
 

 

 

COVID-19 

 توجيه خاص باإليجارات قصيرة األجل
 

 النزالء المالكون/المدراء المساحة المؤجرة

توفير معقم اليدين و / أو الصابون والماء حيث يمكن  ●
 للضيوف استخدامه بسهولة عند الوصول وأثناء إقامتهم.

التعقيم الستخدام النزالء، إلى جانب  أو/توفير مواد التنظيف و  ●
 ليمات.التع

ساعة قبل دخول  24، انتظر CDCإرشادات باالمتثال إلى  ●

ساعة كافية،  24إذا لم تكن مدة  العقار من أجل التنظيف.

 فانتظر ألطول فترة ممكنة.

شياء الناعمة المشتركة التي يصعب تنظيفها قم بإزالة األ  ●
بانتظام إن أمكن )أي البطانيات اإلضافية أو الوسائد الزخرفية 

 أو األشياء الناعمة األخرى(.

 
يتحمل المالكون مسؤولية ضمان تنظيف مكان اإلقامة وتعقيمه 
 بشكل صحيح بين ضيف وآخر. يرجى أخذ باالعتبار ما يلي:

تنظيف شاملة لكل عقار للمساعدة في  قم بإنشاء قائمة مراجعة ●
 ضمان االكمال عمليات التنظيف واالحتفاظ بالسجالت.

إذا قام النزالء بتنظيف مكان اإلقامة بأنفسهم، فقم بتنفيذ  ●
 عمليات تعقيم إضافية بعد ذلك.

اتبع، أو إذا كان التعاقد مع خدمة تنظيف تأكد من اتباعها،  ●
إرشادات التطهير لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

(CDC). 

( PPEارتداء / توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة ) ●

 لألشخاص الذين يقومون بالتنظيف.

أدوات/معدات محددة في منع انتشار التلوث عبر استخدام  ●
 مناطق محددة )غرفة نوم وحمام ومطبخ(.

 تهوية مكان اإلقامة أثناء وبعد التنظيف. ●

أقدام على األقل، وارتدي غطاء  6حافظ على مسافة تباعد  ●

التعامل/االحتكاك مع النزالء والموظفين الوجه خالل 
 والمجتمع المحلي )مثالا عند تسجيل الوصول / المغادرة(

اضبط أو قلل من هذه التعامالت من خالل تنفيذ إجراءات عدم  ●
 االتصال عند تسجيل الوصول.

ساعة على األقل  24تجنب جدولة اإلقامات المتتالية )ابقاء  ●

وقت الكافي إلجراء الستضافة نزالء آخرين( لضمان ال
 عمليات التنظيف والتعقيم.

ِّم سياسات إلغاء سخية ومرنة بحيث يمكن للضيوف إلغاء  ● قد 
 الحجز  إذا بدأوا في الشعور باألعراض.

 تأكد من عدم حضور النزالء في وقت الصيانة أو التنظيف. ●

تحقق بشكل روتيني من البيانات واإلرشادات في المقاطعات  ●
تلك فيها الممتلكات. أذعن إلى أي والمجتمعات التي تم

إرشادات محلية تقيد أو تحظر السفر للضيوف من خارج 
الدولة أو خارج المجتمع، وقم بتعديل الحجوزات على الفور 

 وفقاا لذلك.

تواصل بوضوح مع النزالء بخصوص خطوات التنظيف  ●
 والتعقيم.

 ةأخبر النزالء أنه من المعتاد في والية كولورادو ارتداء كمام ●
فكِّر في توفير كمامات نظيفة  -من القماش في األماكن العامة 

 للنزالء.

ا  ● اجمع معلومات االتصال الخاصة بجميع النزالء وكن جاهزا
لدعم جهود تتبع االتصال الخاصة بالصحة العامة المحلية في 

 حالة حدوث التعرض.

 شجع النزالء على خلع أحذيتهم عند دخول مكان اإلقامة. ●

نزالء غسل أيديهم باستمرار بالماء والصابون يجب على ال ●
 و/أو استخدام معقم اليدين.

في األماكن  أغطية الوجه القماشية يجب على النزالء ارتداء ●
قد يكون ذلك في بعض  العامة في جميع أنحاء كولورادو.

 المجتمعات.

نزالء الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي التي ال يجب على ال ●

أقدام من األشخاص خارج مجموعتهم / أسرتهم  6تقل عن 

 أثناء تواجدهم في كولورادو.

يجب على النزالء إلغاء حجز إقامتهم إذا كانوا مرضى أو  ●
كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض يعاني من أعراض 

COVID-19  ا قبل إقامت 14في الـ  هم.يوما

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance


 

يجب غسل جميع البياضات والبطانيات والمناديل وغيرها من  ●
 األقمشة المشتركة بين النزالء.

 


