
 

 

COVID-19 - مسودة 

 الخارجية الترفيهية باألنشطة خاص توجيه
 . هذا التوجيه ليس ساري المفعولإن التوجيه المدرج أدناه هو مسودة توجيه منشور من أجل التماس المالحظات. 

 .هنا حزيران )يونيو( لتقديم المالحظات 3مساًء من يوم األربعاء  12لدى سكان كولورادو مهلة حتى الساعة  

 

 / الجوالت / هواة األنشطة الترفيهية الخارجية األنشطة الموجهة الخارجية / األنشطة الترفيهية الخارجية

 أشخاص، ويجب اتباع السياسات المحلية. 10أنشطة االستجمام الغير موجهة في الهواء الطلق ضمن مجموعات تصل إلى يمكن أن ينفذ أي نوع من 

 يجب أن تتبع عمليات تأجير المعدات غير الموجهة إرشادات البيع بالتجزئة.

ات وركوب الخيل والتجديف بالقوارب والتجديف بالكياك والتجديف على يمكن أن تنفذ الخدمات اإلرشادية لهوايات صيد األسماك والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراج

 أشخاص، ويجب اتباع السياسات المحلية. 10وتسلق الجبال ضمن مجموعات تصل إلى  ATVاأللواح وقوفاً وجوالت 

جيب تقتصر على مجموعات من أفراد األسرة فقط، ويجب اتباع يمكن أن تنفذ أنشطة بجوار النهر أو التجديف أو جوالت الجيب إذا كانت الحفالت في القوارب وسيارات ال

 السياسات المحلية.

 يجب أن تتبع الينابيع الساخنة المطورة إرشادات المسبح الخارجي. 

 أصحاب األنشطة الترفيهية العاملين

 أقدام بين أصحاب األنشطة الترفيهية وزمالئك الموظفين، باستثناء 6حافظ على مسافة ال تقل عن  ●

 الحاالت التي تكون فيها هذه المسافة غير آمنة.

ارتداء أغطية/قناع الوجه في جميع األوقات أثناء عمليات الترحيل والترّجل. في األماكم اآلمنة، قم   ●
 بارتداء أغطية الوجه أثناء تنفيذ أنشطة الرحلة.

وظفين الذين تظهر إجراء الكشف وفحص األعراض ودرجة الحرارة يوميًا لدى الموظفين وإحالة الم  ●
 (CDPHEمتتبع األعراض الخاص بإدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو )عليهم األعراض إلى 

 (إرشادات إضافية)

، COVID-19يجب أال يحضر الموظفون، الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص يعاني من أعراض   ●

 يوًما بعد إجراء الكشف والفحوصات. 14إلى العمل لمدة 

 للعمل وعليهم الخضوع لالختبار. COVID-19يجب أال يحضر الموظفون الذين تظهر عليهم أعراض  ●

أثناء العمل إخطار مشرفهم على الفور  COVID-19 يجب على الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض  ●

ند اإلمكان، تجنب استخدام متاجر البقالة ومحطات الوقود وما إلى ذلك في ع ●
 COVID-19المجتمعات التي تزورها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 

عبر المجتمعات. قم بتأمين الطعام والمياه والغاز وأي لوازم أخرى مطلوبة في 
 محيط منزلك.

أقدام على األقل من أفراد األسر األخرى  6مسافة التباعد الجسدي حافظ على  ●

 في جميع األوقات.

ارتداء أغطية الوجه أثناء تسجيل الوصول، والترحيل والنقل من وإلى النشاط   ●
 إذا كان في مركبة مشتركة، وكذلك أثناء أنشطة الترّجل في نهاية الرحلة.

ع غطاء الوجه المستخدم آمن أثناء اتبع إرشادات الشركة بشأن ما إذا كان نو  ●
 الرحالت أم ال. اطلع على التوجيهات المحلية قبل السفر.

 إحضار مستلزمات نظافة اليدين )أي مطهرات اليد(. ●

إذا كنت أنت أو أي شخص في مجموعتك مريًضا، ابق في المنزل وأعد حجز  ●

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAVn5oJ-nk5xWH2iBdsQeSteZWFVjASyHZ5cbf4BCsWy0rEw/viewform?usp=sf_link
https://covid19.colorado.gov/covid19-symptoms
https://covid19.colorado.gov/guidance-resources


ليتم فصلهم عن اآلخرين وإرسالهم إلى المنزل وإحالتهم إلى خدمات دعم الدولة أو الشركة وإجراء 
 الفحوصات.

قم بإجراء العمليات المرحلية، مثل تسجيل العمالء وإجراءات نهاية الرحلة، في الهواء الطلق مع  ●
 أقدام على األقل. 6ع المحافظة على مسافة تباعد األفراد من أسر مختلفة م

أشخاص كحد أقصى في وقت واحد، إشغال نسبة  10الحد من عدد األشخاص داخل المنشأة، وجود  ●

 أقدام بين األطراف. 6من المساحة، مع الحفاظ على مسافة  ٪ 50

تي يتم والسالمة ال وضع الفتات للموظفين وأصحاب األنشطة الترفيهية توضح تدابير النظافة الجيدة ●
 اتخاذها. يجب أن تتضمن الالفتات رسومات سهلة التفسير ويجب أن تكون بلغات يفهمها العمالء.

 (CDCأمثلة )

التشجيع على غسل اليدين بتوجيه العمالء إلى حيث يمكنهم غسل أيديهم بالصابون والماء أو استخدام  ●
 معقم اليدين.  

عوامات )سيارات الجيب والطوافات( من قبل وحدة أسرية حصر استخدام المركبات الصغيرة / ال ●
أشخاص. )الوحدة األسرية هي عائلة أو مجموعة  10واحدة أو اثنين من دون المرشد، كحد األقصى 

 يقيمون بالفعل معًا أو وصلوا معًا.(

 الحفاظ على التباعد الجسدي وتحفيزه قدر اإلمكان أثناء الجولة / الرحلة.  ●

ركبات/ العوامات )القطارات، القوارب الكبيرة( لعدة أفراد من وحدات أسرية مختلفة، عندما تتسع الم  ●
 أقدام على األقل( بين تلك الوحدات األسرية. 6تأكد من المحافظة على مسافة التباعد الجسدي المناسبة )

محافظة كحد أقصى، ال ٪50التزم بإرشادات النقل )إشغار حافالت الركاب والشاحنات الصغيرة بنسبة  ●

على المركبات نظيفة، ال تسمح بإشغار المقاعد خلف السائق مباشرة( أو التِق بأصحاب األنشطة 
 الترفيهية في الممرات أو المكان المقصود.

قم بتطهير جميع المعدات المستخدمة من قبل أصحاب األنشطة الترفيهية، وكذلك المعدات المستخدمة   ●
لترفيهية اآلخرين عند كل استخدام )بما في ذلك المجاذيف، بشكل مشترك من قبل أصحاب األنشطة ا

P.F.D.s  .)إرشادات )، الطوافات، مقاعد الجيب / الحافالت / القطار، السروج، المقابض / المقود

CDC) 

للمركبات والجوالت المغلقة، يجب أن تظل نوافذ السيارة مفتوحة في جميع األوقات عند نقل بالنسبة  ●
 العمالء أثناء الجوالت، حتى أثناء الطقس العاصف )ما لم تكن أفراد األسرة الواحدة في المركبة(.

بشر تقليص الخدمات المساعدة، مثل إعداد الطعام، أو ضبط الممارسات للحد من االتصال بين ال  ●
 واستخدام لمواد المشتركة.

 يوًما على األقل على األعراض األخيرة. 14نزهتك بعد انقضاء مدة 

 مرافق واسعة النطاق تحتاج إلى الموافقة المحلية.

ة عليها من قبل جميع المقاطعات ذات الصلة، فقد تعمل هذه يجب أن تقدم القطارات ذات المناظر الخالبة خطًطا لجميع وكاالت الصحة العامة المحلية في المقاطعات التي تعمل فيها. إذا تمت الموافق ●
 أقدام على األقل، ويجب أن يكونوا على دراية بتدابير التعقيم والتخفيف المناسبة. 6من سعتها بأفراد من أسر مختلفة يجلسون محافظين على مسافة تباعد  ٪50لى القطارات عبر بشغار نسبة تصل إ

طة )الوصول إلى المصعد لركوب الدراجات الجبلية على المنحدرات، وأنش قد تفتح منتجعات التزلج على الجبل ويتم تشغيل المصاعد / عربة سكة حديد لتوفير الوصول إلى أماكن األنشطة الترفيهية ●
بالحبل، وما إلى ذلك( إذا تم وضع خطط للتشغيل اآلمن  مشاهدة المعالم السياحية عبر المصاعد، وتسلق الجدران، وآالت التزحلق الجبلية على الجليد، ولعب بالحبال، وحدائق المغامرات، وانزالق

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html


 من وكاالت الصحة العامة المحلية في المقاطعات التي تعمل فيها. وتأمين الموافقة
رات غير الجدران االصطناعية في الهواء الطلق أو مراكز المغام قد يتم تنفيذ األنشطة الترفيهية واألنشطة الخارجية في مواقع قائمة بذاتها لتنفيذ أنشطة انزالق بالحبل أو لعب بالحبل أو التسلق على ●

 يها.تجعات التزلج إذا طورت هذه المرافق خطًطا للتشغيل اآلمن وأمنت الموافقة من سلطات الصحة العامة المحلية من المقاطعات التي يعملون فالتابعة لمن

 covid19.colorado.gov/guidance-resources موارد وإرشادات إضافية متاحة على الرابط

 
 

 
 

 

https://covid19.colorado.gov/guidance-resources
https://covid19.colorado.gov/guidance-resources

