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االسم التجاري

عنوان المبنى

، ف أدناه� يجب عىل الرشكات اختيار التدابري املنطبقة  ، ب   يجب عىل الرشكات تنفيذ اإلجراءات اإللزامية املدرجة يف أ 

املدرجة يف ج ، د ، هـ أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي إجراء ال ينطبق عىلالعمل 

أ - الالفتة إلزامية

 الفتات عند كل مدخل عام للمبنى إلبالغ جميع املوظفني والزبائن أنه يجب عليهم: تجنب دخول املبنى إذا كان لديهم سعال أوحمى ؛

الحفاظ عىل مسافة ستة أقدام عىل األقل عن بعضهم البعض ؛ وعدم املصافحة أو االنخراط يف أي اتصال جسدي غري رضوري

 الفتات تنرش نسخة من بروتوكول التباعد االجتماعي عند كل مدخل عام للمبنى �

كل شخص يمكنه القيام بواجبات عمله من املنزل تم توجيهه للقيام بذلك �

� 

� 

� 

إذا مرضوا تم إخبار جميع املوظفين بعدم القدوم إىل العمل 

تم فصل جميع املكاتب أو محطات العمل الفردية بستة أقدام عىل األقل

يتم تعقيم غرف االسرتاحة والحمامات واملناطق املشرتكة األخرى بشكل متكرر وفًقا للجدول التايل

   الحاممات

o  :   

 املعقمات واملستلزمات ذات الصلة متاحة لجميع املوظفين يفاملوقع/ املواقع التالية

 معقم اليدين فعال ضد كوفد-١٩ ومتاح لجميع املوظفني يفاملوقع/ املواقع التالية

التالية

o احة غرف االس��

 أخرى
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ب - إجراءات حامية صحة املوظف إلزامية
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الصابون واملاء متاحان لجميع املوظفين يف املوقع /املواقع التالية

تم توزيع نسخ من الربوتوكول عىل جميع املوظفني

ج - إجراءات ملنع الحشود من التجمع - ضع عالمة عىل كل ما ينطبق عىل املبنى

حدد عدد الزبائن يف األسواق يف أي وقت                         مام يسمح للزبائن و املوظفني الحفاظ بسهولة عىل مسافة ستة أقدام 

عىل األقل من بعضهم البعض يف جميع األوقات العملية

تأكد من أن هناك موظف عىل الباب ملراقبة أن أقىص عدد من الزبائن يف املبنى املذكور ال يتجاوز الرقم املحدد أعاله

وضع حدود لكل شخص عىل السلع التي يتم بيعها برسعة لتقليل الحشود والصفوف 

اختياري - وصف التدابري األخرى

د - إجراءات إلبقاء األشخاص عىل بُعد ستة أقدام عىل األقل - ضع عالمة عىل كل ما ينطبق عىل املبنى

يف ذلك عندما يكونون يف الطابور مبا  وضع الفتات خارج األسواق لتذكري الناس للمحافظة عىل مسافة ستة أقدام عىل األقل ، 

وضع رشيط أو عالمات أخرى عىل مسافة ستة أقدام عىل األقل يف مناطق خط الزبون داخل األسواق وعىل األرصفة يف املداخل العامة مع الفتات 

عىل املسافة توجه الزبائن الستخدام العالمات للحفاظ 

التجمع  إفصل مناطق الطلب عن مناطق التسليم ملنع الزبائن من

 تم توجيه جميع املوظفين إىل الحفاظ عىل مسافة ستة أقدام عىل األقل من الزبائن ومن بعضهم البعض باستثناء أن املوظفني قد يقرتبوا للحظات 

عند الرضورة لقبول الدفع ، أو تسليم السلع أو الخدمات أو حسب الرضورة

اختياري - وصف التدابير األخرى

 ب - إجراءات حامية صحة املوظف إلزامية-تابع
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هـ - إجراءات ملنع االتصال غري الرضوري - ضع عالمة عىل كل ما ينطبق عىل املبنى  

منع األشخاص من الخدمة الذاتية ألي عنارص ذات صلة بالغذاء �

� ؛  عدم السماح لل��ائن �لمسها يتم توف�� أغط�ة ال�ؤوس والمواد من ن�ع االغذ�ة المفتوحة من ق�ل الموظف��

حاويات املواد الغذائية السائبة غير متوفرة الستخدام الخدمة الذاتية للزبائن

عدم السامح للزبائن بإحضار حقائبهم الخاصة ، أو أكوابهم ، أو أي مواد أخرى قابلة إلعادة االستخدام من املنزل

توفري أنظمة الدفع بدون ملس وإن مل يكن ذلك ممكًنا تعقيم أنظمة الدفع بشكل منتظم. وصف أدناه �

اختياري - وصف التدابري األخرى: عىل سبيل املثال ، توفري ساعات عمل لكبار السن فقط �

ف - إجراءات زيادة التعقيم إلزامي

� 

� 

سوق وسالل الشحن تتوفر مناديل معقمة وفعالة ضد كوفد-١٩  �القرب من ع��ات ال�

لتعقيم العربات والسالل بانتظام ( معي  موظف )موظفي

 معقم اليدين والصابون واملاء أو معقم فعال متاح للعامة عند أو بالقرب منااملبنى ، يف عدادات الخروج ، ويف أي مكان آخر داخل 

األسواق أوحاًال خارج مكان تواجد تفاعالت مبارشة للناس

تعقيم جميع اجهزة الدفع واألقالم والقلم بعد كل استخدام �

تعقيم جميع األسطح عالية التالمس بشكل متكرر �

ك - املستشفيات / مرافق الرعاية الصحية فقط 

 فحص األعراض / درجة الحرارة للتأكد من أن  املوظفني أو  الزوار  ،يُسمح بذلك وفًقا للقسم ٢ ج من األمر، الذين يدخلون املبنى ليسو    

مرىض

يجب تدوين أي إجراءات ضافية غير مدرجة هنا يف صفحات منفصلة ، والتي يجب عىل الرشكة إرفاقها بهذا املستند*

ميكنك االتصال بالشخص التايل يف حالة وجود أية أسئلة أو تعليقات حول هذا الربوتوكول

 صفحة  3

االسمرقم الهاتف

تاريخ إكامل االستامرة
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