إرشادات قوائم الحماية من فيروس  COVID19الخاصة
بالشركات
تاريخ آخر تحديث 27 :مايو/أيار 2020
اعتمدت والية ماين مقاربة منظ ّمة ،تعتمد على العلم ،خبرة الصحة العامة ،وتعاون الشركات ،للسماح ألعمال ماين بفتح
أبوابها بطريقة آمنة عندما يحين الوقت المناسب .الخطة متاحة على
الرابطwww.maine.gov/covid19/restartingmaine.
وهذه واحدة من العديد من وثائق التوجيه للشركات التي تعدها الوالية للشركات التجارية حتى يتسنى لها االستعداد لإليفاء
بالمبادئ التوجيهية الصحية وإعادة فتحها بأمان .يرجى التأكد من إقران هذا المستند مع مستند التوجيه العام الذي ينطبق على
كل القطاعات ،المتوفر على موقعmaine.gov/decd.
يرجى المالحظة :يمكن تحديث هذا المستند مع توفر معلومات وموارد إضافية.

المرحلة األولى :قطاع البناء
إرشادات عامة
•
•

•

مطالبة جميع الموظفين والبائعين والعمالء بالحفاظ على مسافة  6أقدام من المسافة الجسدية من األفراد الذين ال
يشكلون جزءا ً من مجموعتهم األسرية كلما أمكن ذلك.
مطالبة جميع الموظفين والبائعين والزوار والعمالء والراكبين بوضع غطاء الوجه حيث يكون من الصعب الحفاظ
على التباعد الجسدي ،وفقًا لتوصيات مركز السيطرة على األمراض ( )CDCواألوامر التنفيذية ذات الصلة
الصادرة عن مكتب الحاكم.
إن عدد األفراد الذين يمكنهم التجمع في مكان مشترك (مثال مكتب ميداني) ال ينبغي أن يتجاوز الحد الذي أقره األمر
التنفيذي للحاكم.
 oإن الحفاظ على التباعد الجسدي من  6أقدام ووضع غطاء للوجه هي األدوات األساسية لتجنب انتقال
قطرات التنفس بين األفراد .إذا لم تتمكن مساحة داخلية من استيعاب حد التج ّمع دون االلتزام بمتطلبات
إبعاد المسافات البالغة ستة أقدام ،فيجب أن يكون الحضور محدودًا للسماح بمثل هذا اإللتزام.

التنظيف العام والتطهير
•

راجع المستندات التالية للحصول على إرشادات حول التنظيف العام والتطهير:
 oدليل عام لالئحة فحص الوقاية من (COVID-19والية ماين)
 oتنظيف منشأتك وتطهيرها )(CDC
o

إرشادات حول تنظيف وتطهير األماكن العامة وأماكن العمل واألعمال والمدارس والمنازل )(CDC

العمليات
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

تقليل حجم أطقم العمل .ينبغي أن تقلل الفرق عدد األشخاص في كل طاقم عمل إلى الحد األدنى من عدد األشخاص
الذين يمكن أداء المهمة بأمان.
ينبغي الحد من التفاعل بين فرق العمل .تشمل االستراتيجيات نوبات العمل المتداخلة ،وأسابيع العمل المضغوطة
التي تعمل فيها الفرق مختلفة أليام مختلفة ،وزيادة المسافة الجغرافية إلى أقصى حد بين الفرق المختلفة التي تعمل
في نفس المشروع.
تجنب االتصال بالزائرين .يجب على الزائرين خارج طاقم العمل المعتاد تجنب التفاعل مع الفريق .إذا احتاج المفتش
أو شخص تسليم المواد دخول موقع العمل ،فيجب عليه تنبيه فريق العمل حتى يتمكن فريق العمل من إخالء الموقع
أثناء وجود الزائرين.
يتعين على فرق البناء أن تبذل قصارى جهدها للحد من األنشطة التي ال يمكن تنفيذها على مسافة  6أقدام بين
العمال .في هذه الظروف ،قد تكون معدات الحماية الشخصية اإلضافية مثل واقيات الوجه أو الكمامات مناسبة.
يجب أن يتم عمل المكتب عن بُعد ،كلما أمكن ذلك .ينبغي أن تتم وظائف المكتب المرتبطة بمشروع (مثل المحاسبة
أو السجالت) من المنزل إلى أقصى حد ممكن عمليا.
استخدم تقنية عبر اإلنترنت أو هاتف لعقد اجتماعات ومشاورات مكتبية للحد من الحاجة إلى عقد اجتماعات
شخصية.
ينبغي لعمال البناء أن يتجنبوا التجمع أثناء الغداء أو غير ذلك من االستراحات.
ن ّ
ظف جميع المعدات الخفيفة أو الثقيلة التي تحوي أسطح مالمسة مشتركة قبل وبعد التشغيل باستخدام مطهرات
معتمدة من وكالة حماية البيئة ( )EPAتمت مناقشتها أعاله .تتضمن هذه األسطح مقابض األبواب ،وقضبان
اإلمساك ،ولوحات األجهزة ،ومغيّر التروس ،وعجالت القيادة.
ينبغي على موظفي البناء ارتداء كافة معدات الحماية الشخصية ( )PPEالخاصة بموقع العمل ،وخاصة حماية
العينين والقفازات ،باإلضافة إلى معدات السالمة القياسية األخرى (مثل السترات العاكسة للضوء) .وينبغي تقييد
أقنعة الوجه ألنشطة محددة تكون مطلوبة لها عادة .يمكن استخدام أغطية الوجه لألنشطة التي ال تتطلب قناع للوجه.
يجب عدم مشاركة معدات الحماية الشخصية بين أعضاء فريق العمل.
يزيد التقارب من خطر انتقال العدوى عبر قطرات التنفس .ينبغي تشجيع الموظفين على السفر بشكل منفصل إلى
مواقع العمل ومنها وداخلها إلى أقصى حد ممكن .إذا كان على األفراد التحرك معًا ،فتجنب استخدام خيار إعادة
تدوير الهواء لتهوية السيارة أثناء السير؛ واستخدم فتحات التهوية في السيارة إلدخال الهواء الخارجي النقي و/أو فتح
نوافذ السيارة.

نموذج منع اإلصابة بفيروس COVID-19
كي تتمكن هذه المؤسسات التجارية من مزاولة عملها عليها االلتزام باالمتثال لمتطلبات قوائم التحقق هذه من خالل ملء هذا
النموذج القصير عبر اإلنترنت .يرجى مالحظة أن المنظمات الدينية ومقدمي الرعاية الصحية المرخص لهم غير مطالبين

باستخدام هذا النموذج.
إذا كانت لديك أي أسئلة ،فيرجى االتصال بنا على العنوان  business.answers@maine.govأو هاتف
.1-800-872-3838

