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 دور العبادة
 یشمل ذلك المعابد والكنائس والُكنُس الیھودیة والمساجد واألدیِرة وغیر ذلك من دور العبادة. 

       متوسط مستوى التفاعل بین العاملین والُمصلّین 
 یتطلب العمل بعض المخالطة بین الُمصلّین وغیرھم من العاملین.

 
 
 

        وقایة العاملین + الُمصلّین 
 

 ینبغي استخدام الِكمامات بواسطة الزعماء الدینیین والعاملین والمصلّین الذین یتواصلون مع غیرھم ضمن مساحة ست أقدام. •
تماعي، وفي إنتاج مادة للتواصل مع الُمصلّین (مثل الفتات في كل المداخل، وفي الموقع اإللكتروني، وعلى وسائل التواصل االج •

قایة  الخطابات البریدیة، ورسائل البرید اإللكتروني) إلخطارھم بالتغیّرات التي تطرأ على ممارسات المنشأة ولشرح االحتیاطات الُمتّخذة للو
 من العدوى.

 

 یماني. النظر في إمكانیة الحد من التالمس الجسماني (كالمصافحة بالید أو الِعناق أو التقبیل) بین أفراد المجتمع اإل •
ینبغي القیام بما یلي لدعم ممارسات التباعد االجتماعي، ومراقبة المناطق التي یرجح فیھا تجمع المصلّین، واإلثناء عن فرط االزدحام  •

 (مثًال في المطابخ والمجاز المؤدي إلى صحن الكنیسة وساحات انتظار السیارات):
لیسوا من نفس المجموعة العائلیة أثناء المراسم وغیرھا من التجمعات (كالجنازات  المطالبة بأن تفصل مسافة ست أقدام بین األفراد الذین •

وحفالت الزفاف والصلوات ودورات التعلیم الدیني والفعالیات الشبابیة ومجموعات الدعم). وینبغي أن یتضمن ذلك رجال الدین والعاملین 
ظروف والتقالید الدینیة (مثًال إعادة تھیئة كراسي جماعة الُمصلین واألرائك والكوَرس والمتطوعین والمصلین أثناء المراسم، حسبما تسمح ال

 والمقاعد أو إقامة حواجز ملموسة بینھم).
توفیر أدلّة إرشادیة ملموسة، مثل ملصقات على األرضیة أو األرصفة والفتات على الجدان لضمان أن یظل المصلین على مسافة ست  •

 الصفوف.أقدام من بعضھم البعض في كل 
 النظر في عقد المراسم والتجمعات في حیّز كبیر وذي تھویة جیدة أو في الھواء الطلق، حسبما تسمح الظروف والتقالید الدینیة.  •
قصر األعمال المكتبیة على العملیات الضروریة. ینبغي على الموجودین بالمكتب ارتداء كمامات إن كانوا یعملون ضمن مسافة ست  •

 لمداومة على تنظیف وتطھیر الھواتف والنُُضد والطابعات ومقابض األبواب وغیرھا من األسُطح التي یكثُر لمسھا.أقدام من غیرھم. ا
وفیھ) أو  إن قُّدم الطعام أثناء أي فعالیة، فینبغي النظر في خیارات التعبئة الُمسبقة، وتجنب تشاُرك األواني أو وجبات المائدة المفتوحة (الب •

 العائلي، إن أمكن.الوجبات ذات الطابع 
في حالة إعادة فتح روضة األطفال أو دار رعایة األطفال، فینبغي اتّباع التوجیھات الصادرة عبر الموقع اإللكتروني  •

Kent County Back to Work .(عودة العمل بمقاطعة ِكنت) وتكییفھا بما یتفق مع االحتیاجات الخاصة بالمنشأة 
 Kent County Back to Workف، فینبغي اتّباع التوجیھات الصادرة عبر الموقع اإللكتروني في حالة إقامة معسكرات أیام الصی •

 (عودة العمل بمقاطعة ِكنت) وتكییفھا بما یتفق مع االحتیاجات الخاصة بالمنشأة.
 

 یلي:إجراء بروتوكول فرز یومي عند دخول العاملین والمتعاقدین والُمَوّردین. ینبغي للفرز أن یتضمن ما  •
 ) أو یُشتبھ في إصابتھم بھ. COVID-19استبیانًا یغطي األعراض والتعَرض المحتّمل ألشخاص مصابین بفیروس كورونا الُمستجد ( •
 رارة، إن أمكن ( فور إمكانیة توفیر أجھزة قیاس درجة الحرارة دون تالمس).حقیاس درجات ال •
للتعرف على كیفیة المشاركة في برنامج الفحص الصحي لعودة   www.KentCountyBacktoWork.comتفضل بزیارة •

 ).Kent County Back to Workالعمل بمقاطعة ِكنت (

http://www.kentcountybacktowork.com/
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تقدیم مراسم متعددة، یُرجى النظر في إعادة جدولة المراسم بحیث تكون بینھا فترة زمنیة كافیة تتیح وقتًا لتنظیف األسطح في حالة  •
 التي یكثُر لمسھا وتطھیرھا فیما بین المراسم وبعضھا البعض.

اإلیمانیة للمجتَمع، بما في ذلك األدوات المساعدة النظر في الحد من تشاُرك األغراض التي یكثر لمسھا مؤقتًا، بما یتفق مع التقالید  •
للعبادة، أو سجاجید الصالة، أو كتب الصلوات، أو كتب التراتیل، أو النصوص الدینیة وغیرھا من النشرات، أو الكتب، أو غیر ذلك من 

م الخاصة، إن أمكن. النظر في األغراض التي یتناوب علیھا المصلّون أو یتشاركونھا فیما بینھم. حث المصلّین على جلب أغراضھ
 تصویر الصلوات واألغاني والنصوص أو عرضھا باستخدام وسائل إلكترونیة.

الماء  ومواضعالنظر في إیقاف استخدام أغراض ُمشتركة ُمعینة تُستخدم في الطقوس والتقالید الدینیة (مثل أجران المعمودیة  •
 المقدس واألواني المستخدمة لطقوس االغتسال).

 وغیرھا من التقالید الدینیة.  الكنسیةي، إن أمكن، تجنب استخدام األكواب أو الكؤوس المشتركة المستخدمة في االحتفال باألسرار وینبغ •
تعدیل الوسائل المستخدمة لتلقي التبرعات المالیة. النظر في صندوق ثابت لجمع التبرعات أو في وسیلة إلكترونیة لجمع التبرعات  •

 ًال من تشاُرك صواني أو سالل لجمع التبرعات.المالیة المنتظمة بد
ینبغي أن تظل الحّمامات مفتوحة، إن أمكن، إن كانت المنشأة مفتوحة لزیارات العاّمة. إن كانت الحمامات مفتوحة، فینبغي اإلكثار من  •

 اإلضاءة.  تنظیفھا وتطھیرھا، وخاصةً األسطح التي یكثر لمسھا كالصنابیر والمراحیض ومقابض األبواب ومفاتیح
  60ضمان وجود ما یكفي من مستلزمات لدعم النظافة الشخصیة، بما في ذلك الصابون ومطّھر الید الذي ال تقل نسبة الكحول فیھ عن  •

 في المئة والمناشف الورقیة والمنادیل وصنادیق القمامة التي ال تتطلب اللمس.
یشیع استخدامھا واألغراض المشتركة (كالكراسي والدرابزین وآالت تنظیف وتطھیر األسطح التي یكثر لمسھا والمناطق التي  •

 األُرغن ومنصات القراءة وُدمى الحضانة).
 التأكد إن خزائن المؤونة بھا مخزون كاٍف من منتجات التنظیف والتطھیر. •

 

) واإلشراف علیھا. COVID-19تعیین مشرف مخصص للموقع لمراقبة تطبیق استراتیجیات مكافحة فیروس كورونا الُمستجد ( •
 یجب أن یظل المشرف في موقعھ طیلة الوقت أثناء األنشطة. ویجب تعیین عامل بالموقع للقیام بالدور اإلشرافي.

حث العاملین على مالزمة المنزل وإبالغ المشرف بأنفسھم بأسرع ما یمكن في حالة إصابتھم بأعراض فیروس كورونا المستجد  •
)COVID-19.( 
) على أحد العاملین أو الُمصلّین COVID-19أة فوًرا في حالة ظھور عدد من أعراض فیروس كورونا المستجد (إغالق المنش •

(كالحمى وضیق التنفس غیر المعتاد والسعال غیر المعتاد) وإجراء تنظیف مكثف یتفق مع التوجیھات الصادرة عن مراكز مكافحة 
 ).Centers for Disease Control and Preventionاألمراض والوقایة منھا (

) COVID-19إرسال األفراد المحتمل تعرضھم إلى المنزل فور اكتشاف حالة إیجابیة مصابة بفیروس كورونا المستجد ( •
 بالمنشأة.

 وفي كل الحاالت، ینبغي اتباع التوجیھات الخاصة بتعّرض العاملین واألعراض. •
 

  موارد إضافیة للمؤسسات اإلیمانیة  
 

Centers for Disease Control and Prevention 
 )مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا(

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html 
 

U.S. Department of Health and Human Services 
 یات المتحدة) وزارة الصحة والخدمات البشریة بالوال(

https://www.hhs.gov/ 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
http://www.hhs.gov/
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