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1

ــك ــً، يمكن ــل مع ــتركة؛ وبالعم ــؤوليتنا المش ــامة مس ــر الس  تعتب
اتخاذ خطوات جدية لمنع  انتقال الفيروس

األعراض الشائعة لمرض فيروس كورونا ) كوفيد-19(
حمى 	

سعال ) جاف عادة( 	

ضيق في التنفس  	

طرق انتقال فيروس كورونا ) كوفيد-19(

ينتقــل الفيــروس بشــكل رئيســي عــن طريــق الــرذاذ الــذي يتناثر مــن الجهاز التنفســي 
للشــخص المصــاب أثنــاء عطســه أو ســعاله أو إخراجــه هــواء الزفيــر.  علمــً بــأن 
الفيــروس يمكــن أن يظــل نشــطً لعــدة ســاعات علــى األســطح مثــل الطــاوالت 

ومقابض األبواب.

النظافة الشخصية

يجــب علــى جميــع الموظفيــن غســل أيديهــم بشــكل متكــرر باســتخدام المــاء  	
والصابــون لمــدة ال تقــل عــن عشــرين ثانيــة وذلــك لكــي يحمــوا أنفســهم مــن 
ــرك  ــك ف ــون، فيمكن ــاء والصاب ــد الم ــدم تواج ــة ع ــي حال ــم. وف ــال الجراثي انتق
ــل  ــول أو اإليثي ــول اإليثان ــول  )كح ــي الكح ــوي عل ــي تحت ــرات الت ــن بالمطه اليدي

بنسبة 60٪ كحد أدنى( أو كحول إيزوبروبانول أو كلوريد البنزالكونيوم 
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ــر  	 ــم، إذ تنتش ــم بأيديه ــس وجوهه ــب لم ــن تجن ــع الموظفي ــى جمي ــب عل يج
ــم  ــم ث ــوث بالجراثي ــطح مل ــة س ــخص بيدي ــس الش ــا يلم ــادة عندم ــم ع الجراثي

يعود ويلمس عينيه وأنفه أو فمه.

العادات الصحية  

يجــب تشــجيع الموظفيــن بشــدة يوميــً علــى تطهيــر مكاتبهــم ومعداتهــم  	
التكنولوجية والهواتف.

يجــب علــى الموظفيــن تجنــب مشــاركة األغــراض الشــخصية واألدوات المكتبية  	
مع غيرهم.

ــد  	 ــي عن ــل ورق ــف بمندي ــم أو األن ــة الف ــن  تغطي ــع الموظفي ــى جمي ــب عل يج
ــرض  ــال الم ــع انتق ــدف من ــك به ــه؛ وذل ــص من ــم التخل ــس ث ــعال أو العط الس
ــذ  ــل، فعندئ ــر المنادي ــدم توف ــة ع ــي حال ــل. وف ــط العم ــي محي ــم ف لزمالئه
يجــب علــى الموظفيــن تغطيــة الفــم واألنــف باســتخدام الجــزء العلــوي مــن 

أكمامهم.  

يجــب علــى جميــع الموظفيــن تجنــب المصافحــة باأليــدي والقبــالت ومعانقــة  	
زمالئهم في العمل.

يجــب علــى جميــع الموظفيــن االلتــزام بسياســة التباعــد المــادي  والبقــاء خــارج  	
أيــة مجموعــات أو تجمعــات والحفــاظ علــى مســافة تقــدر  بحوالــي(  6 أقــدام أو 

مترين( بينهم  وبين  األخرين  متى أمكن ذلك.
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التنقل والسفر 

 

ــة؛  	 ــبات االجتماعي ــى المناس ــام إل ــب االنضم ــن تجن ــع الموظفي ــى جمي ــب عل يج
وتقييد حركتهم داخل دولة قطر 

تؤجل الرحالت الشخصية ورحالت العمل حتى يتحسن الوضع. 	

قــد يتعــرض المســافرون إلــى الخــارج لخطــر عــدم القــدرة علــى العــودة لدولــة  	
ــي  ــروف  ف ــتمرت  الظ ــا إذا  اس ــة م ــي حال ــمى؛  ف ــر مس ــل غي ــك ألج ــر وذل قط

التدهور.

الحجــر الصحــي المنزلــي - يجــب علــي جميــع الموظفيــن العائديــن مــن خــارج  	
البــالد اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة وااللتــزام بالجلــوس    فــي منازلهــم لمــدة 14 
يومــً. وتمتنــع جهــات العمــل عــن خصــم مــدة 14 يومــً مــن رصيــد إجــازات 

الموظف السنوية   
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المرض – ماحظته 

إذا ظهــر علــى الموظــف أيــة أعــراض لمــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، 
فعندئذ  يجب عليه  إتباع  التعليمات التالية:

يجــب علــى الموظــف البقــاء فــي المنــزل وتجنــب مخالطــة أيــة أشــخاص آخريــن  	
قدر المستطاع.

يجــب علــى الموظــف أن يقــدم فــورًا إلــى جهــة العمــل تقريــرًا عــن حالتــه  	
الصحية.

ــخاص  	 ــة أش ــاء مخالط ــة أثن ــر الحماي ــى تدابي ــاذ أعل ــف اتخــ ــى الموظ ــب عل يج
أصحاء وذلك لضمان عدم انتقال العدوى إليهم.

يلتــزم الموظــف باالتصــال  بــوزارة الصحــة علــى الخــط الســاخن 16000 وذلــك قبــل  	
توجهه إلى منشأة الرعاية الصحية.

يجب على الموظف ارتداء قناع جراحي وتنظيف يديه بشكل متكرر. 	

يجــب علــى الموظــف  تقديــم شــهادة صحيــة تفيــد شــفاءه مــن المــرض قبــل  	
عودته للعمل.
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للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 )كوفيد-19(

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

يجــب علــى العمــال اليدوييــن والحرفيين زيــارة أحد المراكــز الصحية 
التــي يديرهــا الهــال األحمــر القطــري؛ إذ ســتتولى هــذه المراكــز 

مسؤولية  نقلهم  إلى األماكن المخصصة بشكل مائم .

ــة-  ــتبه باإلصاب ــاب – مش ــخص مص ــع ش ــب م ــن كث ــف ع ــل موظ ــة تعام ــي حال ف
ــرة  ــل مباش ــف التواص ــى الموظ ــب عل ــذ يج ــد-19(، فعندئ ــا )كوفي ــروس كورون بفي
مــع المديــر المباشــر واالتصــال بالخــط الســاخن 16000 لكــي يتبــع التعليمــات المتعلقة 

بالحجر الصحي في المنزل


