
ي مكان العمل 
ف �ف  تتبع المخالطني

ض هو أداة للصحة العامة ُ�ستخدم للمساعدة ع� وضع حد النتشار أمراض ُمعد�ة معينة. و�تضمن ذلك تحد�د اآلخ��ن الذين ر� ما خالطوا  تتبع المخالطني
ض عن قرب �شأن ك�ف�ة  وس وتقد�م التوجيهات ألولئك المخالطني ا تأ�دت إصابته بالف�ي الحفاظ ع� سالمتهم وصحتهم. و�شمل ذلك  عن قرب شخص�

وس كورونا  ي حالة مرض ف�ي
وس. للحجر الص�ي أهميته �ض ض عن قرب لمنع م��د من االنتشار للف�ي ) ألن  COVID-19(   2019الحجر الص�ي للمخالطني

وس دون الشع ي حالة إصابته بعدوى الف�ي
ە قبل أن �عرف بمرضه، أو �ض وس إ� غ�ي  ور بأعراض. الشخص �مكن أن ينقل الف�ي

 
 الحالة ذات األعراض 

ي حالة النت�جة اإل�جاب�ة للموظف 
 بعد اإلصابة بأعراض. �ض

 :  تتضمن األعراض ما ��ي
 السعال •
 ضيق التنفس  •
 °فهرنها�ت) 100.4°مئ��ة / 38الح� (درجة الحرارة>  •
 القشع��رة •
 الرعشة المتكررة مع القشع��رة  •
 ألم العضالت •
 الصداع •
 ألم الحلق •
 المستجد لحاسة التذوق أو الشمالفقدان  •

 الحالة دون أعراض 

ي حالة النت�جة اإل�جاب�ة للموظف 
 دون إصابته بأعراض. �ض

 :  تتضمن األعراض ما ��ي
 السعال •
 ضيق التنفس  •
 °فهرنها�ت) 100.4°مئ��ة / 38الح� (درجة الحرارة>  •
 القشع��رة •
 الرعشة المتكررة مع القشع��رة  •
 ألم العضالت •
 الصداع •
 الحلقألم  •
 الفقدان المستجد لحاسة التذوق أو الشم •

   /  /     تار�ــــخ بدء األعراض: 
ض من ذلك:      /    /    قبل يومني

   /   /    تار�ــــخ االختبار: 
ض من تار�ــــخ االختبار:     /   /    قبل يومني

ي مارس فيها الموظف عمله أو بعد التار�ــــخ  
التوار�ــــخ اليت

 المحسوب أعالە: 
 
 

، فإن  *إن لم �مارس الموظف  ض ة الزمن�ة الفاصلة ومدتها يومني عمله أثناء/بعد الف�ت
ض يتحمل مسؤوليتها رب العمل.   الحاجة لتتبع المخالطني

ي مارس فيها الموظف عمله أو بعد التار�ــــخ  
التوار�ــــخ اليت

 المحسوب أعالە: 
 
 

، فإن   ض ة الزمن�ة الفاصلة ومدتها يومني *إن لم �مارس الموظف عمله أثناء/بعد الف�ت
ض يتحمل مسؤوليتها رب العمل.   الحاجة لتتبع المخالطني

ي تلك التوار�ــــخ: 
 المخالطون عن قرب �ف

 
 
 

ض عن قرب هم من كانوا ع�   ون مخالطني ي مكان العمل الذين �عت�ب
األشخاص �ض

أقدام سواًء كانوا  6دق�قة أو ضمن مسافة  15مق��ة من المصاب بالعدوى لمدة> 
 يرتدون كمامة أم ال. 

ي تلك التوار�ــــخ: 
 المخالطون عن قرب �ف

 
 
 

ض عن قرب هم من كانوا ع�   ون مخالطني ي مكان العمل الذين �عت�ب
األشخاص �ض

أقدام سواًء كانوا  6دق�قة أو ضمن مسافة  15مق��ة من المصاب بالعدوى لمدة> 
 يرتدون كمامة أم ال. 

ي 
ي (أي عدم  و�صفة عامة، فإن من يتحدد إنهم مخالطون عن قرب ينب�ف

إخضاعهم للحجر الص�ي الذايت
ورة) لمدة  ل إال لل�ف ف ا من آخر وقت معروف للتعرض.  14مغادرتهم للم�ف  يوم�

ي مكان العمل: 
ف عن قرب �ف ي النظر فيها عند تحد�د المخالطني

 أسئلة مف�دة ينب�ف
 أقدام) 6من �عمل ع� مق��ة من الموظف؟ (ضمن مسافة تقل عن  •
ي الموظف وقته أثن •

احة وغرف الطعام؟)مع من �م�ض ي غرفة االس�ت
ات الراحة؟ (هل ُطّبق التباعد االجتما�ي بط��قة سل�مة �ض  اء ف�ت

بته؟ •
�
ي العمل �سكن مع الموظف أو �قاسمه ركوب مرك

 هل هناك أي شخص آخر �ض
 

شف أ��� من حالة إ�جاب�ة (للبحث عن  
َ
�ت

ُ
ي أن يراعيها أر�اب العمل عندما ت

 أنماط/مناطق ذات أهم�ة): اعتبارات أخرى ينب�ف
ل لشخص كانت نت�جة فحصه إ�جاب�ة  • ض ي الم�ض

ا �ض ا عن قرب/مخالط� هل �عرف رب العمل بالفعل إن الموظف جرى تحد�دە باعتبارە مخالط�
وس كورونا   )؟COVID-19(   2019لمرض ف�ي

ها أو موقع واحد بالمنشأة  • ا من غ�ي ە؟ هل هناك مناو�ة واحدة يبدو إنها أ��� تأثر� ا من غ�ي  يبدو إنه أ��� تأثر�
ك مع الحاالت اإل�جاب�ة؟ • ء آخر مش�ت ي

 هل هناك �ش
ات الراحة وما قبل المناو�ة؟) • ي مكان العمل؟ (ال �قت� ذلك ع� أثناء العمل فقط، بل و�متد إ� ف�ت

ام بال�مامة �ض ض  ماذا عن االل�ت
 

ە دون درا�ة منه، ول�ن من غ�ي  *ير�ب االنتباە: �ساعد ال�مامات القماش�ة ع� إبطاء انتشار الف وس إ� غ�ي ي ال�مامات المرء من أن ينقل الشخص الف�ي
وس. قد ت�ت �ي

ي اتباع التوجيهات الصادرة عن مسؤو�ي الصحة العامة ف�ما يتعلق 
وس. ينب�ض ي وقا�ة الشخص من اإلصابة بعدوى الف�ي

 باستخدام ال�مامات. المعروف مدى كفاءتها �ض
 
 

 2020يونيو   5لومات هو  آخر تار�ــــخ لتحد�ث المع 


	أسئلة مفيدة ينبغي النظر فيها عند تحديد المخالطين عن قرب في مكان العمل:
	اعتبارات أخرى ينبغي أن يراعيها أرباب العمل عندما تُكتَشف أكثر من حالة إيجابية (للبحث عن أنماط/مناطق ذات أهمية):

