
ماذا يجب على العامل أن يفعل إذا كان يعاني 
من الحمى أو أعراض أخرى؟

الحمــى  أو  الّســعال  أعــراض مثــل  العامــل  إذا ظهــرت علــى   
أو صعوبــة فــي التنفــس، ينبغــي عليــه االبتعــاد عــن اآلخريــن 
واالتصــال علــى الفــور بالخــّط الســاخن الخــاص بكوفيــد 19 فــي 

.16000 قطــر 

 فــي حالــة الطــوارئ، علــى العامــل طلــب ســيارة إســعاف مــن 
خــال االتصــال بالرقــم 999.

ماذا يجب على العامل أن يفعل إذا لم يكن 
لديه بطاقة صحية؟

خــال األزمــة الحاليــة، ال تعتبرالبطاقــة الصحيــة و/أو بطاقــة 
اإلقامــة ضرورّيــة للخضــوع لاختبــار و/أو تلّقــي العــاج.  تقــوم 

الحكومــة بتوفيــر هــذه الخدمــات بشــكٍل مجانــّي. 

متى يتعّين على العّمال عزل أنفسهم؟ 

يتعّيــن علــى العّمــال عــزل أنفســهم واالتصــال بالخــّط الســاخن 
الخــاص بكوفيــد 19 16000 فــي الحــاالت التاليــة: 

ظهور أي من أعراض الكوفيد 19، مثل الّسعال أو الحمى  	
أو الصعوبة في الّتنفس.

اتصالهــم مــع أي شــخص ثبتــت إصابته بكوفيــد 19 حتى لو  	
لــم تظهــر علــى هــذا الشــخص أي أعــراض للمــرض وقــت 

االتصال.

عودتهــم مؤخــرًا مــن بلــد ينتشــر فيــه المــرض علــى نطــاق  	
واســع  

لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة موقــع وزارة الصحــة العامــة 
www.moph.gov.qa

متى يتّم عزل العّمال؟ 

 يمكــن للّســلطات الحكومّيــة أن تعــزل أحــد العّمــال، فــي انتظــار 
نتائــج االختبــار، فــي حــال الشــّك بإصابتــه بكوفيــد 19 )فــي حــال 
ظهــور أي مــن األعــراض أو فــي حــال االّتصــال مــع أي شــخص 

تبّيــن أّنــه مصــاب بكوفيــد 19.(

ماذا يحصل في حال تبّين إصابة أحد العّمال 
بكوفيد 19؟ 

ســيتّم حجــر العّمــال الذيــن تبّيــن االختبــارات إصابتهــم بكوفيــد 
ر لهــم الرعايــة  19 فــي مراكــز فــي منطقــة مكينــس وســتوفَّ

الطبيــة الضروريــة والغــذاء والســكن بشــكٍل مّجانــي.

 من المسؤول عن ترتيب عزل أو حجر العّمال 
في أماكن السكن المشتركة؟ 

العامــة  الّصحــة  لــوزارة  تابــع  يتوّلــى فريــق طبــي متخّصــص   
يعمــل تحــت إشــراف الّلجنــة العليــا إلدارة األزمــات مســؤولية 
ــل  ــال فــي العــزل والحجــر الصحــي.  ال يتحّم ترتيــب عــاج العّم
صاحــب العمــل مســؤولّية ترتيــب مســألة عــزل أو حجــر العّمــال. 

 هل سيتمّكن العّمال الذين ليس لديهم بطاقة 
إقامة صالحة من تلّقي العاج إذا لزم األمر؟ 

 ســوف يتلقــى جميــع العّمــال العــاج الــّازم بشــكٍل مّجانــي 
بغــّض النظــر عــن وضعهــم.  

صّحتك والعمل
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هل سيستمّر العّمال في تقاضي أجورهم خال 
فترة العزل أو الحجر أو تلّقي العاج؟ 

الذيــن  أو  العّمــال المعزوليــن أو المحجوريــن  ســيتلّقى جميــع 
يتلقــون العــاج أجرهــم األساســي وبدالتهــم بغــّض النظــر عّمــا 

إذا كان يحــّق لهــم الحصــول علــى إجــازة مرضيــة.

 هل سيستمّر العّمال في القطاعات التي 
اّتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات 
في تلقي أجرهم األساسي والبدالت األخرى 

مثل الغذاء والسكن؟

ــال أجرهــم األساســي وبدالتهــم    نعــم، ســيتلّقى جميــع العّم
مــن صاحــب العمــل.

 هل يمكن إنهاء عقود العّمال بسبب األزمة؟

ألصحــاب العمــل الحــّق فــي إنهــاء عقــود العمــل.  ولكــن يجــب أن 
يتــّم ذلــك باالمتثــال الكامــل ألحــكام قانــون العمــل وبنــود العقد 
بمــا فــي ذلــك فتــرة اإلخطــار ودفــع جميــع المســتحّقات العالقــة 

وثمــن تذكــرة العــودة إلــى البلــد األصلــي.

هل يمكن أن ُيطلب من العّمال أخذ اإلجازة 
السنوية أو إجازة غير مدفوعة األجر لتغطية 

الفترة التي ال يستطيعون فيها العمل أو 
بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها ؟ 

للحــّد  الفتــرة  هــذه  خــال  الجميــع  يتعــاون  أن  المهــّم  مــن 
مــن األضــرار وذلــك لمصلحــة الطرفيــن آخذيــن بعيــن االعتبــار 
اســتمرار األعمــال التجاريــة والتوظيــف علــى المــدى الطويــل. 
لذلــك، يمكــن ألصحــاب العمــل والعّمــال أن يتفقــوا بشــكل 
متبــادل علــى أن يأخــذ العّمــال إجــازة غيــر مدفوعــة األجــر أو 
إجازتهــم الســنوية فــي حــال توّقــف العمــل ولــم يطلــب مــن 
العامــل القيــام بــأّي عمــل. لكــن يتوّجــب علــى أصحــاب العمــل 
ذلــك  فــي  بمــا  األخــرى،  المزايــا  جميــع  تقديــم  يواصلــوا  أن 

والغــذاء. الســكن 

  إذا كان العّمال خارج الدولة وغير قادرين
 على العودة، كيف سيؤثر ذلك على

وضعهم الوظيفي؟ 

العمــل  ظــروف  مناقشــة  والعامــل  العمــل  صاحــب  علــى 
والمزايــا.  يحــّق للعامــل أن يرفــض أي تعديــل للعقــد. فــي حــال 
إنهــاء العقــد، يجــب أن يتــم ذلــك باالمتثــال الكامــل ألحــكام 
بمــا فــي ذلــك فتــرة اإلخطــار  العقــد  العمــل وبنــود  قانــون 

العالقــة. المســتحّقات  جميــع  ودفــع 

 هل سيتّم تمديد التأشيرات وبطاقات اإلقامة 
تلقائًيا إذا انتهت صاحيتها خال هذه الفترة 

حيث تّم خفض الخدمات الحكومّية؟ 

لتمديــد التأشــيرات )أو للّتحقــق مــن حالتهــا( اتبــع هــذا الرابــط:   
 https://portal.moi.gov.qa/visitvisaextension

يرجــى  حالتهــا(  مــن  للتحقــق  )أو  اإلقامــة  بطاقــات  لتمديــد 
Metrash2 تطبيــق  اســتخدام 

أحــدث  علــى  للحصــول  الداخليــة  وزارة  موقــع  زيــارة  يرجــى 
لمعلومــات. ا

 هل تنطبق هذه الشروط نفسها
على العّمال المنزلّيين؟

العّمــال  علــى  أعــاه  الــواردة  المعلومــات  جميــع  تنطبــق 
ســواء..  حــّد  علــى  األســر  فــي  المســتخدمين  المنزلّييــن 

في حال واجه العّمال مشكلة أو كان لديهم 
شكوى بشأن عملهم أو سكنهم خال هذه 

الفترة، ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟

يجــب علــى العّمــال االتصــال بــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل 
والشــؤون االجتماعيــة علــى 16008 أو التواصــل عبــر البريــد 

info@adlsa.gov.qa اإللكترونــي
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