
 1فيروس كورونافي ما يخّص  ينالمنزليالعّمال  عملين وأصحاب المنزليإلى العّمال  رسائل نصّية ُترسل
 
 

 ين المنزليأصحاب عمل العّمال 
 
بمعلوماٍت واضحٍة  العّمال المنزليينتزويد ين، ُيرجى منكم في خالل أزمة كورونا المنزليأصحاب عمل العّمال  جانب .1

وزارة التنمية اإلدارّية و  وزارة الصّحة العامةصفحات فايسبوك الخاّصة ب ُيرجى معاينة. االحترازّيةبما في ذلك التدابير 
 طالع على المعلومات الرسمّية.لال مؤسسة حمد الطبّيةو  والعمل والشؤون االجتماعّية

 
في حال الشعور السعال أو  وأبالحّمى  )ة(المنزليمل)ة( االع، في حال إصابة المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .2

، ُيرجى االتصال بالرقم الطوارئ. في حال 16000 على الرقمُيرجى االتصال فورًّا بالخّط الساخن صعوبة في التنّفس ب
 لطلب سّيارة إسعاف. العالج مجاّني. 999
 

ساعات عمل  يتجاوز عدد، في خالل أزمة كورونا، تذكروا أّنه ال يجب أن المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .3
 . فبيئة العمل السليمة تستوجب تخصيص مّتسع من الوقت للراحة!يوميًّاالعشر ساعات  العّمال المنزليين

 
ُيرجى الحرص على أن العّمال المنزلّيين. ، في خالل أزمة كورونا، تزداد أعباء المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .4

وأاّل تتجاوز ساعات العمل العشر ساعات يومّيًا. ففترات الراحة ُتساعد  بقسٍط واٍف من الراحةالعّمال المنزلّيون يحظى 
 على البقاء في صّحة جّيدة.  العّمال المنزليين

 
في الحصول  مبحّقه ونيحتفظ المنزليينالعّمال ، في خالل أزمة كورونا، تذّكروا أّن المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .5

على  واإذا وافق .العّمال المنزلييناحرصوا على البحث في أفضل الخيارات مع . األجر مدفوع ةسبوعيّ أإجازٍة  يوم على
 في هذا اليوم! مإليه مهّمةاالمتناع عن توكيل أي  فمن الضروري، البقاء في المنزل

 
العّمال ، في خالل أزمة كورونا، تذّكروا أّنه من األهمّية بمكان ضمان اتصال المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .6

 الرفاه العاطفي ضرورّي للجميع!. الوطنلبقاء على اتصاٍل بالعائلة في ل باإلنترنت والهاتف المنزليين
 
العّمال المنزليين ، في خالل أزمة كورونا، يجب االستمرار في تسديد راتب المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .7

 !متعتمد عليه م. فعائلتهبالكامل وفي موعده
 

العّمال المنزليين . رجاًء إحاطة محالت الصرافة أقفلت، ، في خالل أزمة كوروناالمنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .8
 ooOored اتبواسطة منصّ  متحويل المال الكترونيًّا إلى عائلتهعلى  معلًما بالموضوع وعند الحاجة مساعدته

                                                 
 . 2020نيسان/أبريل  5يُمكن لوزارة التنمية اإلداريّة والعمل والشؤون االجتماعيّة إرسال الرسائل مّرتين في األسبوع ابتداًء من تاريخ   1
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من هم ات االلكترونّية، كما يجدر تحذير أو سواها من المنصّ  Western Unionأو  MoneyGramأو  Vodafoneو
 االحتيال. و  احتماالت النصب

 
الحاجة إلى  نحسابات مصرفّية من دو، أصبح بإمكان العّمال المنزلّيين فتح جانب أصحاب عمل العّمال المنزليين .9

في فتح الحساب. إّن فتح حساب مصرفّي من عند الحاجة . يرجى إعالم العّمال المنزليين لديكم ومساعدتهم مبلغ أدنى
 في هذه األوقات الصعبة! إرسال األموال إلى أهلهمشأنه أن يسّهل على العّمال عملّية 

 
بمعّقم لليدين وأقنعة العّمال المنزليين ، في خالل أزمة كورونا، تذكروا تزويد المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .10

تقّل أهمّية عن  لكّنها ال. نظافة المنزل مهّمة د تنظيف قوّيةابعملّية تنظيف باستخدام مو وقفازات سّيما عند القيام 
 .موسالمتهّمال العصّحة 

 
االّتصال بوزارة ، تذّكروا أّنه حّتى في ظّل أزمة فيروس كورونا ما زال بإمكانكم جانب أصحاب عمل العّمال المنزليين .11

 . 40280660التنمية اإلدارّية والعمل والشؤون االجتماعّية على الّرقم 
 

الصّحة النفسية ، إّن أزمة كورونا ُتسبب اإلجهاد للجميع! رجاًء عدم إغفال المنزليينأصحاب عمل العّمال  جانب .12
 .  الجسدي مناهيك عن رفاههّمال المنزليين والعقلّية للع

 
 

 ونالمنزليالعّمال 
 

ى الشعور بالحّمى أو السعال دل! فقصوىكم أهمّية في خالل أزمة كورونا، ترتدي صّحت ن،ييالمنزلالعّمال  جانب .1
بالخّط الساخن على الرقم صعوّبة في التنّفس، ُيرجى إبالغ صاحب العمل على الفور. ُيمكن أيًضا االتصال بأو 

سعاف. العالج مجاني وُيمكن الحصول إلطلب سّيارة  999االتصال بالرقم . في حاالت الطوارئ ُيرجى 16000
 شخصّية.اإلقامة البطاقة أو عليه من دون بطاقة صّحّية 

 
عملّية الحجر والفحص ل اتالسلط ستخضعكم، عند ظهور أي من أعراض فيروس كورونا، المنزليينالعّمال  جانب .2

مل. إلى حين التعافي الكا والمسكن والطعام مّجاًنا الرعاية الضرورّية ونكان الفحص إيجابيًّا فسوف تتلقّ  مجاًنا. إذا
 . : معلومات أساسّية للعّمالصّحتك والعمل نشرةلمزيٍد من المعلومات قراءة 

 
صفحات متوّفرة على ال المعلومات الرسمّيةالحصول على كن نا، ُيمكورو ، في خالل أزمة المنزليينالعّمال  جانب .3

. مؤسسة حمد الطبّيةو  االجتماعّيةوزارة التنمية اإلدارّية والعمل والشؤون و  وزارة الصّحة العامةالخاّصة ب فايسبوك
 رجاًء مخاطبة صاحب العمل للحصول على المعلومات أو طلب استفسار. 

 

https://www.vodafone.qa/moneytransferAR
http://moneygram.qa/
https://www.westernunion.com/qa/en/home.html
https://www.facebook.com/pg/ADLSAQA/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MOPHQatar/?ref=py_c
https://www.facebook.com/MOPHQatar/?ref=py_c
https://www.facebook.com/ADLSAQA/
https://www.facebook.com/hamadmedicalcorporation/?ref=py_c
https://www.facebook.com/hamadmedicalcorporation/?ref=py_c


ٍط واٍف من الراحة أخذ قس ال تنسوا، في خالل أزمة كورونا، ترتدي صّحتكم أهمّية قصوى! المنزليينالعّمال  جانب .4
 نّص القانون.ب عمالً  عشر ساعات يوميًّاواالهتمام برفاهكم. ال يجب أن يزيد عدد ساعات العمل عن 

 
خارج المنزل نتيجة القيود التي  يومٍ من قضاء  ون، في خالل أزمة كورونا، قد ال تتمكنالمنزليينالعّمال  جانب .5

 !األجر يوم إجازٍة أسبوعّيٍة مدفوعالحق في  ميحرمكة على التجمعات. ولكّن ذلك ال فرضتها الحكوم
 

 وا! اطلبمأهمّية صّحتك  تقل عنكّنها الل، في خالل أزمة كورونا، ترتدي نظافة المنزل أهمّية المنزليينالعّمال  جانب .6
 مواد التنظيف باستعماللتنظيف الدى  واستخدموها بالمعقمات واألقنعة والقفازات مإلى صاحب العمل تزويدك

 .القوّية
 

كما  غسل اليدين قبل إعداد الطعام وبعده، في خالل أزمة كورونا، يجب التنبه إلى ضرورة المنزليينالعّمال  جانب .7
 .بكبار السّن أو أفراد العائلة المصابين باألمراض أو ذوي االحتياجات الخاّصةيجب االعتناء 

 
بواسطة المنّصات االلكترونّية الذكّية مثل  موالتحويل األُيمكن ، في خالل أزمة كورونا، المنزليينالعّمال  جانب .8

ooOored وVodafone وMoneygram وWestern Union  وغيرها. تحققوا من توّفر هذه المنّصات في بلد
 االحتيال!و  محاوالت النصبالمنشأ واحذروا 

 
إلى العائلة واألصدقاء وصاحب العمل بشأن  واتحّدثب أزمة كورونا اإلجهاد للجميع! ، ُتسبّ المنزليينالعّمال  جانب .9

 من اإلجهاد والقلق. التضامن ضروري في هذه الفترة. للحّد  ذلك
 

للمساعدة على الحّد من تفشي  الزموا المنزل قدر اإلمكان، في خالل أزمة كورونا، المنزليينالعّمال  جانب  .10
االمتناع عن لمس الوجه، و سافًة آمنًة من الغير، ، يجب أن تلزموا مالضرورّيةالفيروس. عند الخروج في الحاالت 

 غسل اليدين بانتظام باستخدام الصابون أو المعقمات. و 
 

ُيمكنكم االتصال بوزارة التنمية اإلدارّية والعمل والشؤون ، في خالل أزمة كوروناتذكروا أّنه ، المنزليينالعّمال  جانب .11
 في حال اإلخالل باحترام أي من حقوقكم.  40280661االجتماعّية على الرقم 
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