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بشتى  الوعي  برفع مستوى  االهتمام  ثم  لديك،  العاملين  عند  الوعي  تحسين مستويات  أوًال  مطلوب منك 

الوسائل الممكنة، تاليًا عدد من األسئلة التي �تعلق بأهمية التوعية:

مطلوب منك أن تكون على اطالٍع دائم بالوضع الصحي للعاملين لديك، وهنا يجب أن تبني الئحة استفسا�ات 

سهلة التعبئة من قبل العامل وننصح أن يتم االستفادة من هذه الالئحة بشكل متك�ر، وحتى نساعدك في بناء 

هذه الالئحة وكيفية االستفادة منها في إج�اء فحوصات كو�ونا، عليك أن تجيب على هذه األسئلة:

ق من مستوى وعي العاملين  المحور األول: التحقُّ

المحور الثاني: إج�اء فحوصات كو�ونا 

ما هي التوجيهات والمعلومات
التي ستحتاج لتقديمها للعاملين؟ 

 كيف سوف تبقى على اطالع دائم بشأن

األع�اض عند العاملين؟

كيف سيتم التعامل مع هذه الالئحة بعد تعبئتها؟

ما هي ش�وط عودة المصا�ين إلى عملهم؟

السؤال

ما هي وسيلة التوعية التي سوف تحتاج
  لعرضها على العاملين؟ مثال: المنشو�ات – الورشات 

ما هي مصادر المعلومات الوثيقة والدقيقة؟
مثال: و�ارة الصحة – منظمة الصحة العالمية 

اإلجابةالسؤال

اإلجابة

ما هي األع�اض التي يجب التحقق منها؟

من الذي سوف يحتاج إلى الفحص؟

وكم مرة يجب أن يفحص؟ 
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إن الحد من ا�تشار في�وس كو�ونا في منشأ�ك يتطلب تحديد عدٍد من الضوابط ومع تحديد األشخاص المسؤولين 

عنها، مع تحديد التغ�ي�ات التي يجب أن تط�أ على شكل العمل.

يجب أن يكون لديك تصّور واضح عن خطة السالمة حول آلية التعامل مع المخالطين للمصا�ين أو المصا�ين 

أو الحاالت المشتبه �إصابتها بفي�وس كو�ونا داخل منشأ�ك.

ما هي الضوابط التي يجب ا�خاذها؟

 ما هي التغ�ي�ات التي من الممكن أن تط�أ

 ما هي معلومات االتصال مع مدي��ة الصحة

في منطقتك؟

 ما هي اإلج�اءات التي يجب ا�باعها لفحص

المخالطين؟

ما هي ش�وط عودة المصا�ين إلى عملهم؟

اإلجابةالسؤال

 من هم األشخاص المسؤولين عن الضبط والحفاظ

على الوقاية؟

 كيف س�تم م�اقبة الت�ام العاملين

والمتواجد�ن؟

 ما هي التغ�ي�ات التي من الممكن أن تط�أ

على العمل للحد من العدوى؟

ما هي إج�اءات الع�ل الخاصة بمنشأ�ك؟

 كم عدد أيام الع�ل في حال عدم ظهور أع�اض

على المخالطين؟

اإلجابةالسؤال

المحور الثالث: الحد من ا�تشار العدوى 

 المحور ال�ابع: التعامل مع حاالت االشتباه باإلصابة 
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 المحور الخامس: ف��ق الطوارئ ونقاط االتصال 
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حتى تكون متأكدًا من أن اإلج�اءات جميعها �تم على أحسن وجه، يجب أن تعرف من هم أعضاء ف��ق الطوارئ الذي 

سيكون بمثابة حلقة الوصل �ين كل األط�اف في منشأ�ك، وسوف يكون مسؤوًال عن تط�يق هذه اإلج�اءات، وحتى 

تحدد من هم هؤالء الموظفين أجب عن هذه األسئلة:

بعد اإلجابة على األسئلة السابقة وبناء خطة السالمة الخاصة بك بشكٍل ُمحكم، ننصحك أن تقوم بتعبئة 

�يانات هذا الملخص بناء على اإلجابات، وأن يتم وضعها في مكان واضح لجميع العاملين. 

من هم أعضاء ف��ق الطوارئ؟

ما هي مهمات كل شخص من أف�اد الف��ق؟

 

 ما هي التغ�ي�ات التي من الممكن أن تط�أ

اإلجابةالسؤال

  هل يغطي أعضاء الف��ق كل األقسام ولد�هم

خطوط تواصل مع جميع العاملين؟

ما هي صالحيات ف��ق الطوارئ؟



التي قد تساعدك في حماية منشأ�ك والعاملين بها من في�وس كو�ونا
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قم باإلجابة على األسئلة في الصفحة التالية



كيف يمكن التأكد من معرفة جميع العاملين عن ط�ق الوقاية والحد من ا�تشار الفي�وس؟     

(ضع قائمة اإلج�اءات هنا)

زمالئنا الك�ام, 

مع أمنيا�نا لكم بالسالمة فإننا نود أن نضعكم في صورة خطة السالمة الخاصة بمنشأ�نا، إن االلت�ام بهذه 

الخطة سوف يساعدنا جميًعا في التحكم با�تشار العدوى في منشأ�نا، وسوف يكون سبًبا في استم�ا��ة 

العمل ومصدر �زقنا جميعــًا، مع تحيات اإلدارة.

كيف نقوم بفحص الموظفين؟

كيف �تحكم في الحد من ا�تشار العدوى في مكان العمل؟

التباعد الجسدي 

 التنظيف والتعقيم 

أخرى 
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اإلج�اءات الُمطّبقة
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