دليل مدينة ديترويت الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-

 8خطوات إلعادة فتح صالون الحالقة ،أو صالون الشعر واألظافر ،أو صالون الوشم ،أو صالون
التدليك

ضع خطة جاهزية واستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-
 )19تتضمن:
•
•
•
•
•
•

بروتوكوالت الختبار الموظفين
بروتوكوالت لفحص صحة الموظفين ومراقبتها
بروتوكوالت لممارسات مكان العمل
بروتوكوالت الستخدام أدوات الوقاية الشخصية
بروتوكوالت لنظافة مكان العمل والمركبات
توفر مدينة ديترويت اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-سريع
مجاني لموظفي صالونات ديترويت .يجب على الموظفين تحديد موعد
باالتصال بالرقم  313-251-4488بين الساعة  8صبا ًحا و 8مسا ًء .من
االثنين إلى الجمعة .واالختبار متاح من الساعة  11صبا ًحا إلى  6مسا ًء أيام
الجمعة والسبت ،ومن الساعة  8صبا ًحا إلى  4مسا ًء أيام األحد .ويمكن لمن
حصلوا على االختبار أن يحصلوا أيضًا على مجموعة أدوات وقاية شخصية
مجانية.

وفِّر تدريبًا للموظفين بخصوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-
 )19فيما يتعلق باآلتي:
•
•
•
•
•

ممارسات مكافحة العدوى في مكان العمل وإجراءات التنظيف.
االستخدام السليم ألدوات الوقاية الشخصية
الخطوات التي يجب على الموظفين اتباعها إلبالغ جهة العمل عن أية أعراض
أو حالة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-مؤكدة
كيفية اإلبالغ عن ظروف العمل غير اآلمنة
كيفية التعامل مع العمالء الذين تظهر عليهم أعراض عند دخولهم

طالب الموظفين بأن يرتدوا أغطية للوجه في كل األوقات
وواقيًا للعين ،مثل درع وجه أو نظارات واقية ،خالل
الخدمات التي تتطلب من العميل نزع غطاء وجهه.

اقصر الدخول على العمالء فقط وأولياء األمور مع القاصرين وحد من سعة منطقة
االنتظار فقط إلى عدد األشخاص الذين يمكنهم التواجد مع المحافظة على مسافة ستة
أقدام بعضهم عن بعض.

حافظ على مسافة تباعد بدني بمقدار ستة أقدام بين
العمالء والموظفين من خالل المطالبة بالفصل بين
محطات العمل قيد االستخدام بستة أقدام على األقل؛
وفصل محطات العمل بحواجز مادية ،مثل الفواصل
الزجاجية أو الستائر الشريطية؛ ووضع عالمات
” “Xفي أرضيات منطقة االنتظار.

ضع الفتات تطالب
العمالء بارتداء قناع
وجه وتبلغهم بعدم
الدخول لو أنهم مرضى
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احتفظ بسجالت مواعيد ودخول دقيقة وتعاون مع
إدارة الصحة إذا تم التعرف على حالة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-مؤكدة

أوقف كافة مشروبات
الخدمة الذاتية وتخلص من
كافة األشياء مشتركة
االستخدام في مناطق
االنتظار ،مثل المجالت.

