صحة فرجينيا
يف أيدينا.

قم بدورك ،أوقف
االنتشار.

قامئة مراجعة إعادة فتح فريجينيا ألعامل التجزئة -
املرحلة األوىل.
اتبع هذه اإلرشادات إلبقاء فرجينيا مفتوحة لألعامل.

يجب أن تتبع رشكات البيع بالتجزئة التقليدية اإلرشادات املوىص بها يف القامئة املرجعية لجميع الرشكات إلعادة افتتاح فرجينيا ،وكذلك القواعد
املدرجة أدناه.
إلزامي:
  الحد من اإلشغال بنسبة  50٪من أدىن حد إشغال عىل شهادة اإلشغال.

  ضع عىل مدخل محلك الفتات تقول أنه ال يُسمح ألي شخص يعاين من حمى أو أعراض كوفيد 19-يف مؤسستك( .قم بزيارة
 /https://www.vdh.virginia.govللحصول عىل النامذج املستخدمة القابلة للطباعة).

  ضع الفتات حول التباعد االجتامعي ،وقيود عىل عدد األشخاص الذين ميكنهم التجمع ،وخيارات األفراد األكرث عرضة للمخاطر ،والبقاء يف
املنزل إذا كنت مريضً ا( .تفضل بزيارة موقع  /https://www.vdh.virginia.govللحصول عىل النامذج املستخدمة القابلة للطباعة).

 التشديد عىل أن يحافظ العمالء عىل مسافة ستة أقدام عىل األقل بينهم أو بني املجموعات العائلية أثناء التسوق واالنتظار يف الطابور.
 ضع عالمة عىل األرضيات بزيادات ستة أقدام يف املناطق التي يجتمع أو يقف فيها العمالء يف الطابور مثل مناطق أمني الصندوق.
 يجب إغالق غرف االجتامعات واملساحات املغلقة األخرى مثل غرف القياس أمام العمالء.

 يُطلب من املوظفني العاملني يف املناطق التي تتعامل مع العمالء ارتداء أغطية من القامش أو أقنعة غري جراحية.

 جدولة اسرتاحات تنظيف ملحطة أمني الصندوق للسامح بتنظيف األحزمة الناقلة ،الرفوف ،منصات اآللة النقدية ،ولوحات املفاتيح ،وأرشطة
الفصل ،واألسطح األخرى عالية اللمسكل ساعتني.

 إلغاء محطات تقديم عينات الطعام أو الرشاب .إلغاء جميع الخدمات الذاتية للغذاء (باستثناء املرشوبات) ،مبا يف ذلك التوابل .يجب أن
تستخدم مناطق املرشوبات ذاتية الخدمة معدات املرشوبات املصممة للتخلص منها بطريقة خالية من التلوث.

يف حالة توفر املقاعد ،اسمح مبا ال يقل عن مسافة ستة أقدام بني الطاوالت؛ إذا كانت الطاوالت غري متحركة ،يجب أن تكون املجموعات
متباعدة عىل األقل ستة أقدام.

 تأكد من وجود طريقة لتعقيم عربة التسوق ومقابض السلة .إما بجعل مناديل التعقيم سهلة الوصول للعمالء أو اطلب من املوظفني إدارة
العملية والتعقيم بني كل استخدام للعمالء.

غري إلزامي  -ولكن يوىص به بشدة
ميكن أن تساعد التكتيكات التالية يف وقف انتشار كوفيد 19-وميكنها أيضً ا جعل عمالئك واملوظفني أكرث راحة يف مكان عملك.
  توفري محطات تعقيم للعمالء واملوظفني يف جميع أنحاء املتجر وخاصة يف املداخل واملخارج.

  شجع العمالء عىل ارتداء أغطية الوجه أثناء الدخول أو الخروج أو التنقل يف جميع أنحاء املتجر.
  فكر يف إدارة حركة العمالء باستخدام ممرات ذات اتجاه واحد أو تعليامت اتجاهية أخرى.
  فكر يف تخصيص ساعات معينة لكبار السن وغريهم من السكان املعرضني لخطورة عالية.
 توفري فرص للتسوق والدفع عرب اإلنرتنت أو عرب الهاتف كلام أمكن ذلك.

 توفري خيارات التوصيل إىل املنزل أو االستالم من املتجر أو االستالم عند الرصيف كلام أمكن وذلك لتقليل عدد العمالء يف املرافق.

 عند استخدام معدات واقية مثل غطاء الوجه ،قم بإرشاد املوظفني عىل غسلها يوميًا ،وغسل اليدين بعد ملس  /تعديل غطاء وجههم أثناء
العمل.

 استخدم أبواب منفصلة للدخول والخروج من املنشأة قدر اإلمكان.
 استخدم لوحات الرسائل أو الرسائل الرقمية ملعلومات اجتامع ما قبل املناوبة.

 فكر يف تركيب أنظمة ال تعمل باللمس أو توفري حواجز لالستخدام مرة واحدة (مثل مناديل الطعام واملناشف الورقية) لالستخدام يف ملس
الباب ومقابض املغسلة

 فكر يف استخدام نظام الحجز لجدولة زيارات العمالء :ميكن أن توفر بعض متاجر املبيعات (أثاث ،وكالء سيارات ،مبيعات معدات) للعمالء
أوقاتًا يحددونها لزيارة صالة العرض أو أرضية املبيعات للحد من عدد العمالء املوجودين بوقت واحد .

 تعيني منسق ملكان العمل بحيث يكون مسؤوالً عن قضايا كوفيد 19-وتأثريها يف مكان العمل.

  يُحظر التجمع يف غرف االسرتاحة أو املناطق املشرتكة والحد من استيعاب هذه املناطق للسامح بالتباعد االجتامعي اآلمن.

  تنظيم املناوبات بالتعاقب واالسرتاحات ووجبات الطعام مبا يتوافق مع قوانني وأنظمة األجور والساعات للحفاظ عىل التباعد االجتامعي.
 يف حالة السامح بأكياس التسوق القابلة إلعادة االستخدام ،اطلب من العمالء تعبئة منتجاتهم  /منتجات البقالة الخاصة بهم.
للحصول عىل أدوات ومعلومات مفيدة حول إعادة فتح فرجينيا بأمان ،انتقل إىل/https://www.vdh.virginia.gov

