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وس كورونا الجديد  ي الخاص بفير
 ((COVID-19الدليل اإلرشادي الوقائ 

  العمل أماكن  داخل 
 

 

  

وس  عن الفير
وسات كورونا ) ي CoVفير وسات الحمض النووي الريب  ة من فير د  RNA ( هي عائلة كبير اوح من نزالت الي 

ا تير
ً
ي تسبب أمراض

البر
ق األوسط التنفسية  ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة  (MERS-CoV)الشائعة إىل األمراض األكير حدة مثل متالزمة الشر

، إال أن  معظمتسجيل  تموعىل الرغم من أنه .(SARS-CoVالوخيمة ) ن ي جمهورية الصير
إىل  امتد( (COVID-19الحاالت مبدأيا فن

 عدد من الدول حول العالم.  

 

 (: (COVID-19كيف ينتشر 
بالسدعال أو الدزفير فهنده يودوا قدقطالق قمدرات مدن السدوائل المصدابة بدالمرض،  ((COVID-19 بعنددما يودوا الشدخل المصدا  

 تلك الومرات المصاحبة لذلك بالسووط عىل األسمح واألشياء الوريبة منه مثل المكاتب أو الماوالت أو الهواتف.  وتقوم
ن أو الفم أو الوجه.   ومن ثم ينتول المرض عن طريق لمس األشخاص لتلك األسمح الملوثة ثم لمس العير

ركددذلك مددن الممنددن انتوددال المددرض إخا يددان الشددخل يوددف عددىل بعددد  ين مددن الشددخل المصددا  بددد واحدد متت   ( (COVID-19د أو مددير
.روخلك عن  ن ةرمنرخاللرالرذاذرالمتطايررمنرهؤالءرالمصابي   طريقرالمخالطةرالمباشر

ن بدددد  معظتتتمالعلدددم بددد ن  متتت  يمدددر  قتتتد( يعدددانون مدددن أعدددراض خفيفدددة ويتعدددافون منهدددا، إال أن الدددبعض (COVID-19األشدددخاص المصددداقير

. يحتاج إىل رعا وقدقتجربة أكير خمورة  ي المستشفن
 ية فن

ر

 اإلصابة:  خطر
ن بعض الفئات مثل:  خطريرتفع   اإلصابة قير
 كبار السن.   -1
 األشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية مثل مرض السنري وأمراض الولب والرئة. -2
ي المناعة وبعض الفئات المعرضة لألمراض. -3

 األشخاص الذين يعانون من ضعف فن
 

 أعراض اإلصابة: 

ي التدددنفس، وقدددد تتمدددور األعدددراض  مدددن أقدددرز أعدددراض
دددا -اإلصدددابة: الحدددس، والسدددعال، وضدددسق فن

ً
إىل التهدددا  رئدددوي. وقدددد تسدددبب  -أحيان
ا مزمنة، وكبار 

ً
، أو أمراض ي الجهاز المناعي

ا فن
ً
  السن.  العدوى مضاعفات حادة لمن يعانون ضعف
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ي  ( (COVID-19 انتشتتتا عدددض المدددرق البسددديمة لمندددع ب
فن

 أماكن العمل
تندددون مهمدددة  قتتتدالمبدددادرة باتخددداخ بعدددض اإلجدددراءات الوقائيدددة 
ي مكدددان عملدددك

فدددبعض التدددداقير . حددبر لدددو لدددم تبهدددر اإلصددابة فن
ي أمدددددداكن  انتشتتتتتتا تسدددددداعد مددددددن منددددددع  قتتتتتتدالبسدددددديمة 

العدددددددوى فن
 انتشتا العمل وتولل من أياا الغيا  بسبب المرض وابمداء 

 العدوى. 
 
 : العمل أماكن ونبافة الصحية اإلجراءات من الت كد  .1

  يجدددددب أن تندددددون أسدددددمح المكاتدددددب والهواتدددددف ولوحدددددات
المفددددددداتسح نبيفدددددددة ومعومدددددددة بشدددددددكل مسدددددددتمر ألن تلدددددددو  
ي يمسدها المو فددون والعمددالء مدو واحددد مددن 

األسدمح الددبر
ي ينتشر من خاللها 

 (. (COVID-19المرق الرئيسية البر

  مندددتبم مدددن قبدددل  غسدددل اليددددين بشدددكلتعزيدددز وتشدددجسع
ن والعمالء   : المو فير

 ي مكددددددان وضددددددع أدوات تعودددددديم اليدددددددي
ي أمدددددداكن بددددددارزة فن

ن فن
 العمل. 

  الت كدددددددد مدددددددن إعدددددددادة مدددددددلء موزعدددددددات المعومدددددددات بشدددددددكل
 منتبم. 

  الت كددددددد مددددددن تددددددوفر الصدددددداقون والمغاسددددددل لغسددددددل اليدددددددين
وس عددددددددىل اليدددددددددين  باسددددددددتمرار ألن الغسدددددددديل يوتددددددددل الفددددددددير

 (. (COVID-19ويمنع انتشار 

  ي توضدددددددح
عدددددددرض الملصدددددددوات داخدددددددل مكدددددددان العمدددددددل الدددددددبر

 المريوة الصحيحة لغسل اليدين. 
 
2.  :  تعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي

  ن سددديالأعدددراض  لدددديهملمدددن الت كدددد مدددن تدددوفر ال مامدددات
عمددددددل و لت كدددددد جددددده ألقدددددر  منشدددددد   صدددددحية و التو األندددددف 
 الالزا

   عددددددددرض ملصددددددددوات داخددددددددل مكددددددددان العمددددددددل عددددددددن إتينيدددددددد
ي التوليدددددددددددددل مدددددددددددددن انتشدددددددددددددار 

 العمدددددددددددددس والدددددددددددددذي رسدددددددددددددامم فن
(COVID-19) 
  

 

ي حال السفر، توديم .3
ن  المشورة فن وع قبل للمو فير  الشر
ي 
 : خلك فن

  ورة السفر. توسيم  ضن

  ي رحالت عمدل مدن الدذين قدد
ن فن تجنب إرسال المو فير

 عرضددددددددة ل صددددددددابة بمددددددددرض خمددددددددير )مثددددددددل 
ينونددددددددون أكددددددددير

 وخوي الحاالت المبية مثل مرض 
ً
ن األكي  سنا المو فير

ي 
السدددددددنري وأمددددددددراض الولددددددددب والرئدددددددة( إىل المندددددددداطق الددددددددبر

 (. (COVID-19ينتشر فسها 

  ي ر
ن فن ي حدددال الحاجدددة الملحدددة إلرسدددال المدددو فير

حدددالت فن
ازيدة  عمل البد من تثويفهم وتوعستهم بداإلجراءات االحير

 (. (COVID-19حول عدوى كورونا  
 

4.  : ن  إجراءات تتعلق بسالمة المو فير

  ل )أو العمددددددل مددددددن ن ي المددددددين
يحتدددددداج المو ددددددف إىل البودددددداء فن

ي مدددددددددن سدددددددددعال خفيدددددددددف أو حدددددددددس 
ل( إخا يدددددددددان يعدددددددددائن ن المدددددددددين
(.  37.3منخفضة الدرجة )  درجة مئوية أو أكير

 ل )أو العمددددددل مددددددن يحتدددددداج الم ن ي المددددددين
و ددددددف إىل البودددددداء فن

ل( إخا يدددددددددددددددان رسدددددددددددددددتخدا بعدددددددددددددددض االدويدددددددددددددددة مثدددددددددددددددل  ن المدددددددددددددددين
ين  ن أو األسي  ، اإليبوبروفير ن الباراسيتامول / أسيتامسنوفير

ي اعراض العدوى. 
ي قد تخفن

 ، والبر

  ي توديم التوعية عن طريق قنوات التواصل
االستمرار فن

ي مكان العمل 
 المستخدمة فن

  ل )أو العمددددددل مددددددن ن ي تحتدددددداج للبودددددداء بددددددالمين
بالحدددددداالت الددددددبر

ل( لددددددددو يدددددددددان لددددددددديهم أعددددددددراض خفيفدددددددددة فوددددددددط مدددددددددن  ن المددددددددين
COVID-19) .) 

 
ي حال وصول  .5

 :((COVID-19استعدادات قيئة العمل فن

  ددددددددد ي ح د
يددددددددددتم التعدددددددددداون مددددددددددع إدارات الصددددددددددحة العامددددددددددة فن

ن للحاالت المؤكدة والمشتب  ومتابعتهم هةالمخالمير

 937لطلب المساعدة اتصل على 


