
إرشادات للقطاع الصناعي

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

توصيات وتدابير وقائية لمكافحة
فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩): 



هذه الوثيقة صادرة دون تحرير رسمي من جانب األمم المتحدة.
وال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي هــذه الوثيقــة وال طريقــة عــرض المــادة التــي تتضمنهــا علــى اإلعــراب عــن اّي رأي كان 
ــة أو  ــم أو مدين ــد أو إقلي ــي ألي بل ــدو) بشــأن المركــز القانون ــة (اليوني ــة الصناعي ــة منظمــة األمــم المتحــدة للتنمي مــن جانــب أمان
منطقــة أو للســلطات القائمــة فيهــا أو بشــأن تعييــن حدودهــا أو تخومهــا، أو نظامهــا اإلقتصــادي أو درجــة تطورهــا. والتســميات 
مــن قيبــل "متقدمــة"، كمــا أو "صناعّيــة"، أو "ناميــة"  يقصــد منهــا اليســر اإلحصائــي وال تعبــر بالضــرورة عــن حكــم علــى المرحلــة التــي 

بلغها بلد أو منطقة ما في مسيرة التنمية. وال يعني ذكر أسماء شركات أو منتجا ت تجارّية انها تحظى بتأييد اليونيدو.
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إبراء 

ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع



ــا علــى عاتــق منظمــة األمــم  تــّم النشــر بمســاهمة حكومتــي إيطاليــا واليابــان. أمــا المســؤولية عــن محتــوى النشــر فهــي حصرًي
المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهو ال يجّسد بالضرورة وجهة نظر حكومتي إيطاليا واليابان.

إبراء 

ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع

تمــت صياغــة هــذه اإلرشــادات تلبيــًة لطلــب وزارة الصناعــة الّلبنانيــة مــن أجــل دعــم القطــاع الصناعــي ومســاعدته 
على التكّيف مع أزمة كوفيد-١٩ واالستجابة مباشرة لمستلزمات الصحة العامة عموًما وسالمة العّمال في المصانع 

خصوًصا.

بتاريخ ١٧ أبريل/نيسان ٢٠٢٠
إرشادات مرحلية 

إقرار

المشاريع
إّن كتّيب اإلرشادات هذا ممّول من قبل دولتي إيطاليا واليابان ضمن المشاريع التالية:

     دعــم خلــق فــرص العمــل واالبتــكار فــي قطــاع األغذيــة الزراعيــة فــي لبنــان مــن خــالل نقــل التكنولوجيــا والتدريــب علــى 
 من الدولة اإليطالية.

ٍ
المهارات، بتمويل

    تدريب على مهارات البناء القائمة على السوق للجميع، بتمويل من دولة اليابان.



تمهيد 

المقّدمة والخلفية 

األهداف 

كيفية استعمال هذا الدليل 

التدابير الوقائية الخاصة بالمجال الصناعي 

التدبير ١: الكشف على الموّظفين والزّوار في المصنع للتحقق من عدم وجود عوارض
                 مرض كوفيد-١٩ لديهم أو تعّرضهم له 

                  الكشف الالتفاعلي 

                  الكشف التفاعلي 

                  مراقبة الموّظفين الذاتية لألعراض وتعّرضهم للعدوى 

التدبير ٢: التباعد الجسدي في بيئة العمل الصناعية 

                  المداخل، الممّرات، المساحات المشتركة وحركة طاقم العمل داخل المنشأة 

                  ممارسات تسجيل الدخول والخروج 

                  بيئة اإلنتاج 

                  تبديل مناوبات العمل 

                  العمل المكتبي/اإلداري 

                  أنشطة التدقيق ومراقبة الجودة 

                  إعتبارات أخرى 

التدبير ٣: إرشادات نظافة اليدين 

التدبير ٤: اإلستخدام السليم للقفازات أحادية اإلستعمال 

التدبير ٥: إرشادات النظافة التنفسية واإلستعمال السليم لألقنعة وأغطية الوجه 

                  إرشادات عامة 

                  المسموح والممنوع عند ارتداء قناع/غطاء للوجه 

                  أغطية الوجه القماشية القابلة إلعادة اإلستخدام 

التدبير ٦: التنظيف والتعقيم الخاص بكوفيد-١٩ في المصانع 

                  التنظيف والتعقيم الروتيني 

 متكّرر 
ٍ
                  األماكن عالية الخطورة واألسطح التي يتم لمسها بشكل

                  المعّقمات المستعملة لمكافحة كوفيد-١٩
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التدبير ٧: إستراتيجيات اإلستجابة عند اإلشتباه بحالة كوفيد-١٩ في البيئة الصناعية 

                  في حال اإلشتباه أو التأكد من إصابة موظف بكوفيد-١٩ 

                  في حال تعّرض موظف ألشخاص ُيشتبه أو ُمثبتة إصابتهم بكوفيد-١٩ 

التدبير ٨: إستالم، نقل وتسليم المنتجات 

التدبير ٩: المقاصف وغرف اإلستراحة الخاصة بالموظفين 

التدبير ١٠: غسل المالبس والتخلص من النفايات 

التدبير ١١: إجراء دورات تدريبية منتظمة وتذكيرية والتواصل مع فريق العمل 

التدبير ١٢: اإلجراءات التنظيمية واإلدارية للصناعات 

الملحق رقم ١–نموذج عن استبيان الكشف على الموّظفين/الزّوار 

الملحق رقم ٢–نموذج عن قائمة التدقيق الخاصة بأعراض كوفيد-١٩ للموظفين 

الملحق رقم ٣– الئحة باألماكن عالية المخاطر/األسطح األكثر عرضة لّلمس 

الملحق رقم ٤–شجرة القرارات الخاصة بكوفيد-١٩ للمصانع 

الملحق رقم ٥–مثال عن التدابير الخاصة بـ" اإلجراءات التشغيلية القياسية  " عند خضوع
                          العامل للفحص المخبري و/أو عندما تأتي نتيجة فحوصاته المخبرية إيجابية

                          أو تظهر لديه أعراض كوفيد-١٩ 

المراجع 
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األوروبيــة لســالمة األغذيــة [٦]. ولكــن تــم عــزل مــادة الحمــض النــووي 
للمرضــى  البــراز  عينــات  مــن   (RNA) كوفيــد-١٩   بفيــروس  الخاصــة 
البــراز  عبــر  الفيــروس  انتقــال  احتمــال  يبقــى  وبالتالــي   ، المصابيــن[٧] 
(البرازي-الفمــوي) ممكنــًا. بالرغــم مــن عــدم وجــود أيــة تقاريــر أو إثباتــات 
بعــد  اليديــن  غســل  يبقــى  العــدوى،  النتقــال  الطــرق  هــذه  حــول 
ــا ال ســيما لمــن يعمــل فــي مجــال  اســتعمال دورة الميــاه، أمــًرا ضرورًي
الفرنســية  الوكالــة  تقييــم  بحســب  كذلــك،   .[٢] الغذائيــة  المــواد 
لألغذيــة والصحــة والســالمة المهنيــة (Anses)، ال يمكــن االســتبعاد 
مضــغ  أثنــاء  بالعــدوى  التنفســي  الجهــاز  إصابــة  الحتمــال  النهائــي 

الطعام الملّوث [٨].

فيمــا يســتمّر فيــروس كوفيــد-١٩ فــي االنتشــار، وبينمــا يســتمّر العلم في 
التطــّور لفهــم الفيــروس، تُعتبــر الحاجــة إلــى غســل اليديــن والتنظيــف 
والتعقيــم ضروريــة مــن أجــل الوقايــة مــن فيــروس كوفيــد-١٩ وتأميــن 
الممارســات  هــذه  اعُتبــرت  لطالمــا  ســليمة.  بطريقــة  المســتلزمات 
مهّمــة (فــي كافــة االوقــات) فــي صناعــات األغذيــة، غيــر انهــا اكتســبت 
ــًا أهّميــًة فائقــة خــالل جائحــة كوفيــد-١٩ فــي كافــة أنــواع القطاعــات  حالي
الصناعيــة، وينبغــي أن يتــم دمجهــا مــع التدابيــر اإلضافيــة الموصــى بهــا 
الجســدي  التباعــد  مثــل  العالميــة  الصحــة  منظمــة  قبــل  مــن 
واالســتخدام الســليم لمعــدات الحمايــة الشــخصية (PPE) واألقنعــة 
والقفــازات ومــا إلــى ذلــك. ينبغــي علــى شــركات مــواد األغذيــة االســتمرار 
فــي تأميــن أعلــى معاييــر النظافــة وتعزيــز ممارســات الســالمة الغذائيــة 
تقييــم  عليهــا  كمــا  الغــذاء.  ســالمة  إدارة  نظــم  مــع  تماشــًيا  لديهــا 
التدابيــر  عــن  ناتجــة  الغــذاء  ســالمة  علــى  مخاطــر  ظهــور  احتمــال 
اإلضافية المتعّلقة بفيروس كوفيد-١٩. يسود حالًيا مطلٌب طارئ في كافة 
القطاعــات لتطبيــق التدابيــر الوقائيــة والحــرص علــى االمتثــال لهــا مــن 

أجل معالجة أزمة كوفيد-١٩. 

 فــي الصيــن تحــّول اآلن إلــى جائحــة عالميــة. يواجــه العالــم 
ٍ
مــا بــدأ كوبــاء

حاليًا الجائحة التي تســبّب بها فيروس "ســارس-كوف-٢" المســؤول عن 
انتشــار مرض فيروس كورونا المســتجّد كوفيد-١٩[١]. اعتمدت الحكومة 
الشــركات  كافــة  علــى  تاًمــا  إغالًقــا  وفرضــت  صارمــة  تدابيــر  الّلبنانيــة 
والمؤسســات مــن أجــل الحــّد مــن انتقــال الفيــروس. غيــر أنَّ بعــض 
القطاعــات الصناعيــة مثــل مصانــع إنتــاج المــواد الغذائيــة، سالســل 
اإلمــداد، الموّزعيــن، بائعــي التجزئــة، بائعــي الجملــة، ومــوّردي منتجــات 
األساســية"  التحتيــة  "البنيــة  مــن  جــزًءا  تشــكل  والتعقيــم  التنظيــف 
للبــالد، وبالتالــي يجــب أن تســتمّر فــي عملهــا لتأميــن المــواد الغذائيــة 
والمســتلزمات الضروريــة وتلبيــة إحتياجــات المجتمــع. إّن المحافظــة 
ضروريــة  المذكــورة  القطاعــات  فــي  العامليــن  وصحــة  ســالمة  علــى 
لحمايــة الصحــة العامــة والتغلــب علــى الجائحــة الحاليــة. تواجــه هــذه 
علــى  األســواق  فــي  الطلــب  الرتفــاع  اإلســتجابة  تحّديــات  القطاعــات 
وحمايــة  ناحيــة،  مــن  الغذائيــة  والمــواد  الألساســية  المســتلزمات 
ذلــك  كّل  إلــى  ُيضــاف  أخــرى.  ناحيــة  مــن  المــرض  مــن  الموظفيــن 
مســؤولية المحافظــة علــى مســتويات عاليــة مــن حيــث معاييــر الجــودة 

وسالمة الغذاء وثقة المستهلك.
وفقــًا  لمــا صــدر عــن منظمــة الصحــة العالميــة [٢]، ينتقــل الفيــروس 
 إلــى آخــر مــن خــالل تقــارب األشــخاص 

ٍ
 أساســي مــن شــخص

ٍ
بشــكل

أو  النفــس  أو  (الســعال،  التنفســي  بالــرذاذ  المباشــر  والتالمــس 
العطــس) أو أدوات العــدوى، كمــا يمكــن أن يســتقّر هــذا الــرذاذ علــى 
األدوات واألســطح المحيطــة بالشــخص المصــاب. مــن الممكــن أيضــًا 
أن يلتقط أشخاص آخرون فيروس كوفيد-١٩ من خالل لمس هذه األدوات أو 
األســطح، أو لمــس يــد الشــخص المصــاب ومــن ثــّم القيــام بلمــس 
مثــًلا،  األدوات/األســطح  هــذه  تشــمل  الفــم.  أو  األنــف  أو  العينيــن 
األســطح التــي يكثــر لمســها فــي البيئــة الصناعيــة (مقابــض األبــواب، 
مفاتيــح اإلضــاءة، المراحيــض، غــرف االســتراحة...)، أغلفــة التوضيــب، 

المعدات الخ...   
ــا إجــراء أبحــاث لتقييــم الفتــرات التــي قــد يبقــى فيهــا فيــروس   تــّم حديًث
كوفيــد-١٩ علــى مختلــف األســطح، وقــد أشــارت إلــى أّن الفيــروس يبقــى 
لمــّدة تصــل إلــى ٧٢ ســاعة علــى البالســتيك والفــوالذ المقــاوم للصدأ، و٤ 
ســاعات علــى النحــاس، و٢٤ ســاعة علــى الكرتــون، و٣ ســاعات فــي الهبــاء 
الجــوي [٣]. ُأجريــت هــذه األبحــاث فــي ظــّل ظــروف مخبريــة (رطوبــة 
نســبية وحــرارة مضبوطتــان) وينبغــي تفســيرها بحــذر علــى أرض الواقــع 
فــي البيئــة الصناعيــة. يمكــن للفيروســات التاجيــة البشــرية التــي تمــت 
دراستها سابًقا مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد (SARS)، أو فيروسات 
متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية (MERS)، أن تبقــى علــى األســطح 
الجامدة مثل المعدن أو الزجاج أو البالستيك لمدة تصل إلى ٩ أيام [٤]. 
ال يوجــد حالًيــا دليــل علــى انتقــال فيــروس كوفيــد-١٩ بواســطة األغذيــة أو 
العبوات الغذائية كما أشارت إليه كّل من منظمة الصحة العالمية [٢]، 

إدارة الغذاء والدواء في الواليات المتحدة األميركية [٥] والوكالة

تــّم إعــداد هــذه اإلرشــادات مــن أجــل مســاعدة كافــة القطاعــات الصناعيــة علــى تطبيــق التدابيــر الوقائيــة لمكافحــة مــرض فيــروس كورونــا المســتجّد 
(كوفيد-١٩). يشّكل هذا المستند مجّرد دليًال مساعدًا، فالشركات مدعّوة بشّدة إلى اعتماده بما يتالءم مع وضعها وظروفها. يستند هذا الدليل على 
المعرفة الحالية لكوفيد-١٩. ال تترتب على المستندات اإلرشادية واستخدامها، بما في ذلك هذا الدليل، أية موجبات قانونية، إّلا أنّه يمكن اإلستناد إليها 
ــى  ــة أو قانونيــة محــّددة. إّن اســتخدام كلمــة "ينبغــي" أو "يجــب" فــي هــذا المســتند يشــير إل ــة متّطلبــات تنظيمي ــى أي ــم تتــم اإلشــارة إل كتوصيــات مــا ل

اقتراح أو توصية. سيتم تحديث هذه اإلرشادات المرحلية فور توّفر المزيد من المعلومات حول مرض فيروس كورونا المستجّد (كوفيد-١٩).

تمهيد

المقّدمة والخلفية
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     وضع تخطيط منّظم وثابت لتطبيق التدابير الوقائية الموصى بها.
     تسليط الضوء على سلسلة من التدابير اإلضافية والضرورية من أجل الحفاظ على سالمة القطاع الصناعي وتأمين

     المستلزمات المالئمة والسليمة.
     مساعدة المصانع على تعديل سياساتها الخاصة بما يتناسب مع احتياجات منشآتها والمخاطر الخاصة بها.

     حماية الموظفين من االصابة بمرض كوفيد-١٩.
     تقليل عدد أيام العمل الضائعة بسبب المرض.

من الممكن أن تؤّدي المناهج غير المنظمة لمعالجة أزمة كوفيد-١٩ إلى تعريض القطاع الصناعي للخطر. لذلك، تهدف  
هذه اإلرشادات إلى ما يلي:

مراجعة كامل المستند بدقة.
تحديد اإلرشادات أو اإلجراءات التي تنطبق على المجال الخاص بمصنعك، جزئًيا أو كّلًيا.

تكييف التدابير واإلجراءات تبًعا الحتياجات/سياق المجال الخاص بمصنعك. 
تطبيق التدابير الوقائية واإلجراءات الجديدة أو المعّدلة.

توثيق التدابير واإلجراءات المعتمدة وحفظ المستندات المناسبة. 

كيفية استعمال هذا الدليل

يهــدف هــذا المســتند اإلرشــادي إلــى اســتخدامه فــي كافــة القطاعــات الصناعيــة مــن اســتالم المــواد الخــام وصــوًلا إلــى التصنيــع والتوزيــع. 
كما تم تقديم التوصيات على المستويين التنظيمي واإلداري من أجل مساعدة القطاعات على تعزيز صمودها في وجه أزمة كوفيد-١٩.

التدابير الوقائية الخاصة بالمجال الصناعي

في ما يلي إثنا عشر تدبيًرا وقائًيا تّم وضعهم باالستناد إلى المعرفة الحالية حول فيروس كورونا المستجّد كوفيد-١٩:

األهداف
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١
٢

٣
٤
٥

١
٢
٣
٤
٥

الكشف على الموّظفين والزّوار في المصنع للتحقق من عدم وجود عوارض مرض كوفيد-١٩ لديهم أو تعّرضهم له.
التباعد الجسدي في بيئة العمل الصناعية.

إرشادات نظافة اليدين.
اإلستخدام السليم للقفازات أحادية اإلستعمال.

إرشادات النظافة التنفسية واإلستعمال السليم لألقنعة وأغطية الوجه.
التنظيف والتعقيم الخاص بكوفيد-١٩ في المصانع. 

إستراتيجيات اإلستجابة عند اإلشتباه بحالة كوفيد-١٩ في البيئة الصناعية 
إستالم، نقل وتسليم المنتجات.

المقاصف وغرف اإلستراحة الخاصة بالموظفين.
غسل المالبس والتخلص من النفايات.

إجراء دورات تدريبية منتظمة وتذكيرية والتواصل مع فريق العمل.
اإلجراءات التنظيمية واإلدارية للصناعات.

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢



ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار تطبيــق تدابيــر الكشــف الالتفاعلــي( مثــال وضــع الّلافتــات) والكشــف التفاعلــي (مثــال طــرح األســئلة) علــى 
المناســب  الكشــف  يختلــف مســتوى  لألعــراض.  الذاتيــة  المراقبــة  حــول كيفيــة  للموظفيــن  والــزّوار وإعطــاء تعليمــات  العامليــن 
والعملــي علــى الموظفيــن تبًعــا لعوامــل متعــّددة (مثــل االختــالط مــع العديــد مــن الموظفيــن اآلخريــن، المعــّدالت العاليــة النتقــال 

الفيروس في مجتمع ما، أو أية حالة إيجابية مؤّكدة بين الموظفين...).

التدبير ١: 
الكشف على الموّظفين والزّوار في المصنع

للتحقق من عدم وجود عوارض مرض كوفيد-١٩
لديهم أو تعّرضهم له
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الكشف الالتفاعلي

تحــذر  بحيــث  ومرئيــة  واضحــة  الموضوعــة  الّلافتــات  تكــون  أن  يجــب 
األفــراد مــن عــدم الدخــول إلــى المنشــأة إذا شــعروا بأعــراض كوفيــد-١٩، 
الممارســات  واتّبــاع  اليديــن،  نظافــة  علــى  المحافظــة  علــى  وتحّثهــم 

المناسبة المتعّلقة بالنظافة التنفسية.

يجــب أيًضــا نشــر أرقــام الخــط الســاخن الحكوميــة، وتفاصيــل االتصــال 
بمراكز الرعاية الصحية إلجراء الفحوصات.

الكشف التفاعلي 
ــد مداخــل  ــزّوار عن ــن وال ــى الموظفي ــي عل ينبغــي إجــراء الكشــف التفاعل

المنشأة وذلك من خالل اعتماد الشروط التالية: 

يوصى بتعقيم اليدين واألحذية عند بوابات الدخول.

فحــص درجــة الحــرارة لمراقبــة ارتفاعهــا (٣٨ درجــة مئويــة ومــا فــوق) 
بواسطة استخدام مقياس حرارة غير تالمسي. 

مــلء اســتمارة بيانــات خاصــة بالموظف/الزائــر أو النمــوذج عــن الّلائحــة 
المرجعية الخاصة بأعراض كوفيد-١٩ للموظفين (أمثلة في الملحقين ١ و 

.(٢

مزدحمــة  أماكــن  أي  عــن  بعيــدًا  الكشــف  مســطحات  وضــع  يجــب 
وتزويدها بما يلزم من مستحضرات تعقيم اليدين.

علــى الشــركات أن تأخــذ بعيــن اإلعتبــار تدريــب األفــراد المســؤولين عــن 
إجراءات الكشف، والتأكد من موثوقية ودقة أجهزة القياس.  

علــى الشــركات التفكيــر أيًضــا فــي كيفيــة الحفــاظ علــى ســالمة األفــراد 
الذيــن يتوّلــون مهــام الكشــف، بمــا فــي ذلــك وضــع حاجــز مــادي مثــل 
الشــخصية  الحمايــة  معــدات  أو  (بلكســيغالس)  الشــبكي  الزجــاج 

المناسبة (قناع الوجه، القفازات ...). 

مــن  تمريرهــا  قبــل  األخــرى  األجهــزة  أو  الحــرارة  مقيــاس  تعقيــم 
مستخدم إلى آخر.

مغــادرة  األعــراض،  عليهــم  تظهــر  الذيــن  األفــراد  مــن  ُيطلــب 
المنشــأة علــى الفــور وعــزل أنفســهم. يمكــن اإلطــالع علــى المزيــد مــن 

اإلرشادات عن هذه الحالة في القسم الخاص بالتدبير ٧.

الحــرص علــى خصوصيــة المشــاركين فــي اختبــارات الكشــف وتفــادي 
ــر محتمــل علــى الموظفيــن الذيــن قــد تظهــر عليهــم  ــأي تنّم التســبب ب

أعراض اإلصابة بالفيروس.

مراقبة الموّظفين الذاتية 
لألعراض وتعّرضهم للعدوى 

يجــب علــى رب العمــل الطلــب مــن الموظفيــن القيــام بالمراقبــة الذاتيــة 
اإلصابــة  أعــراض  ظهــور  أو  بالفيــروس  لإلصابــة  تعرضهــم  لجهــة 
التــي  التنفســية  المشــاكل  أو  الســعال  لحــاالت  التنبــه  كمــا  عليهــم، 

يمكن أن يشعروا بها.
 

١   األعراض األّولية: السعال، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة في  
    التنّفس [٢].  

٢  األعراض الثانوية: فقدان حاسة الشم أو الذوق (الّلاشمية)،  
    الصداع، التعب أو اإلرهاق، التهاب الحلق، أمراض الجهاز الهضمي 

   (اإلسهال) [٩].

ُيطلــب مــن الموظفيــن الذيــن تظهــر عليهــم األعــراض بعــزل أنفســهم، 
والحــّد مــن االختــالط، واالتصــال بصاحــب العمــل واستشــارة أي مــن 
جهــات تأميــن الرعايــة الطبيــة أو وزارة الصحــة العامــة عبــر الهاتــف، مــن 
ــد مــن التوجيهــات  ــي (المزي ــم الطّب ــد الضــرورة إلجــراء التقيي أجــل تحدي

بهذا الخصوص متوفرة في القسم الخاص بالتدبير ٧). 
يكونــوا  أن  المشــرفين  أو  المعّينيــن  األشــخاص  علــى  يجــب  كذلــك، 
ــا لجهــة ظهــور أعــراض أو  مســؤولين عــن تتّبــع حالــة الموظفيــن بصرًي

تعّرضهم للعدوى. 



 قد تظهر األعراض خالل فترة تتراوح بين يومين و١٤ يوًما بعد التعّرض للعدوى.
   يوصى بطلب استشارة طّبية إذا ظهرت لديك األعراض أو تعّرضت للتالمس القريب

    مع شخص ُمصاب بكوفيد-١٩

التعب/ ألم عضليضيق التنّفسالسعالالحمى

فقدان حاستيالتهاب الحلق
الشم والذوق

اضطرابات معوية (إسهال)صداع

غسل اليدين بالماء ارتداء القناع
والصابون لمّدة ال تقّل ٢٠ ثانية

البقاء في المنزل عندما 
تكون مريًضا

تفادي لمس العينين 
والفم واألنف

االمتناع عن السفر إلى أي 
من البلدان التي تشهد انتشارًا 

كبيرًا لكوفيد-١٩

التباعد الجسدي
الحفاظ على مسافة آمنة ال تقّل 

 وآخر
ٍ

 واحد بين شخص
ٍ
عن متر

تغطية منطقة الفم 
 أو الناحية 

ٍ
واألنف بمنديل

الداخلية من الكوع عند 
العطس والسعال 
والتخّلص فوًرا من 
المنديل المستعمل

تنظيف وتعقيم 
األغراض واألسطح األكثر 

عرضًة لّلمس

متر واحد على االقل

األعراض:

الوقاية

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

كوفيد–١٩ 
األعراض والوقاية
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المداخل، الممّرات، المساحات 
المشتركة وحركة طاقم العمل 

داخل المنشأة
 

ــا  يجــب الحــّد مــن عــدد األشــخاص عنــد المداخــل والممــّرات وذلــك تبًع
لمســاحتها، بمــا يضمــن المســافة اآلمنــة للتباعــد الجســدي وذلــك مــن 
خــالل انتظــار الموظفيــن عنــد الدخــول أو الخــروج أو االنتقــال مــن غرفــة 

إلى أخرى.

ينبغــي إرشــاد الموظفيــن لالمتنــاع عــن التعبيــر الجســدي عــن المــودة: 
التصافح باأليدي، إلخ.

إيجاد طرق لتقليل أسطح الّلمس المشتركة بين الموظفين:
يتــم  أو  األوتوماتيكــي  الفتــح  بنظــام  العاملــة  األبــواب  تُســتعمل        
التشــجيع علــى رطــم البــاب بالــورك أو اســتخدام القدميــن علــى لوحــة 
دفــع البــاب الســفلية أو مقابــض الفتــح الســفلية فــي األبــواب التــي 

يتكّرر فتحها.
         إبقــاء األبــواب مفتوحــة عنــد اإلمــكان مــن أجــل الســماح للموظفيــن 
باالنتقــال بيــن المداخــل بــدون لمــس المقابــض وذلــك فــي األماكــن التــي 
الصناعــات  فــي  بــه  موصــى  غيــر  (تدبيــر  الغــذاء  ســالمة  علــى  تؤثــر  ال 

الغذائية).

التقليل من المحادثات والتفاعل في الممّرات واألروقة.

ممارسات تسجيل الدخول 
والخروج 

يمكــن اعتمــاد أنظمــة تســجيل وقــت عمــل الموظفيــن المســتندة إلــى 
ميزة الويب وتشغيلها بواسطة التطبيقات الهاتفية.

يســتخدمها  مكلفــة  وغيــر  بديلــة  هاتفيــة  تطبيقــات  اعتمــاد  يمكــن 
الموظفون لتتّبع الوقت وابرازها للمسؤولين عنهم.

التدبير ٢:
التباعد الجسدي في بيئة العمل الصناعية

ــا للغايــة مــن أجــل تفــادي انتشــار فيــروس كورونــا المســتجّد كوفيــد-١٩. يمكن تحقيــق ذلك من  ُيعتبــر التباعــد الجســدي مهمًّ
خــالل التقليــل مــن االختــالط بيــن األفــراد. يجــب علــى كافــة المجــاالت الصناعيــة اتّبــاع توجيهــات التباعــد الجســدي إلــى 
 ٣) األقــّل  علــى  واحــًدا  متــًرا  تــرك  يجــب  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  إرشــادات  بحســب  وممكــن.  معقــول  حــّد  أقصــى 

أقدام) بين الزمالء في العمل [٢]. 
أمــا المســافة الموصــى بهــا مــن قبــل المراكــز األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا (CDC) فهــي متــران تقريًبــا (٦ 
أقــدام) [٥]. إذا كانــت البيئــة الصناعيــة تصّعــب هــذه المهّمــة، ينبغــي علــى أصحــاب العمــل التفكيــر فــي التدابيــر التــي يجــب 

وضعها من أجل حماية موّظفيهم.
فــي مــا يلــي بعــض األمثلــة عــن التدابيــر العمليــة التــي تســاعد علــى االلتــزام بتوجيــه التباعــد الجســدي فــي البيئــة الصناعيــة 

:[١١،١٠،٢]
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يمكن أيًضا تأمين مطّهر إضافي لليدين بالقرب من جهاز البصمة.

الموظفيــن  وخــروج  دخــول  وقــت  لتحديــد  مســؤول  تعييــن  يمكــن 
باستخدام الكاميرا من غرفة أخرى.

يمكــن اعتمــاد دفتــر القيــود اليوميــة لتســجيل دخــول وخــروج الموظفيــن 
بعد تحديد التوقيت بواسطة الكاميرا.

بيئة اإلنتاج
يتــم تنســيق منصــات العمــل علــى أحــد جانبــي خطــوط األنتــاج منًعــا 

لتقابل العمال وجًها لوجه.

الشــبكي  الزجــاج  أو  الشــريطية،  الســتائر  مثــل  تركيــب حواجــز فعليــة 
(بلكســيغالس) أو مــواد مشــابهة، أو فواصــل/ قواطــع مــن أجــل تأميــن 

تباعد العّمال عن بعضهم البعض قدر اإلمكان.

الّلجــوء إلــى اســتعمال العالمــات واإلشــارات لتذكيــر العّمــال بضــرورة 
البقــاء فــي موقعهــم عنــد المنّصــة الخاصــة بهــم بعيــًدا عــن بعضهــم 

البعض.

تأميــن معــدات الحمايــة الشــخصية لطاقــم العمــل مثــل أقنعــة الوجــه، 
وشــبكات تغطيــة الشــعر، والقفــازات أحاديــة االســتعمال، والمالبــس 
المانعــة  األحذيــة  أو  األحذيــة  وأغطيــة  النظيفــة،  (أوفــرول)  الواقيــة 
لالنــزالق. غالًبــا مــا تُســتعمل معــدات الحمايــة الشــخصية فــي األماكــن 
الجاهــزة  األطعمــة  تنتــج  التــي  الغذائيــة  والمنشــآت  المخاطــر  عاليــة 

لألكل والمطبوخة. 

ينبغــي تــرك مســافة بيــن منصــات العمــل، األمــر الــذي قــد يســتلزم 
خفض سرعة خطوط اإلنتاج.

تقســيم طاقــم العمــل إلــى مجموعــات عمــل أو فــرق صغيــرة لتســهيل 
عملية خفض التفاعل بين العّمال.

زيادة نوبات اإلنتاج أو خفض حجم العمليات، إذا أمكن.
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الحــّد مــن عــدد العّمــال المتواجديــن فــي قســم اإلنتــاج خــالل الفتــرة 
الواحدة.

ــاج  ــر الضــروري بيــن الموظفيــن فــي قســم اإلنت الحــد مــن التواصــل غي
بينهــم  القريــب  التالمــس  حــدوث  لتقليــل  الضجيــج  بســبب مســتوى 
اإللكترونــي  والبريــد  الهاتــف  مثــل  بديلــة  تواصــل  أســاليب  واعتمــاد 

للتواصل الضروري.

يمكــن اســتعمال أجهــزة التواصــل اإللكترونيــة مثــل ســّماعات األذن 
الّلاســلكية فــي النواحــي التــي يكثــر فيهــا الضجيــج والضوضــاء، وأجهــزة 
االتصــال الّلاســلكية فــي األماكــن األقــّل ضجيًجــا؛ فقــد تســاعد هــذه 
الوســائل الموظفيــن علــى التواصــل ضمــن القســم الخــاص باإلنتــاج 
والمحافظــة فــي الوقــت نفســه علــى المســافة اآلمنــة بينهــم. يمكــن أن 
تكــون هــذه الوســائل مفيــدة فــي التدريــب المتبــادل وتدريــب الموظفيــن 

الجدد.

يجــب إيقــاف العمــل ضمــن خــط التجهيــز (خفــض مســتوى الضوضــاء) 
مــن أجــل إبــالغ اآلخريــن كمــا يجــب بمســألة مهّمــة بــدون الحاجــة إلــى 
"التواصــل مــن خــالل التالمــس القريــب" فــي بيئــة صاخبــة (مــن المتوقــع 

أّلا يتم الّلجوء إلى ذلك بشكل متكّرر).

تطويــر بروتوكــول خــاص بتبــادل عينــات المنتجــات بواســطة حاويــات 
مشتركة تُنقل فيها.

 محــّددة فــي المصنــع 
ٍ
ــواح ــى ن ــن إل ــد وصــول الموظفي ــد مــن تقيي المزي

مــن خــالل تعديــل الجــداول الزمنيــة الخاصــة بالتنظيــف والتعقيــم أو 
ضمــان  مكتــب  خــارج  مثــًلا  الوارد/الصــادر  صنــدوق  وتركيــب  الصيانــة 

الجودة لتبادل المستندات.  

تبديل مناوبات العمل
تنظيم وتعديل مناوبات العمل من أجل تفادي التجمعات.

تحديــد األفــراد الذيــن ال يحتاجــون إلــى اســتخدام المــوارد ذاتهــا كباقــي 
الموظفين (مراحيض قسم اإلنتاج....).

مــن خــالل عمــل بعــض الموظفيــن عــن بعــد، يمكــن تحديــد المســاحات 
المكتبيــة التــي يمكــن إعــادة تخصيصهــا كغــرف اســتراحة منفصلــة أو 

غرف لتبديل المالبس. 

اســتعمال الفيديــو أو المكالمــات الهاتفيــة تفادًيــا للتقابــل وجًهــا لوجــه 
خالل تبديل مناوبات العمل.

اجتمــاع  أجــل  مــن  الفيديــو  ومكالمــات  النصيــة  الرســائل  اســتعمال 
الفريق عن بعد.

تطويــر بروتوكــول خــاص بــأي متطّلبــات ألوراق تســجيل الخــروج، تفادًيــا 
ألي تالمس قريب والحّد من استعمال أدوات الكتابة المشتركة. 

العمل المكتبي/اإلداري
إلــى أدنــى حــّد ممكــن وتفــادي  التقليــل مــن تبــادل الملفــات واألوراق 

التالمس القريب.

يمكــن تعييــن شــخص واحــد للحصــول علــى المســتندات واســتخدام 
الماســح الضوئــي عنــد اإلمــكان. يجــب أخــذ الحيطــة والحــذر مــن خــالل 

ارتداء القفازات، وغسل اليدين وتعقيم األسطح.

تركيــب حواجــز مصنوعــة مــن الزجــاج الشــبكي (بلكســيغالس) مثــًال عنــد 
للعمــال  إضافــي  حمايــة  كعنصــر  الدفــع،  وصناديــق  المســطحات 

والزبائن والزّوار.

المكتــب  موظفــي  فصــل  يجــب  ضرورًيــا،  الميدانــي  الحضــور  كان  إذا 
يتواجــد  أن  األفضــل  مــن  وتوزيعهــم.  اآلخــر  البعــض  عــن  بعضهــم 
اعتمــاد  و/أو  واحــدة  مكتبيــة  مســاحة  لــكّل  فقــط  واحــٌد  شــخٌص 

 واحد على األقّل.
ٍ
المسافة اآلمنة المحّددة بمتر

و/أو  القفــازات  مثــل  الوقائيــة  التدابيــر  االعتبــار  عيــن  فــي  األخــذ 
المعّقمــات لألشــخاص الذيــن يتعاملــون بــاألوراق النقديــة أو يتــرّددون 
اســتعمال  علــى  التشــجيع  يجــب  المصــارف.  أو  البريــد  مكتــب  إلــى 

أساليب الدفع غير الّلمسية عند اإلمكان.

أجــل  مــن  اإلمــكان  عنــد  مفتوحــة  للمكاتــب  الداخليــة  األبــواب  إبقــاء 
لمــس  مــن  والتقليــل  البنــاء  فــي  الهــواء  ودوران  التهوئــة  تحســين 

المقابض والمسكات.

التواصــل  أو  الفيديــو  الجماعيــة عبــر  المكالمــات  إجــراء  يتعــّذر  عندمــا 
الجماعــي هاتفًيــا عــن بعــد، يمكــن عقــد االجتماعــات فــي قاعــة تكــون 

مفتوحة أو مجهزة بتهوئة جّيدة مع الحفاظ على التباعد الجسدي. 

إذا توّجــب تســليم أغــراض خاصــة بالعمــل إلــى الموّظفيــن المحجوريــن 
علــى  الموظفيــن  وتدريــب  بذلــك  خــاص  نظــام  وضــع  يجــب  منزلًيــا، 
عتبــة  عنــد  تركهــا  (مثــال،  غيــر مقصــود  تالمــس  تفادًيــا ألي  تطبيقــه 

الباب...).

أنشطة التدقيق ومراقبة 
الجودة

التحقــق مــا إذا كان باإلمــكان مراقبــة أماكــن تواجــد أطقــم العمــل عبــر 
الكاميرات.

تعديــل ممارســات التفتيــش الميدانيــة ومــدى تكرارهــا مــن أجــل زيــادة 
وإقرانهــا  المصنــع،  فــي  العمــل  وطاقــم  المفتشــين  بيــن  المســافة 

بتعديل أنماط التجوال داخل المصنع تفادًيا الزدحام أماكن العمل.

بالنســبة إلــى مصّنعــي المــواد الغذائيــة، يجــب التفكيــر فــي المخاطــر 
المتعّلقــة بســالمة الغــذاء أكثــر مــن  المســائل الخاصــة بالجــودة عنــد 

مقاربة أنشطة المراقبة التي تنطوي على تفاعل بشري.

مــع  القريــب  التالمــس  تســتدعي  التحقــق  عمليــات  كانــت  حــال  فــي 
موظــف آخــر أو بــرزت أي قيــود خاصــة بالمــوارد، يجــب التفكيــر فــي مــا إذا 
 أقــّل، مثــًلا كّل ٤ ســاعات بــدًلا مــن كّل 

ٍ
كان باإلمــكان القيــام بهــا بشــكل

ــرات األخــرى عــن  ســاعة واحــدة أو إذا كان مــن الممكــن مراقبــة المتغّي
هــذه  يجــب مناقشــة  الغذائيــة،  المــواد  إلــى مصّنعــي  بالنســبة  بعــد. 
النقطــة والحصــول علــى موافقــة الفريــق الخــاص بســالمة الغــذاء أو 

مستشار مختص.  

بالنســبة إلــى الرقابــة علــى الجــودة: يجــب التمييــز بيــن البيانــات التــي مــن 
يوصــى  ومطلوبــة.  ضروريــة  فعــًلا  تكــون  التــي  وتلــك  جمعهــا  الجيــد 
تكــون  حيــث  ســيما  ال  وتقليصهــا  العمليــة  هــذه  تبســيط  باعتمــاد 

البيانات السابقة داعمة للقرار.

ــام بهــا عــن  ــة أو القي ــق المجدول ــات التدقي ــة تأجيــل عملي ــد امكاني تحدي
بعد.

إعتبارات أخرى 
إرشــاد الموظفيــن حــول عــدم مشــاركة الطعــام والشــراب والســجائر أو 
تشــارك أي أنشــطة مــن المحتمــل أن تزيــد مــن مخاطــر انتقــال العــدوى 

من خالل الرذاذ التنفسي أو الّلعابي.

تحديد أماكن منفصلة مخصصة للتدخين.

تقييم مستوى التهوئة واألخذ بعين االعتبار زيادة معّدالتها.

وضــع عالمــات علــى األرض أو اســتعمال األشــرطة أو الملصقــات عنــد 
ــد النقــاط والنواحــي التــي  الضــرورة، لتســهيل التباعــد الجســدي وتحدي
يمكــن للموظفيــن التنقــل فيهــا خــالل تواجدهــم عنــد منصــة العمــل 

خاصتهم...



متر واحد على األقل 

إّن التباعد الجسدي يعني الحفاظ على مسافة آمنة

بين عامٍل وآخر ال تقّل عن مترٍ واحدٍ
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منــع أي زيــارات غيــر ضروريــة حتــى انتهــاء الجائحــة. يشــمل ذلــك الــزّوار 
لــدى الشــركة فــي مختلــف األقســام (مثــل  الداخلييــن أو الموظفيــن 
الزيــارات  أمــا  الشــاحنات...).  وســائقي  والبيــع،  والشــراء،  اإلنتــاج، 
مكافحــة  المعــدات،  صيانــة  عّمــال  تشــمل  فهــي  الضروريــة 

الحشرات،المفّتشين...

أي  اعتمــاد  أو  إلكترونــي،  بريــد  إرســال  علــى  الشــركات  تشــجيع  يتــّم 
وســيلة تواصــل أخــرى، إلــى الــزّوار المنتظميــن، والموّرديــن، وشــركات 
التوصيل لشرح سياسة الشركة المتعّلقة بكوفيد-١٩ وإبالغهم عن عدم 

استقبال زّوار المبنى ما لم تكن زيارتهم "ضرورية".

تدريب الزّوار الضروريين على اإلجراءات الجديدة الخاصة بكوفيد-١٩.

تعييــن فــرد لمراقبــة الجهــود المبذولــة بخصــوص التباعــد االجتماعــي 
الكافيتريــا،  االســتراحة،  غــرف  (مثــال،  والنواحــي  الغــرف  مختلــف  فــي 

غرف تبديل المالبس، قسم اإلنتاج...).

العامــة  األماكــن  فــي  التجمعــات  تفــادي  حــول  الموظفيــن  إرشــاد 
والخاصــة، كمنــازل األصدقــاء مثــًلا والحدائــق والمطاعــم والمحــّلات أو 

أي مكان آخر وتفادي استعمال النقل العام أو المشترك.
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نصائح لتطبيق التباعد الجسدي
في المصانع

 تثقيف طاقم*
 العمل وتزويده

باإلرشادات

 تقسيم المصنع*
 إلى اماكن عمل

 منفصلة

 تركيب الحواجز او*
الفواصل

 تنظيم أوقات*
 االستراحة وأوقات

 متعاقب
ٍ
الغداء بشكل

 تقسيم طاقم العمل*
إلى مجموعات صغيرة

 العمل من المنزل*
 بالنسبة إلى

الوظائف اإلدارية

 وضع الفتات*
 لتجسيد اإلجراءات

بصرًيا

 واحد
ٍ
ال تقّل عن متر

حد
وا

مترٍ 
ن 

 ع
ّل

تق
ال 

التباعــد  أهّميــة  حــول  العمــل  تثقيــف طاقــم 
االجتماعي.

االتصــال  لتفــادي  العمــل  طاقــم  إرشــاد 
مــن  والحــّد  اليديــن  ومصافحــة  الجســدي 
فــي  والتجّمعــات  الضــروري  غيــر  االختــالط 

األماكن المشتركة.

اماكــن  إلــى  التقســيم  اســتراتيجية  تطبيــق 
عمــل منفصلــة حرًصــا علــى إبقــاء العّمــال فــي 
نواحــي العمــل األساســية المخّصصــة لهــم 

والحّد من االختالط غير الضروري بينهم.
 

إلــى الوظائــف  العمــل مــن المنــزل بالنســبة 
اإلدارية.

احتــرام  يتعــذر  حيثمــا  فصــل  حواجــز  تركيــب 
مسافة المتر الواحد على االقل. 

الغــداء  وأوقــات  االســتراحة  أوقــات  تنظيــم 
العمــل  مناوبــات  وتبديــل  العمــل  ومناوبــات 
غيــر  اختــالط  ألي  تفادًيــا  متعاقــب   

ٍ
بشــكل

ضروري بين العّمال.

جانبــي  أحــد  علــى  العمــل  منصــات  تنســيق 
خطــوط االنتــاج، منًعــا لتقابــل العمــال وجًهــا 

لوجه.

تقســيم طاقــم العمــل إلــى مجموعــات عمــل أو 
فــرق صغيــرة لتســهيل الحــّد مــن االختــالط بيــن 

العّمال.

الحــرص علــى وضــع الفتــات حــول اإلجــراءات 
في كافة أقسام العمل لتجسيدها بصرًيا. 

٦

٥

٧

٨

٩

١

٣

٤

٢
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يُرجى الحفاظ على التباعد الجسدي

متر واحد على األقل 

متر واحد على األقل 

إّن التباعد الجسدي يعني الحفاظ على مسافة آمنة

بين عامٍل وآخر ال تقّل عن مترٍ واحدٍ
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إرشاد الموظفين لتكرار غسل اليدين أكثر على النحو التالي[١٤]: 

      قبل وبعد تناول الطعام 

      عند العطس، أو السعال أو التمّخط

      بعد لمس الوجه

      بعد لمس الشعر، أو الهاتف الخليوي و/أو المالبس

      بعد استعمال المراحيض

      قبل وخالل وبعد التعامل مع الطعام

      بعد لمس أو تنظيف األسطح التي قد تكون ملّوثة

      بعد استخدام المعدات واألسطح المشتركة

      عند العودة من األماكن العامة

      قبل وضع األقنعة وبعد خلعها

      قبل وضع القفازات وعند تغييرها أو خلعها

      بعد التعامل باألوراق النقدية

      بعد استعمال دورة المياه

      بعد القيام بمهام التنظيف

      بعد معالجة النفايات

      بعد التعامل مع الحيوانات أو فضالتها

 واضح
ٍ
      عندما تكون األيدي متسخة بشكل

      قبل ارتداء مالبس العمل

تٌعتبــر نظافــة اليديــن مســألة فــي غايــة األهّميــة. لذلــك يجــب أن تحــرص كافــة المجــاالت الصناعيــة علــى تأميــن التجهيــزات 
الصحيــة المناســبة (مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار عــدد الموظفيــن فــي مــكان العمــل) والتأّكــد مــن أّن الموظفيــن والعّمــال 
 جّيــد فــي 

ٍ
 متكــّرر وكمــا يجــب. يجــب الترويــج لوجــوب غســل اليديــن بانتظــام وبشــكل

ٍ
يقومــون بغســل أيديهــم بشــكل

صفوف الموظفين والمقاولين والزبائن [١٣،١٢]:

التدبير ٣:
إرشادات نظافة اليدين

التأّكــد مــن إمكانيــة وصــول طاقــم العمــل والمقاوليــن والزبائــن إلــى 
النواحي المخصصة لغسل اليدين.

تقييــم كافــة األقســام التشــغيلية لتأميــن مــا يكفــي مــن محطــات غســل 
اليديــن، والمســتلزمات، ومضخــات توزيــع مطّهــر اليديــن بمــا فــي ذلــك 
والدعــم  والتحويــل  والتوصيــل  التخزيــن  وغــرف  والمخــارج،  المداخــل، 

مثل ورش الصيانة وقسم قطع الغيار...

تركيــب مغاســل ووضــع مضخــات توزيــع الصابــون والمطّهــرات لليديــن 
وموّزعــات المناديــل الورقيــة وســالل المهمــالت. يوصــى باســتعمال 

التجهيزات التي ال تحتاج الى اللمس قدر اإلمكان.

دائــم  بشــكل  المســتلزمات  مــن  يكفــي  مــا  تأميــن  علــى  الحــرص 
(الصابــون، ومطّهــرات اليديــن، والمناديــل الورقيــة) وإعــادة تعبئتهــا 

بانتظام.

التحقق من فعالية هذه المطّهرات في قتل الفيروس.

بالصابــون  يجــب  كمــا  اليديــن  غســل  علــى  الموظفيــن  تدريــب  إعــادة 
والماء لمدة ٢٠ ثانية على األقّل، من خالل غسل المعصمين أيًضا، وما 

بين األصابع، واإلبهامين، وتحت األظافر، وظهر اليدين.  

المخصصــة  األماكــن  فــي  اليديــن  لغســل  للترويــج  ملصقــات  وضــع 
لذلك. 

لحــّث  إنــذارات  شــكل  علــى  تذكيريــة  رســائل  أو  صوتيــة  إعالنــات  بــث 
الموظفين على غسل اليدين.

مالحظة: يمكن استعمال سائل الجّل المطّهر إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين – ويوصى بمطّهرات اليدين    التي تحتوي على ٧٠٪ 
مــن كحــول اإلثيــل [١٥]. ولكــن، قــد ال تكــون مطّهــرات اليديــن بالفعاليــة ذاتهــا عندمــا تكــون اليدان مليئتين بالشــحم واألوســاخ [١٦]. أما إذا 
 اســتعمال الماء الذي يحتوي على (٠,٠٥٪) من الكلور لغســل اليدين، 

ٍ
لم يتوفر الصابون أو مســتحضر كحولي لفرك اليدين، يمكن عندئذ

ــو ال ســيما وأّن  ــد مــن خطــر العــدوى والرب ــة مــا قــد يزي ــات جلدي ــى التهاب ــؤّدي اســتعماله المتكــّرر إل ــار األمثــل إذ قــد ي ــه ليــس الخي لكّن
تخفيف المحلول المعّد قد يكون غير دقيق [١٥].
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كيف تُغسل اليدان؟
 ظاهر!

ٍ
يجب غسل اليدين عندما تّتسخان بشكل

وإال يجب استعمال مطّهرات لفرك اليدين

١٢٣

٤٥٦

٧٨٩

١٠١١١٢

 من 
ٍ

يوضع مقداٌر كاف
الصابون لتغطية اليدين

تُفرك اليدان بدعك الراحتين 
مًعا

تُبّلل اليدان بالماء

تُفرك راحتا اليدين مًعا مع 
تشبيك األصابع

تُستعمل الفوطة إلغالق 
الصنبور

تُفرك أصابع اليد اليمنى براحة اليد 
اليسرى وأصابع اليد اليسرى براحة اليد 

اليمنى من خالل تشبيك األصابع 
 معاكس

ٍ
بشكل

تُفرك راحة اليد اليمنى فوق ظهر 
اليد اليسرى مع تشبيك األصابع، 

وتُكّرر العملّية ذاتها براحة اليد 
اليسرى

 دائري 
ٍ
ُيفرك اإلبهام األيسر بشكل

بواسطة راحة اليد اليمنى الملتّفة 
حوله، والعكس بالعكس

تُجّفف اليدان جّيًدا بفوطة أحادية 
االستعمال

 
ٍ
تُفرك راحة اليد اليسرى بشكل

دائري إلى األمام والخلف بأصابع 
اليد اليمنى المشبوكة، والعكس 

بالعكس

تُشطف اليدان بالماء

أصبحت يداك آمنة اآلن

مقتبس من [٢٨]
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التدبير ٤:
اإلستخدام السليم للقفازات أحادية اإلستعمال

يمكن أن تكون القفازات فّعالة في الحّد من انتشار الفيروسات واألمراض عند استعمالها بالشكل السليم [٢]:

20
ثانية

ينبغي خلع القفازات بالشكل السليم لتفادي تلّوث اليدين. 

وعنــد  تغييرهــا  وخــالل  القفــازات،  ارتــداء  قبــل  اليديــن  غســل  يجــب 
خلعها.

بالنســبة للعامليــن فــي مجــال الغــذاء، يجــب تغييــر القفــازات بشــكل 
مثــل  بالطعــام،  المتعلقــة  غيــر  باألنشــطة  القيــام  وبعــد  متكــرر 

فتح/غلق األبواب باليد وتفريغ الصناديق.

قــد  القفــازات  ارتــداء  أّن  الغــذاء  مجــال  فــي  العّمــال  يــدرك  أن  يجــب 
يســمح بتراكــم البكتيريــا علــى ســطح اليديــن، لذلــك ُيعتبــر غســل اليديــن 

غايًة في األهّمية عند خلع القفازات لتفادي تلّوث الغذاء الحًقا.

 عن غسل اليدين.
ٍ
يجب عدم استخدام القفازات كبديل

االســتعمال  أحاديــة  القفــازات  يلــّوث  أن  كوفيــد-١٩  لفيــروس  يمكــن 
بالطريقة ذاتها التي ينتقل فيها إلى أيدي العّمال.

ينبغي أن يتجنب العّمال لمس الفم والعينين عند ارتداء القفازات.

قــد يــؤّدي ارتــداء القفــازات إلــى منــح شــعور زائــف باألمــان لــدى طاقــم 
العمــل ويتســّبب فــي عــدم غســل أيديهــم بالشــكل المتكــّرر كمــا هــو 

مطلوب.

ُيعتبــر غســل اليديــن حاجــز الوقايــة األقــوى مقارنــة مــع ارتــداء القفــازات 
أحادية االستعمال لدرء العدوى.
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v

٦ ٥ ٤

٣ ٢ ١
ُيسحب القّفاز األّول من الداخل إلى 

الخارج.
تُمسك الناحية الخارجية من أحد 

القفازات عند المعصم. عدم 
مالمسة البشرة مباشرًة.

ُيمسك القّفاز الذي تم نزعه للتّو 
في اليد األخرى المغطاة بالزوج 

اآلخر من القّفازات. 

ُيقلب القّفاز الثاني من الداخل إلى 
الخارج فيما يتّم سحبه بعيًدا عن 

الجسم، مع ترك القّفاز األّول داخله.

ُيسحب القّفاز الثاني من خالل 
وضع األصابع في الناحية 

الداخلية منه عند أعلى المعصم.

يتم التخّلص من القفازات في 
سّلة مغلقة من المهمالت. يجب 

عدم استعمالها مجّدًدا.

يتم تنظيف اليدين مباشرًة بعد 
نزع القّفازات.

20
ثانية

ما هي الطريقة اآلمنة
لنزع القفازات؟

مقتبس من [٢٩]
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مــن المهــّم أن يقــوم طاقــم العمــل بتغطيــة منطقــة الفــم واألنــف بالمنديــل عنــد الســعال أو العطــس ومــن ثــّم التخّلــص 
مــن المنديــل بالطريقــة الصحيحــة (ينتقــل الفيــروس عبــر الــرذاذ). إذا لــم تتوفــر المناديــل، يجــب ثنــي الكــوع لتغطيــة الفــم أو 
األنــف. يتــم الحــرص دائًمــا علــى غســل اليديــن بعــد العطــس والســعال ورمــي المناديــل المّتســخة أو أي مــواد أخــرى 

ملّطخة.
يمكــن أن تكــون أقنعــة الوجــه واألغطيــة عموًمــا فّعالــة فــي الحــّد مــن انتشــار الفيروســات والمــرض ضمــن المصانــع، ولكــن 
فقــط إن اســُتعملت بالشــكل الســليم. يوصــى بشــّدة باســتعمالها فــي قســم اإلنتــاج. إّلا أّن اســتعمالها ال يحــّل مــكان 

غسل اليدين والتدابير المهّمة األخرى، ولكّنه يترافق مع الممارسات الجّيدة األخرى.

المسموح والممنوع عند ارتداء قناع/غطاء للوجه
ــى أّن العنصــر المهــّم فــي  ــاه. مــن المهــّم اإلشــارة إل ــح أو مشــّتت لالنتب ــر مري ــه غي ــاع بأنّ ــداء القن ــى ارت ــن عل ــر المعتادي قــد يشــعر األفــراد غي
 جّيــد، يدفــع مــن يرتديــه 

ٍ
اســتراتيجية الوقايــة مــن المــرض هــو الحــّد مــن لمــس الوجــه. وبالتالــي، إذا كان القنــاع غيــر مريــح أو لــم يتــم تثبيتــه بشــكل

إلــى تلّمــس وجهــه، األمــر الــذي يتعــارض مــع الهــدف مــن ارتدائــه. مــن الضــروري أن يقّلــل أي فــرد يرتــدي القنــاع مــن نســبة تعّرضــه للعــدوى عــن 
 دائم وتلّمس وجهه [١٠].  

ٍ
غير قصد من خالل محاولة تعديله بشكل
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التدبير ٥:
إرشادات النظافة التنفسية واإلستعمال

السليم لألقنعة وأغطية الوجه

إرشادات عامة

وضــع الملصقــات التــي تشــّجع علــى النظافــة التنفّســية واالســتعمال 
السليم لألقنعة واألغطية الخاصة بالوجه. 

يجــب الحــرص علــى توّفــر األقنعــة وأغطيــة الوجــه والمناديــل الورقيــة 
فــي أماكــن العمــل باإلضافــة إلــى ســالل مغلقــة للمهمــالت مــن أجــل 

 آمن ونظيف [١٢].
ٍ
التخّلص منها بشكل

اســتعماله  الضــروري  مــن  المســتعمل،  القنــاع  نــوع  كان  مهمــا 
والتخّلــص منــه بالشــكل الصحيــح للحفــاظ علــى فعاليتــه وتفــادي زيــادة 
خطــر انتقــال العــدوى. لقــد تــم اســتخالص المعلومــات التاليــة حــول 
فــي  المعتمــدة  الممارســات  مــن  لألقنعــة  الســليم  االســتعمال 

المرافق الخاصة بالرعاية الصحية [١٧]:  

يجب غسل اليدين بالماء والصابون قبل وضع القناع.

يجــب وضــع القنــاع بعنايــة للحــرص علــى تغطيــة الفــم واألنــف، ويجــب 
ربطه بإحكام للحّد من الفجوات بين الوجه والقناع.

يجب تفادي لمس القناع خالل ارتدائه.

 جديد جاف ونظيف.
ٍ
يجب تبديل القناع حالما يصبح رطًبا بقناع

الناحيــة األماميــة مــن  بتقنيــة مالئمــة: عــدم لمــس  القنــاع  يتــم خلــع 
القناع إنّما يجب فك رباطه من الخلف.

يجب االمتناع عن إعادة استخدام األقنعة أحادية االستعمال.

يجــب التخّلــص مــن األقنعــة أحاديــة االســتعمال بعــد كّل اســتعمال 
ورميها فور خلعها.

للمهمــالت.  مغلقــة  ســّلة  فــي  االســتعمال  أحاديــة  األقنعــة  توضــع 
إلــى زيــادة  يــؤّدي  بــأي نشــاط آخــر قــد  ينبغــي تفــادي هّزهــا أو القيــام 

احتمال انتشار الرذاذ في الهواء.

بعــد خلــع القنــاع أو كّلمــا تــم لمســه عــن غيــر قصــد، يجــب غســل اليديــن 
بالمــاء  أو  الكحــول  علــى  تركيبتهــا  تقــوم  معّقمــات  أي  بواســطة 

 واضح.
ٍ
والصابون إذا كانت اليدان مّتسختين بشكل
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عدم وضع القناع رطب أو مّتسخ.

عدم ترك القناع متدّلًيا من أذٍن واحدة، أو 
معّلًقا حول العنق، أو موضوًعا عند أعلى 

الرأس.  

عدم ترك القناع جانًبا على األسطح 
(المسطحات مثًلا) من أجل ارتدائه مجّدًدا.

عدم ارتداء القناع أحادي االستعمال إّلا مّرة 
واحدة ورميه مباشرًة بعد ذلك.

عدم لمس الجهتين األمامية والخلفية من 
القناع، قد تكونان ملّوثتين بعد االستعمال.

غسل اليدين قبل وبعد ارتداء القناع. 

الحرص على أن يكون القناع سليًما 
بالكامل (ال تمّزق أو أشرطة ممزقة). 

تثبيت القناع حول الرأس والعنق أو 
حول األذنين.

الحرص على أن يغّطي القناع منطقة 
األنف والفم والذقن.

مسك األربطة/األشرطة فقط عند 
إزالة القناع والتخلص منه.

الممنوعالمسموح

أغطية الوجه القماشية القابلة إلعادة اإلستخدام
تجــدر اإلشــارة إلــى أّن األقنعــة الجراحيــة وأقنعــة التنّفــس N-٩٥ مســتلزمات مهّمة وضرورية ويجب تركها للعامليــن في مجال تقديم الرعاية الطبية. 
ونظــًرا الرتفــاع الطلــب والنقــص فــي اإلمــداد، علــى الشــركات أن تقّيــم إمكانيــة تأميــن األقنعــة أحاديــة االســتعمال؛ وفــي حــال لــم تتوفــر، يمكــن 
الّلجــوء إلــى أغطيــة الوجــه القماشــية كمــا هــو موصــى بــه مــن قبــل المراكــز األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا (CDC)  [١٨]. قــد تحتــاج 

الشركات إلى تطبيق اإلجراءات التشغيلية القياسية الستعمال أغطية الوجه أو األقنعة [١٠]: 

يوصــى بــأن يتــم تأميــن أغطيــة الوجــه هــذه للموّظفيــن وأن يتــم غســلها تماًمــا مثــل معــدات الحمايــة الشــخصية األخــرى (المآزر/البشــاكير، معاطــف 
المختبر، إلخ) من قبل المنشأة.

يجب عدم استخدامها إذا أصبحت رطبة، متسخة أو ملوثة واستبدالها بأغطية أخرى نظيفة، كما يوصى بتبديلها كل ٤ ساعات.

بالنســبة إلــى أغطيــة الوجــه القماشــية، يوصــى بغســلها بمســاحيق الغســيل العاديــة علــى أعلــى درجــات الحــرارة ويجــب تجفيفهــا بالكامــل عنــد درجــة 
حرارة ساخنة.

الحرص على تحديد سّلة خاّصة أحادية االستعمال أو قابلة للتنظيف من أجل جمع أغطية الوجه القماشية المستعملة.

مالحظة: يمكن غسل المالبس الوسخة التي كان يرتديها شخص متوّعك مع تلك التي لم تالمس أي فرد مريض.
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اإلستخدام السليم ألقنعة
وأغطية الوجه في المصانع

 غسل اليدين قبل وبعد
ارتداء القناع

 الحرص على أن يكون
 القناع سليًما بالكامل (ال
(تمّزق أو أشرطة ممزقة

 تثبيت القناع حول الرأس
والعنق أو حول األذنين

 الحرص على أن يغّطي
 القناع منطقة األنف والفم

والذقن

 مسك األربطة/األشرطة
 فقط عند إزالة القناع

والتخلص منه

 عدم وضع القناع
رطب أو مّتسخ

 عدم ترك القناع متدّلًيا من
 واحدة، أو معّلًقا حول

ٍ
 أذن

 العنق، أو موضوًعا عند
أعلى الرأس

 عدم ترك القناع جانًبا على
 األسطح (المنضدات مثًلا)

من أجل ارتدائه مجّدًدا

 عدم ارتداء القناع أحادي
 االستعمال إّلا مّرة واحدة

ورميه مباشرًة بعد ذلك

 عدم لمس الجهتين األمامية
 والخلفية من القناع، قد

 تكونان ملّوثتين بعد
االستعمال

الممنوعالمسموح
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التدبير ٦: 
التنظيف والتعقيم الخاص

بكوفيد-١٩ في المصانع 

التنظيف والتعقيم الروتيني
على كافة المنشآت االستمرار في نمطها الخاص بتنظيف مرافقها وتعقيمها والتفكير في تعزيز تكراره.

تشتمل عملية التنظيف الفّعالة على الخطوات األساسية الواردة أدناه [١٤]:

الخاصــة  القياســية  التشــغيلية  اإلجــراءات  إلــى  باإلضافــة  النظافــة  فــي  المّتبعــة  الشــركة  سياســة  مراجعــة  ُيرجــى 
القواعــد  هــذه  تعميــم  يتــم  بالنظافــة.  الخاصــة  والمتطّلبــات  الممارســات  قواعــد  وتعزيــز  وتحديثهــا  بالتنظيــف، 
عليهــا  والتوقيــع  قراءتهــا،  مــن  والعّمــال)  والموظفــون  والمتوســطة  العليــا  (اإلدارة  الموظفيــن  لكافــة  ليتســّنى 

مجــّدًدا ومناقشــتها مــن جديد.

19

الخطوة ١: التنظيف
ينبغــي دائًمــا تنظيــف األســطح قبــل اســتعمال مســتحضرات التعقيــم 
لألوســاخ  يمكــن  والجراثيــم.  والشــوائب  األوســاخ  إزالــة  أجــل  مــن 
فعاليــة  تقّلــص  أن  األســطح  علــى  الموجــودة  األخــرى  والمــواد 
المعّقمــات. لذلــك يجــب تنظيــف األســطح أّوًلا بالمــاء والصابــون أو 
مســتحضرات التنظيــف. بالنســبة إلــى المنتجــات المرّكبــة القــادرة علــى 
التعليمــات  اتّبــاع  دائًمــا  يرجــى  مًعــا،   

ٍ
آن فــي  والتعقيــم  التنظيــف 

الموجودة على ملصق المنتج للتأكد من االستعمال الفّعال.

الخطوة ٢: التعقيم
يجــب تنظيــف األماكــن المتســخة قبــل إجــراء عمليــة التعقيــم حرًصــا 
الجراثيــم  قتــل  علــى  التعقيــم  يســاعد  المعّقمــات.  فعاليــة  علــى 
الموجــودة علــى األســطح واألشــياء. يوصــى باســتعمال المعّقمــات 
المعتمدة للحماية من فيروس كورونا المستجّد كوفيد-١٩ ومن الجراثيم 
المســّببة لألمــراض (ال ســيما فــي مجــال صناعــة المــواد الغذائيــة). كمــا 
اســتعمال  عنــد  الملصــق  علــى  الــواردة  التعليمــات  قــراءة  يجــب 
المعّقمــات للتأكــد مــن أّن الميكروبــات ســتموت بالفعــل، بمــا فــي ذلــك 

فتــرة انتقــاع األســطح بهــا (الفتــرة الزمنيــة التــي يجــب تــرك المعّقــم 
علــى األســطح ليكــون فًعــاًلا). إّن المعقمــات التــي تأتــي علــى شــكل 
مناديــل مبّللــة تشــتمل ملصقاتهــا أيًضــا علــى الوقــت الــالزم النتقــاع 
األســطح بهــا. أمــا المعّقمــات التــي تكــون مرّكــزة، مــن المهــّم اتبــاع 
التعليمــات المكتوبــة علــى ملصــق المنتــج مــن أجــل تحضيــر المحلــول 

المخّفف المناسب والمطلوب للقضاء على الفيروس المستهدف. 

الخطوة ٣: حماية العاملين
ينبغــي أن يســتعمل األفــراد معــدات واقيــة (مثــل القفــازات) كمــا هــو 
التعليمــات  قــراءة  يرجــى  المنتجــات.  ملصقــات  علــى  بــه  موصــى 
 
ٍ
 آمــن

ٍ
الموجــودة علــى الملصــق بعنايــة واتّباعهــا مــن أجــل اســتخدام

وفّعــال. توضــع كافــة القفــازات المســتعملة واألغــراض التــي يجــب 
 محكــم اإلغــالق قبــل التخّلــص منهــا مــع 

ٍ
التخّلــص منهــا فــي كيــس

 ٢٠ أقّلهــا  لمــدة  والصابــون  بالمــاء  اليــدان  تُغســل  األخــرى.  النفايــات 
مطّهــٌر  ُيســتخدم  توفرهمــا،  تعــّذر  إذا  أو  القفــازات،  خلــع  فــور  ثانيــة 
لليديــن يحتــوي علــى النســبة المالئمــة مــن الكحــول. يجــب اســتعمال 

 واضح.
ٍ
الماء والصابون إذا اتّسخت اليدان بشكل

`
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ترد األمثلة حول األماكن/األسطح عالية الخطورة في ما يلي[١٤،١٣،١٠]
وفي الملحق رقم ٣:

يتــم لمســها  التــي  األماكــن عاليــة الخطــورة واألســطح 
بشكٍل متكّرر

كذلــك، يجــب تحديــد األماكن/األســطح عاليــة الخطــورة وتطويــر اإلجــراءات التشــغيلية القياســية 
الخاصة بالنظافة للتأكد من تنظيفها وتعقيمها في مواعيد منتظمة (وأكثر تكراًرا) [١٠، ١٤،١٣]:

ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع

يمكــن التدقيــق فــي حركــة الموظفيــن داخــل المصنــع مــن أجــل تحديــد 
كافــة األســطح المتعــددة الّلمــس والحــّد مــن التدخــالت اليدويــة إلــى 

أدنى حّد ممكن.

بواســطة  المعمــل  فــي  لمســها  يتــم  التــي  األســطح  كافــة  تعقيــم 
بـ"المعقمــات  الخــاص  القســم  مراجعــة  (يرجــى  معتمــدة  مطّهــرات 
المســتعملة لمكافحــة فيــروس كوفيــد-١٩") وتحديــد مــدى تكــرار هــذه 
العمليــة (اقتــراح: يومًيــا أو مــّرة واحــدة لــكّل نوبــة عمــل بالنســبة إلــى 
األغــراض التــي يلمســها شــخٌص واحــُد فقــط؛ تكرارهــا مــّرات متعــّددة 
لألغــراض المســتعملة مــن قبــل العديــد مــن األشــخاص خــالل نوبــة 

العمل الواحدة).

 ومعــدات يدويــة شــخصية 
ٍ
تخصيــص أو تحديــد أقــالم وســكاكين وأوان

لألفــراد (تقليــص نســبة الّلمــس مــن قبــل عــّدة أشــخاص)، أو يمكــن 
بــدًلا مــن ذلــك تطهيرهــا مــّرة واحــدة علــى األقــّل فــي كّل ورديــة أو بعــد 

 آلخر).
ٍ

كّل استعمال (ال سيما قبل انتقالها من شخص

أو  المكاتــب  أو  الهاتــف  أجهــزة  تفــادي اســتعمال  العّمــال علــى  حــّث 
أدوات أو معدات العمل األخرى الخاصة بزمالئهم، عند اإلمكان.

تأميــن مطّهــرات لليديــن ومناديــل رطبــة أحاديــة االســتعمال لمســح 
األســطح التــي يكثــر لمســها مــن قبــل الجميــع قبــل كّل اســتعمال 
(مثــال مقابــض األبــواب، ولوحــات المفاتيــح، وحــدات التحكــم عــن بعــد، 

المكاتب، وغيرها من أدوات ومعدات العمل). 

لوحــات  مثــل  واآللــة  اإلنســان  بيــن  التفاعــل  واجهــات  تعقيــم  ينبغــي 
 وآخر.

ٍ
المفاتيح واألزرار بين مستخدم

قســم  فــي  بالّلمــس  العاملــة  الشاشــات  تنظيــف  تكثيــف  ينبغــي 
الصيانــة أو االســتالم والتــي ال تكــون علــى جــدول ممارســات التصنيــع 

الجيدة كتلك المتوفرة في قسم اإلنتاج.  

تحديــد النواحــي التــي يتفاعــل الموظفــون فيهــا مــع بعضهــم البعــض 
وذلك من أجل تطوير إجراءات النظافة المتبعة بين األشخاص.

األخــذ فــي عيــن االعتبــار مســألة إزالــة عناصــر الديكــور واألوراق وأي مــواد 
بتعقيــم  بالقيــام  للســماح  المســطحات  عــن  ضروريــة  غيــر  أخــرى 

األسطح بدون عوائق.

محطة اإلسعافات األولية/مكتب التمريض
تنظيف وتطهير أسّرة المرضى بشكل منتظم (بعد كّل استعمال).

تغطية طاوالت العالج واستعمال غطاء واقي للوسادة.
رمي األغطية أو غسلها بعد كّل استعمال.

المراحيض
ــم كافــة األســطح الخاصــة الموجــودة فــي المراحيــض،  تنظيــف وتعقي
مقابــض األبــواب، لوحــات الدفــع والمفاتيــح (علــى األقــّل يومًيا/مــّرة فــي 

نوبة العمل الواحدة).

غرف تناول الطعام/االستراحة
تنظيــف وتعقيــم المســطحات والطــاوالت والكراســي بانتظــام (يومًيــا 

على األقّل/ مّرة في نوبة العمل الواحدة.

غرف تبديل المالبس
تنظيــف وتعقيــم األســطح والطــاوالت والكراســي والخزائــن بانتظــام 

(يومًيا على األقّل/مّرة في نوبة العمل الواحدة).

األســطح األخــرى أو التجهيــزات او األماكــن التــي 
يكثر لمسها 

تنظيــف وتعقيــم األســطح التــي يكثــر لمســها (الملحــق رقــم ٣) فــي 
مواعيــد دوريــة كمــا تســمح االعتبــارات التشــغيلية، يومًيــا علــى األقــّل/ 

مّرة في نوبة العمل الواحدة.

المعّقمات المستعملة لمكافحة كوفيد-١٩
وردت هذه اإلرشادات من مصادر موثوقة:

تبًعــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، يجــب اســتعمال مطّهــرات اليديــن 
ومعّقمــات األســطح التــي تحتــوي تركيبتهــا علــى الكحــول لغايــات 
التنظيــف. لقــد أثبتــت عموًمــا المعّقمــات التــي تقــوم تركيبتهــا علــى 
الكحول (إيثانول، إيزوبروبانول، ١-بروبانول) قدرتها، إلى حّد كبير، على تقليل 
عدوى الفيروســات المغّلفة مثل كوفيد-١٩ ، إذا كانت نســبة الكحول 
فيهــا ٧٠-٨٠٪ [٢]. أمــا المعّقمــات التــي تقــوم تركيبتهــا علــى الكلوريــن، 
مثل هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة ٠,٥٪ (ما يوازي ٥٠٠٠ جزء بالمليون 
الــذي يحتــوي علــى ٥٪ مــن  أو مقــدار واحــد مــن المبيــض المنزلــي 
أيًضــا  فهــي  المــاء)،  مــن  مقاديــر   ٩ لــكّل  الصوديــوم  هيبوكلوريــت 
موصــى بهــا لتعقيــم األســطح [١٥]. يجــب تحضيــر محلــول المبّيــض 

يومًيا أو كّلما دعت الحاجة إلي ذلك.

أّن  وكشــفت  دراســة   ٢٢ بتحليــل   [٤] حديثــة  مراجعــة  قامــت 
الفيروســات التاجيــة التــي أصابــت البشــر ســابًقا قــادرة أن تعيــش 
علــى األســطح الجامــدة مثــل المعــادن أو البالســتيك لمــدة تصــل 
إلــى ٩ أيــام ولكــن يمكــن تعطيلهــا بفعاليــة مــن خــالل إجــراءات تعقيم 
األســطح بواســطة نســبة ٦٢-٧١٪ إيثانــول، أو ٠,٥٪ مــن بيروكســيد 
الهيدروجيــن أو ٠,١٪ مــن هيبوكلوريــت الصوديــوم خالل دقيقة واحدة. 
كورونــا  فيــروس  مــرض  لمكافحــة  ذاتــه  المفعــول  توقــع  يمكــن 

المستجّد SARS-Cov-٢ (كوفيد-١٩).

الخاصــة   N القائمــة   EPA البيئــة  لحمايــة  األميركيــة  الوكالــة  تملــك 
مــن  للحمايــة  اســتعمالها  يمكــن  التــي  المســّجلة  بالمعّقمــات 
فيروس كورونا المستجّد [١٩]. ُيشار إلى أّن المستحضرات المدرجة 
علــى هــذه القائمــة تســتجيب لمتطّلبــات الوكالــة األميركيــة لحمايــة 
البيئــة، ومــن المتوقــع أن تكــون فّعالــة لمكافحــة مــرض فيــروس 
كورونا المســتجّد SARS-CoV-٢. يجب أن يكون لها رقم مســّجل لدى 
الوكالــة ويجــب اســتخدامها تبًعــا للتعليمــات الخاصــة باالســتعمال 

اآلمن والفّعال.
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Find the EPA Registration Number on the product label

Base Registrant
Company Number

Sub-Registrant
Company Number

Product Number

To verify your product is on the list of EPA registered 
antimicrobial products for use against novel coronovirus 
match the first two parts of the EPA Registration Number 

Note: Not all products have a three-part EPA Registration Number.

EPA Reg. No. 1839-95-32258

EPA Reg. No. 1839-95-32258

Note: Searching by product or company name will not yield full approved list.

كيف تعرف إذا كانت المعّقمات
مطابقة للمواصفات وموثوقة 

للقضاء على فيروس كورونا
المستجّد؟



تنظيف وتعقيم األسطح العالية
المخاطر واألكثر عرضة للمس 

 األسطح المشتركة،
والطاوالت، والكراسي

 محطة اإلسعافات غرف تبديل المالبس
األّولية/مكتب التمريض

الدرابزينالمراحيض
 مقابض األبواب ولوحات

الدفع

 أزرار التحكم بالمعّداتمفاتيح اإلضاءةأجهزة الهواتف المشتركة
والتجهيزات

 األسطح المالمسة لليد
في الرافعات الشوكية

 أجهزة الكمبيوتر ولوحات المفاتيحآالت النسخ والطباعة
وأجهزة الماوس المشتركة

يمكن االطالع على الّلائحة المفّصلة ضمن التقرير الخاص باإلرشادات
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التدبير ٧:
إستراتيجيات اإلستجابة عند اإلشتباه بحالة

كوفيد-١٩ في البيئة الصناعية 

ينبغــي تطبيــق خطــة عمل/اســتجابة محــّددة عندمــا يشــعر الموّظــف بأعــراض مرتبطة بمــرض كوفيد-١٩ أو عندمــا يتّم التأّكد 
مخبرًيــا مــن إصابتــه بالمــرض. فــي الصناعــات الغذائيــة، ُيمنــع العّمــال المرضــى، بموجــب السياســات الخاصــة بصحــة 
الموظفيــن وبرامــج حســن الممارســات الصناعيــة، مــن العمــل فــي المنشــآت الغذائيــة وُيطلــب منهــم اإلبــالغ عــن مرضهــم 

واستئناف العمل عند تعافيهم منه.

في حال اإلشتباه أو التأكد من إصابة موظف بكوفيد-١٩

باتخــاذ  العالميــة  الصحــة  منظمــة  توصــي 
اإلجراءات التالية [٢]: 

إذا كان الموظــف فــي المنــزل، ال ُيســمح لــه بالقــدوم إلــى العمــل. كمــا 
ينبغــي وضــع إجــراء يســمح للموظــف باإلبــالغ عــن مرضــه عبــر الهاتــف 

(أو البريد اإللكتروني).

إذا كان الموظف في المنشأة، يجب إرساله إلى المنزل فوًرا.

يجــب تدريــب الموظفيــن علــى االلتــزام بهــذه اإلرشــادات واإلبــالغ عــن 
مرضهــم فــي أقــرب فرصــة ممكنــة تفادًيــا النتقــال عــدوى كوفيــد-١٩ إلــى 

زمالئهم في العمل.

فــي حــال شــعر العامــل بتوّعــك فــي مــكان العمــل وكان يعانــي مــن 
أعــراض الكوفيــد-١٩، يجــب وضــع خطة عمل للتعامــل مع هذه الحالة 
إدارة  ممارســات  وجــود  ظــّل  فــي  ذلــك  حــدوث  المرجــح  غيــر  (مــن 

الموظفين):

 آخــر بعيــد عــن األشــخاص اآلخريــن. يجــب إذا 
ٍ
      يجــب نقلــه إلــى مــكان

أمكــن إيجــاد غرفــة أو ناحيــة يمكــن عزلــه فيهــا خلــف بــاب مغلــق، مثــل 
مكتب شؤون الموظفين.

      إذا كان من الممكن فتح نافذة، يجب فتحها للتهوئة.

      يجــب اتخــاذ التدابيــر الّلازمــة بخصــوص الموظــف المتوّعــك لنقلــه 
من المنشأة بسرعة.

      يجــب أن يلتــزم الموّظــف المتوّعــك باإلرشــادات الوطنيــة المتعلقــة 
باإلبالغ عن حاالت كوفيد-١٩ األكيدة أو المشتبه بها.

      فيمــا يكــون الموّظــف المتوّعــك منتظــًرا المشــورة الطّبيــة أو ريثمــا 
الموّظفيــن  مــع  تقــارب  أي  تفــادي  عليــه  المنــزل،  إلــى  إرســاله  يتــم 
اآلخريــن. عليــه تفــادي لمــس األشــخاص واألســطح واألشــياء وُيطلــب 
منــه تغطيــة فمــه وأنفــه بواســطة مناديــل عنــد الســعال أو العطــس 
ســّلة  فــي  منهــا  والتخّلــص   

ٍ
جيــب أو   

ٍ
كيــس فــي  وضعهــا  ثــّم  ومــن 

مهمــالت مــزّودة بغطــاء. إذا لــم يكــن لديــه أي مناديــل متوفــرة، عليــه 
الســعال والعطــس فــي ثنيــة كــوع يــده. إذا اضّطــر إلــى الدخــول إلــى 
حّمــام  اســتعمال  عليــه  الطبيــة،  المســاعدة  انتظــار  خــالل  الحمــام 

منفصل، إن وجد.

      يجــب تنظيــف كافــة األســطح التــي لمســها الموّظــف المصــاب، بمــا 
 
ٍ
فــي ذلــك كافــة األســطح واألشــياء التــي تكــون ملّوثــة بشــكل واضــح
األقســام  ومجمــل  التنفســي،  الجهــاز  الجســم/إفرازات  بســوائل 
األبــواب  الميــاه ومقابــض  يكثــر لمســها مثــل دورات  التــي  والنواحــي 

والهواتف.

      ينبغــي أن يغســل الموظفــون أيديهــم جّيــًدا لمــّدة ٢٠ ثانيــة بالمــاء 
أعــراض  مــن  يعانــي  متوّعــك  شــخص  أي  لمــس  بعــد  والصابــون 

متوافقة مع مرض فيروس كورونا المستجّد.

يجــب وضــع سياســة خاصــة باســتئناف العمــل مــن أجــل الموّظفيــن 
الذيــن ُأصيبــوا بمــرض فيــروس كورونــا "كوفيــد-١٩" وتعافــوا منــه. توصــي 
ــدة مــن العــزل  ــر أي حالــة مؤّك منظمــة الصحــة العالميــة بــأن يتــم تحري
حالما تختفي األعراض لديها وتأتي نتيجة اختبارات PCR سلبية مّرتين على 
التوالــي بفــارق ٢٤ ســاعة علــى األقــّل. إذا لــم يكــن االختبــار ممكًنــا، توصــي 
منظمة الصحة العالمية بأن يتم تحرير المريض من العزل بعد ١٤ يوًما 

من اختفاء األعراض.
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ألشــخاص  موظــف  تعــّرض  حــال  فــي 
يُشتبه أو ُمثبتة إصابتهم بكوفيد-١٩ 

توصي منظمة الصحة العالمية بما يلي [٢]:

إذا تــم التأّكــد مــن أّن الموظــف مصــاب بمــرض كوفيــد-١٩، مــن الضــروري 
إبــالغ كافــة األشــخاص الذيــن تخالــط معهــم عــن قــرب ليّتخــذوا تدابيــًرا 

من أجل تقليل مخاطر االنتشار.

ــن تخالــط معهــم فــي المنشــأة فقــد  ــة عــن األشــخاص الذي مــن األمثل
يكــون أي موّظــف تقابــل معــه وجًهــا لوجــه أو تــم التالمــس القريــب معــه 
(خطــوط اإلنتــاج، نواحــي االســتالم والتوضيــب، وغــرف أخــذ العينــات 
ورقابــة الجــودة، والمســاحات المشــتركة)؛ أي شــخص قــام بتنظيــف 
الشــخصية  الحمايــة  معــدات  اســتعمال  دون  مــن  الجســم  ســوائل 
(مثــل القفــازات والمالبــس الواقيــة)؛ الموظفــون ضمــن فريــق العمــل 
تحــت  يعيــش  موظــف  أي  أو  المؤّكــدة،  للحالــة  ذاتهــا  المجموعــة  أو 

السقف ذاته مع الحالة المؤّكدة.

الموّظــف  مــع  قــرب  عــن  اختلطــوا  الذيــن  الموظفيــن  مــن  ُيطلــب 
المصاب البقاء في المنزل لمّدة ١٤ يوًما تُحتسب منذ المّرة األخيرة التي 
ــدة، وممارســة التباعــد الجســدي. إذا  ــة المؤّك تخالطــوا فيهــا مــع الحال
شــعروا بتوّعــك فــي أي وقــت خــالل فترة العزل التــي تبلغ ١٤ يوًما وجاءت 
نتيجــة المختبــر إيجابيــة لتؤّكــد على إصابتهم بمــرض كوفيد-١٩، يصبحون 

حالة مؤّكدة، ويجب التعامل معهم على هذا األساس [٢٠]. 

األصليــة  الحالــة  مــع  قــرب  عــن  يختلطــوا  لــم  الذيــن  الموظفــون  أمــا 
المؤكــدة، فعليهــم متابعــة اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المعتــادة والحضــور 

إلى العمل كالمعتاد.

إّن تقســيم الموظفيــن إلــى فــرق أو مجموعــات عمــل صغيــرة يســاعد 
علــى التخفيــف مــن تعطيــل القــوى العاملــة فــي حــال تــم اإلبــالغ عــن أي 

موظف مصاب بمرض كوفيد-١٩.

ال يوصى بإغالق مكان العمل.

الحفــاظ علــى الســّرية وتحديــد  يجــب األخــذ فــي عيــن االعتبــار كيفيــة 
األشــخاص الذيــن قــد يكونــوا معّرضيــن، ودعمهــم بــدون التنمــّر عليهــم 

وممارسة أي تمييز ضّدهم.

مالحظة: 
بالنســبة إلــى الموظفيــن األساســيين/المهّمين الذيــن ال يمكــن 
أن يحــّل أحــد مكانهــم فــي العمــل وبالنســبة إلــى الحــاالت األكثــر 
تعقيــًدا، يجــب االتصــال بهيئــات الصحــة المحّليــة أو التحقــق 
من شجرة القرارات الخاصة بكوفيد-١٩ للمصانع (الملحق رقم ٤).

تتوفــر مســوّدة مثــال (فــي الملحــق رقــم ٥) عــن "اإلجــراءات 
التشــغيلية القياســية" حيــن يتــم فحــص العامــل، و/أو تأتــي 

نتيجة االختبارات إيجابية أو تظهر أعراض كوفيد-١٩". 
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 أساســي علــى إبقــاء فيــروس كوفيــد-١٩ بعيــًدا عــن أعمالهــا. لــن يدخــل الفيــروس إلــى منشــآتها إّلا 
ٍ
ترّكــز الصناعــات بشــكل

عندمــا يدخــل إليهــا شــخٌص مصــاب أو منتجــات أو أغــراض ملّوثــة يتــم إحضارهــا إلــى مــكان العمــل. يجــب أن يكــون ســائقو 
التوصيل مدركين للمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها انتقال عدوى كوفيد-١٩ بالّلمس. يمكن التقاط العدوى إذا قام أي 

 ملّوث أو صافح شخًصا مصاًبا ملّوث اليدين. لذلك، يوصى باتخاذ التدابير التالية [٢١،١٣،١٠،٢]: 
ٍ
سائق بلمس سطح

يجــب أال يتــرك الســائقون أو أي موّظفــون يقومــون بتســليم األغــراض، 
شاحناتهم خالل التوصيل عند اإلمكان.

 لليديــن يحتــوي علــى الكحــول، باإلضافــة 
ٍ
يجــب تزويــد الســائقين بمطّهــر

 ومناديل ورقية.
ٍ
إلى معّقم

يجــب أن يتنّبــه الســائقون إلــى أهّميــة التباعــد الجســدي عنــد تســّلم 
األغــراض وإيصالهــا إلــى العمــالء وضــرورة الحفــاظ علــى أعلــى درجــات 

النظافة الشخصية وارتداء مالبس واقية ونظيفة.

مــن المهــّم أن تقتــرن نظافــة اليديــن مــع التباعــد الجســدي وتنظيــف 
األسطح لتفادي انتقال العدوى.

بالتغليــف  وضغطهــا  األغــراض  توضيــب  الموّرديــن  مــن  ُيطلــب 
إلــى  بالنســبة  الغــالف  الّلمــس علــى  إذا أمكــن، فيقتصــر  االنكماشــي 

طاقم العمل في المخازن وليس طاقم عمل اإلنتاج.

أحاديــة  التوضيــب  ومــواد  الحاويــات  اســتعمال  االمــكان،  عنــد  يجــب 
يتــم  أغــراض  أي  تنظيــف  إلــى  الحاجــة  تفــادي  أجــل  مــن  االســتعمال 

إرجاعها.

فــي حالــة الحاويــات القابلــة إلعــادة االســتخدام أو القابلــة لإلرجــاع (مثــل 
بروتوكــوالت  تطبيــق  يجــب   ،(... والبراميــل  البالســتيكية  الصناديــق 

النظافة والتطهير المناسبة (تعقيم إضافي).

يجــب تبســيط اإلجــراءات للســماح بالتباعــد (التوقيعــات الرقميــة، إقــرار 
بالتســّلم عبــر الرســائل النصيــة، إلــخ.) يجــب الحــّد مــن تشــارك األقــالم 
أو المعــّدات بيــن الزمــالء. فــي حــال الحاجــة إلــى اســتعمال األقــالم، يجــب 
أن يســتخدم الســائقون أقالمهــم الخاصــة أو تطهيرهــا قبــل تمريرهــا 

 آخر.
ٍ
إلى مستخدم

يتعّيــن أن يســتخدم الســائقون مطّهــًرا لليديــن قبــل تمريــر المســتندات 
التي يتم توصيلها إلى طاقم العمل في المنشأة.

يجــب أن يــدرك الســائقون ضــرورة إبقــاء كافــة مركبــات النقــل نظيفــة 
ومعّقمة باستمرار.

علــى  تشــتمل  بالفيــروس  ملّوثــة  تكــون  أن  ُيرّجــح  التــي  األســطح  إّن 
ومقابــض  القيــادة،  عجــالت  مثــل  لّلمــس  عرضــًة  األكثــر  األســطح 
الجــدول  فــي  تضمينهــا  ويجــب  إلــخ.  المحمولــة،  واألجهــزة  األبــواب 

الخاص بالتنظيف والتطهير.

يوصــى بتخصيــص دورات ميــاه منفصلــة لســائقي الشــاحنات أو فريــق 
المتنقلــة  المراحيــض  (مثــال  ذلــك  إلــى  الحاجــة  دعــت  إذا  االســتالم، 

المزّودة بمغسلة...).

إلــى  بالوصــول  المتعّلقــة  المشــاكل  أو  الســائقين  ــب  تغيُّ إّن 
المنتجــات.  توريــد  تأخيــر  أو  مــن،  الحــّد  إلــى  تــؤّدي  المنشــآت/المخازن 

لذلك، قد يستوجب تأمين المزيد من السائقين.

يجب تعزيز أمن المخازن والسيارات والمحّلات.

ــة المخــزون (مــن خــالل وضــع طلبيــات  ــادة حجــم طلبــات تغذي يجــب زي
ســبيل  علــى  الضروريــة).  غيــر  األغــراض  تكــّدس  تفــادي  إنمــا  أكبــر، 
المثــال، إذا قمــت بمضاعفــة حجــم طلبياتــك، تخّفــض وتيــرة الشــحن 

إلى النصف وبالتالي تقّلل من خطر انتشار كوفيد-١٩.

بالنســبة للمنتجــات غيــر الغذائيــة والغذائيــة غيــر القابلــة للتلــف، يوصــى 
بإبقاء المواد في قسم منفصل للتخزين لمدة ٧٢ ساعة على األقّل قبل 

دخولها إلى منطقة اإلنتاج.

بالنســبة إلــى الصناعــات الغذائيــة، إذا دعــت الحاجــة إلــى الّلجــوء إلــى 
 بديــل مــن أجــل تأميــن المكّونــات، يجــب الحــرص علــى وجــود برامــج 

ٍ
مــوّرد

مناســبة خاصــة بســالمة الغــذاء و/أو القيــام بعمليــات التحقــق الكافيــة 
قبل التعامل مع الموّرد مؤقًتا.
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التدبير ٩: 
المقاصف وغرف اإلستراحة الخاصة بالموظفين

عنــد غيــاب البدائــل العمليــة لحصــول الموّظفيــن علــى الطعــام، يجــب عــدم إغــالق المقاصــف الموجــودة فــي 
المنشآت لخدمة الخطوط األمامية األساسية، مثل إنتاج الطعام وسالسل اإلمداد [٢].

يجب أن تشتمل المعايير التشغيلية الخاصة بمقاصف الموّظفين على ما يلي [٢، ١٠ ،١٣]:

 واحــد بيــن 
ٍ
الحفــاظ علــى التباعــد الجســدي بمســافة ال تقــّل عــن متــر

العامل واآلخر، بما في ذلك تنسيق المقاعد.

خفــض عــدد الكراســي فــي غــرف االســتراحة وتحضيــر خريطــة محــّددة 
للجلوس أو يمكن إضافة قواطع إلى طاوالت الطعام.

الغــداء فــي  الموظفيــن واســتراحتهم وأوقــات  أوقــات عمــل  تنظيــم 
 متعاقــب لخفــض عــدد الموظفيــن المتواجديــن 

ٍ
غرفــة الطعــام بشــكل

في المقصف في الوقت ذاته.

الحّد قدر اإلمكان من التقارب الّلمسي.

تعليــق ملصقــات واضحــة للموظفيــن للتشــجيع علــى غســل اليديــن 
والتباعد الجسدي.

ــم للمعــّدات والمنشــآت وأســطح  اعتمــاد إجــراءات التنظيــف والتعقي
المســطحات،  غــرار:  علــى  للمــس  عرضــًة  األكثــر  والنقــاط  التالمــس 
وقوائــم  الذاتيــة،  الخدمــة  وتجهيــزات  الخدمــة،  وأوانــي  والمالقــط، 
الطعــام، وحاويــات الملــح والبهــار؛ ومقابــض األبــواب، وظهــر الكراســي، 
آالت  وأزرار  الميــاه،  وموّزعــات  المايكروويــف،  ومقابــض  والحنفيــات، 

البيع.

أي  أو  المكاتــب  أو  االجتماعــات  قاعــة  اســتعمال  فــي  التفكيــر  يمكــن 
مساحة منفصلة لتباعد الموظفين.

إلــى  الطعــام  لتقديــم  البوفيــه  موائــد  مــن  باالنتقــال  بشــّدة  يوصــى 
تغطيــة  ذلــك،  مــن  بــدًلا  أيًضــا  يمكــن  الواحــد.  الفــرد  خدمــة  خيــارات 
الطعــام وتعييــن موظــف واحــد مــدّرب لخدمــة الموظفيــن فــي مــكان 
مغلــق بــدًلا مــن أن يقــوم العديــد مــن الموظفيــن بأخــذ الطعــام مــن 
مــن  العديــد  قبــل  مــن  لمســها  يتــم   

ٍ
أوان مشتركة/بواســطة  حاويــة 

األشخاص.

اعتمــاد، إذا أمكــن، األكــواب/أدوات المائدة/األطبــاق أحاديــة االســتعمال 
بدًلا من تلك االعتيادية المستعملة لمّرات متعّددة. 

الصابــون  تركيــز  ونســبة  والحــرارة،  الوقــت،  مراقبــة  علــى  الحــرص 
حــال  (فــي  األوانــي  غســاالت  فــي  الموضــوع  الســائل/المعّقم 
اســتعمالها) والتحقــق مــن هــذه العوامــل جميعهــا يومًيــا. بالنســبة 
المائــدة واألطبــاق  أدوات  بتعقيــم  ُينصــح  يدوًيــا،  األوانــي  إلــى غســل 
هيبوكلوريــت  بواســطة  المقصف/الكافيتريــا  فــي  المســتخدمة 

الصوديوم (المبّيض) بعد كل استخدام.

توفيــر مطّهــرات اليديــن ومناديــل التطهيــر المبّللــة والصابــون فــي غــرف 
ــه مــّرة  ــاول الطعــام وتنظيــف المرافــق كّلهــا أقّل االســتراحة وغرفــة تن

كّل يوم أو بعد كّل استراحة.

ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع



التدبير ١٠: 
غسل المالبس والتخلص من النفايات

بالنسبة إلى المالبس، ولباس العمل الموّحد، والمناشف والبياضات، والقطع األخرى [١٣، ١٥، ٢٢]:

مــن أجــل رمــي النفايــات، يوصــى بتأميــن ســالل مهمــالت عاملــة بــدون لمــس أو يمكــن فتحهــا بالقــدم باإلضافــة إلــى أكيــاس 
بالســتيكية مانعــة للتســّرب. يتــّم حــّث الموظفيــن علــى ارتــداء القفــازات عنــد إزالــة أكيــاس النفايــات، أو عنــد التعامــل مــع 
النفايــات أو التخّلــص منهــا، وغســل اليديــن عنــد االنتهــاء. يتــم الحــرص دائًمــا علــى إفــراغ ســالل المهمــالت بانتظــام 

وإدراجها ضمن جدول مواعيد التنظيف. 

يجــب تنظيــف قطــع الغســيل فــي الغّســالة تبًعــا لتعليمــات المصّنــع. 
مئويــة)  درجــة   ٦٠-٩٠) مناســبة  حــرارة  درجــة  أعلــى  باســتعمال  يوصــى 

 كامل.
ٍ
ومسحوق للغسيل، ويجب تجفيف القطع بشكل

ارتداء القفازات أحادية االستعمال عند معالجة الغسيل المّتسخ.

 مصــاب مــع أغــراض 
ٍ

يمكــن وضــع الغســيل المّتســخ الخــاص بشــخص
األشخاص اآلخرين. 

االمتنــاع عــن تحريــك الغســيل المّتســخ وهــّزه منًعــا الحتمــال انتشــار 
الفيروس في الهواء.

(الســالل  الغســيل  لنقــل  مســتعمل  غــرض  أي  وتعقيــم  تنظيــف 
والحقائب إلخ.).

مســحوق  تركيــز  ونســبة  والحــرارة،  الوقــت،  مراقبــة  علــى  الحــرص 
الغســيل/المعّقم الموضــوع فــي الغســاالت (فــي حــال اســتعمالها فــي 
مــكان العمــل)  لغســل الّلبــاس الموحــد الخــاص بالعّمــال، والتحقــق 

من هذه العوامل جميعها يومًيا. 

إذا كانــت عمليــة تنظيــف الغســيل تجــري فــي مصبغــة خارجيــة، يجــب 
االتصال بهم ومراجعة عملية الغسيل المّتبعة لديهم.

غسل اليدين فور خلع القفازات أو بعد معالجة الغسيل المّتسخ.

يجب فصل المالبس الموحدة المّتسخة عن تلك النظيفة.

كمــا يمكــن ارتــداء المالبــس الموّحــدة الواقيــة األحاديــة اإلســتعمال 
عند اإلمكان.

للحفــاظ علــى نظافــة الّلبــاس الموّحــد وصحــة الموظفيــن علــى أفضــل 
 ممكــن، مــن المهــّم أن يدخــل الموّظفــون إلــى القســم الخــاص 

ٍ
وجــه

بالّلباس الموحد بيدين نظيفتين.

28 ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع



التدبير ١١:
إجراء دورات تدريبية منتظمة وتذكيرية

والتواصل مع فريق العمل

29

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن التدريــب مهــمٌّ للغايــة لتطبيــق التدابيــر الوقائيــة المخطــط لهــا. تتوفــر معلومــات متعــّددة علــى 
المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بمنظمــة الصحــة العالمية ومركز مكافحة األمراض والوقاية منها (CDC) والهيئات المحّلية، 

وقد تكون مفيدة للتواصل مع العّمال وفريق العمل اإلداري [٢٣،٢٢]:

يجــب تثقيــف الموظفيــن داخــل المنشــأة وتزويدهــم بإرشــادات مكتوبــة 
وإخضاعهــم للتدريــب علــى اإلجــراءات الجديــدة التــي ســيتم تطبيقهــا 

لمعالجة أزمة كوفيد-١٩.

يجــب الحــرص علــى أن يتــم تدريــب العّمــال الذيــن يقومــون بوظائــف 
التنظيــف والغســيل وجمــع القمامــة علــى تدابيــر الحمايــة مــن كوفيــد-١٩ 
الكيميائيــة  التنظيــف  مســتحضرات  عــن  الناجمــة  المخاطــر  وعلــى 

المستعملة في مكان العمل.

دائــم   
ٍ
علــم علــى  وإبقائــه  العمــل  طاقــم  مــع  بانتظــام  التواصــل 

باستراتيجية مكافحة كوفيد- ١٩وتذكيره بها.

يتــم تنظيــم التدريــب ضمــن مجموعــات صغيــرة ويجــب الحفــاظ علــى 
التباعد الجسدي بين األشخاص.

إجــراء تدريــب تذكيــري للموظفيــن حــول ممارســات التصنيــع الجيــدة 
الموضوعــة، والتقنيــات الصحيحــة لغســل اليديــن، وممارســات ارتــداء 

القفازات وخلعها، وإجراءات التبليغ عن موظف مريض، إلخ. 

لمــس  تفــادي  مثــل  وقائيــة  ســلوكية  تدابيــر  تطبيــق  علــى  التشــجيع 
العينين واألنف والفم ومقابض األبواب باليدين، إلخ.

تعزيــز أهميــة النظافــة مــن خــالل القــدوة الحســنة التــي يجّســدها قــادة 
يعتمدونهــا  التــي  الســليمة  اليديــن  غســل  وممارســات  المصنــع 

لُيحتذى بها...

توفيــر مــواد تثقيفيــة بســيطة مثــل الملصقــات فــي أرجــاء المنشــأة 
تبًعــا  متعــّددة  وبلغــات  المالئمــة  األماكــن  فــي  ووضعهــا  كّلهــا 

لجنسيات العّمال.

تقييم أداء الموظفين وإعادة تدريبهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

يجــب تدبيــر جلســات تدريــب عــن بعــد أو عبــر شــبكة اإلنترنــت لموّظفيــن 
المكاتب لمساعدتهم على االنتقال إلى العمل عن بعد.

تذكيــر المــدراء باالنتبــاه إلــى الموظفيــن الذيــن قــد يكونــوا يعانــون مــن 
مشاكل في هذه األوقات العصيبة.

ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع



التدبير ١٢:
اإلجراءات التنظيمية واإلدارية للصناعات

من الضروري اتخاذ تدابير عديدة على المستوى اإلداري/التنظيمي [٢٥،٢٤،٢١،١٢]:

تعييــن شــخص كجهــة االتصــال فــي شــأن كوفيــد-١٩ ضمــن المؤسســة 
ليتوّلى التواصل والتنسيق.

للتحضيــر  المتاحــة  المــوارد  وتحديــد  لألزمــات  اســتجابة  خلّيــة  تعييــن 
واالستجابة ألي وضع خاص بمرض فيروس كورونا المستجّد كوفيد-١٩. 
العمليــات  مــن  معينيــن  أشــخاصًا  الخلّيــة  هــذه  تتضمــن  أن  يمكــن 
واالستشــارة  األغذيــة  وجودة/ســالمة  البشــرية  والمــوارد  اإلنتاجيــة 

القانونية واالتصاالت والخبرة العلمية.

عقــد اجتماعــات للموظفيــن حــول اســتراتيجيات مكافحــة أزمــة كوفيد-١٩ 
(عبر اإلنترنت أو االلتزام بالتباعد الجسدي خالل هذه االجتماعات).

والصّحــة. سيســاعد  المرضيــة  اإلجــازات  مراجعــة وتحديــث سياســة 
اآلثــار  مــن  التخفيــف  علــى  األجــر  مدفوعــة  مرضيــة  إجــازة  تقديــم 
االقتصاديــة للتغّيــب عــن العمــل بالنســبة إلــى الموظفيــن المصابيــن، 
والحفــاظ فــي الوقــت عينــه علــى صّحــة بقيــة الموظفيــن والعمــالء. قــد 
تشــتمل الخيــارات المرنــة األخــرى علــى الســماح لموّظــف مــا باالعتنــاء 
المرضيــة  اإلجــازات  علــى  الســلف  ومنــح  العائلــة،  فــي   

ٍ
مريــض بفــرد 

المرضيــة  باإلجــازات  بالتبــّرع  للموّظفيــن  والســماح  المســتقبلية 
لبعضهم البعض. 

واالحتفــاظ  للتدابيــر  الصحيــح  التطبيــق  مــن  والتحقــق  رصــد 
بالمستندات ذات الصلة.

 ســّري عــن مــرض 
ٍ
اإلبــالغ بشــكل تطويــر طريقــة يمكــن مــن خاللهــا 

شــخصي والتالمــس القريــب مــع األفــراد التــي تأكــدت إصابتهــم بمــرض 
كوفيد-١٩ بالفحوصات المخبرية اإليجابية.

أكثــر ألن  الموّظفيــن معّرضيــن  بعــض  يكــون  أن  احتمــال  إلــى  التنّبــه 
الذيــن  الموّظفيــن األكبــر ســنًّا وهــؤالء  تكــون إصابتهــم حرجــة، مثــل 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة. يوصــى بتقليــل االختــالط وجًهــا لوجــه بيــن 
هــذه الفئــة مــن الموظفيــن أو تكليفهــم بأعمــال تســمح لهــم بالحفــاظ 
علــى المســافة اآلمنــة التــي تبلــغ متــًرا واحــًدا علــى األقــّل مــع العّمــال 

اآلخرين، والعمالء والزّوار، أو حّثهم على العمل عن بعد إن أمكن. 

المورديــن  لــدى  للنقــص  تعّرضهــا  يمكــن  التــي  المســتلزمات  تحديــد 
والتخطيط لطرق توزيعها تبًعا لذلك.

تقييــم توفــر المخــزون الخــاص بمــواد التنظيــف والمعقمــات والقفــازات 
وغيرهــا مــن معــدات الحمايــة الشــخصية والتشــجيع علــى اســتخدامها 
الكّميــة  فــي  المبالغــة  (بــدون  المســتلزمات  طلــب  وإعــادة  الرشــيد 

المطلوبة).

الموّظفيــن  إصابــة  حــال  فــي  االحتياطيــة  العاملــة  للقــوى  التخطيــط 
الحالييــن بالمــرض أو تعّرضهــم للعــدوى أو أي ســيناريو آخــر قــد يــؤّدي 

 واسع. 
ٍ

إلى نقص في اليد العاملة على نطاق

أن  أجــل  مــن  ومتعــّددة  مختلفــة  مهــارات  علــى  الموّظفيــن  تدريــب 
ــام بالوظائــف األساســية وضمــان اســتمرارية عمــل  ــوا مــن القي يتمّكن

المنشأة في حال غياب موّظفين أساسيين.

يتعــّرض  – يمكــن أن  العمــل اإلضافيــة  الطلــب علــى ســاعات  تقييــم 
األشخاص المنهكين إلى المرض أكثر من غيرهم. 

داخــل  وجودتهــا  الميــاه  معالجــة  نظــام  مراقبــة  ومتابعــة  التنبــه 
المنشأة.

تطوير خطة الطوارئ واستمرارية العمل:

      ستســاعد الخطــة علــى تحضيــر مؤسســتك لفرضيــة تفشــي مــرض 
فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد-١٩ فــي مــكان العمــل أو المجتمــع. قد 

تكون هذه الخطة صالحة ألي طوارئ صحية أخرى.

ــم  ــو ل ــى ل ا حت ــة إبقــاء العمــل مســتمرًّ ــج الخطــة كيفي       يجــب أن تعال
والموّرديــن  والمقاوليــن  الموظفيــن  مــن   

ٍ
كبيــر  

ٍ
عــدد بمقــدور  يكــن 

الحضــور إلــى المنشــأة، إمــا بســبب القيــود المحّليــة المانعــة للســفر أو 
بسبب مرضهم.

      يوصــى بإخبــار الموظفيــن والمقاوليــن عــن الخطــة والتأّكــد مــن أنّهــم 
على علم بما يجب أن يقوموا به أو يمتنعوا عنه بموجب الخطة. 

      يرجــى التأّكــد دائًمــا مــن أّن الخطــة تتطــّرق إلــى الصحــة النفســية 
والعواقب االجتماعية الناجمة عن أي إصابة بمرض كوفيد-١٩ في مكان 

العمل أو المجتمع وتقديم المعلومات والدعم.

بالنسبة إلى الصناعات الغذائية:

      االســتمرار فــي التأكــد مــن أّن برامــج ســالمة الغــذاء الموضوعــة 
فّعالة وتحّقق النتيجة المطلوبة.

      فــي حــال طــرأ أي تبديــل أو تغييــر فــي تحضيــر التركيبــة أو التعبئــة 
والتوضيب، ينبغي مراجعة خطة سالمة الغذاء المتوفرة.

      يجــب تدريــب العمــال المؤقتيــن الذيــن قــد يتــم تعيينهــم بســبب 
 جيــد حــول ممارســات 

ٍ
زيــادة اإلنتــاج أو نقــص فــي اليــد العاملــة بشــكل

النظافة األساسية...

      يمكــن التفكيــر بالقيــام بشــراكات مــع قطاعــات أخــرى تعانــي مــن 
تراجــع فــي الطلــب (خدمــة الطعــام، البيــع بالجملــة إلــخ) مــن أجــل وضــع 
مــن  البــدالء  بالعّمــال  اإلســتعانة  مثــًلا  خاصــة  احتياطيــة  خطــط 
خاصــة  أخــرى  بدائــل  إلــى  باإلضافــة  األخــرى  والصناعــات  المطاعــم 

بالقّوة العاملة. 
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إذا كان الجواب نعم، حّدد البلد:

إذا كان الجواب نعم، حّدد البلد:

نموذج عن استبيان الكشف
على الموّظفين/الزّوار 

منًعــا لتفشــي مــرض فيــروس كورونــا المســتجّد "كوفيــد-١٩"، يتــم تطبيــق اســتبيان كشــف بســيط. تُعتبــر مشــاركتكم 
مهّمــة لمســاعدتنا علــى اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة لحمايتكــم وحمايــة كّل مــن فــي المنشــأة. ال ُيســمح فــي هــذه الفتــرة 

بدخول الزّوار باستثناء من هم أساسيين الستمرار األعمال. 

الملحق رقم ١ – 

رقم الهاتف الشخصي الخاص بالزائر (المحمول/المنزل)

١

٢

٣

٤

٥

اسم الموّظف/الزائر

التوقيع (الموظف/الزائر): _____________________  التاريخ: ________________ 

الدخول إلى المنشأة:       مقبول                         مرفوض      

إذا أجــاب الموّظف/الزائــر بـ"نعــم" علــى أي مــن األســئلة أعــاله، يوصــى كحــلٍّ أمثــل بمنعهــم مــن دخــول المنشــأة (يمكــن بــدًلا مــن ذلــك مراجعــة الهيئــات المحّليــة أو 
التحقق من "شجرة القرارات" في الملحق رقم ٤ بخصوص الموّظفين األساسيين الذين ال يمكن استبدالهم في مكان العمل).

بالنســبة للســؤالين ١-٢، يرجــى األخــذ فــي عيــن االعتبــار العمــل مــع الســلطات المحّليــة وجهــات تأميــن الرعايــة الطبيــة مــن أجــل اتخــاذ التدابيــر المناســبة. يوصــى كحــّد 
أدنــى، تبًعــا النتقــال العــدوى فــي المنطقــة والعوامــل الصحيــة الفرديــة وعوامــل الخطــر األخــرى، بمراقبــة األعــراض (مثــال الســعال، والتهــاب الحلــق، وضيــق التنفــس، 

وحمى ٣٨ درجة مئوية وما فوق) واالستعمال السليم لمعدات الحماية الشخصية (أقنعة الوجه والقفازات...).

كّلا نعم

كّلا نعم
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هل سافرت خالل األيام األربعة عشر األخيرة إلى أي منطقة عالية الخطورة (انتشار كبير لكوفيد-١٩ في هذا البلد)؟

هــل اختلطــت مــع أي شــخص كان مســافًرا خــالل األيــام األربعــة عشــر األخيــرة إلــى أّي مــن البلــدان التــي تشــهد 
معّدالت عالية النتقال العدوى؟  

كّلا نعم

هــل تــم التعــّرض للتالمــس القريــب مــع أي شــخص تــم التأكيــد مخبرًيــا علــى إصابتــه بعــدوى كوفيــد-١٩ أو ظهــرت لديــه 
أعراض المرض؟

كّلا نعم

هــل شــعرت بــأي مــن أعــراض عــدوى كوفيــد-١٩ خــالل األيــام األربعــة عشــر األخيــرة (مثــال، الحمــى، الســعال، التهــاب 
الحلق، اضطرابات في الجهاز التنفسي، صعوبة في التنفس)؟

كّلا نعم

هل تّم التأكيد مخبرًيا على أنّك مصاب بعدوى كوفيد-١٩ أو تنتظر نتائج االختبار الخاصة به؟

مقتبس من [٢٦]. يجب تعديل هذا االستبيان تبًعا للحالة الراهنة ومعّدل انتقال العدوى.
ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع



نموذج عن قائمة التدقيق الخاصة
بأعراض كوفيد-١٩ للموظفين

الملحق رقم ٢– 

الشركة:

القسم:

الوحدة:

التاريخ: 

المالحظات:

الموظف:

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١

األحرف األولى من اسم الكاشف

حاضر/غائب

الحمى (٣٨ درجة مئويةأو أكثر)

إحساس بالبرد

السعال

ضيق التنّفس

ألم في الصدر

تعب 

لون شفاه/وجه مائل إلى الزراق

ألم عضلي

سيالن األنف 

التهاب الحلق

صداع

فقدان حاسة الشّم أو الذوق

مشاكل معوية (إسهال)

التعّرض للعدوى
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مقتبس من [٢٦]
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الئحة باألماكن عالية المخاطر/األسطح
األكثر عرضة لّلمس

يجــب إعــداد الئحــة مرجعيــة خاصــة بالتنظيــف تبًعــا لتفاصيــل حركــة الموظفيــن داخــل المنشــأة والمعــّدات المتوفــرة. 
أمثلة عن األسطح األكثر عرضة لّلمس:

الملحق رقم ٣ – 

33

األقسام الخاصة باإلنتاج والتخزين
أسطح الطاوالت والمعدات 

المقابض (عربات النقل الطويلة، والرافعات اليدوية،
والعربات المدفوعة باليد)

الغالف الخارجي لمطّهرات اليدين
أدوات أخذ العينات

موّزع المناديل الورقية إذا لم يكن غير لمسي
مقابض خراطيم المياه

األسطح المالمسة لليد في الرافعات الشوكية 
معايير الكشف عن المعادن

المعدات التي يمكن مشاركتها
معدات اإلنتاج/التغليف

مفاتيح إضاءة غرف التبريد والتجميد والتخزين
غرف التخزين، مقابض غرف التبريد والتجميد، من الداخل والخارج

حاويات القمامة
األوزان القياسية

الموازين
األقالم التي يستخدمها عدد من األشخاص

أقالم حبر لأللواح البيضاء الخاصة بجداول اإلنتاج
مسّدس الشريط الّلاصق  

أزرار التحكم بالمعدات والتجهيزات
مغارف المكّونات

ــي تؤّمنهــا الشــركة،  ــة الت ــة (أجهــزة الهاتــف الجوال المعــّدات اإللكتروني
(... PLC شاشات أجهزة تحكم

استالم المنتجات وتسليمها
بوابة الخروج الخاصة بتحميل الشاحنة من الداخل والخارج

مقابض األبواب الخلفية الخاصة بشاحنة التسليم
مقبض نقل الحركة الخاص بالشاحنة

مقبض باب السائق
مفاتيح التحكم بالهواء السخن/البارد في لوحة القيادة

مفاتيح الشاحنة
حافظة الفاتورة المعدنية داخل الشاحنة

عجالت القيادة

مالحظة: 
قــد يصعــب تنظيــف بعــض األســطح أو التجهيــزات أو قــد تكــون دقيقــة وتتأثــر 
انتقــال  إلــى  تــؤّدي  قــد  اســتعمالها،  تشــارك  عنــد  التنظيــف.  ســوائل  ببعــض 

 غير مباشر.
ٍ

العدوى بشكل

إّن المواقــع التــي تحتــوي علــى تجهيــزات يتــم تشــارك اســتعمالها يجــب أن يكــون 
فيهــا الفتــات معّلقــة فــي شــأن التدابيــر الســليمة الخاصــة بنظافــة اليديــن قبــل 
وبعــد اســتعمال هكــذا تجهيــزات مــن أجــل خفــض انتقــال العــدوى إلــى أقــّل حــّد 

ممكن.

ــة  ــل المعّقمــة والمعتمــدة أو  األغطي ــر فــي اســتعمال المنادي كمــا يجــب التفكي
القابلــة لإلزالــة والغســل مــن أجــل حمايــة التجهيــزات التــي يصعــب تنظيفهــا 

وتسهيل عملية التنظيف.

المرافق والمكاتب الخاصة 
بالموظفين

الطاوالت والكراسي الخاصة بغرف االستراحة
مقابض أبواب غرفة االستراحة، من الداخل والخارج

آالت الطبع والنسخ
أجهزة الهاتف الخليوية

شواحن الهاتف
ذراع كرسي المكتب

مقابض باب المكتب، من الداخل والخارج
طاولة وكراسي قاعة االجتماعات 
•أجهزة كمبيوتر وأجهزة الماوس

موزع المياه
غرف تبديل المالبس

المراحيض

مختلف
جهاز ماوس ولوحات المفاتيح الموجودة في المختبر/غرفة التحكم

أدراج صندوق األدوات
أدوات الصيانة

درابزين الدرج أو الجسور المخصصة للعبور
الساللم

الناحيتيــن  مــن  الخاصــة،  االحتياجــات  بــذوي  الخاصــة  الضغــط  أزرار 
الداخلية والخارجية من الباب الرئيسي

مفاتيح المصعد
صندوق اإلسعافات األّولية

جهاز التحكم عن بعد
آالت البيع

مقتبس من [٢٦،١٣]
ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع
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شجرة القرارات الخاصة بكوفيد-١٩ للمصانع
الملحق رقم ٤ –

نعم 

تظهر أعراض المرض على 
الموظف في المنزل أو 

مكان العمل

هل يعاني الموظف 
من حرارة ٣٨ درجة 

مئوية وما فوق

هل جاءت نتيجة 
الموظف المخبرية 

إيجابية؟

ُيمنع من العمل
هل يمكن االستمرار 
في العمل بدون هذا 

الموّظف؟

هل ظهرت األعراض على 
موّظفين آخرين؟

يجب إخالء المكان حيث كان 
الموظف يعمل وإغالقه.لمدة ٢٤ 

ساعة 

ُيسمح له بالعمل

هل تعّرض الموّظف للتالمس القريب 
مع أي شخص مصاب بكوفيد-١٩ أو 

يعاني من السعال مع أعراض أخرى.

*راجع األعراض
** راجع التالمس القريب 

االتصــال  الموظــف  مــن  ُيطلــب 
بالجهــة المحليــة المعنيــة بالرعايــة 

الصحية.

الصحــة  بدائــرة  االتصــال  يرجــى 
واتّباع التعليمات

أن  الموظــف  مــن  اطلــب 
االلتــزام  فــي  يســتمّر 

بالمراقبة الذاتية

الخاصــة  المحّليــة  بالدائــرة  االتصــال  يجــب 
بالصحة.

الموظــف  بإمــكان  كان  إذا  تســأل  أن  يجــب 
ــام  العمــل مــع اتبــاع التدابيــر الوقائيــة فــي األي

األربعة عشر المقبلة منذ آخر تعّر ض له.

*** راجع التدابير الوقائية

مــن  الموظــف  يعانــي  هــل 
التنفــس  وضيــق  الســعال 

 مًعا؟`
ٍ
في آن

خضع الموظف للفحص المخبري للتأكد ما 
إذا كان يعاني من عدوى كوفيد-١٩. ال ُيسمح 

له بالعمل حتى التأّكد من النتيجة السلبية

نعم 

نعم 

نعم 

نعم 

نعم 

نعم 

نعم 

نعم 

نعم 
ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال 

ال  ال 

ال 

هــل تــرّدد الموظــف إلــى العمــل خــالل 
مــّدة الـــ٤٨ ســاعة الماضيــة من ظهور 

األعراض لديه؟

ضمــن  يعمــل  الموظــف  كان  هــل 
مكان/قاعــة ضّيقــة خــالل مــّدة الـــ٤٨ 

ساعة من ظهور األعراض؟ 

يتــم تنظيــف المــكان واألســطح التــي 
الـــ٤٨  مــّدة  خــالل  الموّظــف  لمســها 
ســاعة األخيــرة قبــل االســتمرار فــي 

اإلنتاج

ُيســمح للموّظــف بالعــودة بعــد موافقــة الجهــة المحّليــة المعنّيــة بالرعايــة الصحيــة أو 
دائرة الصحة أو بعد:

أن تختفــي األعــراض لــدى الموظــف وتأتــي نتيجــة اختبــارات PCR ســلبية مّرتيــن علــى التوالــي 
بفارق ٢٤ ساعة على األقّل.

ــا مــن  ــر المريــض المصــاب بعــد ١٤ يوًم ــة، يمكــن تحري إذا تعــّذر إجــراء الفحوصــات المخبري
اختفاء األعراض لديه

الــذي  الوحيــد  الموظــف  هــو  هــل 
تأكيــد  تــّم  أو  األعــراض  لديــه  تظهــر 
إصابته بكوفيد-١٩ من خالل الفحوصات 

المخبرية خالل مّدة الـ٤٨ ساعة؟

هــل تعــّرض الموّظــف للتالمــس القريــب مــع 
مــن  ســاعة  الـــ٤٨  مــّدة  خــالل  آخــر  موّظــف 

ظهور األعراض؟

** راجع التالمس القريب

يوصى بإغالق المنشأة لمّدة ٤٨ ساعة.

أنفســهم  حجــر  الموظفيــن  مــن  اطلــب 
ومراقبة نفسهم ذاتًيا.

*األعراض
الحمى (٣٨ درجة مئوية أو أكثر)

مــع  المتكــّرر  بالبرد/االرتعــاش  إحســاس 
إحساس بالبرد

السعال
ضيق التنّفس 

ألم في الصدر
تعب خارج عن المألوف

لون شفاه/وجه مائل إلى الزراق
ألم عضلي

سيالن/احتقان األنف 
التهاب الحلق

صداع
فقدان حاسة الشّم أو الذوق

مشاكل معوية (إسهال)

**التالمس القريب
تعرض الموظف للتالمس القريب مع:

فرٌد من األسرة
الشريك الحميم

بــدون  األســرة  فــي  الرعايــة  يؤّمــن  فــرد 
االلتــزام بالتدابيــر الموصــى بهــا للوقايــة مــن 

العدوى
الفرد الذي تم السعال عليه مباشرًة

الفــرد الــذي قضــى ١٥ دقيقــة أو أكثــر ضمــن 
مســافة متــر واحــد أو أقــّل مــع فــرد مصــاب 
الحمايــة  معــدات  يرتــدي  يكــن  لــم 

الشخصية المناسبة

الوقائيــة  ***التدابيــر 
دائــرة  مــع  (التواصــل 

الصحة المحّلية لديك)
حــرارة  قيــاس  العمــل  أصحــاب  علــى 
الموّظــف وتقييــم أعراضــه قبــل دخولــه إلــى 

المنشأة يومًيا.

المراقبــة  إلــى  الموظــف  يعمــد  أن  يجــب 
الصحــة  برنامــج  إشــراف  تحــت  الذاتيــة 

المهنية الخاصة بصاحب العمل.

يجــب أن يرتــدي الموظــف قناًعــا للوجــه أو 
صاحــب  عليــه  يوافــق  قماشــًيا  غطــاًء 
العمــل، طــوال الوقــت خــالل تواجــده فــي 

مكان العمل.

مالحظة: 
** إّن البيانــات محــدودة بخصــوص تحديــد التالمــس القريــب. أمــا العوامــل التــي يجــب أخذهــا فــي عيــن 
االعتبــار عنــد تحديــد التالمــس القريــب، فتشــتمل علــى قــرب المســافة، ومــّدة التعــّرض للعــدوى 
ــر أيًضــا)، وظهــور  ــة بالعــدوى أكب ــّم التعــّرض للعــدوى لمــّدة أطــول، يكــون خطــر اإلصاب ــًلا: إذا ت (مث
أعــراض علــى الفــرد (مثــًلا يــؤّدي الســعال إلــى زيــادة خطــر اإلصابــة بالعــدوى)، وارتــداء الفــرد قناًعــا 
لحمايــة الوجــه (الــذي يحجــب بفعاليــة اإلفــرازات التنفســية ويمنــع تلــّوث اآلخريــن والبيئــة المحيطــة 
بهــا). إّن التواصــل الموجــز مــع اآلخريــن يقّلــل مــن احتمــال انتقــال العــدوى؛ إلّا أّن األعــراض ونــوع 
 مــا) تبقــى عوامــل مهّمــة. 

ٍ
 مباشــر علــى وجــه فــرد

ٍ
التواصــل (مثــًلا هــل ســعل الشــخص بشــكل

سيتم تحديث التوصيات حالما تتوفر معلومات إضافية [٢٧].

ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع
مقتبس من [٢٤]



رقم المستند:القسم:الشركة:

تاريخ النفاذ:

صدر عن:

رقم المصنع:

موافق عليه من قبل:

يحّل مكان:
اإلجراءات التي يتم اتخاذها عند خضوع

 العامل للفحص المخبري و/أو عندما تأتي نتيجة فحوصاته
 المخبرية إيجابية أو تظهر لديه أعراض كوفيد-١٩

الموضوع: 

 ١,٠

 ٢,٠

 ٣,٠
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مثال عن التدابير الخاصة بـ" اإلجراءات التشغيلية
القياسية عند خضوع العامل للفحص المخبري و/أو

عندما تأتي نتيجة فحوصاته المخبرية إيجابية أو
تظهر لديه أعراض كوفيد-١٩" 

الملحق رقم ٥ – 

الغاية
يهــدف هــذا المســتند إلــى مراجعــة اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا عندمــا 
يتم فحص العامل مخبرًيا للتأكد من إصابته بعدوى كوفيد-١٩ و/أو تأتي 

نتيجة فحوصاته المخبرية إيجابية.

النطاق
إلــى  بالتفصيــل  تتطــّرق  هــذه  القياســية  التشــغيلية  اإلجــراءات  إّن 
التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا عندمــا (i) يّتصــل أحــد الموّظفيــن لُيعلــم 
المؤسســة أنّه يخضع لفحوصات كوفيد-١٩ المخبرية و(ii) يّتصل الفرد 
إمــا لإلبــالغ عــن نتيجــة فحوصاتــه المخبريــة التــي تؤكــد إصابتــه بعــدوى 
كوفيد -١٩ أو يقوم باإلبالغ أّن كافة األعراض النموذجية لعدوى كوفيد-١٩ 

تظهر لديه.

حالًيــا، يجــب تطبيــق العــزل المنزلــي علــى أي شــخص ُأخــذت عًينــات منــه 
إلجراء الفحص المخبري الخاص بكوفيد-١٩. تكون دائرة الصحة المحّلية 
مســؤولة عــن إبــالغ الشــخص عــن نتائــج الفحوصــات المخبريــة ويكــون 
هــذا الشــخص مســؤوًلا بــدوره عــن االتصــال بصاحــب العمــل وإطالعــه 
عليهــا. يجــب أن تحــرص السياســات الخاصــة بالصحــة علــى خضــوع 
الشخص للفحص المخبري الخاص بعدوى كوفيد-١٩ وال ُيسمح له بالعمل 
ــر مــن  ــذي قــد يســتغرق أكث ــي نتيجــة الفحــص ســلبية (األمــر ال حتــى تأت

يومين).

السالمة واالعتبارات البيئية
إّن فيــروس كورونــا المســتجّد كوفيــد-١٩ ســريع االنتشــار بيــن األفــراد 

الذين ال يطّبقون تدابير الوقاية السليمة (مثال التباعد الجسدي).
مقتبس من [٢٦]

وضيــق  والحمــى  الســعال  علــى  كوفيــد-١٩  عــدوى  أعــراض  تشــتمل 
التنّفس. يمكن أن تكون األعراض شديدة وقد تتسّبب بالموت في 

 
ٍ

بعــض الحــاالت. إّن كبــار الســّن واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص
في المناعة هم األكثر عرضًة للخطر.

 إلــى 
ٍ

 رئيســي مــن جــّراء التخالــط مــن شــخص
ٍ
ينتشــر الفيــروس بشــكل

آخــر مــن خــالل الــرذاذ التنفســي الناتــج عــن ســعال أو عطــس الشــخص 
المصاب.

إّن الهــدف األساســي مــن "اإلجــراءات التشــغيلية القياســية  " هــو الحــّد 
خطــر  مــن  والحــّد  آخــر  إلــى  شــخص  مــن  العــدوى  انتقــال  خطــر  مــن 
التســّبب بتعطيــل عمــل نســبة كبيــرة مــن القــوة العاملــة فــي المصنــع 

(بسبب ضرورة حجرهم مثًلا).

يجب منح األولوّية إلى هذه اإلجراءات ويجب تطبيقها بدون تأخير.

تُعتبــر إجــراءات التنظيــف والتعقيــم الموضوعــة (ال ســيما تلــك الخاصــة 
بأســطح التالمــس مــع الطعــام) كافيــة لضبــط انتقال عــدوى كوفيد-١٩. 
ينبغــي اســتعمال مســتحضرات التعقيــم المعتمــدة. كمــا يجــب تعقيــم 
ــاول الطعــام،  ــال المراحيــض، وقاعــة تن ــة المخاطــر (مث األماكــن العالي
واألســطح األكثــر عرضــًة للمــس مثــل مقابــض األبــواب) بعــد تنظيفهــا. 
تُعتبــر  والتــي  المعتمــدة  التعقيــم  مســتحضرات  باســتعمال  يوصــى 

فّعالة للقضاء على عدوى كوفيد-١٩.
إذا خضــع الموّظــف إلــى الفحــص المخبــري الخاص بكوفيــد-١٩ أو ظهرت 
لديــه كافــة األعــراض النموذجية الخاصة بعدوى كوفيد-١٩ (مثال الحمى، 
الســعال، ضيــق التنفــس)، يجــب تنظيــف كافــة األســطح التــي لمســها 
مــع  التالمــس  أســطح  ذلــك  فــي  بمــا  وتعقيمهــا،  الموّظــف  هــذا 

الطعام.

مديــر  مثــل  المســؤول  الشــخص  إبــالغ  العّمــال  كافــة  واجــب  مــن 
للفحــص  يخضعــون  حالمــا  البشــرية)  المــوارد  مديــر  و/أو  المصنــع 

المخبري الخاص بعدوى كوفيد-١٩.

ساهم في الحّد من انتشار كوفيد-١٩ في المصانع
مقتبس من [٢٦]
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الخــاص  المخبــري  للفحــص  خضعــوا  الذيــن  للعّمــال  ُيســمح  ال 
بعــدوى كوفيــد-١٩ بالعــودة إلــى العمــل حتــى تأتــي نتيجــة الفحــص 
المخبــري ســلبية ويتــم التأكيــد علــى عــدم إصابتهــم بالعــدوى (األمــر 

الذي قد يستغرق أكثر من يومين).

األدوات/التجهيزات المطلوبة
الــذي يحتــوي علــى مهــارات  الســجّل الخــاص بتدريــب الموظفيــن 
ليحّلــوا  المؤّهليــن  بالموظفيــن  االتصــال  ومعلومــات  الموظــف 
االتصــال  ومعلومــات  الهاتــف،  وأرقــام  الغائبيــن،  العّمــال  مــكان 

بدائرة الصحة المحّلية.

الوتيرة
كّلما خضع شــخص يعمل في منشــأة _____________ لفحص 

مخبري خاص بعدوى كوفيد-١٩.

كّلمــا جــاءت نتيجــة شــخٌص يعمل في منشــأة ______________ 
إيجابيــة وتأّكــدت إصابتــه بعــدوى كوفيــد-١٩ أو ظهــرت لديــه كافــة 
األعــراض النموذجيــة لكوفيــد-١٩ (مثــال الحمــى، والســعال، وضيــق 

التنفس).

المسؤولية
إّن مســؤولية تطبيــق هــذا البرنامــج وتنفيــذه ونجاحــه يعتمــد علــى 

مهارات وظيفية متعّددة:

الشركاء الداخليين
الموارد البشرية
اإلنتاج/التصنيع

سالمة الغذاء/ضبط الجودة
فريق إدارة األزمات

الشركاء الخارجين
دائرة الصحة المحّلية
وزارة الصحة العامة

وزارة الصناعة

اإلجراءات
المخبــري  للفحــص  العامــل  خضــوع  عــن  المنشــأة  إبــالغ  بعــد 

الخاص بعدوى كوفيد-١٩ 

فيمــا أّن هــذه اإلجــراءات موصــى بهــا حالًيــا، قــد ال تكــون قابلــة 
للفحــص  يخضعــون  األفــراد  مــن  كبيــر  عــدٌد  كان  إذا  للتنفيــذ 

المخبري الخاص بكوفيد-١٩.

يجــب إخبــار العّمــال اآلخريــن بــأّن أحدهــم خضــع للفحــص المخبــري 
الخاص بكوفيد- ١٩، والحفاظ على السّرية.

لمســها  قــد  الفــرد  يكــون  قــد  التــي  األســطح  كافــة  تنظيــف 
القياســية    التشــغيلية  اإلجــراءات  اتّبــاع  يجــب  وتعقيمهــا؛ 

المناسبة، بما في ذلك:

      استعمال مستحضر تعقيم معتمد وفعاليته مضمونة 

      للقضاء على كوفيد-١٩.

      شطف كافة األسطح وتنظيفها وتطهيرها بعد التعقيم.

إبقاء خزانة العامل الخاضع للفحص المخبري مقفلة.

الخاضــع  المصــاب  العامــل  مــن خزانــة  الخارجيــة  الناحيــة  تنظيــف 
للفحص المخبري وتعقيمها.

التخّلــص مــن كافــة المــواد الغذائيــة والطعــام الخــاص بالعامــل، 
الــذي يمكــن مشــاركته ضمــن البــّراد الموجــود فــي غرفــة االســتراحة. 
تنظيــف البــّراد الموجــود فــي غرفــة االســتراحة مــن الداخــل والخــارج 
وتعقيمــه. يتــم شــطف الناحيــة الداخليــة منــه، تنظيفهــا وتطهيرهــا 

نهائًيا بعد إنهاء عملية التعقيم.

العامــل  مــع  القريــب  للتالمــس  تعّرضــوا  الذيــن  العّمــال  تحديــد 
الخاضــع للفحــص المخبــري خــالل فتــرة الـــ٤٨ ســاعة األخيــرة، مــع 
علــى  مثــال  األخيــر.  هــذا  هويــة  خصوصيــة  علــى  الحفــاظ  ضــرورة 

التالمس القريب:

      فرٌد من األسرة
      الشريك الحميم

      فرد يؤّمن الرعاية في األسرة بدون االلتزام بالتدابير الموصىبها 
      للوقاية من العدوى

      الفرد الذي تم السعال عليه مباشرًة

 واحد أو أقّل       
ٍ
      الفرد الذي قضى ١٥ دقيقة أو أكثر ضمن مسافة متر

مع فرد مصاب لم يكن يرتدي معدات الحماية الشخصية المناسبة.

يجــب إذا أمكــن األمــر إرســال العّمــال الذيــن تعّرضــوا للتالمــس القريــب 
إلــى المنــزل حتــى صــدور  مــع الشــخص الخاضــع للفحــص المخبــري 

النتيجة.

إذا لــم يكــن مــن الممكــن إرســال العّمــال الذيــن تعّرضــوا للتالمــس 
القريــب مــع الشــخص الخاضــع للفحــص المخبــري إلــى المنــزل، يجــب 

اتّباع الممارسات التالية:

      كشــف مــا قبــل الدخــول: يجــب علــى أصحــاب العمــل قيــاس درجــة 
بالبــدء  لــه  الســماح  قبــل  لديــه  األعــراض  وتقييــم  الموّظــف  حــرارة 
بالعمــل. ُيفّضــل اســتعمال مقيــاس حــرارة غيــر تالمســي قبــل دخــول 

الفرد إلى المنشأة.

      المراقبــة المنتظمــة: طالمــا أّن الموّظــف ال يعانــي مــن حّمــى أو أي 
إشــراف  تحــت  الذاتيــة  المراقبــة  إلــى  يعمــد  أن  عليــه  أخــرى،  أعــراض 

برنامج الصحة المهنية الخاصة بصاحب العمل.

ــة الوجــه فــي  ــا لحماي ــاع: يتوّجــب أن يرتــدي الموّظــف قناًع ــداء قن       ارت
األوقات كافة في مكان العمل لمّدة ١٤ يوًما منذ تعّرضه األخير للعدوى. 

ُيطلب منهم تطبيق المراقبة الذاتية لألعراض.

تعّرضــوا  الذيــن  الموّظفيــن  اضطــرار  الحتمــال  االســتعداد  يجــب 
للتالمــس القريــب مــع الشــخص الخاضــع للفحــص المخبــري البقــاء 
فــي المنــزل؛ إمــا بســبب (i) نتيجــة الفحــص المخبــري اإليجابيــة؛ (قــد 
الفحــص  إلــى  الموّظفيــن  إخضــاع  المحّليــة  الصحــة  دائــرة  تطلــب 

المخبري)، او بسبب (ii) ظهور األعراض.

اســتعراض اختــالط الموظفيــن واالســتعداد لتغييــر إجــراءات مناوبــات 
العمــل والمســؤوليات تحّســًبا ألي نقــص فــي اليــد العاملــة. توضــع 
فــراغ  أي  ومــلء  اآلخريــن  المدّربيــن  العّمــال  تجنيــد  أجــل  مــن  خطــة 

محتمل.

بعــد أن تأتــي نتيجــة الفحــص المخبــري الخــاص بعــدوى كوفيــد-١٩ 
ســلبية

يجب إبالغ العّمال اآلخرين عن نتيجة الفحص المخبري السلبية.

طمأنــة أّي مــن العّمــال الذيــن تــّم إرســالهم إلــى المنــزل عــن نتيجــة 
الفحص السلبية والتحّدث معهم عن تاريخ استئنافهم للعمل.

ال حاجة إلى المزيد من اإلجراءات.

بعــد أن تأتــي نتيجــة الفحــص المخبــري الخــاص بكوفيــد-١٩ إيجابيــة أو 
تظهر لدى الشخص كافة األعراض النموذجية الخاصة بكوفيد-١٩ 

اإلبــالغ عــن نتيجــة الفحــص المخبــري اإليجابيــة أو عــن العامــل الــذي 
الذيــن تعّرضــوا  إلــى الئحــة العّمــال  تظهــر لديــه األعــراض باإلضافــة 

للتالمس القريب مع هذا الفرد إلى دائرة الصحة المحّلية. 
     اتّباع اإلرشادات الصادرة عن دائرة الصحة.

      الحصول على معلومات حول إخضاع العّمال اآلخرين إلى الفحص 
المخبري.

إعــادة تنظيــف كافــة األمكنــة التــي قــد يكــون هــذا الفــرد قــد لمســها 
وتعقيمهــا؛ يجــب اتّبــاع اإلجــراءات التشــغيلية القياســية   المناســبة، 

بما في ذلك:
      اســتعمال مســتحضر تعقيــم معتمــد وفعاليتــه مضمونــة للقضــاء 

على عدوى كوفيد-١٩.
      شطف كافة األسطح، تنظيفها وتطهيرها بعد التعقيم.

النتيجــة  المنــزل عــن  إلــى  تــّم إرســالهم  الذيــن  العّمــال  أّي مــن  إبــالغ 
اإليجابيــة أو الفــرد الــذي تظهــر لديــه األعــراض؛ يجــب أن يبقــوا فــي الحجــر 
لمّدة ١٤ يوًما أو الخضوع للفحص المخبري الخاص بكوفيد-١٩. يمكنهم 
العــودة إلــى العمــل بعــد انتهــاء مــّدة الحجــر أو بعــد صــدور النتيجــة 
خــالل  أعــراض  أي  لديهــم  ظهــرت  إذا  المخبــري.  للفحــص  الســلبية 
الحجــر، مــن الضــروري أن يقومــوا بإبــالغ المنشــأة، وإبــالغ دائــرة الصحــة 

المحّلية، واالتصال بالجهة األساسية لتأمين الرعاية الصحية. 

إبــالغ أي مــن العّمــال الذيــن لــم يتــم إرســالهم إلــى المنــزل ولكّنهــم 
الــذي تظهــر  تعّرضــوا للتالمــس القريــب مــع الشــخص المصــاب أو 
ــال واألعــراض لديهــم  ــد مــن أّن حــرارة العّم ــه األعــراض؛ يجــب التأّك لدي

يتم تقييمها قبل بدئهم بالعمل.
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التحقق: 
يتوّلــى مديــر المصنع/مديــر المــوارد البشــرية أو أي شــخص مســؤول آخــر اتخــاذ التدابيــر الخاصــة بـ"اإلجــراءات التشــغيلية القياســية"، وتســجيل 

المعلومات والتوقيع على تطبيقها. 

مستندات التدريب:

التاريخالتوقيعالهويةاالسم

الدور

مدير المصنع

التوقيعاالسم والّلقبالهوية

يجــب تحديــد أي أفــراد ثانوييــن مــن المحتمــل أن يكونــوا قــد اختلطــوا 
مــع حالــة مؤّكــدة أو شــخص تظهــر لديــه األعــراض، مــع الحفــاظ علــى 

خصوصية هؤالء األشخاص.

يجــب إذا أمكــن األمــر إرســال هــؤالء العّمــال إلــى المنــزل حتــى ينهــي 
الحجــر  مــّدة  معــه  القريــب  للتالمــس  تعّرضــوا  الــذي  الشــخص 

البالغة ١٤ يوًما أو حتى تأتي نتيجة فحصه المخبري سلبية.

إذا لــم يكــن مــن الممكــن إرســال هــؤالء العّمــال إلــى المنــزل، يجــب 
اتّباع الممارسات التالية:

      كشــف مــا قبــل الدخــول: يجــب علــى أصحــاب العمــل قيــاس درجــة 
حــرارة الموّظــف وتقييــم األعــراض لديــه قبــل الســماح لــه بالبــدء 
قبــل  تالمســي  غيــر  حــرارة  مقيــاس  اســتعمال  ُيفّضــل  بالعمــل. 

دخول الفرد إلى المنشأة.
      المراقبة المنتظمة: طالما أّن الموّظف ال يعاني من حّمى أو       

      أي أعراض أخرى، عليه أن يعمد إلى المراقبة الذاتية تحت 
      إشراف برنامج الصحة المهنية الخاصة بصاحب العمل.

      ارتداء قناع: يتوّجب أن يرتدي الموّظف قناًعا لحماية الوجه في 
      األوقات كافة في مكان العمل لمّدة ١٤ يوًما منذ تعّرضه األخير 

      للعدوى. ُيطلب منهم تطبيق المراقبة الذاتية لألعراض.

يجــب االســتعداد الحتمــال أن تطلــب دائــرة الصحــة المحّليــة إخضــاع 
هؤالء العّمال إلى الفحص المخبري.

خــالل  العّمــال  لــدى  األعــراض  ظهــور  الحتمــال  االســتعداد  يجــب 
يومين أو ثالثة أيام.

يجــب تقييــم المخاطــر بالنســبة إلــى العمــل باالســتناد إلــى المعلومــات 
الواردة من دائرة الصحة.

المخبــري  للفحــص  يجــب إخضاعهــم  الذيــن  العّمــال  عــدد  إذا كان  أ. 
العمــل  مناوبــات  إجــراءات  لتغييــر  االســتعداد  يجــب  منخفًضــا، 
والمســؤوليات تحّســًبا ألي نقــص فــي اليــد العاملــة. توضــع خطــة مــن 

أجل تجنيد العّمال المدّربين اآلخرين وملء أي فراغ محتمل.
المخبــري  للفحــص  ســيخضعون  الذيــن  العّمــال  عــدد  كان  إذا  ب. 
ا بحيــث يتعــّذر الحفــاظ علــى اإلنتــاج؛ يجــب تعديــل جــداول  مرتفــع جــدًّ
اإلنتــاج مــن أجــل تأميــن مــا يكفــي مــن المنتجــات فــي المخــزون حتــى 
صــدور نتائــج الفحــص المخبــري (الــذي قــد يســتغرق أكثــر مــن يوميــن). 
يجــب التخطيــط الســتئناف عمليــة اإلنتــاج فــي اليــوم الــذي تأتــي فيــه 

نتائج الفحص سلبية.
ســيخضعون  الذيــن  بالعّمــال  الخاصــة  المعلومــات  تكــن  لــم  إذا  ج. 
الجميــع  أّن  لــو  كمــا  التصــّرف  يرجــى  متوفــرة،  المخبــري  للفحــص 

سيخضع للفحص المخبري.

ُيســمح لألفــراد جميعهــم الذيــن تأّكــدت إصابتهــم بعــدوى كوفيــد-١٩ 
بالفحص المخبري باستئناف عملهم عند تحّقق الشروط التالية:

أ. يمكــن تحريــر حالــة مؤّكــدة مــن العــزل حالمــا تختفــي األعــراض لديهــا 
وتأتي نتيجة اختبارات PCR سلبية مّرتين على التوالي بفارق ٢٤ ساعة على 

األقّل.
الحالــة  تحريــر  يمكــن  المخبــري،  للفحــص  الخضــوع  تعــّذر  إذا  ب. 

المؤّكدة من العزل بعد ١٤ يوًما من اختفاء األعراض.
ج. يمكــن لجهــة تأميــن الرعايــة الصحيــة تحديــد متــى يمكــن للعامــل 

استئناف عمله تبًعا للفحوصات و/أو التقييم الطّبي.

التوقيعات والموافقات:
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تسمية مرض كورونا (كوفيد-١٩) والفيروس المسبّب به (غير مؤرّخ) تمّ  سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل   
٢٠٢٠ من الموقع 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-
coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

كوفيد-١٩ وسالمة الغذاء: دليل الصناعات الغذائية (غير مؤرّخ) تمّ  سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠  
من الموقع 

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses 
 Doremalen, N. V., Bushmaker, T., Morris, D. H., Holbrook, M. G., Gamble, A., Williamson, B.   N., . . .  
ي ومدّة بقاء فيروس سارس-كوف-٢ على األسطح مقارنة مع فيروس   Munster, V. J. (٢٠٢٠).  الهباء الجوّ 
 New England Journal of "سارس-كوف-١. النشرة الطبية األسبوعية "نيو-إنجالند جورنال أوف ميديسين 

nejmc٢٠٠٤٩٧٣/١٠,١٠٥٦:doi .٣٨٢(١٦), ١٥٦٤-١٥٦٧ ,Medicine 
الصفحة الرئيسية: مجلّة Journal of Hospital Infection (غير مؤرّخ) تم سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل   

https://www.journalofhospitalinfection.com/ :٢٠٢٠ من الموقع 
مركز سالمة الغذاء والتغذية التطبيقية (غير مؤرّخ) سالمة الغذاء ومرض فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد-١٩). تم   

سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل، ٢٠٢٠ من الموقع 
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-

disease-2019-covid-19
فيروس كورونا: غياب دليل يثبت أنّ  الطعام هو وسيلة النتقال العدوى. (٠٩/آذار/مارس/٢٠٢٠) تم سحب المقال   

-https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع  
safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19

ث الهواء، واألسطح ومعدات الحماية الشخصية. تم   .Ong, S (٤ آذار/مارس ٢٠٢٠) فيروس سارس-كوف-١٩ تلوّ   
  سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762692

ال تنتقل عدوى كوفيد-١٩ من خالل حيوانات المزارع أو الحيوانات األليفة: الوكالة الوطنية لألمن الصحي    
//:https والغذائي والبيئة والعمل ANSES  (غير مؤرّخ)، تم سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 
www.anses.fr/en/content/covid-19-cannot-be-transmitted-either-farm-animals-or-domestic-animals-0 

 ١٣٩٩٩٣٩ (٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٠) األكاديمية األمريكية لطب األنف واألذن والحنجرة - جراحة الرأس والعنق، 
فقدان حاسة الشم والذوق من أعراض مرض فيروس كورونا المستجّد، تم سحب المقال بتاريخ ١٧   

نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 
https://www.entnet.org/content/aao-hns-anosmia-hyposmia-and-dysgeusia-symptoms-coronavirus-

disease
 الجمعية الدولية لمنتجات األلبان (IDFA) آخر مستجدات عدوى كوفيد-١٩. (١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠). تم سحب 

https://www.idfa.org/news/coronavirus المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع  
 حكومة كندا، الوكالة الكندية لفحص األغذية. (٠٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠). حكومة كندا، تم سحب المقال بتاريخ ١٧ 

نيسان/أبريل ٢٠٢٠) من الموقع 
https://inspection.gc.ca/covid-19/cfia-information-for-industry/guidance-to-meat-slaughter-and-

processing-establis/eng/1585620151816/1585620617343 
 التوجيهات الخاصة بالمداري وأماكن العمل والمؤسسات (غير مؤرّخ). تم سحب المقال بتاريخ ١٧ 

نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-

schools-workplaces-institutions
 حلول لألعمال التي تأثرت بأزمة كوفيد-١٩ (غير مؤرّخ). تم سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 

https://www.aibinternational.com/en/Solutions-for-Businesses-Impacted-by-COVID-19   
 التوجيهات المرحلية لمنشآت تصنيع المواد لغذائية أو محالت بيع األغذية (غير مؤرّخ). تم سحب المقال 

بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع،   
https://coronavirus.health.ny.gov/interim-guidance-food-manufacturing-facilities-or-food-retail-

stores
 المياه، والصرف الصحي، والنظافة ومعالجة النفايات في أزمة كوفيد-١٩ (غير مؤرّخ). تم سحب المقال بتاريخ 

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-

covid-19
 متى وكيف يتم غسل اليدين (٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٠). تم سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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 نصيحة حول استعمال األقنعة في المجتمع، خالل الرعاية المنزلية وفي مؤسسات الرعاية الصحية ضمن 
 أزمة تفشي فيروس كورونا المستجّد كوفيد-١٩ (غير مؤّرخ). تم سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من 

الموقع 
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-

care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 
 توصيات بالنسبة إلى استعمال أغطية الوجه القماشية. (٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٠). تم سحب المقال من 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html 
 القائمة N: المعقّ مات المستعملة لمكافحة فيروس سارس-كوف-٢. (١٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٠). تم سحب 

المقال بتاريخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

 االعتبارات الخاصة بالتحقيق حول حاالت والمجموعات الكبيرة المصابة بكوفيد-١٩ (غير مؤرّخ). تم سحب 
المقال من الموقع 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-
covid-19

 الموارد الخاصة بفيروس كورونا (غير مؤرّخ). تم سحب المقال بتاريخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 
https://www.fmi.org/food-safety/coronavirus 

 تنظيف المنشآت وتعقيمها (١٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٠). تم سحب المقال بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?

CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-building-facility.html 
 Vetsch, K. (غير مؤرّخ) التباعد االجتماعي في مجال التصنيع الغذائي (اإلصدار ٢,١). تم سحب المقال بتاريخ ١٦ 

 from ,نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع  ١٦, ٢٠٢٠ 
https://www.foodnorthwest.org/food-northwest-social-distancing-in-food-mfg 

 االستراتيجية الخاصة بكوفيد-١٩ ضمن المنشآت الغذائية (غير مؤرّخ). تم سحب المقال بتاريخ ١٧ 
نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 

https://instituteforfoodsafety.cornell.edu/coronavirus-covid-19/risk-management-strategy-checklist/ 
 تحضير مؤسستك الصغيرة وموظفيك لنتائج كوفيد-١٩ (٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٠). تم سحب المقال من الموقع 

 ncov/community/guidance-small-business.html-٢٠١٩/https://www.cdc.gov/coronavirus 
 النماذج (غير مؤرّخ). تم سحب المقال بتاريخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٠ من الموقع 
https://dairyextension.foodscience.cornell.edu/resources/templates/ 

 توصيات الصحة العامة الخاصة بالتعرّض للعدوى المتعلّق المجتمع. (٣٠ آذار/مارس ٢٠٢٠). تم سحب المقال 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html من الموقع 

 ملصقات ومنشورات. (٨ حزيران/يونيو ٢٠١١). تم سحب المقال من 
https://www.who.int/gpsc/5may/resources/posters/en/

 صفحة منشورة مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها Welcome to CDC Stacks (غير مؤرّخ). تم سحب 
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/40433 المقال من
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