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كالیفورنیا أمًرا طالبا فیھ معظم ، أصدر مسؤول الصحة العامة في الوالیة ومدیر وزارة الصحة العامة لوالیة 2020مارس عام  19في 
بین السكان. 19-سكان كالیفورنیا بالبقاء في المنزل، لكبح انتشار كوفید

على صحة سكان كالیفورنیا غیر معروف بالكامل حتى اآلن. إذ تتراوح شدة المرض الُمبلغ عنھ بین خفیف جدًا (ال  19-إن أثر كوفید
د جدًا قد یؤدي إلى الوفاة. تعد مجموعات محددة أكثر عرضة لخطر االحتجاز في  تظھر أي أعراض على بعض األشخاص) إلى شدی

عاًما أو أكبر، والمصابون بحاالت طبیة خطیرة   65المستشفیات واإلصابة بمضاعفات خطیرة، من بینھم األشخاص الذین تبلغ أعمارھم 
العدوى بین األشخاص المخالطین المباشرین أو الموجودین في مسبقة مثل أمراض القلب أو الرئة أو داء السكري. یزداد احتمال انتقال 

أماكن سیئة التھویة مع شخص مصاب، حتى إذا لم یكن ھذا الشخص یعاني من أي أعراض أو لم تظھر علیھ أعراض حتى ھذا الوقت.

حسب كل قطاع أو بحسب  ومعدالت اإلصابة بھ، ب  19-ال تتوفر حتى وقتنا الحالي معلومات دقیقة عن أعداد المصابین بكوفید
المجموعات المھنیة، بما في ذلك بین عمال البنیة التحتیة األساسیین. لقد شھد عدد من أماكن العمل حاالت تفشي متعددة، وھو ما یشیر 

طویلة  أو نقلھا. تشمل أمثلة أماكن العمل ھذه المستشفیات ومرافق الرعایة 19-إلى أن العاملین معرضون لخطر اإلصابة بعدوى كوفید
األجل والسجون ومصانع إنتاج األغذیة والمستودعات ومصانع تجھیز اللحوم ومحالت بیع األغذیة.

نظًرا لتعدیل أوامر البقاء في المنزل، من الضروري اتخاذ جمیع الخطوات الممكنة، للتأكد من سالمة العاملین والجمھور.

تتضمن ممارسات الوقایة األساسیة ما یلي:
  ،التباعد البدني إلى أقصى حد ممكن
 أو الزبائن،استخدام أغطیة الوجھ من قِبل العاملین (حیثما ال یلزم حمایة الجھاز التنفسي) والزبائن
 ،الغسل المتكرر للیدین والتنظیف والتطھیر المنتظمین
  19-الوقایة من كوفیدتدریب العاملین على ھذه الممارسات، والعناصر األخرى المذكورة في خطة.

عالوة على ذلك، سیكون من الضروري تطبیق عملیات مالئمة لتحدید حاالت اإلصابة الجدیدة في أماكن العمل، واالستجابة بسرعة 
بمجرد تحدیدھا، والعمل مع سلطات الصحة العامة لوقف انتشار الفیروس. 

 الغرض
ود بیئة آمنة ونظیفة للعاملین. ال یھدف ھذا التوجیھ إلى إلغاء أو إبطال أي حقوق تقدّم ھذه الوثیقة توجیًھا لقطاع اإلنشاءات، لدعم وج

ي للعاملین سواء القانونیة أو التنظیمیة أو المتفاوض علیھا جماعیًا، وھي لیست شاملة نظًرا لعدم اشتمالھا على أوامر الصحة الُمطبقة ف
علق بالصحة والسالمة مثل تلك الصادرة عن قسم الصحة والسالمة المھنیة المقاطعة، وھي ال تحل محل أي متطلبات تنظیمیة حالیة تت

ابَق على اطالع دائم بالتغییرات في توجیھ الصحة العامة واألوامر المحلیة أو في الوالیة، طالما یظل   (Cal/OSHA).1في كالیفورنیا
الصفحة  سم الصحة والسالمة المھنیة في كالیفورنیا توجیًھا أوسع عن الصحة والسالمة على  مستمًرا. ینشر ق 19-الوضع الخاص بكوفید

، موجھ إلى أصحاب األعمال والعاملین في قطاع اإلنشاءات. لدى مراكز  19-للقسم الخاصة بالوقایة من العدوى بكوفید اإللكترونیة
 .الشركات وأصحاب العملیخص السیطرة على األمراض توجیًھا إضافیًا 

 

االستخدام اإللزامي ألغطیة الوجھ 
، والتي تتطلب بشكل عام توجیًھا الستخدام أغطیة الوجھ) CDPHیونیو، أصدرت وزارة الصحة العامة لوالیة كالیفورنیا (  18في 

امة وأماكن العمل حیثما توجد مخاطر عالیة للتعرض استخدام أغطیة الوجھ لكٍل من أفراد الجمھور والعاملین في جمیع األماكن الع
للمرض. 

یجب على مواطني كالیفورنیا ارتداء أغطیة الوجھ أثناء أدائھم للعمل، سواء أثناء وجودھم في مكان العمل أو أثناء تأدیتھم لعمل خارج 
الموقع، في الحاالت التالیة: 

عندما یتم التعامل بشكل شخصي مع أي فرد من الجمھور؛ •

العمل في أي مكان یزوره أفراد الجمھور، بغض النظر عما إذا كان أي شخص من الجمھور حاضًرا في ذلك الوقت؛  •

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Construction.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Construction.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 العمل في أي مكان یتم فیھ تحضیر الطعام أو تعبئتھ للبیع أو توزیعھ على اآلخرین؛ •

 

 

یارات؛ العمل في األماكن العامة أو المشي فیھا، مثل الممرات والساللم والمصاعد ومواقف الس •

في أي غرفة أو منطقة مغلقة حیث یوجد أشخاص آخرون (باستثناء أفراد األسرة المعیشیة أو محل إقامة الشخص) عندما   •
یتعذر القیام بممارسة التباعد البدني؛ أو

• 

 .

قیادة أو تشغیل أي مركبة نقل عام أو مركبة نقل جماعي أو سیارة أجرة أو خدمة سیارة خاصة أو سیارة مشاركة ركوب عند 
وجود ركاب آخرین. یوصى بشدة ارتداء أغطیة الوجھ حتى عندما ال یوجد ركاب.  

یمكن االطالع على التفاصیل الكاملة الُمتضمنة لجمیع المتطلبات واالستثناءات من ھذه القواعد عن طریق التوجیھ. نشجع بشدة على 
ارتداء أغطیة الوجھ في الحاالت األخرى، ویجوز ألصحاب العمل تطبیق متطلبات إضافیة تتعلق بأغطیة الوجھ، تحقیقًا اللتزامھم الذي 

یفرض علیھم توفیر مكان عمل آمن وصحي للعاملین. یجب على أصحاب العمل توفیر أغطیة الوجھ للعاملین أو سداد تكلفة معقولة 
. تمكنھم من الحصول علیھا

ینبغي على أصحاب العمل وضع سیاسة تكیفیة ألي عامل ینطبق علیھ واحدًا من استثناءات ارتداء أغطیة الوجھ. في حالة العاملین  
الُملزمین بارتداء أغطیة الوجھ بسبب اختالطھم المتكرر مع اآلخرین وعدم قدرة العامل على ارتداء غطاء الوجھ بسبب حالة طبیة، 

ینبغي إمداد العامل بخیار بدیل غیر ُمقید مثل واقي للوجھ مزود بغطاء متصل بالحافة السفلیة، إذا كان ممكنًا، وإذا سمحت الحالة الطبیة 
بذلك. 

ینبغي أن تكون المؤسسات التجاریة المفتوحة أمام الجمھور على درایة باستثناءات ارتداء أغطیة الوجھ المذكورة في توجیھ وزارة 
الصحة العامة لوالیة كالیفورنیا الخاص باستخدام أغطیة الوجھ، وال یجوز استبعاد أي فرد من الجمھور لعدم ارتداء غطاء الوجھ، في 
حالة امتثال ذلك الشخص  للتوجیھ . یتعین على المؤسسات التجاریة وضع سیاسات للتعامل مع ھذه االستثناءات على مستوى الزبائن  

 والزبائن والزوار والعاملین

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

 

 خطة محددة لموقع العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاصة بكل موقع، وإجراء تقییم شامل للمخاطر لجمیع مجاالت العمل   19-وضع خطة مكتوبة للوقایة من كوفید •
وجمیع مھام العمل، مع تخصیص شخص في كل مؤسسة لتطبیق الخطة. 

في الخطة الخاصة بمكان  باستخدام أغطیة الوجھتوجیھ وزارة الصحة العامة لوالیة كالیفورنیا الخاص دمج  •
العمل، مع تضمین سیاسة للتعامل مع االستثناءات. 

تحدید معلومات االتصال بإدارة الصحة المحلیة في المنطقة التي یقع بھا مكان العمل، لإلبالغ بالمعلومات عن  •
بین العاملین أو الزبائن.  19-تفشي مرض كوفید

لعاملین بالخطة وتدریبھم علیھا، وإتاحة الخطة للعاملین وممثلیھم.إبالغ العاملین وممثلي ا •

التقییم المنتظم للمؤسسة للتعرف على مدى االمتثال للخطة، وتوثیق أوجھ القصور الُمحدَّدة، وتصحیحھا.  •

، وتحدید ما إذا قد أسھمت أي عوامل ذات صلة بالعمل في خطر 19-التحقیق في أي حالة إصابة بكوفید •
تحدیث الخطة حسب الحاجة، لمنع المزید من اإلصابات. العدوى.

ذا شھد ، إلتوجیھات وزارة الصحة العامة لوالیة كالیفورنیاتطبیق العملیات والبروتوكوالت الالزمة وفقًا  •
مكان العمل تفشیًا. 

دقیقة أو أكثر) مع أي عامل ُمصاب، واتخاذ  15تحدید المخالطین المباشرین (في حدود ستة أقدام لمدة  •
والمخالطین المباشرین. 19-خطوات لعزل العامل (العاملین) المؤكدة إصابتھم بكوفید

االلتزام بذلك قد ینتج عنھ وجود حاالت إصابة في مكان العمل، یرجى االلتزام بالتوجیھات الواردة أدناه. إن عدم   •
وھو ما قد یؤدي إلى إغالق العملیات أو تقییدھا لفترة مؤقتة. 

 

موضوعات لتدریب العاملین 
، وكیفیة منع انتشاره، وما ھي الحاالت الصحیة المسبقة التي قد تجعل األفراد أكثر عرضة  19-كوفید  معلومات عن •

لإلصابة بالفیروس.

باستخ • األعراض،  و/أو  الحرارة  درجة  التحقق من  ذلك  في  بما  المنزل،  في  الذاتي  مراكز    دامالفحص  توجیھات 
 . السیطرة على األمراض

أھمیة عدم الحضور إلى العمل:  •

o مثل لما تحدده مراكز السیطرة على األمراض وفقًا 19-إذا ظھرت على أي عامل أعراض كوفید ،
الحّمى، أو القشعریرة، أو السعال، أو ضیق النفس أو صعوبة التنفس، أو التعب، أو ألم في العضالت 

لحاسة التذوق أو الشم، أو التھاب الحلق، أو احتقان أو سیالن أو الجسم، أو صداع، أو فقدان حدیث 
األنف، أو غثیان، أو قيء، أو إسھال، أو

o ولم تنتِھ مدة عزلھ، أو  19-إذا تم تشخیص أي عامل بكوفید ،

o  واعتبر العامل ضمن 19-یوًما الماضیة بشخص تم تشخیصھ بكوفید 14إذا اتصل أي عامل خالل ،
لعدوي (أي ال یزال في فترة العزل). المصابین المحتملین با

أیام على أول ظھور   10، إال بعد مرور 19- ال یجوز عودة أي عامل إلى العمل بعد تشخیصھ باإلصابة بكوفید •
لألعراض لدیھ، وبعد تحسن األعراض، وبعد عدم وجود أي ارتفاع في درجة الحرارة لدى العامل (من دون 

وال   19-تم تشخیصھ بكوفید ال یجوز ألي عامل  ساعة الماضیة. 72استخدام أدویة خافضة للحرارة) خالل 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

أیام من تاریخ أول فحص یؤكد اإلصابة  10یعاني من أي أعراض العودة إلى العمل إال في حالة مرور 
 .  19-بكوفید

طلب العنایة الطبیة في حال تفاقمت حدة األعراض، التي تشمل ألم أو ضغط مستمرین في الصدر أو اضطراب  •
الصفحة اإللكترونیة الخاصة بمراكز   یثات وتفاصیل إضافیة علىأو زرقة الشفتین أو الوجھ. تتوفر تحد

 . السیطرة على األمراض

استخدام معقم ثانیة (أو  20أھمیة غسل الیدین المتكرر بالماء والصابون، بما في ذلك الغسل بالصابون لمدة  •
% من األیزوبروبانول (إذا كان یصعب  70% على األقل من اإلیثانول (مفضل) أو 60الیدین یحتوي على 

الوصول للمنتج لألطفال غیر الخاضعین للرقابة) عندما ال یستطیع العاملون الوصول إلى حوض أو محطة 
 ).لتوجیھات مراكز السیطرة على األمراض غسیل یدین، وفقًا 

 أھمیة التباعد البدني في العمل وخارج العمل على حٍد سواء (انظر قسم التباعد البدني أدناه). •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستخدام المالئم ألغطیة الوجھ، وتشمل:  •

o صیة (أغطیة الوجھ ال تحمي مرتدیھا وال تندرج ضمن معدات الوقایة الشخPPE.(

o  یمكن أن تساعد أغطیة الوجھ في حمایة األشخاص الموجودین بالقرب من مرتدي الغطاء، لكنھا ال تُستخدم
بدیًال عن الحاجة إلى التباعد البدني والغسل المتكرر للیدین.

o .یجب أن تغطي أغطیة الوجھ األنف والفم

o  استخدام أغطیة الوجھ أو تعدیل وضعھا. ینبغي على العاملین غسل أیدیھم أو تعقیمھا قبل وبعد

o .تجنب مالمسة العینین واألنف والفم

o .یجب أال تتم مشاركة أغطیة الوجھ، وینبغي غسلھا أو التخلص منھا بعد كل مناوبة عمل

، الذي یحدد  توجیھ وزارة الصحة العامة لوالیة كالیفورنیا الخاص باستخدام أغطیة الوجھ المعلومات الواردة في  •
الحاالت التي یجب ارتداء أغطیة الوجھ فیھا واستثناءاتھا، باإلضافة إلى أي سیاسات وقواعد عمل وممارسات  

لضمان استخدام أغطیة الوجھ. ینبغي أن یتضمن التدریب أیًضا سیاسات صاحب العمل حول اعتمدھا صاحب العمل 
كیفیة التعامل مع األشخاص المستثنین من ارتداء أغطیة الوجھ. 

ضمان أي تدریب المتعاقدین المستقلین أو العاملین المتعاقدین أو المؤقتین في مكان العمل بشكل صحیح أیًضا على   •
وتوفیر اإلمدادات الالزمة ومعدات الوقایة الشخصیة. مناقشة ھذه المسؤولیات   19-ن مرض كوفید سیاسات الوقایة م

مسبقًا مع مؤسسات استقدام العاملین المؤقتین و/أو المتعاقدین.

معلومات عن مخصصات اإلجازة مدفوعة األجر التي قد یحق للعامل الحصول علیھا، والتي من شأنھا أن تیسر   •
البرامج الحكومیة الداعمة لإلجازة المرضیة وتعویض اطلع على معلومات إضافیة عن  ي المنزل.مالیًا بقاءه ف

قانون األسر أوًال  بموجب ، بما في ذلك حقوق العاملین في الحصول على إجازة مرضیة 19-العاملین في ظل كوفید
N-51-األمر التنفیذي للحاكم  و)Families First Coronavirus Response Actلالستجابة لفیروس كورونا ( 

، وحقوق العاملین في الحصول على مخصصات تعویض العاملین، والحقوق المفترضة ذات الصلة بالعمل في  20
 ، طالما یظل األمر ساریًا. N-62-20لألمر التنفیذي للحاكم ، وفقًا 19-ظل كوفید

تدابیر السیطرة الشخصیة وإجراء الفحص
و/أو األعراض لجمیع العاملین في بدایة مناوبات عملھم وأي من الموردین أو   توفیر فحوصات لدرجة الحرارة •

المقاولین أو غیرھم من العاملین الذین یدخلون المؤسسة. التأكد من أن القائم على فحص درجة الحرارة أو 
األعراض یتجنب المخالطة المباشرة مع العاملین إلى أقصى حد ممكن. 

ص ذاتي في المنزل، وھو یُعد خیاًرا مالئًما وبدیًال لتوفیره في المنشأة، تأكد من أنھ تم في حالة اإللزام بإجراء فح •
، وفقًا طرة على األمراضتوجیھات مراكز السی إجراء الفحص قبل ترك العامل للمنزل والتوجھ إلى المناوبة، واتبع

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave


 

 لما ھو منصوص علیھ تحت قسم موضوعات تُستخدم في تدریب العاملین أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على البقاء في المنزل.  19-تشجیع العاملین المرضى أو الذین یعانون من أعراض مرض كوفید •

أصحاب العمل توفیر جمیع معدات الوقایة الالزمة للعاملین، حیثما یلزم، والتي تشمل واقي العینین یجب على  •
والقفازات، والتأكد من استخدامھم لھا.

ینبغي على أصحاب العمل التفكیر في الحاالت حیث قد یكون استخدام القفازات التي یمكن التخلص منھا مفیدًا لتكملة   •
استخدام معقم الیدین؛ مثل الحاالت حیث یقوم العاملون بفحص اآلخرین بحثًا عن األعراض  غسل الیدین المتكرر أو 

أو یتعاملون مع األشیاء التي یتم لمسھا بشكل شائع. 

یقتصر دخول غیر العاملین إلى موقع العمل على أولئك المصنفین باعتبار دخولھم مسألة ضروریة من قبل اإلدارة   •
درجة الحرارة و/أو فحص األعراض قبل الدخول.  ویتعین علیھم اجتیاز فحص 

بروتوكوالت التنظیف والتطھیر
إجراء تنظیف شامل لألماكن كثیفة الحركة مثل غرف االستراحة، وأماكن تناول الغداء، وأماكن تغییر المالبس،  •

ھیر المتكرر لألسطح  وأماكن الدخول والخروج، بما فیھا الساللم وبئر الساللم والدرابزین وأزرار المصاعد، والتط
شائعة االستخدام، بما في ذلك مقابض األبواب والمراحیض ومرافق غسل الیدین، وغیرھا. 

تنظیف األسطح التي یمكن لمسھا بین المناوبات وبین كل مستخدم وآخر، أیھما أكثر تكراًرا، بما في ذلك على   •
لج، وأدوات التحكم في المعدات الثابتة سبیل المثال ال الحصر أسطح العمل، واألدوات، والمقابض، والمزا

والمتنقلة، بما فیھا األسطح الموجودة في مقصورات القیادة في جمیع السیارات.

الیدین مع كل استخدام للمعدات المشتركة مثل، أدوات مكان العمل،  • إلزام العاملین بغسل أیدیھم أو استخدام معقم 
عبئة، وغیرھا من المواد، والسماح بإتاحة فترات عمل مدفوعة للقیام وأجھزة الرادیو، وساعات التوقیت، وعربات الت

بذلك.

اإللزام بتعقیم المعدات المملوكة لصاحب العمل أو التي یدیر استخدامھا مثل القبعات الصلبة وأي واقیات للوجھ،   •
في نھایة كل مناوبة. تنظیف وتطھیر المعدات من الداخل، ثم من الخارج، ثم غسل الیدین. 

جیع العاملین ممن یملكون خوذات صلبة خاصة بھم على اتباع نفس بروتوكول التنظیف، وتوفیر منتجات  تش •
التنظیف والتطھیر المناسبة. السماح بإتاحة فترات عمل مدفوعة الستكمال ھذا التنظیف. 

محمولة بالید تجنب مشاركة الھواتف أو المستلزمات المكتبیة أو أدوات العمل األخرى أو معدات االتصاالت ال •
حیثما أمكن ذلك. ینبغي توفیر المعدات الطرفیة المخصصة بشكل فردي (لوحات المفاتیح، والھواتف، وسماعات 

الرأس، والمقاعد، وما إلى ذلك) حیثما أمكن. ینبغي تنظیفھا وتطھیرھا قبل وبعد كل استخدام إذا لزم األمر. ال  
تُشارك معدات الوقایة الشخصیة نھائیًا. 

وقت للعاملین لتنفیذ ممارسات التنظیف خالل مناوباتھم. ینبغي التكلیف بمھمات التنظیف خالل ساعات  إتاحة •
العمل، بحیث تكون جزًءا من مھام العمل الموكلة إلى العاملین. 

التأكد من أن دورات المیاه جاھزة للعمل ومزودة بالتجھیزات في جمیع األوقات، مع توفیر صابون إضافي   •
ومناشف ورقیة ومعقم للیدین، عند الحاجة. 

توفیر مرافق صحیة إضافیة (تتضمن مراحیض متنقلة ومحطات لغسل الیدین)، إذا كان ممكنًا وضروریًا، للحفاظ  •
على التباعد البدني خالل أوقات االستراحة المجدولة. 

لحركة، وموزعات الصابون، تركیب أجھزة ال تتطلب اللمس بالیدین، إن أمكن، بما فیھا أحواض استشعار ا •
وموزعات المعقمات، وموزعات المناشف الورقیة. 

للتأكد من أن جمیع  اتبع اإلجراءاتواألمراض األخرى المرتبطة بالمیاه،  بداء الفیالقةللحدّ من خطر اإلصابة  •
أنظمة المیاه ومیزاتھا آمنة لالستخدام بعد إغالق المنشأة لفترة طویلة.

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 •

• 

عند اختیار مواد كیمیائیة مطھرة، ینبغي على أصحاب العمل استخدام منتجات معتمدة لالستخدام ضد كوفید19-، 
مدرجة على القائمة المعتمدة الصادرة عن وكالة حمایة البیئة (EPA)، واتباع تعلیمات استخدام المنتج. استخدام  

مطھرات تحمل ملصق یفید أنھا فعالة ضد مسببات األمراض الفیروسیة الناشئة، أو محالیل التبییض المنزلیة 
المخففة ) 5مالعق كبیرة لكل جالون ماء( أو محالیل تحتوي على الكحول بنسبة 70% على األقل، المناسبة 

لالستخدام على السطح. تقدیم تدریب للعاملین على المخاطر الكیمیائیة، وتعلیمات الجھات الُمصنعة، ومتطلبات  
التھویة، ومتطلبات قسم الصحة والسالمة المھنیة في كالیفورنیا المتعلقة باالستخدام اآلمن. ینبغي على العاملین 

الذین یستخدمون المنظفات أو المطھرات ارتداء القفازات ومعدات الحمایة األخرى حسب متطلبات المنتج. اتباع 
طرق التنظیف األكثر أمانًا لمصابي الربو التي أوصت بھا وزارة الصحة العامة لوالیة كالیفورنیا وتأكد من  

التھویة المناسبة. 

التفكیر في تركیب منظفات ھواء محمولة عالیة الكفاءة، ورفع كفاءة مرشحات الھواء في المبنى أو في مقطورة  
البناء إلى أعلى مستوى ممكن، وإجراء تعدیالت أخرى لزیادة كمیة الھواء الطلق والتھویة في أماكن العمل 

واالستراحة. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

توجیھات التباعد البدني 
تطبیق تدابیر لضمان التباعد البدني بما ال یقل عن ستة أقدام بین العاملین. قد یشمل ذلك استخدام فواصل مادیة أو   •

رض أو الفتات، إلرشاد العاملین إلى األماكن التي ینبغي  إشارات مرئیة (على سبیل المثال، عالمات على األ
علیھم الوقوف فیھا). إعادة توزیع أماكن التجمع الشخصیة، لزیادة المسافة بین العاملین. تحدید مداخل ومخارج 

منفصلة ووضع العالمات واالفتات التي تشیر إلیھما.

البدني، وعقد بدًال من ذلك اجتماعات في موقع العمل تعدیل االجتماعات في الموقع بما یضمن تحقیق التباعد  •
بوجود عدد أقل من األفراد، لاللتزام بتوجیھات التباعد البدني. نقل االجتماعات والمقابالت األخرى لتكون عبر 
الھاتف أو المنصات الرقمیة أو عقدھا بأماكن خارجیة أو في مساحة تسمح بوجود تباعد بدني بمسافة ستة أقدام  

األقل بین العاملین.على 

النظر في تزوید العاملین الذین یطلبون تعدیل مھام العمل، بخیارات من شأنھا تقلیل اتصالھم مع أي زبون أو مع  •
العاملین اآلخرین (على سبیل المثال، إدارة المخزون بدًال من إدارة االحتیاجات اإلداریة، من خالل العمل عن  

بعد). 

عندما یكون ذلك ممكنًا وضروریًا، لتقلیل عدد العاملین الموجودین في موقع العمل  استخدام ممارسات في العمل، •
في المرة الواحدة. قد یشمل ھذا الجدولة (على سبیل المثال، توزیع مواعید بدء المناوبات وانتھائھا على فترات  

ان العمل الستیعاب  متعاقبة)، أو وصول العاملین بالتناوب إلى منطقة مخصصة خالل أي مناوبة. تجھیز مك
مناوبات عمل على فترات متعاقبة، وللحد من التزاحم بین أطقم العاملین. وضع قیود إضافیة على عدد العاملین في 

المناطق المغلقة، متى كانت مسافة التباعد البدني لستة أقدام غیر كافیة للحد من انتقال الفیروس. 

اقبة وفقًا للوائح األجور والعمل بنظام الساعة بھدف الحفاظ على  توزیع مواعید استراحة العاملین ضمن فترات متع •
بروتوكوالت التباعد البدني.

إغالق غرف االستراحة أو استخدام الحواجز أو زیادة المسافة بین الطاوالت/ الكراسي لفصل العاملین ومنع   •
یة ومقاعد للظل تضمن التباعد التجمعات أثناء فترات الراحة. إنشاء مناطق استراحة في الھواء الطلق مع أغط

البدني حیثما أمكن.

ینبغي على العاملین النظر في إحضار وجبة غداء یتم تحضیرھا في المنزل أو شراء وجبة لتناولھا في الخارج أو   •
طلب توصیلھا حیثما كان ذلك متاًحا طالما یمكنھم تجنب المناطق المكتظة.  

اإلنتاج ومجاالت العمل األخرى:   في مناطق 19-ل فیروس كوفیداستخدم التسلسل الھرمي التالي لمنع انتقا •
الضوابط الھندسیة والضوابط اإلداریة ومعدات الوقایة الشخصیة. 

o ضوابط تتضمن إنشاء فواصل مادیة أو مكانیة بین العاملین مثل الزجاج المقّوى أو فواصل أخرى وضع
المكاتب، حیثما یكون مالئًما، من أجل الفصل بین العاملین.ثابتة وغیر منفذة. تركیب ھذه الفواصل في  

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


o تتضمن الضوابط اإلداریة إبطاء عملیات سیر العمل وزیادة المناوبات، في حدود متطلبات السالمة، والتأكد
 من وجود وقت كاٍف لتنفیذ بروتوكوالت تنظیف وتطھیر مالئمة. 

 

 

 

o   ،وقفازات غیر منفذة. الحظ أنوأنواع معینة من األقنعةتتضمن معدات الوقایة الشخصیة واقیات الوجھ ،
لھا األولویة بالنسبة للعاملین في مجال   –مثل أجھزة التنفس    -بعض المعدات التي تستخدم لمرة واحدة  

الصحیة حالة    الرعایة  في  ذلك.  استخدامھا خالف  ینبغي  وال  األمراض،  مسببات  مع  یتعاملون  والذین 
استخدامھا، فكر في تغییرھا إلى أجھزة تنفس مطاطیة قابلة إلعادة االستخدام، للحفاظ على إمدادات مرافق 

الرعایة الصحیة.

قسم الصحة والسالمة  العمل جمیع معاییر المعرضین لإلصابة. یجب أن یستوفي أصحاب یجب مراجعة المتطلبات اإلضافیة المتعلقة باألشخاص  1
)  (CDC مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھاوأن تكون على استعداد لاللتزام بالتوجیھ الصادر عنھا وكذلك توجیھ  المھنیة في كالیفورنیا

ضافة إلى ذلك، یجب أن یكون أصحاب العمل على استعداد لتغییر عملیاتھم مع تغیر تلك باإل .(CDPH)وزارة الصحة العامة لوالیة كالیفورنیا و
التوجیھات. 

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.dir.ca.gov/
https://www.dir.ca.gov/
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