
 للشركات  19-إجراءات السالمة من كوفید
 حمایة العمالء والموظفین العاملین في الكومنولث

 متطلبات األعمال المعتمدة
 :لمتابعة العملیات الشخصیة

 إرشادات أمان إضافیة ألي عملیات بیع بالتجزئة في موقعك 

 الصحة والتنظیف
 .توفیر أقنعة للموظفین الرتدائھا في جمیع األوقات •
المبنى وتطھیره بشكل متكرر، خاصة المناطق التي   تنظیف •

 .تُلمس بشكل متكرر للغایة
تأكد من حصول الموظفین على الماء والصابون، أو على معقم  •

 .للیدین، ومنادیل مطّھرة
أخبر الموظفین أنھ ینبغي علیھم إبالغ المشرف علیھم إذا كانوا   •

 .مرضى مع ضرورة البقاء في المنزل
 يالتباعد االجتماع

منع المجموعات الكبیرة من دخول المبنى أو الخروج منھ في   •
 .الوقت نفسھ

 . تحدید عدد الموظفین في المناطق العامة •
بالنسبة إلى االجتماعات  . عقد االجتماعات بشكل افتراضي  •

أشخاص مع المحافظة على    10الشخصیة، حدد عدد الموظفین بـ  
 . أقدام  6مسافة 

 .األساسیین ال تسمح باستقبال الزائرین غیر •
 في المبنى) 19-كوفید(إذا حصل تعرض لفیروس كورونا 

، )19-كوفید(ضع خطة تعرض الموظف فیروس كورونا  •
مراجعة . وتشمل تنظیف المباني وإخطار الموظفین المتأثرین

على موقع )19-كوفید(إرشادات السالمة من فیروس كورونا 
pa.gov للحصول على مزید من التفاصیل . 

 .لمناطق المكشوفة وتنظیفھاقم بتأمین ا ◦
قم بقیاس درجة حرارة كل موظف قبل دخولھ إلى المبنى   ◦

درجة فھرنھایت أو   100.4وأرسل من تبلغ درجة حرارتھم  
 . أعلى إلى المنزل

یجب على الموظفین إعالم المشرف علیھم إذا كانت لدیھم  ◦
 .أعراض ثم الذھاب إلى المنزل أو البقاء فیھ

باتباع التوجیھات التي توصي بھا انصح الموظفین المرضى  •
 .مراكز السیطرة على األمراض فیما یتعلق بالعزل المنزلي

قم بإدارة األعمال مع الجمھور عن طریق التعیین فقط، عند  •
 .اإلمكان

%  50الحد من عدد األشخاص داخل المبنى إلى ما ال یزید عن   •
 . من إجمالي الحد األقصى لإلشغال

كون ھناك وقت كاٍف للتنظیف تعدیل ساعات العمل بحیث ی •
 .وإعادة التجھیز

 .قم بتركیب الواقیات في مناطق الدفع لفصل الصرافین والعمالء •
توفیر خیارات التسلیم أو االستالم والتشجیع على الطلب   •

 .أونالین
حدد وقتاً معیناً لألشخاص المعرضین لمخاطر عالیة الستخدام   •

 . الشركة مرة واحدة في األسبوع على األقل
 . مطالبة العمالء بارتداء أقنعة أو أغطیة للوجھ  •
حدد مسارات تسجیل الخروج لكل سجل آخر وقم بتدویر كل  •

 .ساعة للسماح بالتطھیر
 . قم جدولة فترات غسیل األیدي للموظفین كل ساعة على األقل •
عیّن موظفًا للقیام بمسح العربات وسالل الید قبل أن یستعملھا  •

 .العمیل
 أسئلة أو مخاوف؟ 

 األعمال التجاریة 
 PA-HEAT-877-1اتصل بقسم الصحة على الرقم 

(1-877-724-3258.(  
 الموظفون أو العمالء

إذا كنت تشعر بعدم األمان عند التعامل مع المخاوف المتعلقة بمكان  
 : عملك، فقّدم شكوى مع

 . إدارة صحیة محلیة أو وكالة إنفاذ القانون •
 . OSHA.govى موقع إدارة السالمة والصحة المھنیة عل

 . health.pa.govعلى   PAإدارة الصحة في  

 )19-كوفید(تذكر ھذه الخطوات المھمة إلیقاف انتشار فیروس كورونا 
   .أقدام عن األفراد اآلخرین  6حافظ على مسافة ال تقل عن  •
ثانیة على األقل بشكل  20اغسل یدیك بالصابون والماء لمدة  •

معقم للیدین إذا لم یكن متكرر قدر اإلمكان، أو استخدم 
 .الصابون والماء متوفرین

 . قم بتغطیة السعال أو العطس بواسطة الكم أو المرفق •

 .ال تصافح باألیدي •
 .نظف مناطق السطح عالیة التالمس بانتظام •
 .عندما تمرض، یُرجى البقاء في البیت •
 . أشخاص 10ال تتجمع في مجموعات تزید عن  •

 

 إشعار 
تختار المحافظة على إجراء عملیات شخصیة، إذا ُسمح لھا بالعمل بموجب أوامر الحاكم   التي كومنولث في جاریةلتاعلى جمیع الشركات  

وأمین الصحة، أن تلتزم التزاما صارما بالتوجیھ الذي نشرتھ وزارة الصحة في بنسلفانیا، ویجب أن تعرض بشكل بارز ھذا اإلشعار 
 ).مبنى أو موقع عمل(للشركات في كل موقع عمل ) 19-كوفید(وإجراءات السالمة من فیروس كورونا 

، تحدید موظف سالمة وباٍئ للرد على أسئلة الموظفین )مبنى أو موقع عمل(باإلضافة إلى ذلك، یجب على كل شركة، لكل موقع عمل 
 : العمل ویكون مسؤول السالمة الوبائیة في الشركة أو موقع. والمتعاقدین من الباطن المتعلقة بھذه المتطلبات

 
  __________ االسم الرقم البرید اإللكتروني

موقع عملي سیلتزم بھذه المتطلبات،   /مدیر في الموقع، أقر بما سبق وأفھم ما سبق وأؤكد أن شركتي  /مشرف  /مشغل  /بصفتي مالك الشركة
 . والتي قد تُعّدل بأوامر من الحاكم أو وزیر الصحة

 
 التاریخ_______________________________________________یعلتوق ا

 _____________________________ 
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