تستند اإلرشادات التالية إلى أحدث التوجيهات بشأن كوفيد 91-الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوواوايوة مونوهوا ) (CDCوإدارة السومموة
والصحة المهنية ) (OSHAوالمنشورات األخرى .يتحمل حاملو التصاريح مسؤولية إنفاذ التباعد البدنو وتودابويور السومموة فو مووااو عومولوهو .
وتهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدتك ف إعداد وإدارة التدابير المناسبة لمواا عملك.

ضمان التباعد البدني في الموقع
•

يجب أن يحافظ الع ّمال على مسافة فاصلة ستة أقدام بين بعضهم البعض كلما أمكن .زوده باألدوات الت تساعده على تحديد المسافات الفاصلة بينه
عند أداء مها العمل .واطلب من العمال الحفاظ على مسافة ستة أادا عند االنتظار لدخول األبواب الدوارة والرافعات/المصاعد والسمل واألماكن
المشتركة األخرى.

•

امنع الع ّمال من التزاحم أثناء االجتماعات السابقة للورديات ونقاشات السممة وغيرها من التجمعات المماثلة.

•

ضع جداول متدرجة ألداء الوظائف التي تقتضي تواجد الع ّمال بالقرب من بعضهم البعض .على سبيل المثال ،يمكن للع ّمال الذين يؤدون وظائف تضعه
على مقربة وثيقة من بعضه العمل ف مناوبات أو أيا مختلفة ،أو بدء وإنهاء العمل ف أواات مختلفة ،بما ف ذلك اإلفطار واستراحات الغداء.

العمليات والتباعد البدني
يعود األمر إلى حاملي التصاريح في الحد ،إلى أقصى درجة ممكنة ،من جميع العمليات التي ال يمكن فيها تطبيق التباعد البدني المالئم .ومن أمثلة ذلك عمليات
تسلي المواد ،وصب الخرسانة ،وتركيب الصخور الصفائحية ،أو الجدران الفاصلة .ولتنفيذ هذه العمليات المعقدة والحفاظ على التباعد البدن  ،هناك مجموعة
متنوعة من االستراتيجيات الت يمكنك استخدامها ،بما ف ذلك:
• استبدل العامل بوسائل ميكانيكية للعمليات الت تتطلب العديد من الع ّمال.
• نصب حواجز مؤقتة لتوفير تدابير حماية إضافية مثل :الصخر الصفائح  ،وألواح التغطية البمستيكية ،والزجاج العضوي ونحوها.

تدابير السالمة المقترحة
باإلضافة إلى احتياطات السممة المذكورة أعمه ،هناك مجموعة متنوعة من االستراتيجيات األخرى الت يجب على حامل التصاريح استخدامها للحفاظ على
التباعد البدن من أجل ضمان سممة عماله والجمهور .وتشمل هذه:
• قياس درجات الحرارة :استخد ترمومتر غير لمس ألخذ درجات حرارة الع ّمال ابل السماح له بدخول موا العمل.
وفر محطات غسل وتطهير اليدين ف مكان العمل.
• غسل اليدين :مطالبة جمي العمال بغسل أيديه جيدًا ابل وبعد العمليةْ .
• معدات الوقاية الشخصية :يتعين على جمي الع ّمال ارتداء معدات الوااية الشخصية المناسبة ) .(PPEوإذا ل يكن القناع جز ًءا من معدات الوااية الشخصية
الروتينية المستخدمة لمهمة معينة ،فيجب على العمال استخدا غطاء الوجه  -أي ورق أو اطعة اماش مثبتة جيدًا (مثل :عصابة الرأس أو األوشحة) تغط
األنف والف  -إذا ل تستط الحفاظ على مسافة  6أادا على األال بينه وبين اآلخرين.
• الحواجز المؤقتة :نصب الحواجز المؤاتة لفصل الع ّمال أثناء يو العمل.
• استخدم األشياء التي تخصك فقط :يجب حث العمال بشدة على عد استخدا هواتف العمال اآلخرين ومكاتبه وأدوات العمل والمعدات الخاصة به .
• التعقيم :ا بتنظيف وتعقي األدوات والمعدات المشتركة بانتظا .
• إعادة الع ّمال المرضى إلى المنزل :إذا كان أي شخص يعان من األعراض ،فأرسله إلى المنزل وال تتركه ف الموا .
• الحجر الصحي الفعَّال :يجب أن يبقى الع ّمال ف المنزل إذا كانوا مرضى .ويجب أال يعودوا إلى العمل حتى يكون كل ما يل صحي ًحا:
−

انقضاء سبعة أيا على األال منذ بدء األعراض.

−

ل يسبق لك اإلصابة بالحمى مطلقًا أو ل تتعرض لحمى خمل األيا الثمثة السابقة ول تستخد عقااير مخفضة للحرارة مثل تيلينول أو إيبوبروفين.

−

تحسن حالتك المرضية العامة.

• إيقاف التشغيل :أغلق الموا إذا تعذر الحفاظ على التباعد البدن .

غ ِّ ّ
ط فمك أثناء السعال والعطس بالمناديل
ثم تخلص من المناديل في سلة المهمالت.

وطهر األشياء واألسطح بين
ف
ن ِّ ّظ ْ
ْ
الحين واآلخر.

اغسل يديك بشكل متكرر بالماء
والصابون لمدة  02ثانية على األقل.

ِّ ّ
ف األدوات والمعدات بمناديل مطهرة
نظ ْ
بعد كل استخدا  .بالنسبة لألدوات
واألجهزة األكبر حج ًما ،ا بمسح أو رش
السطح أو األداة بمحلول يتكون من
 5ممعق كبيرة ( 1/9كوب) من المادة
المبيضة لكل جالون من المياه .اسمح
للمحلول باالستقرار على السطح لمدة
 5داائق لقتل جمي الجراثي .

اتب تدابير النظافة السليمة .اغسل يديك
جيدًا وغالبًا باستخدا الصابون والماء
لمدة  02ثانية على األال .ف حالة عد
توفر الماء والصابون ،استخد ِّ ّ
مطهر
اليدين المحتوي على الكحول.

ا بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال
أو العطس .استخد كوعك إذا ل يتوفر
لك مناديل.

• ممارسة التباعد البدن من خمل تجنب المجموعات والتجمعات والحفاظ
على مسافة فاصلة ال تقل عن  6أادا عن األشخاص اآلخرين كلما أمكن.
•

جدولة االجتماعات السابقة للمناوبة على نحو متدرج ،وتوجيه الموظفين
الجدد ،واالجتماعات األخرى الت يت إجراؤها شخصيًا .ويجب أن تتضمن
هذه االجتماعات معلومات عن النظافة السليمة ،والحفاظ على نظافة األسطح،
وإجراءات بشأن ما يجب عمله إذا شعر أحد الع ّمال بالمرض.

•

إذا كان أحد العمال يعان من األعراض ،فعليه أن يبقى ف المنزل .ويجب
على المشرفين االحتفاظ بسجل لجمي الموظفين الذين يت إرساله إلى
المنزل أو البقاء ف المنزل.

•

تزويد الع ّمال بإمكانية الوصول إلى الماء والصابون بحيث يمكنه غسل
أيديه بشكل متكرر.

•

تذكيرا ودودًا عند ممحظة أنه ينسون غسل أيديه ،
منح زممء العمل
ً
أو تغطية الف  ،أو مسح معداته بعد كل استخدا .

تشمل أعراض اإلصابة بمرض
كوفيد 91-عادةً ما يلي:
•

حمى

•

سعال

•

التهاب الحلق

•

ضيق التنفس

يجب على المشرفين مراقبة الع ّمال
لرصد أي أعراض مما هو مذكور
أعاله .إذا ظهرت أي من هذه األعراض
على أي شخص في الموقع ،اطلب منه
العودة إلى بيته وال تتركه في الموقع.

يُرجى العلم بأن المعلومات المذكورة أعاله هي مجموعة من أفضل الممارسات الموصى بها في المجال.

