
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06/04/2020التاريخ: 

 

 .العمل مكان في 19-كوفيد جائحة انتشااار من للتخفيف العملية اإلجراءات لتنفيذ إدارية أداة هي هذه ققح  ت  ال قائمة

 يجانيةإ تغييرات إلجراء والعمال والمشاارفين العمل أصااحا  والتنساايق نين التعاون على لألداة الناجح التنفيذ يعتمد

 السااةمة لجان إشاارا  العمل أصااحا  على ويج  والتأه  له.19  -كوفيدل االسااتجانة نهدف تحسااين العمل مكان في

  .العملية هذه في السةمة مسؤولي أو العمل مكان في والصحة

 

 

 

                                                           
 .وإلحاحها وخطورتها العمال، صحة على معينة حالةلتأثير  قلاأل أو كنراأل ةحتمالل وفًقا األولويات إقرار يج 1 
 الملحق األول2 

 :التحقق قائمة استخدام كيفية
 
 1 .اإلدارة العليا، وال شمممرفين،  يتضممم نفريق  عين

صمم   العا لين وو  ثلي الع ال، و سمملولي سمم    

 في ال لسس .

 2 .قمماة مم  على خطوات تنفيمم   دربمم الفريق و أطلع

 .الت قق

 3 .ودّون نتاةج ت ققك. ت ققأك ل قاة   ال 

 4 .كفريق لإلجراء المم ي ينب ي اتخمما م، و ن  خطط

، ابيرلتدسمميقوب ب  و تى. اب ع عن وسمميل  لتطبيق ا

وإ ا اقتضمممممممى ال ر، اطلمم  النصمممممممي مم   ن  ممدير 

  ع ال.الأو ال نطق  

   لب يكن  طلوباأ  سممبقاأ أو   طبقإ ا كان التدبير، 

 ".تقترح إجراءً هل "ت ت  "ال" علّب على

  فعلّب، سممممممميكون  فيداأ إ ا كنمت تعتقد أن اإلجراء 

 ".نعم" على

  إلضمماف   ؛ال   ظاتت ت الفراغ   يزاسممتخدب

 أو إضاف  اقتراح.  ال تعليقات أو وصف 

 5التي ق ممت بوضمممممممع  بنود. انظر  رة أخرى إلى ال

ع  مم  عنعبع علي.مما. اختر البنود التي تعتبركمما أكثر 

 1كأولوية و ددكاأك ي  

 
 6 نّظم مناقشة تحقققائمة ال. فور االنت.اء  ن ،

 ع الفريق إلعداد االقترا ات لإلدارة جماعية 

)أظ.رت التجرب  أن ك م الخطوة ضروري  لتعزيز 

 الت يير اإليجابي(.

 7 اعرض نتاةج ال ناقش  الج اعي  على اإلدارة .

 2للت سينات ست رلتخطيط التنفي  ال 

 

 طاتسمملعلى الفريق أال يتردد في الت اس التوضمميم  ن 

 فتشمميات الع ل، و نظ ات والسم    والصم   ال .ني ، 

ال .ني   صمم  وال سمم   السمم    الوطني  أو ج عيات ال

الوطني  ال تخصمممممممصممممممم ، و نظ ات أصممممممم ا  الع ل 

 والع ال.

 

ك م ليسمممممت قاة   شممممما ل  لج يع التدابير ال ز  . يج  

افي  إضممم اأ يضمميف إلى قاة   الت قق بنودعلى الفريق أن 

في  19- ناسممممب  لت سممممين االسممممتجاب  لكوفيد عتبرون.اي

ل لتزا ممات إلى اال تثممال اإلدارة  وت تمما  كممان الع ممل. 

وضممممممع خط  الوقاي  والسمممممميطرة  فيالقانوني  الوطني ، 

 في  كان الع ل. 19-على كوفيد

 

 وتخفيف انتشاره في العمل 19-من فيروس كوفيد الوقاية

اإلجراءات  ن الَتَ قّق قاة    
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 دلحفي ا هاومسؤولياتاإلدارة  التزامه عن ونشر نيانضع و 

 مكااان في انتقااالااهو 19-كوفيااد فيروسل خطرالتعرض من

  .العمال ممثلي مع نالتشاور العمل

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات

 

 في -19كوفيد من للوقاية واساااااتجانة تأه  خطة ضاااااعو 

ناااطق العماال م جميععلى أن تراعي الخطااة العماال، مكااان

 .للتعرض المحتملة والمصادر ،العمال نجزهاي التي مهامالو

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات

 
 

 

 العامة الصحة سالطة أو المهنية الصاحة خدمات ارةاساتشا 

 الذين رنما وضاااعوا نانتظام، اآلخرين الشاااركاء أو المحلية

 في للفيروس التعرض خطر من الوقاية لتعزيز إعةمية مواد

 .أخرى تقنيةنصائح و العمل مكان

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 
 

 لتوفير ،موجه للعمال العمال مكاانخاا  ن نظاام إنشااااااااء 

 الناشااا  الوضاااع حولناساااتمرار  محدثةو موثوقة معلومات

 عن الصااااااادرة المعلومات إلى اإلشااااااارة مع ، 19-كوفيد من

 .المحلية أو الوطنية الصحية السلطات

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 ،العمليات جميع مخاطر ة تشاااارح نالتفصاااايلطيخر رساااام 

   .الوظائف كل وتغطي

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات

 

 

 الطوارئالخاصة نحاالت  خطةال في والصحة السةمة دمج 

 األخرى المتطلناتآخذة في االعتنار  ،العمل واسااااااتمرارية

ة وجود قون العمليات تشاااامل مكان إنجاز حيثن ،نالعمل المتعلقة

 .عاملة أقل عدداً 

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 ةغير الحسااااااسااااافي المواقع  للعمال نعد عن العمل تعزيز 

  .عمل  مكان في  19-كوفيد  انتشار لتقليل

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات
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2 

3 
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6 

7 

ا  ابلع الدولي  الع ل ل نظ   التوجي.يم  لل بماد  وفقمأ

 ال .نيتين، والصمم   السمم    نظب إدارة بشمم ن 2001

 ترتيبمممات وتطبيق اتخممما  ينب ي1-3-10-3) )الفقرة 

 وفقأا ل.ا واالسمممممتجاب  والت ك  الطوار   ن للوقاي 
 بالتعاون إقراركا يج . ال نظ   نشمماط وطبيع  ل جب
 الخرى وال.يةات الخمارجيم  الطوار  خمد مات  ع

 ال علو ممممات توفير  لممممك، و:ضممممممم ممممان أ كن كل مممما
  اي   ب.دف الداخليين والتنسيق واإلب غ الضمروري 

  وقع في طار  أي  دوع  ال في الشخاص ج يع
 السمممملطات  ع واالتصمممماالت توفيرال علو ات الع ل؛

 للطوار  االسممتجاب  وخد ات الصممل ،  ات ال ختصمم 
 الوليمم  اإلسمممممممعممافممات توفير خممد مماتو ؛في الجوار
 ج يع وإخ ء ال راةق و كاف   الطبي  وال سممممماعدة
 ال علو ممات وتقممديب الع ممل؛  وقع  ن الشمممممممخمماص

 ج يع على ال نظ  ، أفراد لج يع الكافي والتدري 
 ىعل ال نتظ   الت ارين إجراء في.ا ب ا ال سممممتويات،
 في  ممماالت الطوار  والتممم كممم  الوقمممايممم  إجراءات
  .ل.ا واالستجاب 

 1 .والتنظيم والتخطيط اتالسياس 



3    
 

 

 نظام المناونات أدخل ،غير ممكن نعد عن العملكاان  إذا 

 المرافق  في العاملين من كنيرة حشد أعداد لتجن 

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات

 

 

 أو مؤكدة حالة، عند وجود فعله يج  لما خطاة ضاااااااعو 

تضاااامن ت، والعمل مكان في 19-إصااااانتها نكوفيدن مشااااتنه

 نما والتطهير رصااااااادوال اإلنةغمن نينهاا:  أمور عادة الخطاة

 .الوطنية التوجيهية المنادئ مع يتماشى

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات
 
 

 

 إمكانية الحصاااول تمديد الوطنية، المعايير مع تماشاااياً  

 مرضااية، وإعانات األجر، مدفوعة مرضااية إجازة على

 .نذل  العمال جميع وإنةغ والدية،/ رعاية وإجازة

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات
 
 
 

 ةالوقاي وخطط الساااتراتيجيات وتقييم رصاااد آلية قرارإ 

 .19-كوفيدمن 

 

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمقاولين العمال نين مخالطةال إمكاانية خطر تقييم 

 نيئة تلوثإمكانية و ،العمل مكان في والزوار والعمةء

 (.3 القسم انظر) التدانير وتنفيذ ،العمل

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 التااادانير على وممثليهم ،والعماااال ،اإلدارة تااادريااا  

-كوفياادلفيروس  التعرض خطر لوقااايااة منل المعتماادة

 للعمال نالنساااانةأما . اإلصااااانة حالة في التصاااارف وكيفية ،19

 االساااتخدام التدري  يشااامل أن يج  ،المعرضاااين لخطورة عالية

 والتخل  صاايانتهاطرق و الشااخصااية وقايةال لمعدات الصااحيح

 .منها

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

إنةغ العماال ناأن كال منهم لاديه الحق في أن ينعد عن  

تساان  في خطر وشااي  وخطير يقد  وضااع في العملأي 

الحياااة أو الصاااااااحااة، وفقاااً للقاااانون الوطني واإلجراءات على 

 المنصو  عليها، وإنةغ المشرف المناشر نالحالة على الفور.

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 ،الشاااحنات وسااائقيالنضااائع،  توصاايل عمال مساااعدة 

 مع المناشاااار التماس تقليلعلى  اآلخرين النقل وعمال

 :مثل الشااخصااية للقواعد الصااحية تهمممارساا وضاامان ،العمةء

 مع األخذ في االعتنار. اليدين طهراتم واسااتخدام ،اليدين غساال

 الاتص على العمال كان في حال الشاخصاية وقايةال معدات توفير

 .العمةء مع مناشر

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات
 
 
 
 

 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

 2 .إلنةغ عنهاوا وإدارتها المخاطر تقييم 
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 رمخاط تقييمو. ضاارورًيا يكن إن لم الساافر تجن  يج  

 من أجل العمل لسفرل التخطيط عند 19-نكوفيد  اإلصانة

 .3(الوظيفية والمهام السفر فترات كافةل)

 ؟ إجراءأ  كل تقترح
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 وممثلي العمااال مع المنتظم التواصاااااااال على حااافظ 

 وإن لم يكن اإلنترنت، نكافة الوساااااائل نما فيها العمال،

 .الهاتف عنر، فممكًنا ذل 

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات
 
 

 

 نفسااااااايااة مخاااطرأيااة  إدارة على العمااال مسااااااااعاادة 

 جديدة أشكالمسااعدتهم من خةل و ناشائة، واجتماعية

 والحفاظ الصاااااااحية الحياة أنماط وتعزيز العمال، ترتيناات من

 والنوم الراحااةأوقااات و، الغااذائي النظااام ذلاا  في نماااعليهااا  

 .والعائلة األصدقاء مع االجتماعي التواصلو الرياضة وممارسة

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات

 
 
 

 
نين  جساااااديال ناعدنالت تسااااامح نطريقة العمل تنظيم 

 أو( أقدام 6) مترين عن تقل ال لمساااااافةاألشاااااخا  

 ذات المختصااااة الساااالطة تحدده الذي النحو على نعدأ مسااااافةل

 .الصلة

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 

                                                           
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-المعلومات:للمزيد من 3

 advice-2019/travel-coronavirus 

 

 

  ةــاألفضلي اءــإعط مع لوجه، وجًها االجتماعات تجن  
 االجتماعات أو اإللكتروني النريد أو الهاتفية للمكالمات 

ح سمي أعد مكاناً  ،االجتماعات تنظيم تطل  األمر إذا .االفتراضية

 .نالتناعد الجسدي

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

    يرةـكث اكنـنأم زوارـوال ،ةءـوالعم ،ينـالموظف دــتزوي 

 أيديهم غسااااال ليتمكنوا من  إليها الوصاااااول يساااااهل 

 زتعزي إضافة إلى نالمطهرات، األيدي وتطهير ،والماء نالصانون

 .اليدين غسل ثقافة

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 ظاهرة أماكن في مساااااتوزعات تطهير اليدينوضاااااع  

 تعنئتها نانتظام إعادة من تأكدالو. العمل مكان حول

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 ،لالعم نصاتوم ،للمكات  المنتظم مساحال ثقافة تعزيز 

 ،المفاااااتيح ولوحااااات ،والهواتف ،األنوا  وماقاااااناض

  نانتظام المشااتركة مناطقال تطهيرو ،اتالمطهرن أدوات العملو

 يتم التي األسااااطح تنظيف يج  .االسااااتراحة غرف ذل  في نما

يمكن  ،ياتالعملسااير على اعتماًداو .متكرر نشااكل مراراً  لمسااها

 .والتطهير التنظيف خدماتل شغيل عمالت في التفكير

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات
 
 
 
 
 
 
 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 
 3 .تدانير الوقاية والتخفيف من انتشار الفيروس 
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مناطق و لغرفزويد اوت ،سااااااحنةال تهويةال تحساااااين 

 دالمزين للفيروس العالية التعرض مخاطر ذات العمليات

 .النظيف هواءال من

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 مكان في الجيدة التنفسااااااية قواعد الصااااااحيةال تعزيز 

 المرفقن نفاألو الفم تغطية :مثل ،اإلنةغ عنهاو العمل

  .العطس أو السعال عند نمنديل أو المثني

 ؟إجراءأ كل تقترح 

 ولوي أ  ال  نعب
 :   ظات

 
 

 

والنقاء التاأكاد من التنااعد االجتماعي في مكان العمل،  

 .قدر اإلمكان 4خارج إطار التجمعات

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات
 
 
 

 في المنااديل الورقية أوتوفير الكمااماات المنااساااااااناة  

 أو األنف للاااذين يعاااانون من سااااااايةن ،مواقع العمااال

 منها للتخل  ذات الغطاء ساااالل المهمةت جان  إلى السااااعال،

 .صحية نطريقة

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 

 

 

 

 

 عمال  عيشجت المحلية، السلطات توجيهات مع تماشاياً  

 19 -تشاتنه نإصانتهم نكوفيد أعراض من يعانون الذين

 .المحلية السلطات إرشادات واتناع ،العمل مكان إلى القدوم عدم

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 مقس أو الصاحية الرعاية نمقدم العمال ناالتصاالنصاح  

 صااحية حالة لديهم يكون عندما المحلي، العامة الصااحة

 عن تفاصاااايل إلعطائهم  التنفس في صااااعونة تتضاااامن خطيرة

 .وأعراضهم سفرهم األخير

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 

 أعراض تظهر لديه شااااااخ  أي لعزل اتخاذ التدانير 

 منشااااأة إلى نقله انتظارن العمل، موقع في  19-كوفيد 

 راقنةالمتطنيق و ،العمل موقع لتطهير الترتي و .مناسنة صاحية

 .معه وثيق اتصال ممن هم على لألشخا  الصحية

 ؟إجراءأ كل تقترح 
 ولوي أ  ال  نعب

 :   ظات

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 .الكافيتريات مثل ويتجمعون، الناس فيها يلتقي التي األماكن4 
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 4 . ترتينات خاصة نالحاالت المؤكدة والمشتنه

 19 -نإصانتها نكوفيد
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 المتانعة ونموذج العمل خطة
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............................................................................ 
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 والتخطيط والتنظيمالسياسات  [   ]
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............................................................................ 
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............................................................................ 
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............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

 تاريخ اإلنتهاء التقريني

............................................................................ 

............................................................................ 

 

 .المختلفة التقنية ناطقالمفي  اتلتحسينل منفصلة أوراق استخدام يج • 

 

 (تتم يتال أو التحسينات التحسين عن معلومات: )العملإجراءات  متانعة .2

 .....................  التاريخ : 

 ..................... المجموعة:

 .....................   :العملية/  القسم/  دارةاإل

 :أو مازال قيد التنفيذ تم الذي التحسين عنوان

............................................................................ 

............................................................................ 

 :ةالتقني نطقةالم

 السياسات والتخطيط والتنظيم [   ]

 واإلنةغ عنها وإدارتها المخاطر تقييم [   ]

 تدانير الوقاية والتخفيف من انتشار الفيروس [   ]

 19 -لمشتنه نإصانتها نكوفيدترتينات خاصة نالحاالت المؤكدة وا [   ]

 أخرى..................... [   ]

      ............................................................................ 
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 :التحسين تنفيذ تاريخ

............................................................................ 

............................................................................ 

 :المسؤولين األشخا  أو الشخ  اسم

............................................................................ 

............................................................................ 

 ..................... :اتالتحسين نجازإل الةزمة المدة

 :المهارات واآلليات الضرورية للتنفيذ

............................................................................ 

............................................................................ 

 إمكانيات التحسين:

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 إجراء التحسين:في نقاط القوة 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 :السةمة والصحة المهنية( سلطاتأو  سلطة)والتي تشمل  لتحسينالدعم الةزم لتنفيذ ا

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

 


