مساعدة املصاحل التجارية
والشركات على العودة إىل العمل
 23متوز/يوليو 2020

خطة السالمة اخلاصة ب ـ COVID-19

سارية املفعول بتاريخ  24متوز/يوليو 2020

املطاعم واملقاهي (مبا فيها ساحات تناول الطعام)
يجب أن يكون هلذه األماكن خطة سالمة بشأن  COVID-19لكل منطقة خمصصة للطعام والشراب.
ويجب عدم وجود اتصال بني الزبائن أو املوظفني من مناطق الطعام والشراب املختلفة.
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 ا ّتباع 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

املتطلبات

اإلجراءات

عافية املوظفني والزبائن

املتوعكني إىل مكان العمل
ال تسمح بدخول املوظفني والزبائن
ّ

ّ
وفر املعلومات والتدريب بشأن  COVID-19للموظفني ،مبا يف ذلك مىت يجب
درب املوظفني على
والتنظيف.
الجسدي،
والتباعد
للفحص،
خيضعوا
أن
ّ
كيفية جمع وخزن تفاصيل الزبائن إذا كان مكانك يضم مناطق لتناول الطعام.
قم بتوعية املوظفني مبستحقاتهم لإلجازة إذا كانوا مرضى أو إذا تط ّلب
األمر أن يعزلوا أنفسهم.
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عافية املوظفني والزبائن

اعرض شروط الدخول (موقع إلكرتوين ،وسائل إعالم اجتماعي،
مدخل املصلحة التجارية أو الشركة)

موج ًها للنظافة الصحية
يجب على هذه األماكن ختصيص أحد املوظفني ليكون ّ
مميزة (كقميص أو شارة مثالً) ويكون
والسالمة بشأن  COVID-19ويرتدي مالبس ّ
مسؤو ًال عن التأكّد من االلزتام بجميع جوانب خطة السالمة اخلاصة بـ ،COVID-19
مبا يف ذلك اإلشراف على التباعد الجسدي والتنظيف وضمان دقة حفظ السجالت.
موجهي) النظافة
موجه (أو ّ
إذا كان استيعاب املكان  250زبونًا أو أكثر ،يجب حضور ّ
املعينني) خالل تشغيل املكان؛ أما إذا كان استيعاب
املعي (أو
الصحية والسالمة
ّ
ّ
موجهي) النظافة الصحية
(أو
ه
موج
حضور
فيجب
ًا،
ن
زبو
250
املكان أقل من
ّ
ّ
املعينني) خالل ساعات ذروة التشغيل (خالل الغداء من الساعة
(أو
املعي
والسالمة
ّ
ّ
 12إىل  3بعد الظهر والعشاء من الساعة  5إىل  9مساء ،أو يف أوقات الذروة األخرى).
املتطلبات

اإلجراءات

التباعد الجسدي

يجب أ ّال يزيد االستيعاب على  300زبون ،أو على أساس أن يكون العدد املسموح
واحدا لكل  4أمتار مر ّبعة من املساحة ،أخذً ا بالعدد األصغر.
به زبو ًنا
ً

ال ُيسمح باستخدام حلبات الرقص إ ّال يف حفالت الزفاف حيث ُيسمح
للعروسني فقط بالرقص.
َ

يجب أ ّال يزيد عدد أفراد الحجز الواحد على  10زبائن (باستثناء حفالت الزفاف،
والجنازات ،واملناسبات الرسمية) .ويجب أ ّال يوجد أكثر من  10زبائن على الطاولة
الواحدة.
ق ّلل من التواصل أو االختالط بني مجموعات وطاوالت الزبائن حيثما أمكن ذلك.

غي أماكن الطاوالت واملقاعد أو أزهلا من مكانها للمساعدة على تطبيق التباعد
ّ
الجسدي مبسافة  1,5مرت حيثما أمكن ذلك .ال ُيفرض على أفراد العائلة املزنلية أو
األشخاص القريبني اآلخرين من تطبيق التباعد الجسدي .قد ال تكون مجموعات
األصدقاء بالضرورة من نوع األشخاص الشبيهني بأفراد العائلة املزنلية ولذلك قد
يحتاجون إىل مساحة إضافية على الطاولة لكي ميكن أن يتباعدوا جسد ًيا.
وشجع على التباعد الجسدي بوضع عالمات على األرض
قلّل التجمهر
ّ
حيث ُيطلب من الناس أن يصطفوا يف أماكن مثل املقاصف (البارات).

عند اإلمكان ،تأكّد من ممارسة املوظفني للتباعد الجسدي مبسافة  1,5مرت (مبا يف
وعي عما ًال
ذلك خالل اسرتاحات تناول الوجبات ويف املكتب أو غرف االجتماعات)ّ ،
محددة .وإذا كان يف املكان عدة مناطق للطعام والشراب،
محددين ملحطات عمل ّ
ّ
على املوظفني العمل يف منطقة محددة وعدم العمل عرب مناطق خمتلفة.
ميكن للزبائن الجالسني فقط تناول املشروبات الكحولية.
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التباعد الجسدي

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

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

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

التجمعات اليت قد تتشكّ ل خارج مصلحتك
ابدأ العمل بإسرتاتيجيات إلدارة
ّ
التجارية أو شركتك.

ميكن أن يؤدي الرقص عايل الحيوية وكذلك الغناء وآالت النفخ املوسيقية إىل نشر
 COVID-19إذا كان أحد املشاركني مصا ًبا بالعدوى .يجب ختطيط إجراءات إضافية
بشأن هذه األنشطة من منظور صحة وسالمة العمل ،مبا يف ذلك ضمان ترك مسافة
 3أمتار بني هؤالء األشخاص والحاضرين .ويجب تج ّنب الغناء الجماعي.

املتطلبات

اإلجراءات

النظافة الصحية والتنظيف

ا ّتبع ممارسات النظافة الصحية الجيدة لليدين.

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

قلّل من عدد األسطح اليت يلمسها الزبائن حيثما أمكن ذلك.

ُينع استخدام مناطق خدمة الطعام باخلدمة الذاتية بأسلوب البوفيه وكذلك
وجبات املقاصف (البارات) اخلفيفة املشرتكة والتوابل والبهارات املشرتكة
واألراجيل .إذا كانت التوابل والبهارات مثل أوعية رش امللح والفلفل على
طاوالت منفردة ،يجب تنظيفها بعد استخدامها من جانب كل زبون.
نظف أدوات املائدة وأطباقها مبادة لغسل األطباق واملاء الساخن،
ّ
أو باستخدام جالّية أطباق من الدرجة التجارية إذا كانت موجودة.

يجب أن تكون قوائم الطعام مصفّ حة (ويجب تنظيفها بعد كل استخدام)،
ستخدم مرة واحدة .ضع قوائم
أو أن تكون معروضة فقط ،أو من النوع الذي ُي
َ
الطعام اخلاصة باملأكوالت الجاهزة خارج محلّك حيثما أمكن ذلك.

)3 COVID-19 Safety Plan – Restaurants and cafes (including food courts

النظافة الصحية والتنظيف

ّ
يوميا باستخدام
نظف األسطح الصلبة الداخلية كثرية االستعمال مرة على األقل ً
مادة تنظيف  /تطهريّ .
ونظف األماكن واألسطح كثرية اللمس عدة مرات كل يوم.
ّ
نظف الطاوالت والكراسي وأية أشياء على الطاوالت بعد كل زبون .إذا كنت
تستخدم نظام التسجيل/التوقيع الوريق ،تأكّد من مسح القلم مبحلول تطهري
أو مسحه بني كل استخدامني.
دائما طبقً ا لتعليمات
دائما محاليل تطهري بالقوة املناسبة واستخدمها ً
وفّ ر ً
الشركة املصنّعة.

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
ّ
ّ

املتطلبات

اإلجراءات

حفظ السجالت

احتفظ بأسماء جميع املوظفني والزبائن الذين يتناولون الطعام يف املكان
(باستثناء ساحات الطعام) واملقاولني وأرقام هواتفهم أو عناوين بريدهم
يوما على األقل .ويجب على كل شخص يحضر إىل املكان
اإللكرتوين ملدة ً 28
ُستخدم هذه السجالت ألغراض تت ّبع
إعطاء اسمه وتفاصيل االتصال به .ت
َ
حاالت اإلصابة بعدوى  COVID-19فقط ويجب حفظها بشكل سري وآمن.
موجه النظافة الصحية والسالمة بشأن COVID-19
أحد األدوار اليت يضطلع بها ّ

هو ضمان دقة السجالت ووضوحها.

ُيسمح بالتسجيل الوريق ،لكن على األماكن تحويل هذه التفاصيل إىل سجالت
فورا عند طلبها .من األفضل استخدام
رقمية خالل  24ساعة وتقدميها ً
التسجيل باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR
عليك توعية موظفيك بتطبيق  COVIDSafeوفوائده للمساعدة على تت ّبع
االتصال الذي حصل بني األشخاص إذا لزم األمر.

على كل األماكن تسجيل خطة السالمة اخلاصة بها بشأن  COVID-19عن
طريق nsw.gov.au

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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