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 اسم المؤسسة: 

 : لمبنىعنوان ا

   الحجم التقريبي للمساحة المفتوحة للمجتمع العام ُيقاس باألقدام المربعة: 

 اإلجراءات. تطبيق عدم أسباب ريتفسل االستعداداإلجراءات المذكورة الحقا. يجب جميع ينبغي للمؤسسة تطبيق 
_____________________________________________________________________ 

 الالفتات:

  أو  ىيهم حملد كان إذا ى نالمب إلى الدخول    بتجنب نائالموظفين والزب إلعالم مبنىوجود الفتات عند جميع مداخل ال ❑

  أو؛ والحرص على استعمال منديل ورقي  بينهم وبين أي شخص   أقدامن ستة بمسافة ال تقل ع  واالحتفاظ؛ سعال

؛ وعدم المصافحة والتالمس الغير  أثناء العطس والسعال  ذا لم يتوفر بثني المرفقإالعطس والسعال، و ثناءأقماش 

 ي.ضرور

 . ىمبنوجود الفتات تحتوي على المراسم اإلرشادية للتباعد االجتماعي عند كل مداخل ال ❑

_____________________________________________________________________ 

 :(على كل ما ينطبق راءات لحماية صحة الموظفين )ضع إشارةجاإل

 . ام بذلكقيال إلى  البيت الذين يستطيعون العمل من   الموظفينتم توجيه جميع  ❑

 ض.يشعرون بالمر  كانوا إذاالعمل  إلىعدم الذهاب ر جميع الموظفين باخبإ تم  ❑

 . مكان العمل إلىجرى فحوصات ألعراض المرض قبل دخول الموظفين  ت ❑

 .البعض   عن بعضها أقدامستة   مسافة ال تقل عن محطات العمل أو كل المكاتب إبعاد  ❑

 على الجدول التالي:  بتكرار األخرى، والحمامات، واألماكن العامة  االستراحةيتم تعقيم غرف  ❑

 غرف االستراحة:  ❑

 الحمامات:  ❑

 : األخرىاألماكن  ❑

 : لمذكورة الحقاعالقة لجميع الموظفين في األماكن ا ات يتم توفير المعقمات والمواد ذ ❑

 : مذكورة الحقالجميع الموظفين في األماكن ال١٩-كوفيد يتم توفير مطهر كحولي لليدين فعال في القضاء على  ❑

 والماء للموظفين في األماكن المذكورة الحقا:  توفير الصابونيتم   ❑

 . لجميع الموظفين االرشادية لتعليماتتم توزيع هذه ا  ❑

 : أخرى صف إجراءات --اختياري ❑

___________________________________________________________________

 :(على كل ما ينطبق اإلجراءات لمنع التجمع )ضع إشارة

ال   ةمساف ىلعبالمحافظة والموظفين  لزبائنل  للسماح______ إلى األوقات  جميع د عدد الزبائن في المتجر في يحدت ❑

 . بين شخص وأخر  أقدام   ستة تقل عن

 . كما هو مذكور سابقا  مبنى الزبائن في اللإلشراف على المحافظة على عدد  عين موظف عند الباب  ت ❑

 : اشرح  واالنتظار في الطابور.   االزدحامتحديد الحد األقصى لعدد السلع الضرورية لتقليل   ❑

 : أخرى صف إجراءات --اختياري ❑
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___________________________________________________________________

   :(على كل ما ينطبق )ضع إشارة بين االشخاص قدمأستة مسافة ال تقل عن ى عللمحافظة اإلجراءات ل

حتى وهم في    أقدامستة  ال تقل عن بعض بمسافة  على المباعدة عنوضع الفتات خارج المتجر لتذكير األشخاص  ❑

 . الطابور

في أماكن الطابور داخل المتجر وعلى   أقدامستة بمسافات  أخرىعالمات  أو رض على األ  وضع شريط الصق ❑

 المباعدة. على لتأكيد لالفتات تطلب من الزبائن استخدام  العالمات   إلى الرصيف العام، باإلضافة 

 لمنع التجمع. التوزيع  أماكن  عن فصل أماكن الطلب  ❑

، باستثناء  أقدام ستة عالم جميع الموظفين بالتزام المباعدة عن بعضهم البعض وعن الزبائن بمسافة ال تقل عنإتم  ❑

 ر. كما يلزم بشكل أخ أول البضائع والخدمات يصتواللحظات التي يلزم فيها قبول الدفع، 

 : أخرى صف إجراءات --اختياري ❑

_________________________________________________________ 
 :(على كل ما ينطبق اإلجراءات لمنع التالمس الغير ضروري )ضع إشارة

 ي بضائع المتعلقة بالطعام. منع الخدمة الذاتية أل  ❑

  تالموظفين، وليس  المفتوحة عن طريق الطعام بطاوالتاألكواب والبضائع المتعلقة  توفير أغطية يتم   ❑

   .خذ زبائن لأللل

    . المأكوالت بالجملةبيع  ال يتم توفير الخدمة الذاتية عند صناديق  ❑

 . القابلة إلعادة االستخدام من المنزل خرىاألغراض األ   أوكواب الشخصية يتم منع الزبائن من جلب الحقائب واأل  ❑

 . انتظامفي حال تعذّر ذلك تعقيم أنظمة الدفع بو يتم توفير أنظمة الدفع الغير تالمسية، ❑

 أخرى )على سبيل المثال ساعات محددة للكبار في السن(: صف إجراءات --اختياري ❑

_________________________________________________________ 

    :(على كل ما ينطبق التطهير )ضع إشارة ةيادزاإلجراءات ل

 . عربات التسوق وسالل المشترياتبجانب ١٩-توفير المناديل المطهرة الفعالة في القضاء على كوفيد ❑

 . بانتظاملتعقيم العربات والسالل موظف أو أكثر يتم تعين  ❑

 وطاوالت مبنىمدخل البجانب  ومعقم فعال للمجتمع العام عند أ أو يتم توفير مطهر كحولي لليدين، صابون وماء،  ❑

 . بشكل مباشر فيها األشخاص  يتفاعل  التي مبنى كن خارج وداخل الاالدفع واألم

 . استخدام قالم بعد كل  يتم تعقيم كل أجهزة الدفع واأل  ❑

   . المالمسة العالية بتكراريتم تعقيم اسطح  ❑

    :أخرى صف إجراءات --اختياري ❑

      غير مذكورة هنا أخرىإجراءات   يأ مؤسسة إضافة  صفحات تحتوي علي قائمة  ال*يجب على 

   :عن هذه التعليمات  االرشادية لألسلة والتعليقاتالشخص التالي يمكنك االتصال ب

 : ________________رقم الهاتف : _________________   االسم

 




