Department of Health and Human Services

COVID-19 Coronavirus

أفضل املامرسات املُوىص بها لفن الجسد (وسم بالنار ،ثقب الجسد ،تقنية الصبغة الدامئة والوشم)

تم التحديث يف  14نوفمرب2020 ،

مطلوب من أستديوهات فن الجسد االلتزام بالتعليامت التالية املُطَورة بالرشاكة مع قسم الصحة العامة ( )DHHSووزارة التنمية االقتصادية وقادة الصناعة يف الوالية وفريق عمل
برنامج  .Get Nebraska Growingللمزيد من إرشادات القطاع الصناعي ،اُنْظُ ْر عىل املصادر الخاصة بجمعية الثاقبني املحرتفني; تحالف خرباء الوشم املحرتفني; أو جمعية محرتيف
التجميل .ارجع إىل تعليامت قسم الصحة  DHMالخاص مبقاطعتك ،هناك بعض اإلجراءات اإلضافية فيام يخص معدل التشغيل وحدود حجم التجمعات.

طاقم العمل
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

اتبع نظام املناوبات املتداخلة لاللتزام بتعليامت  DHMوتقليل عدد األفراد داخل األستديو.
وعي املهام واألعامل ألشخاص محددين أو استخدم سامعات التواصل لتقليل
طبِق قواعد التباعد االجتامعي بني املوظفني قدر اإلمكان .أعد تصميم مسار سري العملّ ،
االختالط وزيادة التباعد االجتامعي.
شجع عىل تدريب سالمة املوظفني وأكِد عىل آداب النظافة (تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك) ونظافة اليدين بالطريقة الصحيحة مبا يف ذلك غسل اليدين ملدة ال تقل عن 20
خصوصا بعد الذهاب للمرحاض ،وقبل وبعد األكل ،وبعد العطس أو السعال وكذلك بعد ملس األسطح عالية اللمس (مثل :مقابض األبواب والكرايس والطاوالت).
ثانية
ً
قم بإجراء فحص ُمسبق للموظفني (عىل سبيل املثال ِقس درجة الحرارة وقيم أي أعراض تتوافق مع كوفيد )-19قبل البدء بالعمل.
استخدم امللصقات بعد فحص الحمى وكذلك سجل مالحظة األعراض .تواصل يوميًا مع طاقم العمل وبلّغهم برضورة إعالم املدير فو ًرا يف حال شعروا باملرض أو عانوا من أي
أعراض ،عىل سبيل املثال ال الحرص :ظهور الحمى ،السعال فقدان مفاجئ لحاسة التذوق أو الشم ،أو ضيق التنفس.
يجب عىل املوظفني األصحاء ولكن أحد أفراد عائلتهم ُمصاب بكوفيد( 19-سواء مؤكدة مخربيًا أو تشخيص رسيري) إبالغ املرشف الخاص بهم قبل بدء مناوبة العمل .ينبغي
(مثل:
(مثل :إذا كان الشخص يعتني بالشخص املريض) أو مل يخالطه ً
عىل املوظف التشاور مع قسم الصحة املحيل التابع له لتقييم ما إذا كان خالط الفرد امل ُصاب يف عائلته ً
يسكن الشخص يف غرفة منفصلة وحامم خاص) قبل تحديد ما إذا كان من املناسب حضوره للعمل أو يحتاج لحجر نفسه .استمر يف مراقبة صحة املوظف خالل مناوبته
لكشف أعراض كوفيد 19-عىل سبيل املثال ال الحرص :حمى ،سعال ،ضيق تنفس أو فقدان لحاسة التذوق أو الشم .يف حال شعر املوظف باملرض أثناء عمله ،أرسله مبارشة
للمنزل وعقّم األسطح املتواجدة يف مكان العمل .يجب اعتبار املوظفني اآلخرين والزبائن الذين كانوا عىل اتصال وثيق (ضمن  6أقدام) مع املوظف املريض خالل هذه الفرتة
مخالطني لهِ .
أعط تعليامت ببقاء املوظفني املرىض مبنازلهم واتباع تعليامت  CDCماذا تفعل إذا كنت مريض واسرش قسم الصحة املحيل بشأن التوجيهات اإلضافية.
أن ِْشئ خطة استجابة ألي موظف لديه حالة كوفيد 19-مشتبه بها أو مؤكدة .يرجى استشارة قسم الصحة املحيل الخاص بك للحصول عىل إرشادات إضافية إذا لزم األمر.
يجب تغيري معدات الوقاية الشخصية التي يرتديها املوظفني مثل :القفازات ،أردية ،األغطية أو أغطية العيون بني كل موظف.
يجب عىل طاقم العمل التفكري يف إحضار مالبس للتغيري لتغيريها بعد انتهاء املناوبة.
يجب عىل طاقم العمل إبقاء الهواتف النقالة بعيدًا أو يف مكان مركزي ،مع توفر مناديل معقمة .عقّم املوبايل بعد االستخدام.

املوقع/املؤسسة
•
•
•
•
•
•
•
•

يجب أن تكون املسافة بني كرايس الزبائن عىل بعد ستة أقدام عىل األقل .ارجع إىل  DHMالخاص مبقاطعتك ،قد يكون التباعد االجتامعي أم ًرا مفروضً ا.
أزِل األشياء التي ال ميكن تعقيمها من صالة االنتظار ،مثل :املجالت وكتب تصفيف الشعر ،وغريها.
رصا.
قا
الزبون
كان
إذا
الويص
أو
األمر
ويل
حضور
باستثناء
العائلة
أو
ال تسمح باملزيد من الضيوف; فقط زبون واحد وفنان جسدي واحد .ممنوع اصطحاب األصدقاء
ً
عقّم محطات العمل (مبا يف ذلك :الكرايس ،الطاوالت ،األجهزة الكهربائية واألسالك ،إلخ ).وكل األدوات التي تالمس الزبائن بعد كل زبون جديد .نظف وعقّم جميع املعدات
القابلة لالستعامل مرة أخرى بعد كل عملية استخدام.
تخلص أو استبدل املنتجات التي تم استخدامها ،أو امللوثة بعد كل استخدام غري مناسب أو غري صحي.
عقّم األجسام التي يتم ملسها باستمرار عىل األقل مرة كل أربع ساعات ،مثل :مقابض األبواب ،البوابات وشبابيك املوظفني.
ينبغي عىل الفنانني والزبائن غسل أيديهم قبل كل عملية عىل األقل ملدة  20ثانية.
يجب عىل املوظفني تبديل القفازات التي تستعمل ملرة واحدة بعد كل زبون.
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نظف األبواب وامسح نوافذ الباب كل  30دقيقة من داخل وخارج األستديو.
وفر معقم يدين عند مدخل الباب األمامي للزبائن.
استخدم املداخل األمامية والخلفية إن أمكن إلنشاء طريق باتجاه واحد داخل املؤسسة.
اعتمد مواعيد تسليم متعاقبة.
تأكد من التهوية املناسبة يف مؤسستك .اضبط إعدادات التهوية والتدفئة وتكييف الهواء ( )HVACلتوزيع الهواء النقي داخل مساحة العمل الخاصة بك.
أن ِْشئ الفتات/بوسرتات تويص باتباع السياسات الجديدة.

الزبائن
•
•
•
•

شجِع عىل حجز املواعيد عرب اإلنرتنت أو الهاتف; وال ت ُشجع عىل التجول داخل املكان .حاول استخدام بطاقة الدفع املسبق عرب االنرتنت ،الدفع بدون تالمس ،البطاقات
بدل من الدفع نقدًا .يجب عىل العاملني مسح نقاط البيع ( )POSمبادة تعقيم بعد كل استخدام.
وبطاقات الهدايا ً
يجب عىل العمالء االنتظار خار ًجا يف سياراتهم حتى يأيت موعدهم ،أو االنتظار يف طابور عىل بعد ستة أقدام أمام املحل.
إذا كان هناك حاجة لقاعة االنتظار ،أضف الفتات أو إشارات لتحديد أماكن جلوس أو وقوف الزبائن; قلل عدد الكرايس يف قاعة االنتظار أو زِد املسافة بني الكرايس; امسح
كرايس القاعة كل  30دقيقة; أزِل األلعاب ورميوت التلفاز ،املواد الدعائية ،آالت القهوة واملرشوبات; وتخلص من أوراق تسجيل الدخول.
شجِع الزبائن عىل عدم إحضار أدواتهم الشخصية (محا ِفظ ،جاكيتات وغريها).

الخدمات
• يُسمح باإلجراءات التي تتطلب إزالة الزبائن للكاممة .ميكن أن يُزيل الزبائن املاسك أثناء تلقي الخدمة التي يتم تنفيذها عىل الوجه .يجب أن يرتدي العميل الكاممة عندما
يكون ضمن مسافة ( )6أقدام مع شخص أخر ملدة ( )15دقيقة متتالية أو أكرث.
• ميكن تقديم تعليامت وإرشادات الرعاية الالحقة إلكرتون ًيا باإلضافة إىل استامرة املعلومات األولبة.
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