אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן פאר

פיזישע דערװײטערונג דירעקטיװן פאר
קאָ נסטרוקציע רטער
די פאָ לגנדיקע דירעקטיװן זענען באזירט אױף די לעצטע קאָ װיד־ )COVID-19( 91אינסטרוקציעס פונעם צענטער פאר קאָ נטראָ לירן
און פארמײדן קראנקײטן ( ,)CDC ,Centers for Disease Control and Preventionארבעט זיכערקײט און געזונט אדמיניסטראציע (
 )OSHA ,Occupational Safety and Health Administrationאון אנדערע ּפובליקאציעס .דערלױבעניש האלטערס האָ בן דאָ ס
אחריות דורכצופירן פיזישע דערװײטערונג און זיכערקײט מאָ סן אױף זײערע ארבעט ערטער .די דאָ זיקע דירעקטיװן זאָ לן אײך העלפן
אנטװיקלען און אױפהאלטן די ּפאסיקע מאָ סן פאר אײערע ארבעט ערטער.

פארזיכערן פיזישע דערװײטערונג אױף ארבעט ערטער

•

ארבעטער זאָ לן אָ ּפהיטן א דיסטאנץ פון  6פיס אײנער פונעם צװײטן װען מעגליך .שטעלט צו מיטלען װאָ ס העלפן
אָ ּפצײכענען די פיזישע דיסטאנץ בײ דער ארבעט .פאָ דערט אז ארבעטער זאָ לן אָ ּפהיטן א דיסטאנץ פון  6פיס װען זײ װארטן בײ
דרײטירן ,ארױפציערס/עלעװײטערס ,טרּפ ,און אנדערע בשוּתפותדיקע שטחים.

•

ניט לאָ זן די ארבעטער פארזאמלען זיך בשעת ּפרע־שיפט טרעפונגען ,טולבאקס שמועסן און אנדערע ענלעכע פארזאמלונגען.

•

צעשיכטן די צײטּפלאנען פאר ארבעט־פונקציעס װאָ ס שטעלן די ארבעטער נאָ ענט צוזאמען .למשל ,ארבעטער װאָ ס מאכן
ארבעט־פונקציעס װאָ ס שטעלן זײ נאָ ענט קענען ארבעטן אין אנדערע שיפטס אָ דער אנדערע טעג ,אָ דער זײ קענען אָ נהײבן און
פארענדיקן די ארבעט צו אן אנדער צײטן ,און אױך די פרישטיק און מיטאָ ג הפסקות קענען זײן צו אן אנדער צײט.

אָ ּפערײשנס און פיזישע דערװײטערונג
דערלױבעניש האלטערס דארפן באגרענעצן ,װי װײט עס איז מעגלעך,אלע אָ ּפערײשנס װּו ּפאסיקע פיזישע דערװײטערונג איז
ניט מעגלעך .דוגמאות פאר סיטואציעס װּו דאָ ס קען זײן א ּפראָ בלעם שליסן אײן מאטעריאל דעליװערי ,גיסן בעטאָ ן ,און די
אינסטאלאציע פון גיּפסברעט אָ דער פאָ רהאנג װענט .עס זענען דאָ פארשײדענע סטראטעגיעס ּכדי צו אױספירן די דאָ זיקע
קאָ מּפליצירטע אָ ּפערײשנס און אָ ּפהיטן פיזישע דערװײטערונג .זײ שליסן אײן׃
•
•

אױסבײטן אן ארבעטער מיט מאשינען פאר אָ ּפערײשנס װאָ ס פאָ דערן מער װי אײן ארבעטער.
אױפשטעלן צײטװײליקע באריערן פאר צוזעצליכע שיץ־מאָ סן אזױ װי גיּפסברעטּ ,פלאסטישער איבערציּ ,פלעקסיגלאָ ז ,אא"װ.

רעקאָ מענדירטע זיכערקײט מאָ סן
אחוץ די אױבן דערמאָ נטע זיכערקײט פארהיט־מיטלען זענען דאָ פארשײדענע סטראטעגיעס װאָ ס דערלױבעניש האלטערס זאָ לן
אָ ננעמען ּכדי צו אָ ּפהיטן פיזישע דערװײטערונג צו האלטן אײערע ארבעטער ,און די קהילה ,זיכער .זײ שליסן אײן׃
•

מעסטן טעמּפעראטור׃ ניצט אן אָ ן־קאָ נטאקט טערמאָ מעטער ּכדי צו מעסטן די טעמּפעראטור פון די ארבעטער אײדער איר
לאָ זט זײ צו דעם ארבעט שטח.

•

װאשן הענט׃ פאָ דערט אז אלע ארבעטער זאָ לן זיך גוט װאשן די הענט פאר און נאָ ך יעדער אָ ּפערײשן .גיט צו װאש־ און
דיסינפעקציע סטאנציעס איבעראל אין אײער ארבעט שטח.

•

 :PPEאלע ארבעטער מוזן טראָ גן ּפאסיקע ּפערזענלעכע שיץ אױסשטאטונג ( .)PPEאױב א מאסקע איז ניט קײן טײל פון רוטין
 PPEװאָ ס מען ניצט פאר א סּפעציפישע אױפגאבע ,די ארבעטער דארפן ניצן א ּפנים צודעק – אבי װעלכע פארזיכערטע ּפאּפיר
אָ דער שטאָ ף (אזױ װי א באנדאנא אָ דער א שאל) װאָ ס דעקט צו די נאָ ז און דאָ ס מױל – אױב איר קענט ניט אָ ּפהיטן כאָ טש
 6פיס דיסטאנץ צװישן אײך און אנדערע.

•

צײטװײליקע באריערן׃ שטעלט אױף צײטװײליקע באריערן ּכדי צו אָ ּפזונדערן די ארבעטערס במשך פונעם ארבעט טאָ ג.

•

ניצן נאָ ר די אײגענע זאכן׃ דערמוטיקט שטרענג די ארבעטער צו ניצן אנדערע ארבעטערס טעלעפאָ נען ,טישן ,ביוראָ ען,
ארבעט מכשירים און אױסשטאטונג.

•

דיסינפעקציע׃ רײניקט און דיסינפעקטירט רעגולער בשותפפותדיקע מכשירים און אױסשטאטונג.

•

שיקט קראנקע ארבעטער אהײם׃ אױב עמעצער האָ ט סימּפטאָ מען שיקט זײ אהײם און לאָ זט זײ ניט צו צו דעם ארבעט שטח.

• עפעקטיװע קאראנטין׃ ארבעטער מוזן בלײבן אין דער הײם אױב זײ זענען קראנק .זײ זאָ לן ניט צוריקקומען צו דער ארבעט ביז׃
 −עס איז מינימום  7טעג זינט אײערע סימּפטאָ מען האָ בן אָ נגעהױבן
 −איר האָ ט קײן מאָ ל ניט געהאט פיבער ,אָ דער עס איז מינימום  3טעג זינט איר האָ ט געהאט פיבער אָ ן דעם באנוץ פין
פיבער־נידעריקענדע מיטלען אזױ װי יעולענאָ ל אָ דער אײבוּפראָ פען.
 −אײערע אלגעמײנע געזונט איז בעסער געװאָ רן
•

פארמאכט עס׃ פארמאכט דאָ ס אָ רט אױב אָ ּפהיטן פיזישע דערװײטערונג איז ניט מעגליך.

אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן פאר

פארמײדן און פארריכטן די קאָ נטאמינאציע פון
גערמעס אױף קאָ נסטרוקציע ערטער

דעקט צו אײער הוסטן אָ דער ניסן
מיט א טישו ,דאן װארפט אװעק
די טישו אין מיסטקאסטן.

רײניקט און דיסינפעקטירט אָ פט
אָ ביעקטן און אײבערפלאכן.

װאשט אײערע הענט אָ פט מיט
זײף און װאסער פאר מינימום
 02סעקונדעס.

רײניקט מכשירים און אױסשטאטונג
מיט דיסינפעקטירענדע װישטיכלעך
נאָ ך יעדער באנוץ .פאר גרעסערע
מכשירים און אױסשטאטונג װישט
אָ דער שּפריצט אָ ּפ די אײבערפלאך
פונעם מכשיר מיט א לײזונג פון 5
עסלעפל ( 9/3טעּפל) בליטש ּפער
 9גאלאָ ן װאסער .לאָ זט די לײזונג
זיצן אױפן אײבערפלאך פאר
 5מינוט עס זאָ ל אָ ּפשאפן אלע
גערמעס.

סימּפטאָ מען פון קאָ װיד־91
( )COVID-91שליסן אײן
געװײנטלעך׃
• פיבער
• הוסטן
• האלדזװײטיק
• קורצער אָ טעם
סוּפערװײזאָ רס זאָ לן האלטן אן
אױג אױף די ארבעטער צו זען
אױב זײ האָ בן די אױבן
דערמאָ נטע סימּפטאָ מען .אױב
עמעצער האָ ט סימּפטאָ מען שיקט
זײ אהײם און לאָ זט זײ ניט צו צו
דעם ארבעט שטח.

ּראקטיצירט ּפאסיקע היגענע.
װאשט אײערע הענט גרינטלעך און
אָ פט מיט זײף און װאסער פאר
מינימום  02סעקונדעס .אױב עס
איז ניטאָ ק קײן זײף און װאסער,
ניצט אלקאָ האָ ל־באזירטע האנט
סעניטײזער.

דעקט צו אײער מױל און נאָ ז מיט
א טישו װען איר הוסט אָ דער ניסט.
ניצט די אינערע פון אײער עלנבױגן
אױב עס איז ניטאָ קײן טישו.

•

ּפראקטיצירט פיזישע דערװײטערונג דורך פארמײדן
פארזאמלונגען פון גרוּפעס און אָ ּפהיטן א דיסטאנץ פון  6פיס
אײנער פונעם צװײטן װען מעגליך.

•

צעשיכט ּפרע־שיפט טרעפונגען ,אָ ריענטאציעס פאר נײע
ארבעטער ,און אנדערע ּפערזענלעכע טרעפונגען .די דאָ זיקע
טרעפונגען זאָ לן באזאָ רגן אינפאָ רמאציע װעגן ּפאסיקע היגענע,
האלטן אײבערפלאכן רײן ,און ּפראָ צעדורן פאר װאָ ס מען דארף
טאָ ן אױב אן ארבעטער איז קראנק.

•

אױב אן ארבעטער האָ ט סימּפטאָ מען מוזן זײ בלײבן אין דער
הײם .סוּפערװײזאָ רס זאָ לן פארשרײבן א רשימה פון אלע
ארבעטערס װאָ ס מע שיקט אהײם אָ דער װאָ ס בלײבן אין דער
הײם.

•

באזאָ רגט די ארבעטער מיט זײף און װאסער ּכדי זײ זאָ לן קענען
אָ פט װאשן זיך די הענט.

•

דערמאָ נט אײערע מיט־ארבעטערס פרײנטלעך אױב זײ
פארגעסן צו װאשן זיך די הענט ,צודעקן זײער מױל ,אָ דער
אָ ּפװישן די מכשירים נאָ ך יעדער באנוץ.

זײט װיסן אז די אינפאָ רמאציע אױבן איז א צונױפשטל פון רעקאָ מענדירטע אינדוסטריע בעסטע ּפראקטיקן.

