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���������������������  نظرة عامة
عىل توجيهات املرحلة الرابعة

نهج الصحة العامة إلعادة فتح واليتنا بأمان

استعادة الحياة يف إلينوي

جميع القطاعات

يجب عىل جميع املوظفني الذين ميكنهم العمل من املنزل االستمرار يف ذلك  •

االستمرار يف ارتداء الكاممات التي تغطي األنف والفم، والحفاظ عىل التباعد االجتامعي مبسافة 6   •

أقدام، وغسل اليدين بشكل متكرر 

متابعة الفحوصات الصحية للموظفني عند الدخول إىل مكان العمل وفحوص منتصف املناوبة للموظفني   •

الذين لديهم نوبات تزيد عن 5 ساعات )يُسمح بالفحص االفرتايض(

اتباع توجيهات حدود الطاقة االستيعابية وأعداد املجموعات )يعاد تقييمها باستمرار طوال  • 

املرحلة الرابعة(

إنتاج األفالم

ال تزيد السعة القصوى عن %50 من إشغال املرسح الصويت/ املوقع  •

تقترص مشاهد الحشود عىل 50 شخص أو أقل  •

يجب عىل جميع األفراد الحفاظ عىل مسافة 6 أقدام من التباعد االجتامعي ما مل يكن من الرضوري   •

االقرتاب ألداء العمل املطلوب )مثل أداء املمثلني وُمصففي الشعر ومتخصيص املكياج واألزياء(

يجب الحصول عىل مسحة أنف ملرة واحدة لعمل اختبار RT-PCR لجميع أفراد الطاقم وفريق   •

العمل يف غضون 48 إىل 72 ساعة قبل بدء العمل يف املوقع

يجب عىل ُمقدمي خدمات الطهي وتقديم الطعام اتباع توجيهات املطاعم والحانات  •

يُسمح بحضور الجامهري مبا يتامىش مع توجيهات املسارح/الفنون االستعراضية   •

الصحة واللياقة

ال تزيد السعة القصوى لإلشغال عن 50%  •

يُسمح بدروس اللياقة البدنية الجامعية حتى 50 شخصا مع الحفاظ عىل التباعد بـ 6 أقدام بني جميع   •

األفراد؛ كام يُسمح بوجود مجموعات متعددة يف حال كانت املنشأة لديها مساحة كافية ملراعاة معايري 

التباعد مع إمكانية الحد من التفاعل بني املجموعات

يجب أن تفصل بني أجهزة ومعدات التمرين 6 أقدام بدون حواجز بينها أو 3 أقدام مع وجود حواجز   •

غري نفاذة بينها 

بالنسبة للصاالت الرياضية املفتوحة، يجب تعيني موظف واحد لكل 4000 قدم مربعة لإلرشاف عىل   •

تنفيذ معايري التباعد االجتامعي وتعقيم املعدات بني كل استخدام وآخر

تعقيم املعدات قبل وبعد كل استخدام فردي وتعقيم غرف املالبس والحاممات مرة كل ساعة  • 

عىل األقل 

استمرار غلق أماكن التجهيزات اإلضافية )مثل الساونا وأحواض االستحامم الساخنة وغرف البخار(،   •

ويُسمح بفتح مناطق رعاية األطفال مبا يتامىش مع توجيهات رعاية األطفال الصادرة من هيئة إلينوي 

)DHFS( للخدمات الصحية والعائلية

املتاحف

ال تزيد السعة القصوى لإلشغال عن 25%   •

تقترص الجوالت املصحوبة مبرشدين عىل 50 شخص أو أقل لكل مجموعة   •

يُسمح بالجوالت الصوتية، إال أنه يجب تطهري املعدات قبل وبعد استخدام كل فرد   •

يجب أن يكون لدى املتاحف خطة للحد من التجمعات من خالل البيع املُسبق للتذاكر وإعداد   •

التذاكر الستخدامها يف توقيتات معينة

السامح بعمل فروع االمتيازات مع االلتزام بالقيود  •

األنشطة الرتفيهية الداخلية واملفتوحة

إعادة فتح مرافق ترفيهية داخلية معينة )مثل صاالت البولينج وحلبات التزلج(؛ واستمرار غلق   •

املالعب الداخلية ومتنزهات الرتامبولني

ميكن ألماكن الرتفيه الداخلية العمل برشط أن تقترص السعة عىل 50 عميل أو %50 أيهام أقل   •

السامح بإعادة فتح أماكن الرتفيه املفتوحة مبجموعات يصل عدد أفرادها إىل 50 فرد، والسامح   •

أيًضا بوجود مجموعات متعددة يف حال كانت املرافق لديها مساحة كافية لتطبيق معايري التباعد 

االجتامعي ووجود إمكانية للحد من التفاعل بني املجموعات

يجب الفصل بني محطات األنشطة مبسافة 6 أقدام عىل األقل، أو الحد من أعدادها لضامن تحقيق   •

التباعد االجتامعي

يجب تطهري املعدات املشرتكة قبل وبعد كل استخدام   •

السامح بإعادة فتح النوادي وأماكن التجمع األخرى  •

السامح بعمل فروع االمتيازات مع االلتزام بالقيود   •

التصنيع 

يجب أن يتلقى املوظفون تدريب كوفيد قبل العودة إىل العمل  •

يجب أن يكون لدى جميع أصحاب العمل برنامج لفحص الحالة الصحية. يجب عىل أصحاب األعامل   •

إجراء فحوصات كوفيد19- شخصية للموظفني عند الدخول ويف منتصف نوبات العمل إذا زادت فرتة 

النوبة عن 5 ساعات

تناوب بدء نوبات العمل ومساحاتها وتخصيص مداخل ومخارج النوبات )إن أمكن( لتقليل التفاعل   •

بني املوظفني عند تجمع النوبات

يجب تطهري محطات العمل بني كل نوبة وأخرى وبني عمليات تسليم املوظفني   •

يُسمح باالجتامعات الشخصية ملا يصل إىل 50 شخص مع الحفاظ عىل التباعد االجتامعي   •

االجتامعات والفعاليات االجتامعية

االقتصار عىل 50 شخصا أو %50 من سعة املكان أيهام أقل  •

يسمح بتجمع مجموعات متعددة يف نفس املنشأة برشط االلتزام بالتباعد ويف قاعات منفصلة  •

يجب أن يكون تكوين املجموعات ثابت خالل فرتة االجتامع أو الفعالية. إذا تضمنت الفعالية   •

جلسات متعددة، فيجب أن يبقى املشاركون يف غرفة واحدة، ويجب أن يتناوب املتحدثون/ ُمقدمو 

العروض بني الغرف أو يتم عرضها رقميًا )عىل سبيل املثال، عىل شاشة العرض أو عن طريق البث 

املبارش( يف غرف متعددة

يجب أن تظل مناطق الرقص مغلقة  •

يجب عىل ُمقدمي خدمات الطعام اتباع توجيهات املطاعم والحانات  •

جزء من املرحلة الرابعة من خطة استعادة الحياة يف والية إلينوي

ينطبق عىل كل منطقة عند االنتقال إىل املرحلة الرابعة  



املكاتب

االستمرار يف االلتزام بالحد األقىص لسعة املكان %50 من اإلشغال  •

يُسمح باالجتامعات الشخصية ملا يصل إىل 50 شخص مع الحفاظ عىل التباعد االجتامعي   •

االستمرار يف متابعة الفحوصات الصحية، وميكن ألصحاب العمل فحص موظفي املكتب عرب محادثة   •

شخصية أو عرب استبيان مبجرد وصولهم ملكان العمل أو باستخدام طريقة فحص افرتاضية 

املطاعم والحانات 

يُسمح اآلن بتناول الطعام واملرشوبات يف األماكن الداخلية وذلك بحد أقىص 10 أشخاص لكل   •

مجموعة

يجب ترتيب مناطق الجلوس بحيث تفصل بني الطاوالت 6 أقدام وميكن تركيب حواجز غري نفاذة بني   •

املقصورات التي تكون املسافة بينها أقل من 6 أقدام

يجب أال تزيد نسبة إشغال مناطق الوقوف )يف املطاعم أو الحانات( عىل أكرث من %25 من مساحتها  •

يجب أن تلتزم البوفيهات وأماكن الطعام ذات الخدمة الذاتية )مثل حانات املرشوبات الساخنة   •

والباردة ومتاجر املواد السائبة واملخبوزات( بالحد األدىن من التوجيهات اإلضافية

يُسمح بعمل نوافري املرشوبات ذاتية الخدمة مع االلتزام باالحتياطات اإلضافية  •

منافذ البيع بالتجزئة والخدمات

االستمرار يف االلتزام بالحد األقىص لسعة املكان %50 من اإلشغال   •

ميكن إعادة فتح صاالت الطعام يف مراكز التسوق مبا يتامىش مع توجيهات تناول الطعام والرشاب  • 

يف األماكن املغلقة 

الرعاية الشخصية

االستمرار يف االلتزام بالحد األقىص لسعة املكان %50 من اإلشغال  •

إذا كانت الخدمات تستلزم نزع العميل للكاممة، فيجب عىل املوظف ارتداء الكاممة ووسيلة حامية   •

للعني )مثل، واقي الوجه أو النظارات الواقية(

ال توجد حدود وقتية عىل التدليك أو الخدمات األخرى  •

فعاليات املشاهدة يف األماكن املفتوحة 

يُسمح بفعاليات املشاهدة يف الهواء الطلق فقط، ومتنع حاليا إقامة فعاليات املشاهدة يف األماكن   •

املغلقة

يُسمح بالفعاليات بالتذاكر وتوفري مقاعد لجميع العمالء؛ وال يُسمح يف الوقت الحايل بعروض الدخول   •

العام و/أو الفعاليات التي تحتوي عىل أماكن للوقوف فقط

االلتزام بحد أقىص %20 من سعة الجلوس للمتفرجني  •

السامح بعمل فروع االمتيازات مع االلتزام بالقيود  •

املسارح والفنون االستعراضية 

يُسمح بعمل املسارح ودور السينام ومراكز الفنون االستعراضية برشط حجز التذاكر وتوفري مقاعد   •

لجميع العمالء؛ وال يُسمح يف الوقت الحايل بعروض الدخول العام و/أو الفعاليات التي تحتوي عىل 

أماكن للقوف فقط

حد السعة الداخلية 50 شخص أو أقل أو %50 من سعة املكان )ينطبق عىل كل قاعات العرض(؛   •

وتقترص سعة اإلشغال يف الهواء الطلق عىل %20 من إجاميل سعة املكان

يجب عىل العمالء ارتداء الكاممات التي تغطي األنف والفم ويُستثنى من ذلك عند الجلوس عىل   •

مقعد يف مكان العرض )ميكن إجراء استثناءات لألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أو إعاقات 

متنعهم من ارتداء الكاممة(

السامح بعمل فروع االمتيازات مع االلتزام بالقيود  •

األنشطة الرياضية الشبابية والرتفيهية 

يسمح باملباريات والبطوالت يف الرياضات متوسطة ومنخفضة الخطر. تالحامت الفريق الواحد   •

للرياضات عالية الخطر

الحد األقىص 50 متفرجا للحدث  •

يسمح ألماكن إقامة النشاط الريايض باستضافة أكرث من مجموعة مشاركة يف األنشطة أو املباريات   •

برشط توفر مساحة كافية يف املكان تسمح بالتباعد والحد من التفاعل بني املجموعات

السامح بعمل فروع االمتيازات مع االلتزام بالقيود  •

حدائق الحيوان 

ال تزيد السعة القصوى لإلشغال عن 25%   •

تقترص الجوالت املصحوبة مبرشدين عىل 50 شخص أو أقل لكل مجموعة   •

تقترص املعارض الداخلية عىل 50 شخصا أو %50 من سعة املكان أيهام أقل  •

يُسمح بالجوالت الصوتية، إال أنه يجب تطهري املعدات قبل وبعد استخدام كل فرد   •

يجب أن يكون لدى حدائق الحيوان خطة للحد من التجمعات من خالل البيع املُسبق للتذاكر   •

وتناوب أوقات الدخول

السامح بعمل فروع االمتيازات مع االلتزام بالقيود  •

إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إىل مساعدة أخرى: يُرجى االتصال بالخط الساخن الخاص بنا عىل 2923-252-800-1 أو 

Illinois.gov/businessguidelines أوالذهاب إىل ceo.support@illinois.gov مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين
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