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� سان
و�ات �� خطة الموقع اآلمنة لألغذ�ة والم��

دي�كو

� هذە
لتلب�ة متطل�ات تداب�� الصحة العامة الصادرة عن حا�م �ال�فورن�ا ، ستقوم مقاطعة سان دي�غو ب�نف�ذ التداب�� الموضحة ��

�ات األخرى ، �جب إ�مال و��� بروتوكول قا�ل للتعبئة (بروتوكول �شغ�ل) ي��ت االمتثال لمتطل�ات  الوث�قة. ع� غرار ال��
� الم�شأة.

ە �� المسافات االجتماع�ة والتطه�� وال�ف الص�� والعمل�ات اآلمنة و���

صحة الموظف .1
� م�ان العمل

 المتعاملون مع األغذ�ة لن �عملو إذا مرضو وحمايتهم من اإلصا�ة �المرض ��
ّ
تنف�ذ إجراءات تضمن أن

• � حالة المرض
� �عدم القدوم إ� العمل �� إخطار الموظف��

• ا � يوم�� إجراء مسح حراري أوق�اس درجة حرارة للموظف��
• إجراء فحص ص�� ل�ل موظف ق�ل �دا�ة �ل َوْرِدّ�ة َعَمل �سأل

� من أعراض تتفق مع كوف�د-١٩ �ما وصفها مركز الس�طرة ع� األمراض؟
     هل أنت م��ض أو تعا��

 هل تم �شخ�صك �ـكوف�د-١٩ ولم يتم إخراجك من العزل �عد؟
ا الماض�ة، هل كنت ع� اتصال �شخص تم �شخ�ص إصابته �ـكوف�د-١٩ وُ�حتمل أن �كون  خالل الـ ١٤يوم�
� عزلة(؟

ا )�مع�� آخرال يزال ��   معد��
•

•

•

•

•

•

•

•

� الذين �عانون من أعراض �ش�ه اعراض كوفد 19  �الحضور إ� العمل و�تم �شج�عهم ع�  ال �سمح للموظف��
االتصال �مقدم الخدمة الطب�ة أو 211

� الذين يتفاعلون مع العامة وعندما بتعذر عليهم التواصل االحتما�� مع �جب ارتداء أغط�ة الوجه من ق�ل جميع الموظف��
� اآلخ��ن الموظف��

ر. � �ش�ل متكر احة للموظف�� تنظ�ف وتعق�م دورات الم�اە وغرف االس��

. � � غسل أ�ديهم �ش�ل متكرر �الصابون والماء الدا��  �جب ع� الموظف��

ت. وتوكوال  توف�� �سخة من بروتوكول �شغ�ل كوفد ١٩ ل�ل موظف والتأ�د من فهمهم وتنف�ذ ال��
� وفهم صح�فة وقائع مقاطعة سان دي�غو كوفد ١٩  تأ�د من قراءة جميع الموظف��

ت (متوفر �عدة لغا
. و�ات واألغذ�ة � �عدم مشاركة المواد الغذائ�ة والم��  إخطار الموظف��
� بتجنب المصافحة والتح�ات المماثلة.  مطال�ة الموظف��

 الت�اعد االجتما�� .2
تنف�ذ اإلجراءات لضمان تغط�ة المسافة االجتماع�ة �جب أن تكون طاوالت ع� �عد ستة أقدام أو إذا �انت 

الجداول غ�� متحركة ، قم ب�ث��ت قسم أو قسم فاصل لتقس�م  الطاوالت للحما�ة العامة

• ة ، قم ب�ث��ت حاجز أو
�
م �المتطل�ات اإللزام�ة لفصل جميع الطاوالت �فارق ستة أقدام أو إذا لم  تكن الطاوالت متحرك � ال��

قاطع �فصل الطاوالت
• ام �المسافة االجتماع�ة أثناء انتظار ال��ائن للجلوس ، أثناء طلب الطعام واستالمه � تنف�ذ  إجراءات تضمن االل��
• � أي منطقة ح�ث �مكن ألفراد الجمهور

�ط أو عالمات أخرى ع� األرض ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل �� ضع ��
 �شك�ل خط

• ب أن �كون األشخاص من
�
ا.  اليتطل ل�ة أو ال��ائن الذين طلبوا الجلوس مع� � حدد عدد ال��ائن ع� طاولة واحدة بوحدة م��

� ع� نفس الطاولة ع� �عد ستة أقدام  نفس المجموعة الجالس��

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/Coronavirus%20Fact%20Sheet_ENGLISH.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/materials.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/materials/Arabic.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Fact%20Sheet_Arabic.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


�ن ق�ل الجلوس و�جب ع� المض�ف إحضار المجموعة �أ�ملها إ� �جب أن �كون جميع أعضاء المجموعة حا��
� وقت واحد

الطاولة ��
• و�ات والخدم � ذلك مناطق الم��

تأ�د من أّن الطاوالت ع� �عد ستة أقدام من جميع مناطق إعداد الطعام ، �ما ��

التعل�م الخاص ب�ناول العاّمة للطعام .3
 �أمان

�
تنف�ذ إجراءات تضمن تثق�ف العاّمة ب�ناول الطعام خارجا

•

•

•

إ��� الفتات لتذك�� ال��ائن �المحافظة ع� المسافة اإلجتماع�ة لستة أقدام ، غسل ال�دين أو
� الب�ت إذا مرضوا أو لديهم أعراض مماثلة

إستخدام المعقم عند الدخول إ� الم�شأة وال�قاء ��
ألعراض كوفد ١٩ ) مالحظة نموذج الالفتات مرت�ط هنا

ء � للعمال
� مرفق مر��

�� COVID-19 الملصق ���
.  �جب أن يرتدي ال��ائن أغط�ة الوجه عند عدم الجلوس ع� طاولتهم

إجراءات ز�ادة التعق�م والتطه�� .4
 تنف�ذ إجراءات لحما�ة العاّمة من خالل تجّنب أو التطه�� المتكرر للنقاط المتعددة اللمس وتعق�م أسطح االتصال

�
الغذا��

•

•

•

•

 •

•

•

•

•

و�ات ، أو الملح أو الفلفل الهزاز ،  � الطاوالت مثل زجاجات الم�� � �مكن لمسها من ق�ل العد�د من ال��ائن أو مشاركتها ب�� المواد الغذائ�ة ال��
 . � ممنوعة أو سلة الخ��
.  �حظر بوفيهات الخدمة الذات�ة ومنضدات السلطة المتنوعة
� ال��ادي المجمد  ممن�ع استخدام آالت الخدمة الذات�ة ، مثل الصودا ولل��
ا ، مثل ا منفرد� � �ل استخدام أو تعد�لها لتكون عن�� � قد �ستخدمها العد�د من ال��ائن ، مثل قوائم الطعام ، ب�� . �جب تطه�� العنا� غ�� الغذائ�ة ال��

 . قائمة ورق �مكن التخلص منها
� و يتم غسل األدوات الغذائ�ة وشطفها وتعق�مها �ش�ل صحيح. تحقق من وقت االتصال المطلوب (الوقت الذي �جب أن يتم ف�ه

تأ�د من أن جميع األوا��
� استخدام أدوات أو أدوات خدمة  لمرة واحدة

. إذا لم �كن �اإلم�ان تطبيق ذلك �ش�ل معقول ، في����
ً

� المطهر) ح�� �كون المطهر فعا�
�� �

غمر األوا��
 . فقط
ر وسات كورونا ، �ش�ل متكر تطه�� نقاط االتصال عال�ة االتصال ، مثل الهواتف ومقا�ض األبواب ومحطات �طاقات االئتمان �استخدام مطهر فعال ضد ف��

ر   تطه�� المرافق �ش�ل متكر
اف ع� تنف�ذ إجراءات التعق�م والتطه�� اإلضاف�ة. • �حظر إعداد الطعام �جانب الطاولة وعرض األطعمة ، مثل � الف��ق �ل ن��ة لإل��

� عضو �� قم بتعي��

ع��ات اخت�ار الطعام وطاولة مثل ع��ات الو�اومو��

  ال توفر حاو�ات المجتمع من النعناع �عد الوج�ة أو الحلوى أو الوج�ات الخف�فة أو أعواد األسنان للعمالء. تقدم �ش�ل فردي مع الش�ك أو عند الطلب.

•  إمنع إتصال شخص �أخرخالل خالل عمل�ات ال�سل�م �لما أمكن ذلك.  قم بتخص�ص مواقع ل�سل�م الطرود �ع�دا عن مناطق حركة 

� التوص�ل
المرور ال�ث�فة.  حافظ ع� مسافة جسد�ة ال تقل عن ستة أقدام من سائ��

ِّ�
� الخارج �ط��قة ال �سمح بنقلها من شخص آلخر ، مثل وضع الطعام ع� طاولة مخصصة ��

ر مرحلة تناول الطعام �� طوِّ
. حقي�ة مغلقة ، تحمل رقم الطلب أو اسم العم�ل
� من ق�ل ال��ون لإلخراج

�جب تعبئة الطعام المت���

•

• 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantreopeningposters_ar.pdf


توص�ات .5
� تنف�ذ هذە اإلجراءات اإلضاف�ة المو� بها للسالمة

إنظر ��

• توف�� مناد�ل مطهرة أو معقم لل�دين (60٪ ع� األقل من ال�حول) لل��ائن
• � تعمل �اللمس ، مثل موزعات الصابون والمناشف �دون � تحتوي ع� أجهزة كشف الحركة ال��  استخدم المعدات ال��

استخدام ال�دين
• استخدم نظام الدفع الذي ال يتطلب اتصال شخص �آخر
• � اعت�ارك نظام حجز ي�يح لل��ائن

ا للتأ�د من توفر المقاعد.  ضع �� شجع الحجوزات أو أنصح ال��ائن �االتصال مقدم�
� الس�ارات والدخول فقط عندما �ش�� م�المة هاتف�ة أو رسالة نص�ة

� طابور ع� مسافة ستة أقدام أو االنتظار ��
الوقوف ��

أو ط��قة أخرى لإلعالم إ� أن الطاولة جاهزة للجلوس
• ة � نفس الموظف ل�ل طرف لخالل ف�� � اعت�ارك تعي��

� الذين �خدمون المجاميع الفرد�ة.  ضع �� حدد عدد الموظف��
ات الراحة الطعام ال�املة مع ضمان وج�ة الموظف اإللزام�ة وف��

• � الهواء الطلق حيثما أمكن ذلك حس�ما �سمح �ه السلطات القضائ�ة المحل�ة
توسيع الجلوس ��

• � �ستخدم لمرة واحدة الست�مال غسل ال�دين عند � اعت�ارك استخدام القفازات ال��
ضع ��

o � إجراء الفحوصات الصح�ة للموظف��
o عند التعامل مع العنا� الملوثة �سوائل الجسم
o � �ستخدمها ال��ائن: أ�واب م�سخة ، أط�اق ، مناد�ل ، وما إ� ذلك عند لمس العنا� ال��
o عند التعامل مع أ��اس القمامة




