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األعراض الشائعة لمرض فيروس كورونا ) كوفيد-19(:

الحمى. 	

السعال )جاف عادة(. 	

ضيق التنفس.   	

كوفيد19- طرق االنتقال: 

ينتقــل الفيــروس بشــكل رئيســي عــن طريــق الــرذاذ الُمتطايــر مــن الجهــاز التنفســي للمصاب 
ــدة  ــطًا لع ــل نش ــروس يظ ــأن الفي ــًا ب ــر، علم ــواء الزفي ــه له ــعاله أو إخراج ــه أو س ــاء عطس أثن

ساعات على األسطح مثل الطاوالت ومقابض األبواب.

ولذلــك؛ فإنــه يتعيــن علــى جهــات العمــل اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة التاليــة علــى وجــه 
ــاء  ــا”، ومنــع انتشــار الوب الســرعة بغيــة “تســوية منحنــى”- كوفيــد19 “فيــروس كورون

في الوقت الحالي والتأثير على مجتمعنا ال سيّما السكان األكثر عرضة للخطر. 

يجــب علــى جهــات العمــل االلتــزام بالتوصيــات المحليــة وتوصيــات منظمــة الصحــة العالمية 
ــا “  ــروس كورون ــود في ــل وج ــي ظ ــا ف ــا وصحًي ــل آمًن ــكان العم ــى م ــاظ عل ــل الحف ــن أج م

كوفيد19”.

التنظيف البيئي 

يجــب علــى جهــات العمــل تركيــب أجهــزة تعقيــم اليــد التــي تحتــوي علــى الكحــول 
ــد  ــل أو كلوري ــول األيزوبروبي ــى( ، أو كح ــد أدن ــبة 60٪ كح ــي بنس ــول اإليثيل ــول أو الكح )اإليثان
البنزالكونيــوم ويجــب عليهــا التأكــد مــن إعــادة تعبئتهــا بانتظــام. ويجــب عليهــا أيًضــا توفيــر 

الصابون والماء والمناديل في جميع دورات المياه الملحقة بها.

يجــب أن يحتــوي المطهــر الُمســتخدم عــادًة علــى محلــول تبييــض مخفــف )جــزء واحــد مــن 
المبيــض : 99 جــزء مــن المــاء(، وبالنســبة لألســطح التــي ال تتحمــل اســتخدام المبيــض، فإنــه 

يمكن استخدام 70 ٪ من اإليثانول
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مراقبة الدوام

يجــب علــى جهــات العمــل تعليــق اســتخدام أجهــزة بصمــة األصابــع لتســجيل وقــت العمــل 
لموظفيهــا وذلــك حتــى إشــعار آخــر، إذ يجــب علــى المديريــن المباشــرين التمكــن مــن رصــد 
حضــور موظفيهــم بطريقــة يدويــة -إذا اقتضــى األمــر ذلــك- حتــى يتمكنــوا مــن الســيطرة 

على الموقف. 

درجة حرارة الموظفين

ــك  ــوم وذل ــي الي ــن ف ــرة أو مرتي ــا م ــرارة موظفيه ــة ح ــاس درج ــل قي ــات العم ــن لجه يمك
باستخدام جهاز ال يعمل باللمس ومن خالل محافظتها على مسافة مادية.

الزوار القادمون من الخارج

 واالجتماعات الخارجية 

يتعيــن علــى جهــات العمــل االمتنــاع عــن اســتقبال الــزوار القادميــن مــن الخــارج وإلغــاء 
اجتماعــات األعمــال الخارجيــة، خاصــًة وأنــه توجــد حلــول تكنولوجيــة مطــورة بشــكل كبيــر 
يمكنهــا القيــام بكافــة األغــراض، مثــل اســتخدام تطبيــق ســكايب إلدارة األعمــال وتطبيــق 

مايكروسوفت الُمخصص لفرق العمل وتطبيقات االجتماعات االفتراضية.
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أيــة  خــارج  والبقــاء  المــادي  التباعــد  بسياســة  االلتــزام  الموظفيــن  جميــع  علــى  يجــب 
مجموعــات أو تجمعــات والحفــاظ علــى مســافة )تقــدر بحوالــي 6 أقــدام أو متريــن( بينهــم 

وبين األخرين متى أمكن ذلك.

يجــب علــى جميــع جهــات العمــل ضمــان تقييــد حركــة موظفيهــا وتجنــب المناســبات 
االجتماعية قدر اإلمكان.

الطعام والشراب 

يتعيــن علــى جهــات العمــل التوقــف- بشــكل مؤقــت- عــن االســتعانة بالشــركات الخارجية 
لتقديم الشاي والقهوة. 

يجــب أيًضــا علــى جهــات العمــل إخطــار طاقــم العمــل بــأن جميــع عمليــات التوصيــل 
خدمــة  عليهــم  يجــب  بأنــه  كذلــك  وإخطارهــم  متوقفــة،  المكتــب  إلــى  الشــخصية 
مثــل  منهــا  التخلــص  يمكــن  وأغــراض  طعامهــم  يحضــروا  وأن  بأنفســهم  أنفســهم 

)ملعقة وكوب وكأس وطبق، وما إلى ذلك( 

إدارة الصحة النفسية
 والضغط النفسي    

يتعيــن علــى جهــات العمــل تعميــم الحقائــق المتعلقــة بفيــروس “كوفيــد-19” علــى جميــع 
ــل  ــائل التواص ــي أو وس ــد اإللكترون ــالل البري ــن خ ــام م ــم بانتظ ــل معه ــن والتواص الموظفي
االجتماعــي األخــرى، إذ أن الحفــاظ علــى الراحــة النفســية للموظفيــن مــن خــالل تفهــم 
مخاوفهــم ودعمهــم مــن خــالل التواصــل الداخلــي المســتمر بشــأن الوضــع القائــم إلــى 

تفهم الخطر الفعلي من شأنه أن يجعل تفشي المرض أن يؤثر بشكل أٌقل.
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فــي حالــة قيــام جهــات العمــل بمشــاركة موظفيهــا بمعلومــات دقيقــة متعلقــة بفيروس 
“كوفيــد-19”، فــإن هــذا مــن شــأنه المســاعدة فــي تقليــل التوتــر الــذي يشــعر بــه الموظفــون 

من خالل السماح لهم بالتواصل مع مديريهم إذا رغبوا في ذلك.

تتحمــل جهــة العمــل مســؤولية اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان شــعور الموظفيــن بالحريــة 
ــز فــي  ــة ظهــور أي أعــراض عليهــم، دون خــوف مــن التعــرض للتميي فــي التحــدث فــي حال

مكان العمل. 

مرونة العمل

ــة  ــر الصحي ــتوى المخاط ــا مس ــع فيه ــي يرتف ــات الت ــي األوق ــل ف ــات العم ــى جه ــن عل يتعي
ارتفاًعــا شــديًدا التحلــي بالمرونــة وتمكيــن األفــراد العمــل مــن المنــزل عندمــا تســمح المهــام 

والوظائف بذلك. 

يجــب علــى جهــة العمــل –علــى األقــل- اتبــاع التوجيهــات الوطنيــة وتنفيــذ مــا يلــي فــورًا: 
ــط  ــاع ضغ ــكري وارتف ــرض الس ــل م ــة مث ــاالت مزمن ــن ح ــون م ــن يعان ــراد الذي ــن األف تمكي

الدم، واألشخاص فوق سن 55 عاًما والنساء الحوامل من العمل عن بعد من المنزل.

ــة  ــة إصاب ــي حال ــاذه ف ــل اتخ ــى رب العم ــي عل ــذي ينبغ ــراء ال ــا اإلج م
أحد موظفيه؟

ــب  ــكل مناس ــه بش ــي يرتدي ــف لك ــي للموظ ــاع جراح ــر قن ــل توفي ــة العم ــى جه ــب عل يج
ــى  ــة عل ــة العام ــوزارة الصح ــال ب ــل االتص ــة قب ــة أو غرف ــي منطق ــه ف ــا وضع ــب عليه ويج

الخط الساخن 16000.
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يجــب علــى جهــات العمــل اتبــاع إرشــادات وزارة الصحــة العامــة الوطنيــة للوقايــة مــن 
ــن  ــا يتعي ــد-19”، كم ــا “كوفي ــروس كورون ــة في ــة لمكافح ــط مؤقت ــق ضواب ــدوى وتطبي الع
علــى الموظفيــن المختصيــن بأعمــال التنظيــف والخدمــة اســتخدام معــدات الحمايــة 

الشخصية المناسبة.

يجــب علــى رب العمــل التواصــل مــع زمــالء العمــل المرضــى وخاصــة أولئــك المعرضيــن 
للخطــر، وذلــك التخــاذ جميــع التدابيــر واالحتياطــات الضروريــة دون وصمهــم بالعــار والتمييــز 

في مكان العمل.

يجــب علــى جهــات العمــل التأكــد مــن حصــول المريــض علــى تصريــح طبــي قبــل العــودة 
إلى العمل.

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


