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شكر وتقدير
ونوجــه شــكرًا خاًصــا لفريــق عمــل وزارة القــوى العاملــة، ونخــص بالشــكر األســتاذة أمــال 
عبــد الموجــود، والمهنــدس محمــد أيمــن ربيــع، والكيميائية ســهير نصــر، والكيميائي أشــرف 
ــه  ــري إي ــركة ث ــط، ولش ــد الباس ــا عب ــتاذة رش ــر، واألس ــد منتص ــي محم ــرزوق، والكيميائ م
لالستشــارات والتدريــب، ونخــص بالشــكر الكيميائــي عــادل فهمــي، والجيولوجــي محمــد 
غريــب، والكيميائــي هشــام مجاهــد، واألســتاذ إبراهيــم شــعبان، استشــاري تدريــب وبنــاء 
قــدرات، كمــا نوجــة الشــكر لفريــق عمــل مشــروع اإلســراع بالقضــاء علــي عمــل األطفــال 
فــي سالســل التوريــد بأفريقيــا )ACCEL Africaِ( األســتاذة مــروة صــالح واألســتاذة كريمــة 
نــور الديــن واألســتاذة هبــة عبــد الحليــم واألســتاذة يمنــى صــالح علــى الــدور الفعــال فــي 

إعــداد هــذا الدليــل.
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ط فريق عمل وزارة القوى العاملة، باالشتراك مع منظمة العمل الدولية.	  أعدَّ هذا الدليل المبسَّ
ــة 	  ــات وزارة الصحــة والســكان المصري ــا لمــا قــد يســتجّد مــن توصي ــل للتحديــث طبًق ــل قاب هــذا الدلي

ــة. مــة الصحــة العالمي ومنظَّ
ُتستخَدم مهمات الوقاية الشخصية طبًقا لالحتياطات القياسية وتقييم المخاطر بالمنشأة.	 
لالستفســار والشــكاوى بشــأن تدابيــر الســالمة االحترازيــة الخاصــة بالحــّد مــن تفشــي فيــروس كورونــا 	 

ــة  ــوزارة القــوى العامل ــة العمــل، برجــاء االتصــال بالخــط الســاخن ل المســتجد )COVID-19( فــي بيئ
.19468
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تمهيد

 ،)COVID-19( ــتجد ــا المس ــروس كورون ــة في ــي جائح ــة لتفش ــة نتيج ــات جم ــره تحدي ــم بأس ــه العال يواج
ــاره الســلبية علــى كافــة األصعــدة الصحيــة واالقتصاديــة االجتماعيــة، وقــد أدركنــا جميعــًا أن اتبــاع  وآث

ــد لمواجهــة هــذه األزمــة.  ــة هــي طــوق النجــاة الوحي تعليمــات الســالمة والصحــة العامــة والمهني

ــة  ــر الوقائي ــة والتدابي ــد مــن اإلجــراءات االحترازي ــى اتخــاذ العدي ــة عل ــة المصري وفــى إطــار حــرص الدول
الالزمــة فــي مختلــف قطاعــات الدولــة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19(، واســتمرار 
العمليــة اإلنتاجيــة مــع الحفــاظ علــى صحــة وســالمة العمــال، ورغبــة مــن وزارة القــوى العاملــة فــي 
تشــجيع نشــر ثقافــة الســالمة والصحــة المهنيــة علــى أســس موضوعيــة ومنهجيــة ووفقــًا لمعاييــر العمــل 
الدوليــة والوطنيــة مــن أجــل تمكيــن العمــال مــن العــودة اآلمنــة إلــى عملهــم والمســاهمة فــي الوقايــة 

مــن المخاطــر فــي بيئــة العمــل. 

و تســعى منظمــة العمــل الدوليــة إلــى تعزيــز بيئــة عمــل الئقــة وآمنــة للجميــع، وذلــك مــن خــالل تحســين 
ــم األساســية لمشــروعات التعــاون  ــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل، وهــي الدعائ ــال للمب االمتث
بيــن الــوزارة والمنظمــة  والتــي تهــدف بشــكل عــام إلــى دعــم المؤسســات الوطنيــة وإضفــاء الطابــع 

المؤسســي علــى الحلــول المبتكــرة لتعزيــز بيئــة عمــل آمنــة.

ــداد  ــرة بإع ــة بالقاه ــل الدولي ــة العم ــب منظم ــع مكت ــاون م ــة بالتع ــوي العامل ــت وزارة الق ــد قام وق
هــذا الدليــل الــذي يهــدف إلــى تقديــم إرشــادات ومعلومــات عامــة ألصحــاب األعمــال والعمــال بشــأن 
اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن العــدوى بفيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( التــي مــن شــأنها 
دعــم بيئــة عمــل آمنــة لطرفــي اإلنتــاج، فضــًال عــن زيــادة الوعــي بشــأن اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا 

لمنــع اإلصابــة فــي مــكان العمــل.

وإننــا إذ ننتهــز هــذه الفرصــة للتوجــه بأســمي معانــي الشــكر والعرفــان لجميــع العمــال، وبصفــة خاصــة 
العامليــن والعامــالت فــي مجــاالت الرعايــة الصحيــة، ورجــال القــوات المســلحة والشــرطة ، وأخصائــي 
وفنــي الســالمة والصحــة المهنيــة بالمنشــآت، وأصحــاب األعمــال الحريصيــن علــى صحــة وســالمة 
العامليــن والعامــالت لمــا يبذلونــه مــن مجهــودات وتضحيــات فــي حربهــم ضــد تفشــي فيــروس كورونــا 
الُمســتجد )COVID-19(، آمليــن أن يســهم هــذا الجهــد فــي تطويــر منظومــة الســالمة والصحــة المهنيــة 

بمــا يســاعد فــي تحســين وضمــان بيئــة عمــل آمنــة فــي ظــل األزمــة الراهنــة. 

إيريك أوشالن
مدير الفريق الفني للعمل الالئق لدول شمال أفريقيا

ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

محمد محمود سعفان
وزير القوى العاملة

جمهورية مصر العربية
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مقدمة الدليل: )١(

ــا المســتجد )COVID-19( فــي ديســمبر عــام ٢٠19، وضعــت معظــم الــدول  بعــد ظهــور فيــروس كورون
عــدًدا مــن التدابيــر، بمــا فــي ذلــك مــا يؤثــر فــي أماكــن العمــل، لمكافحــة انتشــار المــرض. لقــد تأثــر عالــم 
، يجــب علــى جميــع شــرائح المجتمــع -بمــا فــي ذلك الشــركات  العمــل بشــدة خــالل هــذه األزمــة، ومــن ثــمَّ
وأصحــاب العمــل والشــركاء االجتماعييــن- لعــب دور مــن أجــل حمايــة العمــال وأســرهم والمجتمــع ككل.

ــد  ــا المستجـــ ــروس كورونـــــ ــدالت تفشــي في ــا فــي معـــــ ــا كافًي ــر انخفاًض وبمجــّرد أن حققــت التدابي
ــا، مــع  )COVID-19(، حتــى ســمحت الحكومــات باســتئناف أنشــطة العمــل. علــى أن يجــري ذلــك تدريجًي
ــا لحمايــة الصحــة واالقتصــاد المصــّرح بــه أوًال، والعمــل الــذي يمكــن القيــام  العمــل الــذي يعتبــر ضرورًي
ــال مــن خــالل المنــزل أخيــًرا. ومــع ذلــك، بغــّض النظــر عــن كيفيــة اســتئناف أنشــطة العمــل  بــه بشــكل فعَّ
العاديــة، فمــن المحتمــل جــًدا أن تظــل بعــض التدابيــر ســارية بعــض الوقــت، لتجّنــب الزيــادة الحــادة فــي 
ــا أن  ــك، مــن الممكــن أيًض ــى ذل ــا المســتجد )COVID-19( عــالوة عل ــروس كورون ــة بفي معــدالت اإلصاب
تتطلــب زيــادة العــدوى فــي مرحلــة مــا مســتقبًال، إعــادة إدخــال التدابيــر التقييديــة فــي بعــض الحــاالت.

يهــدف هــذا الدليــل إلــى تقديــم ارشــادات ومعلومــات عامــة ألصحــاب )األعمــال / العمــال( بشــأن 
الوقايــة مــن انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( فــي مــكان العمــل، لتمكيــن العمــال 
مــن العودة/االســتمرارية اآلمنــة للعمــل، مــع الحفــاظ علــى أدنــى حــد ممكــن مــن مخاطــر انتقــال 
العــدوى داخــل بيئــة العمــل. تســتخدم مهمــات الوقايــة الشــخصية طبًقــا لالحتياطــات القياســية وتقييــم 
المخاطــر بالمنشــأة، بنــاء علــى توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة مــن أجــل ممارســات الصحــة والســالمة 

.)COVID-19( ــا المســتجد ــروس كورون ــة مــن تفشــي عــدوى في واألســاليب المالئمــة للوقاي

ــتجد  ــا المس ــروس كورونـــــ ــات في ــة تداعي ــة لمواجه ــة المصري ــتراتيجية للدول ــة االس ــار الخط ــي إط وف
)COVID-19( تأتــي اســتجابة وزارة القــوى العاملــة المصريــة بتقديــم دليــل التوعيــة بمخاطــره.

ويؤكــد هــذا الدليــل علــى القنــوات الرســمية لتلّقــي االستفســارات والشــكاوى بشــأن تدابيــر الســالمة 
االحترازيــة الخاصــة بالفيــروس فــي مــكان العمــل، برجــاء االتصــال بالخــط الســاخن لــوزارة القــوى العاملــة 
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أعــدَّ هــذا الدليــل فريــق عمــل وزارة القــوى العاملــة ومنظمــة العمــل الدوليــة، وهــو قابــل للتحديــث طبًقا 
لمــا قــد يســتجد مــن توصيــات وزارة الصحــة والســكان المصريــة، ومــن ثــمَّ ُوِضــع هــذا الدليــل باألســاس 
للتوعيــة بطــرق مكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( لــكل أطــراف العمليــة الصناعيــة، 
ــا أصحــاب األعمــال والعمــال والعامــالت واألحــداث )األطفــال تحــت ســن 18 ســنة(1 المتدرجيــن  متضمًن

والمتدرجــات.

1- قانون الطفل رقم 1٢ لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 1٢8 لسنة ٢٠٠8 
المادة 64

يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميالدية كاملة كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثالث عشرة سنة ميالدية. 
 المادة 6٥

يحظــر تشــغيل الطفــل فــي أي مــن أنــواع األعمــال التــي يمكــن، بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام بهــا، أن تعــرض صحــة أو ســالمة أو أخــالق الطفــل للخطــر، ويحظــر بشــكل خــاص تشــغيل أي طفــل فــي أســوأ 
أشــكال عمــل األطفــال الُمعرفــة فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 18٢ لســنة 1999.

ومــع مراعــاة مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة األولــى تبيــن الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون نظــام تشــغيل األطفــال واألحــوال التــي يجــوز فيهــا التشــغيل واألعمــال والحــرف والصناعــات التــي يعملــون 
بهــا وفقــًا لمراحــل الســن المختلفــة.
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معارف رئيسية حول فيروس كورونا المستجد
)٢( )COVID-19 ومرض(

أ. ما فيروس كورونا المستجد؟

كورونــا المســتجد فيــروس جديــد ضمن فصيلة كبيرة تســّمى الفيروســات 
التاجيــة “كورونــا”، والتــي تصيــب الجهــاز التنفســي، وتتــراوح حّدتهــا مــن 
نــزالت البــرد الشــائعة إلــى األمــراض األشــد خطــورة مثــل “ســارس” 
و”ميــرس”، ويســبب مرًضــا يســمى COVID-19، ولــم ُيكتشــف عــالج لــه 

حتــى اآلن.

)COVID-19 ب. أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )مرض

ـــل األعــراض األكثــر شــيوًعا لمــرض COVID-19 فــي الحمــى والســعال الجــاف، وقــد يعانــي بعــض  تتمثَّ
ــهال  ــق، أو اإلس ــم الحل ــح، أو أل ــف، أو الرش ــان األن ــاع، أو احتق ــاق، أو اآلالم واألوج ــن اإلره ــى م المرض
ــا، ويصــاب  أو فقــدان حاســتي الشــم والتــذوق. وعــادة مــا تكــون هــذه األعــراض خفيفــة وتــزداد تدريجًي
بعــض النــاس بالعــدوى دون أن تظهــر عليهــم أي أعــراض، ودون أن يشــعروا بالمــرض، ويتعافــى معظــم 

األشــخاص )نحــو 8٠%( مــن المــرض دون الحاجــة إلــى عــالج خــاص. 
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ج. كم تستغرق فترة حضانة فيروس كورونا المستجد )مرضCOVID-19(؟ 

مصطلــــح فتــــرة الحضانــــة يشــــير إلى المــــدة بين اإلصابة بالفيــروس إلى بــدء ظهــــور أعــراض المــرض، 
ا. وتتـراوح معظـم تقديـرات فتـرة حضانـة مـرض COVID-19 مـا بيـن يـوم واحـد و14 يومـً

:)COVID-19 د. طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد )مرض

ــد ســعال الشــخص المصــاب  ــة المباشــرة عن ــان رئيســيتان النتقــال العــدوى؛ األولــى اإلصاب توجــد طريقت
ــروس،  ــًال بالفي ــون محّم ــم، ويك ــف أو الف ــن األن ــر م ــذي يتناث ــرذاذ( ال ــية )ال ــرات التنفس ــطة القطي بواس
والثانيــة لمــس األعيــن أو األنــف أو الفــم بعــد مالمســة األشــياء أو األســطح التــي التصقــت بهــا القطيرات 
التنفســية )الــرذاذ( المحّملــة بالفيــروس، لــذا فمــن األهميــة االبتعــاد عــن الشــخص المصاب مســافة مترين.

طــرق الوقايــة مــن العــدوى بفيــروس كورونــا المســتجد )مــرض 
:)COVID-19

ف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي، أو غسلهما جيًدا بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية. • نظِّ
ــي،  ــل ورق ــي أو بمندي ــك المثن ــف بمرفق ــم واألن ــة الف ــى تغطي ــرص عل ــس، اح ــعال والعط ــد الس • عن

ــك. ــل يدي ــوًرا واغس ــك ف ــد ذل ــل بع ــن المندي ــص م وتخلَّ
ــب االقتــراب مــن المصابيــن بالحمــى والســعال، واحتفــظ بالتباعــد الجســدي بمســافة ال تقــل عــن  • تجنَّ

متريــن.
• إذا كنت مصاًبا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، بادر بالتوّجه ألماكن العناية الطبية مبكًرا.

• ومــن آليــات الوقايــة األكثــر أهميــة بســبب متطلبــات الحيــاة المختلفــة واليوميــة التــي تتطلــب الخــروج 
للمجتمــع والتعامــل مــع اآلخريــن، فإنــه ُينصــح بتجّنــب التجمعــات والتحــركات الكثيــرة، فضــًال عــن تقليــل 

الزيــارات والتواصــل مــع اآلخريــن.
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ق بين اإلنفلونزا العادية و COVID-19؟ كيف ُتفرِّ

COVID-19اإلنفلونزانزالت البرداألعراض

شائعشائعنادرةارتفاع درجة الحرارة

شائعشائعقليلةالصداع

شائعةأحياًنا كثيرة، وتكون شديدة.قليلةآالم الجسد

أحياًنا كثيرة، ويستمر أحياًنااإلرهاق أو الضعف
شائعأسبوعين أو ثالثة.

أحياًنا كثيرة، ويكون ُمصاحًبا أبًدااإلرهاق الشديد
شائع، ويمكن تحمله.الرتفاع درجة الحرارة.

نادرأحياًناشائعاحتقان األنف

نادرأحياًناأحياًنا كثيرةالعطس

نادرأحياًناشائعاحتقان الحلق

شائعةنادرة، وتكون شديدة.نادرة/ ُسعال جافآالم الصدر/ السعال

شائع، وبعض المصابين ال نادرأحياًنا قليلةااللتهاب الرئوي
يظهر لديهم.

حال ظهور أي أعراض، استعمل نظام حساب النقاط التالي والمتبع من وزارة الصحة والسكان المصرية 
والمجلس األعلى للجامعات:

)٢( • ارتفاع درجة الحرارة أكثر من ٣8    
)٢( • سعال شديد أو متزايد      
)1( • احتقان شديد بالحلق      
)٠( • قيء أو إسهال      
• مرض مزمن: سكر أو ضغط أو قلب أو كلي، إلخ.              )1(
)٥( • سفر داخل مصر أو خارجها: مثال شرم الشيخ / أوروبا  
)4( • مخالطة لحالة التهاب تنفسي حاد    
 )٣( • زيارة مكان ثبت فيه وجود حالة موجبة    
)٢( • أن تكون أحد العاملين بالقطاع الصحي أو العزل الصحي 

إذا كان مجموع النقاط:
التزم بالبيت )عزل ذاتي(.	   4 أو أقل 
استشر الطبيب هاتفًيا.	     ٥ : 4 
برجاء التواصل مع الجهات المعنية على رقم الطوارئ )١05( 	   6 أو أكثر 
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 COVID-19 مســئوليات جهــات العمــل للحــّد مــن تفشــي مــرض
بعــد العــودة إلــى العمــل:

مسئوليات أصحاب األعمال ) المنشآت( للتصدي لفيروس
 COVID-19 كورونا المستجد

العالقــة  ذات  والجهــات  العاملــة  القــوى  ووزارة  والســكان  الصحــة  وزارة  توجيهــات  مواكبــة 
وتوصياتهــا، ودمجهــا مــع خطــط الســالمة والطــوارئ الخاصــة بالمنشــأة، وذلــك مــن خــالل اآلتــي:

• االستعداد لتنفيذ التدابير األساسية للوقاية من العدوى.
ــال  • تفعيــل دور لجــان الســالمة والصحــة المهنيــة، لمــا لهــا مــن إســهام أساســي وفعَّ
ــن  ــل، م ــة العم ــي بيئ ــتجد ف ــا المس ــروس كورون ــدوى بفي ــى الع ــة تفش ــي مواجه ف
خــالل التوجيــه واإلرشــاد والتوعيــة والتثقيــف الصحــي وتوصيــل المعلومــات الموثوقــة 
للعمــال واإلدارة، ومراجعــة السياســات المقترحــة مــن جهــاز الســالمة وخطــط الطوارئ 

ة لمواجــه مثــل هــذا الخطــر. الُمعــدَّ
بــاع سياســة التباعــد الجســدي للوقايــة، خفــض قــوة العمــل، العمــل مــن المنــزل أو  • اتِّ
اســتخدام نظــام ســاعات العمــل المرنــة إن أمكــن، مــع حفــظ المســافات الشــخصية بيــن 

زمــالء العمــل )نحــو متريــن علــى األقــل(.
ــار الســن  ــة وأمــراض نقــص المناعــة وكب ــن أصحــاب األمــراض المزمن • تشــجيع العاملي
والحوامــل والمرضعــات، علــى العمــل مــن المنــزل، أو إعطائهــم إجــازات مدفوعــة األجــر 

كلمــا لــزم األمــر. 
• توافــر المطهــرات واألدوات المناســبة لغســل األيــدي فــي بيئــة العمــل والمعيشــة 
الخاصــة بالعامليــن، وتعزيــز غســيل اليديــن بشــكل متكــرر لمــدة ٢٠ ثانيــة، بتزويــد العمــال 
والعمــالء بمــكان لغســيل األيــدي، وفــى حالــة عــدم توافــر المــاء والصابــون، ُيســتعمل 

مطهــر األيــدي الــذي يحتــوي علــى كحــول ٧٠% علــى األقــل.
• إعادة توزيع أماكن العمل، لتكون المسافة بين العمال مترين على األقل.

• التنبيــه علــى وجــود مصــادر تهويــة جيــدة بأماكــن العمــل )تكييفــات أو نوافــذ( لضمان 
التهويــة الســليمة فــي األماكــن المغلقة. 

• وضــع نظــام صــارم للوقايــة مــن الفيــروس، وتعييــن مســئول، وليكــن جهــاز الســالمة 
والصحــة المهنيــة الموجــود بالمنشــأة، لمتابعــة التــزام العامليــن بالمنشــأة باإلجــراءات 

الوقائيــة واالحترازيــة.
• مراجعــة مصــادر التعــّرض للعــدوى الداخليــة والخارجيــة للعامليــن، والعمــل علــى الحــد 

. منها
• خفــض عــدد العامليــن داخــل وســيلة النقــل الخاصــة بالعمــال، لضمــان تحقيــق سياســة 

التباعــد الجســدي. 

)5( )4( )3(
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• تجهيــز غرفــة للعــزل، علــى أن تكــون معزولــة وجيــدة التهويــة وتتميــز بســهولة تطهيــر أســطحها ويفّضــل 
أن يتبعهــا حمــام منفصــل.

• وضــع سياســات وإعــداد خطــط الطــوارئ الالزمــة مــع توضيــح إجــراءات عــزل مــن لديهــم عالمــات أو 
أعــراض )COVID -19( علــى الفــور، فــي الغرفــة المخصصــة للعــزل أو حاجــز مؤقــت مثل غطاء بالســتيكي، 
ــه  ــة لزمالئ ــر الحماي ــون الغرفــة، وتوفي ــد عــدد األفــراد الذيــن يدخل ــداء مــع تقيي ــاع وجــه لالرت ــر قن وتوفي

بالعمــل وكل مــن كانــوا علــى اتصــال وثيــق بــه.
• التواصــل مــع وزارة الصحــة والســكان عبــر الخــط الســاخن )1٠٥ – 1٥٣٣٥( عنــد 
االشــتباه بحالــة مرضيــة، ألخــذ اإلرشــادات الخاصــة بكيفيــة التعامــل معهــا، بعــد التأكــد 

مــن عزلهــا فــي المــكان المخصــص. 
• وضــع خطــة واضحــة ومنظمــة للفحــص الصباحــي للموظفيــن، وتعييــن مســئول 
لمتابعــة تنفيــذ الخطــة، علــى أن تقــاس الحــرارة مرتيــن علــى األقــل يومًيــا، عنــد مداخــل 
ســكن العمــال ومقــار العمــل )مــرة عنــد الحضــور – ومــرة فــي نصــف اليــوم( علــى أن 
ــف،  ــأداء الموظ ــراء ب ــك اإلج ــرن ذل ــل أن يقت ــراءات، ويفض ــذه اإلج ــركات به ــم الش تهت

ــه. ــزام ب للحــثِّ علــى أهميتــه وااللت
• تشــجيع االجتماعــات عــن ُبعــد عــن طريــق اإلنترنــت، وحــال الحاجــة إلى عقــد اجتماعات 
تكــون فــي أضيــق الحــدود بأقــل عــدد ممكــن، علــى أن يراعــى فيهــا التهويــة الجيــدة 
ــرات  ــتخدام المطه ــل( واس ــى األق ــن عل ــو متري ــدي )نح ــد الجس ــى التباع ــاظ عل والحف

لتطهيــر المــكان قبــل االجتمــاع وبعــده.
• توفيــر األدوات التقنيــة الالزمــة إلنجــاز العمــل عــن ُبعــد، باســتخدام األنظمــة الذكيــة 

ــة. واإللكتروني
ــط المتعلقــة بالحفــاظ  ــة إلنجــاز العمــل عــن ُبعــد، ومراعــاة الضواب ــة آمن ــة تكنولوجي ــر بيئ • ضمــان توفي

ــى األنظمــة. ــات الخاصــة بالدخــول عل ــن الصالحي ــات وســّريتها، وتقني ــة البيان ــى خصوصي عل
• تســهيل تواصــل العامليــن عــن ُبعــد مــع زمالئهــم فــي العمــل واإلدارة والقيــادة المطلــوب التواصــل 
ــر  ــك توفي ــل، وكذل ــة ألداء العم ــة المطلوب ــات واألنظم ــى المعلوم ــول إل ــام، والوص ــا ألداء المه معه

ــو. ــات بالفيدي أنظمــة المحادث
• تحديــد آليــات إدارة العمــل عــن ُبعــد مــن ناحيــة تحديــد ســاعات العمــل، ســواء كانــت 

محــددة بوقــت معيــن، أو وقــت مــرن خــالل اليــوم، أو األســبوع أو الشــهر. 
• منع أي تجمعات داخلية تماًما.

ــاظ  ــدي، والحف ــيل األي ــة بغس ــادات الخاص ــخصية واإلرش ــة الش ــى النظاف ــه عل • التنبي
ــل.  ــن العم ــع أماك ــادات بجمي ــك اإلرش ــم تل ــراد، وتعمي ــن األف ــافات بي ــى المس عل

• تشجيع الموظفين على البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض. 
• منع الموظفين من استخدم هواتف أو مكاتب أو معدات خاصة بزميل لهم. 

• تقليــل عــدد العمــال وقــت تنــاول الوجبــات في مطعــم المنشــأة أو الســكن العمالي، 
ويمكــن تقســيمهم علــى فتــرات متتاليــة، للحفــاظ على سياســة التباعد الجســدي. 

• تحديــد آليــات الكفــاءة واإلنتاجيــة واألطــر الزمنيــة لــكل مهمــة يجــري تفويضهــا 
للعامــل.

ــة والصحــة العامــة فــي الوقــت  ــن بالمعلومــات المتعلقــة بالوقاي • إمــداد الموظفي
ــب. المناس
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ــن بشــكل يومــي، باســتخدام المطهــرات  ــزي الخــاص بالعاملي • التأكــد مــن غســيل ال
ــبة. المناس

• لــو كان أحــد الموظفيــن قادًمــا مــن منطقــة ينتشــر بهــا المــرض منــذ أقــل مــن 
ــمه  ــجيل اس ــن تس ــّد م ــال ب ــا، ف ــتباه فيه ــة أو اش ــاالت إصاب ــن ح ــغ ع ــبوعين، أو ُأبل أس
ومتابعــة حالتــه الصحيــة. إذ تطــّورت حالتــه إلــى ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، أو ظهــرت 
تغيــرات فــي الجهــاز التنفســي أو الجهــاز الهضمــي، فــال بــّد مــن تحويلــه لتلقــي العــالج 

المناســب فــي الحــال. 
• إعــداد حصــر بأعــداد العمالــة األجنبيــة فــي المنشــأة، وبيــان محطــات التوقــف 
ــى القاهــرة، مــن خــالل تأشــيرات الدخــول والخــروج،  ــة أو محطــات القــدوم إل الدولي

وإبــالغ الجهــات المختصــة، فضــًال عــن المتابعــة الدقيقــة للحــاالت التــي تظهــر عليهــا أعــراض اإلصابــة مــن 
ــالغ الجهــات الرســمية. ــب المنشــأة وإب خــالل طبي

•  المتابعــة الدقيقــة بالنســبة للحــاالت المخالطــة، والتــي كان لهــا اتصــال طويــل وجًهــا لوجــه )أكثــر مــن 
ــا المســتجد، أو العامليــن بمجــال  ــة بفيــروس كورون 1٥ دقيقــة( مــع حالــة مؤكــدة وبهــا أعــراض اإلصاب

الرعايــة الصحيــة أو الرعايــة االجتماعيــة.
• تجهيــز قائمــة اتصــال فــي حــاالت الطــوارئ لــكل العامليــن، حتــى يتســّنى لمســئولي 

المتابعــه االتصــال بذويهــم فــي حــاالت االشــتباه. 
• تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية الموصى بها.

• التخلص اآلمن والصحي من مهمات الوقاية المستخدمة.

مســئوليات وواجبــات العمــال / العامــالت/ واالطفــال المتدرجيــن فــي جميــع 
قطاعــات وأماكــن العمــل )6( )7(  

ــروس  ــن في ــة م ــوص الوقاي ــمية بخص ــات الرس ــا الجه ــي ُتصدره ــات الت ــع التعليم ــام بجمي ــزام الت • االلت
ــزل. ــود بالمن ــاء الوج ــي أثن ــل أو ف ــالل العم ــاره، خ ــع انتش ــرض COVID-19( ومن ــتجد )م ــا المس كورون

ــع انتشــار المــرض  ــة مــن العــدوى ومن ــزام بتعليماتهــم للوقاي • التعــاون مــع اإلدارة والمشــرفين وااللت
فــي أماكــن العمــل.

 ،COVID-19 االلتزام بتدابير السالمة والصحة المهنية، فهي تساعد على وقف أو إبطاء انتشار مرض •
وتسهم في حماية العاملين والمحافظة على صحتهم.

• التقّيــد بالتباعــد الجســدي مــن خــالل الحفــاظ علــى مســافة آمنــة، )نحــو متريــن علــى األقــل( عــن الزمــالء 
والزبائــن، وعــدم مصافحــة اآلخريــن باأليدي أو مالمســتهم.

• المشــاركة بــأي برامــج تدريــب أو توعيــة ينّظمهــا صاحــب العمــل أو المديــر المســئول عــن أعــراض مــرض 
COVID-19 وإجــراءات الوقايــة مــن العــدوى بــه، مــع االلتــزام بجميــع هــذه اإلجــراءات.

• المساهمة والتعاون مع الزمالء واآلخرين في الحفاظ على بيئة العمل نظيًفا خالًيا من العدوى.
ــا بالمعقمــات، والمداومــة  • غســل اليديــن بالمــاء والصابــون قبــل بــدء العمــل، مــع تعقيــم اليديــن دورًي
ــاه أو مالمســة أي  علــى غســل اليديــن لمــدة ٢٠ ثانيــة علــى األقــل ، خاصــة بعــد اســتخدام دورات المي
مــواد أو أجســام قــد تكــون ملوثــة، مــع تغييــر القفــازات كلمــا لــزم األمــر عنــد تــداول المــواد والمنتجــات 

الغذائيــة.
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• حــال عــدم توافــر المــاء والصابــون يمكــن اســتخدام مطهــر األيــدي الــذي يحتــوي علــى ٧٠% أو أكثــر 
مــن الكحــول، إال حــال كانــت األيــدي متســخة بشــكل واضــح، فيجــب غســلها بالمــاء والصابــون.

• ارتــداء الكمامــات عنــد الدخــول إلــى العمــل بشــكل عــام، مــع التــزام الملتحيــن منهــم، بتغطيــة اللحيــة 
بالكمامــة.

ــد تلفهــا،  ــة بالطريقــة الصحيحــة، واســتبدالها فــوًرا عن • اســتخدام الكمامــات وغيرهــا مــن أدوات الوقاي
ونزعهــا والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة أيًضــا.

• غسل مالبس العمل يومًيا بشكل منفصل عن أي مالبس أخرى.
ــد  ــم أو عن ــرض COVID-19 عليه ــراض م ــبيهه بأع ــراض ش ــور أي أع ــد ظه ــرف أو اإلدارة عن ــالغ المش • إب

ــد الحجــر الصحــي. ــن أو قي ــد االتصــال بأفــراد مصابي ــا عن ــه، وأيًض االشــتباه فــي إصابتهــم ب
ــاء العمــل، بمــا فــي ذلــك تغطيــة الفــم  ــا فــي أثن ــاع اإلجــراءات الوقائيــة الصحيحــة والمثبتــة علمًي ب • اتِّ
واألنــف عنــد الســعال أو العطــس )بمنديــل أو باســتعمال الكــوع عنــد الضــرورة( وتجّنــب لمــس العيــن أو 

األنــف أو الفــم إال بعــد غســل اليديــن.
ــة  ــزام أفــراد العائل ــق بالنظافــة، والتأكــد مــن الت ــا فيمــا يتعل ــزل أيًض ــة فــي المن ــاع إجــراءات مماثل ب • اتِّ

ــة مــن العــدوى وتدابيرهــا. ــك بإجــراءات الوقاي كذل
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ــا المســتجد )COVID-19( بعــد  اعتبــارات رئيســية للحــد مــن خطــورة فيــروس كورون
العــودة للعمــل فــي المنشــأت: )8( )9(

أ. قبل الذهاب إلى العمل 
تأكــد مــن أنــك ال تظهــر عليــك أي أعــراض للمــرض، مثــل ارتفــاع درجــة الحــرارة والســعال الجــاف أو أي 
ــة )وزارة الصحــة  مــن األعــراض األخــرى. وعلــى العامليــن اآلتــي ذكرهــم التواصــل مــع الجهــات المعني
والســكان المصريــة والوحــدات التابــع لهــا – إدارة المنشــأة( قبــل بــدء العمل للوقايــة من انتشــار الفيروس:

• الذين اتصلوا بأشخاص في أماكن انتشار الفيروس أو اختلطوا بمصابين.
• الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة، أو يشعرون باإلعياء.

ب. أثناء الذهاب إلى العمل 
• حافظ على مسافة آمنة بينك وبين اآلخرين.

بيــن وال يحملــون أعراًضــا  ــب المصافحــة ولمــس اآلخريــن حتــى لــو كانــوا مــن المقرَّ • تجنَّ
للفيروس.

ــة، وكل مــا يمكــن أن  ــا المعدني ــا لمالمســة األســطح، خصوًص ــًال ورقًي • اســتعمل مندي
يســبب نقــًال للفيــروس.

ف يديك بصفة دورية بالمعقم خصوًصا بعد لمس األسطح. •  نظِّ
ــق للعمــل، و تعــاون مــن المســئولين  ــدي الكمامــة طــوال الطري ــك ترت • تأكــد مــن أن

ــة العامــة. ــذ أســاليب الوقاي فــي تنفي
• تجنــب مالمســة األســطح قــدر المســتطاع وتجّنــب وضــع يديــك علــى الفــم واألنــف 

ــن.  والعيني
• فــي حالــة الســيارة المالكــي أو التاكســي، اجلــس فــي المقعــد الخلفــي للســيارة، 

واحفــظ مســافة مناســبة بينــك وبيــن الســائق. 
• تجنب تناول الطعام في الرحالت القصيرة، حتى ال تضطر إلى نزع الكمامة.

• لو كنت مضطًرا إلى تناول الطعام، تأكد من أن يديك وكذلك الطعام نظيفان.
• حــاول أن تقلــل مــن رحــالت العمــل إلــى أقــل صــورة ممكنــة، وإن لــم تســتطع، فعليك 

االلتــزام بــكل اإلجــراءات الوقائية الشــخصية.
• تجّنب التجمعات غير الضرورية.

ــر صاحــب العمــل وســيلة االنتقــال )مثــل حافلــة صغيــرة أو كبيــرة( فيراعــي  إذا وفَّ
اآلتي:

ــاء  ــأي أعــراض تعــب وإرهــاق فــي أثن • إذا شــعرت بأعــراض ارتفــاع درجــة الحــرارة أو ب
الرحلــة، حــاول إبــالغ المســئولين فــوًرا، وتعــاون معهــم فــي تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة.

ــع اســتخدام بعــض  ــال من ــن كل شــخص واآلخــر، )مث ــى مــن المســافة بي ــى الحــد األدن • المحافظــة عل
ــة. ــوع المركب ــا لن ــن يمكــن نقلهــم وفًق ــم ســيختلف عــدد األشــخاص الذي المقاعــد( ومــن ث

• االلتــزام بإرتــداء مهمــات الوقايــة كالكمامــات المخصصــة لحمايــة الوجــه، داخــل الســيارة لالتســاق مــع 
توصيــات وزارة الصحــة والســكان.
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• االنتباه إلى التهوية الجيدة داخل وسائل النقل .
• االهتمــام بتنظيــف المركبــة وتطهيرهــا بانتظــام، مــع االنتبــاه إلــى التنظيــف المتكــرر لمناطــق التالمــس 

الشــائعة )مثــل مقابــض األبــواب، والدرابزيــن( علــى وجــه الخصــوص.
• فصــل المنطقــة األماميــة للمركبــة التــي يوجــد بهــا كرســي الســائق عــن بقيــة المركبــة، مثًال )اســتخدام 

شــريط الصــق أو عالمــات علــى األرضية(.
• جعل الركاب يدخلون إلى المركبة ويخرجون منها عبر األبواب الخلفية.

• تجّنب االزدحام في مناطق استقالل وسائل االنتقال.

ج. أثناء استخدام المواصالت العامة
• تشجيع العمال على السير إلى العمل أو ركوب الدراجة حال قرب المسافة.

• تشجيع العمال على تفادي وسائل المواصالت العامة، خصوًصا في ساعات الذروة.
بــاع التعليمــات المقدمــة مــن شــركات النقــل، وعلــى وجــه الخصــوص ارتــداء الكمامــة  • ضــرورة اتِّ

المناســبة طــوال فتــرة الوجــود فــي وســيلة المواصــالت.
• تجّنب الحركة الكثيرة في الحافلة.

• أهميــة الحفــاظ علــى نظافــة اليديــن والنظافــة التنفســية، قبــل اســتخدام المواصــالت العامــة وأثنــاء 
التواجــد بهــا وبعــد مغادرتهــا .وبعــده.

د. في أثناء العمل 
• التزم باّتباع جميع التعليمات واإلجراءات الوقائية المحددة التي تنّفذها المنشأة. 

.)COVID-19 ارتِد الكمامة المناسبة لطبيعة عملك للوقاية من فيروس كورونا المستجد )مرض •
• حافظ على تعقيم األسطح واألشياء المتكرر لمسها بالمطهرات بشكل دائم. 
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• حافظ على نظافة أدوات العمل واألسطح من حولك، واستخدم المطهرات بصورة منتظمة.
• حافــظ دائًمــا علــى تهويــة بيئــة العمــل بشــكل جيــد، ويمكنــك نــزع الكمامــة إذا كنــت بمفــردك فــي 
بيئــة العمــل )طبًقــا لطبيعــة العمــل وتعليمــات إدارة الســالمة بالمنشــأة(، لكــن عنــد وجــود شــخص آخــر 
معــك فــي المكتــب، فــإن ارتــداء الكمامــة الزم للوقايــة، وحــاول الحفــاظ علــى مســافة مناســبة بينــك 

وبيــن اآلخريــن )نحــو متريــن علــى األقــل(.
• تجنب لمس الوجه في أثناء العمل.

• عنــد وجــود األتربــة والغبــار فــي بيئــة العمــل، ال بــّد مــن ارتــداء األقنعــة الواقيــة ضــد األتربــة )تعتمــد 
كفــاءة التنقيــة علــى طبيعــة األتربــة(. عنــد وجــود الســموم والمــواد الكيميائيــة واألتربــة والغبــار فــي 
وقــت واحــد، ال بــّد مــن ارتــداء األغطيــة الواقيــة مــع أدوات التنقيــة المناســبة، وإذا تلــف القنــاع، فيلــزم 

تغييــره فــي الحــال.
• تجنب زيارة اآلخرين في أماكن عملهم، أو التحدث إليهم في أثناء ساعات العمل.

• للوقايــة مــن اإلصابــة بالمــرض، نظــف اليديــن باســتمرار بفركهمــا وغســلهما جيــًدا بالمــاء والصابــون أو 
بمطهــر كحولــي.

• عند خلع الكمامة، انزعها بالطريقة الصحيحة وتخّلص منها بطريقة آمنة مع غسل اليدين. 

هـ . عند ركوب المصعد الكهربائي
• إذا كان مــكان عملــك فــي طابــق منخفــض، ُيفّضــل اســتخدم الســلم، ولــو كان فــي طابــق عــاٍل، تجنــب 

لمــس أزرار المصعــد بصــورة مباشــرة، واحفــظ مســافة مناســبة بينــك وبيــن اآلخريــن.
• ضــع علبــة مــن المناديــل الورقيــة عنــد بــاب المصعــد، واســتخدمها عنــد الضغــط علــى األزرار، وتخلــص 

منهــا فــوًرا بعــد االســتخدام فــي صنــدوق القمامــة.
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و. أثناء تناول الطعام في العمل 
ا قبل األكل وبعده. • اغسل يديك جيدًّ

• احفظ مسافة مناسبة بينك وبين اآلخرين، وتجنب الحديث معهم في طابور االنتظار.
• احفــظ مســافة مناســبة بينــك وبيــن اآلخريــن فــي أثنــاء تنــاول غدائــك بالمطعــم، وتجنــب الجلــوس فــي 

مواجهــة اآلخريــن، وتحــدث بأقــل صــورة ممكنــة.
د من تطهير األدوات واألثاث واألسطح كل وردية عمل.  • تأكَّ

د من توافر أماكن الجلوس بصاالت الطعام على أن تكون المسافة بين كل كرسي مترين. • تأكَّ
• احرص على استخدام األكواب الورقية والمالعق أحادية االستخدام.

ز. عند حضور االجتماعات
ــا، فــال بــّد مــن ارتــداء الكمامــة،  • حــاول تقليــل االجتماعــات قــدر اســتطاعتك، وإذا كان االجتمــاع ضروريًّ
ا قبــل دخــول غرفــة االجتماعــات، واحفــظ مســافة متريــن علــى األقــل أو أكثــر بينــك  وغســيل اليديــن جيــدًّ

وبيــن اآلخريــن.
• استخدم كوبك الشخصي.

• يجب أن يستخدم الزّوار زجاجات المياه الشخصية، تستعمل األكواب الورقية أحادية االستخدام.
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ح. عند استخدام مكيف الهواء المركزي
• إذا اكُتِشــفت أي حــاالت اشــتباه أو إصابــة مؤكــدة، ال بــدَّ مــن إيقــاف تشــغيل تكييــف الهــواء، ويمكــن 
تشــغيله مــرة أخــرى بعــد العمــل، وينطبــق ذلــك أيًضــا علــى ُمكّيــف الهــواء ونظــام التهويــة والمعــدات 

الكهربائيــة األخــرى، وال بــدَّ مــن تطهيرهــا تطهيــًرا كامــًال.
• إذا كان مكيــف الهــواء المركــزي ونظــام التهويــة يســتخدمان خاصيــة الهــواء الكلــي، فــال بــدَّ مــن غلــق 

صمــام الهــواء، وتشــغيله علــى وضــع الهــواء النقــي.
ــف أو  ــة لفائ ــع مروح ــي م ــواء النق ــة اله ــتخدمان خاصي ــة يس ــام التهوي ــواء ونظ ــف اله • إذا كان ُمكّي
وحــدات متعــّددة، فــإن التشــغيل العــادي ألنظمــة الهــواء النقــي ال بــّد أن يكــون مضموًنــا ومؤّمًنــا جــًدا، 
ــا اســتخدم هــواء الممــرات وغرفــة  ــع تماًم ــارج، وُيمن ــا يجــب التأكــد مــن أن الهــواء يدخــل مــن الخ كم

ــقف. ــات واألس الماكين
ــواء  ــف اله ــو كان مكي ا، ل ــبوعيًّ ــة أس ــة التهوي ــف وأنظم ــدات التكيي ــع مع ــر قط ــر أو غّي ــف وطّه • نّظ
ونظــام التهويــة مــن نظــام مروحــة اللفائــف أو الوحــدات المتعــددة أو التكييــف العــادي الخالــي مــن 

ــواب والنوافــذ لدعــم حركــة الهــواء. ــح األب نظــام الهــواء النقــي، يجــب فت

)١5( COVID-19 ط. دعم العمل عن ُبعد في جائحة
كثيــر مــن العمــال يعملــون عــن ُبعــد بــدوام كامــل للمــّرة األولــى، وهــم معزولــون عــن زمالئهــم 
وأصدقائهــم، وقــد يختــل روتيــن الحيــاة اليوميــة بالنســبة لهــم، ممــا ُيســبب قلًقــا وتوتــًرا إضافييــن. ومــن 

ــى هــذا الوضــع. ــف عل ــم العمــال للتكي ــم فمــن المهــم دع ث
ــره العمــل عــن ُبعــد، علــى ســبيل  ــة دعــم صحتهــم النفســية خــالل فت ــح للعمــال بشــأن كيفي ــه نصائ وّج

ــال: المث
• انصح العمال باالحتفاظ بجدول عمل منتظم.

• تخصيص مكان للعمل وأخذ أقساط من الراحة الدورية.
• وضع حدود للعمل لتفادي العمل ساعات غير معقولة.

• االتصــال باألصدقــاء والعائلــة مــن خــالل أدوات التواصــل عبــر اإلنترنــت، للحــّد مــن مشــاعر العزلــة 
والوحــدة.

ويجب على المديرين تقديم الدعم إلى العاملين عن ًبعد بتطبيق اآلتي: 
ــا مــا سيشــعرون باالســتغراق فــي  ــن أن يفهمــوا أن العمــال غالًب • التعاطــف والوجــود: ينبغــي للمديري
ــل وأي  ــأن العم ــم بش ــئلتهم وُيطمئنوه ــوا أس ــم ويجيب ــتمعوا إليه ــي أن يس ــق. وينبغ ــكلة وبالقل المش

أمــور أخــرى قــد تســتجّد.
ــان  ــة لالطمئن ــات االفتراضي ــتخدام االجتماع ــن اس ــة: يمك ــتخدام األدوات الرقمي ــل باس ــجيع التواص • تش

علــى العمــال بانتظــام، والســماح للفــرق بالتواصــل مــع بعضهــا.
• تشــجيع العمــال علــى الخــروج مــن دائــرة العمــل المســتمر: قــد يســهم العمــل مــن المنــزل فــي ثقافــة 
العمــل باســتمرار، ولــذا ينبغــي للمديريــن محاولــة القيــادة بالقــدوة الحســنة، مثــل أن يمتنعــوا عــن إرســال 
رســائل لمرؤوســيهم فــي غيــر أوقــات العمــل، وتشــجيع العّمــال علــى التوقــف عــن العمــل بعــد انتهــاء 

وقتــه.
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ي. عند تأكد وجود حالة إيجابية لمرض COVID-19 في بيئة العمل )المريض( )١0(
ل العامل درجة حرارة عالية )< 38 درجة مئوية( و/ أو أظهر أي أعراض لمرض إذا سجًّ

 COVID-19، يجب فعل اآلتي:

ــا بفحــص )مســحة  ــل فــي المبنــى نفســه(، متبوًع ــه فــوًرا إلــى منطقــة عــزل فــي المنشــأة )ُيفضَّ • نقل
البلعــوم( اختبــار PCR بمعرفــة الجهــات المعتمــدة وعمــل التحاليــل الالزمــة واألشــعة المقطعيــة علــى 

الصــدر.
ــم  ــوا أفواهه ــزل، وأن يغط ــة الع ــي منطق ــياء ف ــطح واألش ــخاص واألس ــس األش ــب لم ــب أن نتجنَّ • يج
وأنوفهــم بكمامــات يمكــن التخلــص منهــا، ويضعونهــا فــي كيــس، ثــم يلقونهــا فــي ســلة بغطــاء، مــع 

اعتبارهــا مخلفــات خطــرة.
• فــي حالــة األعــراض الخفيفــة والمعتدلــة، ُيطلــب مــن العامــل أن يقــوم بالحجــر الصحــي حتــى ُتعــرف 

نتيجــة االختبــار.
• نقل العامل الذي يعاني من أعراض شديدة على الفور إلى أقرب مركز صحي معتمد.

• ترتيب وسيلة نقل مع ضمان التباعد الجسدي، ويجب تطهير السيارة بالكامل بعد النقل. 
• على السائق والمرافق ارتداء مالبس الوقاية كاملة في أثناء النقل.

• يعــود العامــل بعــد انتهــاء فتــرة العــالج وعمــل االختبــارات الالزمــة وثبــات ســلبيتها بعــد يوميــن متتاليين 
ــى األقل. عل

• يجب على أصحاب العمل تأمين فترة االنقطاع حال نتيجة االختبار اإليجابية للعامل.

ك. تأكيد حالة إيجابية إلصابة في بيئة العمل )العمال وبيئة العمل(  )١0(
إذا كانــت نتيجــة اختبــار العامــل لإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( إيجابيــة، فيجب 

إجــراء تتبــع جهــات االتصــال بالعامــل واتخــاذ الخطــوات التالية:

• يجــب أن ُيطلــب مــن أولئــك الذيــن كانــوا علــى اتصال وثيــق بالحالــة اإليجابيــة، أن يقوموا بالعــزل الذاتي 
فــي المنــزل لمــدة 14 يوًمــا مــن آخــر مــرة تواصلــوا فيهــا مــع العامــل المصــاب. وتجــري متابعتهــم مــن 

الشــؤون الطبيــة التابعــة للمنشــأة بشــكل دائــم.
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• أولئــك الذيــن يعانــون مــن أعــراض خفيفــة يجــب أن يّتبعــوا تعليمــات وزارة الصحــة والســكان المصريــة 
فــي إجــراءات العــزل المنزلــي.

• إذا ظهــرت عليهــم أعــراض جديــدة، أو تفاقمــت أعراضهــم الحاليــة خــالل فتــرة العــزل لمــدة 14 يوًمــا، 
فيجــب عليهــم االتصــال بالشــؤون الطبيــة التابعــة للمنشــأة إلعــادة التقييــم.

ــر  ــم يتواف ــدة، إذا ل ــة مؤك ــرض COVID-19 حال ــراض م ــع أع ــه م ــق أعراض ــض تتواف ــر أي مري • ُيعتب
ــار. االختب

• يجب إخالء منطقة العمل المباشرة وتنظيفها وتطهيرها، بعد أن تأكد اختبار العامل إيجابًيا.
 )COVID-19( يجــب التعامــل مــع قلــق العامليــن حــال وجــود إصابــة مؤكــدة بفيــروس كورونــا المســتجد •
فــي بيئــة العمــل، إذ ستســبب القلــق بيــن زمــالء العمــل، وقــد يصــاب بعضهــم بالتوتــر. ويجــب التواصــل 
الواضــح معهــم، وتوجيــه العمــال إلــى مصــادر موثوقــة للمعلومــات بخصــوص فيــروس كورونــا المســتجد 
ــات  ــأن ترتيب ــكان بش ــدر اإلم ــن ق ــن ومرني ــن ومتفهمي ــرون داعمي ــون المدي ــي أن يك )COVID-19( وينبغ

العمــل.
• يجــب معالجــة وصمــة العــار االجتماعيــة المرتبطــة بفيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( ومــن 
ــأي  ــل ب ــخص اتص ــاب، أو أي ش ــخص مص ــد أي ش ــلبي ض ــز س ــر أو تميي ــاك أي تنّم ــون هن ــم أال يك المه

ــز االســتماع لهــم. ــض، مــع تعزي مري
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   COVID-19 حماية الحدث )الطفل( خالل فترة جائحة

ــى درجــة  ــؤدي جائحــة تفشــي مــرض COVID-19 إل قــد ت
هائلــة مــن الخــوف والقلــق وإمكانيــة إصابــة الطفــل 
بالمــرض، وثمــة عــدة عوامــل يمكنهــا أن تســهم فــي زيادة 

ــد األطفــال، ومنهــا: ــق عن ــر والقل التوت

• القلق الناجم عن المخاطر الصحية للفيروس.
• إجراءات العزل. 

• اإلغراق المستمر في المعلومات.
ــدان  ــن فق ــوف م ــة، والخ ــتطول األزم ــم س ــة ك ــدم معرف • ع

ــخ. ــل، إل ــدر الدخ ــة أو مص الوظيف

ــر والقلــق  ولمســاعدة األطفــال علــى وقايــة أنفســهم والعمــل علــى خفــض التوت
المصاحــب للجائحــة، يراعــى مــا يلــي:

• تشــجيعهم علــى مداومــة النظافــة الشــخصية وغســيل اليديــن بصفــة مســتمرة طبًقــا لمــا هــو موضــح 
ســابًقا.

• تأكيد االلتزام باستخدام مهمات الوقاية المناسبة. 
• تجّنب مالمسة األسطح والعمل على التعقيم المستمر لألسطح كثيرة اللمس.

• التواصــل معهــم وتزويدهــم بمــا يكفــي مــن إجابــات األســئلة، دون إثــارة التكهنــات، وطمأنتهــم بمــا 
تقــوم بــه المنشــأة، والتأكــد مــن معرفتهــم بمــن يجــب عليهــم االتصــال بــه حــال احتياجهــم.

ــى  ــول عل ــي، والحص ــل االجتماع ــائل التواص ــي وس ــاس ف ــن االنغم ــد م ــى الح ــال عل ــجيع األطف • تش
المعلومــات مــن المصــادر الرســمية الموثقــة، والرجــوع إلى جهاز الســالمة والصحــة المهنية والمســئولين 

بالمنشــاة لمزيــد مــن االستفســارات.
• تزويد المديرين المباشرين بالمهارات الالزمة للتحدث مع األطفال.

https://t2m.io/xinMLbe2  لمزيد من المعلومات يمكن زياره الرابط التالي •

2

٢- قانون الطفل رقم 1٢ لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 1٢8 لسنة ٢٠٠8
 المادة 64

يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميالدية كاملة كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثالث عشرة سنة ميالدية. 
 المادة 6٥

يحظــر تشــغيل الطفــل فــي أي مــن أنــواع األعمــال التــي يمكــن، بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام بهــا، أن تعــرض صحــة أو ســالمة أو أخــالق الطفــل للخطــر، ويحظــر بشــكل خــاص تشــغيل أي طفــل فــي أســوأ 
أشــكال عمــل األطفــال الُمعرفــة فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 18٢ لســنة 1999.

ومــع مراعــاة مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة األولــى تبيــن الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون نظــام تشــغيل األطفــال واألحــوال التــي يجــوز فيهــا التشــغيل واألعمــال والحــرف والصناعــات التــي يعملــون 
بهــا وفقــًا لمراحــل الســن المختلفــة.
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)COVID-19 تدابير الحماية من فيروس كورونا المستجد )مرض

أ. تدابير الحماية للجميع: 
اّطلـــع باســـتمرار علـــى أحـــدث المعلومـــات عـــن جائحــة مـــرض COVID-19 التـــي تتـــاح عـــن طريـــق 
ســـلطات وزارة الصحة والسكان. ويعانــــي معظــــم َمن يصابــــون بالعــــدوى مــــن مــــرض طفيــــف 
ثــــم يتعافــــون، ولكــن المــرض قــد يكــون أشــد وخامــة بالنســبة آلخريــن. وعليــك الحفــاظ علــى 

صحتــــك وحمايــــة مــن حولــك باّتبــاع اآلتــي: 

• نظــف يديــك جيــًدا بانتظــام بفركهمــا بمطهــر كحولــي لليديــن أو 
بالمــاء والصابــون. بغســلهما 

لمـــاذا؟ إن تنظيــــف يديــــك بالمــــاء والصابــــون لمــدة ٢٠ ثانيــة علــى األقــل 
أو فركهمــــا بمطهــــر كحولــــي مــن شــــأنه أن يقتــل الفيروســــات التـي قـد 

تكـون علـــى يديـك.

• احتفــظ بمســافة ال تقــل عــن متريــن بينــك وبيــن أي شــخص يســعل أو 
يعطــس.

لمـــاذا؟ عندمـــا يســـعل الشـخص المصاب أو يعطـــس، يتناثر مـن أنفـه أو فمـه 
قطيــرات )رذاذ( تحتــوى علـــى الفيـــروس. فـــإذا كنـــت شـــديد االقتـــراب منـــه، 
يمكـــن أن تتنفـــس هــذا الــرذاذ، بمـــا فـــي ذلـــك فيــروس كورونــا المســتجد 

.COVID-19 المســبب لمـــرض

• تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.
لمـــاذا؟ ألن عــادة اليديـــن تلّمــس عديـــد مـــن األســـطح، ويمكنهـــا أن تلتقـــط 
الفيروســـات. وإذا تلوثـــت اليـدان فإنهمـا قـــد تنقـالن الفيــروس إلى العينيــن 
أو األنــف أو الفــم. ويمكــن للفيــروس أن يدخــل الجســم عــن طريــق هــذه 

المنافــــذ ويصيبــك بالمــرض.

• تأّكد من اّتباعك أنـــت والمحيطيـــن بـــك ممارسـات النظافـة التنفسـية 
الجيـــدة. ويعنـــي ذلـــك أن تغطـــي فمـــك وأنفـــك بكوعــك المثنــي أو 
بمنديـــل ورقـــي عنـــد الســـعال أو العطـــس، ثـــم التخلـــص مـــن المنديـــل 

المســـتعمل علـــى الفـور.
تنشــر  والســعال  العطــس  عــن  الناتجــة  )الــرذاذ(  القطيــرات  إن  لمــاذا؟ 
الفيـــروس. وباّتباع ممارســـات النظافـــة التنفســـية الجيـــدة تحمـــي األشخاص 
مـــن حولـــك مـــن الفيروســـات، مثـــل فيروســـات البـــرد واإلنفلونـــزا وفيــروس 

.)COVID-19( المســتجد  كورونــا 
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• الزم المنـــزل إذا شـــعرَت بالمـــرض، إذا كنـت مصاًبـا بالحمـى والسـعال 
وصعوبـة التنفـس، التمـس الرعايـة الطبيـة واّتصـل بمقـّدم الرعايـة قبـل 

التوّجـــه إليـه، واتبع توجيهـات السـلطات الصحيـة الوطنيـة.
لمـــاذا؟ ألنه سيســـهم فـــي حمايتـــك ومنـع انتشار الفيروســـات وسـائر أنـواع 

العـدوى.

• اّطلــــع باســــتمرار علــــى آخــــر تطــــورات مـــرض COVID-19 واّتبــع 
التوصيــات التــي تعلنهــا وزارة الصحــــة والســكان، أو صاحــــب العمــــل، 

.COVID-19 بشــــأن كيفيــــة حمايــــة نفســــك واآلخريــن مــــن مـــرض
لمــاذا؟ ألن وزارة الصحــة والســكان هــي الجهــة المعتمــدة داخــل جمهوريــة 
مصــر العربيــة، وهــي األقـــدر علـــى إســـداء التعليمــات والنصائــح بشـــأن 
اإلجــراءات التـــي يمكـــن أن يتخذهـــا األشــخاص فـــي منطقتـــك لحمايـــة 
أنفســـهم، وهــي مــن تتوافــر لديهــا المعلومــات الدقيقــة عــن انتشــار فيــروس 

ــتجد. ــا المس كورون

COVID-19 ب. تدابيـر الحمايـة لألشخاص الـذين يـزورون مناطـق ينتشـر فيهـا مـرض
حة أعاله )تدابير الحماية للجميع(. • اتبع اإلرشادات الموضَّ

• الزم المنـــزل إذا بـــدأَت تشـــعر بالتوعـــك إلى أن تتعافـــى، حتـــى إن كانـــت األعـراض التـــي تشـكو منهـا 
خفيفـــة مثـــل الصـــداع أو الرشـــح الطفيـــف أو فقدان حاســة الشــم والتذوق.

لمــاذا؟ سيســـمح تجّنبـــك مخالطـــة اآلخريـــن وزيارتـــك للمراِفــق الطبيــة، بـــأن تعمــل هـــذه المرافــق بمزيــد 
مـــن الفاعليــة، مــا يســاعد علـــى حمايتـــك أنـــت واآلخريــن مــن فيــروس كورونــا المســتجد المســبب لمــرض

COVID-19 وســـائر الفيروسـات.

ج. استخدام كمامة لحماية نفسي
 ُيوصـــى باســـتخدام الكمامة بشــكل دائم في جميع 
المعامــالت اليوميــة مــن مواصــالت عامــة أو داخــل 
ــن  ــّد م ــخص، للح ــع أي ش ــل م ــد التواص ــل أو عن العم
انتشــار العــدوى عــن طريــق عــدم وصــول القطيــرات 
التنفســية )الــرذاذ المتطايــر( مــن أي شــخص آلخــر، 
تحســًبا لوجــود إصابــة فيروســية ألحــد المتعامليــن، 

ــه.  ــه تؤكــد إصابت دون ظهــور أعــراض علي
وُينصـــح باالســـتخدام الرشـــيد للكمامـــات الطبيـــة 
لتالفـــي إهـدار المـوارد الثمينـــة وإسـاءة االسـتخدام.
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طريقة وضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها:
ف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون. • قبل لمس الكمامة، نظِّ

• أمسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة.
• حّدد الطرف العلوي من الكمامة )موضع الشريط المعدني(.

د من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج الجهة الملونة. • تأكَّ
ــي أو الطــرف المقــوى للكمامــة ليتخــذ  ــى الشــريط المعدن ــى وجهــك، اضغــط عل • ضــع الكمامــة عل

شــكل أنفــك.
• اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

ــب لمــس القنــاع فــي أثنــاء اســتعماله، وإن لمســته، فاغســل يديــك بمــادة لفركهمــا قوامهــا  • تجنَّ
الكحــول، أو اغســلهما بالصابــون والمــاء.

• اســتبدال بالكمامــة أخــرى جديــدة بمجــرد تعرضهــا للبلــل، وال ُتِعد اســتعمال األقنعة المعدة الســتعمالها 
مــرة واحدة.

• بعــــد االســــتخدام، اخلــــع الكمامــــة بنــــزع الشــــريط المطاطــــي مــن خلــــف األذنين مبعــــًدا الكمامة 
عن وجهك ومالبسك، لتجّنــــب مالمســــة أجــــزاء الكمامــــة التــــي يحتمــــل أن تكــــون ملوثــــة.

• تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.
ف يديـك بعـد مالمسـة الكمامـة أو رميهـا، بفركهمـا بمطهـر كحولـي، أو بغسـلهما بالمـاء والصابـون. • نظِـّ

كيف تجري عملية التطهير والتعقيم
ال بدَّ من تجهيز العناصر التالية من أجل تطهير المنشأة وتعقيمها من الداخل:

• محلول مطهر يحتوي على كلور تركيز ٠.٥% لتطهير األسطح. 
• توفير ماء وصابون أو محلول كحولي )٧٠%( لتطهير اليدين.

• مهمات الوقاية الشخصية الموصى بها للعاملين بأعمال الرش.

كيف ُتطّهر األسطح واألشياء؟ 
• ال بــدَّ مــن تطهيــر أســطح األبــواب والنوافــذ والطــاوالت والحنفّيــات واألحــواض والمصاعــد واألرضيــات 
ــا(. باســتخدام مطهــر يحتــوي علــى كميــة ٥٠٠ مليجرام/لتــر مــن الكلــور )لمــدة أكثــر مــن ٣٠ دقيقــة يوميًّ



٢8

كيف تطّهر المعدات الكهربائية؟
ــن والطــرق المعتمــدة للتعامــل اآلمــن مــع المعــدات  ــة بواســطة المختصي ــر المعــدات الكهربائي • ُتطهَّ

ــة. الكهربي

إجراءات تعقيم سيارات وحاويات نقل البضائع
ــم،  ــر مه ــروس أم ــن الفي ــق م ــف المناط ــن مختل ــة م ــات القادم ــع الحاوي ــو جمي ــن خل ــد م التأّك

ــة: ــراءات التالي ــالل اإلج ــن خ ــك م ــري ذل ويج
• عند وصول حاوية البضائع، ُتسّجل في السجل الخاص بحاويات البضائع. 

• إبعــاد الســائق إلــى محطــة تعقيــم األشــخاص لقيــاس درجــة الحــرارة وتطهيــر اليديــن بالمــاء والصابون أو 
مطهــر كحولــي، وتقديــم التوعيــة المناســبة لــه، واالنتظــار فــي أماكــن االنتظــار المحــددة من المنشــأة.

• تعقيم حاوية البضائع من الخارج.
• نقل الحاوية إلى مكان التنزيل. 

إجراءات عمليات التحميل والتنزيل:
• لضمان اتصال آمن مع عمال التحميل.

• يلتزم عمال التحميل والتنزيل باستخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة )كمامات...(.
• يلتزم عمال التحميل والتنزيل بتعقيم اليدين قبل التحميل وبعده.

• توفيــر مــكان مخصــص لعمــال التحميــل والتنزيــل مــع وجــود )معّقمــات لأليــدي –معــدات وقائيــة 
لالســتخدام مــرة واحــدة – مــوزع ميــاه - دورات ميــاه مناســبة وصحيــة(.

الــة فــي مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد )مــرض  التاليــة غيــر فعَّ التدابيــر 
تكــون ضــارة:  قــد  بــل   )COVID-19

• التدخين. 
• تعاطي العالجات العشبية التقليدية. 

باع التعليمات المعتمدة في تطهيرها. • استخدام كمامات قماش دون اتِّ
• التطبيب الذاتي، مثل تعاطي المضادات الحيوية.

هل ينبغي أن أشعر بالقلق من اإلصابة بمرض COVID-19؟
إن المــرض الــذي تســّببه العــدوى بفيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19( ليــس خطيــًرا بشــكل عــام، ال 
ســّيما لــدى األطفــال والشــباب، ومــع ذلــك، فإنــه يمكــن أن يكــون خطيــًرا، إذ يحتــاج نحــو شــخص واحــد 
مــن كل 6 أشــخاص مصابيــن إلــى تلّقــي الرعايــة فــي المستشــفى. لــذا، فمــن الطبيعــي أن يشــعر النــاس 

بالقلــق إزاء كيفيــة تأثيــر جائحــة مــرض COVID-19 فيهــم وفــي أحّبائهــم.
ــا  ــنا وأحبائن ــة أنفس ــراءات لحماي ــى إج ــه إل ــح بتحويل ــو الصحي ــى النح ــا عل ــه قلقن ــا توجي ويمكنن

ومجتمعاتنــا المحليــة. وعلــى رأس هــذه اإلجــراءات: 
أوًال، غسل اليدين بشكل منتظم ومسهب واّتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة. 

ثانًيــا، االّطــالع علــى مشــورة وزارة الصحــة والســكان والتقّيــد بهــا، بمــا فــي ذلــك القيــود التــي قــد ُتفــرض 
علــى الســفر والتنقــل والتجمعات.
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األسئلة االكثر شيوعا : )١١(

لمــرض   المســبب  للفيــروس  هــل يمكــن 
الهــواء؟ عبــر  ينتقــل  أن   COVID-19

تشـــير الدراســـات التـــي أجريت حتـى يومنـــا هـذا إلى 
أن الفيـــروس الـــذي يسـبب مـــرض COVID-19 ينتقـل 
فـــي المقـــام األول، عـــن طريـــق مالمســـة القطيرات 

التنفســـية. )انظـــر اإلجابـــة عـن الســـؤال التالي(.

هــل يمكــن أن يصــاب المــرء بالمــرض عــن 
ــم األعــراض؟ طريــق شــخص عدي

نعــم، 8٠% مــن األشــخاص المصابيــن ال تظهــر عليهــم 
أعــراض، وهــذا هــو الســبب الرئيســي النتشــار المــرض 

وخطورتــه. لــذا يجــب اعتبــار جميــع جهــات االتصــال التــي ُتظهــر أو ال ُتظهــر أعراًضا ملوثة. تتمثـــل الطريقـــة 
الرئيســـية النتقال المـــرض فـــي القطيـرات )الرذاذ( التنفسـية التـي ينشرها الشـخص عنـد السـعال. وعديــد 
مــــن األشخاص المصابيـــن بالمـــرض ال يعانـون إال مـــن أعـراض طفيفـة. وينطبـق ذلـك بصفـة خاصـة علـى 
المراحـــل المبكـــرة للمـــرض. ولـــذا فمـــن الممكـــن اإلصابة بفيروس كورونا المستجد عـــن طريـــق شـــخص 

يعانـــي مثـــًال من سعال خفيـــف وال يشـعر بالمـرض. 

هل يمكن أن ُأصاب بمرض COVID-19 عن طريق براز شخص مصاب؟
الفيـــروس قـــد يوجـــد فـــي دورات المياه أحياًنا، ونظــًرا إلى مــا ينطــــوي عليــه ذلــك مــن مخاطـر، فإنـه 
يعـــد ســـبًبا لتنظيـــف اليديـــن بانتظـــام بعـــد اســـتخدام دورة الميـــاه. كما يوصى باعتبار المراحيض مصدًرا 

محتمــًال لإلصابــة بالمــرض. وبنــاء عليــه، يجــب مداومــة تطهيــر دورات الميــاه بشــكل دوري ومســتمر.

َمن األشخاص المعّرضين لخطر اإلصابة بفيروس كورونا )COVID-19(؟
جميــع األشــخاص، ســواء كانــوا أطفــاًال أو شــباًبا أو شــيوًخا، معّرضــون إلصابتهــم بفيــروس كورونــا 

ــة. ــة للوقاي ــر الالزم ــاذ التدابي ــة واتخ ــن اإلصاب ــوف م ــزع أو الخ ــدم الج ــزم ع ــذا يل ــتجد، ل المس

هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من مرض COVID-19 أو عالجه؟
ال، ال تقضي المضادات الحيوية علـــى الفيروسات، فهـــي ال تقضي إال علـــى العـــدوى الجرثوميـــة، وبمـــا 
أن مـــرض COVID-19 ســـببه فيـــروس، فـــإن المضــادات الحيويــة ال تقضــي عليـــه. فـــال ينبغـــي اســـتعمال 
المضــادات الحيويــة كوســـيلة للوقايـــة مــــن مـــرض COVID-19 أو عالجـــه، إال وفًقــا لتعليمــات الطبيــب، 

لعـــالج حــاالت العــدوى الجرثوميــة.
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هل هناك لقاح أو دواء أو عالج لمرض COVID-19؟
ليـــس بعـــد، ال يوجـــد حتـــى يومنـــا هـــذا لقـــاح وال دواء محـــّدد مضـــاد للفيروســـات للوقايـــة مـــن مـــرض 
COVID-19 أو عالجـه، ومـع ذلـك، فينبغـي أن يتلقـى المصابـون بـه الرعايـة لتخفيـف األعـراض. ويتعافـى 

معظـــم المرضـى بفضـــل الرعايـة الداعمـة.

هل يمكن أن تنتقل عدوى مرض COVID-19 إلى البشر من مصدر حيواني؟
فيروســـات كورونـــا فصيلـــة كبيـــرة مـــن الفيروســـات الشـــائعة بيـــن الخفافيـــش والحيوانـــات. ويصـــاب 
األشخاص فــــي حــــاالت نــــادرة بعــــدوى هــذه الفيروســــات التــي ينقلونهــا بعــد ذلــــك إلى اآلخريــن. 
ومــــن األمثلة علــــى ذلــــك أن فيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة االلتهــــاب الرئـــوي الحــــاد الوخيـــم 
)ســـارس( ارتبـــط بقطـــط الزباد، وفيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـة الشـــرق األوســـط التنفسـية الـذي 
انتقـــل عــن طريـــق اإلبــل. ولـــم تتأكـــد بعـــد المصــادر الحيوانيـــة المحتملـــة لمـــرض COVID-19  ولحمايـــة 
نفســـك، عندمـــا تـــزور أســـواق الحيوانـــات الحيـة مثـــًال، تجنـب المالمســـة المباشـرة للحيوانـــات ولألسطح 
المالمســـة لها، وتأّكد من تطبيق ممارســـات الســـالمة الغذائيـــة الجيـــدة فـــي جميـــع األوقـــات، بتوّخي 
العنايـــة الواجبـــة عنـــد التعامـــل مـــع اللحـــوم النيئـة والحليـــب الخـام وأعضـــاء الحيوانـــات لتالفـي تلـوث 

ــب تنـــاول المنتجـــات الحيوانيـــة النيئـــة أو غيـــر المطبوخـــة جيـــًدا.  ـّ األغذية غيـــر المطهوة، وتجن

هل يمكن أن ُأصاب بمرض COVID-19 عن طريق حيواني األليف؟
ــات  أليفــة لمرضــى  ــات وحيوان ــت فيهــا حيوان ــاك حــاالٍت أصيب ــة أن هن أبلغــت منظمــة الصحــة العالمي
مصابيــن بـــCOVID-19 بعــدوى المــرض، واســتناًدا إلــى البيانــات المتاحــة حالًيــا، يظــل االنتقــال بيــن  البشــر 
ــد مــا إذا كان بإمــكان  القطــط أن  ــه تأكي ــزال مــن الســابق ألوان العامــل الرئيســي لنقــل العــدوى، وال ي
ــد  ــة عن ــة يجــب اخــذ اإلجــراءات اإلحترازي ــف الوســيط فــي نقــل عــدوى COVID-19  وعلي تكــون المضي

ــر اليديــن بشــكل دوري ــات األليفــة، وأماكــن تواجدهــا، وتطهي التعامــل مــع الحيوان

كم من الوقت يظل الفيروس نشًطا على األسطح؟
تشـير الدراسـات إلى أن فيروسـات كورونـا قــد تظــل نشطة علــى األســطح بضـع سـاعات أو عـدة أيـام، 

وقـد يختلـف ذلـك باختـالف الظـروف )مثـل نـوع السـطح ودرجـة الحـرارة أو الرطوبة البيئيــة(. 
فـه بمطهـــر عـادي لقتـل الفيـروس وحمايـة نفسـك  إذا كنـــَت تعتقـــد أن ســـطًحا مـــا قـد يكـون ملوًثـا، نظِّ
ـف يديـك بفركهمـا بمطهـر كحولـي أو بغسـلهما بالمـاء والصابـون. وتجنـب لمـس عينيـك  واآلخرين، ونظِّ

أو فمـك أو أنفـك.

هــل مــن اآلمــن تلقــي الطــرود مــن المناطــق التــي أبلغــت عــن حــاالت إصابــة بمرض 
COVID-19؟ 

نعم، فاحتمـــاالت تلـــوث الســـلع التجاريـــة عـن طريـق شـخص مصـاب بالعـــدوى، ضعيفـة، كمـا أن مخاطـر 
اإلصابة بالفيـــروس الـــذي يســـبب مـــرض COVID-19 عـــن طريـــق طـــرد نقـــل وشـــحن وتعـــرض لمختلـــف 

الظـــروف ودرجـات الحـــرارة، ضئيلـة.
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ما الذي يعنيه العزل الذاتي؟

ــل  ــب نق ــراض COVID-19 لتجن ــم أع ــر عليه ــن تظه ــخاص الذي ــه األش ــم يطبق ــراء مه ــي إج ــزل الذات الع
ــم. ــراد عائالته ــك أف ــي ذل ــن ف ــع، بم ــي المجتم ــن ف ــدوى لآلخري الع

ــراض  ــن أع ــك م ــر ذل ــعال أو غي ــى أو الس ــاب بالحم ــخص المص ــَزم الش ــي، أن يل ــزل الذات ــود بالع والمقص
مــرض COVID-19 بيَتــه، ويمتنــع عــن الذهــاب إلــى العمــل أو المدرســة أو األماكــن العامــة. وهــذا العــزل 

يمكــن أن يحــدث بشــكل طوعــي، أو يســتند إلــى توصيــة مــن مقــدم الرعايــة الصحيــة.
وعندمــا تتوجــه إلــى مرفــق الرعايــة الصحيــة ضــع كمامــة إن أمكــن، وحافــظ علــى مســافة متريــن علــى 
األقــل بينــك وبيــن اآلخريــن، وتجّنــب لمــس األســطح المحيطــة بيديــك. وإذا كان المريــض طفــًال، فســاعده 

علــى االلتــزام بهــذه النصائــح.
إذا كان شــخص مــا فــي العــزل الذاتــي، فالســبب أنــه يشــعر بالتوعــك دون أن يكــون مرضــه 

شــديًدا )أي ال يســتدعي العنايــة الطبيــة(.
دة بمرحاض ولوازم تنظيف اليدين. •  اختر للعزل غرفة منفصلة واسعة وجيدة التهوية مزوَّ

•  إذا لم تتوافر غرفة منفصلة، فباعد بين أسّرة النوم متًرا واحًدا على األقل.
•  حافظ على مسافة مترين واحد على األقل بينك وبين اآلخرين، بمن في ذلك أفراد أسرتك.

•  راقب أعراضك بشكل يومي.
•  اعزل نفسك 14 يوًما حتى لو شعرت أنك بصحة جيدة.

ــا أوًال  •  إذا ظهــرت لديــك أعــراض الصعوبــة فــي التنفــس، فاستشــر طبيبــك علــى الفــور، واتصــل هاتفًي
إن أمكــن.

•  حافــظ علــى إيجابيتــك وحيويتــك بالبقــاء علــى اتصــال مــع أحّبتــك بالهاتــف أو عبــر اإلنترنت، أو بممارســة 
بعــض التماريــن الرياضيــة فــي المنزل.
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ــي قــد تعّرضــت لعــدوى  ــي أعتقــد أن ــدي أعــراض ولكن ــم تكــن ل مــاذا أفعــل إن ل
ــي؟ ــي الذات ــر الصح ــه الحج ــذي يعني ــا ال COVID-19؟ م

 ،COVID-19 ــا بمــرض الحجــر الصحــي الذاتــي أن تعــزل نفســك عــن اآلخريــن ألنــك خالطــَت شــخًصا مصاًب
رغــم عــدم ظهــور أي أعــراض عليــك. وينبغــي أن تراقــب نفســك لرصــد أي أعــراض قــد تظهــر عليــك فــي 
ــن  ــع انتقــال العــدوى. فاألشــخاص الذي ــي من ــاء الحجــر الصحــي. والهــدف مــن الحجــر الصحــي الذات أثن
يصابــون بمــرض COVID-19 يمكنهــم نقــل العــدوى إلــى اآلخريــن فــوًرا، ومــن شــأن الحجــر الصحــي أن 

يمنــع انتقــال العــدوى.

ما الفرق بين العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي والتباعد الجسدي؟
الحجــر الصحــي يعنــي تقييــد األنشــطة وعــزل غيــر المرضــى هــم أنفســهم، ولكنهــم ربمــا تعّرضــوا لإلصابــة 
بعــدوى COVID-19، والهــدف منــع انتشــار المــرض فــي الوقــت الــذي ال تــكاد تظهــر أي أعــراض علــى 

الشــخص.
أمــا العــزل فيعنــي عــزل المرضــى الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض COVID-19 ويمكنهــم نقــل عــدواه، لمنــع 

انتشــار المــرض.
ويعنــي التباعــد الجســدي االبتعــاد عــن اآلخريــن جســدًيا. وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة باالبتعــاد عــن 
اآلخريــن مســافة متريــن علــى األقــل. وهــي توصيــة عامــة يتعيــن علــى الجميــع تطبيقهــا حتــى لــو كانــوا 

.COVID-19 بصحــة جيــدة ولــم يتعرضــوا لعــدوى

ــخة  ــس المتس ــوط والمالب ــرة والف ــارش األس ــات ومف ــل  المالي ــن غس ــف يمك كي
للمرضــى المصابيــن بعــدوى COVID-19؟

ينبغــي لجميــع األفــراد الذيــن يتعاملــون مــع  ماليــات ومفــارش أســرة المرضــى المصابيــن بعدوى 
COVID-19 وفوطهــم ومالبســهم القيــام بمــا يلي:

• ارتــداء معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة، وتشــمل: القفــازات المتينــة والكمامــة وحمايــة العينيــن 
)واقــي الوجــه / النظــارات الواقيــة( ورداء طبــي بأكمــام طويلــة ومريلــة )إذا لــم يكــن الــرداء مقاوًمــا 

للبلــل( وأحذيــة طويلــة أو مغلقــة، قبــل لمــس أي أغطيــة ومالبــس متســخة.
• الحــذر مــن حمــل المالبــس المتســخة قريًبــا مــن الجســم، ووضعهــا فــي حاويــة مانعــة للتســرب ومميــزة 

بوضــوح )كيــس أو دلــو مثــًال(.
• إذا كان علــى الثيــاب المتســخة أي فضــالت صلبــة، مثــل البــراز أو القــيء، يتعيــن كشــطها بحذر بواســطة 
أداة مســطحة صلبــة ورميهــا فــي المرحاض/المــكان المخصــص لهــا، قبــل وضــع المالبــس المتســخة فــي 
الحاويــة المخصصــة. وإذا لــم يكــن المرحــاض فــي غرفــة المريــض نفســه، فتوضــع الفضــالت فــي دلــو 

مغلــق للتخلــص منهــا فــي المرحــاض.
• غســل األغطيــة والمالبــس المتســخة وتعقيمهــا، يوصــى بتنظيف المالبس واألغطية المتســخة بغســلها 
فــي الغســالة بمســحوق الغســيل ومــاء دافــئ )تتــراوح درجــة حرارتــه بيــن 6٠ و9٠ درجــة مئويــة(. وإذا 
لــم تتوافــر الغســالة، فيمكــن نقــع المالبــس فــي المــاء الســاخن والصابــون فــي حــوض كبيــر واســتخدام 
عصــا لتحريكهــا بحــذر لتجّنــب رذاذ المــاء. وإذا لــم يتوافــر المــاء الســاخن، فيمكــن نقــع المالبــس فــي ســائل 
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الكلــور المخفــف بنســبة ٠.٥% لمــدة ٣٠ دقيقــة تقريًبــا. وأخيــًرا، ُتشــطف المالبــس بالمــاء النظيــف وُتتــرك 
لتجــف تماًمــا تحــت أشــعة الشــمس.

مــا المطهــرات الموصــى باســتخدامها لتنظيــف البيئــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة 
أو المنــازل التــي يوجــد فيهــا المرضــى الذيــن ُيشــتبه فــي إصابتهم بعــدوى فيروس 

كورونــا المســتجد أو الذيــن تأّكــدت إصابتهــم بها؟
لتنظيــف البيئــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة أو المنــازل التــي يوجــد فيهــا المرضــى الذيــن ُيشــتبه 
فــي إصابتهــم بعــدوى فيــروس كورونــا المســتجد، أو الذيــن تأّكــدت إصابتهــم بهــا، ينبغــي أن ُتســتخدم 
المطهــرات الفعالــة ضــد الفيروســات المغلفــة، مثــل فيــروس كورونــا المســتجد وغيــره مــن أنــواع 
فيروســات كورونــا. وهنــاك عديــد مــن المطهــرات، بمــا فيهــا تلــك شــائعة االســتعمال فــي المستشــفيات، 
ــى  ــا عل ــة حالًي ــات منظمــة الصحــة العالمي ــص توصي ــة ضــد الفيروســات المغلفــة. وتن ــي تعــّد فّعال والت

اســتخدام مــا يلــي:
	 ٧٠% مــن الكحــول اإليثيلــي لتطهيــر المعــدات المخصصــة القابلــة لالســتعمال المتكــرر )مثــل مقاييــس 

الحــرارة( عقــب كل اســتخدام.
ــر األســطح التــي  ــون( لتطهي ــت الصوديــوم بنســبة ٠.٥% )مــا يعــادل ٥٠٠٠ جــزء فــي الملي • هيبوكلوري

ــازل أو فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة. ُتلمــس بشــكل متكــرر فــي المن

هــل هنــاك إجــراء خــاص فيمــا يتعلــق بالنفايــات الناتجــة عــن المرضــى الذيــن ُيشــتبه 
فــي إصابتهــم بعــدوى فيــروس كورونــا المســتجد أو الذيــن تأّكــدت إصابتهــم بــه؟

ــي  ــتبه ف ــن ُيش ــى الذي ــة للمرض ــة أو المنزلي ــة الصحي ــن الرعاي ــة ع ــات الناتج ــن النفاي ــص م ــي التخل ينبغ
إصابتهــم بعــدوى فيــروس كورونــا المســتجد، أو الذيــن تأّكــدت إصابتهــم بهــا باعتبارهــا نفايــات معديــة.

مــا التوصيــات الخاصــة باســتعمال الكلــور لتنظيــف اليديــن وتعقيمهــا فــي ســياق 
ــا المســتجد؟ فيــروس  كورون

يمكــن اســتعمال محلــول الكلــور المخفــف )٠.٥%( لتعقيــم اليديــن، عندمــا ال يتوافر  مطهر كحولــي لليدين 
ــور المخفــف عندمــا  يتوافــر المطهــر الكحولــي أو  أو صابــون. ولكــن ال يوصــى باســتعمال محلــول الكل
الصابــون والمــاء، ألنــه ينطــوي علــى مخاطــر أكبــر بالتســبب فــي  حساســية لليديــن وأضــرار صحيــة أخــرى 
جــّراء تجهيــز محاليــل الكلــور وتخفيفهــا. إضافــة إلــى  ذلــك، يجــب تجهيــز محاليــل الكلــور يومًيــا وتخزينهــا 
فــي مــكان جــاٍف وبــارد فــي عبــوات مغلقــة  بإحــكام بعيــًدا عــن ضــوء الشــمس، وإال يمكــن أن تفقــد 
ــي  ــف البيئ ــراض التنظي ــال ألغ ــم فع ــور معق ــر أن الكل ــر.  غي ــي التطهي ــا ف ــا ونجاعته ــن مفعوله ــيًئا م ش

)بمســتوى تركيــز ٠.٥%( إذا  اســُتعمل بعــد التنظيــف بالصابــون والمــاء.  
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بعض المفاهيم المغلوطة المنتشرة حاليا
بخصوص الفيروس )١٢(

ال يمكن أن ينتقل فيروس كورونا في المناطق التي يكون فيها الطقس حاًرا ورطًبا؟
ــا  ــا فيه ــق، بم ــع المناط ــي جمي ــروس ف ــال الفي ــن انتق ــى اآلن، يمك ــرة حت ــات المتواف ــالل البيان ــن خ م

المناطــق ذات الطقــس الحــار والرطــب، وكيفمــا كان المنــاخ اتخــذ التدابيــر الوقائيــة. 

ــروس  ــة فــي القضــاء علــى في ــدي المتوافــرة فــي المراحيــض العامــة فعال هــل مجّففــات األي
ــة؟ ــا المســتجد خــالل 30 ثاني كورون

.)COVID-19( كًال، مجففات األيدي ليس فعالة في القضاء على فيروس كورونا

هــل يمكــن إعــادة اســتخدام الكمامــات مــن فئــة N95؟ وهــل يمكــن تعميمهــا بواســطة معقــم 
اليديــن؟

كال، ال ينبغــي إعــادة اســتعمال كمامــات الوجــه بمــا فيهــا الكمامــة الطبيــة المســطحة أو الكمامــات 
مــن فئــة N9٥  إذا كنــت تخالــط مصاًبــا بمــرض COVID-19 أو بعــدوى تنفســية أخــرى، فالكمامــة تعتبــر 
ملوثــة بالفعــل وينبغــي إزالتهــا دون لمســها مــن األمــام، والتخّلــص منهــا علــى النحــو الســليم، وبعــد نــزع 

الكمامــة ينبغــي فــرك اليديــن بمطهــر كحولــي أو غســلهما بالمــاء والصابــون. 

هل تقضي مصابيح التعقيم باألشعة فوق البنفسجية على فيروس كورونا المستجد؟
ينبغــي عــدم اســتخدام مصابيــح األشــعة فــوق البنفســجية لتعقيــم اليديــن أو أي أجــزاء أخــرى مــن الجلــد، 
ــع  ــا المســتجد اعــرف جمي ــروس كورون ــة نفســك مــن في ــد. لحماي ألنهــا يمكــن أن تســبب حساســية للجل

https://t2m.io/Rb7MsYZJ التدابيــر التــي يمكنــك تطبيقهــا مــن خــالل الرابــط التالــي

هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا المستجد؟
كًال، بــل قــد يكــون ضــاًرا بالمالبــس أو األغشــية المخاطيــة )كالعينيــن والفــم(، مــع ذلــك فــإن الكحــول 
والكلــور كليهمــا قــد يكــون مفيــًدا لتعقيــم األســطح، لكــن ينبغــي اســتخدامهما وفًقــا للتوصيــات 

ــة.  المالئم
هنــاك عــدة تدابيــر يمكنــك تطبيقهــا لحمايــة نفســك مــن فيــروس كورونــا المســتجد، ابــدأ تنظيــف يديــك 
ــة  ــر الوقائي ــد مــن التدابي ــون. لمزي ــي أو غســلهما بالمــاء والصاب بشــكل منتظــم بفركهمــا مطهــر كحول

https://t2m.io/qwDKtpf0 :ــي ــط التال ــى الراب ــح عل والنصائ

هــل يســاعد غســل األنــف بانتظــام بمحلــول ملحــي علــى الوقايــة مــن العــدوى بفيــروس كورونــا 
المستجد؟ 

ال توجــد أي بّينــة علــى أن غســل األنــف بانتظــام بمحلــول ملحــي، يقــي مــن العــدوى بفيــروس كورونــا 
ــول ملحــي يســاعد علــى  ــف بانتظــام بمحل ــات محــدودة علــى أن غســل األن المســتجد، لكــن توجــد بّيان
ــم يثبــت أن غســل األنــف بانتظــام يقــي مــن األمــراض  ــك، ل ــر. ومــع ذل ــزكام بســرعة أكب الشــفاء مــن ال

التنفســية.
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هل يساعد تناول الثوم على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟
الثــوم طعــام صحــي للغايــة، ويتميــز باحتوائــه علــى بعــض الخصائــص المضــادة للميكروبــات. ومــع ذلــك، 
ــا  ــروس كورون ــه يقــي مــن العــدوى بفي ــت أن تناول ــة تثب ــة الحالي ــة مــن الجهــات الطبي ال توجــد أي بّين

المســتجد.

َمن األكثر ُعرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد، كبار السن أم صغار السن؟
يمكــن أن ُيصــاب األشــخاص مــن جميــع األعمــار بفيــروس كورونــا المســتجد، ويبــدو أن كبــار الســن 
رّى، وأمــراض القلــب( هــم األكثــر  واألشــخاص المصابيــن بحــاالت مرضيــة ســابقة )مثــل الَربــو، وداء الُســكَّ

ــروس.  ــة بمضاعفــات المــرض حــال العــدوى بالفي ُعرضــة لإلصاب
وتنصــح منظمــة الصحــة العالميــة األشــخاص مــن جميع األعمــار باتبــاع الخطــوات الالزمة لحماية أنفســهم 
ــن  ــد الجســدي )نحــو متري ــدة والتباع ــًدا والنظافــة التنفســية الجي ــن جي ــل غســل اليدي ــروس، مث مــن الفي

علــى األقــل( والعمــل عــن ُبعــد.
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المالحق
١. قائمــة مراجعــة الســالمة والصحــة المهنيــة الخاصــة بالمخاطــر البيولوجيــة الصــادرة عــن وزارة 

القــوي العاملــة.
ــروس  ــن في ــة م ــة للوقاي ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــادرة ع ــادية الص ــق االسترش ــة التحق ٢. قائم

كورونــا المســتجد
وتخفيف انتشاره في العمل.

3. إجراءات استرشادية للحد من تفشي اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
.COVID-19 4. تحليل مخاطر العودة للعمل بعد تفشي
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ملحق ١
قائمــة مراجعــة الســالمة والصحــة المهنيــة الخاصــة بالمخاطــر البيولوجيــة الصــادرة 

عــن وزارة القــوي العاملــة: )١3(

 رقمقانونصيغة السؤال
 مادةقرارالمادة

صيغة االنذارالقرار

 هــل اُتخــذت اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة لــدرء
ــن ــداول أو تخزي ــاء ت ــة فــي أثن  المخاطــر البيولوجي

البيولوجيــة والبيوكيميائيــة؟ المــواد 

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند 1
 ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة لــدرء المخاطــر البيولوجيــة 
الناتجــة عــن )الفيروســات والبكتيريــة والطفيليــات...( فــي أثنــاء تــداول 

أو نقــل أو تخزيــن المــواد البيولوجيــة والبيوكيميائيــة.

 هل ُأجري تصنيف للملوثات البيولوجية
والبيوكيميائية؟

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند ٢
 ضــرورة إجــراء تصنيــف للملوثــات البيولوجيــة والبيوكيميائيــة طبًقــا

ــا ــي له ــرض المهن ــا والتع ــة خطورته .لدرج

ــدوى ــة الع ــرق مكافح ــاص لط ــل خ ــّد دلي ــل ُأع  ه
ــل؟ ــة العم ــي بيئ ــي ف ــوث البيولوج والتل

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند ٣
والتلــوث العــدوى  مكافحــة  لطــرق  خــاص  دليــل  إعــداد   ضــرورة 

العمــل بيئــة  فــى  البيولوجــي 

 هــل اتخــذت اإلجــراءات التنظيميــة والصحيــة التــي
الحوامــل العامــالت  تعــرض  عــدم  إلــى   تــؤدي 
مــن الخصوبــة ألي مصــدر  فــى ســن   والنســاء 

البيولوجيــة؟ بالملوثــات  العــدوى  مصــادر 

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند 4
 ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات التنظيميــة والصحيــة التــي تــؤدي إلــى عــدم
ــة ألى مصــدر  تعــرض العامــالت الحوامــل والنســاء فــى ســن الخصوب

 مــن مصــادر العــدوى بالملوثــات البيولوجيــة

الصحيــة للمواصفــات  طبًقــا  نظــام  ُوضــع   هــل 
باللقاحــات العامليــن  لتحصيــن   المعتمــده 
ــات ــة والفيروس ــراض المعدي ــد األم ــال ض  واألمص

؟ يــا والبكتير

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند ٥
ــن ــة المعتمــده لتحصي ــا للمواصفــات الصحي  ضــرورة وضــع نظــام طبًق
 العامليــن باللقاحــات واألمصــال ضــد األمــراض المعديــة والفيروســات

ــة  والبكتيري

والتعقيــم للتطهيــر  خــاص  نظــام  ُوضــع   هــل 
البيولوجيــة والنفايــات  المخلفــات   ومعالجــة 

؟ ئيــة كيميا لبيو ا  و

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند 6
ــات ــة المخلف ــم ومعالج ــر والتعقي ــاص للتطهي ــام خ ــع نظ ــرورة وض  ض

 والنفايــات البيولوجيــة والبيوكيميائيــة

النفايــات مــن  النهائــي  التخلــص  جــرى   هــل 
بيئًيــا؟ آمنــة  بطريقــة  البيولوجيــة 

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

ضرورة التخلص النهائي من النفايات البيولوجية بطريقة آمنة بيئًيابند ٧

 هــل اُتخــذت اإلجــراءات الخاصــة بمكافحــة ناقــالت
 وحامــالت المــرض والعــدوى فــي أماكــن العمــل

مثــل )القــوارض والحشــرات(؟

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند 8
 ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الخاصــة بمكافحــة ناقــالت وحامــالت المــرض

 )والعــدوى فــي أماكــن العمــل مثــل )القــوارض والحشــرات

 هــل جــرت المعالجــة أو التخلــص مــن النفايــات
مكافحــة عــن  الناتجــة  الخطــرة   والمخلفــات 
 ناقــالت وحامــالت المــرض والعــدوى فــي أماكــن

)القــوارض والحشــرات(؟ العمــل مثــل 

 قانون 1٢
 مادة ٢11٣٢م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

بند 9
النفايــات والمخلفــات الخطــرة التخلــص مــن   ضــرورة المعالجــة أو 
 الناتجــة عــن مكافحــة ناقــالت وحامــالت المــرض والعــدوى فــي

 )أماكــن العمــل مثــل )القــوارض والحشــرات

ــي ــتخدمة ف ــواد المس ــون الم ــي أن تك ــل روع  ه
 عمليــات المكافحــة مطابقــة للمواصفــات الصحيــة

والبيئيــًة؟

 قانون 1٢
 مادة ٣٢ بند٢11م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

1٠
 ضــرورة مراعــاة أن تكــون المــواد المســتخدمة فــي عمليــات المكافحة

مطابقــة للمواصفــات الصحيــة والبيئية

الخاصــة الحيويــة  الســالمة  وثيقــة  ُأعــّدت   هــل 
البيولوجيــة؟ بالمــواد 

 قانون 1٢
 مادة ٣٢ بند٢11م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

11

 ضرورة إعداد وثيقة السالمة الحيــــــوية الخاصة بالمـــــواد البيولوجية
 بالتعاون مع المورد أو المنتج، على أن تتضمن وثيقة السالمة الحيوية
 المخاطر الناتجــة عن استخدام المركبـــــات البيولوجيـــــة والمكـونات
 والتركيـــــب المحدد لكل مركب بيولوجـــــي، وإجراءات الطــــــوارئ
 واإلسعافات األولية ونظم التخـــــزين والتداول والمعلــومات الخاصة
 باللوحات اإلرشادية، وبطاقات التعــــريف واألمصال واللقاحات ونظم

معالجة النفايات والمخلفات الخطرة

الفنيــة الشــروط  بمراعــاة  االلتــزام  جــرى   هــل 
ببيئــة التهويــة  نظــم  تصميــم  فــي   والهندســية 
البيولوجيــة؟ بالمــواد  تلوثهــا  المحتمــل  العمــل 

 قانون 1٢
 مادة ٣٢ بند٢11م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

1٢
ــروط الفنيــة والهندســية فــي تصميــم  ضــرورة االلتــزام بمراعــاة الش
ــة ــواد البيولوجي ــا بالم ــل تلوثه ــل المحتم ــة العم ــة ببيئ ــم التهوي نظ

 هــل ُجهــز نظــام التهويــة بمرشــحات خاصــة لمنــع
 انتشــار الهــواء الملــوث بالعوامــل البيولوجيــة إلــى

مناطــق العمــل والمســاكن المجــاورة؟

 قانون 1٢
 مادة ٣٢ بند٢11م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

1٣
ــع انتشــار الهــواء ــة بمرشــحات خاصــة لمن ــز نظــام التهوي  ضــرورة تجهي
والمســاكن العمــل  مناطــق  إلــى  البيولوجيــة  بالعوامــل   الملــوث 

 المجــاورة

 هــل ُعزلــت الوحــدات التــي تحتــوي علــى مخاطــر
 بيولوجيــة عــن باقــي أماكــن العمــل األخــرى؟

 قانون 1٢
 مادة ٣٢ بند٢11م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

14
ــن ــة، ع ــر بيولوجي ــى مخاط ــوى عل ــي تحت ــدات الت ــزل الوح ــرورة ع  ض

ــرى ــل األخ ــن العم ــي أماك باق

ــى ــوي عل ــي تحت ــدات الت ــام للوح ــع نظ ــل ُوض  ه
مخاطــر بيولوجيــة لمنــع دخــول غيــر العامليــن بهــا؟

 قانون 1٢
 مادة ٣٢ بند٢11م٢1٣لسنة ٢٠٠٣

1٥
 ضــرورة وضــع نظــام للوحــدات التــي تحتــوي علــى مخاطــر بيولوجيــة

لمنــع دخــول غيــر العامليــن بهــا
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 نوعصيغة المحضر
المنشأه

 عدد
العمال

 النتيجة
األولى

 النتيجة
مالحظاتالنهائية

ــة  ــدرء المخاطــر البيولوجي ــة الالزمــة ل  عــدم اتخــاذ اإلجــراءات الوقائي
 الناتجــة عــن )الفيروســات والبكتيريــة والطفيليــات...( فــي أثنــاء تــداول

.أو نقــل أو تخزيــن المــواد البيولوجيــة والبيوكيميائيــة
 إنذار )المهلكلكل المنشآت

 محضر)القانونية

 عدم إجراء تصنيف للملوثات البيولوجية والبيوكيميائية طبًقا لدرجة
 إنذار )المهلكلكل المنشآت خطورتها والتعرض المهني لها

محضر)القانونية

والتلــوث العــدوى  مكافحــة  لطــرق  خــاص  دليــل  إعــداد   عــدم 
العمــل بيئــة  فــى   إنذار )المهلكلكل المنشآتالبيولوجــي 

محضر)القانونية

ــؤدي إلــى عــدم ــة التــي ت ــة والصحي  عــدم اتخــاذ اإلجــراءات التنظيمي
 تعــرض العامــالت الحوامــل والنســاء فــى ســن الخصوبــة ألي مصــدر

ــة ــات البيولوجي .مــن مصــادر العــدوى بالملوث
 إنذار )المهلكلكل المنشآت

محضر)القانونية

 عــدم وضــع نظــام طبًقــا للواصفــات الصحيــة المعتمــدة لتحصيــن
 العامليــن باللقاحــات واألمصــال ضــد األمــراض المعديــة والفيروســات

 والبكتيريــة
 إنذار )المهلكلكل المنشآت

محضر)القانونية

 عــدم وضــع نظــام خــاص للتطهيــر والتعقيــم ومعالجــة المخلفــات
والبيوكيميائيــة البيولوجيــة   إنذار )المهلكلكل المنشآت والنفايــات 

محضر)القانونية

 إنذار )المهلكلكل المنشآتعدم التخلص النهائي من النفايات البيولوجية بطريقة آمنة بيئًيا
محضر)القانونية

 عــدم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة الخاصــة بمكافحــة ناقــالت وحامــالت
 إنذار )المهلكلكل المنشآت )المــرض والعــدوى فــى أماكــن العمــل مثــل )القــوارض والحشــرات

محضر)القانونية

 عــدم المعالجــة أو التخلــص مــن النفايــات والمخلفــات الخطــرة الناتجــة
 عــن مكافحــة ناقــالت وحامــالت المــرض والعــدوى فــى أماكــن

ــل )القــوارض والحشــرات  )العمــل مث
 إنذار )المهلكلكل المنشآت

محضر)القانونية

 عــدم مراعــاة أن تكــون المــواد المســتخدمة فــي عمليــات المكافحــة
 إنذار )المهلكلكل المنشآتمطابقــة للمواصفــات الصحيــة والبيئيــة

محضر)القانونية

 عدم إعداد وثيقة السالمة الحيـــــوية الخاصة بالمواد البيولوجيــــــــة،
ــــــــن وثيقة السالمـــــة  بالتعاون مع المـورد أو المنتج، على أن تتضمَّ
 الحيوية على المخاطر الناتجـــــــــة عن استخدام المركبات البيولوجيـة
 والمكونــــــــات والتركيب المحدد لكل مركـــب بيولوجـي وإجراءات
 الطوارئ واإلسعافات األولية ونظم التخزين والتداول والمعلومـــات
 الخاصة باللوحات اإلرشــادية وبطاقات التعريف واألمصال واللقاحات

ونظم معالجة النفايات والمخلفات الخطرة

 إنذار )المهلكلكل المنشآت
محضر)القانونية

 عــدم االلتــزام بمراعــاة الشــروط الفنيــة والهندســية فــي تصميــم نظــم
 إنذار )المهلكلكل المنشآت التهويــة ببيئــة العمــل المحتمــل تلوثهــا بالمــواد البيولوجيــة

محضر)القانونية

ــواء ــار اله ــع انتش ــة لمن ــحات خاص ــة بمرش ــام التهوي ــز نظ ــدم تجهي  ع
العمــل والمســاكن إلــى مناطــق  البيولوجيــة  بالعوامــل   الملــوث 

 المجــاورة
 إنذار )المهلكلكل المنشآت

محضر)القانونية

 عــدم عــزل الوحــدات التــي تحتــوي علــى مخاطــر بيولوجيــة عــن باقــي
 إنذار )المهلكلكل المنشآت أماكــن العمــل األخــرى

محضر)القانونية

ــة ــى مخاطــر بيولوجي ــوي عل ــي تحت ــدم وضــع نظــام للوحــدات الت  ع
ــن بهــا ــر العاملي ــع دخــول غي  إنذار )المهلكلكل المنشآتلمن

محضر)القانونية
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ملحق ٢ )١4(
ــة مــن  ــة للوقاي قائمــة التحقــق االسترشــادية الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدولي

ــا المســتجد وتخفيــف انتشــاره فــي العمــل: ــروس كورون في

 الالنعماإلجراء المطلوب تنفيذهم
ينطبق

1
 وضــع بيــان ونشــره عــن التــزام اإلدارة ومســئولياتها فــي الحــد مــن خطــر
المســتجد لفيــروس كورونــا  بيئــة COVID-19 التعــرض  فــي   وانتقالــه 

ــال ــي العم ــع ممثل ــاور م ــل بالتش .العم

٢
ــتجد ــا المس ــروس كورون ــن في ــة م ــتجابة للوقاي ــب واس ــة تأّه ــع خط  وض
COVID-19 فــي بيئــة العمــل علــى أن تراعــي الخطــة جميــع مناطــق 
.العمــل والمهــام التــي ينجزهــا العمــال، والمصــادر المحتملــة للتعــرض

٣

 استشــارة خدمــات الصحــة المهنيــة أو ســلطة الصحــة العامــة المحليــة
ــز ــة لتعزي  أو الشــركاء اآلخريــن بانتظــام، الذيــن ربمــا وضعــوا مــواد إعالمي
ــة ــح تقني ــل ونصائ ــة العم ــي بيئ ــروس ف ــرض للفي ــر التع ــن خط ــة م  الوقاي

.أخــرى

4

 إنشــاء نظــام خــاص ببيئــة العمــل موجــه للعمــال، لتوفيــر معلومــات
فيــروس مــن  الناشــئ  الوضــع  بخصــوص  باســتمرار   موثوقــة ومحدثــة 
 -19، مــع اإلشــارة إلــى المعلومــات الصــادرة عــنCOVID كورونــا المســتجد

.الســلطات الصحيــة الوطنيــة أو المحليــة

 رســم خريطــة تشــرح بالتفاصيــل مخاطــر جميــع العمليــات وتغطــي كل٥
.الوظائــف

6
الطــوارئ بحــاالت  الخاصــة  الخطــة  فــي  والصحــة  الســالمة   دمــج 
ــة ــرى المتعلق ــات األخ ــار المتطلب ــي االعتب ــذة ف ــل، آخ ــتمرارية العم  واس
.بالعمــل، لتشــمل مــكان إنجــاز العمليــات بوجــود قــوة عاملــة أقــل عــدًدا

 تعزيــز العمــل عــن ُبعــد للعمــال فــي المواقــع غيــر الحساســة لتقليــل انتشــار٧
.فــي مــكان عمــل COVID-19 فيــروس كورونــا المســتجد

 إذا كان العمــل عــن بعــد غيــر ممكــن، أدخــل نظــام المناوبــات لتجنــب حشــد8
.أعــداد كبيــرة مــن العامليــن فــي المرافــق

9

 وضــع خطــة لمــا يجــب فعلــه، عند وجــود حالــة مؤكــدة أو مشــتبه بإصابتها
ــا المســتجد ــروس كورون ــة العمــل، تتضمــن عــّدة COVID-19 بفي  فــي بيئ
ــادئ ــع المب ــى م ــا يتماش ــر بم ــد والتطهي ــالغ والرص ــا: اإلب ــن بينه ــور م  أم

.التوجيهيــة الوطنيــة

1٠
 تماشــًيا مــع المعاييــر الوطنيــة، تمديــد إمكانيــة الحصــول علــى إجــازة
 مرضيــة مدفوعــة األجــر، وإعانــات مرضيــة، وإجــازة رعايــة/ والديــة، وإبــالغ

ــك ــال بذل ــع العم . جمي

ــا11 ــروس كورون ــة مــن في ــم الســتراتيجيات وخطــط الوقاي ــة رصــد وتقيي  آلي
.-COVID19 المســتجد

 تقييــم خطــر إمكانيــة المخالطــة بيــن العمــال والمقاوليــن والعمــالء1٢
.والــزوار فــي بيئــة العمــل، وإمكانيــة تلــوث بيئــة العمــل، وتنفيــذ التدابيــر

1٣

 تدريــب اإلدارة، والعمــال وممثليهــم علــى التدابيــر المعتمــدة للوقايــة
المســتجد لفيــروس كورونــا  التعــرض   وكيفيــة ،COVID-19 مــن خطــر 
ــورة ــن لخط ــال المعرضي ــبة للعم ــا بالنس ــة. أم ــة اإلصاب ــي حال ــرف ف  التص
ــة ــح لمعــدات الوقاي ــب االســتخدام الصحي ــة، فيجــب أن يشــمل التدري  عالي

.الشــخصية وطــرق صيانتهــا والتخلــص منهــا
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14

ــع ــن أي وض ــد ع ــي أن يبتع ــق ف ــه الح ــم لدي ــأن كًال منه ــال ب ــالغ العم  إب
 فــي العمــل قــد يتســبب فــي خطــر وشــيك وخطيــر علــى الحيــاة أو الصحــة،
 وفًقــا للقانــون الوطنــي واإلجــراءات المنصــوص عليهــا، وإبــالغ المشــرف

.المباشــر بالحالــة علــى الفــور

1٥

 مســاعدة عمــال توصيــل البضائــع، وســائقي الشــاحنات، وعمــال النقــل
 اآلخريــن علــى تقليــل التمــاس المباشــر مــع العمــالء، وضمــان ممارســاتهم
ــرات ــتخدام مطه ــن، واس ــيل اليدي ــل: غس ــخصية مث ــة الش ــد الصحي  للقواع
ــة الشــخصية حــال ــر معــدات الوقاي ــار توفي  اليديــن، مــع األخــذ فــي االعتب

ــى اتصــال مباشــر بالعمــالء .كان العمــال عل

 يجــب تجنــب الســفر إن لــم يكــن ضرورًيــا وتقييــم مخاطــر اإلصابــة بفيــروس16
.-19 عنــد التخطيــط للســفر مــن أجــل العمــلCOVID كورونــا المســتجد

 المحافظــة علــى التواصــل المنتظــم مــع العمــال وممثلــي العمــال بجميــع1٧
.الوســائل، بمــا فيهــا اإلنترنــت، وإن لــم يكــن ذلــك ممكًنــا، فعبــر الهاتــف

18

ناشــئة، إدارة أي مخاطــر نفســية واجتماعيــة  العمــال علــى   مســاعدة 
 ومســاعدتهم مــن خــالل أشــكال جديــدة مــن ترتيبــات العمــل، وتعزيــز
 أنمــاط الحيــاة الصحيــة والحفــاظ عليهــا بمــا فــي ذلــك النظــام الغذائــي،
ــع ــي م ــل االجتماع ــة والتواص ــة الرياض ــوم وممارس ــة والن ــات الراح  وأوق

.األصدقــاء والعائلــة

19
 تنظيــم العمــل بطريقــة تســمح بالتباعــد الجســدي بيــن األشــخاص لمســافة
 ال تقــل عــن متريــن أو أبعــد، علــى النحــو الــذي تحــدده الســلطة المختصــة

.ذات الصلــة

٢٠
للمكالمــات األفضليــة  إعطــاء  مــع  لوجــه،  وجًهــا  االجتماعــات   تجنــب 
 الهاتفيــة أو البريــد اإللكترونــي أو االجتماعــات االفتراضيــة، إذا تطلــب

.األمــر تنظيــم االجتماعــات، أعــّد مكاًنــا يســمح بالتباعــد الجســدي

٢1
الوصــول يســهل  كثيــرة  بأماكــن  والــزوار  والعمــالء،  العامليــن،   تزويــد 
 إليهــا ليتمكنــوا مــن غســل أيديهــم بالصابــون والمــاء، وتطهيــر األيــدي

.بالمطهــرات، إضافــة إلــى تعزيــز ثقافــة غســل اليديــن

 وضــع مســتودعات تطهيــر اليديــن فــي أماكــن ظاهــرة حــول بيئــة العمــل،٢٢
.والتأكــد مــن إعــادة تعبئتهــا بانتظــام

٢٣

 تعزيــز ثقافــة المســح المنتظــم للمكاتــب، ومنصــات العمــل، ومقابــض
 األبــواب، والهواتــف، ولوحــات المفاتيــح، وأدوات العمــل بالمطهــرات،
ــتراحة، ــرف االس ــك غ ــي ذل ــا ف ــام بم ــتركة بانتظ ــق المش ــر المناط  وتطهي
متكــرر، بشــكل  مــراًرا  لمســها  يجــري  التــي  األســطح  تنظيــف   ويجــب 
تشــغيل عمــال التفكيــر فــي  يمكــن  العمليــات،  علــى ســير   واعتمــاًدا 

والتطهيــر التنظيــف  .لخدمــات 

 تحســين التهويــة الســاحبة، وتزويــد الغــرف ومناطــق العمليــات ذات مخاطر٢4
.التعــرض العاليــة للفيــروس بمزيــد مــن الهــواء النظيف

٢٥
 تعزيــز القواعــد الصحيــة التنفســية الجيــدة فــي بيئــة العمــل واإلبــالغ عنهــا،
 مثــل: تغطيــة الفــم واألنــف بالمرفــق المثنــي أو بمنديــل عنــد الســعال أو

.العطــس

 التأكــد مــن التباعــد الجســدي فــي بيئــة العمــل، والبقــاء خــارج إطــار٢6
اإلمــكان قــدر  .التجمعــات 

٢٧
ــل، ــع العم ــي مواق ــة ف ــل الورقي ــبة أو المنادي ــات المناس ــر الكمام  توفي
 للذيــن يعانــون مــن ســيالن األنــف أو الســعال، إلــى جانــب ســلة المهمــالت

.ذات الغطــاء، للتخلــص منهــا بطريقــة صحيــة
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٢8
 تماشــًيا مــع توجيهــات الســلطات المحليــة، تشــجيع العمــال الذيــن يعانــون
 علــى COVID-19 مــن أعــراض تشــتبه بإصابتهــم بفيــروس كورونــا المســتجد

.عــدم القــدوم إلــى بيئــة العمــل، واتبــاع إرشــادات الســلطات المحليــة

٢9
م الرعايــة الصحيــة أو قســم الصحــة  التأكيــد علــى العمــال باالتصــال بمقــدِّ
 عندمــا يكــون لديهــم حالــة صحيــة خطيــرة، تتضمــن صعوبــة فــي التنفــس،

.إلعطائهــم تفاصيــل عــن ســفرهم األخيــر وأعراضهــم

٣٠

 اتخــاذ التدابيــر لعــزل أي شــخص تظهــر لديــه أعــراض فيــروس كورونــا
 فــي موقــع العمــل، بانتظــار نقلــه إلــى منشــأة COVID-19 المســتجد
المراقبــة العمــل، وتطبيــق  لتطهيــر موقــع   صحيــة مناســبة، والترتيــب 

.الصحيــة لألشــخاص ممــن هــم علــى اتصــال وثيــق معــه
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ملحق 3 )١5(
إجراءات استرشادية للحدِّ من تفشي اإلصابة بفيروس كورونا المستجد:

مكان العمل

 التنقل بواسطة
 وسائل النقل

العام

 زيارات األقارب
التي ال مفر منها

التسوق

البقاء بالمنزل

تحضير الطعام

دور العبادة

نقص المناعة

 تجّنب لمس عينك
أو فمك أو أنفك

 تجّنب لمس عينك
أو فمك أو أنفك

 تجّنب لمس عينك
أو فمك أو أنفك

 تجّنب لمس عينك
أو فمك أو أنفك

 عند العطس أو
 السعال استخدم
منديًال أو مرفقك

 عند العطس أو
 السعال استخدم
منديًال أو مرفقك

 عند العطس أو
 السعال استخدم
منديًال أو مرفقك

 عند العطس أو
 السعال استخدم
منديًال أو مرفقك

 استخدم كحوًال
 لتطهير اليدين
بشكل دوري

 استخدم كحوًال
 لتطهير اليدين
بشكل دوري

 استخدم كحوًال
 لتطهير اليدين
بشكل دوري

 اغسل يديك
 قبل وبعد لمس

المستندات

 استخدم أدواتك
 الشخصية مثل

األكواب والزجاجات

 حافظ علي مسافة
 ال تقل عن مترين عن

اآلخرين

 حافظ علي مسافة
 ال تقل عن مترين عن

اآلخرين

 حافظ علي مسافة
 ال تقل عن مترين عن

اآلخرين

 تجنب استخدام
 هواتف أو مكاتب
أو أدوات اآلخرين

 حافظ علي
 تهوية المكتب

جيًدا

 تطهير األسطح
بشكل دوري

 تطهير األسطح
بشكل دوري

 أبق النوافذ
مفتوحة

 تجّنب المصافحة
عند السالم

 تجّنب المصافحة
عند السالم

 اشتِر كمية
 تكفي أكثر من

يوم

 التحدث من
 السماعات الخارجية

لهاتف العمل

 ضع الكمامة
الموصى بها

 ضع الكمامة
الموصى بها

 ضع الكمامة
الموصى بها

 ضع الكمامة
الموصى بها

 غسل اليد بشكل
 متكرر قبل األكل

وبعده

 اغسل يدك فوًرا
 عند العودة

للمنزل

 غسل اليدين
 جيًدا قبل التحضير

وبعده

 اغسل الطعام
جيًدا

 اترك حذاءك خارج
باب المنزل

 حافظ علي
التهوية الجيدة

 حافظ علي
التهوية الجيدة

 االمتناع عن
 األطعمة المحملة

بالسكر

 استخدم سجادة
 بالستيكية خاصة

بك

 زيادة استهالك
 الفواكه

والخضراوات

 طهر ممتلكاتك
 المحمولة عند
العودة للمنزل

 عند العطس أو
 السعال استخدم
منديًال أو مرفقك

 عند العطس أو
 السعال استخدم
منديًال أو مرفقك

 قلل من مستوي
 توترك وخذ قسًطا

كافًيا من النوم يومًيا

 استخدم سكاكين
 وألواًحا مختلفة

لألطعمة

 طهي الطعام
جيًدا

 التنظيف والتعقيم
 المستمر لألواني

المستخدمة

 تجّنب المصافحة
عند السالم

 االلتزام بالتمارين
الرياضية مدة ٣٠-
6٠ دقيقة يومًيا

 ضع قناع الوجه
الطبي

 اتخاذ التدابير
 االحترازية خالل

الصالة بدور العبادة
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ملحق 4 )١6( )١7(
:COVID-19 تحليل مخاطر العودة للعمل بعد تفشي

)3(

https://t2m.io/U78vpOAH :٣- لمزيد من المعلومات عن قائمة مراجعة السالمة والصحة المهنية الصادرة من وزارة القوى العاملة، ُيرجى مراجعة الرابط التالي

تقييم المخاطر

•تعديل تقييم المخاطر الحالي أو 
انشاء اخر جديد

•يحتوي علي التسلسل الهرمي 
لطرق التحكم بالمخاطر

•مراجعة جميع المعدات المتوقفة 
قبل اعادة التشغيل

عمليات التنظيف 
والتعقيم المستمر

•تعقيم جميع األجهزة المكاتب 
•الحمامات 

•أماكن العمل

اتباع توصيات التباعد 
الجسدي

•استخدام عامل واحد فقط لتنفيذ 
المهمة 

•منع التزاحم
 •قليل التجمعات مع االخرين

التدريب

•التعليمات
•التعريفات والمعلومات

•التحفيز  •ازالة الحواجز  •اجتماعات 
ماقبل العمل يوميًا  •المراجعة 

الدورية لكل ماسبق

خطة طوارئ واضحة 
ومحددة

•توفير موارد لالسعافات االولية
•اعادة ترتيب االعمال الخطرة

•سلسلة اتصال هاتفي بجميع 
االرقام الحديثة

بروتوكول إلعادة 
التشغيل األمن

•تطبيق قأيمة مراجعة السالمة 
والصحة المهنية الصادرة من وزارة 

https://t2m.io/ القوي العاملة
U78vpOAH

•ٕاتباع كافة اإلجراءات اإلحترازية
•مراجعة كل متطلبات ادوات 

الحماية الشخصية

العودة للعمل بعد 
COVID-19 تفشي
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قائمة المراجع 

 EU guidance )European Agency for safety and health at work( – COVID – 19 – Back to the workplace - Adapting workplaces and )1(

protecting workers 2020

http://www.care.gov.eg )2(

)3( للوقايــة مــن مــرض فيــروس كورونــا ومنــع انتشــاره -اإلرشــادات الصحيــة العامــة منظمــة العمــل الدوليــة، المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة - المستشــار 

اإلقليمــي لتفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة - الدكتــور أميــن الوريــدات

)4( الدليل االرشادي السعودي للوقاية من فيروس كورونا المستجد

)5( اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم 155(، اتفاقية السالمة والصحة المهنية، لسنة 1981.

)6( اإلرشــادات الصحيــة العامــة منظمــة العمــل الدوليــة للوقايــة مــن مــرض فيــروس كورونــا ومنــع انتشــاره ، المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة - المستشــار 

اإلقليمــي لتفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة - الدكتــور أميــن الوريــدات

)COVID-19( السالمة والصحة المهنية – معايير منظمة العمل الدولية وفيروس كورونا المستجد  )7(

)8( تقرير منظمة العمل الدولية - العودة اآلمنة للعمل - دليل أصحاب األعمال إلى الوقاية من فيروس COVID-19 – مايو 2020

)9( وزارة القوي العاملة المصرية – تعليمات اإلدارة العامة للسالمة والصحة المهنية للمنشأت خالل جائحه كورونا 

 , COVID-19 10( العودة اآلمنة للعمل - دليل أصحاب األعمال إلى الوقاية من فيروس(

)11( الدليل التوعوي الصحي الشامل – أسئلة وإجابات عن فيروس كورونا المستجد – األونروا 2020
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