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25 شباط/فرباير 2021
 

COVID-19 خطة السالمة اخلاصة بــــ
سارية بدًءا من 26 شباط/فرباير 2021

املطاعم واملقاهي )مبا يف ذلك ساحات الطعام وأماكن تناول الطعام والشراب األخرى(
 فطبقًا لتعليمات الصحة العامة، ينبغي على جميع املطاعم واملقاهي، مبا يف ذلك ساحات الطعام وأماكن تناول 

الطعام والشراب األخرى، استكمال خطة السالمة من كوفيد 19.

 لقد قمنا بإعداد خطة السالمة اخلاصة بـــ 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 مكان العمل

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

العاملني على عملّية جمع بيانات االتصال اخلاصة بالزبائن وختزينها، وذلك إذا كان 
محل عملك ممن يجلس فيه الزبائن لتناول الطعام. هناك “دورة توعية بكوفيد 19 

خاصة خبدمات الطعام” وهي دورة مجانّية غري إلزامّية تتوّفرعلى اإلنرتنت، وتغطي 
جميع االجراءات املطلوب اّتباعها لكي يتم اعتبار املتجر أو محل بيع الطعام ملزتمًا 

بتدابري السالمة من كوفيد يف نيو ساوث ويلز. وتتوّفر هذه الدورة على موقع هيئة 
 NSW Food Authority الرقابة على األطعمة يف نيو ساوث ويلز

foodauthority.nsw.gov.au/covid-training

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

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

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

 إذا كان يف املكان أكثر من 250 شخًصا، يجب ختصيص أحد املوّظفني ليكون 
 موّجهًا للنظافة الصحّية والسالمة من كوفيد 19 وأن يرتدي مالبس ممّيزة 
 )كقميص أو شارة مثاًل(، وهو يكون مسؤواًل عن التأّكد من االلزتام بجميع 

 جوانب خطة السالمة من كوفيد 19، مبا يف ذلك اإلشراف على التباعد 
االجتماعي والتنظيف وضمان الدّقة يف حفظ السجاّلت.

يف منطقة سيدين الكربى، إذا كان يف املكان أكثر من مساحتني مستقلتني، يجب 
 ختصيص أحد املوّظفني ليكون موّجهًا للنظافة الصحّية والسالمة من كوفيد 

 19 يف كل مساحة مستقلة يف املكان إذا كان فيه أكثر من 250 شخًصا. أما خارج 
منطقة سيدين الكربى، فُينصح بتخصيص أحد املوّظفني ليكون موّجهًا للنظافة 

 الصحّية والسالمة من كوفيد 19 يف كل مساحة مستقلة يف املكان إذا كان فيه 
أكثر من 250 شخًصا.  

 يجب حضور موّجه النظافة الصحّية والسالمة  املعنّي خالل جميع أوقات العمل 
 يف املكان إذا كان فيه أكثر من 250 زبوًنا. أما إذا كان يف املكان أقل من 250 زبونًا، 

 فإنه ُينصح بحضور موّجه/موّجهي النظافة الصحّية والسالمة املعنّي/املعّينني 
 خالل ساعات الذروة )أي خالل فرتة الغداء من 12 ظهرًا إىل 3 مساًء وفرتة العشاء 
من 5 مساًء إىل 9 مساًء، وخالل أوقات الذروة األخرى( عندما يكون ذلك ممكًنا عملًيا.

 ُتستثىن ساحات الطعام من مطلب تواجد أحد موّجهي النظافة الصحّية والسالمة 
من كوفيد 19، ومع ذلك فإنه ينبغي االستمرار يف اّتباع اسرتاتيجّيات لضمان تنفيذ 

خطة السالمة من كوفيد 19 اخلاصة باملكان.

مالحظة: تعين “سيدين الكربى” سيدين الكربى حسب تعريفها يف األمر )رقم 7( 2020 
املتعلق بالصحة العامة )قيود على التجمعات والتحركات خبصوص كوفيد-19(.

 يجب أن تضمن األماكن اليت تقبل حجوزات لحفالت الزفاف والجنازات وجود 
خطة سالمة من كوفيد-19 للمناسبة.

اإلجراءاتاملتطلبات

التباعد الجسدي

 يجب أال تزيد السعة عن زبون واحد لكل مرتين مرّبعني يف األماكن املفتوحة 
 للعموم. ميكن أن يكون هناك ما يصل إىل 25 زبوًنا يف املبىن قبل تطبيق 

قاعدة املرت املربع.

هذا ويتم احتساب األطفال ضمن حد السعة.

قّلل من التواصل أواالختالط بني مجموعات وطاوالت الزبائن، حيثما أمكن.
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التباعد الجسدي

احرص على مراعاة التباعد الجسدي مبسافة 1,5 مرت حيثما أمكن، مبا يف ذلك:
 •  يف النقاط اليت يكون عندها اختالط أو اصطفاف، مثاًل أمام املقصف )البار( 

  ودورات املياه ونقاط الدخول واخلروج
•  بني مجموعات الزبائن الجالسني

•  بني املوظفني. 

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

 احرص على مراعاة العاملني للتباعد الجسدي مبسافة 1,5 مرت حيثما أمكن )مبا يف 
ذلك اسرتاحات تناول الوجبات أواملكتب أو غرف االجتماعات(، وخّصص عّمااًل 

 معّينني ملحّطات عمل محّددة. وإذا تعّذر على العاملني مراعاة التباعد الجسدي 
 أو إذا تواجدوا يف عمل كُثر فيه التعامل مع الناس، احرص على ارتدائهم لقناع 

الوجه إذا كان ذلك عملّيًا.  

بالنسبة إىل األماكن الداخلّية، ُيسمح للزبائن الجالسني فقط بتناول املشروبات 
الكحولّية. وال ُيسمح بأخذ املشروبات الكحولّية إىل حلبات الرقص. 

 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.

 ابدأ العمل بإسرتاتيجيات إلدارة التجّمعات اليت قد تتشّكل خارج مصلحتك 
التجارية أو شركتك.

يجب عدم قيام أكثر من 30 مؤّدين بالغناء يف الداخل. لكن ال يوجد حد أعلى لعدد 
 املغّنني يف اخلارج. ويجب أن تّتجه وجوه جميع املغّنني إىل األمام وليس إىل 

 بعضهم البعض، كما يجب التباعد مبسافة 1,5 مرت بني كل مغٍنّ واآلخر وبني 
 املغّنني وأي مؤدٍّ آخر، والتباعد مبسافة 5 أمتار بينهم وبني جميع األشخاص 
 اآلخرين، مبا يف ذلك املشاهدين وقائد الفرقة، عندما يكون ذلك ممكًنا عملًيا. 

ويف األماكن الداخلية، يجب على الحاضرين عدم املشاركة يف الغناء أو اإلنشاد.

اإلجراءاتاملتطلبات

النظافة الصحية والتنظيف

اّتبع ممارسات النظافة الصحية الجيدة لليدين.
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النظافة الصحية والتنظيف

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

قّلل من عدد األسطح اليت يلمسها الزبائن حيثما أمكن ذلك.

مُينع استخدام مناطق خدمة الطعام باخلدمة الذاتّية بأسلوب البوفيه وباملثل 
 الوجبات املشرتكة اخلفيفة اليت ُتقّدم بالبارات، أو التوابل أو األراجيل املشرتكة. 

 إذا تواجدت التوابل، كأوعية امللح والفلفل مثاًل، على طاوالت منفردة، يجب 
تنظيفها بعد استخدام كل زبون هلا.

 مالحظة: طبقًا لقانون البيئة لحظر التدخني لسنة 2000، فإنه ُيحظر التدخني، 
مبا يف ذلك استخدام األرجيلة، يف األماكن العامة املحّددة ويتضّمن ذلك ’األماكن 

 املغلقة العامة’ وكذلك ’أماكن تناول الطعام التجارّية باخلارج’ )وذلك تبعًا ملا 
ورد يف قانون البيئة لحظرالتدخني لسنة 2000(.

 نّظف أدوات املائدة وأطباقها مبادة لغسل األطباق واملاء الساخن، 
أو باستخدام جاّلية أطباق من الدرجة التجارية إذا كانت موجودة.

 يجب أن تكون قوائم الطعام مصّفحة )ويجب تنظيفها بعد كل استخدام(، 
أو أن تكون معروضة فقط، أو من النوع الذي ُيستخَدم مرة واحدة. ضع قوائم 

الطعام اخلاصة باملأكوالت الجاهزة خارج محّلك حيثما أمكن ذلك.

 نّظف األسطح الصلبة الداخلية كثرية االستعمال مرة على األقل يومًيا باستخدام 
مادة تنظيف / تطهري. ونّظف األماكن واألسطح كثرية اللمس  عدة مرات كل يوم. 

 نّظف الطاوالت والكراسي وأية أشياء على الطاوالت بعد كل زبون. إذا كنت 
 تستخدم نظام التسجيل/التوقيع الوريق، تأّكد من مسح القلم مبحلول تطهري 

أو مسحه بني كل استخدامني.

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

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

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(.
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اإلجراءاتاملتطلبات

حفظ السجالت

احتفظ بسجل يحتوي على أسماء جميع العاملني والزبائن القادمني لتناول الطعام 
 واملقاولني وأرقام هواتفهم وأوقات دخول كٍل منهم ملدة 28 يومًا على األقل 

وذلك باستخدام نظام رموز االستجابة السريعة )QR( من حكومة نيو ساوث ويلز. 
 ويجب اّتباع االجراءات املعّينة لضمان إفادة الزبائن ببيانات 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 به 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.

 ينبغي على جميع األماكن، باستثناء ساحات الطعام، تسجيل مصالحها التجارّية 
 خالل موقع nsw.gov.au. وُيفّضل أن تسّجل ساحات الطعام أيضًا مصالحها 

.nsw.gov.au التجارّية خالل موقع

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

باألمر على الرقم 50 10 13.
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