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مقدمة

  COVID  19-
-

وس كورونا المستجد (     - COVID) وأعراضه١. 19نبذة عامة عن ف��

- ١ -

نامج التنمية المحلية بصعيد  � ب�� ازية للحفاظ ع� العامل�� تنفيذاً  لتوجيهات  الحكومة الم�ية بشأن اتخاذ ا	
جراءات ا	ح��

نشائية  
وعات ا	 � بالم�� � سوهاج وقنا من جهة والعامل��
� التنفيذ بمحافظ»�

م� سواًء بمقر المكتب التنسيقي أو بوحد®�

� من جهة أخرى. فقد قام برنامج  التنمية المحلية بصعيد م� بإصدار عدة أدلة للحد من انتشار والخدمية بالمحافظت��

 .(COVID-19)  وس كورونا المستجد  ف��

� بكافة المستويات المحلية ( المحافظة –  المراكز والمدن –  الوحدات المحلية القروية)  دارات المعنية والعامل�� 
وع� ا	

صابة  
ضافة إº تعليمات الجهات الرسمية لتجنب ا	 
� هذا الدليل با	
رشادية ¼� 
� سوهاج وقنا إتباع التعليمات ا	

بمحافظ»�

نشائية. 
وعات ا	 � الم��
وس كورونا المستجد ¼� وس.وفيما ي�� عرضاً لدليل ا	
جراءات للحد من انتشار ف�� بالف��

-
وس كورونا المستجد                        ) بمقاطعة  � يناير  ٢٠٢٠ تف�À مرض جديد (ف��

أعلنت  منظمة  الصحة العالمية ¼�

وس  إº  دول أخرى حول العالم، فقد اتخذت  المنظمة  ، ونظراً  	Éن هناك خطر كب�� من انتشار الف�� � ووهان بالص��

.                         �Àحتواء تف	والسلطات الصحية بجميع دول العالم إجراءات COVID  19-
� كل 

ستجابة ال�يعة ¼� 
وقد  تعاملت الحكومة الم�ية من البداية بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق ا	

 �
. بدءا ً من  الجهود  ال»� �

� بغض النظر عن توزيعهم الجغرا¼� يجابية، وتتبع المخالط�� 
صد الحا	ت ا	 المحافظات ل��

� من و	ية ووهان وح»� يومنا  هذا واعتمادها   قامت  بها  الحكومة  الم�ية  منذ  لحظة  إرجاع من يرغب من الم�ي��

� وكذلك البدء حتواء  من  كشف للحا	ت  وعزلها وعÑجها وتتبع المخالط�� 
منهجية  تدريجية  من خÑل تطبيق  إجراءات  ا	

ها، وذلك  زدحام وغ�� 
� تضم إغÑق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر وا	
وس وال»� � إجراءات  الحد من انتشار الف��

�¼ 

بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية.

  COVID  19-



ا	Éعراض:١.١

عندما يقوم شخص مصاب بالسعال أو بالعطس أو بالزف�� فان هناك قطرات من السوائل المصابة تخرج 

إº الهواء،  معظم  هذه  القطرات تسقط ع� ا	Éسطح وا	Éشياء  القريبة مثل  أسطح المكاتب، المناضد، 

ها . الهواتف، وغ��

صابة  
وس كورونا يمكنه ا	 إذا كان الشخص يقف ع� بعد م�� واحد أو أقل من الشخص المصاب بف��

. بالعدوي عن طريق تنفس القطرات الناتجة عن السعال أو الكحة أو الزف��

لو لمس  أي شخص  ا	Éسطح أو  ا	Éشياء الملوثة ثم لمس عينه  أو أنفه  أو فمه تنتقل إليه العدوى.

طريقة انتشار العدوى:٢.١

- ٢ -

 �
رهاق والسعال الجاف وضيق التنفس. وقد يعا®� 
تشمل ا	Éعراض عادة الحمى (درجة حرارة أع� من ٣٧٫٤)  وا	

سهال.  وعادة ما تكون  
بعض  المر�æ  من  آ	م  وأوجاع،  أو  إحتقان ا	Éنف، أو  الرشح، أو آلم  الحلق، أو  ا	

هذه ا	Éعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، وقد يصاب بعض الناس بالعدوى دون  أن تظهر عليهم أي أعراض ودون 

أن يشعروا بالمرض. 

ة  مع تقدم العمر، فا	Éشخاص  الذين  تزيد  أعمارهم عن ٤٠ عاماً  صابة  بأعراض  مرضية  خط�� 
يزداد  خطر ا	

صابة بالمرض من أولئك الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عاماً. 
يكونوا  أك�� عرضة لخطر ا	

� وا	Éشخاص الذين يعانون من مشكÑت طبية أساسية مثل ارتفاع  صابة بالعدوى للمسن�� 
تزداد احتما	ت ا	

ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري.

وس كورونا  �  بف�� � الخفيفة إº الشديدة، معظم ا	Éشخاص  المصاب�� اوح ب�� وس  ت�� �  يسببها  الف��
ا	Éعراض  ال»�

ة  وقد يتطلب ا	Éمر  �  البعض ا	ëخر من أعراض مرضية خط��
يعانوا من أعراض خفيفة ويتعافوا بعدها، بينما يعا®�

رعاية طبية بالمستشفى.



وعات)         ٢. وس كورونا ع� أماكن العمل (مواقع الم�� تأث�� انتشار ف��

- ٣ -

� من  عمال   وعات من حيث التأث�� النف�À والعضوي ع� المتعامل�� وس كورونا يؤثر ع� مواقع العمل بالم�� انتشار ف��

ات ح»� 	 تتعطل  � حالة حدوث هذه التأث��
� وموردين، وذلك يحتاج من أصحاب ا	Éعمال وضع  خطط بديلة ¼� ف�� وم��

 : ا	Éعمال، وذلك يشمل ما ي��

� حالة 
� 	Éنهم مر�æ ؛ أو يقدمون الرعاية لمريض من ا	ïÉة ؛ أو ¼� التغيب عن العمل: يمكن للعمال أن يكونوا غائب��

 � وجود أحد أفراد ا	ïÉة الذين يعانون من  نقص المناعة و هناك قلق من نقل العدوى إليهم؛ أو 	Éنه من المخالط��

وس. � أصيبت بالف��
	Éحد الحا	ت ال»�

وع من المناطق الجغرافية  � تنفيذ الم��
توقف التوريد / التسليم: قد يتم تأخ�� أو إلغاء شحنات للمواد المستخدمة ¼�

وس كورونا المستجد . المتأثرة بشدة بـف��

ازية الÑزمة لمنع تف�À والحد من  يقوم برنامج التنمية المحلية  بصعيد م� بالعمل ع� اتخاذ ا	
جراءات ا	ح��

نامج بمحافظ»� سوهاج  وقنا وذلك  وعات  ا	نشائية لل�� � الم��
�¼ � � العامل�� وس  "كورونا المستجد"  ب�� انتشار ف��

� وكذا تطبيق ا	جراءات الوقائية الÑزمة طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة  لضمان سÑمتهم وسÑمة المواطن��

� هذا الشأن.
�¼ ºالصحة والبنك الدو

� يمكن لجميع أصحاب ا	Éعمال اتخاذها لتقليل مخاطر تعرض العمال 
الخطوات ال»�

للعدوى
.٣

A

A

نامج التنمية المحلية بصعيد م� ١.٣ نشائية ل�� 
وعات ا	 ازية للعمل بأمان ¼� الم�� ا	
جراءات ا	ح��

وس كورونا المستجد       -UELDP –  COVID   19 لمنع تف�À ف��

امات الخاصة بإجراءات السÑمة  � وعات بتنفيذ  التعهدات وا	ل�� ام مقاو�º الم�� � يتم العمل ع� متابعة مدى  ال��

ضافة إº متابعة  
وس كورونا، با	 وكذلك إتخاذ ا	حتياطات الÑزمة لمنع والحد من أو تقليل تف�À وباء ف��

�  حالة تف�À المرض.  
ا	
جراءات الواجب إتخاذها ¼�



١

٢

٣

٤

- ٤ -

 ºً: تعليمات عامة بالتنسيق مع البنك الدو	أو

وعات لتتضمن التعليمات � بتحديث خطة الطوارىء الواردة بخطة السÑمة والصحة المهنية للم�� قيام المقاول��

وس كورونا. � وجهت بها الحكومة والخاصة بإجراءات مواجهة ف��
ال»�

� بالتوجيهات  قيام وحدات التنفيذ المحلية بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات المعنية وابÑغ المقاول��

رشادات الخاصة با	
جراءات المتبعة لمنع تف�À المرض. 
وا	

وعات للكشف والمتابعة الدورية وذلك تقوم المحافظة بتوف�� سيارة طبية مجهزة للمرور ع� مواقع العمل بالم��

 بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وس كورونا (غالباً مسئول السÑمة والصحة المهنية)، وسيكون نقطة  � نقطة اتصال للموضوعات المتعلقة بف�� تعي��

 � ا	تصال مسئو	ً عن التنسيق مع مديريات الشئون الصحية وبالتاº التواصل مع وحدة التنفيذ المحلية والمقاول��

� هذا الشأن. يجب ع� وحدة التنفيذ المحلية القيام بالمتابعة والتنسيق 
بÑغهم بالتداب�� وا	
جراءات المتبعة ¼� 
	

وس. وذلك بالتنسيق  رشادات الوطنية الخاصة بوضع انتشار الف�� 
� الوقت المناسب لتطورات وتحديثات صدور ا	
�¼

مع غرفة ا	Éزمات بالمحافظة.

٥
يجب  إمداد  العمال بصورة  منتظمة  بالمعلومات الخاصة بتطور ا	Éوضاع وفهم دورهم وكيفية حماية أنفسهم 

وأïهم  والمجتمع  ع�  أفضل وجه،  ويحب أن يكونوا ع� دراية با	
جراءات ال»� تم وضعها والمعمول بها من 

ها). � يلزم ن��
� تنفيذها.( مرفق المواد التوعوية ال»�

نامج ومعرفة مسئولياتهم الشخصية ¼� قبل ال��

بÑغ عن الشكاوى والمخاوف ٦ 
Ñوع ل تشجيع العمال ع� استخدام آلية الشكاوى والتظلمات الموجودة حالياً بالم��

وس كورونا. المتعلقة بف��

٧
وع (بيانات عن العمال من داخل المجتمع، العمال  � إعداد ملف تفصي�� للقوى العاملة بالم�� يجب ع� المقاول��

� المجتمع والعمال الذين يعانون من مشاكل صحية أو ا	Éك�� تعرضاً، الخ، والعمل ع� تنفيذ
قامة ¼� 
Ñالوافدين ل

جتماعى، النظافة العامة، تقليل حركة العمال، الخ) طبقاً 
وس كورونا  مثل (التباعد ا	  ا	
جراءات المتعلقة بف��

ها. � قامت الحكومة بن��
للتعليمات ال»�

� ا	نتقال إº ا	قامة بالموقع (¼� حالة٨
� مطالبة العمال الوافدين من خارج المجتمع المح�� ¼�

إذا كان متاحاً، النظر ¼�

 إمكانية ذلك) حيث سيخضعون لنفس القيود.

ة ومتابعتها  عن  طريق وحدات التنفيذ  ازية ليتم تنفيذها خÑل هذه الف�� وقد تم وضع  بعض ا	
جراءات  ا	ح��

� هذا 
نامج بالتقارير الدورية ¼� المحلية، ع� أن تقوم وحدات التنفيذ المحلية بموافاة المكتب التنسيقي لل��

:ºجراءات التا
الشأن، وتتضمن ا	

A
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�  من  نفس المجتمعات المحلية الذين يعودون إº منازلهم يومياً أو اسبوعياً أو شهرياً ٩ يجب  إخضاع  العامل��

� بالموقع أو عدم ورة إقامة العامل�� � بعض الحا	ت ÷�
للفحوصات الصحية عند الدخول للموقع وقد يتطلب ¼�

 الحضور للعمل.

� الدخول والخروج إº موقع العمل وتوثيق ذلك لكل من العمال وا	Éطراف ا	Éخرى بما ¼� ذلك ١٠
يجب  التحكم ¼�

� للعمل قبل  �  والموردين،  وقد تشمل  ا	جراءات المحتملة   التأكد  من  أن العمال مؤهل�� � الداعم�� الموظف��

دخولهم إº الموقع.

وس كورونا وال»� تتضمن ١١ عتبارات الخاصة بف�� 
� ع� ا	 ك�� إعطاء  توجيهات  يومية للعمال  قبل بدء  العمل، مع ال��

آداب السعال، نظافة وغسيل اليدين وإجراءات التباعد ا	جتماعى، وذلك باستخدام الطرق التوضيحية والمشاركة 

ام المقاول باتاحة هذه الموارد. � ضافة إº إعطاءهم الموارد ال»� يوفرها لهم المقاول مع ال�� 
با	

وس  أو العزل أو الحجر الصحى، أو إذا طلب منهم ١٢ ة العÑج من الف�� يجب أن يستمر دفع أجور العمال خÑل ف��

التوقف عن العمل طبقاً للقانون الم�ي.

ورة أو ١٣ منع  العامل  المريض  بأعراض  شبيهة  من دخول  الموقع وإحالته إº مديرية الصحة بالمحافظة عند ال��

ل لمدة ١٤ يوم. � � الم��
يطلب منه العزل ¼�

١٤
وس كورونا وكيفية انتشاره  صابة بف�� 
� الموقع ع� التعرف ع� عÑمات وأعراض ا	

�¼ � تدريب العمال والموظف��

وإجراءات حماية أنفسهم (بما ¼� ذلك غسل اليدين بانتظام والتباعد ا	
جتماعى) وماذا يفعلون إذا ظهرت عليهم 

ا	Éعراض أو ع� أشخاص آخرين.

١٥

١٦

التأكد  من  وجود  مرافق  غسل  اليدين  المزودة بالصابون، والمناشف الورقية القابلة للتخلص منها وع� أن تكون 

� جميع أنحاء المواقع.
صناديق النفايات المغلقة موجودة ¼� ا	Éماكن الرئيسية ¼�

١٧

إجراء  تنظيف  منتظم  وشامل  لجميع المرافق  بالموقع،  بما  ¼� ذلك المكاتب  وا	قامة  والمقاصف والمساحات 

كة،  مع  مراجعة  بروتوكو	ت  التنظيف  لمعدات  البناء  الرئيسية  (خاصة إذا تم تشغيلها عن طريق  عمال  المش��

.( � مختلف��

تدريب  عمال  النظافة  ع� إجراءات وتعليمات النظافة الصحية المناسبة (بما ¼� ذلك غسل اليدين) وذلك قبل 

وأثناء وبعد إجراء  انشطة  التنظيف، وكيفية  استخدام مهمات الوقاية  الشخصية (عند الحاجة لذلك)، اجراءات  

اف عليهم  �ï	ورة ا � النفايات (شاملة مهمات الوقاية الشخصية المستخدمة ومواد التنظيف) مع ÷�
التحكم ¼�

باستمرار.
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� العمال، مع إدراك أنه من ١٨ � إجراءات العمل والتوقيتات لخفض أو تقليل ا	تصال ب��
ات  ¼� � القيام  بتغي��

النظر  ¼�

وع، ويمكن أن يشمل ذلك (تقليل قوة العمل، تغي�� الورديات، الخ).  المحتمل أن يؤثر ذلك ع� الجدول الزم»� للم��

وس كورونا، ويجب  أن  يشمل١٩ وع للحد من انتشار ف�� يجب  توعية المجتمع با	
جراءات المعمول بها بموقع الم��

� العمال والمجتمع، كما يجب أن يكون المجتمع   ذلك كافة ا	
جراءات الجارى تنفيذها للحد من أو منع ا	تصال ب��

جراء الذي سيتبعه  
ع� دراية بإجراءات الدخول والخروج إº الموقع والتدريب الذي سيتم تقديمه للعمال وا	

� حالة مرض العامل.
وع ¼� الم��

نشائية 
وعات ا	 ثانياً: ا	
جراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن العمل بأمان ع� مستوى الم��

١

قام مجلس الوزراء برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبو�º رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  ٢٥ مارس ٢٠٢٠ بإصدار 

وس "كورورنا المستجد" خÑل العمل  ازية الÑزم اتخاذها وتطبيقها لمنع انتشار ف�� توجيهات  با	
جراءات  ا	
ح��

:ºنشائية و للحصول ع� بيئة عمل خالية من أية مخاطر صحية، وذلك طبقاً للتا 
وعات ا	 بالم��

وس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وكذلك ا	
جراءات  ام بن�� الملصقات التوعوية للتعريف بف�� � ل�� 
ورة ا	 �÷

المتبعة لمجابهته و ذلك بمختلف أنحاء مواقع العمل.

� ا	ïِëّة،ومنع ٢ ة ب�� ورة تقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ ع� مسافات بينية كب�� �÷

كة بالمواقع، كذلك  �ï المعتمدين من كل � � مواقع العمل، وتعقيم أماكن وأدوات البائع��
�¼ � تواجد الباعة الجائل��

� من المبيت وإº مواقع العمل مع مراعاة إرتداء الكمامات وتطه�� وسائل  تقليل عدد الركاب من العمال المنتقل��

النقل وزيادة عدد دورات النقل (¼� حالة العمال ال»� تستخدم المبيت).

ورة  العمل  ع�  توزيع ٣ توف�� منافذ ل�ف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توف�� كميات مناسبة  مع ÷�

� بمواقع العمل، والتأكيد  ع�  إرتدائها  الكمامات، القفازات، النظارات  ومطهرات اليد ع� العمال  والمهندس��

� حاويات آمنة و إزالة أكياس الحاوية 
والمتابعة المستمرة  كذلك التخلص من تلك الكمامات بالطريقة السليمة و ¼�

والتخلص منها يومياً.

� والزوار بمجرد ٤ � ،ا	داري�� � ،المهندسي�� التأكد من التقييم الصحي  وقياس درجة الحرارة لكل من العمال، الفني��

� مواقع العمل.
تواجدهم ¼�



- ٧ -

٢.٣

كات.٦ ورة ÷ف مهمات الوقاية وا	Éمن الصناعي للعمال ع� نفقة ال�� �÷

ورة تعقيم وتطه�� كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة بصفة دورية.٧ �÷

ات الراحات مع توزيع أوقات راحة العمال.٨ ورة منع العمال من تناول ا	Éطعمة بشكل جماعي أثناء ف�� �÷

� العمال مع تجنب التواجد ¼� تجمعات نهائياً.٩ التنبيه بمراعاة المسافات ب��

� مواقع ١٠
� تستخدم  ¼�

ورة استخدام أدوات الطعام وا	Éكواب الورقية أو البÑستيكية أحادية ا	ستخدام، وال»� �÷

وعات. الم��

١١
� حالة 

بÑغ الفوري ¼� 
Ñوعات ل � بها م��
وع بالتنسيق مع الحجر الصحي بالمحافظات ال»� ورة قيام مدير الم�� �÷

ة العزل  � العمال، وعدم المساس بمستحقاته المالية أثناء ف��
وس وعزل المصاب عن با¼� اشتباه وجود إصابة بالف��

أو الحجر الصحي أو العÑج.

١٢
ة ¼� تعقيم وتطه�� الموقع وجميع  وعات ال»� يتم تعليق العمل بها فانه يجب استغÑل هذه الف�� � حالة الم��

و¼�

ة غلقها. � مواقع العمل خÑل ف�� المعدات وا	Éدوات ، مع تنفيذ خطة لتأم��

١٣
كات  للعمل  بنظام الورديات  لتقليل التجمعات ، والتنسيق  مع وزارة الصحة لتحديد أقرب  ورة  قيام  ال�� �÷

 ًÑقرب له، فضÉ	غ كل موقع بالمستشفى اÑإليها وإب  � �  سيتم  نقل المصاب��
المستشفيات  لمواقع  العمل  وال»�

� لهذه الحا	ت وفحصها. عن تسجيل الحا	ت المصابة وتتبع المخالط��

� بالموقع بإجراءات النظافة والسÑمة الشخصية من خÑل ن�� الملصقات التوعوية  توعية العامل��
: ح والتواصل المبا�ï بخاصة ما ي�� وأيضاً من خÑل ال��

وس  تنظيف اليدين  جيداً بانتظام بفركهما بمطهر كحو�º لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون 	Éن الغسيل يقتل الف��

وس كورونا. ع� اليدين ويمنع انتشار ف��

� ثم التخلص من المنديل المستعمل 
� الكوع أو بمنديل ور¼�

تغطية الفم وا	Éنف عند السعال أو العطس ( سواء بث»�

� حاوية قمامة مغلقة).
ع� الفور ¼�

وسات. وإذا تلوثت  � وا	Éنف والفم، 	Éن اليدين تلمس العديد من ا	Éسطح ويمكنها أن تلتقط الف�� تجنب لمس العين��

وس أن يدخل  الجسم  عن طريق هذه  � أو ا	Éنف أو الفم. ويمكن للف�� وس إº العين�� اليدان فإنهما قد تنقÑن الف��

المنافذ.

ول  � ل عند ظهور عÑمات المرض (الحمى والسعال وصعوبة التنفس) والتماس الرعاية الطبية وعدم ال�� � البقاء بالم��

صابة أو من الشفاء التام. 
لموقع العمل إ	 بعد التأكد من خÑل السلطات المسئولة من عدم ا	

� ومكاتب ٥ � والفني�� � أماكن تجمع العامل��
وعات مع وضع المطهرات ¼� ورة التطه�� المستمر لمواقع العمل بالم�� �÷

 ٪ ٧٠ � وعات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول ا	Éيثي� ترك�� � ومديري الم�� المهندس��

كات. والمنظفات لكل عامل ع� نفقة ال��



: �æإصابتهم وعزل المر �
٣.٣  وضع سياسات وإجراءات للتحديد الفوري للمشتبه ¼�
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� حماية العمال والزوار 
� وعزلهم خطوة حاسمة ¼� يعد التعرف الفوري ع� ا	Éفراد الذين يحتمل أن يكونوا معدي��

� موقع العمل.
�¼

� قبل دخول موقع العمل وعدم السماح بمرور العمال أو الزوار الذين  توف�� أدوات قياس درجة الحرارة للعامل��

� درجة الحرارة. 
يعانون من إرتفاع ¼�

وس كورونا إذا  يجب ع� أصحاب العمل إبÑغ العمال وتشجيعهم ع� المراقبة الذاتية لعÑمات وأعراض ف��

� التعرض المحتمل.
اشتبهوا ¼�

صابة والرد ع� هذه  البÑغات وا	ستجابة الفورية لهم. 
بÑغ عن ا	شتباه با	 
Ñتوف�� خط اتصال للطوارئ للعمال ل

وس  يجب ع� أصحاب العمل وضع سياسات وإجراءات لعزل ا	Éشخاص الذين لديهم عÑمات و / أو أعراض ف��

كورونا ع� الفور ، وتدريب العمال ع� تنفيذها ومنها :

غÑق يمكن استخدامه كغرفة عزل ح»� يتم نقل ا	Éشخاص الذين  
Ñتوف�� مكان مخصص يتوفر فيه باب قابل ل

يحتمل أن يكونوا مر�æ من موقع العمل إº مكان متخصص للتشخيص والعزل.

ة إº الغرفة المعدة للعزل بعيداً عن العمال والزوار  �ïمبا � نقل ا	Éشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا معدي��

� إبÑغ الجهات المختصة. ا	ëخرين لح��

� إصابتهم مثل توف�� قناع للوجه ، إذا كان 
اتخاذ خطوات للحد من انتشار إفرازات الجهاز التنف�À للمشتبه ¼�

ذلك ممكناً ومتاحاً، وتوجيه الشخص بارتدائه  إذا أمكن. 

تقييد عدد ا	Éفراد الذين يدخلون إº مناطق العزل.

� مكان العمل:٤.٣
تطوير وتنفيذ والتواصل حول المرونة والحماية ¼�

ل. � � الم��
� المر�æ بأي أعراض شبيهة ع� البقاء ¼� تشجيع العامل��

وس.  � بالف�� ل لرعاية أحد أفراد ا	ïÉة من المصاب�� � � الم��
� بالبقاء ¼� الحفاظ ع� سياسات مرنة تسمح للعامل��

� قد 
ها من القضايا ال»� جازات ، والسÑمة ، والصحة ، وغ�� 
التفهم وا	هتمام بمخاوف العمال بشأن ا	Éجور ، وا	

تنشأ أثناء انتشار ا	Éمراض المعدية. 

عÑمية الكافية والقابلة لÑستخدام والمناسبة حول صحة العمال وسÑمتهم،بما  
توف�� التدريب والتعليم والمعلومات ا	

� ذلك أدوات النظافة والوقاية الشخصية). 
� مكان العمل (بما ¼�

� ذلك ممارسات النظافة المناسبة واستخدام أي ضوابط ¼�
�¼

تدريب العمال الذين يحتاجون إº استخدام المÑبس والمعدات الواقية ع� كيفية ارتدائها واستخدامها / ارتدائها 

� سياق واجباتهم الحالية والمحتملة. مع مراعاة أن تكون مواد التدريب والتوعية سهلة 
وخلعها بشكل صحيح ،  ¼�

الفهم وبلغة تتناسب مع المستويات التعليمية المختلفة للعمال.
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