برگه راهنمای  COVID-19برای مرحله  ،1مرحله اصالحشده  1و مرحله  2برای صاحبان مشاغل
در این سند ،فهرستی از مشاغلی را خواهید یافت که اجازه دارند تحت ابتکار عمل  Washington’s Safe Startبازگشایی
شوند .همچنین میتوانید الزامات ایمنی و بهداشت عمومی را در قسمت اقدامات بهداشتی و ایمنی پیدا کنید.
توجه داشته باشید که مشاغلی که قبالً ضروری تلقی میشدند یا به هر نحو دیگر مجاز بودند ،در این سند موجود نیست.
در اینجا فهرست مشاغل ضروری ارائه شده است.
لیست شهرستانها براساس مرحله فعلی در اینجا آورده شده است .به موجب  ،Proclamation 20-25.4برخی صنایع
میتوانند در مرحله اصالحشده  1زودتر باز شوند .با این حال ،ممکن است برخی از شهرستانها مستقیم وارد مرحله  2شده
باشند .بنابراین ،این سند اطالعات الزم را برای مرحله  ،1مرحله اصالحشده  1و مرحله  2ارائه میدهد ،حتی زمانی که
قوانین برای مرحله اصالحشده  1و مرحله  2یکسان باشد.
تقسیمبندی صنایع بر اساس مرحله
ساخت و ساز
ساخت و ساز شامل ساختمانهای تجاری ،مسکونی و فضاسازی میشود .همچنین ساخت و ساز شامل تعمیرات ،بازسازی
و نوسازی بنا میشود.
ساخت و سازهای مجاز قبلی شامل موارد زیر است :هرگونه ساخت و ساز روی ساختمانهای مشاغل ضروری ،کارهای
عمومی و خانههای کمدرآمدی که با بودجه عمومی تأمین میشوند و کارهایی که برای جلوگیری از هدررفت ،تعمیر آسیب
یا رفع شرایط خطرناک الزم است.
ساخت و سازهای مجاز جدید شامل اکثر ساختمانهای مسکونی و ساختمانهای تجاری غیرضروری میشود.
مرحله  – 1پروژههای ساختمانی موجود که قبالً مجاز نبودند میتوانند به کار خود ادامه بدهند .منظور از پروژههای
«موجود» ،پروژههایی است که باید مجوز یا قرارداد داشته باشند.
مرحله اصالحشده  1و مرحله  – 2تمامی ساخت و سازها میتوانند ادامه پیدا کنند.
خدمات حرفهای
خدمات حرفهای شامل موارد زیر است :حسابداری ،نقشهکشی ،معماری ،مهندسی ،مشاوره مالی ،فناوران اطالعات،
نمایندگان بیمه ،تنظیمکنندههای مالیاتی ،مشاغل دفتری دیگری که معموالً به مشتریان خدمات ارائه میدهند.
مرحله  – 2همه خدمات حرفهای که از قبل مجاز یا ضروری قلمداد نمیشدند اجازه بازگشایی مییابند.
خدمات داخل منزل/خانگی
خدمات داخل منزل/خانگی شامل افرادی میشود که در محلهای مسکونی خدمات ارائه میدهند از جمله پرستاران کودک،
نظافتچیهای منازل ،آشپزها ،سرآشپزها و مدیران ساختمان .باغبانانی که تحت پوشش قوانین نگهداری فضای باز و مناظر
هستند و همچنین پرستارانی که در منازل کار میکنند ،جزء خدمات داخل منزل/خانگی محسوب نمیشوند.
مرحله  – 2خدمات خانگی ادامه مییابد.
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خدمات شخصی
خدمات شخصی شامل متخصصان زیبایی ،آرایشگرهای صورت و مو برای خانمها و آقایان ،زیباییشناسان ،متخصصان
پاکسازی پوست ،مانیکورکنندهها ،ناخنکارها ،الکترولوژیستها ،متخصصان آرایش دائمی و تتوکاران است.
مرحله اصالحشده  – 1خدمات شخصی میتوانند با  25درصد ظرفیت مکان خود به فعالیت ادامه دهند.
مرحله  – 2خدمات شخصی میتوانند با  50درصد ظرفیت مکان خود به فعالیت ادامه دهند.
محوطهسازی و نگهداری از فضای باز
محوطهسازی و نگهداری از فضای باز شامل باغبانی ،مراقبت از چمن و درختان ،شستشوی پنجرهها ،پاکسازی سقف
و دفع آفات در فضای باز و همه فعالیتهای مشابه دیگر میشود.
مرحله  – 1همه فعالیتهای محوطهسازی و نگهداری از فضای باز از سرگرفته میشود.
رستورانها
رستورانها شامل موارد زیر میشود :رستورانهای غذاخوری سنتی ،فستفودیها ،ماشینهای ثابت و سیار عرضهکننده
غذا و دیگر فعالیتهای اغذیهفروشی شامل و نه محدود به آشپزخانه هتلها و کافهتریاهای ادارات ،کافهها ،آبمیوهفروشیها
و دیگر مشاغل مربوط به نوشیدنیهای غیرالکلی ،آبجو ،میخانهها و دیگر مراکز ارائهدهنده الکل در ظروف
غیریکبارمصرف.
مرحله  – 1فقط بیرونبرها مجاز هستند.
مرحله اصالحشده  – 1ناهارخوری در فضای باز میتواند با  50درصد ظرفیت فضای روباز خود ازسرگرفته شود.
هر میز برای استفاده پنج مهمان یا کمتر محدود شده است .چیدن صندلی به سبک بار مجاز نیست.
مرحله  – 2ناهارخوری در فضای بسته میتواند با  50درصد ظرفیت ساختمان از سرگرفته شود .ناهارخوری در فضای
باز با  50درصد ظرفیت فضای روباز ادامه مییابد .هر میز برای استفاده پنج مهمان یا کمتر محدود شده است .چیدن
صندلی به سبک بار مجاز نیست.
مرحله  – 3سرو غذا در فضای سرپوشیده و روباز میتواند تا  75درصد ظرفیت افزایش پیدا کند .ظرفیت مهمان در هر
میز به  10مهمان یا کمتر افزایش مییابد .چیدن صندلی به سبک بار با  25درصد صندلیهای موجود از سر گرفته میشود.
مغازههای خردهفروشی
مغازههای خردهفروشی شامل موارد زبر است :مشاغل ضروری نظیر بقالیها ،سوپرمارکتها و فروشگاههای فروش الکل
و ماریجوانا و سیگارفروشیها و ابزارفروشیها ،فروشگاههای لوازم اداری و خودرو ،مغازههای فروش لوازم مورد نیاز
حیوانات خانگی ،فروشگاههای لوازم باغبانی و خردهفروشیهای لوازم خانگی.
خردهفروشیها شامل مشاغل غیرضروری مانند فروشگاههای زنجیرهای ،مغازههای لوازم ورزشی ،لباسفروشیها و دیگر
مکانهای فیزیکی است که در آنجا کاال با عموم مردم مبادله میشود.
مرحله  – 1خردهفروشی غیرضروری میتواند بهصورت قبول سفارش از طریق اینترنت یا تلفن و تحویل از درب
فروشگاه از سر گرفته شود .خردهفروشی ضروری میتواند با  30درصد ظرفیت ساختمان به ارائه خدمات
درونفروشگاهی ادامه دهد.
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مرحله اصالحشده  – 1خردهفروشی غیر ضروری میتوانند با  15درصد ظرفیت مکان خود به ارائه خدمات
درونفروشگاهی ادامه دهند .خردهفروشی ضروری میتواند با  30درصد ظرفیت ساختمان ادامه پیدا کند.
مرحله  – 2همه خردهفروشیها میتوانند با  30درصد ظرفیت ساختمان ادامه پیدا کنند.
تولیدیها
تولیدیها شامل همه مکانهایی میشود که در آنجا محصوالتی ساخته یا مونتاژ میشود.
مرحله  – 2فعالیت تولیدیهای غیرضروری از سر گرفته میشود.
فروشگاههای وسایل نقلیه و قایق
این فروشگاهها شامل موارد زیر میشوند :نمایشگاههای اتومبیل ،وانت کامیون ،ون و موتورسیکلت،ATV ،ORV ،
 UTVو  ،WATVقایقهای تفریحی ،قایقهای تهپهن ،قایقهای کمکی و سایر قایقهای موتوری و همه وسایل نقلیه
موتوری دیگری.
مرحله  – 1فروش وسایل نقلیه و قایق از سر گرفته میشود.
سایر صنایع
کارواشها – در مرحله  1کارواشها میتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.
خدمات دولتی – خدمات دولتی یا خدمات دولتی ضروری هستند و میتوانند در همه مراحل فعالیت کنند یا غیرضروری
هستند و میتوانند در مرحله  3فعالیت خود را مجدداً آغاز کنند.
نظافت حیوانات خانگی – در مرحله اصالحشده  ،1نظافت حیوانات خانگی با  25درصد ظرفیت ساختمان از سر گرفته
میشود .در مرحله  ،2نظافت حیوانات خانگی تا  50درصد ظرفیت ساختمان افزایش مییابد.
پیادهروی حیوانات خانگی – پیادهروی حیوانات خانگی در مرحله  1از سر گرفته میشود.
مدیریت و فروش امالک و مستغالت – مدیریت و فروش امالک و مستغالت ضروری است و در تمام مراحل انجام میشود.
فعالیتهای تفریحی – فعالیتهای تفریحی شامل برخی فعالیتهایی است که در مرحله  1مجاز هستند و سایر فعالیتهای
تفریحی باید تا مراحل بعد صبر کنند.
کتابخانهها ،موزهها و تئاترها – مرحله 3؛ کتابخانهها میتوانند در مرحله  2به صورتی کار کنند که افراد از طریق تلفن
یا بهصورت آنالین کتاب را رزرو کنند و از درب کتابخانه تحویل بگیرند.
الزامات ایمنی و بهداشت عمومی
بسیاری از صنایع الزامات ایمنی ویژهای دارند .اطالعات بیشتر درباره الزامات در وبسایت فرمانداری یافت میشود.
همچنین ،لطفا ً برای راهنماییهای بهداشتی بیشتر به وبسایت  Washington Department of Healthمراجعه کنید.
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اصول زیر برای بسیاری از صنایع موجود در این سند معمول است:
 .1همه مشاغل بهطور کل ملزم هستند مطابق با قوانین ایالتی و فدرال و مقررات ایمنی و بهداشتی برای انواع
خطرات محیط کار ،تجهیزات را ایمن و سالم نگه دارند.
 .2کارفرمایان باید تضمین کنند که فعالیتهای تجاری برای محافظت از کارکنان ،الزامات اصلی L&I COVID-
 19را دنبال میکنند .بهویژه:
الف( به زبانی که برای کارگران قابل درک است به آنها در مورد ویروس کرونا و نحوه جلوگیری از انتقال آن
و خط مشی کارفرما درباره  COVID-19آموزش دهند.
ب( اطمینان حاصل کنند که حداقل فاصله شش فوت بین همه کارمندان (و مشتریان) در همه تعامالت بهطور
دائم حفظ میشود .وقتی فاصلهگذاری فیزیکی اکید برای کاری خاص امکانپذیر نباشد ،باید از اقدامات
پیشگیرانه دیگری استفاده کرد ،مثل استفاده از مانع ،حضور حداقل کارمندان و مشتریان در بخشهای باریک
یا سربسته ،نوبتی کردن رفتن به استراحت ،و چرخشی کردن شیفت کاری کارمندان.
ج( تجهیزات حفاظت فردی ( )PPEمانند دستکش ،عینک ایمنی ،شیلد صورت و ماسک را بهگونهای که برای
فعالیت کاری که در محل کارتان انجام میشود الزم و مناسب است ،بهطور رایگان در اختیار کارمندان قرار
دهند و آنها را ملزم به استفاده از این تجهیزات کنند .این شامل کارکنان خدمات در منزل/خانگی نمیشود.
در محل کار همه کارکنان باید ماسکهای پارچهای بپوشند مگر اینکه با توجه به میزان در معرض قرار
گرفتن آنها سطح باالتری از محافظت طبق  Department of Labor & Industriesالزامی باشد .در
موارد زیر کارمندان ملزم به استفاده از ماسک نیستند :اگر کارمندان در دفتر ،خودرو یا محل کارشان تنها
هستند؛ وقتی کارمند الل است یا مشکل شنوایی دارد ،یا برای ارتباط با دیگران وابسته به ایما و اشاره زبانی
مانند حرکات صورت و دهان است؛ وقتی کارمند دچار بیماری یا ناتوانی است که زدن ماسک را برایش
مشکل میکند.
به الزامات پوشیدن ماسک برای مقابله با ویروس کرونا مراجعه کنید تا اطالعات بیشتری در این زمینه به
دست آورید .پوشش پارچهای صورت در  ،Department of Health guidanceبه آدرس
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
توضیح داده شده است.
د( شستن مرتب و کافی دستها را الزامی و از تدارکات کافی اطمینان حاصل کنند .برای جلوگیری از انتقال
ویروس به ابزارها و دیگر وسایل مشترک ،از دستکش یکبار مصرف در صورت ایمن و کاربردی بودن
استفاده کنند.
ه( برنامهای برای نظافت منزل در نظر بگیرند که شامل تمیز کردن و ضدعفونی کردن مرتب با تأکید بر
سطوحی که زیاد لمس میشوند باشد.
و( کارمندان را در آغاز شیفتشان برای یافتن عالئم و نشانههای  COVID-19غربال کنند .دقت کنید که
کارمندان بیمار در خانه بمانند یا اگر احساس بیماری کردند یا بیمار به نظر میرسیدند ،بالفاصله به خانه
فرستاده شوند .هر بخشی که در آن کارمندی کار میکرده که دچار بیماری احتمالی یا قطعی COVID-19
بوده است و سطوحی را لمس کرده است ،باید با خط قرنطینه نشانهگذاری شود تا اینکه تمیز و ضدعفونی
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شود .دستورالعمل تمیزکاری را که توسط  CDCبرای تمیز کردن و ضدعفونی عمیق ارائه شده است دنبال
کنند.
ز( در ورودی محل کار تابلو بزنند ،بهگونهای که برای همه مشتریانی که وارد محل کار میشوند در نگاه اول
قابل رؤیت باشد .به کارفرمایان توصیه میشود جهت محافظت از کارمندانشان ،مشتریان را ملزم به زدن
ماسک کنند.
 .3ممکن است به دلیل خطرات ایجادشده توسط  ،COVID-19کارکنان از انجام کار غیرایمن ،خودداری کنند.
مطابق قانون ،اگر امتناع شخص از کار به خاطر برخی الزامات باشد ،کارفرما نمیتواند با کارمندی که طبق
قانون ،فعالیتهای ایمنی حفاظتی انجام داده است ،مخالفت و برخورد کند.
کارکنانی که تصمیم میگیرند محل کار خود را ترک کنند چون باور دارند آنجا به دلیل خطر مواجهه با
 COVID-19برای آنها ایمن نیست ،ممکن است به برخی مزایای بیمه بیکاری و مرخصی دسترسی داشته باشند.
اگر کار جایگزینی موجود نباشد ،کارفرمایان باید امکانی را برای افراد باخطر باالی مشمول Proclamation
 20-46فراهم کنند که از حق ترک کار متعلقه که از سوی کارفرما اعطا میشود یا مزایای بیمه بیکاری بهرهمند
شوند.
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