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توجیھات األمان والممارسات 

 المثلى في مكان العمل 



 

 )DISCLAIMER( مسؤولیة إخالء
 

 

 أماكن أو التجاریة األعمال بعض على تنطبق  ال قد كلھا، أو الدلیل، ھذا یضمھا  التي المعلومات بعض إن العلم یُرجى

 لتناول محاولة الوثیقة ھذه تُعد وال. معینة عمل وأماكن  تجاریة ألعمال الضروریة المعلومات كل تشمل ال وقد العمل

-كوفید( 2019 كورونا  فیروس جائحة قبل الساریة العمل مكان متطلبات من  وغیرھا  واألمان الصحة متطلبات من

 ینطبق  ذلك فإن مستمر، تبّدل في) 19-كوفید( 2019 كورونا  فیروس بمرض المتعلقة المالبسات تزال ال وبینما ). 19

 ال فقد باستمرار، اإللكتروني الموقع ھذا بتحدیث نقوم وبینما . واألمان العامة الصحة ومتطلبات توصیات على أیًضا 

 .العامة الصحة توصیات أو الحكومیة المتطلبات أحدث كل یتضمن

 

 القانوني مستشارك تستشیر وأن بعنایة كاملةً  تقیّمھا  أن ھنا  موضحة وإجراءات ممارسات أي تطبیق  قبل بشدة حثن

 وإمكانیة التجاري عملك مكان في المعلومات ھذه قانونیة بخصوص الناصحین من ذلك وغیر البشریة الموارد وإدارة

 .التجاري عملك على تنطبق قد أخرى متطلبات أو توصیات أي ھناك كانت إذا  ما  ولتحدید المحتملة، وفاعلیتھا  تطبیقھا 

 

 من أي تبني، عدم أو تبني، عن تنجم مالبسات أي عن مسؤولیة أي) Kent County( كنت مقاطعة تتحمل ال

 .بذلك ترتبط  أو الدلیل، ھذا یضمھا  التي اإلجراءات أو  الممارسات
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ف والعمالء   التوص�ات العامة لحما�ة الموظفني
 

 وتُقّدم. العمل مكان في العمالء تخدم التي التجاریة األعمال من ذلك وغیر التجزئة لبائعي محددة إجراءات القسم ھذا یقدم
 اعدةمس ھو والھدف .خطًرا األقل المدروس التشغیل على للمساعدة الُمثلى والممارسات التوجیھات من المجموعة ھذه

 لمرض التعرض من والعمالء الموظفین األمثل النحو على تحمى  بطریقة التجاریة األعمال فتح على العمل أرباب
 .الفیروس انتشار منع على وتساعد) 19-كوفید( 2019 كورونا  فیروس

 
 ومعقم ھروالمط  كالصابون ضروریة، أصناف من مالئمة إمدادات على التجاریة األعمال تحافظ  أن كذلك المھم ومن
 قصارى الشركات تبذل أن وینبغي. كذلك وللعمالء لموظفیھم ذلك، وغیر والكمامات والمنادیل الورقیة والمناشف  الید

 .دوًما  الضروریة األصناف تلك من األقل على یوًما  15 مدة یكفي بمخزون لالحتفاظ  جھدھا 
 

       العمیل+  الموظف حمایة 
 

. ذلك أمكن وقتما) personal protective equipment, PPE( الشخصیة الوقایة معدات الموظف یرتدي  أن ینبغي •
 .الشأن ذلك  في المحددة للتوجیھات) PPE( الشخصیة الوقایة معدات قسم مطالعة یُرجى

 للوجھ، غطاء داماستخ الجمیع یستطیع فلن تذكر. العامة األماكن في التواجد  أثناء للوجھ أغطیة العمالء یستخدم أن وینبغي •
 .ھؤالء ردّ  ینبغي وال

 
 .البعض وبعضھم العاملین بین أقدام  ست مسافة على والحفاظ االجتماعي، التباعد  ممارسة ینبغي •
. البعض بعضھم بین األقل على أقدام ست مسافة على الحفاظ المتجر في المتواجدین جمیع على  بالقطعة، البیع عملیات أثناء •

 .البعض بعضھا من األقل على أقدام ست مسافة على المبیعات تسجیل ماكینات تكون أن ینبغي
 .المتجر مدخل وخارج المبیعات تسجیل ماكینات  عند  أقدام 6 مسافة تحدد  عالمة االزدحام عالیة المتاجر تضع أن ینبغي •
 .المباشرة المخالطة إلى الحاجة من للحد  مفتوحة الضروریة غیر األبواب كل على اإلبقاء ینبغي اإلمكان، وعند  •

 
 بأي أو السعال أو بالحمى المصابین األشخاص دخول ینبغي ال أنھ على تنص المتجر) مداخل( مدخل عند  الفتة وضع ینبغي •

 .المرض عالمات من
 .بالیدین المصافحة وعدم  وأفواھھم، وأنوفھم وجوھھم مالمسة تجنب للموظفین ینبغي •
 ).19-كوفید ( 2019 كورونا فیروس لمرض أخرى أعراض علیھم  تظھر من أو بالحمى المصابین للموظفین بالعمل یُسمح لن •
 .والصحة  باألمان متعلقة مخاوف بأي العمل رب إبالغ العاملین على یجب •

 
 

 على الكحول من المئة في 60 نسبة على یحتوي الذي الكحولي الید  معقم استخدام أو أیدیھم غسل تكرار العاملین على یجب •
 .مناوبتھم مدار على األقل

 .وغیرھا  والنُضد  األبواب مقابض مثل بھا، المرور یكثر  مساحات أي تطھیر قم •
 
 

 .بالنقد  التعامل من قلل •
 بایبال أو) Venmo( فینمو أو) tap to pay( باي تو تاب أو الدین،/االئتمان بطاقات استخدام على العمالء حث ینبغي •
)PayPal(، تالمس دون الدفع أشكال من ذلك غیر أو. 
 .األقالم ذلك في بما استخدام، كل بعد  البیع نقاط معدات تطھیر ینبغي •
 مع تفاعالتھم بین فیما المئة في  60 عن تركیزه یقل ال كحول على یحتوي ید  مطھر استخدام األقل، على للموظفین، ینبغي •

 .العمالء
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ا  الحفاظ ع� مكان العمل آمن�
 

 العمالء إلبھار للحجز نظاًما استخدم

 

 المثلى  الشخصیة النظافة مارس

 

 الكبیرة التجمعات أّجل /اضبط
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفتوحة  مساحات في االجتماعات اعقد 

 

 وجھك مالمسة وتجنب بالید  المصافحة تجنب
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 الغمل ألغراض السفر من قلل
 

 .بالنقد  التعامل من قلل
 

 الیدین  بغسل العاملین ذكر
 

 

 التھویة حّسن
 

 الطعام  مشاركة قلل
 



5 

 

 

 

 اإلنترنت  عبر المعامالت استخدم
 

 بھا المرور یكثر التي المساحات طھر
 

 الجماعیة الفیدیو محادثات استخدام
 

 

 أسرتك  أفراد  أحد  أو أنت مرضك حالة  في المنزل الزم
 

 

 االجتماعي التباعد  مارس
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 )19-كوفید ( 2019 كورونا فیروس مرض بخطة العمل طاقم أبلغ
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 الكمامات؟  یرتدي أن ینبغي  من

 أن العمالء، /الزبائن مع یتعاملون من  أو  اآلخرین، العاملین  من أقدام 6 مسافة وضمن مغلقة أماكن في العاملین  كل على
 مفتوحة مساحات في  یعملون الذین األفراد یوصى وكذلك، . طبیًا ذلك على قادرین كانوا إن طبي غیر وجھ غطاء یرتدوا
 .طبي غیر قناًعا یرتدوا أن الناس عامة أو اآلخرین العاملین  من أقدام 6 مسافة وضمن

 الوجھ؟ واقیات یرتدي أن ینبغي من
 أن یمكن وھي. والتصنیع الصحیة الرعایة مجال في الوجھ واقیات استخدام یشیع
 غیره من أقدام ثالثة مسافة ضمن یعمل أن یجب لمن الحمایة من مزیًدا توفر

 الرعایة مجال في  تعمل تكن لم ما ضروریة لیست وھي. عملھ متطلبات بسبب
 .مفیدة تكون قد  نھالك التصنیع،/الصحیة

 القفازات؟ یرتدي أن ینبغي من
 .المشتركة األسطح بتطھیر یقومون من •
 .القمامة مع یتعاملون الذین الموظفون •
 .الطعام مع یتعاملون الذین الموظفون •

 )PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT( الشخصیة  الوقایة معدات
 

 من لحمایة مصممة أخرى  معدات أو مالبس أي  أو الواقیة، والنظارات والخوذات المالبس الشخصیة الوقایة معدات  تتضمن
) PPE( الشخصیة الوقایة معدات. غیره إلى یرتدیھا ممن المحتملة العدوى  انتشار ولمنع العدوى، أو اإلصابات من یرتدیھا

 قصارى  الشركات تبذل أن وینبغي. والقفازات والمآزر الوجھ وواقیات الكمامات تتضمن كورونا فیروس انتشار لمنع الُمستخدمة
 .الید متناول في  المالئمة) PPE( الشخصیة الوقایة معدات من األقل على یوًما 15 مدة تكفي میةبك لالحتفاظ جھدھا

 

 :التالیة لألسباب  العام الوقائي لالستخدام بھا یوصى وال الموظفین بتعرض المخاطرة زیادة إلى القفازات تؤدي: ملحوظة
 

 بیدین وجھك ومالمسة حمایة، أي توفر ال  فالقفازات لذلك یدیك، یؤذي ال) 2019-كوفید ( 2019 كورونا فیروس مرض •
 .بالعدوى كبیرة لمخاطرة تعرضك ال، أم قفازین ترتدي كنت سواءً  ملوثتین،

 القفازات إن یشعرون ألنھم الملوثة لألسطح الناس مالمسة احتمالیة تزداد . یرتدیھا لمن باألمان زائفًا ِحًسا  القفازات تخلق ما غالبًا •
 .الغرض ذلك تؤدي ال ھي  بینما روس،الفی تقیھم 

 أیدیھم الناس یغسل أن نود . أكبر لمخاطرة اآلخرین ویعرض مضر وھذا أیدیھم، غسل إلى الناس میل یقل القفازات، ارتداء عند  •
 .فیروس أي من بقوة یحمي ھذا ألن

 .للمخاطرة ُعرضة أكثر الموظفون یكون فقد  سلیمة، بطریقة القفازات تُخلع لم إن. تدریبًا سلیمة بطریقة القفازین خلع یتطلب •
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 األلومونیوم
 علب: األمثلة

 ورقائق الصودا
 القصدیر 

 ساعات 2-8

 الكرتون 
: األمثلة تتضمن
 الشحن صنادیق

 ساعة  24 

 الفخاریات
 األطباق: األمثلة

 واألقداح والخزفیات

 أیام  5

 النحاس 
 البنسات: األمثلة

 الشاي  وغالیات
 الطبخ  وأواني

 ساعات 4

 الزجاج 
 وأكواب األكواب: األمثلة
 والنوافذ والمرایا  القیاس

 أیام  5

 المعادن 
 مقابض : األمثلة

 والمجوھرات األبواب
 واألدوات 

 أیام  5 

 الورق 
 والبرید المجالت: األمثلة

 والمال 
 أیام  5 إلى  دقائق  من 

 البالستیك 
 الزجاجات: األمثلة

 واألزرار 
 أیام  2-3 

 للصدأ المقاوم  الفوالذ
 الثالجات: األمثلة

 والمقالي والقدور
 واألحواض 

 أیام  2-3

 الخشب 
 األثاث: األمثلة

 الخشبیة  واألرضیات
 أیام 4 

 

 وطھر نظف نشره، أو  كورونا بفیروس  اإلصابة فرصة من للحد
 .یومیًا ومكتبك منزلك في لمسھا یكثر التي واألغراض األسطح كل

وس كورونا   ) ع� األسطح19-(كوف�د 2019كم مدة ع�ش مرض ف�ي
 
 

 
 

 
 

 

 الطعام 
 الماء  تحت والخضروات الفاكھة غسل دوًما  یستحسن ولكن، . للطعام التعرض طریق  عن ینتشر كورونا  فیروس إن یبدو ال

 زیارتك بعد یدیك اغسل. سطحھا  على تكون قد جراثیم أي إلزالة بیدیك أو بالفرشاة  افركھا . تتناولھا  أن قبل الجاري
 .معلبة أو مجمدة منتجات شراء في تفكر أن فلك ضعیفًا، يالمناع جھازك كان إن. للسوبرماركت 

 الماء 
 لدیك المحلیة المیاه معالجة محطات فإن المیاه، مخزون إلى بالفعل وصل وإن. الشرب  ماء في كورونا  فیروس یُكتشف لم

 .جراثیم أي على بالقضاء  كفیل وھذا وتطھره، الماء ترشح
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