
حمایة سالمة وصحة العاملین
)19-كوفید(2019مرض فیروس كورونا 

) أوشا(استخدام إرشادات إدارة السالمة والصحة المھنیة 
ومراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا لحمایة العمال

نزألیسا إكیرت ودان ھیج/ مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة توضیحیةبینما نوفر أماكن العمل عبر اإلنترنت



ء العاملین في باستثنا(على جمیع الموظفین، بمن فیھم أولئك الذین یعملون بالفعل 
فعل على مجال الرعایة الصحیة، والمستجیبین األوائل، وغیرھم ممن تم تدریبھم بال

یجب علیھم  إكمال،) االحتیاطات العامة/ مكافحة العدوى، والحمایة الشخصیة
المة ویجب على أصحاب العمل توثیق ھذا التدریب على متطلبات الصحة والس

فیرمونت اإللزامیة، أو برنامج تدریبي آخر یلبّي أو یتجاوز ھذا التدریب المقدم من
.2020مایو 4بحلول ) VOSHA(إلدارة السالمة والصحة المھنیة 



ما ھو فیروس كورونا المستجد؟
كن أن الفیروسات التاجیة ھي عائلة من الفیروسات التي یم•

یة بین تنتشر الفیروسات التاج. تسبب المرض لدى الناس
.الحیوانات، بما في ذلك اإلبل والماشیة والقطط

، ھو الفیروس التاجي )SARS-CoV-2(2-كوف-السارس•
19-یدالبشري المعروف السابع والفیروس الذي یسبب كوف

)COVID-19( ،
ي إصابة ویعتقد أنھا انتقلت عبر األنواع من الحیوانات للبدء ف

.البشر
نزھیجودان إكیرتألیسا / مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة توضیحیة



):19-كوفید(2019ما ھو مرض فیروس كورونا 

.  ھو مرض تنفسي ینتقل من شخص آلخر19-كوفید•
ورونا الفیروس المسبب لفیروس كورونا ھو فیروس ك

ي المستجد الذي تم تحدیده ألول مرة خالل التحقیق ف
.، الصینووھانتفشي المرض في 

نزھیجودان إكیرتألیسا / مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة توضیحیة

CDC: المصدر

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf


عن الفیروسات التاجیة المعروفة األخرى؟19-كوفیدكیف یختلف 

ولكنھا ال تسبب العدید من الفیروسات التاجیة نزالت البرد الشائعة،•
.تشكل تھدیداً كبیراً لمعظم األشخاص األصحاء

لماضي، وقد تسببت فیروسات تاجیة أخرى في تفشي المرض في ا•
ومتالزمة ) سارس(بما في ذلك متالزمة االلتھاب الرئوي الحاد 

اجي كل منھا ناجم عن فیروس ت-) میرس(الشرق األوسط التنفسیة 
.مختلف

.ھو فیروس تاجي مختلف2-كوف-سارس• نزھیجودان إكیرتألیسا / مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة توضیحیة



كیف ینتشر فیروس كورونا؟
.یعتقد أن الفیروس ینتشر بشكل رئیسي من شخص آلخر•

شخاص ینتشر الفیروس عن طریق قطرات الرذاذ المتطایر الذي یصنعھ األ•
یمكن ف. الذین یعانون من فیروس كورونا عند السعال أو العطس أو التحدث
م لھذه القطرات أن تھبط في أفواه أو أنوف األشخاص القریبین أو یت

.استنشاقھا إلى رئتیھم

ً -یعاني األشخاص المصابون في كثیر من األحیان • من -ولكن لیس دائما
.أعراض المرض

كون قد ی. األشخاص الذین لیس لدیھم أعراض قادرون على نشر الفیروس•
و من الممكن أن یصاب الشخص بفیروس كورونا عن طریق لمس سطح أ

د أن ھذه شيء علیھ الفیروس ثم لمس فمھ أو أنفھ أو عینیھ، ولكن ال یعتق
.ھي الطریقة الرئیسیة النتشار الفیروس

نزھیجودان إكیرتألیسا / مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة توضیحیة

CDC: المصدر

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html


عالمات وأعراض العدوى

تشمل األعراض أمراض . لدیھ أعراض19-كوفیدلیس كل من أصیب بفیروس •
یوماً من 14إلى 2قد تبدأ األعراض بعد . الجھاز التنفسي الخفیفة إلى الشدیدة

.التعرض للفیروس

قشعریرة الحمى والسعال وضیق التنفس أو صعوبة في التنفس وال:وتشمل األعراض•
دید واھتزاز متكرر مع قشعریرة وآالم العضالت والصداع والتھاب الحلق وفقدان ج

.للطعم أو الرائحة

إذا كنت تعاني. ، اتصل بموفر الخدمة الصحیة19-كوفیدإذا كنت تعاني من أعراض •
.أو اذھب إلى المستشفى911من حالة طبیة طارئة، اتصل بالرقم 

نزھیجودان إكیرتألیسا / مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة توضیحیة

:أداة الفحص الذاتي لمركز السیطرة على األمراض
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-

testing/index.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/index.html


الوباء الحالي

.ملیون حالة حول العالم2.7أكثر من •

.19-یدكوفتشھد أجزاء مختلفة من الوالیات المتحدة مستویات مختلفة من نشاط •

إلى مراكز السیطرة 19-كوفیدأبلغت جمیع الوالیات الخمسین عن حاالت من •
.على األمراض والوقایة منھا

:أحدث ملخص للحالة
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/



الوباء الحالي
:في أمریكا ما یلي19-تشمل حاالت كوفید 

.الحاالت الواردة من الخارج من المسافرین–

.الحاالت بین األشخاص الذین على اتصال وثیق لحالة معروفة–

ى الحاالت المكتسبة من المجتمع المحلي حیث یكون مصدر العدو–
.غیر معروف

.19-معظم الوالیات األمیركیة تبلغ عن انتشار مجتمعي لـ كوفید– :أحدث ملخص للحالة
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/



أصبت بالعدوى/ إذا كنت قد تعرضت 

ك أو قبل البحث عن العالج، قم بتنبیھ مقدم الرعایة الصحیة الخاص ب•
.19-دكوفیعیادة الصحة المھنیة إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصاب بـ 

أخبر مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كنت قد تعرضت لشخص•
ر أعراض العدوى، وكذلك عن أي سف/مصاب بالفیروس ولدیك عالمات 

.19-كوفیدحدیث إلى المناطق التي انتشر فیھا 

لق  إذا كنت تواجھ صعوبة في التنفس، أو لدیك أي أعراض أخرى تتع•
.للحصول على مساعدة فوریة911باألعراض، اتصل بالرقم 

سكوت ھوسلي) / CDC(مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة



التشخیص والعالج

اجراء یمكن لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك تحدید ما إذا كان ینبغي•
لك بناًء على أي أعراض قد تكون لدیك، وشدة ھذه19-كوفیداختبار 

.األعراض

.19-كوفیدال یوجد حالیاً لقاح أو عالج محدد لـ •

شدید، قد یحتاج بعض المرضى، وخاصة أولئك الذین یصابون بمرض•
.إلى رعایة داعمة في المستشفى

سكوت ھوسلي) / CDC(مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا : صورة



مخاطر التعرض المھني

كافحة بشكل وثیق مع مراكز م) أوشا(تنّسق إدارة السالمة والصحة المھنیة •
، بما في ذلك المعھد الوطني للصحة )CDC(األمراض والوقایة منھا 

.، ووكاالت أخرى لرصد الوباء المستمر)NIOSH(والسالمة المھنیة 

ومن المرجح أن یعكس خطر التعرض في العدید من أماكن العمل الخطر •
الذي یتعرض لھ عامة الناس في المجتمع المحلي الذي یوجد فیھ مكان

.العمل

ع یمكن أن تزداد المخاطر عندما یكون للعمال اتصاالت وثیقة ومتكررة م•
.عامة الناس أو غیرھم من زمالء العمل البحار روب إیلوارد/ البحریة األمریكیة : صورة



مخاطر التعرض المھني
المھني قد یكون للعمال في بعض القطاعات نسبة خطر أعلى للتعرض•

:، بما في ذلك قطاعات19-كوفیدلـ 

الرعایة الصحیة والمختبرات–

االستجابة لحاالت الطوارئ–

خدمات المشرحة وغیرھا من خدمات العنایة بالموتى–

شركات الطیران–

حمایة الحدود وفحص الركاب–

)یدلیاتمثل متاجر البقالة والص(عملیات البیع بالتجزئة المھمة –

جیمس تورتیلوت/ الجمارك األمریكیة وحمایة الحدود : صورة



الحالیة تحمي العمال من العدوى) أوشا(معاییر إدارة السالمة والصحة المھنیة 

)  اأوش(اتبع معاییر إدارة السالمة والصحة المھنیة •
ـ الحالیة للمساعدة في حمایة العمال من التعرض ل

.19-كوفیدوالعدوى بـ 2-كوف-سارس

دارة یجب على أصحاب العمل أیضاً أن یتذكروا أن إ•
ند یمكنھا استخدام ب) أوشا(السالمة والصحة المھنیة 

من قانون السالمة ) 1) (أ(5الواجب العام، القسم 
والصحة المھنیة لضمان حمایة العمال من مخاطر 

رراً السالمة والصحة المعترف بھا التي قد تسبب ض
 ً .جسیما

لةذات الص) أوشا(متطلبات إدارة السالمة والصحة المھنیة 

 29(معدات الحمایة الشخصیةCFR 1910 subpart I)بما في ذلك ،:
 1910.132(المتطلبات العامة لمعدات الحمایة الشخصیة(
 1910.133(حمایة العینین والوجھ(
 1910.134(حمایة الجھاز التنفسي(
 29(حمایة الیدینCFR 1910.138(

 29(مسببات األمراض المنقولة بالدمCFR 1910.1030(
 29(اإلخطار بالمواد الخطرةCFR 1910.1200(
 29(حفظ السجالتCFR part 1904(



عالیة جداً -القطاعات ذات مخاطر التعرض للعدوى 

)  المسعفینمثل األطباء والممرضات وأطباء األسنان والمساعدین الطبیین و(العاملین في مجال الرعایة الصحیة •
عال، على سبیل المثال، التنبیب، وإجراءات تحریض الس(الذین یؤدون أو یقدمون  إجراءات مولّدة للرذاذ 

)  الغازیةوتنظیر القصبات، وانعاش القلب والرئتین، وبعض إجراءات طب األسنان والفحوص، وجمع العینات
.المعروفین أو المشتبھ بھم19-كوفیدلمرضى 

19-كوفیدموظفي الرعایة الصحیة أو المختبرات الذین یقومون بجمع أو التعامل مع عینات من مرضى •
.المعروفین أو المشتبھ بھم

وقت وفاتھم أو 19-كوفیدعمال المشرحة الذین یقومون بتشریح  جثث أشخاص معروفین بأنھم مصابون بـ •
.یشتبھ في ذلك



عالیة-القطاعات ذات مخاطر التعرض للعدوى 

جب أن مثل األطباء والممرضات وغیرھم من العاملین في المستشفى الذین ی(طاقم تقدیم الرعایة الصحیة والدعم •
ات یتم تنفیذ أي إجراءالبینما . (المعروفین أو المشتبھ بھم19-كوفیدیتعرضون لمرضى ) یدخلوا غرف المرضى

.)مولّدة للرذاذ

المعروفین أو 19-كوفیدالذین ینتقلون مرضى ) على سبیل المثال، مشغلي سیارات اإلسعاف(عمال النقل الطبي •
.   المشتبھ بھم في مركبات مغلقة

وقت وفاتھم أو یشتبھ 19-كوفیدعمال المشرحة الذین شاركوا في إعداد جثث أشخاص معروفین بأنھم مصابون بـ •
.في ذلك



متوسطة-القطاعات ذات مخاطر التعرض للعدوى 

بیل المثال، على س(أو اتصال قریب /و) أي أكثر من بضع دقائق(الوظائف التي تتطلب اتصاالً متكرراً •
، ولكنھم لیسوا معروفین أو 2-كوف-مع األشخاص الذین قد یكونوا مصابین بـ سارس) أقدام6ضمن 

.19-كوفیدیشتبھ في أنھم مصابون بـ 

:ومن األمثلة على ذلك•

.عمال التجزئة الحرجون، مثل العاملین في الصیدلیات ومحالت البقالة–

.عمال النقل، مثل سائقي الحافالت ومشغلي مترو األنفاق وسائقي سیارات األجرة–

.العمال في عملیات النقل األخرى–



)تحذیر(منخفض -القطاعات ذات مخاطر التعرض للعدوى 

، 2-كوف-ارساالتصال باألشخاص المعروفین أو المشتبھ في إصابتھم بمرض سال تتطلبالوظائف التي •
.مع عامة الناس) أقدام6ضمن (أو االتصال الوثیق المتكرر 

.العمال في ھذه الفئة لدیھم اتصال مھني ضئیل مع الجمھور وزمالء العمل اآلخرین•



متطلبات الصحة والسالمة اإللزامیة لجمیع العملیات
التجاریة وغیر الربحیة والحكومیة

اض یجب على جمیع الشركات اتباع إرشادات وزارة الصحة ومراكز السیطرة على األمر
)VOSHA(ومعاییر فیرمونت إلدارة السالمة والصحة المھنیة ) CDC(والوقایة منھا 



المتطلبات اإللزامیة
مل أو ال یجوز للموظفین الحضور إلى العمل أو موقع العمل أو البقاء في الع•

أو /الحمى و(السماح لھم بالبقاء إذا كان مریضین أو یعانون من أعراض 
).أو ضیق التنفس/السعال و

بالتواجد في موقع 19-كوفیدال یُسمح بالعمال اإلیجابیین غیر المصابین بـ •
على اتصال بعامل أو أي شخص آخر تم تشخیصھ) عمال(العمل وأي عامل 

ً 14مطلوب منھ الحجر الصحي لمدة 19-كوفیدبـ  .یوما



المتطلبات اإللزامیة
دخول یجب وضع الالفتات على جمیع المداخل تشیر بوضوح إلى أنھ ال یجوز•

.أي شخص إذا ظھرت علیھ أعراض أمراض الجھاز التنفسي
وینبغي، قدر اإلمكان، قبل بدء كل نوبة عمل، إجراء فحص مسبق أو مسح•

مى الح(للتحقق من أن كل موظف لیس لدیھ أعراض ألمراض الجھاز التنفسي 
.، بما في ذلك فحص درجة الحرارة)أو ضیق التنفس/أو السعال و/و



المتطلبات اإللزامیة
فحص درجة الحرارة•
درجة مئویة أو أعلى، تعتبر 38/درجة فھرنھایت100.4درجة حرارة –•

)CDC(حمى، وفقاً لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 
لى في الوقت الحالي، ھناك نقص في موازین الحرارة غیر المالمسة، ولكن ع•

، أرباب العمل أن یطلبوا على الفور، ویبذلوا قصارى جھدھم للحصول على
.  موازین الحرارة من أجل إجراء فحوصات درجة الحرارة الروتینیة



المتطلبات اإللزامیة
أقدام 6یجب على جمیع الموظفین مراعاة التباعد االجتماعي الصارم لمسافة •

.أثناء العمل، ما لم یذكر خالف ذلك، ویجب علیھم االمتناع عن لمس وجوھھم
.ال یسمح بتجمع الموظفین•



المتطلبات اإللزامیة
احة إذا كان ذلك ممكناً، یجب إغالق الوصول إلى المناطق المشتركة أو االستر•

.أو غرف الطعام أو التحكم فیھا
إذا كانت طبیعة عمل صاحب العمل، أو أن منطقة العمل ال تسمح للموظفین•

حدید بتناول وجبات الطعام بأمان في مساحة العمل، فیجب على صاحب العمل ت
ستیفاء منطقة أو غرفة مشتركة حیث یمكن استھالك وجبات الطعام بأمان بشرط ا

:جمیع الشروط



المتطلبات اإللزامیة
شر عند مداخل المنطقة أو الغرفة المشتركة المحددة، یجب على صاحب العمل ن•

غسیل السیاسة التي تحد من إشغال المساحة والحد األدنى للمسافة االجتماعیة و
تطھیر الیدین وتنظیف المكان/الیدین



المتطلبات اإللزامیة

عینة یجب على صاحب العمل أن یحد من إشغال المنطقة أو الغرفة المشتركة الم•
أقدام لكل 6بحیث یحافظ الشاغلون على مسافة اجتماعیة صارمة ال تقل عن 

.یجب على صاحب العمل تطبیق حد اإلشغال. فرد



المتطلبات اإللزامیة
لمنطقة أو یجب تنظیف ا-یجب أن یقوم الموظفون بمسح منطقتھم قبل المغادرة •

.على فترات منتظمة على مدار الیوم
د أو مطھر الیدین متاحة على الفور عن/یجب أن تكون مرافق غسل الیدین و•

.مداخل المنطقة أو الغرفة المشتركة المحددة

.



المتطلبات اإللزامیة
صى حد عند العمل بالداخل، افتح األبواب والنوافذ لتعزیز تدفق الھواء إلى أق•

.ممكن والحد من عدد األشخاص الذین یشغلون مساحة داخلیة واحدة
یجب ال یجوز ألكثر من شخصین أن یشغلوا مركبة واحدة عند القیام بالعمل، و•

 ً أن یرتدوا أغطیة الوجھ عند الركوب معا



المتطلبات اإللزامیة
.  ینیجب على الموظفین ارتداء أغطیة الوجھ على أنفھم وفمھم عند وجود اآلخر•

واقي "وفي حالة أمناء صندوق البیع بالتجزئة، یكون استخدام واق شفاف أو 
.مقبوالً بدالً من القناع" العطس



المتطلبات اإللزامیة
لحمامات یجب تنظیف وتعقیم جمیع المساحات والمعدات المشتركة، بما في ذلك ا•

ركبات واألسطح واألبواب واألدوات والمعدات التي یتم لمسھا بشكل متكرر، والم
خص إلى في بدایة ومنتصف ونھایة كل مناوبة، وعند اإلمكان، قبل النقل بین ش

.آخر



المتطلبات اإللزامیة
معقم یجب أن یكون لدى الموظفین وصول سھل ومتكرر إلى الماء والصابون أو•

كرر بما الیدین خالل مدة العمل، وغسل الیدین أو تعقیم الیدین مطلوب بشكل مت
.في ذلك قبل الدخول إلى مواقع العمل والخروج منھا



المتطلبات اإللزامیة
ة یجب على الشركات أن تطلب من العمالء والجمھور بشكل عام ارتداء أغطی•

.الوجھ في أي وقت یتفاعلون فیھ مع اآلخرین من خارج أسرھم

• ً :  تحدیث حول اإلضافات الجدیدة اآلمنة للعمل إلى أمر البقاء بالمنزل، البقاء سالما
https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-

additions-stay-home-stay-safe-order

https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions-stay-home-stay-safe-order


إرشادات 
للعاملین



ضع خطة
ابدأ بتقییم المخاطر في مكان عملك•
تماماً كما ھو الحال في جمیع المخاطر •

"  ابطالتسلسل الھرمي للضو"األخرى، یعتبر 
 ً مفھوماً مھما



االستبدال /االستبعاد
یجب تقییم المھام إلمكانیة العمل عن بعد•

ً /المؤتمرات والدورات التدریبیة عبر اإلنترنت/یجب أن تتم االجتماعات• افتراضیا

ً /المرضى عبر اإلنترنت/یجب أن تتم خدمات العمالء• افتراضیا

یجب إزالة االتصال بین الموظفین من خالل نشر محطات العمل•

. بأي شكل من األشكالیجب تشجیع الموظفین على البقاء في المنزل إذا شعروا بالمرض •
ویجب إبالغ ذلك بصورة موحدة

• ً .یجب إجراء اختبار درجة حرارة الموظفین إذا كان ذلك ممكنا



الضوابط الھندسیة
النظر في الحواجز المادیة لمنع االنتشار؛•

أي؛ حواجز محطات العمل–

أي؛ واق العطس ألمناء الصنادیق–

وینبغي النظر في عزل المھام حیثما أمكن ذلك•

یمكن أن تساعد أنماط التھویة ومعدالت تغییر الھواء في تقلیل التلوث•



ضوابط الممارسات اإلداریة والعمل
19-كوفیدضوابط ممارسة العمل یمكن أن تكون فعالة جداً في منع انتشار 

:فھم المبادئ األساسیة للوقایة•

أقدام على األقل عن 6مسافة التباعد االجتماعي ھو عندما یكون األشخاص قادرین على الحفاظ على:التباعد االجتماعي–
.بعضھم البعض

.یجب توفیر مرافق غسل الیدین وتعقیم الیدین، وإتاحتھا بسھولة، وتشجیع استخدامھا:النظافة الشخصیة–

.ام في بیئة العملیجب على أصحاب العمل تنفیذ بروتوكوالت لتنظیف وتطھیر األسطح كثیرة اللمس بانتظ:نظافة سطح العمل–

غیرھا من امسح األسطح مثل قضبان دفع األبواب وعربات التسوق وآالت نقاط البیع والكراسي في مناطق االنتظار و•
.المناطق التي یلمسھا العمالء أو الزوار أو العمال بشكل متكرر



تدریب الموظفین
وكذلك على ما یجب فعلھ إذا سافروا إلى مناطق عالیة المخاطر أو احتكوا 19-كوفیدتدریب جمیع العمال على مخاطر تعرضھم المھني لـ •

.بحاالت محتمل اصابتھا بالعدوى

:، ناقش)على سبیل المثال، في قطاعات الرعایة الصحیة(بالنسبة للعمال المعرضین بشكل خاص لخطر التعرض للعدوى •

.مصادر التعرض للفیروس والمخاطر المرتبطة بذلك التعرض–

الوقایة اتالطرق المناسبة لمنع أو تقلیل احتمال التعرض للعدوى، بما في ذلك استخدام الضوابط الھندسیة واإلداریة، وممارسات العمل اآلمنة، ومعد–
.الشخصیة

.العاملینتدریب) مثل، معیار مسببات األمراض المنقولة بالدم، معدات الوقایة الشخصیة) (أوشا(تتطلب بعض معاییر إدارة السالمة والصحة المھنیة –



)PPE(معدات الحمایة الشخصیة 
.تأكد من وجود فھم جید لما یعتبر معدات للوقایة الشخصیة وما ال یعتبر كذلك•

األشیاء التي ھي معدات للوقایة الشخصیة؛•

الطبیة ) الالتكس(أو المطاطیة نِتْریلقفازات مختلفة تحمي من مخاطر متفاوتة، األكثر شیوعاً، یتم استخدام قفازات :القفازات–
للحمایة من المخاطر المسببة لألمراض

ي حالة ف. في معظم األحیان یتم ارتداء أشكال مختلفة من البدل الواقیة للحمایة من المخاطر المسببة لألمراضحمایة الجسم؛–
)  Tyvek(تایفكمعروفین أو مشتبھ بھم ، یمكن ارتداء بدالت 19-كوفیدالمرافق التي لھا اتصال مباشر بأشخاص مصابین بـ 

لتكون منیعاً إلى أقصى حد من التصمیم، یجب إغالق كل الفتحات..! ولكن. لكامل الجسم

19-وفیدككما ینبغي ارتداء حمایة العین ألولئك المنخرطین في االتصال المباشر بأشخاص مصابین بـ الوجھ؛/حمایة العین–
ة عند كما یوفر قناع الوجھ حمایة ممتازة، خاص. یجب أن توفر حمایة العین حمایة جانبیة على األقل. معروفین أو مشتبھ بھم

استخدامھ جنباً إلى جنب مع حمایة العین

تعرف على الفرق بین األقنعة وأجھزة التنفس وتطبیقھا بشكل مناسب–



إرشادات 
للموظفین



تعّرف على الخطة
19-كوفیدیجب أن یكون لدى صاحب العمل خطة لحمایتك من انتشار •

وكموظف علیك أن تسأل وتفھم ھذه الخطة

؛19-كوفیدستشمل الخطة المفاھیم التالیة لحمایة العمال من •

)الحواجز، محطات العمل المتحركة/ الواقیات(تعدیل مكان العمل –

التباعد االجتماعي–

النظافة–

معدات الحمایة الشخصیة–

أغطیة الوجھ–



التباعد االجتماعي
اظ بمساحة یعني االحتف" التباعد الجسدي"التباعد االجتماعي، والذي یسمى أیضاً 

تعرض بینك وبین اآلخرین خارج منزلك، وھو وسیلة أكثر فعالیة للحمایة من ال
.للعدوى واالنتشار

.أقدام على األقل من األشخاص اآلخرین6ابق على بعد •

.ال تتجمع في مجموعات•

زامن أقدام لیس فعاالً ویجب أن یتم فقط بالت6أي اتصال وجھاً لوجھ أقل من •
.  مع ارتداء القناع

)CDC(المزید عن االبتعاد االجتماعي من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


 ً البقاء في المنزل، البقاء سالما
سماح ال یجوز للموظفین الحضور إلى العمل أو موقع العمل أو البقاء في العمل أو ال•

ق أو ضی/أو السعال و/الحمى و(لھم بالبقاء إذا كان مریضین أو یعانون من أعراض 
).التنفس

.بالتواجد في موقع العمل19-كوفیدال یُسمح بالعمال اإلیجابیین غیر المصابین بـ •
19-كوفیدعلى اتصال بعامل أو أي شخص آخر تم تشخیصھ بـ ) عمال(وأي عامل •

ً 14مطلوب منھ الحجر الصحي لمدة  .یوما

)CDC(المزید عن االبتعاد االجتماعي من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


تعقیم الیدین/غسل الیدین
.یعد غسل الیدین أحد أفضل الطرق لحمایة نفسك وعائلتك من اإلصابة بالمرض

:على جمیع الموظفین، بغض النظر عن مخاطر التعرض للعدوى المحددة

.ممارسة نظافة الیدین الجیدة والمتكررة–

العطس/اتباع اآلداب الجیدة للسعال–

.تجنب مالمسة العینین واألنف والفم بأیٍد غیر مغسولة–

.تجنب االتصال الوثیق مع الناس الذین یعانون من المرض–

استخدم معقم الیدین عندما ال یمكنك استخدام الماء والصابون– CDC: صورة

)CDC(المزید عن غسل الیدین من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


تعقیم الیدین/غسل الیدین
.اتبع ھذه الخطوات الخمس في كل مرة

ع الصابون ، أغلق الصنبور، وض)دافئة أو باردة(یدیك بالمیاه الجاریة والنظیفة بلل•
.على یدیك

حت أرغي ظھر یدیك وبین أصابعك وت. یدیك عن طریق فركھما بالصابونأرغي•
.أظافرك

عید میالد"ھل تحتاج إلى مؤقت؟ ھمھم أغنیة . ثانیة على األقل20یدیك لمدة افرك•
.من البدایة إلى النھایة مرتین" سعید

.یدیك جیداً تحت میاه جاریة ونظیفةاشطف•
.یدیك باستخدام منشفة نظیفة أو جففھم بالھواءجفف•

CDC: صورة

)CDC(المزید عن غسل الیدین من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


أقنعة وأغطیة الوجھ
باإلضافة إلى األمر . 19-كوفیداألقنعة أداة مھمة في الحمایة من انتشار فیروس 

)  CDC(توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا التنفیذي للحاكم،
تدابیر بارتداء أغطیة الوجھ القماشیة في األماكن العامة حیث یصعب الحفاظ على

التباعد االجتماعي

یجب على الموظفین ارتداء أغطیة الوجھ على أنفھم وفمھم عند وجود •
.اآلخرین

واقي "وفي حالة أمناء صندوق البیع بالتجزئة، یكون استخدام واق شفاف أو•
.مقبوالً بدالً من القناع" العطس

.  الصحیةیجب االحتفاظ باألقنعة الطبیة والجراحیة للعاملین في مجال الرعایة•
.اضغط ھنالمعرفة كیفیة صنع قناع لوجھك أو غطاء وجھ من القماش، 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


المنفسة/جھاز التنفس
.أجھزة التنفس مناسبة و تعتبر معدات للحمایة الشخصیة•

طواعیة، فال حاجة إلجراء اختبار N95إذا تم استخدام أقنعة •
الرابط)ولكن یلزم تقدیم الملحق إلزامي د(المالءمة  

ختبار إذا كانت أجھزة التنفس مطلوبة في مكان العمل، فیجب إكمال ا•
المالءمة، ویحتاج صاحب العمل إلى برنامج حمایة كامل ومفصل

)1910.134(

عند یجب استخدام أجھزة التنفس إذا شاركت في اإلجراءات الطبیة•
ما إلى التنبیب، وعالج السعال، و(التعرض للفیروسات الھوائیة 

)ذلك

رابط إلرشادات فیرمونت إلدارة السالمة والصحة المھنیة عن األقنعة
أجھزة التنفس/

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.134AppD
https://labor.vermont.gov/document/vosha-covid-19-facemasks-vs-respirators-understanding-difference


روابط لمستندات مفیدة

-https://labor.vermont.gov/document/osha:لسالمة عمال البقالة والتجزئة) أوشا(إرشادات إدارة السالمة والصحة المھنیة •
protecting-grocery-store-workers-covid-19

-https://labor.vermont.gov/document/osha-protection:لسالمة عمال البناء) أوشا(إرشادات إدارة السالمة والصحة المھنیة •
construction-workforce-during-covid-19

-https://labor.vermont.gov/document/osha-covid-19:لسالمة عمال التوصیل) أوشا(إرشادات إدارة السالمة والصحة المھنیة •
guidance-package-delivery-workforce

-https://labor.vermont.gov/document/osha-covid-19:لسالمة عمال التصنیع) أوشا(إرشادات إدارة السالمة والصحة المھنیة •
guidance-manufacturing-industry-workforce

-https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions:إرشادات وكالة التجارة للمرحلة األولى من العودة إلى العمل•
stay-home-stay-safe-order

https://labor.vermont.gov/document/osha-protecting-grocery-store-workers-covid-19
https://labor.vermont.gov/document/osha-protecting-grocery-store-workers-covid-19
https://labor.vermont.gov/document/osha-protection-construction-workforce-during-covid-19
https://labor.vermont.gov/document/osha-protection-construction-workforce-during-covid-19
https://labor.vermont.gov/document/osha-covid-19-guidance-package-delivery-workforce
https://labor.vermont.gov/document/osha-covid-19-guidance-package-delivery-workforce
https://labor.vermont.gov/document/osha-covid-19-guidance-manufacturing-industry-workforce
https://labor.vermont.gov/document/osha-covid-19-guidance-manufacturing-industry-workforce
https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions-stay-home-stay-safe-order
https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions-stay-home-stay-safe-order


للحصول على التحدیثات المستمرة

/https://www.osha.gov/SLTC/covid-19على) أوشا(قم بزیارة موقع إدارة السالمة والصحة المھنیة •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.htmlعلى19-كوفیدقم بزیارة موقع مركز السیطرة على األمراض •

https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19قم بزیارة قسم الصحة في فیرمونت على •

https://accd.vermont.gov/covid-19قم بزیارة وكالة التجارة وتنمیة المجتمع على•

على وسائل التواصل االجتماعي) أوشا(تابع إدارة السالمة والصحة المھنیة •

OSHA_DOL@: تویتر–

تابع صفحة وزارة العمل:فیسبوك–

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19
https://accd.vermont.gov/covid-19


شھادة إتمام
.من خالل إتمام الشھادة، فإنك تشھد بأنك أكملت ھذا التدریب وتفھم إرشادات السالمة المقدمة*

ضاً احتفظ بنسخة لك أی. یرجى ملء الشھادة القابلة للتعبئة، وتقدیم نسخة إلى صاحب العمل الخاص بك
.في حال احتجت إلى الرجوع إلیھا

*انظر الشریحة التالیة للحصول على إرشادات حول كیفیة حفظ نسخة من شھادتك على جھاز الكمبیوتر الخاص بك*

:لتحمیل شھادة اإلتمام الخاصة بك لھذا التدریب، یرجى زیارة
https://labor.vermont.gov/document/covid-19-training-certificate

https://labor.vermont.gov/document/covid-19-training-certificate
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