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10 شباط/فرباير 2021

COVID-19 خطة السالمة اخلاصة بــــ
سارية بدًءا 12 شباط/فرباير 2021

 خدمات التجميل واخلدمات األخرى )مبا فيها صالونات السبا واألظافر ونزع الشعر والتسمري 
وتصفيف الشعر وصاالت التدليك والوشم(

 لقد قمنا بإعداد خطة السالمة اخلاصة بــــ COVID-19 هذه ملساعدتك على إيجاد بيئة آمنة لك ولعمالك وزبائنك 
وإبقائها كذلك. 

 أكمل هذه اخلطة بالتشاور مع عمالك، مث شاركها معهم. ستساعد اخلطة على إبطاء انتشار COVID-19 وطمأنة زبائنك إىل أن بإمكانهم زيارة مصلحتك أو شركتك بأمان. 
 قد تحتاج إىل تحديث اخلطة يف املستقبل، ذلك أن القيود والنصائح تتغرّي - ميكنك إجراء تغيريات يف اخلطة إذا قمت بطبعها أو حفظها، أو ميكن أن ختتار تزنيل وإعداد 

صيغة خطة جديدة.

على املصاحل التجارية والشركات اّتباع أوامر الصحة العامة الحالّية املتعلقة بـ COVID-19، وعليهم إدارة املخاطر على املوظفني واألشخاص اآلخرين طبًقا لقوانني صحة 
nsw.gov.au وسالمة العمل. للمزيد من املعلومات والنصائح املختصة بقطاعك ُزر املوقع

تفاصيل املصلحة التجارية أو الشركة

اسم املصلحة التجارية أو الشركة:

مّت إكمال اخلطة من جانب:

متّت املوافقة عليها من جانب:

التجارية والشركات < املتطلبات اخلاصة باملصاحل 
متطلبات ملكان عملك واإلجراءات اليت ستطّبقها للحفاظ على سالمة زبائنك وعمالك 

اإلجراءاتاملتطلبات

عافية املوظفني والزبائن

ال تسمح بدخول املوظفني والزبائن املتوّعكني إىل الصالون

 وّفر املعلومات والتدريب اخلاص بكوفيد 19 للعاملني، مبا يف ذلك مىت يجب 
أن خيضعوا للفحص، والتباعد الجسدي، وارتداء األقنعة، والنظافة.

 قم بتوعية املوظفني مبستحقاتهم لإلجازة إذا كانوا مرضى أو إذا تطّلب 
األمر أن يعزلوا أنفسهم.

اعرض شروط الدخول )موقع إلكرتوين، وسائل إعالم اجتماعي، مدخل الصالون(

احرص عىل تدابير السالمة من COVID. استمر في عملك.
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عافية املوظفني والزبائن

يجب أن ُتكمل األماكن واملرافق، على خمتلف أنواعها، املوجودة داخل البناية خطة 
السالمة من كوفيد 19 حيثما أمكن التطبيق. إذا مت تسجيل بيانات االتصال إلكرتونّيًا 

، فإنه قد ال تكون هناك حاجة إىل   عند الدخول إىل املكان الرئيسي يف يوٍم معنّيٍ
 جمع املزيد من بيانات االتصال بالوسائل اإللكرتونّية يف حالة عدم وجود مدخل 

آخر لألماكن الغري رئيسّية. إال إنه، يتعنّي تسجيل املزيد من بيانات االتصال ووقت 
 الدخول إذا كانت تلك األماكن الغري رئيسّية صاالت رياضّية )جيم( مغلقة، 

أو نوادي ليلّية، أو أماكن ضيافة ُتستخدم لتناول الطعام، أو حانات، أو بارات.

اإلجراءاتاملتطلبات

التباعد الجسدي

يجب أال تزيد السعة عن زبون واحد لكل 2 مرت مرّبع. هذا ويتم احتساب األطفال 
ضمن حد السعة.

ُينصح بتوفري كّمامات الوجه للزبائن إذا اختاروا ارتداءها، خاصة يف املساحات 
الداخلية حيث قد يكون من الصعب الحفاظ على التباعد الجسدي.

 قّلل التجمهر وشّجع على التباعد الجسدي بوضع عالمات على األرض حيث 
ُيطلب من الناس أن يصطفوا يف أماكن مثل املناضد )الكاونرتات(.

 حيثما أمكن، تأكد من أن املوظفني يطبقون التباعد الجسدي مبسافة 1.5 مرت 
يف جميع األوقات )مبا يف ذلك أثناء اسرتاحات الوجبات ويف املكاتب أو غرف 

 االجتماعات(، وحّدد قيام عمال معّينني بالعمل يف محطات عمل محددة. إذا مل 
يكن املوظفون قادرين على تطبيق التباعد الجسدي، أو إذا كانوا يعملون يف دور 

 ينطوي على تفاعل كبري مع الناس، فشّدد يف توصيتهم بارتداء كّمامات الوجه، 
إذا كان ذلك ممكًنا عملًيا.

 تأّكد من تنظيم املقاعد يف مناطق االنتظار واملعالجة بالتقّيد مع التباعد 
الجسدي مبسافة 1,5 مرت، عند اإلمكان. 

استخدم اهلاتف أو الفيديو لالجتماعات الضرورية عندما يكون ذلك ممكًنا عملًيا.

 حّدد أوقاًتا خمتلفة ملواعيد بدء عمل املوظفني واسرتاحاتهم، عندما يكون 
ذلك ممكًنا بصورة معقولة. 

 فّكر يف إقامة حواجز فعلية مثل الزجاج الشبكي )plexiglass( حول 
املناضد )الكاونرتات( حيث يكثر مستوى التعامل مع الزبائن.

 راجع عمليات تسليم البضائع املنتظمة واطلب أن تتّم عمليات 
التسليم/ الفواتري بدون ملس عندما يكون ذلك ممكًنا عملًيا.
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التباعد الجسدي

ضع إسرتاتيجيات إلدارة التجّمعات اليت قد تتشّكل مباشرة خارج محّلك.

اإلجراءاتاملتطلبات

النظافة الصحية والتنظيف

اّتبع ممارسات النظافة الصحية الجيدة لليدين.

 تأّكد من وجود كميات كافية من صابون األيدي واملناشف الورقية أو آالت 
تنشيف األيدي يف غرف الحّمام.

 يجب تنظيف أية أسطح يلمسها الزبائن مبادة تنظيف أو محلول مطّهر أو قطع 
املسح الجاهزة بعد استخدامها من جانب أي زبون. ويجب غسل املناشف 

والشراشف بعد كل استخدام.

 نّظف األماكن اليت يكثر استخدامها من جانب املوظفني أو الزبائن مرة على 
 األقل يومًيا باستخدام مادة تنظيف / مطّهر. وقم بتنظيف األماكن واألسطح 

 كثرية اللمس عدة مرات كل يوم باستخدام مادة تنظيف أو مطّهر أو بقَطع 
املسح الجاهزة.

 وّفر دائًما محاليل تطهري بالقوة املناسبة واستخدمها دائًما طبًقا لتعليمات 
الشركة املصّنعة.

ضع مستحضرات التجربة أو عّينات املنتجات بعيًدا كي ال يستخدمها الناس.

ضع الكتب واملجالت والنشرات والحواسيب اللوحية بعيًدا عن متناول الناس.

 ينبغي أن يلبس املوظفون قفازات عند قيامهم بعمليات التنظيف وأن 
يغسلوا أيديهم بصورة كلّية بالصابون واملاء قبل تلك العمليات وبعدها.
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النظافة الصحية والتنظيف

شّجع على استخدام خيارات الدفع اليت ال تتضّمن اللمس.

 بالنسبة لألماكن الداخلّية، قم بزيادة التهوية الطبيعّية، وذلك بفتح النوافذ 
 واألبواب حيثما أمكن، وزيادة التهوية امليكانيكّية باستخدام إعدادات أجهزة 

التكييف واألجهزة األخرى قدر اإلمكان )عن طريق السماح ألكرب قدر من اهلواء 
اخلارجي بالدخول والحد أو تجّنب إعادة تدوير اهلواء مثاًل(.

اإلجراءاتاملتطلبات

حفظ السجالت

احتفظ بسجل يحتوي على أسماء جميع العاملني والزبائن واملقاولني وأرقام 
هواتفهم وأوقات دخول كٍل منهم ملدة 28 يوًما على األقل. يجب الحصول على 

تفاصيل االتصال بكل شخص باستخدام إحدى الوسائل اإللكرتونّية الغري تالمسّية، 
مثل نظام رمز االستجابة السريعة )QR Code( أو ما شابه. ويجب اّتباع االجراءات 

املعّينة لضمان تقدمي الزبائن لبيانات االتصال املطلوبة، مثاًل بالتأّكد من هواتف 
الزبائن من وجود اإلشارة اخلضراء فيها واليت تفيد بأنهم قد سجلوا دخوهلم إىل 
املكان. كما يجب تقدمي السجالت بأقصى سرعة، ولكن ضمن أربع ساعات يف كل 

األحوال، عند طلبها من ِقبل موّظف مسؤول مصّرح له بذلك. 

مالحظة: إذا تعّذر على شخٍص ما تقدمي بيانات االتصال بسبب العمر أو عائق الّلغة، 
ميكن لشخٍص آخر تقدمي بيانات االتصال باإلنابة عنه. وإذا كانت هناك أّية ظروف 
طارئة تُحول دون استخدام الوسائل اإللكرتونّية يف جمع بيانات االتصال )كانقطاع 

 شبكة اإلنرتنت مثاًل(، حينها يجب إدخال أّية سّجالت ورقّية إلكرتونّيًا يف جدول 
البيانات spreadsheet مثاًل خالل 12 ساعة. 

 احرص على أن يتم استخدام السجاّلت بغرض تتّبع املخالطني اخلاص بكوفيد 19 
فقط وعلى أن يتم تجميعها وختزينها بصورة سرّية وآمنة. وعند اختيارك ألحد 
الوسائل اإللكرتونّية واستخدامك هلا، اخّتذ اخلطوات العملّية املناسبة لحماية 

 اخلصوصّية ولضمان أن تكون السجاّلت آمنة. ميكنك االّطالع على صفحة 
.nsw.gov.au االحتفاظ بسجل الزبائن” املوجودة على املوقع“

 عليك توعية موظفيك بتطبيق COVIDSafe وفوائده للمساعدة على تتّبع 
االتصال الذي حصل بني األشخاص إذا لزم األمر.

 تعاون مع NSW Health )دائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز( إذا اتصلت بك 
 SafeWork NSW يف مكان عملك، وقم بإخطار COVID-19 بشأن حالة إصابة بــــ

باألمر على الرقم 50 10 13.
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