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توجيه مسؤول الصحة رقم 2020ـ( 34ملحق ب)

خطة الصحة والسالمة

خطة الصحة والسالمة (صادرة بتاريخ )2020/9/14

يجب على كل دارعبادة أن يكمل خطة الصحة والسالمة هذه وينشرها في الموقع ويتبعها.

قائمة تدقيق

تحقق من جميع العناصر أدناه التي تنطبق وسجل المعلومات المطلوبة األخرى.

اسم المنشأة :

اسم جهة االتصال :

عنوان المنشأة:

رقم الهاتف:

(يمكنك االتصال بالشخص المذكور أعاله لطرح أي أسئلة أو تعليقات حول هذه الخطة).
☐ بيت العبادة على دراية بجميع المتطلبات المنصوص عليها في توجيه مسؤول الصحة رقم  ، 34-2020ومتوفر على
 http://www.sfdph.org/directivesوبروتوكول التباعد االجتماعي المتاح على
.https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07i- Appendix-A.pdf
☐ أعدت دار العبادة المكان ألي تجمع ديني داخلي ضامنا للتباعد الجسدي الكافي بين الموظفين والمشاركين .على سبيل المثال ،
وضع دارالعبادة خطة للمشاركين للدخول والخروج من الفضاء الخارجي بأمان مع الحفاظ على التباعد االجتماعي  ،وإضافة
عالمات مادية إلثبات مسافة  6أقدام في المناطق التي قد يجلس فيها المشاركون أو يتجمعون  ،و إنشاء نظام حجز إلدارة أوقات
وصول ومغادرة المشاركين.
☐ وضعت دار العبادة الفتات في جميع أنحاء ا المكان لتذكير الموظفين والمشاركين بالتزاماتهم بارتداء أغطية الوجه  ،والحفاظ على
مسافة جسدية  ،واالنخراط في النظافة الشخصية المناسبة.
☐ تم تدريب الموظفين على متطلبات بروتوكول التباعد االجتماعي وهذا التوجيه بما في ذلك االلتزامات بفحص أنفسهم والمشاركين ،
والحفاظ على تدابير الصرف الصحي المحسنة  ،وفرض التباعد المادي ومتطلبات تغطية الوجه في التوجيه.
☐ يجب على دار العبادة إنشاء و تنفيذ خطة لتنظيف وتطهير األسطح عالية اللمس مثل المقاعد واألبواب واألسطح أو األشياء الشائعة
األخرى عالية اللمس قبل كل تجمع أو بعد كل استخدام.
☐ يجب على دار العبادة تنفيذ جميع ممارسات التكييف والتهوية الممكنة المحددة في التوجيه.
☐ التجمعات محدودة بنسبة أقل من  ٪25من سعة الغرفة أو إجمالي  100شخص  ،ومن المقرر أن تستمر لمدة ساعتين أو أقل ،
وتكون قصيرة قدر اإلمكان.
☐ يتم الحفاظ على مسافة ستة أقدام بين األشخاص من أسر مختلفة .يرتدي الجميع غطاء للوجه ما لم يأكل أو يشرب أو يستثنى من
ذلك.
☐ ال يسمح بالغناء والترديد والصراخ خالل التجمعات الدينية الداخلية .يجب أال تشجع دور العبادة المشاركين على الغناء أو الترديد
أو الصراخ أثناء التجمع الديني الداخلي.
☐ ال يسمح للمشاركين بالتجمع قبل التجمعات الدينية الداخلية أو بعدها.
☐ إذا كان موظفو دار العبادة يشاركون في تجمعات متتالية  ،فهناك وقت كافٍ بين التجمعات لالنخراط في إجراءات الصرف الصحي
والتطهير المناسبة .في حالة استضافة خدمات متزامنة أو متداخلة  ،يقوم بيت العبادة بتطوير خطة مكتوبة والحفاظ عليها وفقًا للقسم
 4.1.3من التوجيه.
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