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،ع��زي القارئ
 
�ات والم�اتب والمنظمات المجتمع�ة غ�� المتعلقة �الرعا�ة �ات وال�� ا معلومات و�رشادات لل�� � سان فرا�س�سكو مؤخر�

ت إدارة الصحة العامة �� ���
ا �ـ � م�ان العمل مصا��

ينطبق هذا التوج�ه لعند واحد أو أ��� من شخص من المنظمة لديها .COVID-19 الصح�ة حول ما �جب فعله إذا �ان شخص ما ��
COVID-19 (أي أنها إما ث�تت اصابتهم COVID-19 أو مقدم الرعا�ة الصح�ة ع� �شخ�ص لهم COVID-19) 48 ظهرت أعراض المرض خالل � و ال��
� ، فاتصل ب�دارة الصحة العامة ع� الرقم 2830-554-415 ة أسبوع�� � ف��

� أو أ��� إ�جاب�ة �� � العمل. إذا �انت ن��جة اخت�ار 3 موظف��
.ساعة من كونها ��

 
ا �ال�س�ة لـ � �جب ع� أصحاب العمل معرفتها عندما �كون موظفهم إ�جاب�� :COVID-19 النقاط الرئ�س�ة ال��
 

� م�ان عملك
.حافظ ع� ال��ة. ال تجعل ه��ة الشخص الم��ض معروفة ألي شخص ��

� سان فرا�س�سكو �أال �طلب أصحاب العمل مالحظة أو إعادة اخت�ار �عد أن ��مل الموظف العزلة أو الحجر
تو�� وزارة الصحة العامة ��

.الص��
ل إذا �انت ن��جة اخت�ارهم إ�جاب�ة ، أو ُطلب � � الم��

طمأنة موظف�ك أنه ال ُ�سمح لصاحب العمل �فصل أو تأد�ب أو تقل�ل ساعات �قائهم ��
.COVID-19 منهم الحجر الص�� أو العزلة الذات�ة لـ

 
� تقدمها للعمال الذين تم ت�ل�فهم للحجر أو عزل ألنهم �انوا إما ع� اتصال وثيق مع شخص DPH حصة مع موظف�ك هذە التعل�مات الصورة اإلرشاد ال��
COVID-19 أو أنها قد تم �شخ�ص مع COVID 19 ة � ف��

� لها إذا �انوا �� � قد �كونوا مؤهل�� أنفسهم. وتأ�د من إ�الغهم �خدمات المدينة المجان�ة ال��
 .العزل والحجر الص��

وس � م�ان العمل و (ب) اليوم الذي �دأت ف�ه COVID-19 �جب ع� أصحاب العمل تحد�د (أ) اليوم األخ�� الذي �ان الشخص المصاب �ف��
ا �� موجود�

� غضون 48 ساعة ق�ل ظهور األعراض أو COVID-19 األعراض. �جب اس��عاد أي شخص �ان ع� اتصال وثيق �الشخص الذي تم �شخ�ص إصابته �ـ
��

ا منذ اليوم األخ�� الذي تم ف�ه �شخ�ص إصا�ة الشخص المصاب �ـ ل لمدة 14 يوم� � � الم��
COVID19 أثناء ظهور األعراض عل�ه من م�ان العمل وال�قاء ��

� م�ان العمل ول�ن لم يتم تحد�دهم ع� أنهم من جهات االتصال الوث�قة �المراق�ة الذات�ة
� العمل. �جب نصح جميع األشخاص اآلخ��ن الموجودين ��

��
ا �عد آخر يوم �ان الشخص المصاب �ـ ل واالتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة إذا تظهر عليهم COVID-19 لألعراض لمدة 14 يوم� � � الم��

� العمل وال�قاء ��
��

 .األعراض
 
ا وعندما �مرض شخص ما . أصدر مركز الس�طرة ع� األمراض ا اتخاذ إجراءات التنظ�ف والتطه�� يوم�� �ات أ�ض� إرشادات �شأن (CDC) �جب ع� ال��
ت إدارة الصحة العامة تعل�مات �شأن التنظ�ف والمطهرات والمطهرات المعتمدة . �اإلضافة إ� ذلك ، ذكر جميع � م�شأتك و���

التنظ�ف والتطه�� ��
� / األنف / الفم ، وتغط�ة السعال والعطس) وتوف�� المناد�ل ، ومعقمات األ�دي ، األفراد ب��ادة تداب�� النظافة ( غسل ال�دين ، وتجنب مالمسة العين��
ا �لها مجان� � � جميع أنحاء الم�شأة. المواد القا�لة للط�اعة متوفرة هنا و�مكن ت��

� �مكن الوصول إليها �سهولة �� .ومناد�ل التطه�� ال��
 
�ات إ� إ�شاء واعتماد وتنف�ذ خطة مكت��ة للصحة عالوة ع� ذلك ، قم بتهيئة ب�ئة العمل الت�اع بروتوكول الت�اعد االجتما�� . للتذك�� ، تحتاج ال��
� لجميع (HSP) والسالمة

� التوجيهات الصح�ة وأفضل الممارسات واإلرشادات الخاصة �مجال عملك. و�����
واالمتثال لجميع المتطل�ات ذات الصلة ��

� مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار
�ات االستمرار �� ال��

و الفتات أجل ( PPE ) اوف ط ال�س�ب روا�ط لمعدات الحما�ة الشخص�ة SF . G المعلومات ل يتم تحديثه. �مكن العثور ع� معلومات إضاف�ة ع�
             .لعملك
 

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID19-Guidance-Business-ifCOVID-UPDATED-08.17.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID19-FAQ-Worker-ifCOVID-08.17.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19_Flyer_FINAL_IQ-Support_08-14-20.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19_Flyer_FINAL_IQ-Support_08-14-20.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fprepare%252Fdisinfecting-building-facility.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID19-Disinfectants-Safety-FINAL-04.18.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html%3FSort%3DDate%253A%253Adesc
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/operate-your-business-during-coronavirus-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/operate-your-business-during-coronavirus-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/96d63385eb
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/69442da374
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/169b8af712
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/169b8af712
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/169b8af712
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/169b8af712
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/174d3825ba/fbclid%3DIwAR2bfipobjQYdB3oYCfM6unl_rPtAyVlbqKIJBDG2xc3IXJx14BPOS3Iq8U
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/0267bb09ee/229bf08986/a33e4d371f
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

