
 

 

 جهاز تنمية المشروعات 

 المتوسطة والصغيرة

 ومتناهية الصغر
 

 
 

 

 صــحتــك تـــهمــنـا
 

 

 دليل استرشادى

 فيروس من التجارية لوقاية العمالة بالمنشآت  

 كورونا المستجد
 

 -الغرض :

 ةوالحد من انتشارفيروس كورونا عدوي الوقاية من كيفية 

 -المدى :

  العاملينجميع  -

 دونوالمور العمالء -

 هالدورية وخالف ةالصيان ألعمال الشركة/المتجرعلى  ونالمتردد -
 

 -هداف:األ

 والمترددين العاملينالحفاظ على سالمة  -

 الحفاظ على سالمة المنتجات -

 الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار األوبئة -



 

 

 -: التوعية

 المتجر /الشركة ركان أتعميم ملصقات وزارة الصحة بكافة 

بكافة طرق التواصل )بريد اليكتروني , رسائل نصية , تنويهات على العاملين رشادات الوقاية إتعميم  

 صوتية , ...(

 -:ن تشمل حمالت التوعية النقاط التالية أيجب 

 شرح طبيعة المرض  -

 طريقة انتشار المرض -

 أعراض المرض -

 كيفية التعامل في حالة الشك في االصابة -
 

 -الوقائية : جراءاتاإل

 ثانية 20يدي بالماء والصابون لمدة ال تقل عن األ غسيل -

 هر لمس الوجذاح -

 متر عنخرين ال تقل البعد بمسافة آمنة عن اآل -
 

 -المعدات المستخدمة:

 جهزة قياس حرارة عن بعدأ -

 مضخات وبخاخات  -

 كمامات , جونتيات  -
 

 الخامات المستخدمة

 صابون -

 كلور مخفف -

 %70كحول  -
 

 -جراءات:اإل

لور المخفف والصابون  كمطهرات باستخدام الك الشركة / المتجرفة فى تتم عمليات النظا -1

باستخدام  مراحيضمن طرقات ومكاتب و بالشركة / المتجرماكن لجميع األ سطحواأل  رضياتلأل

 .%70الكحول 

 ,,,,(  , محيط الشركة / المتجر تطهير المرافق مثل )الممرات , الساللم , المراحيض -2



 

 

 المهمالت زيادة معدل تفريغ سالل -3

حتى ال  اتخاذ الالزممن العمالة ويتم  %50 الشركة / المتجرعداد الموجودة داخل األال تتعدى  -4

 بالشركة / المتجر.ى مكان أتوجد تجمعات فى 

 .ستنظيم زيارات العمالء لضمان عدم التكد -5

 ي شك في االصابة.أبالغ عن ط ساخن خاص بالعاملين بالمصنع لإلخ توفير -6

يتم  ة العاملمالحظة ارتفاع درجة حرار فى حالوو العمالء أالعاملين الحرارة عند دخول  قياس -7

ه بالغإو أما فى حال ارتفاع درجة حرارة العميل فيتم احاطته بذلكقرب مستشفى / ألى توجيهه إ

 قرب مستشفى بأ

 بارتداء الكمامات والجونتى  بالشركة / المتجريقوم كل من  -8

 على فترات متقاربة  %70االيثيلى بنسبة ستخدام الكحول تم اي -9

 .الشركة / المتجرعداد داخل ظفين بالعمل من المنزل لتقليل األالسماح لبعض المو -10

 در كبير على التسويق االليكتروني.االعتماد بق -11

عن فى كل مكتب ال يزيد عدد العاملين بالعاملين حيث  مكدسةدارية غير الحفاظ على المكاتب اإل -12

 ن وجود التهوية المناسبة. مع ضمافردين 

 .كواب الورقية بدال من الزجاجيةاستخدام األ -13

  .ساليب السداد غير النقديأاتباع  -14

  .مكانتقليل االجتماعات قدر اإل -15

 .تقليل مهمات العمل خاصةً التي تستدعي التنقل بين المحافظات -16

 .مكانقدر اإلدوات التكنولوجية استخدام األ -17

 بر الوسائل التكنولوجيةعفيما عدا التدريب نشطة التدريب تعليق كافة أ -18

 .الشركة / المتجرالمتابعة الدورية من طبيب  -19

 

 -رشادات عامة:إ

 

 تزام التام بقرارات الحكومة في هذا الشأنلاال -

 المنشأةغالق الجزئي أو الكلي في حالة ثبوت اصابة داخل اإل -

 عملجراءات االحترازية وسير العملية التوازن بين اإل دارةإ -

  عدم المساس بأجور العاملين -

 مراعاة ساعات العمل الرسمية بما يتناسب مع مواعيد الحظر المعلنة -

 


