
ابق معزوال لمدة 14 یوما ، على األكثر 
بعیدًا عن األشخاص اآلخرین في منزلك أو عن

السكن .الجماعي القائمھ

تواصل مع الشركة التي تعمل بھا 
عبر الھاتف أو قنوات الخدمة اإللكترونیة.

إذا كنت تعاني من عالمات وأعراض أو كنت
على اتصال بأشخاص مصابین ب

COVID-19 ، فابحث عن
الرعایة في الوحدة الصحیة األقرب إلى مكان

إقامتك

تدابیر الوقایة والمبادئ
covid التوجیھیة بشأن

19- للعمال والعاملین

الحفاظ على أجرك خالل فترة اإلجازة

بعد فترة العزل ، إذا لم تكن لدیك أعراض ، اطلب 
الخدمة

الطبیة في بلدیتك أو شركتك من أجل العودة اآلمنة
إلىالعمل

ارتِد مندیاًل أو قناًعا جراحیًا على فمك وأنفك
أثناء العمل أو في األماكن العامة ، بما في

.ذلك وسائل النقل

ارتِد القناع بإحكام على وجھك ، ولكن بطریقة مریحة اضبطھ
على الجانبین

عند إزالة القناع ، تجنب لمس عینیك أو أنفك أو
.فمك واغسل یدیك على الفور

.اغسل القناع أو استبدلھ بعد االستخدام

.استبدل القناع عندما یكون رطبًا أو متسًخ ا

حاول االبتعاد مسافة متر واحد عن األشخاص
اآلخرین .حتى لو كنت ترتدي قناًعا من القماش

استمر في استخدام معدات الحمایة الشخصیة
EPP المطلوبة لعملك العادي

ال تتشارك مطلقًا استخدام معدات الوقایة الشخصیة أو
.األنسجة أو األقنعة مع زمالء العمل أثناء األنشطة

قد تشعر أیًضا:

احذر )أ( من ھذه العالمات :واألعراض

حمى سعال قشعریرة ألم في

الحلق

صداع الراس زكام ضیق في التنفس

صعوبھ في التنفس

 عدم االحساس

بالمذاق

أو الرائحة

آالم العضالت إرھاق أو
إرھاق احتقان باألنف

إسھال



اإلجراءات الصحیحة الرتداء األقنعة الواقیة:

حاول أن تحافظ على مسافة متر واحد على
األقل من األشخاص اآلخرین في العمل وفي
األماكن العامة ، بما في ذلك وسائل النقل:

تجنب التواجد حول أشخاص آخرین في

النق ل في غرف تغییر المالب س والكافیتریا ت وأماكن
الراحة والمداخل والمخارج

تجنب العناق والقبالت والمصافحة والمحادثات غیر
الضروریة والممرات ، والساللم ، والمصاعد ،

ابتعد عن اآلخرین أثناء التحدث 

ال تشارك المناشف أو المنتجات الشخصیة أو
المشروبات أو الطعام مع زمالء العمل

تجنب لمس األسطح ذات االتصال المتكرر أزرار
المصعد ومقابض األبواب والدرابزین

إذا لم یكن من الممكن في محطة العمل الثابتة الحفاظ على
مسافة متر واحد على األقل باإلضافة إلى استخدام مندیل

أو قناع جراحي

تحقق من وجود حواجز مانعة للتسرب الوظائف 	 
األخرى التي تتعامل مع الجمھور ؛ أو

استخدم واقیًا للوجھ من نوع حاجب بالستیكي أونظارات 	 
واقیة ذات إغالق جانبي

    قبل وبعد نوبات العمل وفترات الراحة ؛

    .بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس

    بعد استخدام الحمام

    قبل األكل؛

    قبل وبعد تحضیر الوجبات ؛

    بعد وضع أو لمس أو إزالة المندیل أو القناع الجراحي أو
.)النظارات أو درع الوجھ )درع الوجھ

ال تلمس عینیك أو أنفك أو فمك أو وجھك:

    بأیٍد غیر مغسولة ؛
    أثناء ارتداء القفازات

    عند ضبط أو إزالة قناع الوجھ .أ)وو انقظیا ا رالوتج ا ھل 
)سالمة أو

المصدر- ANVISA  :وزارة الصحة

اغسل یدیك بالماء والصابون لمدة
20 ثانیة على األقل أو استخدم

معقم الیدین الذي یحتوي على
الكحول الذي یحتوي على ٪70

كحول على األقل:



    عندما یكون ذلك ممكنا ، ساعد في الترویج
التھویة الطبیعیة في مكان العمل أو زیادة الحد األقصى من

تبادل الھواء في المبنى ، مما یؤدي إلى جلب الھواء النظیف
من الخارج ؛

    تجنب استخدام التكییف. متي
ھذا ضروري ، ال ینبغي استخدامھ في وضع إعادة تدویر

الھواء ؛

    العمل ، عند إزالتھ ، یجب إزالة القناع أخیًرا ، لتجنب 
الحد األقصى من االتصال

العمل ، عند إزالتھ ، یجب إزالة القناع أخیًرا ، لتجنب والتلوث ؛
الحد األقصى من االتصال والتلوث ؛

    عند شرب الماء من نوافیر الشرب ، استخدم ,
.كوب یمكن التخلص منھ فقط

غّطِ وجھك عند السعال والعطس:

    غطي فمك وأنفك بمندیل ورقي
أو داخل الكوع

    رمي المنادیل المستعملة في سلة المھمالت
استخدام المطھ ر ل

    الیدین مباشرة بعد العطس أو السعال

یجب أن یتلقوا اھتماًما خاًصا ، مع إعطاء األولویة 
إلقامتھم في المنزل في العمل عن بعد أو العمل عن 

بعد أو ، مع ذلك ، في النشاط أوالموقع الذي یقلل من 
االتصال بالعاملین .اآلخرین والجمھور عندما یكون 

ذلك ممكنًا

مجموعھ المخاطر للعاملھ
والعاملھ:

    ستین سنة أو أكثر ؛ و /
    حالة الخطر السریري لتطویر مضاعفات ,

:COVID-19

تذكر

عمال
مجموعة المخاطر

اعتالل القلب الشدید أو الال تعویضي )اعتالل عضلة القلب 	 
قصور القلب ، النوبات القلبیة ، مرضى إعادة األوعیة 

الدمویة ، مع عدم انتظام ضربات القلب ، ارتفاع ضغط الدم 
الشریاني الشامل( ؛

 أمراض الرئة الحادة أو الال تعویضیة )مرضى الربو-	 
 المعتدل / الشدید ، مرض االنسداد الرئوي المز

منCOPD( ؛

كبت المناعة وكبت المناعة.	 

 مرض الكلى المزمن في المراحل المتقدمة )الصفوف 3 	 
و4؛ ) و 5

داء السكري حسب التقدیر السریري.	 

)األورام الخبیثة )باستثناء سرطان الجلد غیر المیالني.	 

الورم الخبیث الدموي.	 

الحمل.	 


