ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﺼﻮﻧﺘﺮ و ﻋﺎری از ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-دارﻧﺪ.
اﺧﺮاج ﯾﺎ ﺟﺰا دادن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮔﺰارش و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد
ﺻﺤﺖ و ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ
ﺷﺎن ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
.ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد

در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-در ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﭼﻪ
ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد

اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ را دارد ،او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮﯾﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ

و درﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن  ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن

آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ،اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان از

رﺧﺼﺘﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ راﺟﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/workers.aspx

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺗﺎق ﻫﺎی وﻗﻔﻪ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺼﺆﻧﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ) وﻗﻔﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻔﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ/وﻗﻔﻪ :اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ

ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در اﺗﺎﻗﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ )وﻗﻔﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ(
ﻇﺮﻓﯿﺖ :اﺷﻐﺎل ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺗﺎق وﻗﻔﻪ را ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.

زﻣﺎن وﻗﻔﻪ :زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﺸﮑﻞ وﻗﻔﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ.

ﻣﯿﺰ ﻫﺎ و ﭼﻮﮐﯽ ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دوﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ(.
ﺗﻬﻮﯾﻪ :ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ  HVACﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﻬﻮﯾﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ :ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻮاﯾﺢ ﻫﺎ /ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ :ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از آن ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت ،ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﮑﺮر دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺼﺆﻧﺘﺮ ،ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ )ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(
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