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 للبقاء في أمان خالل الجائحةقائمة مرجعیة  

 

 قبل إعادة الفتح
المؤسسات باستیفاء جمیع البنود الواردة في ھذا القسم من القائمة المرجعیة قبل إعادة الفتح  یوصي مجلس الحالقة والتجمیل أصحاب 

من أجل المساعدة على منع انتشار أي فیروس وضمان سالمة المستھلكین والُمرخَّص لھم. وینبغي اتباع ھذه التوصیات جنباً إلى جنب 
إدارة الصحة العامة الصادرة عن   19-كوفیدالصناعیة بشأن إلرشادات وا ،مع لوائح المجلس الحالیة الخاصة بالصحة والسالمة

 بكالیفورنیا وإدارة السالمة والصحة المھنیة بكالیفورنیا، وأي بروتوكوالت حكومیة محلیة.

ف جمیع األسطح غیر المسامیة واألثاث، بما في ذلك األرضیات ووزرة (نعلة) الحائط والجدران والنوافذ والِخزانات  .1 نّظِ
  وطاولة االستقبال، إلخ. 

  امسح جمیع األسطح الناعمة (الكراسي والكنب وكراسي الحالقة وطاوالت المعالجة) بالماء وفُوطة نظیفة. .2

ر جمیع األشیاء غیر المسامیة (مثل الھواتف ولوحات المفاتیح واألقالم ومقابض األبواب).  .3 ف وطّھِ   نّظِ

ر جمیع الرفوف وصنادیق العرض. .4 ف وطّھِ   نّظِ

ر جمیع حاویات المنتجات. .5 ف وطّھِ   نّظِ

ك أو درج أو سطح تُوضع علیھ األدوات في أثناء   .6 ر جمیع محطات العمل الفردیة، بما في ذلك أي حاِمل ُمتحّرِ ف وطّھِ نّظِ
  تقدیم الخدمة.

اخات، المقابض، الخراطیم). .7 ر جمیع أجزاء أوعیة الشامبو (فوھات البخَّ ف وطّھِ   نّظِ

ر جمیع األدوات غیر الكھربائیة التي سوف تُستعمل في تقدیم الخدمة. واقرأ تعلیمات الشركة الُمصنِّعة لمعرفة   .8 ف وطّھِ نّظِ
  نسب الخلیط الصحیحة ومدة التطھیر.

عات   .9 تخلص من أي مواد ُمستخدمة ال یمكن تطھیرھا، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، مبارد األظافر، وُملّمِ
  جب استعمال مواد جدیدة منھا لكل عمیل.یاألظافر، وإسفنج الوجھ، وأعواد الشمع، إلخ. ف

  تأكد من تخزین األدوات النظیفة والمتسخة في حاویات علیھا ملصقات مناسبة.  .10

رة مسجلة لدى   .11 ف جمیع المعدات (أجھزة بخار الوجھ، وُمجفِّفات األظافر، وُمجفِّفات الشعر، إلخ) واستخدم منادیل ُمطّھِ نّظِ
  وكالة حمایة البیئة، إن أمكن. 

ر الحّمامات، بما في ذلك األحواض، والمراحیض، ومقابض األبواب، وُمجفِّفات الیدین الھوائیة، وحامالت   .12 ف وطّھِ نّظِ
  المناشف الورقیة، وماكینة توزیع الصابون، وما إلى ذلك. 

  الورقیة والصابون في الحمام. شف كمیة كافیة من المناتأكد من وجود  .13

  ضع حاویة قمامة بالقرب من باب الحمام. .14

  ضع ُمعقِّم یدین في الحمام.  .15

  اغسل أي بشاكیر (نظیفة أو متسخة) موجودة في المنشأة.  .16

ر جمیع أغطیة الحالقة. .17   اغسل أو طّھِ

  ضع جمیع البشاكیر النظیفة في مكان نظیف وُمغطى. .18

ر جمیع أوعیة العنایة باألقدام وفقاً لإلجراءات المطلوبة.  .19   طّھِ

  ضع المناشف والرداءات واألثواب ومالبس العمل والبشاكیر والمالءات المتسخة في حاویة مغلقة. .20

  المخلفات أو قصاصات الشعر أو النفایات. تخلص من جمیع  .21

  غّطِ جمیع مساند الرأس وطاوالت المعالجة بفوطة أو مالءة أو منادیل ورقیة نظیفة لكل عمیل. .22

 

 وكالة األعمال والخدمات االستھالكیة واإلسكان ● غافن نیوسوم، حاكم الوالیة   
 إدارة شؤون المستھلكین ● مجلس الحالقة والتجمیل 
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 السالمة المستمرة  تدابیر
تأكد من أن جمیع العاملین في المؤسسة یغسلون أیدیھم أو یستخدمون منتجاً كحولیاً على نفس القدر من الفعالیة قبل تقدیم  .23

  أیدیھم فور دخولھم المؤسسة. الخدمة لكل عمیل. وانظر في مطالبة العمالء بغسل 

تأكد من مواظبة جمیع العاملین في المؤسسة على غسل أیدیھم بطریقة صحیحة. ویجب غسل الیدین بعد تناول الطعام،   .24
  معاملة، واالنتھاء من تقدیم الخدمة.  واستخدام الحمام، وتنظیف األنف، والتدخین، وإنجاز

ً  لوجھل وانظر في ارتداء واق . اتتأكد من أن جمیع العاملین في المؤسسة یرتدون كمام .25 ، إن ُوِجد. وتجنب، قدر أیضا
  اإلمكان، االختالط المباشر وجھاً لوجھ عن قرب مع العمالء. 

للعمالء كمامات،  قدم . وةتأكد من أن العمالء یرتدون كمامات بطریقة صحیحة. وضع الفتة لتذكیر الجمیع بارتداء كمام .26
  ووفِّر لھم مطھر یدین في محطات العمل وطاولة االستقبال.

ضع حداً أقصى لعدد األشخاص المسموح بوجودھم في المؤسسة في وقت واحد. ورتِّب المواعید من أجل تقلیل عدد   .27
الموجودین في منطقة االنتظار. وانصح العمالء بأن ینتظروا في الخارج أو في سیارتھم إلى أن یتلقوا مكالمة  العمالء

 ھاتفیة أو رسالة نصیة تخبرھم فیھا بأنھ قد جاء دورھم. وكن مرناً في تحدید أوقات العمل ومواعید الصالون. 
 

أقدام. وانظر في تركیب حواجز بین  6انظر في إعادة تخطیط المنشأة بحیث تفصل بین محطات العمل مسافة قدرھا  .28
  المحطات.

انظر في وضع وسائل عازلة على الكراسي مثل المنادیل الورقیة األحادیة االستعمال، أو األغطیة البالستیكیة التي یمكن  .29
  تطھیرھا، أو الفوط التي یمكن غسلھا بعد كل عمیل.

انظر في تطبیق أنظمة دفع إلكترونیة أو غیر تالمسیة. وإذا كان ال بد من لمس النقود أو البطاقة أو لوحة المفاتیح، فاغسل  .30
  یدیك فوراً.

ر ھذه األقالم بعد كل استخدام. .31   انظر في توفیر أقالم ذات رأس إْبِرّي كي ال یلمس العمالء قارئ بطاقات االئتمان. ثم طّھِ

أِزل جمیع المجالت وغیرھا من مواد القراءة الورقیة من منطقة االستقبال. أِزل المشروبات والحلوى والزینة وغیرھا من  .32
  األشیاء غیر الضروریة.

  تتعاقب علیھا األیدي یومیاً (الھواتف، مقابض األبواب، طاولة االستقبال، إلخ). األسطح واألشیاء التي واظب على تطھیر  .33

اإلجراءات الجدیدة  تواصل مع عمالئك. وأبلغھم باحتیاطات السالمة اإلضافیة التي اتخذتھا، وأطلعھم على السیاسات أو  .34
  التي تُطبِّقھا. 

ر جمیع العاملین في المنشأة والعمالء بضرورة البقاء في المنزل إذا كانوا مرضى أو ال یشعرون بصحة جیدة.  .35   ذّكِ

  بسجالت تضم جمیع المواعید، بما في ذلك أسماء العمالء وأرقام ھواتفھم. احتفظ  .36

 

 إجراءات تطھیر األدوات غیر الكھربائیة 
 (أ)979من القانون التنظیمي لوالیة كالیفورنیا  9، القسم 16الباب 

 
 جمیع النفایات المرئیة. أزل  .1
ف األداة بالصابون أو بالمواد المنظفة والماء.  .2  نّظِ
 جفِّف األداة تجفیفاً تاماً بمنادیل ورقیة جدیدة ونظیفة.  .3
ً اغمرھا بالكامل في مطھر مسجل لدى وكالة حمایة البیئة وثبتت فعالیتھ في القضاء على البكتریا والفطریات والفیروسات (على أن یُستخدم  .4  لتعلیمات الشركة  وفقا

 الُمصنّعة). 
 استخدم قفازاً أو ِمْلقَطاً عند إخراج األدوات من المطھر.  .5
 

 إجراءات تطھیر المقصات 
 (و)979من القانون التنظیمي لوالیة كالیفورنیا  9، القسم 16الباب 

 
 أزل جمیع النفایات المرئیة.  .1
ف المقص بالصابون أو بالمواد المنظفة والماء.  .2  نّظِ
اً لتعلیمات لمقص أو امسحھ بمطھر مسجل لدى وكالة حمایة البیئة وثبتت فعالیتھ في القضاء على البكتریا والفطریات والفیروسات (على أن یُستخدم وفقاُرُشش ا .3

 الشركة الُمصنّعة). 
 

 خطوات غسل الیدین بطریقة صحیحة 
 توصیات من مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 

 
 الجاري وضع علیھما الصابون. بلِّل یدیك بالماء  .1
 اُْرغُ الصابون عن طریق فرك یدیك معاً. .2
 . ثانیة  20لمدة ال تقل عن اغسل یدیك بالكامل، بما في ذلك كف الید وظھر الكف واألصابع وبین األصابع وأسفل األظافر،  .3
 اشطف یدیك تحت الماء الجاري.  .4
 جفِّف یدیك باستخدام منشفة نظیفة أو مجفف ھوائي.  .5
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