صحة فرجينيا
يف أيدينا.

قم بدورك ،أوقف
االنتشار.

قامئة مرجعية إلعادة فتح املؤسسات الدينية يف
فرجينيا – املرحلة 2
اتبع هذه القواعد إلبقاء فرجينيا مفتوحة.

يجب أن تلتزم املؤسسات الدينية باإلرشادات املشددة للتباعد االجتامعي ،مع زيادة مامرسات التعقيم ،ومامرسات السالمة
املعززة يف مكان العمل املنصوص عليها يف إرشادات “أكرث أمانًا يف املنزل :املرحلة األوىل للخدمات الدينية”.
إلزامي:
 تعليق الفتات عند المدخل تنص على أنه ال يُسمح ألي شخص يعاني من حمى أو أعراض كوفيد 19-داخل المنشأة.
 تعليق الفتات ورسائل تذكيرية حول الصحة العامة تتعلق بالتباعد االجتماعي والتجمعات وخيارات األشخاص األكثر عرضة
للخطر والبقاء في المنزل في حالة المرض.
 اإلبقاء على مسافة ال تقل عن ستة أقدام بين األفراد أو المجموعات العائلية .ضع عالمة على المقاعد بزيادات ستة أقدام
			
وفي األماكن المشتركة حيث قد تتجمع العائالت.
 التوصية باستخدام أغطية الوجه القماشية( .انظر إرشادات مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها حول استخدام أغطية
الوجه القماشية .للحصول على معلومات أكثر تفصيالً.
()https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
 ال يمكن أن يتجاوز اإلشغال  50٪من أقل حد إشغال على شهادة إشغال الغرفة أو المنشأة التي يتم فيها تقديم الخدمات.
 يجب أن يجلس األشخاص الذين يحضرون الخدمات على مسافة ستة أقدام على األقل في جميع األوقات ويجب عليهم
ممارسة التباعد االجتماعي المناسب في جميع األوقات .بإمكان أفراد األسرة المقيمين في نفس المنزل الجلوس م ًعا.
 ضع عالمة على المقاعد بزيادات ستة أقدام وفي المناطق المشتركة التي قد يتجمع فيها الحضور.
 يوصى بتشجيع األشخاص الذين يحضرون الخدمات على ارتداء أغطية الوجه على أنفهم وفمهم في جميع األوقات.
			
 ال يجوز تمرير أي عناصر إلى أو بين الحضور.
 يجب التخلص من أي مواد مستخدمة لتوزيع الطعام أو المشروبات واستخدامها مرة واحدة فقط ثم التخلص منها.
 يجب إجراء تنظيف وتعقيم دقيق لألسطح التي يتم االتصال بها بشكل متكرر قبل وبعد أي خدمة			 .
 يجب تجنب استخدام مالبس الطقوس الدينية المشتركة وغسل جميع المالبس بشكل صحيح بعد كل استخدام.
 إذا تعذر على أي مكان من أماكن العبادة االلتزام بالشروط المذكورة أعاله ،فيجب أال يقوم بخدمات شخصية .يمكن
العثور على إرشادات أخرى مقترحة للمجتمعات الدينية ومديري الجنازات أدناه.

					
أفضل الممارسات المقترحة:
باإلضافة إلى المتطلبات المذكورة أعاله ،يتم تشجيع المجتمعات الدينية على استخدام أفضل الممارسات التالية بقدر ما تكون
ممكنة:
 تعيين منسق صحة و  /أو فريق إنصاف صحي بحيث يكون مسؤوال عن تخطيط وتهيئة مكان العبادة لكوفيد.19-
 للمبنى:
•إجراء تنظيف شامل قبل وبين الخدمات ،راجع إرشادات مركز السيطرة على االمراض والوقاية منها:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
 •استخدم أبواب منفصلة للدخول والخروج من المنشأة قدر اإلمكان.
 •السماح بإبقاء األبواب الداخلية مفتوحة للحد من لمس مقابض األبواب.
 •توفير محطات تعقيم في جميع أنحاء المبنى ،وخاصة عند نقاط الدخول والخروج.
•فكر في تركيب أنظمة دخول خالل األبواب ال تعمل باللمس ،أو توفير حواجز استخدام لمرة واحدة (أي المناشف
الورقية) الستعمالها في لمس األبواب ومقابض الحوض في مرافق الحمام.
 •استخدام لوحات الرسائل أو الرسائل الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي لإلعالنات للتخلص من استخدام النشرات
والمطبوعات		.
			
 للخدمات الدينية األسبوعية:
•األفراد أكثر أمانًا في المنزل .استمر في توفير وتشجيع استخدام خيارات العرض على االنترنت واستخدام نقاط الوصول
لألشخاص الذين يمكنهم االستفادة من هذه الخيارات.
•فكر في تقديم خدمات متعددة ،وتوفير وقت للتنظيف الشامل فيما بينها للسماح بزيادة المسافة أثناء الخدمات.
		
•االستمرار في التوقف عن استخدام الجوقة كجزء من الخدمات.
•النظر في خدمات أقصر لتجنب الحاجة إلى استخدام مرافق الحمام.
		
•النظر في الحد من خدمات الشباب أو تعليقها ألوقات أكثر أمانًا.
•النظر في عقد مجموعة صغيرة أو خدمات منفصلة لكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر .ضع في اعتبارك
		
أن تكون هذه الخدمة األولى في بداية األسبوع ،بعد إجراء تنظيف وتعقيم شامل للمرافق.
		
•ضمان اتباعد االجتماعي في مواقف السيارات أو األماكن المشتركة.
 فكر في االستغناء عن العناصر المشتركة (مثل الميكروفونات والكتب والتراتيل والنصوص الكتابية) التي يمكن مشاركتها
بين األشخاص ويصعب تنظيفها .يمكن أن تفكر في تكليف عائلة أو فرد بإحضار الكتب الدينية لكل خدمة ،أو استخدام
جهاز عرض لعرض النصوص المقدسة والكتب المقدسة واألغاني.
 بالنسبة لجميع الطقوس الدينية ،يجب التخلص من أي مواد تستخدم لتوزيع أو استهالك الطعام أو الشراب (أي ت ُستخدم
			
مرة واحدة ويتم التخلص منها).
		
 •ال يجوز تمرير أي عناصر بين أفراد وأعضاء الجماعة (أي سالل التبرعات).
 •عند استخدام الزيوت أو الماء أو الرماد أو المواد األخرى على الجبهة ،يجب أن يكون االستخدام ذات ًيا قدر اإلمكان.
 التوقف عن الوجبات المشتركة واألنشطة األخرى التي قد يتجمع الناس فيها في مجموعات.
.
 ال تقدم رعاية أو خدمات لألطفال أ في هذه الفترة.

