
 
 

 .2020يونيو  18يحتوي هذا المنشور على معلومات حتى تاريخ 
 .للحصول على معلومات إضافية nyc.gov/workersعلى  إرشادات المرحلة األولىيُرجى الرجوع إلى 

 .للحصول على التحديثات nyc.gov/workersيُرجى االستمرار في االطالع على الرابط اإللكتروني 
 

 العاملون إلى معرفته؟ما الذي يحتاج : المرحلة الثانية من إعادة فتح مدينة نيويورك
 

 :، كجزء من المرحلة الثانية، يمكن إعادة فتح الشركات التجارية التالية في مدينة نيويورك2020يونيو  22اعتباًرا من يوم االثنين 
 

 إدارة المباني التجارية •

 صالونات تصفيف الشعر والحالقة •

 متاجر البيع بالتجزئة  •

 المكاتب •

 خدمات توصيل الطعام/المناطق الخارجية والوجبات الجاهزةخدمات تقديم الطعام في  •

 العقارات •

 اإليجار، واإلصالح، والتنظيف بالتجزئة •

 بيع، وتأجير المركبات •
 

توفر ت. تباعهاإذا كنت تعمل في شركة تجارية لديها تأمين، فاقرأ هذا المنشور لبعض المتطلبات العامة والمتعلقة بالصناعة التي يجب على صاحب العمل ا
 1-212-436-0381للحصول على رقم الخط الساخن لحماية العامل أو  311يمكنك أيًضا االتصال بالرقم  .forward.ny.govإرشادات مفصلة على 

 .فتحإذا كانت لديك أسئلة حول إرشادات إعادة الفتح، أو الصحة والسالمة في مكان العمل، أو لإلبالغ عن صاحب عمل ال يتبع متطلبات إعادة ال
 

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

 .موقع عملك حيث يمكنك رؤيتهانشر خطة أمان في  • التواصل والفحص

 .تدريبك أنت وزمالئك في العمل على بروتوكوالت السالمة والنظافة الشخصية •

 . إجراء فحص صحة الموظف كل يوم •
 

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

 .بمعلومات حول بروتوكوالت السالمة والنظافة الشخصيةنشر الفتات للموظفين والجمهور  •

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

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

 يجب على صاحب العمل التأكد من أن الموظفين يرتدون أغطية الوجه في الداخل عندما 
 .أقدام من التباعد غير ممكنة 6تكون المحافظة على مسافة 

النظافة الشخصية، 
 والتنظيف، والتطهير

، بما في ذلك غسل اليدين بالصابون والماء واستخدام المناشف الورقية، توفير وصيانة أماكن تنظيف اليدين للموظفين •
 . أو أكثر من الكحول في المناطق التي ال يمكن فيها غسل اليدين% 60باإلضافة إلى معقم كحولي لليدين يحتوي على 

 .كثيرة اللمس باستمرار، ويوميًا على األقل واألشياءواألسطح تركة بانتظام تنظيف وتطهير األماكن المش •
 

ومقابض األبواب، والمصاعد، والدرابزين، ومفاتيح اإلضاءة، تتضمن األمثلة مقابض الخزانات، ومساند أذرع الكراسي، 
 .ودورات المياهالثالجة، وطاوالت االجتماعات، ومقابض أبواب والردهات، 

 . واألدوات وتنظيف أماكن العمل والمعدات واألدوات وتطهيرها بانتظام بعد كل استخدامالحد من مشاركة المعدات  •
 

 . تتضمن األمثلة أجهزة الكمبيوتر، والهواتف، وأجهزة تسجيل النقدية، وأدوات المطبخ، وأدوات العناية الشخصية
 

المحتمل للمعدات، فإنه يجب على صاحب العمل إذا لم يكن من الممكن تقييد المشاركة أو تنظيف المعدات بسبب التلف 
 .أن يطلب من الموظفين ارتداء القفازات

حظر مشاركة الطعام، والمشروبات، وأواني القهوة، والمرافق، مثل البارات ذاتية الخدمة، وآالت البيع، وأجهزة أخذ  •
 .العينات
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أقدام  6نشر الفتات ووضع أشرطة أو عالمات أخرى لتوضح لألشخاص مكان الوقوف لضمان المحافظة على مسافة  • التباعد الجسدي
  .بين األفراد

 . أقدام من اآلخرين 6على مسافة أقل من  يكونواعندما والزائرين بارتداء قناع للوجه * مطالبة العمالء •
 

قد يضع صاحب العمل قواعد أكثر صرامة للعمالء حول ارتداء أقنعة الوجه، بما في ذلك رفض تقديم الخدمة ألولئك 
 .أقنعة الوجه يرتدواال الذين 

 

 .بالنسبة إلى متاجر البيع بالتجزئة، يجب على العمالء ارتداء غطاء للوجه في جميع األوقات*

 .*من السعة القصوى في المنطقة% 50بنسبة  -والعمالء والزوار الموظفين  -الحد من اإلشغال الداخلي المشترك  •
 

بالنسبة إلى األماكن الصغيرة، مثل المصاعد، والمركبات، وغرف التخزين، والمنطقة الواقعة خلف أجهزة تسجيل النقد، 
وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإنه يجب على صاحب العمل أن . واحديجب على صاحب العمل أن يقصر اإلشغال على شخص 

 .من السعة القصوى ويفرض تغطية الوجه% 50من  أقليحد من اإلشغال إلى 
 

وغرف االستراحة، يجب على صاحب العمل نشر الالفتات للحد من  المياه دوراتمثل بالنسبة إلى المناطق الصغيرة 
 .اإلشغال

 

 .خدمات توصيل الطعام/والوجبات الجاهزة الخارجية تقديم الطعام في المناطق الخاصة بخدمات المتطلباتراجع *

 .الحد من االجتماعات الشخصية قدر اإلمكان •

 .إنشاء مناطق مخصصة للتسليم واالستالم للحد من االتصال الشخصي قدر اإلمكان •

 .، مثل حمامات السباحة، والصاالت الرياضية، وغرف األلعابالضروريةغير غلق جميع المناطق العامة  •

 

 
 إدارة المباني التجاريةمتطلبات 

 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

الميكانيكية، وأنظمة المياه، والتدفئة إجراء فحص كامل لألنظمة قبل العودة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، األنظمة ( قبل إعادة الفتح) •
 .، والمصاعد لضمان بيئة صحية وآمنةوتكييف الهواء والتهوية

 

 
 صالونات تصفيف الشعر والحالقةمتطلبات 

 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

 . أقدام 6ترتيب المقاعد بحيث تكون المسافة الفاصلة بين العمالء  •
 

إذا لم تتمكن من تقديم الخدمة . غلق غرف وطوابير االنتظار إن أمكن •
 .للعمالء على الفور، فامنح العميل وقتًا للعودة

 

غلق جميع المرافق غير الضرورية، مثل نوافير المياه، ومناطق  •
 .ات المنتجتصفح المجالت، وعين/القراءة

 

توفير إما واٍق للوجه أو نظارات واقية، باإلضافة إلى أغطية الوجه  •
 .عند التعامل مع العمالء

 

فرض ارتداء أغطية الوجه على الموظفين بالقرب من العمالء حتى  •
 .أقدام 6عندما تفصل بينهم مسافة أكثر من 

 

حظر الدخول إال إذا كان العمالء يرتدون غطاًء للوجه، وحظر  •
الخدمات، مثل تشذيب اللحية، التي تتطلب من العمالء إزالة قناع 

 .الوجه

العباءات النظيفة على الموظفين واستخدام فرض ارتداء المعاطف أو  •
استبدال . القفازات أو غسل اليدين قبل التعامل مع العمالء وبعده

يجب أن تكون المعاطف أو األغطية األخرى . القفازات بعد كل موعد
للعمالء ذات االستخدام الواحد، أو إذا كانت لالستخدام أكثر من مرة، 

 .وتطهيرها بعد كل استخدامفيجب أن يتم تنظيفها 
 

وضع معقم اليدين في جميع أنحاء الصالون الستخدام الموظفين  •
 .والعمالء

 

ثانية على األقل بعد االنتهاء  20تأكد من غسل الموظفين لليدين لمدة  •
 .من التعامل مع أحد العمالء

 

توفير مستلزمات التنظيف والتطهير الستخدامها قبل لمس المناطق  •
دقيقة على األقل بين  15يجب تخصيص . شتركة وبعدهواألسطح الم

المواعيد لتطهير أماكن العمل واألدوات، مثل الكراسي، والفرش، 
 .يجب أن تكون مشاركة األدوات محدودة. والمقصات



 
 

 متاجر البيع بالتجزئةمتطلبات 
 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

الحد من القوة تقليل االتصال الشخصي؛ على سبيل المثال، عن طريق  •
 .العاملة لتشمل تواجد الموظفين الضروريين فقط

 

أقدام في المناطق المشتركة،  6نشر العالمات لضمان وجود مسافة  •
 .مثل غرف االستراحة وممرات المتاجر

 

وضع لوازم التنظيف والتطهير في غرف القياس الستخدام الموظفين  •
 .والعمالء

وتركيب  الدفع أماكنعند فرض ارتداء أغطية الوجه على الموظفين  •
 .الحواجز الجسدية مثل جدران الحماية البالستيكية

 

فرض ارتداء القفازات على الموظفين عند التعامل مع المنتجات  •
 .الغذائية

 

وضع معقم اليدين في جميع أنحاء المتجر الستخدام الموظفين  •
 .والعمالء

 
   

 المكاتبمتطلبات 
 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

تقليل االتصال الشخصي؛ على سبيل المثال، من خالل تعديل ساعات  •
العمل، والحد من القوة العاملة لتشمل تواجد الموظفين الضروريين 

 .فقط، والجداول المتدرجة
 

ألغطية الوجه في األماكن المشتركة مثل  الموظفينارتداء التأكد من  •
 .الردهات والمصاعد

الحد من مشاركة المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف  •
وأدوات الكتابة؛ تنظيف المعدات بقدر ما يغير الموظفون أماكن العمل؛ 

 الموظفينعلى يجب . تطهير أماكن العمل عند تغيير المستخدمين
 . ركةارتداء القفازات أو غسل اليدين بعد استخدام المعدات المشت

 
 

 خدمات توصيل الطعام/خدمات تقديم الطعام في المناطق الخارجية والوجبات الجاهزةمتطلبات 
 
 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

التأكد من ارتداء العمالء ألغطية الوجه في جميع األوقات إال عند  •
الجلوس، بشرط أن تكون أعمارهم أكبر من عامين وقادرين طبيًا على 

 .الوجهتحمل أغطية 
 

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

 

 .تحديد مداخل ومخارج منفصلة للعمالء والموظفين، حيثما أمكن •
 

الحد من مشاركة أدوات ومعدات المطبخ مثل األواني والمقالي أو  •
 للقفازات أو غسل اليدين قبل استخدام هذه  الموظفينارتداء فرض 
 . وبعده األشياء

 

. التابعة للوالية والمحلية الصحةلقوانين التأكد من اتباع الموظفين  •
باستمرار وبعد يجب على الموظفين الذين يرتدون قفازات استبدالها 

القفازات غسل  يرتدواال يجب على الموظفين الذين . تبديل المهام
 .اليدين بالصابون والماء باستمرار

 

توفير مستلزمات التنظيف والتطهير الستخدامها قبل لمس المناطق  •
 .واألسطح المشتركة وبعده

 

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

استخدام معدات فقط مثل أجهزة التنبيه الصوتية لتنبيه العمالء عند  •
توفر المقاعد إذا كان يمكن تنظيف المعدات وتعقيمها بعد كل استخدام؛ 
تنظيف وتطهير القوائم الثابتة، والفضيات، وحاويات البهارات بعد كل 

 .يمكن التخلص منهااستخدام؛ أو توفير توابل وأدوات فضية 
 

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
 

أقدام بعيًدا  6تقليل الطاوالت وترتيبها بحيث يكون العمالء على بُعد  •
إذا كان التباعد غير . ، أو الممرات األخرىاألخرى عن الطاوالت

 .ممكن، فإنه يجب على صاحب العمل تركيب الحواجز الجسدية
 

إغالق مناطق تناول الطعام والجلوس الداخلية ولكن مع استخدام  •
ات في الداخل؛ حتى يتمكن العمالء من الوصول عالمات تحديد المساف

 .إلى دورات المياه أو المقاعد الخارجية أو موقع الدفع
 

عمالء يجب أن  10تقليل الجلوس على الطاولة بحيث ال يزيد عن  •
ال يُسمح بالطاوالت . من نفس األسرة وليسالمجموعة يكونوا من نفس 

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

 

 
 



 
 

 العقاراتمتطلبات 
 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

الوجه  أغطيةأو الحد من استخدام األغطية المصنوعة من القماش  •
أو التي يمكن التخلص منها إذا كان النشاط  المصنوعة في المنزل

 Personal Protective)يتطلب معدات حماية شخصية 
Equipment, PPE ) أكثر صرامة وتوفير معداتPPE مجانًا . 

 

 6أو السكان على بعد  الموظفينيكون ترتيب مناطق الجلوس بحيث  •
 . أقدام على األقل

 

من خالل تعديل ساعات تقليل االتصال الشخصي؛ على سبيل المثال،  •
العمل، والحد من القوة العاملة لتشمل تواجد الموظفين الضروريين 

 .فقط، والجداول المتدرجة

من مراقبة التباعد االجتماعي  الموظفينيتمكن تخصيص مساحة حتى  •
 .أثناء تناول وجبات الطعام

 

السماح بإجراء المعاينات فقط في العقارات غير الشاغرة أو عندما ال  •
يكون المقيم الحالي موجوًدا؛ معاينات متدرجة لتجنب تواجد الكثير من 

 . معاينةكل األشخاص؛ وتنظيف المناطق كثيرة اللمس بعد 
 

 
  

 اإليجار، واإلصالح، والتنظيف بالتجزئةمتطلبات 
 
 
 

 :العمليجب على صاحب 
 

تقليل االتصال الشخصي؛ على سبيل المثال، عن طريق قصر القوى  •
العاملة لتشمل تواجد الموظفين الضروريين فقط وتعديل ساعات البيع 

 .بالتجزئة لتوزيع حركة العمالء
 

 6التفكير في إغالق غرف االنتظار ووضع الفتات تشير إلى مسافة  •
 .أقدام خارج المتجر حيث قد ينتظر العمالء

 

وضع لوازم التنظيف والتطهير في غرف القياس الستخدام الموظفين  •
 .والعمالء

التأكد من أن جميع الموظفين يرتدون أغطية الوجه عندما يكون السفر  •
 . ظف واحد في السيارةمطلوبًا ووجود أكثر من مو

 

وضع معقم اليدين في جميع أنحاء المتجر الستخدام الموظفين  •
 .والعمالء

 

تعقيم جميع المعدات، مثل المكانس الكهربية والسالت، بين كل استخدام  •
 (.للتنظيف داخل المنزل)والموقع 

 
 

 بيع، وتأجير المركباتمتطلبات 
 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

االتصال الشخصي؛ على سبيل المثال، عن طريق قصر القوى تقليل  •
العاملة لتشمل تواجد الموظفين الضروريين فقط وتعديل ساعات البيع 

 .بالتجزئة لتوزيع حركة العمالء
 

فرض ارتداء غطاء الوجه على الموظفين الذين يرافقون العميل في  •
بالنسبة إلى . اختبار القيادة والجلوس في أبعد مقعد عن العميل

اختبارات القيادة التي تتطلب أكثر من شخص واحد، يجب على الجميع 
 .ارتداء غطاء للوجه

ترتيب المقاعد في مناطق االنتظار بحيث تكون المسافة الفاصلة بين  •
 .أقدام 6العمالء 

 

تنظيف وتطهير داخل وخارج كل سيارة باإلضافة إلى مفاتيح السيارة  •
 .العمالء لقيادة السيارة أو استالمها أو إرجاعهاقبل اختبار 

 

وضع صناديق القمامة حول المبنى؛ حتى يتمكن األشخاص من  •
 .PPEالمتسخة، بما في ذلك معدات  األشياءمن التخلص 

 
 
 
 
 




