مساعدة املصاحل التجارية
والشركات على العودة إىل العمل
 30حزيران/يونيو 2020

خطة السالمة اخلاصة ب ـ COVID-19

سارية املفعول يف  1متوز/يوليو 2020

خدمات التجميل واخلدمات األخرى (مبا فيها صالونات السبا واألظافر ونزع الشعر والتسمري
وتصفيف الشعر وصاالت التدليك والوشم)
لقد قمنا بإعداد خطة السالمة اخلاصة ب ـ  COVID-19هذه 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-19وطمأنة زبائنك إىل أن بإمكانهم زيارة مصلحتك أو شركتك بأمان.
تتغي  -ميكنك إجراء تغيريات يف اخلطة إذا قمت بطبعها أو حفظها ،أو ميكن أن ختتار تزنيل وإعداد
قد تحتاج إىل تحديث اخلطة يف املستقبل ،ذلك أن القيود والنصائح ّ
صيغة خطة جديدة.
على املصاحل التجارية والشركات اتّباع أوامر الصحة العامة الحال ّية املتعلقة بـ  ،COVID-19وعليهم إدارة املخاطر على املوظفني واألشخاص اآلخرين طبقً ا لقوانني صحة
وسالمة العمل .للمزيد من املعلومات والنصائح املختصة بقطاعك زُ ر املوقع nsw.gov.au
تفاصيل املصلحة التجارية أو الشركة
اسم املصلحة التجارية أو الشركة:
مت إكمال اخلطة من جانب:
ّ
متّت املوافقة عليها من جانب:

> املتطلبات اخلاصة باملصاحل التجارية والشركات

متطلبات ملكان عملك واإلجراءات اليت ستط ّبقها للحفاظ على سالمة زبائنك وعمالك

اإلجراءات

املتطلبات
عافية املوظفني والزبائن

املتوعكني إىل الصالون
ال تسمح بدخول املوظفني والزبائن
ّ

ّ
وفر املعلومات والتدريب بشأن  COVID-19للموظفني ،مبا يف ذلك مىت
يجب أن خيضعوا للفحص ،والتباعد الجسدي ،والتنظيف.

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

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

)1 COVID-19 Safety Plan – Beauty and other services (including spas, nail, waxing, tanning and hairdressing salons, and massage and tattoo parlours

عافية املوظفني والزبائن

مناسبا لـ ـ :
تأكّد من وجود خطط سالمة بشأن  ،COVID-19عندما يكون ذلك
ً
•أحواض السباحة (مبا فيها أحواض السبا والساونا وغرف البخار).

اإلجراءات

املتطلبات
التباعد الجسدي

يجب أن ال يزيد االستيعاب على زبون واحد لكل  4أمتار مر ّبعة من املساحة.

وشجع على التباعد الجسدي بوضع عالمات على األرض
قلّل التجمهر عند اإلمكان
ّ
حيث ُيطلب من الناس أن يصطفوا يف أماكن مثل أمام املناضد (الكاونرتات).

عند اإلمكان ،تأكّد من ممارسة املوظفني للتباعد الجسدي مبسافة  1,5مرت يف
جميع األوقات (مبا يف ذلك خالل اسرتاحات تناول الوجبات ويف املكاتب أو
محددة.
محددين ملحطات عمل ّ
وعي عما ًال ّ
غرف االجتماعات)ّ ،
تأ ّكد من تنظيم املقاعد يف مناطق االنتظار واملعالجة بالتق ّيد مع التباعد
الجسدي مبسافة  1,5مرت ،عند اإلمكان.

عمليا.
استخدم اهلاتف أو الفيديو لالجتماعات الضرورية عندما يكون ذلك ممك ًنا
ً

حدد أوقا ًتا خمتلفة ملواعيد بدء عمل املوظفني واسرتاحاتهم ،عندما يكون
ّ
ذلك ممكنًا بصورة معقولة.

ّ
فكر يف إقامة حواجز فعلية مثل الزجاج الشبكي ( )plexiglassحول
املناضد (الكاونرتات) حيث يكثر مستوى التعامل مع الزبائن.

تتم عمليات
راجع عمليات تسليم البضائع املنتظمة واطلب أن ّ
التسليم /الفواتري بدون ملس عندما يكون ذلك ممكنًا عمل ًيا.

التجمعات اليت قد تتشكّ ل مباشرة خارج محلّك.
ضع إسرتاتيجيات إلدارة
ّ

اإلجراءات

املتطلبات
النظافة الصحية والتنظيف

اتّبع ممارسات النظافة الصحية الجيدة لليدين.
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النظافة الصحية والتنظيف

تأكّد من وجود كميات كافية من صابون األيدي واملناشف الورقية أو آالت
الحمام.
تنشيف األيدي يف غرف ّ

مطهر أو قطع
يجب تنظيف أية أسطح يلمسها الزبائن مبادة تنظيف أو محلول ّ
املسح الجاهزة بعد استخدامها من جانب أي زبون .ويجب غسل املناشف
والشراشف بعد كل استخدام.
ّ
نظف األماكن اليت يكثر استخدامها من جانب املوظفني أو الزبائن مرة على
مطهر .وقم بتنظيف األماكن واألسطح
األقل يوم ًيا باستخدام مادة تنظيف ّ /
بقطع
مطهر أو َ
كثرية اللمس عدة مرات كل يوم باستخدام مادة تنظيف أو ّ
املسح الجاهزة.
ّ
دائما ً
طبقا لتعليمات
دائما محاليل تطهري بالقوة املناسبة واستخدمها ً
وفر ً
الشركة املص ّنعة.

بعيدا كي ال يستخدمها الناس.
ضع مستحضرات التجربة أو ع ّينات املنتجات
ً

بعيدا عن متناول الناس.
ضع الكتب واملجالت والنشرات والحواسيب اللوحية
ً

ينبغي أن يلبس املوظفون قفازات عند قيامهم بعمليات التنظيف وأن
يغسلوا أيديهم بصورة كل ّية بالصابون واملاء قبل تلك العمليات وبعدها.

تتضمن اللمس.
شجع على استخدام خيارات الدفع اليت ال
ّ
ّ

اإلجراءات

املتطلبات
حفظ السجالت

احتفظ بأسماء جميع املوظفني والزبائن واملقاولني وأرقام هواتفهم أو عناوين
يوما على األقل .تأ ّكد من استخدام هذه السجالت
بريدهم اإللكرتوين ملدة ً 28
ألغراض تت ّبع حاالت اإلصابة بعدوى  COVID-19فقط ويجب حفظها بشكل
سري وآمن.
عليك توعية موظفيك بتطبيق  COVIDSafeوفوائده للمساعدة على تت ّبع
االتصال الذي حصل بني األشخاص إذا لزم األمر.

تعاون مع ( NSW Healthدائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز) إذا اتصلت بك
بشأن حالة إصابة ب ـ  COVID-19يف مكان عملك ،وقم بإخطار SafeWork NSW
باألمر على الرقم .13 10 50
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