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 ( بالنسبة للمطاعم COVID-19تجنب االنتهاكات الشائعة للمتطلبات المتعلقة بمرض )

 
الصادرة عن والية نيويورك. تجنب االنتهاكات األكثر   (COVID-19للمتطلبات المتعلقة بمرض )يجب أن تمتثل منشآت الخدمات الغذائية 

 شيوًعا عن طريق التأكد من اتخاذ اإلجراءات التالية: 
 

 ضع خطة للسالمة. 
o  نموذج خطة السالمة إلعادة فتح المشروعات التجاريةقم بإعداد خطة أمان إلعادة الفتح. اطلع على . 
o ي.انشر الخطة في موقع العمل في مكان مرئ 
o  .قم بتعيين مراقب لسالمة الموقع ليتأكد من االمتثال المستمر لجميع جوانب الخطة 

 
 احتفظ بسجل تنظيف يومي.

o  نموذج سجل التنظيف اليوميأنشئ سجل تنظيف يتضمن التاريخ والوقت ونطاق التنظيف والتطهير. اطلع على. 
o  .قم بتدريب الموظفين على إجراءات التنظيف والتعقيم وكيفية ملء السجل 
o جل. تأكد من إجراء التنظيف والتطهير اليومي ومن اكتمال الس 

 
 قم بإجراء فحص صحي يومي للموظفين.

o   :افحص الموظفين عن طريق 

 و إجراء فحص لدرجة الحرارة  •

 .(COVID-19نموذج ألداة فحص مرض )جعل الموظفين يملؤون استبيانًا في موقع العمل أو عن بُعد. اطلع على  •
o  قم بتعيين شخص مسؤول عن مراجعة جميع استبيانات الفحص واالحتفاظ بسجل يومي يشير إلى أن جميع تقييمات الفحص الصحي

 . نموذج السجلجعتها. اطلع على قد تمت مرا
 

 أقدام )حوالي مترين( في المناطق التي تتشكل فيها الصفوف أو يتجمع فيها األشخاص. 6حدد عالمات تفصل بينها مسافة 
o ح )على سبيل ا  أقدام في المناطق التي فيها:  6لمثال، بوضع شريط الصق أو ملصقات على األرض( ضرورة وجود مسافة  وض ِّ

 يصطف الزبائن لعمل طلب أو استالم الطعام أو الدفع أو االنتظار حتى الجلوس إلى طاولة أو استخدام الحمام.  •

 قد يتجمع الموظفون في بعض األماكن مثل أماكن تسجيل الدخول والخروج ومحطات الفحص الصحي وغرف االستراحة.   •
 

 ضع الالفتات المطلوبة.
o :ضع الفتات في أماكن مرئية لتذكير الزبائن والموظفين بما يلي 

 البقاء في المنزل إذا كانوا مرضى. •

في جميع األوقات إذا كانوا موظفين، وعندما ال يكونوا جالسين، إذا كانوا من  ارتداء غطاء للوجه )يغطي أنوفهم وأفواههم(  •
 الزبائن. 

إلرشادات ( وسط المجتمع، وفقًا COVID-19الحجر الصحي إذا كانوا قد سافروا مؤخًرا إلى والية بها انتشار كبير لمرض ) •
 . السفر في والية نيويورك

 تخزين معدات الحماية الشخصية والتخلص منها بشكل صحيح.   •

 االلتزام بتعليمات التباعد الجسدي.  •

 أو التعرض له، وكيف ينبغي أن يفعلوا ذلك. (COVID-19اإلبالغ عن أعراض مرض )  •
 

 اتباع إرشادات التنظيف والتطهير.  •

 تدرب على االلتزام بالنظافة الصحية لليدين.  •

 تغطية السعال أو العطس بكم مالبسهم، وليس بأيديهم.   •

" VIOLATIONأو إرسال رسالة نصية بها كلمة "   833-208- 4160اإلبالغ عن أي انتهاكات عن طريق االتصال بالرقم   •
 . 855-904- 5036)انتهاك( إلى الرقم 

 ٪ من سعة المنشأة.25عدد العمالء داخل المنشأة يمثل نسبة  •

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
http://link.newsletters.nyc.gov/ls/click?upn=ZRmjWd47TU-2FkELEFW6BJh5H-2Fx7oZnu3WW7tjMIL4k5uivYmEX4XNqMR-2FMVYESzz5-2FcyZ1sMtmNp2h-2BqylZmGrMV32rVdBILPr4qHjzxvmebbPSIJkxUD1UCst1LbsT-2FOqjvyW-2BeYKcw1c3J1p-2FylZwy9zUfCdjZlrHzglx9BIFDCeTrIP-2B281IWqQKzfiOXRToCtms83zrUHGmG57R0-2BzhnYbPh-2FNFPir0-2Bo4cH5NVDW95uxy2MGgvZSMlW90n0yfVZj-2FkUH1-2BJyyY-2F6m1plL7n2pFDzJXyRSty1Q2GliLIUDl-2BJorCm-2FEqp3efoyLmebY1gw-2FQ-2BmpdM2vJ9MsHKqJm0mGcxnWfG2SgXQGS-2F0fyvwabLQg1hsigDVTEi0kv9VR1c-2BD8bdLOT14XW7hePFQR3bk-2B92vQNADEpxyy9SHwPgIz-2FM7TdA6Ul4Tdyvw16USGX1RUPJ62po7OuclN-2BmPztPE-2FAXPYBrqzNpXOO58vfLM5ilX8FdnYyyvOF-2FrbIP-2F-2FL-2Bqird4WrZb-2BChhdcCA-3D-3D9HXO_-2BkkiRzDgImZpVLyKLWxFVv8hcMqqtzjYuoj5ld8mU2pM6bP37sue0qhJV9zjrTH9CQhyQXKw8kI3LGPBKxe2jkgjTbKb8LTahmFXMJCNkQ9S6Aob2le-2FmJk95153pERtLdEuzidhyIvRB455e5ZCH-2F2mnEmylxB5II7ZbGCiPmW-2FjPxgi-2BsL2ogGbu-2B5VAdMMQvMfLfKp-2BhobcyqjcvvmgOST-2BqJLA7jYFRWFyI5jvu6QqGn31XEG1lLy9Gteehk0xONx2EUcB85inJZvsteh1ldTLyG1Np0CHVHr5dnwgm-2BNzrFXLMbhXr-2BAocQsaH4YGKG3yW7JGi6HmK5P9xdIwrG2HM3h2jj2ZjNW1L0zcR5h4-2BeO6P3BW3zfvHte-2FfTjyYNArPhjOzvQSucrPKiSZnZ6dZeA8hzM4w39t9e0EdiI1aVVVbFm8Xx2LWMC06S67FiRoy2yYudv0Op8uQhWj7vBQ5dTFxBeDZAbaYPxmY-3D
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-cleaning-disinfection-log-template.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-symptom-screening-businesses.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-health-screen-template.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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o  يمكن العثور على الفتات قابلة للطباعة بلغات متعددة على 
 . NYCالتابعة إلدارة الصحة في  (COVID-19صفحة الملصقات والالفتات المتعلقة بمرض )

 
 9.27.20             بتغيير التوصيات مع تطور الموقف.  NYCقد تقوم إدارة الصحة في  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page

