
 
 

 .2020يوليو  20يحتوي هذا المنشور على معلومات حتى تاريخ 
 

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

 

جزًءا من  تكون لن لفنون والترفيه في األماكن الداخليةإن صاالت تناول الطعام في األماكن الداخلية وكذلك صاالت مشاهدة ا
لن تحدد الوالية والمدينة موعًدا إلعادة فتح صاالت تناول الطعام في األماكن الداخلية وكذلك صاالت مشاهدة . المرحلة الرابعة

  .لالطالع على أحدث المستجدات والمعلومات nyc.gov/workersيُرجى زيارة . في األماكن الداخليةالفنون والترفيه 

 

 :نيويورك، يمكن إعادة فتح األعمال التجارية التالية في مدينة (4)، كجزء من المرحلة الرابعة 2020يوليو  20اعتباًرا من يوم االثنين 
 

 *التعليم العالي •

 *المدارس من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر •
 

يمكن إعادة فتح المدارس فقط إذا كانت مدينة نيويورك في المرحلة الرابعة وكان *
 14باستخدام مدة متوسطة من % 5المعدل اليومي لإلصابة بالعدوى ال يزيد عن 

للمدارس من مرحلة ما قبل الروضة ، للتعليم العالي)تتاح إرشادات الوالية . يوًما
ح إرشادات تتا. forward.ny.govعلى الموقع ( *وحتى الصف الثاني عشر

على ( *للمدارس من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر)الوالية 
 .nyc.gov/schoolsالموقع اإللكتروني 

 المخاطرأعمال الفنون والترفيه في األماكن الداخلية منخفضة  •

 بدون حضور جماهير االحترافيةالمنافسات الرياضية  •

 †اإلنتاج اإلعالمي •
 

داخل  أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والموسيقى واألعمال التلفزيونية والبث المباشر†

  .االستوديوهات أو مواقع التصوير أو في أي موقع آخر لإلنتاج أو التسجيل

 

 :يشتمل التعليم العالي على
 

 الكليات المجتمعية والكليات المتوسطة •

 الجامعات •

 مدارس الخريجين والمدارس المهنية •

 المدارس والكليات الطبيّة •

 المدارس الفنية •

 
 

 :والترفيه في األماكن الداخلية منخفضة المخاطر علىتشتمل أعمال الفنون 
 

 حدائق الحيوان •

 الحدائق النباتية •

 المتنزهات الطبيعية •

 مساحات المواقع التاريخية والمؤسسات الثقافية •

 المتاحف المفتوحة في الهواء الطلق •

 السياحة الزراعية في األماكن المفتوحة •

 معارض ومراكز اإلرشاد الزراعي المحلية •

 األنشطة المشابهة األخرى /سات المؤس •
 

تتوفر . 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 311كما يمكنك أيضا االتصال على الرقم . forward.ny.govإرشادات مفصلة على 

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

 

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

 .شر خطة أمان في موقع عملك حيث يمكنك رؤيتهان • والفحص التواصل

 .والنظافة الشخصيةتدريبك أنت وزمالئك في العمل على بروتوكوالت السالمة  •

بما يشمل المقاولين والبائعين )لآلخرين  -عند االقتضاء-إجراء فحص صحي للموظفين كل يوم، وكذلك إجراء فحص  •
 . (وطالب مدارس التعليم العالي

 

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

 .للموظفين والجمهور بمعلومات حول بروتوكوالت السالمة والنظافة الشخصيةنشر الفتات  •

 . 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 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 

ARABIC 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/P12_EDU_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/P12_EDU_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/P12_EDU_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/P12_EDU_Summary_Guidelines.pdf
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


النظافة الشخصية 
 والتطهيروالتنظيف 

عن توفير  فضالً ، بما يتضمن غسل اليدين بالماء والصابون والمناشف الورقية، وفير محطات للنظافة الصحية لألفرادت •
 . غسيل اليدينعلى األقل من أجل المناطق التي ال يمكن فيها  % 60معقم اليدين المحتوي على الكحول بنسبة 

 .األقل بصفة يوميةبشكل متكرر، على  لمساحات المشتركة واألسطح واألشياء كثيرة اللمستنظيف وتطهير ا •
 

 .وتشتمل األمثلة على مقابض األبواب والدرابزين ومفاتيح اإلضاءة والحمامات
 

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

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

إذا لم يكن من الممكن تقييد المشاركة أو تنظيف المعدات بسبب احتمالية تعرض المعدات لألضرار، فيجب على صاحب 
 .عملك أن يُلزم الموظفين بارتداء القفازات

 .اإلمكانأقدام بين األفراد قدر  6التأكد من التباعد بمسافة  • التباعد الجسدي

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

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

 .األساسية، بما في ذلك غرف االنتظارإغالق جميع المناطق المشتركة غير  •

 

 أنشطة الفنون والترفيه الداخلية منخفضة المخاطرمتطلبات صاالت 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

 تشتملو. من السعة القصوى للمكان% 33تحديد نسبة اإلشغال عند  •
 .السعة القصوى على العاملين والرواد والزائرين

 

 .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 

 .االستثناءات الوحيدةالتعرف على 
 

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 األطراف على التباعد  •
—حين يكون التباعد الجسدي غير ممكن. أقدام 6نهم بمسافة فيما بي

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

 

الحد من السعة الداخلية للتأكد من تحقيق التباعد الجسدي بين الرواد  •
والزائرين الذين قد يحتاجون إلى الدخول أو الخروج عبر مساحات 

 اخلية من أجل الوصول إلى المساحات الخارجية أو الحمامات د
 .أو غيرها من المناطق

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

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

 .تلك المناطق من أجل تطبيق الحدود القصوى ألحجام التجمعات
 

قد يقتصر جوالت المجموعات على أعضاء نفس الطرف والتأكد من  •
أن العدد اإلجمالي للمجموعة أقل من السعة القصوى وهو العدد الذي 

 .يرهم من الرواد والزائرينيتضمن الموظفين وغ
 

 .إغالق المعارض التفاعلية عالية المخاطر •
 

إغالق معارض األطفال ومساحات اللعب ما لم يتمكن صاحب العمل  •
من تنظيف وتعقيم المعدات عند استخدامها بواسطة كل طفل وآخر من 

 .أسرة مختلفة أو طرف مختلف
 

 .لمعارضمثل ا —وضع معقمات لأليدي في المساحات المشتركة •
 

أقدام بين  6نقل مناطق التنزه بشكل يضمن تحقيق التباعد بمسافة  •
 .األطراف أو إغالقها إذا لم يكن نقلها أمًرا ممكنا

 

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

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

 

 اإلنتاج اإلعالميمتطلبات من أجل 
 

 :يجب على صاحب العمل
 

من السعة القصوى % 50تحديد نسبة إشغال األماكن الداخلية عند  •
السعة القصوى على الموظفين والممثلين وطاقم  تشتملو. للمكان

 . التصوير
 

تأكد من أن الموظفين والممثلين وطاقم التصوير يحافظون على التباعد  •
عندما يكون تحقيق التباعد . أقدام في جميع المواقع 6فيما بينهم بمسافة 

أقدام غير ممكن، فيجب على صاحب عملك أن  6االجتماعي بمسافة 
ارتداء الجميع ألغطية الوجه، بشرط أن يكونوا أكبر من عمر يتأكد من 

 .عامين وقادرين طبيًّا على تحمل ارتداء أغطية الوجه
 

تأمين مواقع اإلنتاج من وصول الجمهور العام والتأكد من توافر  •
مساحات كافية لتحقيق التباعد الجسدي والحفاظ على معايير التعقيم 

 .والصرف الصحي المناسبة
 

موظفين والفنانين وطاقم التصوير الحفاظ حجز مساحة بحيث يتسنى لل •
على التباعد االجتماعي أثناء تناول وجبات الطعام ومنع مشاركة 

 .األطعمة والمشروبات
 

التأكد من ارتداء الجميع ألغطية الوجه إذا كانت المركبة يستقلها أكثر  •
 .من فرد واحد

 



التأكد من خضوع الموظفين والممثلين وطاقم العمل، الذين يجب أن  •
يختلطوا عن قرب بعضهم ببعض، الختبارات فيروس كورونا 

(COVID-19 )لمرة واحدة على الحضور إلى العمل، ثم مجددا  قبل
 .أثناء فترة تواجدهم في مواقع التصوير أو العمل األقل أسبوعيا

 

وضع برتوكوالت للحد من المخاطر بالنسبة للوظائف األساسية التي  •
تستلزم االختالط ونزع األقنعة؛ مثل العناية بالشعر والماكياج وخزانة 

 يمكن للفنانين . لتمثيلي والتصويرالمالبس والتمرين واألداء ا
إزالة أغطية الوجه أثناء ممارسة هذه األنشطة، ولكن يجب عليهم 

 .استبدالها بأغطية وجه جديدة بعد هذه األنشطة
 

التأكد من أن كل شخص يؤدي وظيفة أساسية تستلزم االختالط عن  •
حماية وقرب مع األخرين وعدم إرتداء القناع، أن يرتدي غطاء الوجه 

. للعينين مثل واقيات الوجه أو نظارات واقية عند عملهم مع الفنانين
ومنسقي أداء المشاهد وهذا يتضمن فناني المكياج وفنيي الصوت 

  . الخطيرة
 

قصر القوى العاملة على الموظفين والفنانين وطاقم التصوير فقط،  •
يجب على . ومنع أي أفراد غير أساسيين مثل األصدقاء أو الزائرين

صاحب عملك التأكد من وجود تأمين كاٍف لتقييد الدخول بحيث يقتصر 
 .على األفراد األساسيين فقط

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

 

حظر وجود الجماهير الحيّة ما لم تكن تتألف فقط من الفنانين وأطقم  •
يجب على صاحب عملك تقييد . التصوير والموظفين العاملين بأجر
من سعة % 25شخص أو  100وجود الجمهور بحيث ال يزيد عن 

الجمهور، أيهما كان أقل، والتأكد من حفاظ كل شخص على التباعد 
 .قدام عن من حوله في جميع االتجاهاتأ 6بمسافة 

 

تنظيف وتطهير جميع معدات وأدوات اإلنتاج اإلعالمي بانتظام  •
باستخدام المنتجات التي تحددها وكالة حماية البيئة األمريكية 

(Environmental Protection Agency, EPA ) باعتبارها
وتشتمل األدوات (. COVID-19)فعالة ضد فيروس كورونا 

بما فيها تلك )والمعدات على الحقائب والكاميرات والعدسات والشاشات 
يجب على صاحب عملك القيام . ومنصات التحرك( التي تعمل باللمس

بتنظيف وتعقيم جميع الدعائم واألزياء وغيرها من مواد العمل بين كل 
 . استخدام، وتخزينها في حاويات مغلقة بين كل استخدام

 

 
 

 
 
 


