
 
 

 .2020سبتمبر  22 اعتبارا من يحتوي هذا المنشور على معلومات 
 

 :المسموح بإعادة فتحها في مدينة نيويوركالصناعات اإلضافية 
 ما الذي يحتاج العاملون إلى معرفته؟

 

 

 . الفتح المرحلة الرابعة من إعادة مدينة نيويورك في  •

 :2020سبتمبر  30اعتباًرا من يوم  •
o راجع إرشادات إعادة الفتح . يمكن إعادة فتح صاالت تناول الطعام في األماكن الداخلية بقواعد صارمة

صاالت تناول الطعام في األماكن الداخلية األسئلة الشائعة حول يُرجى أيًضا االطالع على . في هذا المستند
 .والتي أعدها مستشار العمدة في مدينة نيويورك

o  33يمكن إعادة فتح حمامات السباحة الداخلية بسعة%. 

 . المستجدات والمعلومات لالطالع على أحدث nyc.gov/workersيُرجى زيارة الموقع  •
 

 :في مدينة نيويورك يمكن إعادة فتح الصناعات التالية
 

خدمات الطعام وصاالت تناول الطعام في األماكن الداخلية، بما يشمل  •
باعة الطعام /المطاعم ومرافق خدمات المطاعم وغيرها من عربات

 (.سبتمبر 30اعتباًرا من )

 (سبتمبر 9اعتباًرا من )مراكز التسوق والكازينوهات  •

 (سبتمبر 2اعتباًرا من )الصاالت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية  •
 

أماكن الفنون والترفيه في األماكن الداخلية منخفضة المخاطر، بما  •
يشمل المتاحف والمواقع التاريخية ومعارض األحياء المائية وغيرها 

 في األماكن الداخلية ذات المخاطر المنخفضة من الفنون الثقافية 
 (2020أغسطس  24اعتباًرا من )

 (2020أغسطس  17اعتباًرا من )صاالت البولينج  •

 

تتوافر . تباعهاإذا كنت تعمل في شركة تجارية لديها تأمين، فاقرأ هذا المنشور لبعض المتطلبات العامة والمتعلقة بالصناعة التي يجب على صاحب العمل ا
 للحصول على رقم الخط الساخن لحماية العامل أو 311يمكنك أيًضا االتصال بالرقم . forward.ny.govإرشادات تفصيلية على الموقع 

والسالمة في مكان العمل، أو لإلبالغ عن صاحب عمل ال يتبع متطلبات  إذا كانت لديك أسئلة حول إرشادات إعادة الفتح، أو الصحة 0381-436-212-1
 .إعادة الفتح

 

 المتطلبات العامة التي يجب على جميع أصحاب العمل اتباعها عند إعادة فتح الشركات التجارية
 

 التواصل
 والفحص

 .نشر خطة أمان في موقع عملك حيث يمكنك رؤيتها •

 .العمل على بروتوكوالت السالمة والنظافة الشخصيةتدريبك أنت وزمالئك في  •

بما يشمل المقاولين والبائعين )لآلخرين  -عند االقتضاء-وكذلك إجراء فحص . إجراء فحص صحي للموظفين كل يوم •
 . (ورواد المكان

 

 .منازلهميجب على صاحب العمل إرسال الموظفين المرضى أو الذين أصيبوا بالمرض في العمل إلى 

 .والنظافة الشخصيةنشر الفتات للموظفين والجمهور بمعلومات حول بروتوكوالت السالمة  •

 . إعطاؤك أنت وزمالئك في العمل أغطية للوجه مجانًا واستبدالها • معدات الحماية الشخصية
 

 .الحماية وتنظيفها والتخلص منهايجب على صاحب العمل تدريبك أنت وزمالئك في العمل على كيفية استخدام معدات 
 

يجب على جهة عملك أن تتأكد من ارتداء الموظفين ألغطية الوجه أثناء تعاملهم مع الرواد والزائرين وعندما تكون 
 .أقدام عن اآلخرين غير ممكنة 6المحافظة على التباعد بمسافة 

النظافة الشخصية 
 والتنظيف 
 والتطهير

، بما يتضمن غسل اليدين بالماء والصابون والمناشف الورقية، فضالً عن لألفراد لنظافة األيدي محطات  وصيانة توفير •
 . غسل اليدينعلى األقل من أجل المناطق التي ال يمكن فيها % 60توفير معقم اليدين المحتوي على الكحول بنسبة 

 .بشكل متكرر، على األقل بصفة يومية اللمسالمساحات المشتركة واألسطح واألشياء كثيرة تنظيف وتطهير  •
 

 .ودورات المياه وتشتمل األمثلة على مقابض األبواب والدرابزين ومفاتيح اإلضاءة 
 

 .يجب على صاحب عملك تنظيف وتعقيم المساحات واألسطح التي يستخدمها الرواد والزائرون بعد كل استخدام

 . الحد من مشاركة المعدات واألدوات، وتنظيف المعدات واألدوات وتطهيرها بانتظام بعد كل استخدام •
 

لألضرار، فيجب على صاحب إذا لم يكن من الممكن تقييد المشاركة أو تنظيف المعدات بسبب احتمالية تعرض المعدات 
 .عملك أن يُلزم الموظفين بارتداء القفازات
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 .أقدام بين األفراد قدر اإلمكان 6التأكد من التباعد بمسافة  • التباعد الجسدي

بارتداء غطاء للوجه، على أن تكون أعمارهم أكبر من عامين وقادرين طبيًّا على تحمل ارتداء والزائرين  إلزام الرواد •
  .أغطية الوجه

 .وغرف االستراحة دورات المياه نشر الفتات لتقييد اإلشغال في األماكن الصغيرة مثل  •

 

  الداخليةخدمات الطعام في األماكن /بصاالت تناول الطعامالمتطلبات الخاصة 
 

 :صاحب العمل/يجب على جهة
 

إكمال الفحوصات والتقييمات المسبقة ألنظمة المطبخ ( قبل إعادة الفتح) •
 .لضمان توفير بيئة صحية وآمنة

 

 .توفير نظام محسَّن لتنقية الهواء •
 

إن السعة . من السعة القصوى% 25تحديد نسبة اإلشغال عند  •
 .المكانورواد  الموظفين تشملالقصوى 

 

يجب على مرافق تقديم خدمات المطاعم أن تحد من عدد الرواد  ▪
شخًصا  50في أي مساحة للفعاليات بحيث يقتصر على أقل من 

 .من السعة القصوى، أيهما أقل% 25أو 
 

نشر الفتات واضحة داخل المرافق وخارجها في أماكن يمكن للرواد  •
 : رؤيتها توضح ما يلي

 

بالنسبة لصاالت تناول الحد األقصى للعدد المسموح به من الرواد  ▪
 %. 25الطعام في األماكن الداخلية بسعة 

 : أرقام هواتف المكالمات والرسائل النصية لإلبالغ عن المخالفات ▪
o  4160-208 (833)اتصل على  
o بكلمة  نصية إرسال رسالة"VIOLATION( "مخالفة )

 5036-904 (855)على الرقم 
 

ومنع دخول  عند الباب قياس درجة حرارة كل شخص من رواد المكان •
 .درجة فهرنهايت 100.0أي شخص تزيد درجة حرارته عن 

 

الخاصة بعضو  -االسم الكامل ورقم الهاتف والعنوان  -جمع معلومات  •
 .االتصالألغراض تتبع  واحد من كل مجموعة

 

 .منع الخدمة على البار •
 

 .الطعام في األماكن الداخلية عند منتصف الليلإغالق خدمة  •
 

األمريكية ( EPA)استخدام المنتجات التي تحددها وكالة حماية البيئة  •
من أجل  (COVID-19)باعتبارها فعالة لمكافحة فيروس كورونا 

 .التنظيف والتطهير
 

أقدام حيث يتشكل أي طابور،  6وضع عالمات واضحة على مسافة  •
 .، واستالم الطلبات، أو موقع الدفعدورات المياه بما في ذلك 

 .تحديد مداخل ومخارج منفصلة للعمالء والموظفين، حيثما أمكن •
 

الحد من مشاركة أدوات ومعدات المطبخ مثل األواني والمقالي أو  •
 هذه  للقفازات أو غسل اليدين قبل استخدام الموظفين فرض ارتداء 

 . وبعده األشياء
 

التأكد من اتباع جميع الموظفين، بما يتضمن الموظفين الذين ينظفون  •
الطاوالت، للقوانين الصحية على المستوى المحلي وعلى مستوى 

يجب على الموظفين الذين يرتدون قفازات استبدالها باستمرار . الوالية
القفازات غسل  يرتدوا يجب على الموظفين الذين ال. وبعد تبديل المهام

 .اليدين بالصابون والماء باستمرار
 

توفير مستلزمات التنظيف والتطهير لالستخدام قبل وبعد لمس المناطق  •
 .واألسطح المشتركة

 

استخدام معدات فقط مثل أجهزة التنبيه الصوتية لتنبيه العمالء عند  •
استخدام؛ توفر المقاعد إذا كان يمكن تنظيف المعدات وتعقيمها بعد كل 

تنظيف وتطهير القوائم الثابتة، والفضيات، وحاويات البهارات بعد كل 
 .استخدام؛ أو توفير توابل وأدوات فضية يمكن التخلص منها

 

توفير أماكن لتنظيف اليدين للعمالء الذين ( التوصيل/الوجبات الجاهزة) •
األبواب /أو المشروبات، والتأكد من أن النوافذ/ينتظرون الطعام و

 . التسليم في األماكن الداخلية/مفتوحة للتهوية إذا كان االستالم
 

تحديد وترتيب الطاوالت في األماكن الداخلية والخارجية بحيث تكون  •
إذا لم . أقدام من جميع االتجاهات 6متباعدة بعضها عن بعض بمسافة 

يكن التباعد ممكنًا، فيجب على صاحب العمل تثبيت حواجز مادية ال 
 .أقدام وال تسد مخارج الطوارئ أو الحريق 5يقل ارتفاعها عن 

 

عمالء يجب أن  10تقليل الجلوس على الطاولة بحيث ال يزيد عن  •
ال يُسمح . يكونوا من نفس المجموعة وال يشترط من نفس األسرة

بالطاوالت الجماعية إال إذا كان يمكن أن تكون المسافة الفاصلة بين 
 . أقدام 6المجموعات المختلفة 

 
 

  



 الكازينوهات/المتطلبات الخاصة بمنشآت اللعب
 

 :صاحب العمل/يجب على جهة
 

إتمام الفحوصات والتقييمات المسبقة لألنظمة ( قبل إعادة الفتح) •
الميكانيكية والمياه والمصاعد وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

(HVAC )من أجل ضمان توفير بيئة صحية وآمنة. 
 

ويجب . أو أعلى MERV-13توفير نظام تنقية هواء يعمل بمستوى  •
على المنشآت التي ال تستطيع العمل بذلك المستوى أن توثق عدم 

أو  HVACقدرتها هذه على يد أخصائي أو مهندس بناء معتمد لدى 
معتمد من الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء 

(ASHRAE .)يجب على المنشآت: 
 

تقديم المستندات إلى إدارة الصحة لدى المدينة أو الوالية، بما  ▪
 .MERV-13إلى مستوى  التحديث يتضمن تكلفة 

 أو  MERV-12طلب الموافقة على التشغيل بمستوى  ▪
MERV-11وهو الحد األدنى المسموح به من التصنيف ، . 

اعتماد بروتوكوالت إضافية للتهوية والتخفيف من مراكز مكافحة  ▪
 (.CDC)األمراض والوقاية منها 

 

 : على -على سبيل المثال ال الحصر-وتشتمل بروتوكوالت التخفيف 
 

 .فتح النوافذ إلى أقصى حد ممكن ▪
زيادة معدالت التهوية والتهوية باستخدام الهواء في األماكن  ▪

 . ممكنالخارجية إلى أقصى حد 
 .اإلبقاء على عمل األنظمة لساعات أطول ▪
 . الحفاظ على األنظمة التي تعمل على زيادة إمدادات الهواء النقي ▪
 . تقليل إعادة تدوير الهواء أو إلغاؤه إلى أقصى حد ممكن ▪
 ( UVGI)استخدام اآلشعة فوق البنفسجية القاتلة للجراثيم  ▪

 . المنقولة عبر الهواءمن أجل تثبيط جزيئات الفيروس 
 . تثبيت مرشحات هواء قابلة للنقل ▪
 .فحص األنظمة والمرشحات بانتظام للتأكد من عملها بشكل سليم ▪
 .إغالق المرشحات بإحكام لمنع تخطيها ▪

 

 .من السعة القصوى% 25تحديد نسبة اإلشغال عند  •
 .ورواد المكان الموظفين تشملإن السعة القصوى 

 

يُرجى . أغطية للوجه يرتدواحظر دخول رواد المكان الذين ال  •
االطالع على التباعد الجسدي في قسم المتطلبات العامة من أجل 

يُمكن لرواد المكان أن يخلعوا . التعرف على االستثناءات الوحيدة
ولكن، يجب أن . أغطية الوجه عند المدخل من أجل التحقق من هوياتهم

 .أقدام على األقل 6عن اآلخرين بمسافة  يحافظوا على التباعد
 

التأكد من أن رواد المكان من مختلف المجموعات يحافظون على  •
أقدام بعضهم عن بعض إال إذا كانت دواعي السالمة  6التباعد بمسافة 

 .أو النشاط يتطلب مسافة أقصر
 

 

أقدام في مناطق  6وضع عالمات واضحة تحدد التباعد بمسافة  •
الموظفين المشتركة، مثل غرف االستراحة واألماكن التي قد يتجمع 

فيها رواد المكان أو يقفون في طوابير بها مثل مساحات الجلوس 
إغالق أي مقاعد أو آالت ال يمكن فيها تحقيق التباعد . ودورات المياه

 .أقدام 6بمسافة 
 

تخدام أفراد األمن أو المزيد من الموظفين للسيطرة على تدفق حركة اس •
سير الرواد وتعزيز السعة القصوى في منطقة اللعب من أجل تحقيق 

 .التباعد الجسدي، والتأكد من عدم تجمع الرواد أو تسكعهم
 

 .إغالق خدمات الطعام أو المشروبات في منطقة اللعب •
 

 .منع العروض الحية •
 

حتى  تركيب حواجز مادية بين موزعي أوراق اللعب ورواد المكان  •
 .أقدام 6من الممكن تحقيق التباعد بمسافة إذا كان 

 

 .وضع معقم لليدين في جميع أنحاء منشأة اللعب •
 

تنظيف المعدات المشتركة بعد كل استخدام وإتاحة مستلزمات التنظيف  •
نظيف وتعقيم األدوات يجب توافر موظفين لت. والتعقيم من أجل الرواد

بين االستخدامات، على الرغم من أن صاحب العمل قد يطلب من رواد 
يجب أن يكون لرواد . المكان تنظيف األجهزة قبل االستخدام وبعده

 . المكان الخيار في طلب التنظيف والتعقيم قبل استخدام اآلالت
 

مراعاة اللعب بحيث يمكن للموظفين  أرض تخصيص مساحة خارج  •
تُحظر مشاركة الطعام . التباعد االجتماعي فيه أثناء تناول الوجبات

 .والشراب
 

الحد من عدد الرواد في أي منطقة من مناطق الفعاليات بحيث ال يزيد  •
إن السعة . من السعة القصوى، أيهما أقل% 25فرًدا أو  50عن 

 .الموظفين وغيرهم من رواد المكان تتضمنالقصوى 
 

م وحدات العمل المشتركة، مثل منافذ استبدال النقود بين تنظيف وتعقي •
 .كل استخدام من قبل موظفين مختلفين

 

الرواد ( ورق)التأكد من امتناع رواد المكان تماًما عن لمس بطاقات  •
اآلخرين، قدر اإلمكان، وإعادة تهيئة األلعاب لتقليل الفترات التي يجب 

يجب على موزعي (. الورق)أن يقوم فيها الرواد بلمس البطاقات 
أوراق اللعب الجدد أن يحلوا محل موزعي أوراق اللعب المغادرين من 

 ".  النقر "خالل اإلعالن عن وصولهم بدالً من 



 :طاوالت الرهان على المباريات الرياضيةالمتطلبات الخاصة ب
 

أقدام أثناء وجودهم  6وضع عالمات للتأكد من تباعد الرواد بمسافة  •
في الطوابير أمام الطاوالت، وتثبيت حاجز بين رواد المكان والقائمين 

على الطاوالت وفقًا إلرشادات إدارة السالمة والصحة المهنية 
(OSHA.) 

 
 :متطلبات أجهزة اللعب

 

وغيرها من أجهزة اللعب بحيث تكون ( سلوت) القمارترتيب أجهزة  •
قد . أقدام من جميع االتجاهات 6متباعدة بعضها عن بعض بمسافة 

يحتاج صاحب العمل إلى نقل األجهزة أو تعطيلها من أجل تحقيق 
 .التباعد الجسدي

 

وغيرها ( سلوت) القمار تنظيف وتعقيم أجهزة اللعب وطاوالت أجهزة  •
 .معدات واألشياء المشتركة كل أربع ساعات على األقلمن ال

 
 وغيرها التي ليست ( رمي النرد)المتطلبات الخاصة بألعاب الكرابس 

 :بها مقاعد
 

أقدام  6وضع عالمات لضمان تحقيق التباعد بين رواد المكان بمسافة  •
وتركيب حواجز مادية لفصل رواد المكان بعضهم عن بعض حول 

 .الطاولة
 

ال يمكن للكازينوهات مزاولة ألعاب الطاوالت إال بعد تركيب الحواجز  :مهم
المادية بين الالعبين على الطاوالت والحصول على موافقة لجنة األلعاب 

كما يجب على الكازينوهات أيًضا . بوالية نيويورك على هذه الحواجز
 . أقدام 6على التباعد بينها بمسافة ترتيب الطاوالت بحيث تحافظ 

 
والبالك جاك متطلبات األخرى الخاصة بألعاب الطاوالت مثل البوكر ال
 (:ألعاب الورق)
 

 ( موزعي أوراق اللعب جدد/قبل دخول العبين) •
 (:أو إن أمكن استبدال والتخلص من)تنظيف وتعقيم 

 

 .مناطق المقاعد ▪
 .الحواف المحيطة بطاولة اللعب ▪
 . رؤوس عجلة الروليت ▪
 . الكرات ▪
 (. توك)صناديق البقشيش  ▪
 . حجر النرد ▪
 .  اإليقاف/أزرار التشغيل ▪

 

 .إلزام رواد المكان باستخدام معقم اليدين قبل االنضمام إلى اللعب •
 

 آالت ( أو إن أمكن استبدال والتخلص من)تنظيف وتعقيم  •
Chipper Champs (وهي آالت للفرز ) ومنصات البوكر كل

ساعة، وعربات الدفع وصينية المرتجعات بلعبة بالك جاك، وكومة 
في لعبة الباكارات، وكذلك أسطح ( المحروقة)األوراق المكشوفة 

 .  اللعب الصلبة كل أربع ساعات
 

إزالة الرقائق من اللعب بعد أن يفقدها الرواد أو يعيدوها، وتنظيف  •
 . زيعهاالرقائق وتعقيمها قبل إعادة تو

 
 

  



 المتطلبات الخاصة بمراكز التسوق
 

 :صاحب العمل/يجب على جهة
 

إتمام الفحوصات والتقييمات المسبقة لألنظمة ( قبل إعادة الفتح) •
الميكانيكية والمياه والمصاعد وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

(HVAC )من أجل ضمان توفير بيئة صحية وآمنة. 
 

توفير نظام تنقية هواء ( قدم 800,000مراكز التسوق األكبر من ) •
ويجب على المنشآت التي ال . أو أعلى MERV-13يعمل بمستوى 

تستطيع العمل بذلك المستوى أن توثق عدم قدرتها هذه على يد 
أو معتمد من الجمعية  HVACأخصائي أو مهندس بناء معتمد لدى 

(. ASHRAE)األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء 
 :لمنشآتيجب على ا

 

 . تقديم المستندات إلى إدارة الصحة لدى المدينة أو الوالية ▪
 أو  MERV-12طلب الموافقة على التشغيل بمستوى  ▪

MERV-11وهو الحد األدنى المسموح به من التصنيف ، . 
اعتماد برتوكوالت إضافية للتهوية والتخفيف من مراكز مكافحة  ▪

 (.  CDC)األمراض والوقاية منها 
 

 : على -على سبيل المثال ال الحصر-وتشتمل بروتوكوالت التخفيف 
 

زيادة معدالت التهوية والتهوية باستخدام الهواء في األماكن  ▪
 . الخارجية إلى أقصى حد ممكن

 .األنظمة لساعات أطولاإلبقاء على عمل  ▪
 . الحفاظ على األنظمة التي تعمل على زيادة إمدادات الهواء النقي ▪
 . تقليل إعادة تدوير الهواء أو إلغائه إلى أقصى حد ممكن ▪
 ( UVGI)استخدام اآلشعة فوق البنفسجية القاتلة للجراثيم  ▪

 . من أجل تثبيط جزيئات الفيروس المنقولة عبر الهواء
 . اء قابلة للنقلتثبيت مرشحات هو ▪
 .فحص األنظمة والمرشحات بانتظام للتأكد من عملها بشكل سليم ▪
 .إغالق المرشحات بإحكام لمنع تخطيها ▪

 

توفير نظام تنقية للهواء ( قدم 800,000مراكز التسوق األصغر من ) •
، ولكن الوضع المثالي هو أن يعمل MERV-11يعمل بمستوى 

أو أعلى، حسب المعتمد والموثق من قبل  MERV-13بمستوى 
 .ASHRAEأو معتمد من جمعية  HVACمهندس بناء معتمد لدى 

 

إن السعة . من السعة القصوى% 50تحديد نسبة اإلشغال عند  •
 .والعمالء الموظفين تشملالقصوى 

 

يُرجى االطالع . أغطية للوجه يرتدواحظر دخول العمالء الذين ال  •
على التباعد الجسدي في قسم المتطلبات العامة من أجل التعرف على 

 .االستثناءات الوحيدة
 

التأكد من حفاظ العمالء في مختلف المجموعات على التباعد فيما بينهم  •
 .أقدام 6بمسافة 

 

التأكد من ارتداء الموظفين ألغطية الوجه أثناء التفاعل مع العمالء  •
ومن ارتداء العمالء ألغطية الوجه أثناء تواجدهم على مسافة أقل من 

 . أقدام من اآلخرين 6
 

استخدام أفراد األمن أو المزيد من الموظفين للتحكم في تدفق سير  •
 .تجمعات أو يتسكعون يشكلواالعمالء والتأكد من أنهم ال 

 

 .وضع معقمات لأليدي في المساحات المشتركة •
 

مرافق مثل أماكن الجلوس المشتركة وموزعات المياه وبارات إغالق  •
 .الخدمة الذاتية وأجهزة جمع العينات، وتعطيل خدمات صف السيارات

 

اإلرشادات المؤقتة لخدمات الطعام أثناء حاالت الطوارئ "اتباع  •
 " (COVID-19)المتعلقة بالصحة العامة بسبب فيروس كورونا 

. ية نيويورك بالنسبة لصاالت الطعامالمقدمة من إدارة الصحة بوال
 :ويتضمن ذلك

 

 . التباعد المادي بين الطاوالت والمقاعد ▪
 . التباعد االجتماعي بين مجموعات العمالء ▪
 .فرض تقييدات على سعة اإلشغال ▪
 

 
  



 بصاالت األلعاب الرياضية ومراكز اللياقة البدنيةالمتطلبات الخاصة 
 

 :منشآت وأنشطة اللياقة البدنية، بما يتضمن على سبيل المثال ال الحصرتطبق هذه اإلرشادات على 
 

 ، والتابعة للمكاتب*، والتابعة للمنشآت السكنية*صاالت األلعاب الرياضية ومراكز اللياقة البدنية المستقلة، والتابعة للفنادق •

 صاالت األلعاب الرياضية ومراكز اللياقة البدنية في مؤسسات التعليم العالي •

 الباري/البيالتيس/ستوديوهات اليوجا •

 الكيك بوكسينغ/صاالت المالكمة •

 معسكرات التدريب على اللياقة البدنية •

 وغيرها من صناديق الباليوميتريك CrossFitصناديق  •

 فصول اللياقة البدنية الجماعية األخرى •
 

 : مالحظة
 

ومع ذلك، ستظل مرافق االستحمام مثل الساونا وغرف البخار وحمامات . 2020سبتمبر  30يمكن إعادة فتح حمامات السباحة الداخلية في  •
 . nyc.gov/healthتوجد إرشادات لمديري حمامات السباحة على . الداخلية مغلقة( سبا)االستجمام 

 .ال يُسمح بإعادة فتح فصول اللياقة البدنية الجماعية باألماكن الداخلية في مدينة نيويورك حتى إشعار آخر •
 
 .حون للتأكد من التزام المؤسسة باإلرشاداتيجب أن يكون لدى الصاالت الرياضية التابعة للمنشآت السكنية والفنادق موظفون متا*

 
 

 :صاحب العمل/يجب على جهة
 

تحديد موعد للفحص من قبل إدارة الصحة بمدينة نيويورك قبل أو  •
 .يوًما من إعادة الفتح 14خالل 

 

يجب على . أو أعلى MERV-13توفير نظام تهوية يعمل بمستوى  •
المؤسسات التي ال تستطيع العمل بذلك المستوى أن توثق عدم قدرتها 

هذه من خالل أخصائي محترف بالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
(HVAC) وأن تتبنى بروتوكوالت إضافية للتهوية والتخفيف من ،

الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء 
(ASHRAE ) مكافحة األمراض والوقاية منها ومراكز(CDC.) 

 

الخاصة بالتنظيف والتعقيم، واالحتفاظ  CDCاتباع إرشادات مراكز  •
 .بسجالت تضم تواريخ عمليات التنظيف وأوقاتها ونطاقها

 

وهذا يتضمن . من السعة القصوى% 33تحديد نسبة اإلشغال عند  •
 الموظفين تشملإن السعة القصوى . حمامات السباحة باألماكن الداخلية

 .ورواد المكان
 

قد تظل . إغالق الجاكوزي والساونا وغرف البخار وموزعات المياه •
 .وحدات إعادة تعبئة زجاجات المياه مفتوحة

 

يمكن للمؤسسات توفير أماكن االستحمام . إغالق الحمامات العامة •
بتنظيفها وتعقيمها بعد الفردي، ولكن فقط في حالة قيام صاحب العمل 

 .كل استخدام
 

 حظر األنشطة عالية الخطورة التي تتضمن  •
 . االتصال الجسدي، مثل الفنون القتالية والمالكمة

 :منع الدخول إال إذا كان رواد المكان •
 

يُرجى االطالع على التباعد الجسدي في . يرتدون أقنعة للوجه .1
. االستثناءات الوحيدةقسم المتطلبات العامة من أجل التعرف على 

بالنسبة للرواد الذين ال يمكنهم ارتداء أقنعة الوجه لدواعٍ طبية، 
فيجب عليهم ارتداء واقيات الوجه، على الرغم من أن مراكز 

CDC ال توصي بها كبديل عن أغطية الوجه. 
 

والذي يُسأل، على األقل، رواد المكان عما  إكمال فحص صحي .2
 :إذا كانوا

 
  ض فيروس كورونا المستجد عانوا من أعرا ▪

(COVID-19)  يوًما الماضية( 14)خالل األربعة عشر 
 حصلوا على نتيجة إيجابية الختبار فيروس كورونا  ▪

(COVID-19)  يوًما الماضية( 14)خالل األربعة عشر 
اختلطوا بشكل وثيق بشخص تأكدت إصابته أو مشتبه  ▪

خالل األربعة  (COVID-19) بإصابته بفيروس كورنا
 يوًما الماضية( 14)عشر 

ساعة  24سافروا إلى والية عالية الخطورة لمدة تزيد عن  ▪
 يوًما الماضية( 14)خالل األربعة عشر 

 

وتقديم االسم الكامل ورقم  (عن بُعد أو شخصيًا)تسجيل الدخول  .3
يجب أن تحتفظ . االتصال الهاتف والعنوان ألغراض تتبع 

 .يوًما 28المؤسسة بهذه السجالت لمدة 
 

على )االحتفاظ بسجل لكل شخص، يتضمن الموظفين ورواد المكان  •
 ممن قد ( إن أمكن)والمقاولين والمتعهدين ( النحو الموضح أعاله

 خرين واالحتفاظ بهذه السجالت لمدةقد اختلطوا بأشخاص آ يكونوا
يجب أن يحتوي السجل على معلومات االتصال، بما يتضمن . يوًما 28

 .االسم الكامل ورقم الهاتف والعنوان
  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf


أقدام  6التأكد من حفاظ رواد المكان على التباعد عن اآلخرين بمسافة  •
 . أثناء التمرين

 

أقدام  6يجب أن تكون أماكن التمرين متباعدة عن بعضها بمسافة  ▪
 . على األقل

يجب أن تكون التمارين التي تتضمن مساعدة اآلخرين قصيرة  ▪
 . قدر اإلمكان

أقدام  6يجب أن يحافظ المدربون الشخصيون على التباعد بمسافة  ▪
 وتجنب مشاركة ( الكمامات)قدر اإلمكان وارتداء أغطية الوجه 

 .الشخصية مثل المناشف ياءاألش
 

الحد من مشاركة األشياء ومالمسة األسطح المشتركة، باستثناء أجهزة  •
يجب أن يقوم الموظفون بتعقيم أيديهم أو غسلها، أو ارتداء . التمرين

 .القفازات أثناء التعامل مع األشياء المشتركة
 

مستلزمات التنظيف تنظيف المعدات المشتركة بعد كل استخدام وإتاحة  •
يجب توافر موظفين لتنظيف وتعقيم األدوات . والتعقيم من أجل الرواد

بين االستخدامات، على الرغم من أن صاحب العمل قد يطلب من رواد 
 .المكان تنظيف األجهزة

 

أقدام في مناطق مثل غرف  6وضع عالمات لضمان التباعد بمسافة  •
 . ستراحةتبديل المالبس ودورات المياه وغرف اال

 

 .تنظيف وتعقيم غرف تبديل المالبس ودورات المياه كل ساعتين •
 

بوالية نيويورك المخصصة ( DOH)اتباع إرشادات إدارة الصحة  •
للرياضة والترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات الطعام والمكاتب ورعاية 

 .األطفال إذا كانت المؤسسة تقدم هذه الخدمات
 

 

 بأعمال الفنون والترفيه الداخلية منخفضة المخاطرالمتطلبات الخاصة 
 

 :صاحب العمل/يجب على جهة
 

إن السعة . من السعة القصوى للمكان% 25تحديد نسبة اإلشغال عند  •
 .الموظفين والرواد والزائرين تشملالقصوى 

 

أوقات محددة إلزام رواد المكان والزائرين بشراء التذاكر مسبقًا وتحديد  •
 .للزيارة لتجنب الزحام

 

 .تشجيع رواد المكان والزائرين على إكمال الفحوصات الصحيَّة •
 

. حظر الدخول ما لم يكن رواد المكان وزائروه يرتدون أغطية للوجه •
يُرجى االطالع على التباعد الجسدي في قسم المتطلبات العامة من أجل 

 .التعرف على االستثناءات الوحيدة
 

التأكد من ارتداء الموظفين ألغطية الوجه أثناء التفاعل مع الرواد  •
والزائرين ومن ارتداء الرواد والزائرين أغطية الوجه أثناء تواجدهم 

 . أقدام من اآلخرين 6على مسافة أقل من 
 

التأكد من حفاظ الرواد والزائرين من مختلف المجموعات على التباعد  •
—حين يكون التباعد الجسدي غير ممكن. أقدام 6فيما بينهم بمسافة 

يجب على الجميع —عند ماكينات تسجيل النقدية على سبيل المثال
 .ارتداء أغطية الوجه

 

ترتيب مناطق االنتظار ومواقف السيارات بحيث يتباعد رواد المكان  •
 .أقدام 6والزائرون بمسافة ال تقل عن 

 

سير في اتجاهين استخدام شريط أو الفتات بها أسهم للحد من حركة ال •
 .داخل الممرات أو األروقة أو المساحات الضيقة

أقدام في المناطق  6نشر عالمات لضمان تحقيق التباعد بمسافة  •
طوابير التذاكر ومداخل المصاعد وأمام المعارض المشتركة مثل 

 .الخروج ومحطات الفحص الصحي/ومحطات الدخول
 

بالنسبة للمعارض . والزائرينالتحكم في تدفق حركة سير الرواد  •
المقامة في منطقة صغيرة، يجب على صاحب العمل أن يحسب السعة 

. القصوى الكافية لتحقيق التباعد الجسدي وتطبيق هذه السعة القصوى
قد يكون صاحب عملك في حاجة إلى وضع المزيد من الموظفين في 

 .تلك المناطق من أجل تطبيق الحدود القصوى ألحجام التجمعات
 

قد تقتصر جوالت المجموعات على أعضاء نفس المجموعة والتأكد  •
من أن العدد اإلجمالي للمجموعة أقل من السعة القصوى وهو العدد 

 .الذي يتضمن الموظفين وغيرهم من الرواد والزائرين
 

 .إغالق المعارض التفاعلية عالية المخاطر •
 

حب العمل إغالق معارض األطفال ومساحات اللعب ما لم يتمكن صا •
عند استخدامها بواسطة كل  المعرض والمعدات من تنظيف وتعقيم 

 .طفل وآخر من أسرة مختلفة أو مجموعة مختلفة
 

 .مثل المعارض—وضع معقمات لأليدي في المساحات المشتركة •
 

التوقف عن استخدام سماعات الرأس وغيرها من المعدات التي تتم  •
تتمكن من توفير خرائط مخصصة إذا لم . إعارتها للرواد والزائرين

لالستخدام لمرة واحدة، فتأكد من تنظيف وتعقيم الخرائط بعد كل 
 .استخدام

  



 المتطلبات الخاصة بصاالت البولينج
 

 :صاحب العمل/يجب على جهة
 

إن السعة . من السعة القصوى% 50تحديد نسبة اإلشغال عند  •
 .المتفرجين/الالعبين/الموظفين ورواد المكان تشملالقصوى 

 

إجراء /التأكد من محافظة الموظفين في مكاتب تسجيل الوصول •
 أقدام إال إذا كان هناك  6المقابالت على التباعد فيما بينهم بمسافة 

 . حاجز مادي مثل الحواجز الزجاجية
 

أثناء تعاملهم مع ( الكمامات) التأكد من ارتداء الموظفين ألغطية الوجه •
 . المتفرجين/الالعبين/رواد المكان

 

أقدام في مناطق  6وضع عالمات واضحة تحدد التباعد بمسافة  •
الموظفين المشتركة، مثل غرف االستراحة، وفي األماكن التي تتشكل 

فيها الطوابير العامة، بما يتضمن مناطق تسجيل خروج المعدات 
 .وماكينات تسجيل النقدية

 

رات البولينج األخرى أو تركيب حواجز مادية بين الممرات إغالق مم •
أقدام بين مختلف  6للتأكد من تحقيق تباعد بمسافة ال تقل عن 

 .الالعبين، بما في ذلك أثناء اللعب/مجموعات الرواد
 

الالعبين في مجموعتهم الخاصة وفي /التأكد من بقاء رواد المكان •
 .الممر المخصص لهم

 

وتعقيم شديد ألي معدات مستأجرة أو مشتركة مثل إجراء تنظيف  •
 .كرات البولينج وأحذية البولينج بين االستخدامات

 

طوال الوقت أقل من السعة الالعبين /التأكد من أن عدد رواد المكان •
 /الالعبين/القصوى والتي تشمل أيًضا الموظفين ورواد المكان

 .المتفرجين اآلخرين
 

 .والشرابمنع خدمات الطعام  •
 

 


