
ي توج�هال
االما�ن المغلقةاإلداري حول ارتداء ال�مامة �ف

خاصة الصحاب االعمالإرشادات 

ووزارة العمل و (DOH)لصحة بوال�ة واشنطنوزارة الرسم التوض�� باالع� يوضع كال من المتطلبات والتوص�ات الصادرة عن 
– Public Health(كوادارة الصحة العامة بمدينة س�اتل و مقاطعة كين (L&I)الصناعات Seattle & King County(
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.مكان العمل الخاص بهم�ف �ملك اصحاب االعمال عدة اخت�ارات حول ك�ف�ة اخت�ار التوج�ه االمثل لس�اسة ارتداء ال�مامة 

ة للتا�د من حالة الحصول ع� لقاح كوف�د  فان ادارة،ل�ل فرد �دخل إ� المبىف لسبب عدم وجود ط��قة سهلة او مبا�ش
ف اصحاب االعمال لمتابعة استخدام س�اسة وجوب ارتداء ال�مامة تدعو و�شدة كالصحة العامة بمقاطعة كين ل�ل الموطفني

.داخل االما�ن المغلقةوالعمالء 

. 

خ�ار صاحب 
العمل

ينصح �شدة اتباع 
�ه التوجحسبالتوص�ات 

اإلداري من مقاطعة كينك

وزارة الصحة أو وزارة من مطل��ة 
)DOH or L&I(العمل و الصناعات

خطوات عمل

بتعليق أو لصق  قم 
و إرشادات توض�ح�ة تدع

كافة األشخاص الرتداء 
.    ال�مامة

X

د وجوب إرشادات توض�ح�ة تؤكالق�ام بتعليق أو لصق 
ف ع� اللقا  ح او ارتداء ال�مامة لألشخاص الغ�ي حاصلني

غة الىت اللذين لم �حصلوا ع� جرعة اللقاح ال�املة بالل
�ستخدمها اصحاب العمل �ت التواصل مع معظم 

.عمالئهم 

ف  :  خاص بالموظفني

X
ف ع� ف الغ�ي حاصلني وجوب ارتداء ال�مامة للموظفني

ملةاللقاح أو اللذين لم �حصلوا ع� جرعة اللقاح ال�ا

X X
ف ع� جر  ف الحاصلني عات وجوب ارتداء ال�مامة للموظفني

.اللقاح ال�املة

X

ي حال الموافقة ع�مطل��ة 
�ف

ف اللذين حصلو  ا عمل الموظفني
ع� جرعة اللقاح ال�املة دون 

.ال�مامةارتداء 

ي تثبت تلقالطلب  ف الوثائق الىت ي من الموظفني
يهم اللقاح �ف

ف دون ارتداء  .ةال�مامحال الموافقة ع� عمل الموظفني

:خاص بالعمالء

X
ف ع� ال لقاح وجوب ارتداء ال�مامة للعمالء الغ�ي حاصلني

اللذين لم �حصلوا ع� جرعة اللقاح ال�املة

X X
ف ع� جرعات وجوب ارتداء ال�مامة للعمالء الحاصلني

.اللقاح ال�املة

X اللقاحمن العمالء الوثائق الىت تثبت تلقيهمالطلب 

Arabic



اط ارتداء ال�مامة �ي  انا الط��قة اال�سط واال��� ام�عد اش�ت
لحما�ة موظف�ك وعمالءك ومجتمعك

.�دخل ا� مكان العملالتحقق من حالة الحصول ع� اللقاح ل�ل شخص 
:الوثائق المقبولة للتحقق من حالة الحصول ع� اللقاح �شمل ما ��

)CDC(مكافحة االمراض والوقا�ة منهامركز بطاقة التطع�م الصادرة من •
.صور ضوئ�ة من بطاقة الحصول ع� اللقاح•
.وث�قة صادرة من طب�ب•
.الخاص بالوال�ةالتطع�م وث�قة صادرة من نظام معلومات •

عند )  L&I(والصناعات لوزارة العمل �جب ان تكون ب�انات التحقق من حالة الحصول ع� اللقاخ متاحة 
ف مطلبا رئ�س�ا . الطلب رة العمل لوزا�عد التحقق من حالة الحصول ع� اللقاح بالنسبة للموطفني

ف العمل بدون ارتداء )  L&I(والصناعات  .ال�مامة�ف حالة سماح اصحاب االعمال للموظفني

ف ع� .  اللقاحا�شاء نظام او ط��قة عمل للتحقق من ان متابعة ارتداء ال�مامة لألشخاص الغ�ي حاصلني
:بعض االمثلة

ف ع� اللقاح مع الحفاظ ع� مس• افة ال ا�شاء مكان مخصص داخل المبىف لالشخاص الغ�ي حاصلني
.ف�ما بينهم) م�ت 2(تقل عن ستة اقدام 

حدد اوقات بينما ت، تحد�د اوقات معينة �ف اليوم ح�ث �كون ارتداء ال�مامة مطل��ا من كافة العمالء •
ف ع�  مامة غ�ي ال�املة للقاح ح�ث �كون ارتداء ال�الجرعة اخرى مخصصة فقط لالشخاص الحاصلني

.مطلوب
ف ع� اللقاح او حصلوا فقط ع� الجرعة االو� ارتداء ال� مامة �جب ع� االشخاص الغ�ي حاصلني

.  والمحافظة ع� مسافة التباعد االجتما� طوال الوقت

1-

2-

3-

سيتم استكمال العمل به حىت يتم ٢٠/٥/٢٠٢١الصحة العامة بتار�ــــخ كب�ي مسؤو�ي الصحة الصادر من  الداري التوج�ه 
ستظل االعمال ،فور تحقيق ذلك الهدف. عاما فما فوق١٦بعمر ك من سكان مقاطعة كين% ٧٠التطع�م ال�امل ل 

كات مطالبة باتباع توجيهات  .ال�مامةالخاصة بارتداء )  L&I(والصناعاتوزارة العمل و )DOH(الصحة وزارة وال�ش

كاتير�ب ز�ارة الرابط التا� لتعلم الم��د حول  فر باللفة الموقع متو .(ارشادات ارتداء ال�مامة الخاص باالعمال وال�ش
�ة فقط ف )االنجل�ي
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ف والعمالء الذين حصلوا ع� كامل جرعات التطع�م بعدم وجوب ار ، مع ذلك ت السماح للموظفني تداء اذا اخ�ت
ال�مامةال�ك ما �جب عل�ك فعله اثناء اتباع توجيهات ارتداء ،ال�مامة

وىف , للم��د من االسئلة او المعلومات �د االل��ت ير�ب التواصل مع ال�ب
)االج��ة متاحة باللغة الع���ة.(coronavirus@kingcounty.gov:التا�

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/COVID19%20Facial%20Coverings%20Guidance.pdf
mailto:coronavirus@kingcounty.gov
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