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 (: 19-الوقاية من فيروس كورونا )كوفيد

 ملخص -المتطلبات العامة لمكان العمل 

على أصحاب العمل توفیر أماكن عمل آمنة وصحیة وتنفیذ أمر الحاكم ذي الصلة للحیلولة دون   Department of Labor & Industries (L&I) تفرض

 انتشار فیروس كورونا. 

 اإللزامية ألصحاب العملالمتطلبات العامة  

 التباعد االجتماعي 

 ضمان إبقاء الموظفین على بعد ستة أقدام على األقل من زمالء العمل والجمهور عندما يكون ذلك ممكنًا.  •

 كورونا. إذا كان التباعد االجتماعي غیر ممكن، فحینها يمكن استخدام الحواجز وطرق الوقاية األخرى المجربة لمنع انتقال فیروس  •

 التأكد من استخدام أغطیة الوجه القماشیة أو األقنعة )الكمامات( أو أجهزة التنفس حیثما ال يكون التباعد االجتماعي ممكنًا.  •

 غسل اليدْين بشكل متكرر وكاف  

 توفیر مرافق ثابتة أو متنقلة لغسل الیدين بالماء النظیف والساخن أو الفاتر والصابون والمناشف الورقیة.  •

  لزام بغسل الیدين عند الوصول إلى العمل وعند أخذ فترات راحة واستخدام الحمام وكذلك قبل وبعد تناول الطعام أو المشروبات أو استخدام اإل •

 منتجات التبغ وبعد لمس األسطح الملوثة. 

یم المتكرر للیدْين )بین أوقات غسل الیدْين( بعد  توفیر محطات/لوازم تعقیم الیدْين أو المناديل أو المناديل الرطبة في حاويات محمولة لتسهیل التعق •

 مناولة أشیاء لمسها آخرون. 

 التنظيف والتعقيم بشكل روتيني وإضافي 

 وضع جدول زمني للتنظیف يشمل التنظیف والتعقیم بشكل متكرر. •

 . 19-اإلصابة بفیروس كوفیدضمان وجود المستلزمات الكافیة للتنظیف والتعقیم بشدة بعد االشتباه في أي من حاالت  •

 تطهیر األسطح كثیرة اللمس بشكل متكرر. •

 التأكد من استخدام الموظفین للقفازات الواقیة وحماية العینْین والوجه عند التعامل مع مواد كیمیائیة.  •

 هذه المركبات، وبشكل   التأكد من تنظیف وتعقیم مركبات العمل ذات االستخدام المشترك في كل مرة يستخدم راكبون مختلفون أيًا من  •

 منتظم إذا استخدمها نفس الشخص. 

 لجمیع المطهرات في مكان العمل.  )SDSs(االحتفاظ بأوراق بیانات السالمة  •

 وضع إجراءات محددة للعمال المرضى 

ال المرضى بالبقاء في منازلهم أو البقاء منعزلین إذا كانوا يقیمون في مساكن ريفیة.  •  إلزام العمَّ

ا •  وإرسالهم إلى منازلهم أو عزلهم.  19-ل الذين تظهر علیهم عالمات مرض كوفیدتحديد العمَّ

 التطويق المؤقت لألماكن التي يتم اإلبالغ عن أنه كان بها موظف لديه إصابة مشتبهة أو مؤكدة بمرض كورونا، وذلك حتى يتم تنظیفها   •

 وتعقیمها بشكل عمیق. 

 في مكان العمل  19-تثقيف الموظفين بشأن مخاطر فيروس كوفيد 

 باستخدام لغة يفهمها الموظفون على أفضل نحو، يتعین التأكد من معرفتهم ما يلي: 

 . 19-العالمات واألعراض وعوامل الخطر المرتبطة بمرض كوفید •

 كیفیة منع انتشار فیروس كورونا في العمل.  •

 ثانیة على األقل.  20كیفیة غسل الیدْين بشكل فاعل بالماء والصابون لمدة  •

 میة تغطیة السعال والعطس وعدم لمس الوجه بیدْين غیر مغسولتْین. أه •

 .F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention Ideas for Workplaces* هذا ملخص. لمزيد من التفاصیل، يُرجى الرجوع إلى 


