
 
 

 االنتعاش االقتصادي في أوستن 
 وبالعمل معا، سنتغلب على هذا التحدي.  مدينة أوستن ملتزمة باستعادة اقتصادنا المحلى بطريقة آمنة ومنصفة ومزدهرة للجميع.

 

 في أوستن.  19-للحصول على مزيد من المعلومات حول كوفيد في مدينة أوستن 19-موقع كوفيدتفضل بزيارة 

  
 اشترك لتلقي تحديثات االنتعاش االقتصادي في أوستن. 

 
  الحفاظ على بيئة آمنة

يلعب أصحاب العمل المحليون دوًرا كبيًرا في   القائمة على المخاطر 19-من إرشادات كوفيد  3مرحلة مقاطعة ترافيس حاليّا في  -أوستن 

ولهذا السبب، أعدت مدينة أوستن توصيات السالمة للشركات والمنظمات المحلية التي تعطي األولوية  .19-وقف انتشار مرض كوفيد

  مة الموظفين والعمالء.لسال
 

المتنقل اللقاح طلب نموذج أكمل يمكن للشركات المحلية والمنظمات المجتمعية التسجيل للمشاركة في استضافة حدث اللقاح المتنقل. 
ي العامة للصحة  

 المؤقتة في موقع عملك.  19-لطلب إقامة عيادة تطعيم كوفيد أوست  ي ف 

 
 حماية الموظفين 

 التوصيات الرئيسية 
  تشجيع جميع الموظفين على التطعيم بشكل كامل ومنح الموظفين إجازة مدفوعة األجر للحصول على التطعيم. •

  ارتداء كمامات الوجه أثناء العمل.( للموظفين وتشجيع الموظفين على PPEتوفير معدات الوقاية الشخصية ) •

إلخطار   19-أو الذين تعاملوا مع شخص مصاب بأعراض كوفيد 19-إرشاد الموظفين الذين يعانون من أعراض كوفيد •

 مشرفهم والبقاء في المنزل. 
 

 التوصيات اإلضافية 
قابض األبواب، والسجالت، وممرات  قم بالتطهير والتنظيف بشكل متكرر طوال اليوم، خاصةً األشياء التي يكثر لمسها مثل م •

 الخروج، ودورات المياه العامة، وغرف استراحة الموظفين.

 توفير معقم اليدين للموظفين.  •
  تنفيذ التباعد االجتماعي للعاملين في المناطق المجتمعية. •

 يفهمونها. باستخدام تنسيقات سهلة وبلغة  19-توعية وتدريب العاملين على سياسات وإجراءات كوفيد •

  تحسين أنظمة التهوية لتقليل تركيز الجسيمات الفيروسية في الهواء الداخلي. •
  .19-إنشاء عملية مجهولة الهوية للعاملين للتعبير عن مخاوفهم بشأن المخاطر المرتبطة بكوفيد •

التغييرات التي تم إجراؤها  التواصل مع أي متعهدين أو خدمات توصيل أو أي ضيوف آخرين مرتبطين بالعمل بشأن  •

 لضمان حصولهم على المعلومات والقدرة على االمتثال للسياسات.  19-للمساعدة في التحكم في انتشار كوفيد

السماح لمواقع العمل المرنة )على سبيل المثال، العمل عن بُعد( وساعات العمل المرنة )على سبيل المثال، دوريات العمل   •
  لموظفين في مكان العمل في نفس الوقت.المتداخلة( لتقليل عدد ا

نقل محطة الدفع اإللكترونية / قارئ بطاقة االئتمان بعيًدا عن الصرافين، والسماح بطرق الدفع غير التالمسية أو الشراء عبر   •
 اإلنترنت.

ممكنًا، لتقليل االتصال  تحويل أنشطة التخزين األولية إلى خارج أوقات الذروة أو بعد ساعات العمل، عندما يكون ذلك  •

 بالعمالء. 

حث جميع العاملين على غسل أيديهم لمدة عشرين ثانية على األقل قبل بدء العمل، وبعد خلع القفازات، وقبل وبعد استخدام   •

  األشياء التي يكثر لمسها، وقبل وبعد جميع أوقات الوجبات أو دورات المياه.

 
  حماية العمالء والمجتمع

 التوصيات الرئيسية 

https://www.austintexas.gov/covid19
https://analytics.clickdimensions.com/austintexasgov-aviac/pages/q3qjwiuxeeqoeqanojxttg.html?PageId=c023744
http://austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#mvp
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#mvp


  توفير محطات تعقيم لليدين بدون لمس وعلب قمامة ال تعمل باللمس للعمالء. •
 نوصي العمالء الذين لم يتم تطعيمهم بشدة بارتداء كمامات الوجه.  •

 وضع الفتات مرئية بوضوح بشأن سياسة الشركة فيما يخص ارتداء الكمامات •

اصةً األشياء التي يكثر لمسها مثل مقابض األبواب، والسجالت، وممرات  التطهير والتنظيف بشكل متكرر طوال اليوم، خ •
 الخروج، والمراحيض العامة، وغرف المالبس. 

 
 التوصيات اإلضافية 

  الحث على التباعد االجتماعي وتذكير الضيوف به باستخدام الالفتات والملصقات األرضية والرسائل الصوتية بلغات متعددة. •

 المداخل العامة لتنظيف وتعقيم األماكن واألشياء العامة )مثل العربات والسالل( بين كل استخدام. وضع موظفًا عند  •
  .19-إنشاء عملية مجهولة الهوية للعمالء للتعبير عن مخاوفهم بشأن المخاطر المرتبطة بكوفيد •

  نقل محطة الدفع اإللكترونية / قارئ بطاقة االئتمان بعيًدا عن الصرافين. •
توفير الخدمات عبر السيارة، والتسوق عبر اإلنترنت، والتسوق عبر الهاتف، واالستالم خارج المتجر، وخيارات التوصيل  •

 حيثما أمكن ذلك. 
  الحفاظ على مسافة ال تقل عن ثالثة أقدام بين الطاوالت والمقاعد ومناطق الجلوس األخرى ما لم يتم فصلها بحاجز صلب. •
 ذين يتجمعون أو يقفون أو يجلسون معًا. الحد من عدد العمالء ال •

 
 سبع نصائح للتحضير لتغيير الظروف 

  االستعداد لتغيير ممارسات العمل من أجل الحفاظ على العمليات الحرجة. •
  تحديد الموردين البديلين للحصول على السلع والخدمات المهمة. •

  مشاركة أفضل الممارسات مع الموظفين اآلخرين في مجتمعك. •
  تحديد أولويات وظائف المهام لضمان استمرار العمليات. •
  .19-إضفاء الطابع الرسمي على أفضل الممارسات القائمة على الدروس المستفادة منذ بداية وباء كوفيد •

  التأكد من توفر العمالة البديلة بين الموظفين / القوى العاملة في حالة ارتفاع نسبة الغياب. •
  بُعد )على سبيل المثال، الموقع اإللكتروني والهاتف والفيديو(.توفير الخدمات عن  •

 
  19-اإلبالغ عن حاالت العدوى والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد

، يتحمل أصحاب العمل  CFR 1904 29( الواردة في OSHAقواعد إدارة السالمة والصحة المهنية اإللزامية ) بموجب •

إذا كانت الحالة حالة   Form 300 OSHA'sسجالت المتعلقة بالعمل في  19-مسؤولية تسجيل الحاالت المصابة بمرض كوفيد

واحد أو أكثر من معايير التسجيل ذات الصلة )على   ، ومرتبطة بالعمل، وتنطوي الحالة على معيار 19-مؤكدة مصابة بكوفيد

للحصول على مزيد من   اإللكتروني OSHAتفضل بزيارة موقع  سبيل المثال، العالج الطبي، أيام الغياب عن العمل(.

  المعلومات.

https://www.osha.gov/recordkeeping/forms
https://www.osha.gov/recordkeeping/forms
https://www.osha.gov/recordkeeping/forms
https://www.osha.gov/report

