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المعلومات األساسية:
ـش ُمســتمر لمــرض فيــروس كورونــا الجديــد الــذي أطلقــت عليــه منظمــة
منــذ ديســمبر  ،2019كان هنــاك تفـ ٍ
المســتجد (كوفيــد )١٩-وخــال فتــرة قصيرة نســب ًيا ،انتشــر
الصحــة العالميــة اســم مــرض فيــروس كورونــا ُ
المــرض فــي العديــد مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم .وقــد أصبــح مــن األهميــة بمــكان كنتيجــة
للعولمــة والتنقــل المتكــرر أن تضمــن جميــع المؤسســات ســامة موظفيهــا وأن تتجنــب األنشــطة عاليــة
ً
خططــا الســتمرارية العمــل و ُتق ِّلــل مــن خطــر انتشــار العــدوى فــي مــكان العمــل
الخطــورة وأن تضــع
الم َّتبعــة .ويعانــي معظــم المرضــى مــن أعــراض خفيفــة .ومــع
وذلــك مــن خــال اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة ُ
ذلــك ،قــد يحتــاج بعــض المرضــى ،خاصــة المصابيــن باألمــراض الكامنــة إلــى العــاج بالمستشــفيات.
طريقة االنتشار:
المســتجد أو ُ
يزفــر ،تســقط قطــرات الســوائل
عندمــا
ُ
يســعل شــخص مصــاب بمــرض فيــروس كورونــا ُ
المصابــة بالفيــروس علــى األســطح واألشــياء القريبــة  -مثــل المكاتــب أو الطــاوالت أو الهواتــف .ويمكــن
ُ
المســتجد عــن طريــق لمــس األســطح أو األشــياء الملوثــة ثــم لمــس
ـا
ـ
كورون
ـروس
ـ
في
ـرون
ـ
اآلخ
ـط
ـ
يلتق
أن
ُ
المصــاب
عيونهــم أو أنوفهــم أو أفواههــم .وإذا كانــوا يقفــون علــى مســافة متــر واحــد مــن الشــخص ُ
المســتجد ،فيمكــن حصولهــم علــى العــدوى باستنشــاقهم لقطــرات يســعلها أو
بفيــروس كورونــا ُ
يزفرهــا ذاك الشــخص.
درجة عالية من الخطورة:
عامــا والذيــن يعانــون مــن ضعــف فــي جهــاز المناعــة وهــؤالء
األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ً 40
الذيــن يعانــون مــن حــاالت مثــل الســكري وأمــراض القلــب والرئــة همــم األكثــر عرضــة لإلصابــة باألمــراض
الخطيــرة.
التدابير الوقائية في مكان العمل:
·التنظيف والتطهير:
يجب بانتظام مسح األسطح (مثل المكاتب والطاوالت) واألشياء (مثل الهواتف ولوحات المفاتيح)
بم ِّ
طهر.
ُ
إجراء تنظيف بيئي بشكل روتيني:
·قــم بتنظيــف جميــع األســطح التــي يتــم لمســها بشــكل متكــرر فــي مــكان العمــل ،مثــل وحــدات
العمــل وأســطح الطــاوالت ومقابــض األبــواب .باســتخدام ُم ِّ
نتظــم يحتــوي علــى محلــول
طهــر ُم ِ
مبيــض مخفــف (جــزء واحــد مبيــض إلــى  99جــزء مــاء) .وبالنســبة لألســطح التــي ال تتحمــل المبيض،
يمكــن اســتخدام  ٪70مــن اإليثانــول.
·توفيــر مناديــل ُتســتخدم لمــرة واحــدة بحيــث يمكن مســح األســطح التــي يســتخدمها الموظفون
بشــكل شــائع (علــى ســبيل المثــال ،مقابــض األبــواب وألــواح المفاتيــح وأجهــزة التحكــم عــن ُبعــد
والمكاتــب) وذلــك قبــل كل اســتخدام.
·يجــب تنظيــف جميــع المناطــق التــي يتــم لمســها بشــكل متكــرر ،مثــل جميــع األســطح التــي
يمكــن الوصــول إليهــا مــن جــدران ونوافــذ والمرحــاض وأســطح الحمــام بعنايــة فائقــة.
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·نظافة اليدين:
oحث الموظفين والمقاولين والعمالء على غسل اليدين بشكل منتظم وجيد.

oوضــع موزعــات لمناديــل تنظيــف اليديــن المعقمــة فــي أماكــن بــارزة فــي مــكان العمــل.
الموزعــات بشــكل منتظــم.
والتأكــد مــن إعــادة تعبئــة هــذه ُ
oعرض الملصقات التي تروج لغسل اليدين.

oدمــج مــا ذكــر مــع تدابيــر التواصــل األخــرى مثــل تقديــم إرشــادات مــن مســؤولي الصحــة
والســامة المهنيــة واإلحاطــات اإلعالميــة فــي االجتماعــات والمعلومــات علــى شــبكة
اإلنترانــت للحــث علــى غســل اليديــن.
oالتأكــد مــن أن الموظفيــن والمقاوليــن والعمــاء تتوافــر لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى
األماكــن التــي يمكنهــم فيهــا غســل أيديهــم بالصابــون والمــاء.
·الصحة العامة للجهاز التنفسي وآداب السعال:
oالحث على المحافظة على تعاليم الصحة العامة الجيدة فيما يتعلق بالجهاز التنفسي
في مكان العمل.
oعرض ملصقات تعزز من الصحة العامة للجهاز التنفسي.

oدمــج مــا ذكــر مــع تدابيــر التواصــل األخــرى مثــل تقديــم إرشــادات مــن مســؤولي الصحــة
والســامة المهنيــة واإلحاطــات اإلعالميــة فــي االجتماعــات والمعلومــات علــى شــبكة
اإلنترانــت ومــا إلــى ذلــك.
oالتأكــد مــن أن الكمامــات الطبيــة أو المناديــل الورقيــة أو كليهمــا متوفــران فــي أماكــن
العمــل ألولئــك الذيــن ُيعانــون مــن ســيالن األنــف أو الســعال فــي العمــل باإلضافــة إلــى
صناديــق مغلقــة للتخلــص منهــا بطريقــة صحيــة.
·تقديــم المشــورة للموظفيــن والمقاوليــن لتفــادي أو تأجيــل رحــات العمــل إلــى البلــدان التــي
المســتجد.
تعانــي مــن
ٍ
تفــش مســتمر لفيــروس كورونــا ُ
المســتجد فــي االنتشــار فــي
·تطويــر اســتراتيجية العمــل مــن المنــزل :فإنــه إذا بــدأ فيــروس كورونــا ُ
المجتمــع ،فــإن الموظفيــن المصابيــن بســعال خفيــف أو حمــى منخفضــة الدرجــة ( 37.30درجــة
مئويــة أو أكثــر) يحتاجــون إلــى البقــاء فــي المنــزل.
oاســتمر فــي التعريــف والترويــج للرســالة القائلــة بــأن النــاس بحاجــة إلــى البقــاء فــي المنــزل
المســتجد.
حتــى لــو كان لديهــم أعــراض خفيفــة فقــط مــن فيــروس كورونــا ُ
oملصقات لعرض هذه الرسالة في أماكن العمل.

oدمج ما ذكر مع قنوات التواصل األخرى الشائعة االستخدام في المؤسسة أو أماكن
العمل.
oيجب أن تطور خدمات الصحة المهنية مواد حمالت للترويج لهذه الرسالة.

oالتوضيح للموظفين أنهم سيكونون قادرين على اعتبار هذه اإلجازة إجازة مرضية.
·األمور التي يجب مراعاتها عند سفرك أنت وموظفيك:
·قبل السفر؛
oتأكــد مــن حصــول مؤسســتك وموظفيهــا علــى أحــدث المعلومــات حــول المناطــق التــي
المســتجد .وذلــك مــن خــال:
تنتشــر فيهــا فيــروس كورونــا ُ
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019-/situationreports/
ـاء علــى أحــدث المعلومــات ،ينبغــي لمؤسســتك تقييــم الفوائــد والمخاطــر المتعلقــة
oبنـ ً
بخطــط الســفر القادمــة.
oتجنــب إرســال الموظفيــن الذيــن قــد يكونــون أكثــر عرضــة لإلصابــة باألمــراض الخطيــرة
(مثــل الموظفيــن األكبــر ســنًا وذوي الحــاالت الطبيــة مثــل مــرض الســكري وأمــراض القلــب
المســتجد.
والرئــة) إلــى المناطــق التــي ينتشــر فيهــا فيــروس كورونــا ُ
3

oالتأكد من أن جميع من يسافرون إلى المواقع التي تبلغ عن تواجد فيروس كورونا
المستجد بها يتم تزويدهم بأحدث المعلومات حول المبادئ األساسية للوقاية من
ُ
العدوى.
 oالنظــر فــي مســألة صــرف زجاجــات صغيــرة (أقــل مــن  100مــل مكعــب) مــن مــادة فــرك
اليديــن ذات األســاس الكحولــي للموظفيــن الذيــن هــم علــى وشــك الســفر .وهــو األمــر
الــذي يمكــن أن ُيســهل مــن عمليــة غســل اليديــن بانتظــام.
·أثناء السفر:
oحــث الموظفيــن علــى غســل أيديهــم بانتظــام والبقــاء لمســافة أكثــر مــن متــر واحــد
علــى األقــل مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الســعال أو العطــس.
oالتأكــد مــن أن لــدى الموظفيــن إلمــام بمــا يجــب عليهــم فعلــه وبمــن يجــب عليهــم
االتصــال إذا مــا شــعروا بتوعــك أثنــاء الســفر.
oالتأكــد مــن امتثــال الموظفيــن بتعليمــات الســلطات المحليــة فــي األماكن التي يســافرون
إليهــا .فــإذا أخبرتهــم ،علــى ســبيل المثــال ،الســلطات المحليــة بعــدم الذهــاب إلــى مــكان
مــا فإنهــم يجــب عليهــم االلتــزام بذلــك .ويجــب علــى الموظفيــن أيضــا االمتثــال أليــة
قيــود محليــة مفروضــة علــى الســفر أو التنقــل أو التجمعــات الكبيــرة.
·عند عودتك أنت أو موظفيك من السفر:
المســتجد
oيجــب علــى الموظفيــن الذيــن عــادوا مــن منطقــة ينتشــر فيهــا فيــروس كورونــا ُ
يومــا وقيــاس درجــة
مراقبــة مــا إذا كانــت األعــراض ســتظهر عليهــم وذلــك لمــدة ً 14
حرارتهــم مرتيــن فــي اليــوم.
oإذا صــدر منهــم ولــو ســعال خفيــف أو شــعروا بحمــى منخفضــة الدرجــة (أي درجــة حــرارة
 37.3درجــة مئويــة أو أكثــر) أو ســعال ومــا إلــى ذلــك ،فيجــب عليهــم البقــاء علــى اتصــال
بمقــدم الرعايــة الصحيــة لمزيــد مــن التقييــم .ويجــب عليهــم ارتــداء الكمامــات عنــد زيــارة
ُمنشــأة الرعايــة الصحيــة وإبــاغ ممرضــة تصنيــف اإلصابــات أو االســتقبال عــن آخــر مــا قاموا
بــه مــن أســفار.
المستجد إلى مجتمعك.
·أعد نظام عملك لمواجهة حالة وصول فيروس كورونا ُ
المستجد في أحد أماكن عملك.
ضع خطة لما يجب فعله إذا اشتبه بمرض شخص بفيروس كورونا ُ
oيجــب أن تشــمل الخطــة وضــع الشــخص المريــض فــي غرفــة أو منطقــة يتــم فيهــا عزلــه
عــن اآلخريــن فــي مــكان العمــل ،ممــا يحــد مــن عــدد األشــخاص الذيــن لديهــم اتصــال
مــع المريــض ومــن ثــم االتصــال بالســلطات الصحيــة المحليــة.
oالنظــر فــي كيفيــة تحديــد األشــخاص الذيــن قــد يكونــون معرضيــن للخطــر ودعمهــم
دون جلــب الشــعور بالعــار والتمييــز لديهــم فــي مــكان العمــل .ويمكــن أن يشــمل ذلــك
هــؤالء الذيــن قــد يكونــوا قــد ســافروا مؤخ ـ ًرا إلــى منطقــة ثبــت وجــود حــاالت فيهــا ،أو
آخــرون يعانــون مــن ظــروف تعرضهــم إلمكانيــة أكبــر لإلصابــة باألمــراض الخطيــرة (مثــل
الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري وأمــراض القلــب والرئــة وكبــار الســن).
oتعزيز العمل عن بعد بانتظام عبر مؤسستك.
·وضــع خطــة للطــوارئ واســتمرارية العمــل حــال تفشــي المــرض فــي المجتمعــات التــي يوجــد
فيهــا عملــك
التواصــل مــع موظفيــك ومقاوليــك بشــأن الخطــة والتأكــد مــن أنهــم علــى درايــة بمــا يحتاجــون فعلــه
 أو تجنبــه  -بموجــب الخطــة .وينبغــي التأكيــد علــى النقــاط الرئيســية مثــل أهميــة االبتعــاد عــن العمــلحتــى وإن كانــت األعــراض خفيفــة أو اضطــروا إلى تنــاول أدويــة بســيطة (مثــل الباراســيتامول ،االيبوبروفين)
التــي قــد تحجــب األعــراض.
تأكـد مـن أن خطتـك تتنـاول التعامـل مـع اآلثـار النفسـية واالجتماعيـة المترتبة علـى حالة فيـروس كورونا
المسـتجد فـي مـكان العمـل أو فـي المجتمع وتقـدم المعلومـات والدعم.
ُ
* المـواد المعقمـة اليـد التـي تحتـوي علـى الكحـول (اإليثانـول أو الكحـول اإليثيلـي) ،أو كحـول أيزوبروبيل أو
كلوريـد البنزالكونيوم.
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التحديثات الصادرة من وزارة الصحة العامة بدولة قطر
https://www.moph.gov.qa/english/Pages/Coronavirus2019.aspx
معرفــة المعلومــات الحديثــة الصــادرة مــن منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن األماكــن التــي ينتشــر فيهــا
:المســتجد
ُ فيــروس كورونــا
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019-/situation-reports/
المستجد
ُ التوصيات والتوجيهات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019- https://www.epi-win.
com/
https://www.epi-win.com/ https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/specific-groups/
guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https3%A2%F2%Fwww.cdc.
gov2%Fcoronavirus2%F-2019ncov2%Fguidance-business-response.html
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