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 إلعادة افتتاح األعمال التجارية (COVID-19) 19-دليل كوفيد

 ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف  التي تقدم خدمات
 

 2020 أكتوبر 7تم التحديث في 

 

مستويات من قائمة المراقبة الخاصة بها إلى مخطط مكون من أربع ، أعلنت الوالية عن التغيير من 2020أغسطس  28في يوم الجمعة، مالحظة: 

 بعض األعمالافتتاح واألنشطة، والتجارية بتعديل خطط إعادة االفتتاح لبعض األعمال الوالية قامت  ،ذلكلاآلمن. االفتتاح باأللوان إلعادة الترميز 

أن مسؤولي الصحة المحليين لديهم سلطة فرض قيود الوالية كررت أيضاً، محظورة وفرض معايير جديدة على البعض اآلخر. التي كانت  تجاريةال

 .الواليةمن تلك التي تفرضها ثر تقييداً أك

 

 ممكن.حد أقصى إلى على تقديم خدماتهم بالخارج في الهواء الطلق،  ، والعناية باألظافروالحالقة ،صالونات تصفيف الشعريتم تشجيع 

 ه الوثيقةهذغرض من ال

ونظيفة لمقدمي خدمات  ،. تهدف هذه اإلرشادات إلى دعم بيئة آمنة، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف تقدم هذه الوثيقة إرشادات لخدمات 

إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى  COVIDRecovery@acgov.org عنوان البريد اإللكتروني  على الشعر والحالقة والعمالء. اتصلتصفيف 

 .acgov.org/recovery.page-s://covidhttp.19 الموقع  ، قم بزيارةالتجارية موارد األعماللحصول على مساعدة فنية. ل

حيث مجاالت ، ولكن ستكون هناك مخطط الوالية من أجل اقتصاد أكثر أمانًامع  مقاطعة أالميداالخاصة باالفتتاح خطة إعادة مالحظة: تتماشى 

 تقييدًا.يتم العمل باإلرشادات األكثر  تكون فيها مقاطعة أالميدا أكثر تقييدًا من الوالية.

 متطلبات العمل التجاري

 بناًء على إرشادات الصناعة المحلية والوالية. موقعالالخاصة ب 19-كوفيدخطة الحماية إعداد وتنفيذ  .1

 وأهمية التباعد الجسدي وغسل اليدين المتكرر. ،غطية الوجهأو ،وفحص األعراض ،19-كوفيد تدريب الموظفين على الوقاية من .2

السماح للموظفين الذين تظهر عليهم األعراض بالحضور إلى العمل. تتوفر أدوات  عدمالموظفين وجميع على تطبيق فحص األعراض  .3

 ؟acgov.org/recovery.page-https://covid.19الموقع:  علىعمال التجارية األدوات والموارد لألبموجب قسم الفحص 

 وتنفيذ بروتوكوالت التنظيف والتعقيم في خطة الحماية الخاصة بالموقع.إعداد  .4

 في خطة الحماية الخاصة بالموقع.وتوثيقها جسدي التباعد الالخاصة برشادات اإلوضع  .5

، )العمالء التجاري عملالجميع األشخاص في مكان بواسطة  تغطية الوجه الصادر عن مقاطعة أالميدا أمرمع االمتثال التأكد من  .6

والعمالء  ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف يُطلب من كل من مقدمي خدمات وف والموظفون، والموردون، وما إلى ذلك(. س

تغطية الوجه شروط ما لم يتم إعفاؤهم على وجه التحديد من  -الخدمة بأكملها فترة تقديم طوال ذلك ويكون  –لوجه اارتداء غطاء 

 أدناه.واردة المتطلبات المحددة الاالمتثال مع أو  2020يوليو  15في والذي تم تحديثه ، 20-13الصحة رقم سؤول في أمر مالمذكورة 

المعمول بها ، واألحكام أوامر مسئول الصحة المحلية، وجميع مخطط كاليفورنيا القتصاد أكثر أمانًااالمتثال لإلرشادات الصادرة عن  .7

المحلية لإلجازة المرضية مدفوعة األجر لألفراد الذين ال يستطيعون العمل بأمان ألسباب األحكام كاليفورنيا ووالية أحكام و ،الفيدرالية

 .19-كوفيد تتعلق بجائحة

كي و ،والتصفيف ،"مقدمو خدمات الشعر والحالقة" صالونات تصفيف الشعر ومحالت الحالقة التي تعمل في مجال القصيعني مصطلح  .8

 أو صبغ فرد الشعر،و، الشعر تمويجاستخدام المواد الكيماوية في و، والتمويج، والتجعيد ،ترتيب والتصفيفالو ،شامبوالالشعر، والغسيل ب

 أو وضع مقويات الشعر. الشعر

خدمة العناية باألظافر "صالونات األظافر التي تعمل في قص، أو تشذيب أو تلوين، أو إزالة اللون، أو تنظيف أظافر  يالمقصود بمقدم .9

 اليدين أو القدمين، أو التدليك، أو المعالجة، أو التجميل.

mailto:COVIDRecovery@acgov.org
mailto:COVIDRecovery@acgov.org
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
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 متطلبات الصحة والسالمة

 ،شغلأو مُ  ،األمر، يجب على كل مالكهذا المطلوبة بموجب  موقعالالخاصة ب 19-كوفيدخطة الحماية وتنفيذ  ،ونشر ،باإلضافة إلى إعداد

الخاصة  19-كوفيد الحمايةخطة أدناه في يرد كل عنصر تناول ، والعناية باألظافر والحالقة ،الشعرتصفيف أو مشرف لخدمة  ،أو مدير

 وقع.المب

 

 :ر، والعناية باألظافوالحالقة ،الشعر تصفيف متطلبات خدمات - 1 رقم القسم .1

على  حظريُ ، و19-كوفيد أعلى بكثير النتقالخطورة العمالء التي يرتديها وجه الاألنشطة التي تنطوي على إزالة أغطية تُشكل  .1.1

 على درجة انتشاربناًء تقديم خدمات تتطلب إزالة غطاء وجه العمالء.  ، والعناية باألظافروالحالقةتصفيف الشعر، مقدمي خدمات 

 .مستقبالً  في المجتمع، قد يُسمح بمثل هذه الخدمات التي تتطلب إزالة غطاء وجه العمالء في وقت الحق 19-كوفيد

 

 .التي تتطلب إزالة أغطية الوجهإزالة شعر الوجه ومعالجات الوجه حظر في هذا الوقت يُ  .1.1.1

 

 رقم ةبارتداء أغطية الوجه كما هو منصوص عليه في أمر الصح ، والعناية باألظافرةوالحالق ،الشعرتصفيف خدمات قدمو مطالبة م .1.2

)"أمر تغطية الوجه"(. يجب أن يرتدي مقدمو  يتم على هذا األمروأي تعديل مستقبلي  2020 يونيو 5في الذي تم تحديثه  13-20

جميع األوقات عندما يقدمون خدمة واقيات للوجه في دروع أو أغطية للوجه و ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعر تصفيف خدمات

 للعميل.

 

لوجه للعمال أو تعويض العمال عن التكلفة اعلى أصحاب العمل توفير أغطية نبغي والية كاليفورنيا، ي تطلباتوفقًا لم .1.2.1

 .ى أغطية الوجهالمعقولة للحصول عل

استخدام والتأكد من جميع معدات الحماية المطلوبة  على أصحاب العمل توفيرنبغي والية كاليفورنيا، يوفقاً لمتطلبات  .1.2.2

 واقيات الوجه.دروع و، بما في ذلك القفازات ولهاالعمال 

 

، والعناية والحالقة، الشعرتصفيف خدمات قدمي ع العمالء على إحضار واستخدام أغطية الوجه الخاصة بهم. يجب على ميشجت .1.3

دون غطاء حضرون ألولئك الذين ي الخدمةديم تق أو رفضأغطية للوجه لديهم لعمالء إذا لم يكن توفير أغطية الوجه ل باألظافر

رقم  بموجب أمر تغطية الوجهغطاء الوجه من ارتداء ليس لديهم إعفاء الذين  وأ غطاء للوجهللوجه أو الذين يرفضون ارتداء 

الصادر عن . يتطلب أمر تغطية الوجه وأي تعديل مستقبلي يتم على هذا األمر 2020يونيو  5في  هوالذي تم تحديث 13-20

 أو إعاقة. ،أو مخاوف صحية ،إعفاًء كتابيًا من أخصائي طبي، بناًء على حالة طبية ةمسؤول الصح

 

يعرض مقدمي خدمات الشعر الكالم والحديث ألن  الكالميجب منع العمالء المعفيين من أمر تغطية الوجه من  .1.3.1

 .إذا كان العميل مصاباً بالمرضفي حالة  19-كوفيد لفيروسوالحالقة لخطر أكبر بكثير للتعرض 

متاحة للعميل الستخدامها في حالة احتياجهم للعطس أو ذات االستخدام الواحد بحيث تكون احتفظ بمناديل الوجه  .1.3.2

مقدم ، حتى ال يضطر بنفسه المناديل الورقيةغطاء الوجه. يجب على العميل التخلص من عدم وجود السعال أثناء 

 الملوثة.المناديل الورقية لتعامل مع إلى اخدمة الشعر والحالقة 

 

فقط وال  سبقمُ  داستقبال العمالء الذين قاموا بتحديد موع ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف خدمات يجب على مقدمي  .1.4

ازدحام يجب على مقدمي الخدمة ترتيب المواعيد للحد من . يجب عليهم تقديم الخدمات للعمالء بدون موعد مسبق في هذا الوقت

 .توفر الوقت الكافي للتنظيف السليم والتطهير بين زيارة كل عميل واآلخرمنطقة االستقبال والتأكد من 
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( إذا كان 1االستثناءات التالية: )إال في العمالء من إحضار أشخاص إضافيين معهم إلى موعدهم حظر  .1.4.1

المعالجة يتلقى كان العميل الذي ( إذا 2) ؛ى الخدمة قاصًرا، فيجوز له إحضار وصي بالغالعميل الذي يتلق

( يجوز للعمالء البالغين إحضار أطفالهم القصر 3و ) بالغ؛، فيمكنه إحضار مقدم رعاية من ذوي اإلعاقة

 أعراض إذا لم يكن لديهم خيارات أخرى لرعاية األطفال. يجب فحص أي شخص يدخل المؤسسة بحثًا عن

 عند تحديد ما إذا كانت المنشأة قد وصلت إلى الحد األقصى لسعتها.وضعه في الحسبان ويجب  19-كوفيد

 

العمالء من التجمع في منطقة االستقبال أو في أي مكان آخر بالمنشأة. اطلب من العمالء االنتظار حظر  .1.4.2

سياراتهم أو داخلها قبل مواعيدهم. في المواقع الكبيرة، يجب أن بجانب بالخارج مع تغطية وجوههم 

مسافة كافية بحيث يكون هناك مناطق االستقبال عميل واحد فقط في كل مرة أو تعديل المنطقة يتواجد في 

 ، بما في ذلك إزالة أو حجب الكراسي واألرائك.من التباعد الجسدي ال تقل عن ستة أقدام
 

 

 ة االتصال بالعمالء قبل الموعد من أجل:يجب على مقدمي الخدم .1.5
 

يوًما السابقة، ولم  14خالل الـ كان اختباره إيجابياً  أو 19-كوفيد تأكد من أن العميل لم يعاني من أعراضال .1.5.1

يوًما  14 ـال في أو ثبتت إصابته بالفيروس ،19-كوفيدظهر عليه أعراض تشخص أو يخالط يتالمس 

 السابقة؛

 قاصر، أوشخص إلى مرافقة وبحاجة أو الوصي ولي األمر توجيه العميل للحضور بمفرده )ما لم يكن  .1.5.2

 (؛ وذو إعاقةمرافقة عميل يكون المرافق وبحاجة إلى 

 دقائق. 5اطلب منهم عدم الوصول إلى المنشأة قبل الموعد بأكثر من  .1.5.3

 

ساعة من  24في غضون  19-كوفيد أعراضظهر عليهم تيجب على العمالء الذين يشعرون بالمرض أو الذين  .1.6

ً  موعدهم المقرر  الحضور إلى 19-كوفيدالمصابون بال يجوز للعمالء . آخر أو إعادة تحديد موعدالموعد إلغاء  مسبقا

 10أيام من ظهور األعراض أو، إذا لم تظهر أعراض، بعد  10عديين، عادةً بعد مُ غير إلى أن يصبحوا المواعيد 

 .التعافيأيام من أول اختبار إيجابي. ال ينصح بتكرار االختبارات إلظهار 

 

إجراء فحص لجميع العمالء عند الوصول. يجب رفض خدمة العمالء الذين ال يجتازون الفحص ويجب إعادة تحديد  .1.7

 للحصول على إرشادات الفحص ألصحاب العمل. هناقم بالزيارة موعدهم أو إلغاؤه. 
 

ي عالج أو أل الخضوع ثانية على األقل أو استخدام معقم اليدين قبل 20اطلب من العمالء غسل أيديهم لمدة  .1.8

 خدمة.

 :، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف  متطلبات إضافية للمنشآت التي تقدم خدمات – 2القسم رقم  .2

سريان أمر أثناء  أو خامالً  اً شاغر ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعر تصفيف خدمةنشأة إذا كان كل أو جزء من م  .2.1

يتم تنظيف مواسير وأن تعمل جيداً السباكة أن خدمة الشعر والحالقة التأكد من قدم في المكان، فيجب على ماإليواء 

على الموقع:  أنظمة المياهوتجهيز إمداد المياه قبل االستخدام. يوفر الرابط التالي إرشادات لتنظيف 

-quality/returning-waterwater/-your-https://www.ebmud.com/water/about

 /outage-prolonged-after-service. 

 

 ،من مشاركة المعدات، مثل الهواتف ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف خدمة مقدمي يُحظر ، ذلكأمكن كلما  .2.2

البد ف من فردأكثر بواسطة يجب استخدامها والتي أو أدوات أو معدات  ث،أثاأي أو أجهزة الكمبيوتر.  ،أو الطاوالت

. موقعالالخاصة ب 19-كوفيدخطة الحماية بطريقة تتوافق مع المتطلبات الواردة في واآلخر  بين االستخداممن تطهيرها 

، فيجب تعقيم العملمساحة عمل، كما هو الحال في نوبات في خدمة الشعر والحالقة البد أن يتشارك مقدم إذا كان 

 بعد كل استخدام. موقعالالخاصة ب 19-كوفيدخطة الحماية الواردة في الموقع بطريقة تتوافق مع المتطلبات 

https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
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لجميع مقدمي خدمات تصفيف الشعر، يومياً  19-عمليات التحقق الذاتي من أعراض كوفيدل هاخطة وتنفيذإعداد  .2.3

 الخاصة بحماية الموقع. 19-على النحو المنصوص عليه في خطة كوفيدوالحالقة، والعناية باألظافر 
 

 وحظر استخدام عينات المنتجات.إزالة  .2.4
 

 م الطعام أو الشراب للعمالء.ال تقد .2.5
 

. تالوسائد، والبطانيات، أو المجالالمحمولة ذات األسطح التي ال يمكن تنظيفها بشكل صحيح مثل إزالة جميع العناصر  .2.6

 والتي يلمسها العمالء.تذكر إزالة أو تغطية العناصر األخرى التي يصعب تنظيفها 

 

غير مسامي أو سلة كبيرة صلبة أو بالستيكية أو كيس ورقي، أو حامل معطف/ قبعة  ،على كرسي صلبالحصول  .2.7

حامل بالستيكية ، والسلة والتطهير الكرسي، قم بللعمالء لوضع مالبسهم وممتلكاتهم األخرى عليها أو داخلها. 

 عميل آخر.م تلمس أيٍ من متعلقات أنها لقبعة بعد كل استخدام. عند تعليق المتعلقات، تأكد من المعطف/ال
 

عند الحاجة ذات االستعمال الواحد األظافر قفازات العناية بو ة،والحالق ،الشعرتصفيف يجب أن يرتدي مقدمو خدمات  .2.8

خدمة معينة )على سبيل المثال، خدمات الشعر الكيميائية(، عند التنظيف والتعقيم، عند إزالة البياضات والمناشف ألداء 

المستعملة، وعند التعامل مع العناصر الملوثة بسوائل الجسم. ارتداء القفازات ليس بديالً عن غسل اليدين وتعقيمهما 

بعد االستخدام ؛ ويجب على  التخلص منها بأمانفس العميل؛ يجب بانتظام. يجب استخدام القفازات مرة واحدة مع ن

األظافر غسل أيديهم جيدًا بعد إزالة القفازات والتخلص منها. العناية بو ة،والحالق ،الشعرتصفيف خدمة  يمقدم

زوج جديد باإلضافة إلى ذلك ، يجب على مقدم خدمة الشعر والحالق واألظافر غسل أيديهم بين العمالء وقبل ارتداء 

 من القفازات.
 

تصفيف بين مقدمي خدمة تقديم خدمات تصفيف الشعر، والحالقة، والعناية باألظافر على مسافة ستة أقدام يجب أن يتم  .2.9

 العمالء. هم وبينبعضهم البعض وبينالشعر، والحالقة، والعناية باألظافر 
 

 (.المشتركة ة )بما في ذلك ماكينات القهوةإيقاف استخدام معدات الطعام والشراب المشتركة في غرف االستراح .2.10
 

 وتشمل:إعداد خطة وتنفيذ متطلبات التنظيف والتطهير،  .2.11
 

بأنهم مسؤولون عن الحفاظ على نظافة  ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف مقدمي خدمات توجيه  .2.11.1

تنظيف وتعقيم  ية باألظافروالعنا، لحالقةوا ،الشعرتصفيف  أماكن عملهم وتعقيمها. يجب على كل مقدم خدمة

إلى الشعر تصفيف مقدمي خدمات من وبين التغيير العميل واآلخر بين بشكل سليم مساحة العمل الخاصة به 

 الحالقة.مقدمي خدمات 

على مستلزمات يمكنهم الحصول  ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف خدمات أن مقدمي تأكد من  .2.11.2

 .ينمتاحعمال النظافة التنظيف حتى يتمكنوا من تنظيف األسطح حسب الحاجة بأنفسهم عندما ال يكون 

اليوم ووفقًا طوال بشكل روتيني مشتركة المناطق الالتي كثيراً ما يتم لمسها وقم بتنظيف وتطهير األسطح  .2.11.3

التي كثيراً ما يتم ميع األسطح واألجهزة . قم بتنظيف وتطهير جموقعالالخاصة ب 19-كوفيدلخطة الحماية 

تعليق ، والحنفيات، والمراحيض، وأزرار المصاعد، وخطافات حواجزمثل مقابض األبواب، واللمسها 

المعاطف، والشماعات، واألثاث، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف، وغيرها من األجهزة التي يلمسها الناس 

 طوال اليوم.

ذات  بما في ذلك المناشف الورقيةالتعقيم المناسبة، تجهيز منطقة االستقبال وجميع محطات العمل بمنتجات  .2.11.4

 ومعقم اليدين ومناديل التعقيم. االستخدام الواحد،

واألسطح  ،واألدوات ،والمرايا اليدوية ،واألدراجالطاوالت في مكان العمل، والعربات ذات العجالت، تطهير  .2.11.5

 .واآلخر استخدام كل عميلاألخرى بين 

أو بأي طرق أخرى يمكن أن تنشر مسببات األمراض في الهواء. كنسها حيثما أمكن، ال تنظف األرضيات ب .2.11.6
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 كلما أمكن ذلك. HEPAاستخدم مكنسة كهربائية بفلتر 

2.11.7.  

 يجب التخلص من شعر العميل بأمان في سلة المهمالت. .2.11.7.1

بواسطة ، مثل تلك المطلوبة 19-كوفيدلصحة أو خاصة بمتعلقة باقائمة االمتثال ألي متطلبات تنظيمية  .2.11.8

Cal / OSHA والية ، وقانون الصحة والسالمة في بوالية كاليفورنيا لحالقة والتجميلا، ومجلس

 كاليفورنيا المتعلق بخدمات الشعر والحالقة.

بشكل متكرر غسل أيديهم إلى  ، والعناية باألظافرالشعر والحالقةتصفيف خدمات قدمو جميع متوجيه  .2.11.9

م معقم اليدين )الذي يوفره مقدمو خدمة الشعر اثانية على األقل أو استخد 20بالماء والصابون لمدة 

األدوات مثل أجهزة تسجيل النقد أو  التي يتم لمسها كثيراً ( بما في ذلك قبل وبعد لمس األسطح ةوالحالق

غطاء الوجه أو عندما يكون هناك احتمال  ضبطأو المعدات أو المواد، عند تغيير أو  التي يتم مشاركتها،

 للتلوث.

، واألدراج، والمرايا اليدوية، واألدوات ذات العجالتعربات ال، والطاوالت الخاصة بالعملتطهير  .2.11.10

 .يل واآلخرالعمالء، وعربات المناشف الساخنة، واألسطح األخرى بين العمعلى المستخدمة 

وكرات/مسحات القطن، وأشرطة مثل أطواق الشمع،  ،ذات االستعمال الواحد يجب استخدام جميع العناصر .2.11.11

ذات في حاوية برميها على الفور التخلص منها ، مرة واحدة ووالعصي المستخدمة لوضع العالجاتالعنق، 

 حكم.غطاء مُ 

بشكل صحيح بين العمالء، على النحو  اتيجب تطهير جميع األجهزة في محطات العمل ومناطق المعالج .2.11.12

 التالي:

وغير الكهربائية عن طريق إزالة جميع  ،قم بتنظيف وتطهير جميع األدوات األخرى غير المسامية .2.11.12.1

مطهر مسجل ثم غمرها تماًما في  ،وتجفيف األدوات ،والتنظيف بالماء والصابون ة،المرئي مخلفاتال

عن طريق  ،رشوالفُ  ،واألمشاط ،وتطهير مقصات الشعر . قم بتنظيف(وكالة حماية البيئة) EPAلدى 

مسجل مطهر ، وتنظيفها بالماء والصابون، والمسح أو الرش باستخدام ةالمرئيمخلفات إزالة جميع ال

ً نشاطوالذي يثبت  EPAلدى  لالستخدام مع لفيروسات ومعتمد او ،لفطرياتاو ،لجراثيمإلبادة ا ا

الشركة المطلوبة حسب تعليمات فيروس كورونا. يجب رش األدوات أو غمرها وتركها المدة الكاملة 

 المصنعة للمطهر.

واألجهزة  ،LEDومصابيح  ،قم بتنظيف وتطهير جميع األدوات الكهربائية، مثل أدوات قص الشعر .2.11.12.2

باستخدام مسح البخاخ أو الوالتطهير باستخدام  ةالمرئيمخلفات التجميلية عن طريق إزالة جميع ال

لفيروسات ومعتمد او ،لفطرياتاو ،لجراثيماً إلبادة انشاطثبت يوالذي  EPAلدى مطهر مسجل 

وقت طوال أو امسح  EPAلدى فيروس كورونا. اتبع ذلك باستخدام بخاخ مطهر مسجل لالستخدام مع 

عند استخدام الحيطة والتالمس الكامل كما هو مذكور في توجيهات الشركة المصنعة. توخ الحذر 

. ضع في اعتبارك وتوررش في المتقم بالوال بالكهرباء جهاز غير موصول الالبخاخ وتأكد من أن 

استخدام أغطية قابلة للمسح لإللكترونيات. في حالة عدم توفر إرشادات الشركة المصنعة، ففكر في 

٪ على األقل لتطهير الشاشات التي 60بنسبة استخدام المناديل أو البخاخات التي تحتوي على الكحول 

  لتجنب تجمع السوائل.وبعناية تعمل باللمس. جفف األسطح جيدًا 
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. يل واآلخروغيرها من المعدات بين العم ،وفوهات الرش ،والخراطيم ،قم بتنظيف وتطهير جميع المقابض .2.11.13

وتعقيمها بين وبعناية جيدًا  واألشياء األخرى ،وأوعية الشامبو ،ومساند الرأس ،يجب أيًضا تنظيف الكراسي

 يجب التخلص منها بعد كل استخدام.والتي . ضع في اعتبارك إضافة غالف ورقي أو ورقة واآلخر االستخدام

 رديةواأل السترات،و ،والبطانيات ،تياوالمال ،يجب وضع جميع البياضات المتسخة، بما في ذلك المناشف .2.11.14

وعدم استخدامها مرة أخرى حتى يتم غسلها بشكل صحيح إما عن القابلة إلعادة االستخدام، في حاوية مغلقة 

قل عن تال  الساخن في درجة حرارة طريق خدمة غسيل تجارية أو عملية غسيل تتضمن الغمر في الماء

 ،. قم بتخزين جميع البياضات النظيفة في مكان نظيفدقيقة على األقل 25درجة فهرنهايت لمدة  160

أو الغسيل  الذي يتعامل مع البياضات المتسخة ةخدمة الشعر والحالقأن يرتدي مقدم ومغطى. تأكد من 

 لوجه.اقفازات وغطاء ال

 

 ذلك:ويشمل المنشأة ، بتهوية نظام الإجراء أي تحسينات ضرورية على  .2.12
 

تأكد من التعمل بشكل صحيح. بأنها تأكد من صيانة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومبادالت الهواء وال .2.12.1

 أن جميع فالتر الهواء تحقق األداء األمثل ويتم استبدالها في الوقت المناسب وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

زيادة نسبة الهواء الخارجي من خالل  ، والعناية باألظافروالحالقة ،الشعرتصفيف خدمة نشأة يجب على م .2.12.2

قلل ذي ينظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وتعطيل عناصر التحكم في التهوية للتحكم في الطلب ال

إمدادات الهواء بناًء على درجة الحرارة أو اإلشغال، وزيادة التهوية الطبيعية عن طريق فتح النوافذ واألبواب 

 .بذلك ة ومتطلبات المبنىعندما تسمح الظروف البيئي

التي تنظف الهواء من الجسيمات  (HEPAضع في اعتبارك استخدام منظفات الهواء المحمولة عالية الكفاءة ) .2.12.3

المبنى بتهوية الكفاءة ممكنة، وتشغيل نظام درجة المبنى إلى أعلى بهواء ال، ورفع مستوى فالتر العالقة فيه

، وإجراء تعديالت أخرى لزيادة كمية للحد األقصى يادة التهويةلز إشغال بالمبنى حتى في حالة عدم وجود

 في جميع مناطق العمل.ودورة الهواء النظيف الخارجي الهواء 

 

 :الشعر والحالقةتصفيف  المتطلبات اإلضافية للمنشآت التي تقدم خدمات - 3القسم  .3

المناسب. على سبيل المثال، يجب جسدي قم بإجراء أي تعديالت ضرورية على مخطط المنشأة للسماح بالتباعد ال .3.1

إقامة النظر في نشآت ترتيب الكراسي ومحطات العمل لضمان مسافة ستة أقدام على األقل بين العمالء. يجب على الم

 .نفذة عند االقتضاءإضافية أو حواجز أخرى غير مُ وقائية اجز وح

 شعر العميل بأمان في سلة النفايات.يجب وضع  .3.2

 ذلك:ويشمل تنفيذ تدابير السالمة للعمالء،  .3.3

 حلقات األذن لتجنب التداخل مع الخدمات.تلتف حول يجب على العمالء ارتداء أغطية الوجه التي  .3.3.1

 لكل عميل.توفير سترة أو رداء نظيف  .3.3.2

 إذا كان ذلك مناسبًا للخدمة، اطلب من العمالء الحضور إلى مواعيدهم بشعر نظيف لتقليل وقت الموعد. .3.3.3

 .باستخدام مجفف الهواء بشكل مؤقت الخدمات التي تتطلب وقتًا طويالً من التجفيفإلغاء ضع في اعتبارك  .3.3.4

عمالء في آٍن واحد )على سبيل المثال، أثناء العديد من اليجب أال يرى مقدمو خدمات الشعر والحالقة  .3.3.5

واحد قبل أن يرى نفس شعر(. يجب إكمال الخدمات لعميل التجفيف شعر أحد العمالء، يتلقى آخر قص 

 خدمة الشعر والحالقة عمياًل جديدًا.مقدم 

 

 :األظافرالعناية بالمتطلبات اإلضافية الخاصة بصالونات  - 4القسم  .4

ؤدي تقليص قد يخدمات إضافية محدودة. مع دقيقة لكل عميل  60-45على يجب مراعاة أن تقتصر المواعيد  .4.1

 من انتقال المرض.إلى الحد الوقت/التعرض 

 

 والكتف. ،والرقبة ،وفروة الرأس ،والساقين ،والقدمين ،يحظر تدليك اليدين .4.2
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طوال فترة الخدمة وأثناء إجراء التنظيف والتطهير لجميع األدوات ذات االستعمال الواحد يجب ارتداء القفازات  .4.3

واستخدام معقم اليدين واألسطح بعد كل عميل. بمجرد االنتهاء من التنظيف، قم بإزالة القفازات والتخلص منها 

 المناسب أو غسل اليدين بالماء والصابون.
 

 صتقليقد يؤدي ال يُنصح بشدة بحمام القدم ونقع القدمين ألنه يطيل الفترة الزمنية التي يقضيها العميل في المنشأة.  .4.4

 من انتقال المرض.إلى الحد الوقت / التعرض 
 

 األول.القدم قبل االستخدام حمام )حوض( م يعقتغسل و .4.4.1
 

وأوعية العناية باألقدام وتعقيمها بشكل صحيح بعد كل عميل  ،واألحواض ،يجب تنظيف حمامات القدم .4.4.2

 .ذات االستعمال الواحدحتى لو تم استخدام بطانة بالستيكية 
 

 .العناية باألقدامالصخور/األحجار التي تستخدم في أطباق غسل وتعقيم  .4.4.2.1
 

دقائق كاملة باستخدام  10، اتركها تعمل لمدة المياهصنابير تدفق إذا كان وعاءك يحتوي على  .4.4.2.2

 مطهر أو وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
 

يمكن التخلص منها كلما أمكن ذلك. ذات االستعمال الواحد حتى األظافر لوازم العناية بيجب أن تستخدم صالونات  .4.5

وفقًا لمتطلبات مجلس وبعضهم لعمالء يجب تطهير أي من المستلزمات التي ال يمكن التخلص منها بالكامل بين ا

 .بوالية كاليفورنيا لحالقة والتجميلا

، الحواجزالورق المقوى، وأربطة الرمل للمثاقب ومبارد مثل  عمال الواحد،يجب استخدام جميع العناصر ذات االست .4.6

على التخلص منها ، مرة واحدة ووضع المواد، وفواصل أصابع القدم، وأدوات ذات االستعمال الواحدوالصنادل 

 الفور في سلة مهمالت مبطنة ومغطاة.

على أرفف العرض، أو قم الموجودة تقليل عدد نقاط اللمس، امنع العمالء من التعامل مع زجاجات طالء األظافر ل .4.7

. يمكن استخدام لوحة األلوان إذا تم تنظيفها وتطهيرها بعد كل من العرض طالء األظافر تماًما زجاجاتبإزالة 

 .العرضدام للعميل. يجب تنظيف زجاجات طالء األظافر وتعقيمها قبل إعادتها إلى استخ

حاجز بالستيكي بين مقدم خدمة العناية الشخصية والعميل مع وجود مساحة واسعة مقطوعة حيث يمكن ركيب قم بت .4.8

 انزالق اليدين أو القدمين تحتها إلجراء عملية تجميل األظافر أو العناية باألقدام.

واحد فقط بالعمل في كل محطة وال تسمح للعمالء بالحصول على  (مانيكير)واحد فقط للعناية باليدين فني لاسمح  .4.9

 .في نفس الوقت العناية باليدين والعناية بالقدمينخدمات متعددة في نفس الوقت، مثل 

التهوية الحالية لتشمل طاوالت مستوى ترقية التفكير في األظافر العناية بحيثما كان ذلك ممكنًا، ينبغي لصالونات  .4.10

 خدمة بكثافة في الداخل.األظافر المست

 افتح األبواب والنوافذ لتحسين التهوية لألماكن المغلقة. .4.11

 وقت.نفس الواحد لمعالجة العميل في قدم خدمة الخدمات المزدوجة التي تتطلب أكثر من متقديم توقف عن  .4.12

4.12.1.  


