
 
 العامة لودون مقاطعة مدارس

 االجتماعيلتباعد ال التوجيهية المبادئ - COVID-19 من الوقاية 
  
 انتشار خطر من للحد األفراد بين االتصال كرارت من وتقلل األفراد بين المسافة االجتماعي التباعد استراتيجيات تزيد 

 6 األقل على البعض بعضهم عن األفراد فصل يعد ،( CDC) منها والوقاية األمراض على السيطرة لمراكز وفقًا.  المرض
 بعضهم عن بعيًدا األفراد إلبقاء الجهود بذل فيجب ، ممكنًا ذلك يكن لم إذا.  COVID-19 عن يعرف ما على بناءً  مثاليًا أقدام

 الذين األفراد وعدد المشتركة المنطقة في المتاحة المساحة على اإلستراتيجيات جدوى ستعتمد.  اإلمكان بقدر البعض
 .المساحة نفس ضمن يعملون أو يشاركون

  

 
  

 :يلي بما اآلخرين ويذكرون LCPS موظفي جميع يمارس أن المتوقع 
  
 .بك الخاصة الشخصية المساحة لتحديد جانبيك على مستقيم بشكل ذراعيك ضع.  المشتركة العمل مساحة بين المسافة زيادة•  
 .بعيدا  أقدام 6 األقل على وابق أقل أو أفراد 10 على العمل مجموعات حصر•  

 .الواحدة المرة في المصعد في واحد شخص من أكثر تجنب ، اإلمكان عند•  
 راقب.  اآلخرين وبين بينك مساحة على الحفاظ خالل من والزائرين الزمالء مع االجتماعية المسافات وإنفاذ ممارسة•  

 .ممكنًا ذلك كان إذا أقدام 6 مسافة على البقاء الزمالء من واطلب

 ،ضرب بجمع الكف : مثل.  )الجسدي االتصال وتجنب جسديا اآلخرين تحية عند االجتماعية المسافات وإنفاذ ممارسة•  
 .(إلخ ، العناق ، المصافحة

  

 :الوقائية التدابير LCPS موظفي جميع يمارس أن المتوقع من 

 .المنزل إلى المرض أعراض من يعانون الذين األفراد إرسال سيتم.  مريضا كنت إذا المنزل قي ابقى•  
 .األقل على ثانية 20 لمدة والصابون بالماء باستمرار يديك اغسل•  

 o ثانية 20 حوالي ، يجف حتى اليدين على فركه يجب الذي اليدين معقم استخدم ، والصابون الماء يتوفر لم إذا. 

 .السعال آداب ممارسة•  
 . المناديل  أو مرفقك في عطس أو سعال 
 o الفور على يديك واغسل المهمالت سلة في رميهاأ ، لمناديل ا في سعلت إذا. 

 .اآلخرين على توزيعها سيتم التي الغذائية المواد أو المعدات أو المستنداتلى ع الحديث عن االمتناع•  
 .المعتمدة LCPS مطهرات باستخدام( يوميًا) روتيني بشكل متكرر بشكل لمسها يتم التي األسطح جميع بتنظيف قم•  

  
  



 :الطعام خدمة إعداد إرشادات 
 .أفراد بعشرة العمل مجموعة في المشاركين عدد تحديد•  
 .األفراد بين أقدام 6 مسافة على حافظ•  

 o على للحفاظ يكفي بما بعيًدا والتحرك الجانب إلى مباشرة ذراعيهم نشر جنب إلى جنبًا يعملون الذين الموظفين على يجب 

 .اللمس من أصابعهم
 o الطاولة جانبي على الموظفون يعمل عندما مباشر بشكل متقابلين الموظفون يكون أال يجب. 

 o األفراد بين المطلوبة أقدام 6 مساحة على الحفاظ في للمساعدة المستخدمة العمل أسطح عدد زيادة. 

 o طاولة على العنصر ضع ، ذلك من بدالً .  مباشرة تسلمها ال ، آخر إلى فرد من األخرى العناصر أو الصناديق تسليم عند 

 .العنصر بالتقاط اآلخر للفرد واسمح للخلف تراجع ، و المنضدة أ
 o دورك انتظار أثناء أمامك الفرد وبين بينك أقدام 6 ترك من تأكد ،الغسل  الحوض في التناوب عند. 

 .تعده الذي الطعاملى ع تتحدث ال•  
  
  

 :الطعام توصيل إرشادات 
 .الطعام العائالت تلتقط عندما األسرة وأفراد الموظفين بين أقدام 6 مسافة على حافظ•  

 .البعض بعضهم بين أقدام 6 مسافة على للحفاظ الطعام الستالم دورهم ينتظرون الذين األفراد ذكر•  

 العائلة ألفراد واسمح للخلف تراجع ، أمامك الطاولة على ضعه ، األسرة أفراد ألحد الغذائية العناصر أحد تسليم عند•  
 .العنصر اللتقاط قدًما بالمضي

  
  

 :Chromebook اتصال نقطة تسليم - DDI إرشادات 
 .Chromebook أجهزة تسليم عند األسرة وأفراد الموظفين بين أقدام 6 مسافة على حافظ•  

 .البعض بعضهم بين أقدام 6 مسافة على بالحفاظ Chromebook جهاز الستالم دورهم ينتظرون الذين األفراد ذكر•  

 العائلة ألفراد واسمح للخلف وتراجع ، أمامك الطاولة على ضعه ، العائلة أفراد أحد إلى Chromebook جهاز تسليم عند•  

 .العنصر الستالم األمام إلى بالتقدم
  
  
 .أعاله المذكورة الوقاية تدابير تنفيذ خالل من المجتمع رعاية إظهار على مقدًما نشكرك 
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