عن طريق التواصل القريب
عرب قطرات رذاذ الجهاز التنفيس .مل يتم توثيق انتقال الفريوس إىل األشخاص من األسطح امللوثة بالفريوس حتى اآلن ،ولكن األدلة الحالية تشري إىل أن الفريوس قد يظل حيًا لساعات أو أيام عىل األسطح
املصنوعة من مجموعة متنوعة ن املواد.
1

الهدف
توفر هيئة الصحة العامة يف إلينوي ( )IDPHتوجيهات السالمة التالية ملنشآت مطاعم وحانات البيع بالتجزئة .ملنع انتشار فريوس كورونا امل ُستجد  COVID-19وانتشاره ،تقدم الوزارة التوجيهات
التالية .قد تكون هناك حاجة إىل توجيهات إضافية مع تغري ظروف تفيش فريوس كورونا امل ُستجد  ،COVID-19مبا يف ذلك عندما تتوفر معلومات جديدة حول الفريوس وانتقاله وتأثرياته.
ويف هذا الوقت ،يُسمح للمطاعم والحانات باستئناف عمليات تناول الطعام يف الداخل ،كام هو ُمضمن يف جزء من خطة الحاكم بريتزكر "استعادة الحياة يف إلينوي" .تقسم خطة استعادة الحياة
يف إلينوي الوالية إىل  4مناطق مختلفة ،وسيتم تقييم كل منها استنادًا إىل العديد من املقاييس بشكل فردي لتحديد مرحلة التعايف يف هذه املنطقة .لتحديد املرحلة التي متر بها كل منطقة يف الوالية،
يُرجى زيارة الرابط التايل :مرحلة استعادة الحياة يف إلينوي .مبجرد أن يتم ترقية املنطقة التي يوجد فيها منشأة ملطعم أو حانة للبيع بالتجزئة إىل املرحلة الرابعة من التعايف ،ميكن استئناف
العمليات مع اتباع توجيهات هيئة الصحة العامة يف إلينوي ( )IDPHالخاصة بإعادة فتح منشآت املطاعم والحانات.
مالحظة :يجب عىل املنظامت التي تعمل عرب بيئات عمل متعددة الرجوع إىل توجيهات املرحلة الرابعة املعمول بها للحصول عىل إرشادات حول أماكن العمل هذه.

مالحظة :بد ًءا من تاريخ اإلصدار ،يجب أن يتم تحديد سعة منطقة الجلوس يف املطاعم والحانات من خالل ترتيب املقاعد لتوفري ما ال يقل عن ستة أقدام بني الطاوالت أو املناطق األخرى امل ُخصصة
لخدمة الزبائن .ميكن أن تعمل أماكن خدمة الوقوف يف املطاعم أو الحانات بحد أقىص  25%من سعتها .وسيتم إعادة تقييم قيود السعة استنادًا إىل أحدث مقاييس العلوم والصحة العامة بشكل
مستمر خالل املرحلة الرابعة.

 1تتضمن طرق االتصال القريبة التعا ُمالت املنزلية ،أو االتصاالت الحميمة ،أو أنواع التواصل التي تكون فيها املسافة بني األشخاص  6أقدام ملدة  15دقيقة أو أكرث إال إذا كنت ترتدي قناع من نوع  N95أثناء فرتة التواصل
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إرشادات السالمة للعاملني يف منشآت املطعم والبار
تم أخذ العديد من اإلرشادات التالية من إدارة الغذاء والدواء ( )FDAوميكن االطالع عىل القامئة املرجعية الكاملة من هنا :القامئة املرجعية الخاصة بإدارة الغذاء والدواء:
أفضل املامرسات إلعادة فتح منشآت بيع املواد الغذائية بالتجزئة يف ظل جائحة فريوس كرونا امل ُستجد COVID-19

عمليات املنشأة  -قبل الفتح املبديئ ألماكن تناول الطعام الداخلية
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
2.نرش الفتات حول كيفية وقف انتشار فريوس كرونا امل ُستجد  COVID-19وتعزيز تدابري الحامية اليومية
3.يجب إجراء فحص ذايت للتأكد من أن املبنى يف حالة جيدة وأن املعدات تعمل بشكل صحيح
4.يجب التأكد من أن جميع مناطق املنشأة الغذائية ،مبا يف ذلك املراحيض وأماكن االنتظار ،تم تنظيفها وبها ما يكفي من
مخزون املطهرات وتم تطهريها أو تعقيمها بشكل صحيح وال توجد عالمات عىل مأوى لآلفات أو تفيش لها
5.يجب التأكد من أن الحوض املكون من  3حجرات نظيف ومجهز مبنظف ومطهر ،وأن آلة غسل األدوات نظيفة وتعمل
ومجهزة مبنظف ومطهر (آلة بدرجة حرارة واحدة 165 ،درجة فهرنهايت) أو يصل إىل درجة شطف  180فهرنهايت (درجة
حرارة عالية) .توفري رشائط اختبار املطهر وأن تكون مالمئة للمطهر امل ُستخدم
6.يجب التأكد من أن أنظمة التهوية يف املنشأة مبا يف ذلك مجاري الهواء وفتحات التهوية نظيفة ،وبها مرشحات جديدة
وتعمل بشكل صحيح .يُوىص بالعمل مع قسم الصحة املحيل لتحسني تدفق الهواء داخل املنشأة

املياه ،السباكة والثلج  -قبل الفتح
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
1.يجب التأكد من توفر املياه الساخنة والباردة الصالحة للرشب يف جميع أنحاء املنشأة وأن خطوط املياه والرصف الصحي
تعمل بكفاءة
2.يجب تنظيف وتعقيم جميع آالت وصناديق الثلج
3.يجب تطهري جميع خطوط املياه ،مبا يف ذلك خطوط مياه املعدات ووصالتها وفقًا لـ :إرشادات وزارة الصحة العامة يف إلينوي
( )IDPHللحفاظ عىل أنظمة املياه أثناء االستخدام امل ُخفض وإعادة أنظمة املياه إىل االستخدام املنتظم بعد فرتات طويلة
من االستخدام امل ُخفض
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يجب أن تكون األسطح املالمسة لألغذية وغري املالمسة لألغذية (نظيفة و ُمطهرة و ُمعقمة)
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
1.يجب استخدام املطهرات واملعقامت الالزمة التي تتوافق مع معايري وكالة حامية البيئة ملواجهة فريوس SARS-CoV-2

وفقًا مللصق التعليامت لتنظيف وتعقيم املنشأة خالل ساعات العمل والتأكد من تدريب املوظفني عىل استخدامها بشكل
صحيح.

2.تنظيف وتطهري املناطق املشرتكة (مثل :الحاممات والكافترييات) واملناطق عالية التالمس واملعدات (مثل :مقابض األبواب
وصناديق العرض ومقابض املعدات وشبابيك تسجيل الخروج وأكشاك الطلبات) بشكل متكرر؛ يُنصح بفعل ذلك كل ساعة
للمناطق األكرث ازدحا ًما
3.يجب توفري مخزون كايف من املواد امل ُعدَة للخدمة ملرة واحدة واملواد امل ُعدَة لالستخدام مرة واحدة (مثل :أدوات املائدة
واألواين املحمولة امل ُعدة لالستخدام مرة واحدة) بدلً من األطباق واألواين التي ميكن إعادة استخدامها .إذا مل يكن ذلك
ممك ًنا ،فيجب التأكد من التعامل بالقفازات مع جميع أدوات تقديم الطعام التي ميكن إعادة استخدامها وغسلها بشكل
صحيح يف حوض ذو  3حجرات أو يف غسالة الصحون.
i.يجب تطهري العنارص متعددة االستخدامات (مثل قوائم الطعام ،يف حالة إعادة استخدامها ،والبطاقات الخاصة واألقالم
وحافظة الفاتورة ،وما إىل ذلك) بعد كل استخدام
	ii.تخلص من أي مواد ورقية تستخدم ملرة واحدة (مثل القوائم الورقية) بعد كل استخدام
4.يجب تعقيم الطاوالت والكرايس بني كل مجموعة وأخرى ومرة أخرى يف وقت اإلغالق (انظر
قامئة املطهرات امل ُعتمدة من وكالة حامية البيئة)
5.يجب عىل موظفي خدمة ركن السيارات إجراء تنظيف السيارة مبا يتوافق مع بروتوكوالت إدارة الخدمات العامة ()GSA
6.إنشاء وتنفيذ جدول ُمحسن لتنظيف/لتعقيم جميع األسطح املالمسة لألغذية وتنظيف/تطهري األسطح غري املالمسة لألغذية؛
وإذا كان ذلك ممك ًنا ،قم بتعيني موظف مسؤول عن التنظيف
7.يجب عىل املوظفني الذين يعدون الطعام ارتداء القفازات وفقًا لربوتوكوالت التعامل مع األغذية والتي كانت ُمتبعة قبل
جائحة فريوس كرونا املستجد  ،COVIDمثل التعامل مع األطعمة الجاهزة لألكل ()RTE
8.يجب القيام بجميع أنشطة التطهري أو التنظيف أو التعقيم املطلوبة من املوظفني يف غضون يوم عملهم العادي أو خالل
الوقت اإلضايف املدفوع

مراقبة الطعام ودرجة الحرارة
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
1.يجب التأكد من أن جميع املربدات واملجمدات ووحدات االحتفاظ باملأكوالت واملرشوبات الساخنة والباردة تعمل بكفاءة
ونظيفة ومعقمة ومحمية من التلوث
2.يجب توفري موازين الحرارة التي تم معايرتها للتحقق من درجة حرارة املعدات واملنتجات لضامن تنفيذ خطط سالمة
الغذاء /نظام تحليل املخاطر ونقاط التحكم الحرجة عىل أكمل وجه
3.يجب فحص جميع األطعمة بحثًا عن التلف أو الرضر أو انتهاء الصالحية أو العبث أو وجود اآلفات
4.يجب التأكد من وضع عالمة تصنيف الطعام وترتيبه حسب الصالحية بشكل صحيح ،وتخزين جميع األطعمة ومواد
التغليف واملواد الكيميائية بشكل صحيح وحاميتها من التلوث
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محطات غسل اليدين
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
1.تدريب املوظفني وتذكريهم باملامرسات املناسبة لنظافة اليدين مبا يف ذلك غسل اليدين بالصابون واملاء ملدة  20ثانية عىل
األقل كل  30دقيقة ،و:
i.عند الوصول إىل العمل
	ii.قبل وأثناء إعداد الطعام
	iii.عند التبديل بني املهام
iv.قبل ارتداء القفازات للتعامل مع الطعام أو املعدات واألواين النظيفة
v.بعد استخدام الحامم
	vi.بعد التعامل مع األطباق واألواين املتسخة
	vii.عندما تكون اليدين متسخة بشكل واضح
	viii.بعد السعال والعطس وبعد استخدام منديل وبعد ملس الوجه
ix.بعد األكل أو الرشب
x.بعد التدخني أو بعد تدخني السجائر اإللكرتونية
	xi.بعد التعامل مع الهاتف الجوال
2.يجب أن يكون من السهل الوصول ألحواض غسل اليدين وأن تعمل باملياه الجارية الساخنة والباردة وأن يتواجد مخزون
من بالصابون مع وجود أجهزة تجفيف األيدي وعلب النفايات
3.توفري املناشف الورقية وعلب النفايات يف الحاممات بحيث ميكن فتح وإغالق األبواب دون ملس املقابض مبارشة
4.توفري مطهر اليدين (الحد األدىن  60%من الكحول) ،حسب االقتضاء ،يف مواقع متعددة لتشجيع نظافة اليدين من ِقبل كل
من العمالء واملوظفني لتعزيز ثقافة غسل اليدين
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الفحص الصحي للموظفني
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
1.يجب عىل أصحاب العمل توفري فحوصات درجة الحرارة للموظفني وتشجيع استخدامها .وينبغي عىل أصحاب العمل نرش
معلومات عن أعراض فريوس كورونا املستجد  COVID-19للسامح للموظفني بإجراء تقييم ذايت ملعرفة ما إذا كانوا يعانون
من أي أعراض وما إذا كان ينبغي عليهم النظر يف العودة إىل منازلهم
2.يجب أن يكون لدى جميع أصحاب العمل برنامج لفحص الحالة الصحية.

وقد تم نرش املوارد التي توضح أفضل مامرسات برامج الفحص عىل
موقع إرشادات وزارة التجارة والفرص االقتصادية يف إلينوي ( )DCEOالستعادة الحياة يف إلينوي

i.يجب عىل أصحاب العمل إجراء فحص شخيص للموظفني عند الدخول إىل مكان العمل للتحقق من عدم وجود أي
أعراض لفريوس كورونا املستجد COVID-19
	ii.إذا كانت نوبة عمل املوظف أكرث من  5ساعات ،فيجب عىل أصحاب العمل أيضً ا إجراء فحص يف منتصف املناوبة
للتحقق من عدم وجود أعراض لفريوس كورونا امل ُستجد ( COVID-19ويفضل القيام بذلك بصورة شخصية
ولكن يُسمح بالقيام به عن بعد)
3.إذا أبلغ املوظف عن أي أعراض مرتبطة بفريوس كورونا املستجد  ،COVID-19فيجب أن يظل يف العزل املنزيل ملدة
 10أيام عىل األقل بعد ظهور األعراض عليه أو حتى يتم شفائه من الحمى ويشعر بالتحسن (بدون تناول دواء
تخفيض حرارة الحمى) ملدة  72ساعة عىل األقل أو التأكد من عدم إصابته بفريوس كورونا عن طريق إجراء اختبارين
متتاليني للفريوس وتكون النتيجة سلبية يف كالهام ،عىل أن تكون املدة الزمنية بني االختبارين  24ساعة عىل األقل
4.إذا أبلغ موظف ما عن وجود أي أعراض مرتبطة بفريوس كورونا امل ُستجد  ،COVID-19فيجب عىل صاحب العمل
تشجيع املوظف عىل االتصال مبقدم الرعاية الصحية الخاص به/بها؛ وإذا أبلغ العديد من املوظفني عن أي أعراض تتعلق
بفريوس كورونا امل ُستجد  COVID-19أو أن نتيجة اختبارهم كانت إيجابية لإلصابة بالفريوس ،فيجب عىل صاحب العمل
إخطار إدارة الصحة املحلية الخاصة بهم يف غضون يوم واحد من إبالغهم بانتشار أعراض الفريوس أو نتائج االختبار اإليجابية
5.إذا تم تشخيص موظف بأنه ُمصاب بفريوس كورونا املستجد  COVID-19عن طريق االختبار ،فيجب عىل
مركز مكافحة األمراض والوقاية منها أن يقوم بتنظيف وتعقيم املكان وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة به
وفقًا إلرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها
6.وحيثام يكون مناسبًا ،يتم إبالغ املوظفني الذين تعرضوا للعدوى .يجب عىل أصحاب العمل عدم نرش اسم املوظف الذي
ثبتت إصابته بالفريوس
7.يجب عىل أي موظف كان عىل اتصال قريب  2مع زميل يف العمل أو أي شخص آخر تم تشخيصه بفريوس كورونا املستجد
 COVID-19أن يلزم الحجر الصحي ملدة  14يو ًما بعد آخر/أحدث تواصل مع الشخص امل ُصاب ويجب أن يسعى لعمل
اختبار فريوس كورونا املستجد  COVID-19يف مركز اختبار حكومي أو محيل أو مركز رعاية صحية أو مراكز اختبار أخرى.
يجب أن يتنبه جميع املوظفني اآلخرين ألي أعراض تحدث لهم مثل أعراض الحمى أو السعال أو ضيق التنفس وقياس درجة
الحرارة إذا ظهرت األعراض
8.توفري إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية و /أو أغطية الوجه القامشية للموظفني ،باإلضافة إىل وضع السياسات
والتدريب للموظفني عىل ارتداء أقنعتهم
i.يجب عىل املوظفني ارتداء أقنعة الوجه لتغطية أنفهم وفمهم عندما يكونوا عىل بعد  6أقدام من اآلخرين (يُفضل استخدام أقنعة القامش).
ميكن إجراء االستثناءات عندما تكون التجهيزات مناسبة  -انظر توجيهات IDHR

 .iiأفضل املامرسات التي نحث عليها
1.النظر يف ترشيح أحد املوظفني ليصبح قائد فريق السالمة ضد فريوس كرونا امل ُستجد  .COVID-19ميكن أن تشمل
مسؤولياتهم تدريب املوظفني ومراقبتهم ،باإلضافة إىل مساعدة العمالء يف أسئلتهم أو شكواهم
2.مراقبة ووضع خطة لالستجابة إىل أي مستوى مرتفع عن املعتاد يف حاالت الغياب
3.يجب التأكد من إمكانية حصول غاسيل الصحون عىل معدات حامية للوجه والعني لحامية العني واألنف والفم من الرذاذ
املتواجد يف الصحون
 2تتضمن طرق االتصال القريبة التعا ُمالت املنزلية ،أو االتصاالت الحميمة ،أو أنواع التواصل التي تكون فيها املسافة بني األشخاص  6أقدام ملدة  15دقيقة أو أكرث إال إذا كنت ترتدي قناع من نوع  N95أثناء فرتة التواصل
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سياسات املوارد البرشية والسفر
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
1.يجب عىل جميع املوظفني والعامل الذين يؤدون أعاملً يف موقع العمل (مثل العامل املؤقتني

أو املتعاقدين) إكامل تدريب الصحة والسالمة املتعلق بفريوس كورونا امل ُستجد COVID-19
عند بداية العودة إىل العمل .يتم نرش املوارد التي ستستخدم لتصميم التدريب عىل
موقع إرشادات وزارة التجارة والفرص االقتصادية يف إلينوي ( )DCEOالستعادة الحياة يف إلينوي

2.يجب عىل املوظفني اتباع إرشادات السفر الخاصة مبراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها لحامية أنفسهم
واآلخرين أثناء السفر للعمل
3.يجب أال يذهب املوظفون إىل العمل أو يُسمح لهم بالبقاء فيه إذا كانوا مرىض أو يعانون من أعراض (السعال
أو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس أو حمى بدرجة حرارة  100.4درجة فهرنهايت أو أعىل أو ارتجاف أو أمل يف
العضالت أو صداع أو أمل يف الحلق أو فقدان مستجد للتذوق أو الرائحة أو أي أعراض أخرى تحددها مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها) وينبغي تشجيع املوظفني املرىض أو الذين تظهر عليهم األعراض عىل عمل اختبار فريوس
كورونا املستجد  COVID-19يف مركز اختبار حكومي أو محيل أو مركز رعاية صحية أو مراكز اختبار أخرى
4.يجب عىل أصحاب العمل أن يرشحوا بوضوح جميع سياسات اإلجازات املدفوعة وأن يخربوا العامل بأنهم قد يكونوا
مؤهلني للحصول عىل مميزات إذا كانوا مرىض أو يعانون من أعراض
5.يجب أن يدرك أصحاب العمل أن قانون السالمة والصحة املهنيتني لعام Occupational Safety and( 1970
 )Health Act of 1970وأحكام قانون الوالية متنع أصحاب العمل من اإلرضار بالعامل بسبب اإلبالغ عن مخاوف تتعلق
بالسالمة أو الصحة

 .iiأفضل املامرسات التي نحث عليها
1.توفري التجهيزات املناسبة للموظفني امل ُعرضني لإلصابة بفريوس كورونا املستجد  ،COVID-19مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال وليس
الحرص ،العمل من املنزل (إن أمكن) وتقليل التواصل مع اآلخرين واستخدام الحواجز لضامن وجود الحد األدىن من املسافة مع
اآلخرين كلام أمكن ذلك أو أي تجهيزات أخرى للتقليل من فرص التعرض للعدوى
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اإلشغال
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
[1.مناطق الجلوس] تحديد سعة املنطقة من خالل ترتيب املقاعد لتوفري
ما ال يقل عن ستة أقدام بني الطاوالت أو املناطق األخرى امل ُخصصة لخدمة
العمالء.

 6أقدام

[2.مناطق الوقوف] الحد األقىص لإلشغال هو  25%من سعة منطقة الوقوف
3.أقىص عدد من األفراد يف كل مجموعة هو  10أشخاص
4.تخصيص مساحة للسامح مبسافة ال تقل عن  6أقدام بني الطاوالت أو
املناطق األخرى املخصصة لخدمة العميل؛ إذا كان ال ميكن نقل الطاوالت/
الكبائن ،فيجب عىل أصحاب العمل استخدام أي طاولة /كابينة أخرى للسامح
بالفصل بني العمالء املختلفني
i.يجب أن تكون مساحة الجلوس يف البار متباعدة مبقدار  6أقدام لتعزيز
التباعد االجتامعي بني العمالء املختلفني
	[ii.الكبائن فقط] يجوز ألصحاب العمل استخدام كبائن متتالية لخدمة العمالء املختلفني إذا قام صاحب العمل بتثبيت
حاجز غري منفذ بني الكبائن بارتفاع  6أقدام أو أكرث من األرضية .يجب أال يعيق استخدام الحواجز الدخول /الخروج أو
يؤدي لخطر حدوث الحرائق .ويُعد استخدام الزجاج الشفاف من أفضل املامرسات امل ُقرتحة.
5.وبقدر امل ُستطاع ،يجب عىل الزبائن انتظار الخدمات خارج املباين ،إما يف الهواء الطلق مع الحفاظ عىل مسافة تباعد اجتامعي تبلغ  6أقدام
واستخدام أقنعة الوجه املوىص بها أو يف سياراتهم .ميكن للعمالء االنتظار يف منطقة االنتظار ،ولكن يجب أن يلتزموا بإرشادات مسافة التباعد
االجتامعي والتي ت ُقدر بـ 6أقدام
6.يُسمح باملوسيقى الحية ولكن يجب عىل املوظفني والفنانني اتباع إرشادات التباعد االجتامعي مع الحفاظ عىل أقىص مسافة ممكنة من بعضهم البعض
ومن الزبائن .يجب عىل الفنانني ارتداء أقنعة الوجه حيثام أمكن ذلك ،ونحث بقوة عىل استخدام الحواجز بني املطربني والزبائن واملوظفني أثناء األداء.
ميكن العثور عىل إرشادات إضافية لفناين األداء يف التوجيهات اإلرشادية للمسارح والفنون االستعراضية
7.قبل السامح للمو ّرد الخارجي أو الزوار من غري الزبائن (باستثناء الزوار من جهة ثالثة والذين يقدمون خدمات تنفيذية فقط) بالدخول أو أثناء
مطالبتهم باالنتظار يف املنطقة امل ُخصصة ،يجب عىل صاحب العمل أن يسأل عام إذا كان املو ّرد الخارجي أو الزوار يعانون حال ًيا من أعراض فريوس
كرونا امل ُستجد COVID-19
i.إذا كان ذلك ممك ًنا ،يجب عىل صاحب العمل أن يقيس درجة حرارة املو ّرد الخارجي أو الزوار من غري الزبائن باستخدام مقياس الحرارة
(يفضل الكامريات الحرارية /أو التي تعمل باألشعة تحت الحمراء كام يُسمح باستخدام مقياس حرارة ال يعمل باللمس)
8.يجب االحتفاظ بسجل لجميع املو ّردين الخارجيني الذين يدخلون املوقع
9.يجب عىل املو ّردين والزوار اآلخرين من غري الزبائن ارتداء أقنعة الوجه لتغطية أنفهم وفمهم عند دخول املبنى (ميكن إجراء استثناءات لألشخاص
الذين يعانون من حاالت طبية أو إعاقات متنعهم من ارتداء قناع الوجه بصورة آمنة)
 .iأفضل املامرسات التي نحث عليها
1.إذا كان ذلك ممك ًنا ،ينبغي تغيري ساعات العمل لتوزيع حركة الزبائن بشكل مناسب وآمن والسامح باملزيد من الوقت للتنظيف
2.تعيني نوبات ذات أوقات بدء وانتهاء متغرية لتقليل تج ّمع املوظفني أثناء التغيريات
3.إذا كان ذلك ممك ًنا ،ينبغي تجميع املوظفني يف مجموعات وقم بجدولة هذه املجموعات للعمل يف نفس املناوبات لتقليل احتاملية العدوى عرب
الفريق
4.الحد من التواصل بني املو ّردين الخارجيني واملوظفني
5.منع املوردين من دخول املباين وإذا كان ذلك ممك ًنا ،فينبغي طلب القيام بعمليات التسليم عند الباب
6.يجب أن يسأل أصحاب العمل عام إذا كان الزبون يعاين حاليًا من أعراض فريوس كورونا امل ُستجد  COVID-19قبل السامح له/لها بالدخول
i.إذا كان ذلك ممك ًنا ،يجب عىل صاحب العمل أن يقيس درجة حرارة الزبون باستخدام مقياس الحرارة (يفضل الكامريات الحرارية /أو التي
تعمل باألشعة تحت الحمراء كام يُسمح باستخدام مقياس حرارة ال يعمل باللمس)
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التباعد االجتامعي /مساحة العمل املادية
 .iالحد األدىن من اإلرشادات
1.يجب عىل املوظف عرض الالفتات عند الدخول وخالل مكان العمل والتي توضح متطلبات تغطية الوجه وإرشادات التباعد االجتامعي
وبروتوكوالت التنظيف وأي تخفيضات للحدود القصوى لسعة املكان ،عىل أن يتم كتابة ذلك بلغات متعددة حسب الحاجة
2.يجب عىل املوظفني االلتزام بالتباعد االجتامعي عن الزبائن أثناء عدم تقديم الخدمات
3.يجب عىل املوظفني الحفاظ عىل املسافة االجتامعية إىل أقىص حد ممكن أثناء تقديم الخدمات
4.يجب الحد من إشغال املناطق املشرتكة /غرف االسرتاحة للسامح بتحقيق مسافة التباعد االجتامعي والتي تبلغ  6أقدام أو أكرث عن طريق إزالة/
تفكيك األثاث أو تنظيم فرتات االسرتاحة يف أوقات مختلفة ،ال يهدف هذا الدليل اإلرشادي إىل التقليل من متطلبات وقت اسرتاحة املوظفني
خصوصا للفرتات املزدحمة ،إذا كان ذلك ممك ًنا.
5.تنفيذ منوذج الحجز أو االتصال املسبق
ً
6.يجب أن تلتزم البوفيهات ومحطات الطعام ذات الخدمة الذاتية (مثل حانات تقديم املرشوبات الساخنة والباردة ومتاجر املواد السائبة
واملخبوزات) بالحد األدىن من اإلرشادات اإلضافية:
i.ميكن للعمالء تقديم الطعام ألنفسهم ذات ًيا إذا كانت محطات املطهر اليدوي موجودة يف طريف البوفيه أو محطة الخدمة الذاتية ويتم وضع
الفتة للمطالبة بتطهري اليد قبل كل زيارة إىل املحطة
	ii.إذا مل يتم تحديد منطقة ما بأنها منطقة خدمة ذاتية ،فيجب عىل أفراد الفريق امل ُختص (عىل سبيل املثال :مضيف البوفيه) أن يرتدوا غطاء
الوجه والقفازات املناسبة أثناء تقديم الطعام للعميل ،مع الحفاظ عىل مسافة التباعد االجتامعي التي تُقدر بـ  6أقدام بني العمالء واملوظفني
اآلخرين
	iii.يجب الحفاظ عىل مسافة  6أقدام بني محطات البوفيه املنفصلة وأن تسمح بالتباعد االجتامعي بني العمالء طوال فرتة وجودها
iv.يجب وضع حواجز غري منفذة بني مقدمي الخدمة والعمالء؛ ال يجب تبادل أو مترير نفس الطبق عدة مرات للعميل أو مقدم الخدمة
v.يجب إنشاء نقاط يف طابور االنتظار عىل مسافة  6أقدام من بعضها البعض مع وضع عالمات لتشجيع التباعد االجتامعي
	vi.يجب أن يقترص طابور االنتظار عىل العمالء من الطرف املعني إىل أقىص حد ممكن
	vii.يجب تغيري األواين املستخدمة يف تقديم الطعام كل ساعة
7.يجب التخلص من أي عنارص إعدادات ُمسبقة للطاولة (عىل سبيل املثال ،خيام الطاولة وقوائم الطعام وعبوات الكاتشاب
زجاجات امللح والفلفل والليمون والشفاطات والتوابل املشرتكة ،إلخ).
8.يجب التخلص من مناديل أو واقيات املرشوبات
9.يجب منع خدمة الوجبات الخفيفة املشرتكة يف البار
	10.يجب إزالة العنارص التي ميكن مشاركتها (عىل سبيل املثال ،املجالت) من مناطق االنتظار وإعادة ترتيب أي مقاعد لتكون
عىل بعد  6أقدام من بعضها البعض للسامح بتوفري املسافة االجتامعية
i.يجب تطهري أي أسطح يلمسها الزبائن يف منطقة االنتظار (عىل سبيل املثال :املقاعد) بعد االستخدام
	11.يجب استخدام أكياس توابل لالستخدام الفردي ،إن أمكن ،أو تقديم التوابل يف عبوات  -مثل أوعية قابلة للغسل أو كوب
ورقي  -والتي ميكن تطهريها أو التخلص منها بعد االستخدام (ال يُسمح بتقديم التوابل املشرتكة)
	12.يجب استخدام أدوات مائدة ميكن التخلص منها ،إن أمكن ،أو استخدام أدوات مائدة ملفوفة بغطاء أو أدوات مائدة ُمغلفة
(يجب عىل أصحاب العمل استخدام القفازات أثناء لف األدوات يف الغطاء أو أثناء تغليفها)
13.يجب استخدام قوائم الطعام التي ميكن التخلص منها أو التي ميكن قراءتها بدون ملس ،إذا كان ذلك ممك ًنا ،أو استخدام
القوائم التي ميكن تطهريها بني كل استخدام وآخر
i.إذا كان ذلك ممك ًنا ،يجب استخدام قامئة رقمية بتقنية قراءة رمز االستجابة الرسيع " "QRأو الطلب من التطبيق
اإللكرتوين
14.بقدر اإلمكان يجب التخلص من إعادة تعبئة املرشوبات للعميل يف أكواب واستخدام كوب جديد يتم تنظيفه باستخدام
إجراءات غسل الصحون املناسبة أو كوب جديد ُمعد لالستعامل ملرة واحدة
i.ميكن ألصحاب العمل الذين يستخدمون األكواب امل ُعدة لالستخدام مرة واحدة إعادة تعبئة املرشوبات يف األكواب فقط
يف حالة إذا كان املوظف يرتدي غطاء وجه وقفازات مناسبة ويستخدم إبريق إلعادة تعبئة املرشوبات .وفقًا لتوجيهات
املطاعم القياسية ،يجب عىل من يقومون بتعبئة األكواب عدم ملس حافة الكوب أبدًا
	ii.يُسمح بعمل نوافري املرشوبات ذاتية الخدمة مع االلتزام باالحتياطات التالية:
■ال يجوز للعمالء إعادة استخدام األكواب ويجب إعادة تعبئة املرشوبات يف أكواب جديدة ذات االستخدام ملرة واحدة؛
■يجب عىل العمالء عدم ملس صنبور املربدات ويجب أن يقللوا من مالمسة أسطح التوزيع.
■يجب تنظيف أسطح املربدات وتعقيمها كل ساعة.
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	 15.ميكن أن تظل مناطق الوقوف يف الحانات مفتوحة؛ يجب عىل صاحب العمل تخصيص مناطق محددة مع مسافة تباعد
مقدارها  6أقدام للعمالء من نفس الطرف الستخدامها ويجب استخدام عالمات عىل األرض لتوضيح مسافة  6أقدام لتعزيز
إرشادات التباعد االجتامعي بني األطراف املختلفة
	16.التأكد من أن منطقة الزبائن الذين يطلبون الطعام ألخذه واملغادرة تسمح بوجود فاصل يُقدر بـ  6أقدام عىل األقل عن
الزبائن الجالسني
 17.يجب عىل أصحاب العمل اتباع إرشادات الرتفيه الداخيل والخارجي لتشغيل األلعاب /األنشطة الرتفيهية غري املتعلقة
باملقامرة (طاوالت البلياردو ورمي السهام وما إىل ذلك)
	18.يجب عىل أصحاب العمل اتباع بروتوكوالت استئناف نادي القامر عمليات مجلس إلينوي لأللعاب لتشغيل األلعاب /األنشطة
الرتفيهية املتعلقة باملقامرة
 .iiأفضل املامرسات التي نحث عليها
1.توصيل أطباق الطعام إىل الطاولة عىل صواين الخدمة لتقليل االتصال اليدوي
2.الحد من محطات الطعام والرشاب إىل أقىص حد ممكن
i.إذا كان ذلك عمليًا ،فيجب عىل املوظفني ارتداء أغطية وجه وقفازات مناسبة
وتقديم الطعام أو املرشوبات يف حاويات غري مستخدمة من قبل وتجهيزها
ليستلمها العميل .ال يجب أن يخدم العميل نفسه ،ويجب أن تكون هناك
حاويات جديدة أو ُمطهرة حديثًا إلعادة تعبئتها
3.يجب تخصيص منطقة محددة أو طابور انتظار محدد لطلب املرشوبات يف البار أو
طلب املرشوبات من خالل ال ُندال بينام يجلس العمالء عىل الطاوالت
4.عرض عالمات مرئية لتوضيح مسافة التباعد االجتامعي التي ت ُقدر بـ  6أقدام يف أماكن
انتظار العمالء (عىل سبيل املثال :الحاممات وصفوف االنتظار أمام البار)
5.عرض الفتات إضافية يف مخارج الحاممات لتعزيز استخدام املناشف الورقية لفتح
الباب للخروج
6.عرض الفتات إضافية لتعزيز التباعد االجتامعي داخل الحاممات املشرتكة
7.تقليل الجلوس يف الحانات داخل املطعم عندما يكون ذلك ممك ًنا
8.إذا كان ذلك ممك ًنا ،قم بتثبيت حواجز غري منفذة يف مناطق االتصال القريبة (عىل سبيل املثال ،منصة املضيف وأمني
الصندوق) .يجب أال يعيق استخدام الحواجز الدخول /الخروج أو يؤدي لخطر حدوث الحرائق .ويُعد استخدام الزجاج
الشفاف من أفضل املامرسات امل ُقرتحة.
9.إذا كان ذلك ممك ًنا ،قم بتنفيذ املعامالت بدون ملس
	10.إذا كان ذلك ممك ًنا ،يجب السامح بتدفق حركة املرور يف اتجاه واحد داخل وخارج املطعم للحد من أي تجمع
	11.التخلص من نقاط االتصال املشرتكة كلام كان ذلك ممك ًنا (عىل سبيل املثال ،إزالة العنارص املشرتكة يف املناطق العامة
واستخدام طرق لفتح األبواب بدون ملس)
	12.كلام سمحت مامرسات إدارة املباين ،يجب زيادة معدالت دوران الهواء يف األماكن املشغولة وزيادة إدماج الهواء الخارجي
إىل أقىص حد ممكن
13.حيثام أمكن ،يجب التقليل من استخدام خدمة استالم املعاطف وتنظيف املنطقة بشكل متكرر
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ميكن العثور عىل مراجع إضافية ملشغيل خدمات الطعام أو البار هنا:

■إدارة الغذاء والدواء :سالمة الغذاء وفريوس كورونا امل ُستجد COVID-19
■إدارة الغذاء والدواء :أفضل املامرسات ملتاجر بيع املواد الغذائية بالتجزئة واملطاعم واستالم/توصيل الطعام خالل جائحة فريوس كورونا امل ُستجد COVID-19

■إدارة الغذاء والدواء :استخدام أجهزة التنفس وأقنعة الوجه وأغطية القامش يف قطاع األغذية والزراعة خالل فرتة جائحة فريوس كورونا ()COVID-19
■إدارة الغذاء والدواء :كتيب صحة املوظف والنظافة الشخصية
■إدارة الغذاء والدواء :إرشادات مؤقتة لتطبيق مامرسات السالمة للعاملني يف البنية التحتية الخطرية والذين قد يكونوا تعرضوا لشخص مصاب أو مشتبه يف إصابته بفريوس
كورونا امل ُستجد COVID-19
■مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها :ما يحتاج موظفو متاجر البقالة واألغذية إىل معرفته حول فريوس كورونا امل ُستجد COVID-19

■مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها :موارد فريوس كورونا امل ُستجد  COVID-19للرشكات وأصحاب العمل
■مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها :شجرة قرار إعادة فتح املطاعم والحانات
■مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها :املوارد املطبوعة حول فريوس كورونا امل ُستجد COVID-19

■وزارة الصحة العامة يف إلينوي :موارد فريوس كورونا امل ُستجد  COVID-19للرشكات والهيئات
■وزارة الصحة العامة يف إلينوي :إرشادات للحفاظ عىل أنظمة املياه أثناء االستخدام امل ُخفض وإعادة أنظمة املياه إىل االستخدام املنتظم بعد فرتات طويلة من االستخدام
امل ُخفض
■وزارة الصحة العامة يف إلينوي :صفحة الطعام بالتجزئة وقوانني الطعام
■دائرة إلينوي للخدمات اإلنسانية :األسئلة الشائعة فيام يخص األعامل التي تتعلق باستخدام أقنعة الوجه خالل جائحة فريوس كرونا املستجد COVID-19

■وكالة حامية البيئة :قامئة املطهرات امل ُعتمدة من وكالة حامية البيئة
■رابطة مسؤويل الغذاء والدواء "ِ :"AFDOأفضل املامرسات والربوتوكوالت للتخطيط إلعادة فتح مؤسسات الخدمات الغذائية خالل جائحة فريوس كورونا امل ُستجد
COVID-19

■إدارة السالمة والصحة املهنية " :"OSHAدليل إعداد أماكن العمل ملواجهة فريوس كورونا امل ُستجد COVID-19

■جمعية املطاعم الوطنية :دليل إرشادي إلعادة الفتح يف ظل جائحة فريوس كورونا امل ُستجد  :COVID-19دليل إرشادي لصناعة املطاعم
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توجيهات السالمة لزبائن منشآت املطاعم والحانات
يوىص بالتوجيهات التالية لعمالء منشآت الطعام .يف ظل جهودنا إلبطاء انتشار فريوس كورونا امل ُستجد  ،COVID-19فإنه من املهم اتباع توجيهات السالمة الواردة أدناه عند زيارة منشآت الطعام:

توجيهات السالمة للزبائن
أوال .الحد األدىن من التوجيهات

1.متاشيًا مع توجيهات الوالية والتوجيهات الفيدرالية للحد من انتشار فريوس كورونا امل ُستجد  COVID-19وحامية
اآلخرين ،يجب عىل العمالء البقاء بالقرب من املنزل قدر اإلمكان وتجنب التنقل غري الرضوري.
2.يجب عىل العمالء مامرسة التباعد االجتامعي من خالل املحافظة عىل مسافة قدرها  6أقدام عىل األقل من األشخاص
اآلخرين يف جميع األوقات أثناء وجودهم خارج منزلهم ،مبا يف ذلك أثناء وجودهم يف املطاعم والحانات.
3.يجب عىل الزبائن ارتداء الكاممات التي تغطي األنف والفم عند وجودهم داخل املبنى باستثناء عند الطعام أو الرشب عىل

الطاولة (ميكن إجراء استثناءات لألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أو إعاقات متنعهم من ارتداء الكاممة بصورة آمنة).

4.يجب عىل العمالء الذين يعانون من أعراض تتوافق مع فريوس كورونا امل ُستجد ( COVID-19مبا يف ذلك الحمى أو
السعال أو صعوبة التنفس) البقاء يف املنزل.
5.يجب أن يذهب العمالء إىل منشأة املطعم أو الحانة وهم ُمجهزين مبطهرات اليد والكاممات القامشية.
6.يجب عىل العمالء الذين مل يقوموا بالحجز التحقق من السعة املتاحة قبل الذهاب إىل املنشأة.

7.أثناء الوقوف يف الطابور للطلب أو االستالم أو الحساب ،يجب عىل العمالء ارتداء غطاء للوجه واتباع توصيات التباعد
االجتامعي مبا ال يقل عن  6أقدام .ال يجب أن يتجمع العمالء يف مناطق االنتظار أو مناطق الحانة
8.تعليامت جديدة :يجب أن يرتدي الزبائن الكاممات التي تغطي األنف والفم عند التعامل مع موظفي املنشأة وتلقي
خدماتهم ويشمل ذلك دون أن يقترص عىل أخذ الطلبات وتوصيل األطعمة واملرشوبات وتقديم الطلبات عىل الطاوالت
سواء لالستهالك داخل املحل أو خارجه.
9.تعليامت جديدة :يجب أن يرتدي الزبائن الكاممات التي تغطي األنف والفم عند رشاء طلبات الوجبات واملرشوبات الجاهزة.

	10.يجب أن يكون العمالء جاهزين الستمرار ارتداء الكاممات أثناء انتظار الطاولة وأثناء الطلب وحتى وصول طعامهم
	11.يجب تهيئة العمالء لالنتظار لفرتات أطول وأن يكونوا صبورين ،حيث قد يكون هناك حد أقىص إلشغال املكان .ميكن أن
يُطلب من العمالء االنتظار يف السيارة إذا بلغت مناطق االنتظار أقىص سعة .العديد من املطاعم أو الحانات التي ال تحتاج
إىل حجز عاد ًة قد تطلب اآلن الحجز امل ُسبق قبل الحضور
	12.يجب عىل العمالء احرتام العالمات التي تحد من الدخول أو التي تحدد عدد العمالء الذين ميكن تواجدهم يف وقت واحد
13.إذا أمكن ،يجب عىل العمالء تجنب مالمسة املرافق املشرتكة مثل :دورات املياه العامة ومعدات ساحات اللعب الداخلية/
الخارجية وطاوالت املتنزه واملقاعد .يجب عىل العمالء غسل أيديهم أو استخدام معقم اليدين إذا ملسوا املرافق أو
املعدات املشرتكة
14.يجب عىل العمالء غسل أيديهم بشكل متكرر باملاء والصابون ملدة  20ثانية عىل األقل .إذا مل يكن املاء والصابون متاحني
بسهولة ،فيجب عىل العمالء استخدام مطهر لليدين يحتوي عىل  60%من الكحول عىل األقل .يجب عىل العمالء تغطية
جميع أسطح اليدين وفركها م ًعا حتى تجف .يجب عىل الزبائن تجنب مالمسة العني واألنف والفم إذا كانت يديهم غري
مغسولتني.
	15.يجب عىل العمالء التعامل مع بقايا طعامهم ليأخذوه معهم ،إذا كان ذلك ممك ًنا
ثانيا .أفضل املامرسات التي نحث عليها
1.تعليامت جديدة :يجب أن تطلب املنشأة من الزبائن ارتداء الكاممات التي تغطي األنف والفم عند رشاء الوجبات من
نوافذ البيع للسيارات.
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إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إىل دعم إضايف:
ُيرجى االتصال بالخط الساخن الخاص بنا عىل 1-800-252-2923
أو مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين  ceo.support@illinois.govأوالذهاب إىل

Illinois.gov/businessguidelines

للحصول عىل معلومات إضافية وإصدارات محدثة من هذا املستند ،يرجى االطالع عىل موقع وزارة الصحة العامة يف إلينوي ( )IDPHعىل الويب:

https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/business-guidance
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