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 ویژه    COVID-19راھنمای بازگشایی  
 مراکز خرید ھا و  فعالیت فروشگاه  

 
 2020/ 15/ 7تاریخ بروز رسانی  

 )Monitoring Listژوئیھ در فھرست پایش و نظارت ( 12بھ دلیل افزایش تعداد موارد ابتالی جدید و بستری، آالمدا کانتی در تاریخ  نکتھ:
COVID_19  ژوئیھ و تا اطالع   15ژوئیھ، این امر بدین معناست کھ از تاریخ  13ایالتی صادر شده در تاریخ  ھایفرمانایالتی قرار گرفت. با توجھ بھ

کھ در این زمان مجاز نیستند یا   ھاییفعالیت رسانی این تغییر و ثانوی، فعالیت مراکز خرید و پاساژھای سرپوشیده مجاز نیست. این راھنما برای اطالع 
 ست.  قابل اجرا نیستند، بھ روز شده ا

 ھدف این سند 

دارید یا بھ کمک فنی نیاز  سؤالیرسانی در مورد بھترین اقدامات برای بازگشایی ایمن. در صورتی کھ ارائھ راھنمایی عمومی و اطالع
تماس بگیرید. برای دریافت منابع اطالعاتی مربوط بھ کسب و کارھا، بھ سایت   COVIDRecovery@acgov.orgدارید، با ایمیل 

recovery.aspx-ncov/covid-http://www.acphd.org/2019  .مراجعھ کنید 

است، اما آالمدا کانتی در  )State’s Resilience Roadmap( نقشھ راه بازیابی ایالتیدر راستای  طرح بازگشایی آالمدا کانتیتوجھ: 
 ھای بیشتر مالک است.  کند. راھنمای محتوی محدودیتیالت اعمال می ھای بیشتری در مقایسھ با امناطقی محدودیت

 الزامات کسب و کار 

و محلی  راھنمای ویژه صنعتی ایالتیرا بر اساس   Specific Protection Plan-Site( 19-COVIDطرح حفاظت ویژه محل ( .1
 تدوین و اجرا کنید

گیری فیزیکی و شستشوی ، غربالگری عالئم، پوشش صورت، و اھمیت فاصلھ COVID-19کارکنان را در زمینھ پیشگیری از  .2
 آموزش دھید ھادستمکرر 

 بھ سر کار بیایند  ندھید را برای تمامی کارکنان اجرا کنید و بھ کارکنانی کھ عالئم دارند، اجاره  غربالگری عالئم .3
 بھداشتی و ضدعفونی سازی تدوین کنید ھایپروتکل .4
 گیری فیزیکی وضع کنید فاصلھ  ھایدستورالعمل .5
ورت آالمدا فرمان پوشش ص، غیره) کنندگان تأمیناطمینان حاصل کنید کھ تمام افراد در محل کسب و کار شما (مشتریان، کارکنان،  .6

 .  کنندمیرا رعایت  کانتی
، و فرمانھای افسر بھداشت محلی، تمامی (نقشھ راه بازیابی کالیفرنیا) California Resilience Roadmapراھنمای منتشر شده  .7

مقررات جاری فدرال، کالیفرنیا، و محلی مربوط بھ مرخصی استعالجی با حقوق را برای افرادی کھ بھ دالیل مرتبط با بیماری 
 کنند، رعایت کنید.  بھ طور ایمن کار توانندنمی COVID-19گیر ھمھ

 

 

 ھا و بھترین اقدامات راھنمای فروشگاه 
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شود در  شود، اکیداً توصیھ میھا، بھ ھر فروشگاھی کھ خرید مشتریان آن در فضای سرپوشیده انجام میبھ موجب این دستورالعمل •
فروشگاه ادامھ دھند تا مشتریان امکان خرید صورت امکان بھ ارائھ خدمات برداشت و/یا تحویل اقالم خرید در کنار جدول/جلوی  

 بدون نیاز بھ وارد شدن در فضای سرپوشیده را داشتھ باشند. 
باید ظرفیت فضای سرپوشیده خود را   فروشگاهتوان با وقت قبلی و یا بھ صورت نوبتی انجام داد.  خرید در فضای سرپوشیده را می •

ا تعداد نفراتی کھ بتوانند در تمامی اوقات حداقل فاصلھ فیزیکی شش فوت از % درصد حداکثر ظرفیت معمول خود ی50بھ کمتر از 
   یکدیگر را حفظ کنند، کاھش دھند.

 تری تعیین کنند.ظرفیتی پایین ھایمحدودیت توانندمیکسب و کارھای شخصی در صورت تمایل  •
 فروشگاه لحاظ کنند تا میزان تردد را پایین نگھ دارند. توانند محدودیت زمانی برای حضور مشتریان در کسب و کارھا می •
ھا، اطمینان حاصل کنید کھ مشتریان در ھنگام تصفیھ حساب و خروج در فاصلھ حداقل شش با نصب پارتیشن، مانع یا سایر روش •

ی انجام پرداخت، فوتی از کارکنان قرار داشتھ باشند؛ یا اگر حفظ فاصلھ شش فوتی ممکن نیست، بھ جز در زمان ضرورت برا
 صفحات شفافت حفاظتی نصب کنید. 

 تعیین کنید. COVID-19در نظر داشتھ باشید زمانی خاص ویژه افراد با خطر باالتر بیماری شدید ناشی از  •
کارکنانی را کھ ھمیشھ در محل ھستند، برای نظارت بر ظرفیت فروشگاه تعیین کنید. اگر ظرفیت فروشگاه تکمیل شده باشد، شخص  •

 ین شده برای این کار باید در کنار در ورودی از مشتریان بخواھد با فاصلھ شش فوتی از یکدیگر صف تشکیل دھند. تعی 
مشتریان و کارکنان باید قبل دست زدن بھ اجناس، دستان خود را ضدعفونی کنند یا دستکش بپوشند. مالکان فروشگاه باید در  •

 رار دھند. صورت امکان، ضدعفونی کننده را در اختیارشان ق
 و بدون تماس ارجحیت دارد.   نقدی غیرھا پرداخت در صورت امکان استفاده از سیستم •
 ھا، رزرو و پرداخت حضور در محل با خودرو باید از قبل بھ صورت آنالین یا تلفنی انجام شود.در صورت وجود، سفارش  •
 ای را ندھید.اجازه ناخنک زدن و دسترسی مشتریان بھ کاالھای فلھ  •
 مانند.ھای پرو بستھ میھا را نباید قبل از خرید در محل فروشگاه پرو کرد و اتاقسلبا •
 ھای تشکیل صف روی کف فروشگاه برای مشخص کردن فاصلھ انتظار ایمن، بزنید.ھایی را در قسمت صندوق و بخشبرچسب •
ای را در میان راھروھا مشخص ر یک طرفھ توانند فاصلھ شش فوتی را ھنگام عبور رعایت کنند، مسیدر صورتی کھ مشتریان نمی •

 کنید. 
 در صورت امکان، تنھا یک ورودی و یک خروجی تعبیھ کنید. •
قبل   24ھا باید اجناس استردادی را تا استرداد اجناس را بر اساس آخرین راھنمای موجود در صنعت مربوطھ انجام دھید. فروشگاه •

بگذارند. افزایش مھلت استرداد یا تعویض اجناس را مد نظر داشتھ باشید تا مشتریان  از قرار دادن مجدد در چرخھ فروش، کنار 
تر بھ تعویق بیندازند یا از مشتریان خواھش کنید اجناس  بتوانند رفت و آمد مکرر بھ محل کسب و کار شما را تا زمانی ایمن

 کاھش یابد. استردادی یا تعویضی را از طریق پیک ارسال کنند تا ارتباطات غیرضروری 
 گیری فیزیکی ھستند، منع کنید. ھای فاصلھ کارکنان را از دست دادن و آداب احوالپرسی مشابھ کھ ناقض پروتکل •
ھای فوق مربوط بھ فروشند باید دستورالعملھایی کھ خودروھای صفر یا کارکرده را بھ صورت مستقیم بھ مشتریان میفروشگاه •

 ارد زیر را رعایت کنند: و نیز مو ھای فروش خودروراھنمای ایالتی نمایشگاهھا و فروشگاه
o  ھا در تاالر نمایش و محل انتظار را افزایش دھید تا در صورت ضرورت مراجعھ حضوری،  فاصلھ بین میزھا/صندلی

 فاصلھ فیزیکی بین افراد رعایت شود.
o ویژه مدیریت محیط اداری را   راھنمای ایالتی محیط کاری اداریھای فروش خودرو برای مدیریت کارکنان، نمایشگاه

 کنند. رعایت می
o   در ھنگام انجام تست رانندگی، تنھا اجازه حضور یک مشتری در خودرو با یکی از کارکنان در صندلی عقب سمت

ھم مشتری و ھم کارمند باید از پوشش صورت استفاده کنند کھ بھ موجب فرمان افسر بھداشت برای   مخالف را بدھید.
 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  
 ای)  معاوضھ 
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ز خرید و پاساژھای سرپوشیده ملزم ھستند بستھ باشند تا زمانی کھ ساز و کار فعالیت در فضای باز یا خدمات تحویل توسط مراک •
 مشتری را فراھم کنند. 

ھر کدام محدودیت  -ھای ایالتی و محلیھا، باید از فرمان ھا و غذاخوری ایکسب و کارھای شخصی در مراکز خرید، شامل اغذیھ  •
 و راھنمای ویژه صنف خاص خود پیروی کنند.   - باشد مالک است بیشتری داشتھ

ھا بدون محل نشستن در فضای باز فروشی ھا/اغذیھ ھای سرپوشیده مجاز بھ فعالیت نیستند.  رستوران در حال حاضر غذاخوری  •
 توانند بھ صورت بیرون بر و/یا تحویل با پیک فعالیت کنند. می

ھای پر ازدحام شامل اجراھای موسیقی و غیره در مراکز خرید باید لغو شود یا بھ تعویق تمامی رویدادھای عمومی یا گردھمایی •
 افتد.  

 ای باید تعطیل شوند. ھای سکھمحل بازی کودکان و سایر خدمات رفاھی ھمچون چرخ و فلک، لوازم بازی یا بازی  •
ھای مھم و پربازدید، انجام دھند تا بھ کارکنان، مستأجران ملھ نصب عالئم در مکان مراکز خرید باید اقداماتی معقول، از ج •

 فروشگاه، خریداران و عموم مردم یادآوری کنند کھ باید از پوشش صورت استفاده کرده و فاصلھ فیزیکی را رعایت کنند. 
 تظار ایمن، بزنید.ھای تشکیل صف روی کف فروشگاه برای مشخص کردن فاصلھ انھایی را در بخشبرچسب •
خود را بھ تمامی مستأجران  Site-Specific Protection Plan( COVID-19مراکز خرید باید طرح حفاظت ویژه محل ( •

 ھا و فروشندگان ارائھ دھند.  فروشگاه
 ھا و فروشندگان در موارد زیر ھمکاری کنند:کنیم کھ متصدیان مراکز فروش، مستأجران فروشگاهبعالوه توصیھ می •

o  اطالعات، آموزش و منابع؛   گذاریاشتراکبھ 
o ھا؛  ھای مربوط بھ مستأجران فروشگاهدر نظر گرفتن ورودی جایگزین بھ بخش 
o  تدوین راھکارھایی برای ارائھ خدمات دریافت و تحویل؛ و 
o زمانی پس از پذیر پزشکی، ترجیحاً پذیر شامل سالمندان و افرادی آسیبتخصیص ساعاتی خاص ویژه افراد آسیب

 تمیزکاری کامل.
ھا، یک تیم تضمین کیفیت تشکیل دھند تا اطمینان حاصل کنند  مراکز خرید باید، در صورت امکان با ھمکاری مستأجران فروشگاه •

 کنند. پیروی می  COVID-19ھا و سایر فروشندگان از طرح پیشگیریکھ مستأجران فروشگاه
ھای پرقدرت قابل حمل، ارتقاء فیلترھای ھوا ساختمان تا باالترین حد ممکن  کنندهب تصفیھپاساژھا و مراکز خرید سرپوشیده باید نص •

 و انجام سایر اصالحات برای افزایش میزان ھوای بیرون و تھویھ در فضاھای سرپوشیده را مد نظر داشتھ باشند.
کھ در آخرین تمھیدات تردد عابران پیاده اختالل  ای قرار گیرند ھای فروش در فضای باز باید بھ گونھھا و بوفھھا، کیوسکگاری •

 گیری فیزیکی نشوند.  ایجاد نکنند یا مانع الزامات فاصلھ 
 ایت کنند.  را رع راھنمای ایالتی محیط کاری اداریکنند باید کارکنان بخش اداری کھ در دفاتر کار می •

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces.pdf
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