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معايير السالمة ف
ماساتشوستس

المطاعم

معايير السالمة اإلجبارية

التباعد االجتماع  

ة بروتوكوالت النظاف
الشخصية

من خدمة خارجية والحد بشدةالعند السماح بخدمة الطاوالت الداخلية، نحن نشجع المطاعم عىل تنسيق سير العمل بحيث تقدم أكير قدر ممكن من الخدمات عير خدمة الطاوالت
الطاوالت الداخلية، من أجل ضمان االمتثال بفعالية لمتطلبات التباعد االجتماعي والحد من األنشطة داخل المساحات المغلقة

ي جميع أماكن جلوس الزبائن، وذلك عند تقديم خدمات الط
:  عاميجب عىل المطاعم االمتثال لقواعد التباعد االجتماعي التالية الخاصة بالقطاع ف 

ا عن جميع الطاوالت األخرى وأي مناطق كثيفة الحركة عىل األقدام 6يجب وضع الطاوالت بحيث تكون عىل مسافة •
ً
ض والمداخل عىل سبيل المثال، الطرق إىل المراحي)أقدام عىل األقل بعيد

ي حالة الفصل بينها بحواجز واقية من دون فتحات (والمخارج
بحيث ال يقل ( ىعىل سبيل المثال، جدران هيكلية أو فواصل من الزجاج المقو  )، ويجوز وضع الطاوالت عىل مسافة أقرب ف 

أقدام ويتم تركيبها بير  الطاوالت واألماكن كثيفة الحركة6طولها عن 

أفراد6ال ُيسمح أن يتجاوز عدد األشخاص عىل الطاولة الواحدة •

ا ألي متطلبات ساري•
ً
وبات، وفق وبات، لكن يجوز إعادة تنظيم مناطق تقديم المشر سالمة من الحرائق، بحيث ىل بناء أو قواعد الة عال يجوز للمطاعم السماح ألي زبون بالجلوس عند ركن المشر

ي ظل كوفيد
ي معايير السالمة ف 

19-تستوعب طاوالت للجلوس تمتثل لجميع متطلبات المسافات والمتطلبات األخرى المنصوص عليها ف 

ي المكان للزبائن الواقفير  •
وبات)يجب عىل جميع الزبائن الجلوس، ويحظر تقديم خدمات الطعام ف  (عىل سبيل المثال، حول أماكن تقديم المشر

ام بجميع معايير السالمة الخاصة بالمسافة الفاصلة بير  الطاوال •  
النظافة الشخصية، مع وعدد أفراد الطاولة، و ت،يجوز للمطاعم تقديم خدمة الطلبات الخارجية أو التوصيل، لكن يجب االلي 

أي طاوالت سواء الداخلية أو الخارجية المتاحة لخدمة زبائن الطلبات الخارجية

وبات أو إزالتها • فيه والمناطق األخرى غير الُمستخدمة لتقديم خدمات الطعام والمشر
هاعىل سبيل المثال، قاعات الرقص، وطاوالت البليار )يجب إغالق جميع أماكن الي  ( دو، والمالعب، وغير

لمنع تجمع الزبائن

 بير  جميع األفراد 6تأكد من وجود مسافة فاصلة تبعد 
ام بذلك إىل تشكيل خطر عىل السالمة بسبب طبيعة الع(العاملون والموردون والزبائن)أقدام أو أكير مل أو بنية مكان ، ما لم يؤِد االلي  

:العمل

ي قد يتجمع فيها العاملون •
ي يستخدمها العاملون واألماكن عالية الكثافة الت 

كة الت  احة وأماكن)أغلق أو أعد تنظيم المساحات المشي  إلتاحة تباعد ( تناول الطعامعىل سبيل المثال، غرف االسي 
ي بمسافة 

ي 6بدن 
ي مساحات التش)أقدام، وأعد تنظيم مكاتب العمل للتأكد من وجود تباعد بدن 

ع مكاتب العمل عىل جانب واحد ف 
 
غيل بحيث ال يجلس عىل سبيل المثال، افصل الطاوالت، ووز

ي ذلك منطقة المطبخ
ام بالمسافات بما ف  (العاملون وجًها لوجه، واستخدم عالمات المسافات لضمان االلي  

ضع الفتات (.عىل سبيل المثال، اتجاه واحد للدخول والخروج من المطعم)حدد مداخل وممرات إرشادية، إن أمكن، الستخدامها لتنظيم حركة السير عىل األقدام، بهدف تقليل المخالطة •
مرئية واضحة عن هذه السياسات

كة لمدة طويلة • ي المساحات المشي 
كة من خ(عىل سبيل المثال، أماكن االنتظار والمراحيض)قم بحظر التواجد ف  ي المناطق المشي 

6الل تحديد مسافة ، واحرص عىل وجود تباعد اجتماعي ف 
يط أو دهان عىل األرض والفتات  أقدام باستخدام شر

ي ح( عىل سبيل المثال، النادل والعاملون بالحافالت)يجب عىل جميع العاملير  الذين يتعاملون مع الزبائن وجًها لوجه •
أقدام6دود مسافة تقليل الوقت الذي يقضونه مع الزبائن ف 

دل)حدد للعاملير  مناطق عمل مخصصة، حيثما أمكن، لتقليل الحركة عير المطعم والحد من المخالطة بير  العاملير  
ُ
(عىل سبيل المثال، مناطق مخصصة للن

ي مكان وا
ات متعاقبة، وحدد أقىص عدد لتواجد األفراد ف  احة عىل في  ع جداول العمل ومواعيد الطعام الخاصة بالعاملير  وأوقات االسي 

ِّ
ي بمسافة واحرص عىل وجود تباعحد،وز

أقدام 6د بدن 
عىل األقل

ي المرة الواحدة عند استخدام األماكن المغلقة 
(عىل سبيل المثال، المصاعد والمركبات)قلل من وجود أكير من شخص واحد ف 

ي يكون فيها األفراد غير قادرين عىل ا
ي جميع األوقات باستثناء الحاالت الت 

حالة طبية أو إعاقةاء غطاء الوجه بسببرتدقم بإلزام جميع الزبائن والعاملير  بارتداء أغطية الوجه ف 

أفضل الممارسات الموص  بها

ي المساحات المغلقة حيثما أمكن 
(عىل سبيل المثال، افتح األبواب والنوافذ)تحسير  التهوية ف 

يجوز للزبائن نزع أغطية الوجه أثناء الجلوس عند الطاوالت

ل غسل أيديهم ووضع معقم لليدين بير  كل تعامل مع طاولة واألخرى
ُ
د
ُ
يجب عىل جميع العاملير  غسل أيديهم بانتظام، كما يجب عىل الن

احة كاٍف لغسل أيديهم بشكل متك ي ذلك الصابون والماء الجاري، واسمح للعمال بوقت اسي 
ي الموقع بما ف 

ام معقم لليدين يحتوي عىل ويمكن استخدرر،تأكد من توفر مرافق غسل اليدين ف 
كخيار بديل% 60كحول بنسبة ال تقل عن 

ي توفير معقمات لليدين تحتوي عىل 
من الكحول عىل األقل عند المداخل والمخارج ومنطقة تناول الطعام% 60ينبغ 

ي موقع العمل بمنتجات تنظيف كافية 
(عىل سبيل المثال، معقم ومناديل مبللة مطهرة)قم بإمداد العاملير  ف 

وتوكوالت النظافة الشخصية والسالمة انشر الفتات مرئية عير الموقع لتذكير العاملير  والزبائن بير

ها  وبات، وغير ي إغالق بوفيهات الخدمة الذاتية غير الخاضعة للمراقبة، ومحطات اإلضافات عىل سطح الطعام، وأقسام المشر
ية األخرىأماكن الخدمة الجماعمن يجب االستمرار ف 

ي عدم وضع التوابل والمنتجات المشابهة 
ي تقديمها عند الطل( عىل سبيل المثال، الملح والفلفل وتتبيلة السلطة)ينبغ 

ا عىل الطاوالت، بل ينبغ 
ً
ي مواد ذات حصة واحدة مسبق

مثل )ب إما ف 
ي حاويات تقديم تخضع للتعقيم بير  كل مرة استخدام ( عبوات أو أكواب فردية

أو ف 

ي الواليةيجوز 
ي الم.للمطاعم تقديم خدمة الطاوالت الخارجية عند بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة الفتح الُمطبقة ف 

ي وقت الحق وبناء عىل أمر الحق ف 
رحلة الثانية، ببدء خدمة سُيسمح للمطاعم ف 

ي مستمر ي حال أظهرت بيانات الصحة العامة حدوث تحسن إيجانر
الطاوالت الداخلية ف 

ي 
ون  وتوكوالت الخاصة بالقطاع عىل الموقع اإللكي  https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusettsيمكن العثور عىل المزيد من التفاصيل عن الير

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts


معايير السالمة اإلجبارية

فريق العمل وعمليات 

مزاولة النشاط

ي التشجيع عىل إجراء حجوزات أو االتصال المسبق، إذا أمكن، كما يجب عىل المديرين التأكد من عدم تجمع منتظري طاوالت تقديم الطعا
ي ينبغ 

كة أو تكوينهم لصفوف المناطق المشي  م ف 

ي عىل المطا
 أو أن الطلبات جاهزة، بل ينبغ 

ً
تمد عىل اللمس مثل استخدام وسائل ال تععم ال يجوز للمطاعم استخدام صفارات أو أجهزة أخرى مع الزبائن، للتنبيه أن المقعد أصبح مهيأ

إعالنات صوتية ورسائل نصية وإشعارات عىل شاشات فيديو أو لوحات مثبتة

ي ذلك تدابير النظافة الشخصية والتدابير األخرى، به
م تدريًبا للعاملير  عن أحدث معلومات السالمة، وعن االحتياطات الالزمة بما ف 

ِّ
:رض، وتشمل ما يىلي الحد من انتقال المدف قد
، وغسل اليدين، وتوجب أغطية الوجه واالستخدام المالئم لها• التباعد االجتماعي
ل ممارسات تقديم الطعام للحد من وقت الوجود مع الزبائن ضمن مسافة •

 
أقدام6عد

ي ذلك التحقق من درجة الحرارة أو األعراض•
ل، بما ف  ي المي  

ي ف 
الفحص الذان 

التشديد عىل أنه ال يجوز للعاملير  المرض  الحضور إىل العمل •
ي حالة تفاقم حدة األعراض•

مت  تطلب العناية الطبية ف 
ة نتيجة التعرض له• وس والمعاناة من حالة خطير  عرضة لإلصابة بالفير

ي قد تجعل األفراد أكير
ما هي الحاالت الصحية المسبقة الت 

ي عىل مشغىلي المطاعم تحديد ساعات عمل ومناوبات تكيفية للعاملير  للحد من المخالطة بير  العاملير  وتقليل االزدحام عند نقاط الدخو 
لينبغ 

ي مناطق مخصصة
ي استكمال الشحن والتسليم ف 

ي الموقع، وينبغ 
قلل عدد الزوار ومقدمي الخدمات ف 

ي عىل العاملير  عدم الحضور إىل العمل إذا شعروا بالمرض
ينبغ 

 مع كل مناوبة من خالل التأكد مما يىلي 
:يجب عىل المطاعم فحص العاملير 

أو السعال أو ضيق النفس أو التهاب الحلق( درجة مئوية أو أعىل100.3)عدم معاناة العامل من أي أعراض مثل الحّم  •
ة’عدم تعرض العامل • ي مصطلح . 19-مع أي فرد تم تشخيصه بكوفيد‘ لمخالطة مباشر

ة"يعت  ي نفس األشة المعيشية مع شخص مؤكدة إصابته بكوفيد" المخالطة المباشر
، أو 19-السكن ف 

عىل )، أو التواصل المباشر مع اإلفرازات 19-دقيقة أو أكير من شخص مؤكدة إصابته بمرض كوفيد15أقدام لـ 6، أو التواجد عىل مسافة 19-العناية بشخص ذي إصابة مؤكدة بمرض كوفيد
ي أو السعال تجاهك

، أثناء ظهور األعراض عىل ذلك الشخص  19-لشخص تأكدت إصابته بمرض كوفيد( سبيل المثال، مشاركة األوان 
ي أو الحجر الصحي  •

لم يطلب طبيب العامل أو مسؤول الصحة العامة المحىلي الخاص به الخضوع للعزل الذان 
ل• .  يجب إرسال العاملير  المرض  أو الذين يشعرون بالتعب إىل المي  

يجوز رفض دخول أي شخص تظهر عليه عالمات المرض 

ي عىل صاحب العمل إخطار مجلس الصحة المحىلي 
ي مكان العمل، ينبغ 

ي حالة إخطار صاحب العمل بوجود إصابة مؤكدة ف 
التابع لمكان العمل، والعمل معهم عىل تعقب ( LBOH)ف 

ي 
صح العاملير  بالعزل والحجر الذان 

ُ
ي مكان العمل، ون

المخالطير  المحتملير  ف 

ي حالة إصابتهم المؤكدة بكوفيد
ل)19-أخطر العاملير  بأنه ال يجوز لهم العمل ف  ي المي  

ين لشخص مصاب بكوفيد( يجب عزلهم ف  ي حالة اكتشاف أنهم مخالطير  مباشر
ي عليهم )19-أو ف 

ينبغ 
ل ي المي  

ام الحجر الصحي ف  (الي  

ا للتوجيهات أو بناء عىل طلب من 
ً
ية أو كليهما انشر إشعاًرا للعاملير  والزبائن عن المعلومات الصحية المهمة وتدابير السالمة المعنLBOHقد ُيوضى بإجراء فحص للعاملير  اآلخرين وفق

ي توجيهات الحكومة
المنصوص عليها ف 

ي توجيهات الوالية الخاصة 
ي أماكن العملةالسالمة اإللزاميبمعايير انشر إشعاًرا للعاملير  والزبائن عن المعلومات الصحية المهمة وتدابير السالمة المعنية المنصوص عليها ف 

ف 

 
ا
ا للوائح)عير   شخًصا مسؤوًل

ً
ي هذا المستند( CMR 105 590وفق

اف عىل تنفيذ التوجيهات الواردة ف  ي كل مناوبة لإلشر
ف 

ي حالة الحصول عىل موافقة ال
ي الخارج لتشمل الباحات ومواقف السيارات إذا كان متاًحا، ف 

ية بلدسُيسمح للمطاعم بزيادة مساحة تقديم الطعام ف 

أفضل الممارسات الموص  بها

ي عىل المطاعم االحتفاظ برقم هاتف أحد األشخاص عىل
ون من دون حجز مسبق، ينبغ  ير  تتبع االتصال طاولة، لتمكالعند تدوين الحجوزات وعند تنظيم جلوس الزبائن الذين يحض 

إرسال رسالة نصية عند عىل سبيل المثال، السداد من دون لمس، وتقديم الطلبات عير الهاتف، و )التشجيع عىل استخدام الحلول التكنولوجية حيثما أمكن، للحد من التواصل شخصًيا 
(الوصول للتمكن من الجلوس

ا لما حددته مراكز السيطرة عىل األمراض 19-تشجيع العاملير  المعرضير  بصفة خاصة لإلصابة بكوفيد
ً
ل أو عىل البق( عىل سبيل المثال، بسبب العمر أو حاالت صحية مسبقة)وفق ي المي  

اء ف 
ترتيب مهمات عمل بديلة

19-فيدتشجيع العاملير  بشدة عىل تحديد األعراض لديهم أو لدى أي مخالط مباشر وإبالغ صاحب العمل بأي حالة معروفة أو مشتبه بإصابتها بمرض كو 

، عىل إعالم صاحب العمل ألغراض إجراء تنظيف وتطهير وتعقب للمخالطير  19-تشجيع العمال المؤكد إصابتهم بمرض كوفيد

ي 
 
معايير السالمة ف
ماساتشوستس

المطاعم

ة بروتوكوالت النظاف
الشخصية

ي أي من األشكال التالية
ستخدم لمرة واحدة فقط ويتم التخلص منها بعد كل استخدام، ( 1: يجب تقديم قوائم الطعام ف 

ُ
عىل سبيل المثال )قائمة طعام معروضة ( 2قوائم طعام ورقية ت

ية ض عىل هواتف الزبائن أو األجهزة النقالة( 3، (رقمية، أو سبورة بيضاء، أو سبورة طباشير عرَّ
ُ
ونية ت قوائم طعام إلكي 

ي لف األدوات أو تغليفها
ي وأدوات المائدة إما صالحة لالستخدام لمرة واحدة أو يتم تعقيمها بعد كل استخدام، وينبغ 

ي عدم إعداد الطاوالت. يجب أن تكون األوان 
ا للحد من فرص ينبغ 

ً
مسبق

التعرض 

ا بير  كل مرة جلوس
ً
يجب تنظيف الطاوالت والكراسي وتعقيمها جيد

ي 
ون  وتوكوالت الخاصة بالقطاع عىل الموقع اإللكي  https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusettsيمكن العثور عىل المزيد من التفاصيل عن الير

https://www.mass.gov/info-details/reopening-mandatory-safety-standards-for-workplaces
https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts


معايير السالمة اإلجبارية

التنظيف والتطهير 

ي دورات المياه 
اديل الورقية، عىل سبيل المثال، مقاعد الحمام، ومقابض األبواب، والمقابض داخل كابينة المرحاض، واألحواض، وموزعات المن)قم بتنظيف األسطح متكررة اللمس ف 

(CDC)باستمرار وبما يتوافق مع توجيهات مراكز السيطرة عىل األمراض ( وموزعات الصابون

احتفظ بسجالت تنظيف تتضمن التاريــــخ والوقت ونطاق التنظيف

(عىل سبيل المثال، مقابض األبواب، وأزرار المصاعد، والساللم)قم بتطهير متكرر لألماكن كثيفة االستخدام واألسطح متكررة اللمس 

ي منطقة العمل الداخلية
ب جميع األسطح المالمسة للطعام عند استخدام المطهرات. اتبع اإلجراءات لزيادة التنظيف والتطهير ف 

َّ
جن
ى
لمالمسة للطعام وتعقيمها قبل يجب تنظيف األسطح ا. ت

يجب تنظيف األسطح غير المالمسة للطعام باستمرار. االستخدام، عن طريق معقم معتمد لالستخدام عىل األسطح المالمسة للطعام

ي إصابة عامل أو زبون أو مورد بكوفيد
ي حالة االشتباه ف 

ا لتوجيهات 24أو تأكدت إصابته بالمرض، يجب عىل المطعم اإلغالق عىل الفور لمدة 19-ف 
ً
ساعة، ثم تطهير وتعقيم المكان وفق

مراكز السيطرة عىل األمراض السارية قبل إعادة الفتح

ي 
 
معايير السالمة ف
ماساتشوستس

المطاعم

ي 
ون  وتوكوالت الخاصة بالقطاع عىل الموقع اإللكي  https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusettsيمكن العثور عىل المزيد من التفاصيل عن الير

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

