السالمة أثناء
التواجد في السينما

أثناء وباء فيروس كورونا ()COVID-19

يظل االستمتاع باألفالم من المنزل هو الخيار األكثر أمانًا أثناء وباء فيروس كورونا ( .)COVID-19إذا قررت زيارة
السينما بدال ً من ذلك ،فيرجى مراعاة هذه النصائح والنظر في المخاطر التي تنطوي عليها:

ابق في المنزل إذا
ً
مريضا
كنت

أو بدأت في الشعور بتوعك لتجنب نقل
الفيروس لآلخرين .تذكر أنه حتى لو تلقيت
التطعيم بالكامل ،فال تزال هناك فرصة
لإلصابة بفيروس كورونا ( )COVID-19ونشره.

تجنب مالمسة األسطح
عالية اللمس

مثل أماكن وضع التوابل ومقابض األبواب
أو األيدي .إذا لم تتمكن من غسل يديك
معقما
بعد لمس األسطح المشتركة ،أحضر
ً
لليدين يحتوي عىل  60٪عىل األقل من
الكحول واستخدمه.

قلل من األكل والشرب

أثناء مشاهدة الفيلم حتى تتمكن من ارتداء
قناعك قدر اإلمكان .يرجى العلم أن مسؤول
الصحة في المقاطعة يوصي بتجنب األكل
تماما وينصح بارتداء قناع طوال مدة
والشرب
ً
البقاء في السينما.

تحقق من الموقع اإللكتروني
ً
مسبقا
للسينما أو اتصل

لمعرفة المزيد حول بروتوكوالت السالمة المعمول بها
بالفعل لحماية الضيوف والموظفين عىل ح ٍد سواء.
بعض النقاط التي يجب مراعاتها:
 nهل تتوفر مبيعات التذاكر عبر اإلنترنت أو عبر
الهاتف بحيث يمكنك تجنب الوقوف في الطوابير
مع اآلخرين؟
 nهل تسمح السينما للضيوف بإحضار وجباتهم
الخفيفة والمشروبات لتقليل االنتظار في الطابور؟
 nكيف تقوم السينما بتطهير األسطح؟
 nهل السينما تفرض مسافة للتباعد االجتماعي بين
األشخاص في الطوابير وعند الجلوس في الداخل
بين األسرة بعضها البعض؟
 nهل الموظفون مطالبون بارتداء أقنعة؟ هل
يطلب من الزبائن ارتداء األقنعة عند عدم األكل أو
الشرب؟
 nكيف يتم فحص الموظفين لكشف اإلصابة
بالعدوى؟
 nما هي التحسينات التي أدخلتها السينما لضمان
تحسين التهوية في كل قاعة؟
 nهل السينما تتقيد بعدد األفراد المسموح به بنا ًء
عىل لون طبقة المقاطعة؟ عىل سبيل المثال،
اللون األحمر  -السعة القصوى  25٪أو  100شخص
(أيهما أقل) ،اللون البرتقالي  -السعة القصوى 50٪
أو  200شخص (أيهما أقل) ،إلخ.

للمزيد من متطلبات وتوصيات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ( ،)CDCتفضل بزيارة .www.cdc.gov

