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ﻧﮑﺗﮫ :ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻣوارد اﺑﺗﻼی ﺟدﯾد و ﺑﺳﺗری ،آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  12ژوﺋﯾﮫ در ﻓﮭرﺳت ﭘﺎﯾش و ﻧظﺎرت )(Monitoring List
 COVID_19اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺻﺎدر ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ  13ژوﺋﯾﮫ ،اﯾن اﻣر ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  15ژوﺋﯾﮫ و ﺗﺎ اطﻼع
ﺛﺎﻧوی ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز ﺧرﯾد و ﭘﺎﺳﺎژھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑرای اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﺎن ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﺎ
ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ روز ﺷده اﺳت.

ھدف اﯾن ﺳﻧد
اراﺋﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻣورد ﺑﮭﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ اﯾﻣن .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻓﻧﯽ ﻧﯾﺎز
دارﯾد ،ﺑﺎ اﯾﻣﯾل  COVIDRecovery@acgov.orgﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ،ﺑﮫ ﺳﺎﯾت
 http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspxﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺗوﺟﮫ :طرح ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ در راﺳﺗﺎی ﻧﻘﺷﮫ راه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ ) (State’s Resilience Roadmapاﺳت ،اﻣﺎ آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ در
ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺑﯾﺷﺗری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾﺎﻟت اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧد .راھﻧﻣﺎی ﻣﺣﺗوی ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻼک اﺳت.
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اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻣﺣﻠﯽ

طرح ﺣﻔﺎظت وﯾژه ﻣﺣل ) COVID-19 (Site-Specific Protection Planرا ﺑر اﺳﺎس راھﻧﻣﺎی وﯾژه ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﺗدوﯾن و اﺟرا ﮐﻧﯾد
ﮐﺎرﮐﻧﺎن را در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری از  ،COVID-19ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻋﻼﺋم ،ﭘوﺷش ﺻورت ،و اھﻣﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷﺳﺗﺷوی
ﻣﮑرر دﺳتھﺎ آﻣوزش دھﯾد
ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻋﻼﺋم را ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺟرا ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم دارﻧد ،اﺟﺎره ﻧدھﯾد ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﺑﯾﺎﯾﻧد
ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺳﺎزی ﺗدوﯾن ﮐﻧﯾد
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ وﺿﻊ ﮐﻧﯾد
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻓراد در ﻣﺣل ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ )ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﺗﺄﻣﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻏﯾره( ﻓرﻣﺎن ﭘوﺷش ﺻورت آﻻﻣدا
ﮐﺎﻧﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
راھﻧﻣﺎی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ) California Resilience Roadmapﻧﻘﺷﮫ راه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ( ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ ،و
ﻣﻘررات ﺟﺎری ﻓدرال ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،و ﻣﺣﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﻌﻼﺟﯽ ﺑﺎ ﺣﻘوق را ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری
ھﻣﮫﮔﯾر  COVID-19ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طور اﯾﻣن ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺑﮭﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت
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ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ،ﺑﮫ ھر ﻓروﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺧرﯾد ﻣﺷﺗرﯾﺎن آن در ﻓﺿﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود در
ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرداﺷت و/ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل اﻗﻼم ﺧرﯾد در ﮐﻧﺎر ﺟدول/ﺟﻠوی ﻓروﺷﮕﺎه اداﻣﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﺧرﯾد
ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وارد ﺷدن در ﻓﺿﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺧرﯾد در ﻓﺿﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻧوﺑﺗﯽ اﻧﺟﺎم داد .ﻓروﺷﮕﺎه ﺑﺎﯾد ظرﻓﯾت ﻓﺿﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﺧود را
ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از  %50درﺻد ﺣداﮐﺛر ظرﻓﯾت ﻣﻌﻣول ﺧود ﯾﺎ ﺗﻌداد ﻧﻔراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد در ﺗﻣﺎﻣﯽ اوﻗﺎت ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺷش ﻓوت از
ﯾﮑدﯾﮕر را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،ﮐﺎھش دھﻧد.
ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺣدودﯾتھﺎی ظرﻓﯾﺗﯽ ﭘﺎﯾﯾنﺗری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد.
ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺣﺿور ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ﻓروﺷﮕﺎه ﻟﺣﺎظ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﯾزان ﺗردد را ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮫ دارﻧد.
ﺑﺎ ﻧﺻب ﭘﺎرﺗﯾﺷن ،ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎ ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب و ﺧروج در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل ﺷش
ﻓوﺗﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﯾﺎ اﮔر ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷش ﻓوﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﺟز در زﻣﺎن ﺿرورت ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭘرداﺧت،
ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻔﺎﻓت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص وﯾژه اﻓراد ﺑﺎ ﺧطر ﺑﺎﻻﺗر ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از  COVID-19ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﺣل ھﺳﺗﻧد ،ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر ظرﻓﯾت ﻓروﺷﮕﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد .اﮔر ظرﻓﯾت ﻓروﺷﮕﺎه ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺷﺧص
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد در ﮐﻧﺎر در ورودی از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﺧواھد ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷش ﻓوﺗﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر ﺻف ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد.
ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻗﺑل دﺳت زدن ﺑﮫ اﺟﻧﺎس ،دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ دﺳﺗﮑش ﺑﭘوﺷﻧد .ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓروﺷﮕﺎه ﺑﺎﯾد در
ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده را در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﻗرار دھﻧد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗمھﺎ ﭘرداﺧت ﻏﯾر ﻧﻘدی و ﺑدون ﺗﻣﺎس ارﺟﺣﯾت دارد.
در ﺻورت وﺟود ،ﺳﻔﺎرشھﺎ ،رزرو و ﭘرداﺧت ﺣﺿور در ﻣﺣل ﺑﺎ ﺧودرو ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.
اﺟﺎزه ﻧﺎﺧﻧﮏ زدن و دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻓﻠﮫای را ﻧدھﯾد.
ﻟﺑﺎسھﺎ را ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺧرﯾد در ﻣﺣل ﻓروﺷﮕﺎه ﭘرو ﮐرد و اﺗﺎقھﺎی ﭘرو ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.
ﺑرﭼﺳبھﺎﯾﯽ را در ﻗﺳﻣت ﺻﻧدوق و ﺑﺧشھﺎی ﺗﺷﮑﯾل ﺻف روی ﮐف ﻓروﺷﮕﺎه ﺑرای ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺗظﺎر اﯾﻣن ،ﺑزﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷش ﻓوﺗﯽ را ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد ،ﻣﺳﯾر ﯾﮏ طرﻓﮫای را در ﻣﯾﺎن راھروھﺎ ﻣﺷﺧص
ﮐﻧﯾد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ورودی و ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
اﺳﺗرداد اﺟﻧﺎس را ﺑر اﺳﺎس آﺧرﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣوﺟود در ﺻﻧﻌت ﻣرﺑوطﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺎﯾد اﺟﻧﺎس اﺳﺗردادی را ﺗﺎ  24ﻗﺑل
از ﻗرار دادن ﻣﺟدد در ﭼرﺧﮫ ﻓروش ،ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد .اﻓزاﯾش ﻣﮭﻠت اﺳﺗرداد ﯾﺎ ﺗﻌوﯾض اﺟﻧﺎس را ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﺑﺗواﻧﻧد رﻓت و آﻣد ﻣﮑرر ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻣنﺗر ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺑﯾﻧدازﻧد ﯾﺎ از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧواھش ﮐﻧﯾد اﺟﻧﺎس
اﺳﺗردادی ﯾﺎ ﺗﻌوﯾﺿﯽ را از طرﯾﻖ ﭘﯾﮏ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻏﯾرﺿروری ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن را از دﺳت دادن و آداب اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﻗض ﭘروﺗﮑلھﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧودروھﺎی ﺻﻔر ﯾﺎ ﮐﺎرﮐرده را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﯽﻓروﺷﻧد ﺑﺎﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻓوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ و راھﻧﻣﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﻓروش ﺧودرو و ﻧﯾز ﻣوارد زﯾر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد:
 oﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻣﯾزھﺎ/ﺻﻧدﻟﯽھﺎ در ﺗﺎﻻر ﻧﻣﺎﯾش و ﻣﺣل اﻧﺗظﺎر را اﻓزاﯾش دھﯾد ﺗﺎ در ﺻورت ﺿرورت ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوری،
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯾن اﻓراد رﻋﺎﯾت ﺷود.
 oﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎی ﻓروش ﺧودرو راھﻧﻣﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری اداری وﯾژه ﻣدﯾرﯾت ﻣﺣﯾط اداری را
رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 oدر ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﺗﺳت راﻧﻧدﮔﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣﺷﺗری در ﺧودرو ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب ﺳﻣت
ﻣﺧﺎﻟف را ﺑدھﯾد .ھم ﻣﺷﺗری و ھم ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎﯾد از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻓرﻣﺎن اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﺑرای
ﭘوﺷش ﺻورت ،در ھﻣﮫ اوﻗﺎت از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺳت راﻧﻧدﮔﯽ ،ﺿروری اﺳت.

راھﻧﻣﺎ و ﺑﮭﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣراﮐز ﺧرﯾد )ﭘﺎﺳﺎژھﺎ ،ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﻣﺣﺑوب ،ﺑﺎزارھﺎی ردﯾﻔﯽ و ﺑرﻧد ،و ﺑﺎزارھﺎی
ﻣﻌﺎوﺿﮫ ای(
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ﻣراﮐز ﺧرﯾد و ﭘﺎﺳﺎژھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﻠزم ھﺳﺗﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل ﺗوﺳط
ﻣﺷﺗری را ﻓراھم ﮐﻧﻧد.
ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در ﻣراﮐز ﺧرﯾد ،ﺷﺎﻣل اﻏذﯾﮫایھﺎ و ﻏذاﺧوریھﺎ ،ﺑﺎﯾد از ﻓرﻣﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻣﺣﻠﯽ -ھر ﮐدام ﻣﺣدودﯾت
ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻼک اﺳت -و راھﻧﻣﺎی وﯾژه ﺻﻧف ﺧﺎص ﺧود ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻏذاﺧوریھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﯾﺳﺗﻧد .رﺳﺗورانھﺎ/اﻏذﯾﮫﻓروﺷﯽھﺎ ﺑدون ﻣﺣل ﻧﺷﺳﺗن در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯾرون ﺑر و/ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﺑﺎ ﭘﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ روﯾدادھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎی ﭘر ازدﺣﺎم ﺷﺎﻣل اﺟراھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻏﯾره در ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﺑﺎﯾد ﻟﻐو ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ
اﻓﺗد.
ﻣﺣل ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت رﻓﺎھﯽ ھﻣﭼون ﭼرخ و ﻓﻠﮏ ،ﻟوازم ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎزیھﺎی ﺳﮑﮫای ﺑﺎﯾد ﺗﻌطﯾل ﺷوﻧد.
ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﻌﻘول ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺻب ﻋﻼﺋم در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﮭم و ﭘرﺑﺎزدﯾد ،اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﻣﺳﺗﺄﺟران
ﻓروﺷﮕﺎه ،ﺧرﯾداران و ﻋﻣوم ﻣردم ﯾﺎدآوری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺑرﭼﺳبھﺎﯾﯽ را در ﺑﺧشھﺎی ﺗﺷﮑﯾل ﺻف روی ﮐف ﻓروﺷﮕﺎه ﺑرای ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺗظﺎر اﯾﻣن ،ﺑزﻧﯾد.
ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﺑﺎﯾد طرح ﺣﻔﺎظت وﯾژه ﻣﺣل ) COVID-19 (Site-Specific Protection Planﺧود را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﺄﺟران
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ و ﻓروﺷﻧدﮔﺎن اراﺋﮫ دھﻧد.
ﺑﻌﻼوه ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﻣراﮐز ﻓروش ،ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ و ﻓروﺷﻧدﮔﺎن در ﻣوارد زﯾر ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد:
 oﺑﮫ اﺷﺗراکﮔذاری اطﻼﻋﺎت ،آﻣوزش و ﻣﻧﺎﺑﻊ؛
 oدر ﻧظر ﮔرﻓﺗن ورودی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ؛
 oﺗدوﯾن راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت و ﺗﺣوﯾل؛ و
ً
 oﺗﺧﺻﯾص ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎص وﯾژه اﻓراد آﺳﯾبﭘذﯾر ﺷﺎﻣل ﺳﺎﻟﻣﻧدان و اﻓرادی آﺳﯾبﭘذﯾر ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺗرﺟﯾﺣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘس از
ﺗﻣﯾزﮐﺎری ﮐﺎﻣل.
ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﺑﺎﯾد ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ ،ﯾﮏ ﺗﯾم ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟران ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻓروﺷﻧدﮔﺎن از طرح ﭘﯾﺷﮕﯾری COVID-19ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﭘﺎﺳﺎژھﺎ و ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑﺎﯾد ﻧﺻب ﺗﺻﻔﯾﮫﮐﻧﻧدهھﺎی ﭘرﻗدرت ﻗﺎﺑل ﺣﻣل ،ارﺗﻘﺎء ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ھوا ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺣد ﻣﻣﮑن
و اﻧﺟﺎم ﺳﺎﯾر اﺻﻼﺣﺎت ﺑرای اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ھوای ﺑﯾرون و ﺗﮭوﯾﮫ در ﻓﺿﺎھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده را ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﮔﺎریھﺎ ،ﮐﯾوﺳﮏھﺎ و ﺑوﻓﮫھﺎی ﻓروش در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﺗﻣﮭﯾدات ﺗردد ﻋﺎﺑران ﭘﯾﺎده اﺧﺗﻼل
اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻟزاﻣﺎت ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﺷوﻧد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺧش اداری ﮐﮫ در دﻓﺎﺗر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد راھﻧﻣﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری اداری را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
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