أعمال البناء

معايير السالمة في ماساتشوستس

معايير السالمة اإلجبارية
يُعيَّن مسؤول لشؤون كوفيد 19-خاص بالموقع (الذي قد يكون أيضًا مسؤول الصحة والسالمة) في كل موقع على حدة ،باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه بخصوص أعمال
البناء وإعادة التصميم في المساكن العائلية المكونة من  1إلى  3وحدات

أ .اإلنفاذ واإلشراف

باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه بخصوص أعمال البناء وإعادة التصميم في المساكن العائلية المكونة من  1إلى  3وحدات ،يُقدم مسؤول شؤون كوفيد 19-الخاص بموقع
تقريرا يوميًا مكتوبًا إلى ممثل المالك .يتعهد مسؤول شؤون كوفيد 19-أن المقاول وجميع المقاولين من الباطن يمتثلون امتثاالً تا ًما لألقسام ب و د ،التي
المشروع والتابع للمقاول
ً
تشمل ("توجيهات سالمة البناء في ظل كوفيد)"19-
في حالة مشاريع أعمال البناء الضخمة والمعقدة ،يجوز للمدينة أو البلدة مطالبة المالك باإلضافة إلى ذلك بإجراء تحليل للمخاطر خاص بالموقع وخطة محسنة للسالمة في ظل
كوفيد 19-وتقديمهما ،وقد تتضمن الخطة شرو ً
طا إضافية لمعالجة مخاطر محددة وفقًا للمشروع أو نوع المشروع .تراجع المدينة أو البلدة هذه الخطة وتعتمدها ،ويجوز أن تُلزم
هذه المشاريع بوقف أعمال البناء إلى حين تقديم تحليل وخطة للمخاطر واعتمادهما .بمجرد اعتماد خطة السالمة المحسنة في ظل كوفيد ،19-يُعامل أي انتهاك للخطة بنفس
طريقة التعامل مع أي انتهاك لتوجيهات سالمة البناء في ظل كوفيد19-
في حالة جميع المشاريع التي تُنفذ أو تُدار أو تُمول من وكالة أو هيئة حكومية ،يتحمل كل من المالك العام للمشروع والمدينة أو البلدة التي يقع فيها المشروع المسؤولية المشتركة
عن اإلنفاذ .يتولى مالك المشروع العام المسؤولية الرئيسية عن االمتثال واإلنفاذ بما في ذلك عمليات التفتيش المتكررة للموقع على يد موظف أو مقاول تابع للوكالة أو الهيئة
الحكومية ،ممن لديه معرفة بتوجيهات سالمة البناء في ظل كوفيد ،19-ومخول إلنفاذ التوجيهات ووقف العمل في الموقع في حالة وجود انتهاكات .يتعين على مالك المشروع
إخطار البلدية التي يقع فيها العمل ،في حالة إغالق أي موقع أو وقوع أي انتهاكات لتوجيهات السالمة الخاصة بأعمال البناء في ظل كوفيد ،19-وإخطار البلدية أيضًا بخطة
العمل التصحيحية المستحدثة ،باإلضافة إلى تقديم نسخ من التقارير اليومية المكتوبة الصادرة عن مسؤول شؤون كوفيد 19-عند الطلب .بينما يتحمل المالك العام المسؤولية
الرئيسية عن اإلنفاذ ،تحتفظ المدن والبلدات بسلطة اتخاذ إجراء إنفاذي ضد المشاريع العامة التي ال تمتثل لتوجيهات السالمة الخاصة بأعمال البناء في ظل كوفيد ،19-بما في
ذلك سلطة إصدار أمر بإغالق المشروع إلى حين إعداد خطة عمل تصحيحية واعتمادها وتطبيقها
تُعد المدن والبلدات مخولة إلنفاذ توجيهات السالمة الخاصة بأعمال البناء في ظل كوفيد ،19-على يد فريق الصحة العامة لديهم أو مفتشي البناء أو أي مسؤول أو مقاول آخر
مختص
يجوز للمدن والبلدات إنفاذ بروتوكوالت السالمة والتباعد بما في ذلك إلزام المالك أو المقاول أو كليهما في حالة وقوع انتهاكات متعددة ،بتأمين سالمة الموقع ووقف أنشطة
أعمال البناء إلى حين إعداد خطة عمل تصحيحية وتقديمها والحصول على اعتماد المدينة أو البلدة.
يجوز أن تطالب المدينة أو البلدة مالك أي مشروع ضخم ومعقد وخاص بسداد تكلفة استقدام مفتش أو شركة تفتيش مستقلين ومن جهة خارجية (أو السداد في صندوق مشترك
لتغطية تكلفة مثل عمليات التفتيش هذه) .يتحمل المفتش من جهة خارجية المسؤولية منفردًا أمام المدينة أو البلدة ،ويتولى مسؤولية اإلنفاذ بالنيابة عن المدينة أو البلدة .يجوز أن
تُلزم المدينة أو البلدة المشاريع الخاصة بوقف أعمال البناء إلى حين توفير مفتش من جهة خارجية

ال تتساهل مطلقًا مع العمال المرضى الذين يحضرون إلى العمل .إذا كنت مريضًا ،ابقَ في المنزل .إذا كنت تشعر بالمرض ،اذهب إلى المنزل .إذا رأيت أي شخص مريض،
أرسله إلى المنزل.
إذا شعرت بأي من األعراض الواردة أدناه ،يتعين عليك إبالغ المشرف بذلك (عبر الهاتف أو رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني) في الحال ،وترك موقع العمل والتوجه إلى
المنزل أو البقاء في المنزل إذا كنت هناك بالفعل

ب .حماية صحة الموظفين

إذا الحظت ظهور مؤشرات على زميل لك في العمل أو رأيته يشكو من هذه األعراض ،ينبغي توجيهه للتواصل مع المشرف (عبر الهاتف أو رسالة نصية أو رسالة بريد
إلكتروني) والطلب منه مغادرة موقع المشروع على الفور
تتضمن األعراض المعتادة لكوفيد 19-الح ّمى والسعال وضيق النفس والتهاب الحلق
اإلقرار الشخصي قبل المناوبة
قبل بدء المناوبة ،يقر كل موظف شخصيًا للمشرف التابع له بأنه:
• لم يُبد مؤشرات لح ّمى أو ارتفاع في مقياس الحرارة عن  100.3أو أعلى أو سعال أو صعوبة في التنفس خالل الـ  24ساعة الماضية
• لم يتعرض "لمخالطة مباشرة" مع شخص تم تشخيصه بمرض كوفيد .19-يعني مصطلح "المخالطة المباشرة" السكن في نفس األسرة المعيشية مع شخص مؤكدة إصابته
بكوفيد ،19-أو العناية بشخص ذي إصابة مؤكدة بمرض كوفيد ،19-أو التواجد على مسافة  6أقدام لحوالي  15دقيقة من شخص مؤكدة إصابته بمرض كوفيد ،19-أو
التواصل المباشر مع اإلفرازات (على سبيل المثال ،مشاركة األواني أو السعال تجاهك) لشخص تأكدت إصابته بمرض كوفيد ،19-أثناء ظهور األعراض على ذلك الشخص
• لم يطلب منه طبيبه أو مسؤول الصحة العامة المحلي الخضوع للعزل الذاتي أو الحجر الصحي
ينبغي توجيه الموظفين الذين يعانون من أعراض أو غير القادرين على تقديم اإلقرار الشخصي ،لمغادرة موقع العمل وطلب العناية الطبية وإجراء الفحوصات المطبقة لدى مقدم
الرعاية الصحية التابعين له .ال يُسمح لهم بالعودة إلى موقع العمل إلى حين إجازة ذلك من اختصاصي في القطاع الطبي
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التعرض للفيروس والحد من انتقاله
توجيهات عامة في موقع العمل للوقاية من
ُّ
• ممنوع المصافحة باأليدي
• اغسل يديك باستمرار بالصابون لمدة ال تقل عن  20ثانية أو استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول مع إيثانول بنسبة  %60على األقل أو إيزوبروبانول بنسبة ال تقل عن
%70

ب .حماية صحة الموظفين

• تُغلَق المكاتب الميدانية الخاصة بالمقاول والوكاالت الحكومية أمام جميع األشخاص باستثناء الموظفين المخولين
• ينبغي على كل موقع عمل وضع إجراءات خاصة بالتنظيف وإزالة التلوث والعمل على نشرها ومشاركتها .يجب أن تغطي هذه اإلجراءات جميع المناطق بما فيها
المقطورات والبوابات والمعدات والمركبات وغيرها ،وتُنشر عند جميع نقاط الدخول إلى المواقع وعبر موقع المشروع بأكمله
• يجب أن يطبق األفراد التباعد االجتماعي من خالل الحفاظ على مسافة  6أقدام على األقل عن اآلخرين ،طالما كانت سياسة "عدم التجمعات" سارية
• تجنب االجتماعات وج ًها لوجه – أما في المواقف الهامة التي تقتضي إجراء مناقشات بالحضور الشخصي ،فيجب اتباع التباعد االجتماعي
• قم بإجراء جميع االجتماعات عبر المكالمات الجماعية ،إذا أمكن .ال تعقد اجتماعات بحضور أكثر من  10أفراد .قم بالتوصية باستخدام الهواتف المحمولة والرسائل النصية
ومواقع االجتماع عبر الويب والمكالمات الجماعية ،إلجراء المناقشات المتعلقة بالمشروع
• ينبغي عقد جميع اجتماعات طاقم العمل الفردية أو المحادثات المشابهة في الخارج واتباع التباعد االجتماعي
• يرجى الحفاظ على مسافة  6أقدام على األقل بين جميع أفراد طاقم العمل طوال الوقت لتجنب حدوث تلوث شامل
• يُسأل الموظفون عند كل اجتماع معلوماتي /لقاء لمناقشة أمور السالمة في العمل ،عما إذا كانوا يشعرون بأي أعراض ،ويجب إرسالهم إلى المنزل في حالة وجودها
• ينبغي أن يتضمن كل موقع عمل توجيهات السالمة الخاصة بكوفيد 19-وتعليمات غسل اليدين على ورقة مغلفة بالبالستيك
• ينبغي تنظيف جميع مرافق دورات المياه أو المراحيض المتنقلة ،ويجب إمداد أماكن غسل اليدين بالصابون ومعقم لليدين ومناشف ورقية
• ينبغي تنظيف جميع األسطح بانتظام بما في ذلك األسطح ومقابض األبواب وأجهزة الحاسوب المحمولة ،وغيرها
• ينبغي تنظيف جميع األماكن المشتركة وأماكن االجتماعات بانتظام وتطهيرها مرة واحدة يوميًا على األقل ويفضل مرتين يوميًا
• احرص على استخدام زجاجة مياه خاصة بك وال تشاركها مع أحد
• لتجنب التلوث الخارجي ،نحن نوصي الجميع بإحضار طعام من المنزل
• يرجى الحفاظ على المسافة الفاصلة الخاصة بالتباعد االجتماعي خالل أوقات الراحة والغداء
• قم بتغطية السعال أو العطس بمنديل ،ثم تخلص من المنديل في سلة القمامة واغسل يديك ،وفي حالة عدم توفر منديل فاسعل بثني كوعك
• تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيديك
• لتجنب نقل الجراثيم ،يرجى تنظيف مخلفاتك بنفسك .ال تدع اآلخرين يتولون عنك نقل أغراضك الشخصية وفتحها وتجميعها
• لالطالع على التوجيه الخاص بالسفر برعاية مؤسسية ،راجع أمر الوالية الحالي الخاص بالسفر خارج الوالية .نحث أرباب العمل بشدة على عدم اشتراط أو السماح بالسفر
خطرا بالنسبة لمرض كوفيد -19.على أرباب العمل الذين يسمحون بالسفر
برعاية مؤسسية إلى وجهات غير تلك المدرجة على قائمة وزارة الصحة العامة للواليات األقل
ً
برعايتهم أو من خالل التعويض عن التكاليف إلى تلك الواليات أن يضمنوا امتثال الموظفين لهذا األمر .كذلك نحث أرباب العمل على تشجيع موظفيهم بشدة على عدم
خطرا بالنسبة لمرض كوفيد -19.
السفر لغايات الترفيه إلى وجهات غير مدرجة على قائمة الواليات األقل
ً
• في حال شعرت أنت أو أحد أفراد أسرتك بالمرض ،فابقَ في المنزل
ممارسات للوقاية من الخطر في موقع العمل
• في بداية كل مناوبة ،تأكد من أن جميع الموظفين يتمتعون بصحة جيدة
• سنتبع سياسة ارتداء القفازات طوال الوقت من اليوم فصاعدًا .يتعين على جميع عمال البناء ارتداء قفازات مقاومة للقطع أو ما يماثلها
• يوصى باستخدام واقي العينين (نظارات واقية /واقيات الوجه)
• في حاالت العمل التي يستحيل فيها تطبيق التباعد االجتماعي المطلوب ،يتعين إمداد الموظفين المعرضين للخطر بمعدات الوقاية الشخصية بما في ذلك قناع وجه عادي
وقفازات وواقي للعينين ،حيثما يكون مناسبًا
• ينبغي على جميع الموظفين قيادة سياراتهم إلى موقع العمل أو منطقة ركن السيارات على أال يستقلها سوى الراكب بمفرده .ينبغي على المقاولين أو فريق العمل في الوالية
عدم الركوب معًا في نفس السيارة
• عند دخول آلة أو مركبة وكنت غير متأكد من أنك كنت آخر شخص يدخل إليها ،احرص على مسح األجزاء الداخلية ومقابض األبواب بمطهر قبل الدخول
• في الحاالت التي يكون فيها ذلك ممكنًا ،ينبغي على العمال الحفاظ على مسافة فاصلة تبعد  6أقدام عن اآلخرين وفقًا لتوجيهات مراكز السيطرة على األمراض ()CDC
• سيتم الحد من األنشطة التي تتطلب عدة أشخاص ،حيثما أمكن (أنشطة الرفع التي تتطلب شخصين)
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• سيتم التخلص من أماكن التجمع الكبيرة في الموقع مثل األكشاك ومناطق االستراحة ،واستخدام مناطق استراحة صغيرة بدالً منها مع وجود عدد محدود من المقاعد للتأكد من
االلتزام بالتباعد االجتماعي
• تواصل مع عامل النظافة لتنظيف مقطورتك المكتبية أو مكتبك ،وتأكد من اتباعهم لعمليات تطهير مالئمة خاصة بكوفيد .19-اعمل على زيادة معدل زيارات النظافة لتكون
يومية

ب .حماية صحة الموظفين

• نظف جميع األسطح كثيرة االستخدام مرتين يوميًا على األقل للحد من انتشار الجراثيم في األماكن التي يلمسها األشخاص باستمرار .وتشمل هذه األماكن على سبيل المثال ال
الحصر المكاتب وأجهزة الحاسوب المحمولة والمركبات
أماكن للغسل
• يجب تخصيص أماكن للغسل في جميع مواقع المشاريع التي تتم في مواقع أعمال البناء الخارجية غير المجهزة بمرحاض داخل الموقع
• خصص أماكن لغسل اليدين مزودة بماء ساخن ،إذا أمكن ،وضع صابون عند صنابير إطفاء الحريق أو عند مصادر المياه األخرى ،حتى يستخدمها جميع الموظفين في
الموقع لغسل أيديهم باستمرار
• يجب أن يساعد جميع الموظفين في الموقع في الحفاظ على نظافة األماكن وإبقائها نظيفة
• في حال الحظ أي عامل نقص الصابون أو المناشف أو نفاذهما ،يتعين أن يُخطر المشرفين على الفور
• تُوضع براميل القمامة بالقرب من مكان غسل اليدين للتخلص من المناديل أو المناشف
افعل كل ما في وسعك للحفاظ على صحتك في حالة جيدة من خالل الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول طعام متوازن واتباع حمية غذائية صحية وتجنب الكحول وقم
بشرب كمية وفيرة من السوائل
يرجى المالحظة :ليس الغرض من هذا المستند أن يحل محل أي إجراءات رسمية سارية حاليًا من جانب المقاول العام
في الحاالت التي ال تستوف فيها هذه التوجيهات المعايير التي يضعها المقاول العام أو تتجاوزها ،يلتزم الجميع بالتقيد باإلجراء المتاح األكثر صرامة
يُعيَّن مسؤول لشؤون كوفيد 19-خاص بالموقع (الذي قد يكون أيضًا مسؤول الصحة والسالمة) في كل موقع على حدة
تقريرا كتابيًا يوميًا إلى ممثل المالك .يتعهد مسؤول شؤون كوفيد 19-أن المقاول وجميع المقاولين من
يُقدم مسؤول شؤون كوفيد 19-الخاص بموقع المشروع والتابع للمقاول
ً
الباطن يمتثلون امتثاالً تا ًما لهذه التوجيهات
سا لتعليق العمل .سيتعين على المقاول تقديم خطة عمل تصحيحية تصف بالتفصيل كل مشكلة تتعلق بعدم االمتثال وخطة
تش ّكل أي مشكلة تتعلق بعدم االمتثال لهذه التوجيهات أسا ً
لتصحيح المشكلة (المشكالت) .لن يُسمح للمقاول باستئناف العمل إلى حين اعتماد المالك للخطة .قد يُتخذ إجراء ضد وضع المقاول من حيث التأهل المسبق واالعتماد في حالة
وجود أي مشكالت إضافية تتعلق بعدم االمتثال
التعرض
الحد من
ُّ
التعرض للفيروس المسبب لمرض كوفيد19-
ينبغي على العمال اتباع دليل الوقاية والتوجيه والحماية وصحة الموظف الخاص بالتوجيهات العامة في موقع العمل للوقاية من
ُّ
والحد من انتقاله
التعرض خارج موقع البناء
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي على المقاولين نصح العمال باتباع أفضل الممارسات للحد من
ُّ
عند مغادرة موقع البناء ألخذ استراحة أو لتناول الغداء أو ألسباب أخرى ،يتعين غسل اليدين بالصابون لمدة ال تقل عن  20ثانية أو استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول مع
إيثانول بنسبة  %60على األقل أو إيزوبروبانول بنسبة ال تقل عن  %70قبل مغادرة الموقع ،ويجب الحفاظ على التباعد االجتماعي وارتداء أغطية الوجه في حالة االنتقال إلى
سر لمرافق غسل اليدين أو
مواقع أخرى خارج موقع أعمال البناء .ينبغي التشجيع على غسل اليدين باستمرار أو استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول ،كما ينبغي توفير مي ّ
معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول أو كليهما في مواقع العمل

في حالة أعمال البناء وإعادة التصميم في المنشآت السكنية العائلية المكونة من  1إلى  3وحدات ،يُعدَّل القسم ب كالتالي:
• ال يتعين على المقاول تعيين مسؤول لشؤون كوفيد 19-خاص بالموقع (الذي قد يكون أيضًا مسؤول الصحة والسالمة) في كل موقع على حدة ،في حالة وجود  5عمال أو أقل
في الموقع في أي وقت من األوقات .بدالً من ذلك ،يجوز للمقاول تعيين مسؤول لشؤون كوفيد 19-للعمل في جميع المواقع الصغيرة في مدينة أو بلدة محددة ،بحيث يكون
تقريرا
على اتصال يومي بكل المواقع للتأكد من أن المقاول وجميع المقاولين من الباطن يمتثلون امتثاالً تا ًما لتوجيهات السالمة هذه .يجهز مسؤول السالمة لشؤون كوفيد19-
ً
كتابيًا يوميًا يغطي جميع المواقع الصغيرة في كل مدينة أو بلدة ،ويحتفظ بنسخة من هذا التقرير لتقديمها إلى مكتب البلدية أو مالك المساكن أو كليهما عند الطلب.

ج .أعمال البناء وإعادة
التصميم في المساكن العائلية
المكونة من  1إلى  3وحدات

• في حالة وجود مرافق دورات مياه أو مراحيض متنقلة في المشروع ،يجب تنظيفها ،وإمداد أماكن غسل اليدين بالصابون ومعقم اليدين ومناشف ورقية .في حالة مواقع أعمال
البناء الخارجية غير المجهزة بمرحاض داخل الموقع ،يجب على المقاولين إما تخصيص أماكن غسل مزودة بماء ساخن ،إذا أمكن ،وصابون عند صنابير إطفاء الحريق أو
عند مصادر المياه األخرى ،حتى يستخدمها جميع الموظفين في الموقع لغسل أيديهم باستمرار ،أو إمداد كل موظف ومقاول من الباطن بكمية كافية من معقم اليدين للسماح
بغسل اليدين باستمرار

أعمال البناء

معايير السالمة في ماساتشوستس
معايير السالمة اإلجبارية
وفقًا لما هو منصوص عليه أعاله ،لن يكون هناك تساهل مطلقًا مع العمال المرضى الذين يحضرون إلى العمل .ينبغي توجيه تعليمات للموظفين بأنه حتى الذين تظهر عليهم
أعراض عدوى جهاز تنفسي خفيفة (سعال ،ضيق النفس ،التهاب الحلق) أو ح ّمى ،ينبغي عليهم البقاء في المنزل .يتخذ المقاولون خطوات فورية للحد من انتشار العدوى في موقع
العمل في حالة اكتشاف وجود عامل لديه إصابة مؤكدة بكوفيد ،19-أو يعاني من أعراض كوفيد.19-
على الرغم من التأكد من أن المقاولين يطبقون ممارسات الوقاية من الخطر في موقع العمل التي تشمل قواعد التباعد االجتماعي واستخدام معدات الوقاية الشخصية بما يتوافق
مع التوجيهات ،فمن الوارد أيضًا أن تكون هناك حاالت يحضر فيها إلى منطقة العمل شخص مؤكدة إصابته بكوفيد 19-أو ممن تظهر عليه أعراض كوفيد19-
لذا فإن التحديد والعزل الفوريين لألفراد المحتمل إصابتهم بالعدوى ،هي خطوة حاسمة في حماية العمال والموردين والزوار واألشخاص اآلخرين الموجودين في موقع العمل

د .بروتوكول التعامل مع
العدوى بين العمال

التعرض
تحديد
ُّ
يوجه المقاول العمال المصابين بأعراض كوفيد 19-لمغادرة موقع العمل على الفور والتواصل مع مقدم الرعاية الصحية التابعين له .تُرسل وزارة الصحة في ماساتشوستس
( )DPHأو مجلس الصحة المحلي إشعارات مناسبة إلى األشخاص الذين تعرضوا لمخالطة لفترة طويلة مع العمال المؤكدة إصابتهم بكوفيد19-
تعرض محتملة في موقع العمل بما في ذلك ما يلي:
يعمل المقاول مع مجلس الصحة المحلي لتحديد أي حاالت ُّ
• العمال أو الموردين أو المفتشين أو الزوار اآلخرين لموقع العمل من المخالطين المباشرين لهؤالء األفراد
• مناطق العمل مثل خزائن اإلمدادات وأماكن أو غرف العمل المخصصة
• أدوات العمل والمعدات
• المناطق المشتركة مثل دورات المياه والطاوالت وآالت البيع والمرافق الصحية
متطلبات اإلخطار والحجر الصحي
وفقًا لما ينص عليه القانون ،يجب الحفاظ على سرية هوية العامل
عند التعرف على حالة عدوى ،يجب على المقاول إخطار مسؤول السالمة لشؤون كوفيد 19-ال ُمعين ومسؤول السالمة في الموقع والمالك ،على الفور
متطلبات التطهير
بعد الطلب من العامل المصاب بأعراض كوفيد 19-بمغادرة موقع العمل ،يتخذ المقاول خطوات فورية لتطهير المناطق المشتركة وأماكن العمل المباشر .ويشمل ذلك جميع
مرافق المراحيض في الموقع وأي مرافق لالستراحة وأي مناطق مشتركة أخرى في موقع العمل ،التي ربما تكون قد تعرضت التصال مباشر مع العامل المصاب
سيُطبق التطهير على كل من الموظفين والمعدات والمواد المعتمدة للخضوع للتطهير الخاص بكوفيد19-
ينبغي االستمرار في عزل المناطق المحددة عن العمال إلى حين استكمال عملية التطهير وإلى أن تصبح المنطقة آمنة لالستخدام
العودة إلى العمل
ينبغي على جميع العمال المصابين اتباع الخطوات التي أوصت بها  CDCو  DPHالمتعلقة بالعودة إلى العمل .وفقًا لسلطات الصحة العامة ،ينبغي على العمال الذين يندرجون
ضمن المخالطين المباشرين لحالة مصابة بكوفيد ،19-عدم العودة إلى العمل لمدة  14يو ًما والخضوع للحجر الصحي
إن العمال الذين يغادرون خالل يوم العمل بسبب ظهور أعراض كوفيد 19-وتأكيد اإلصابة بالمرض بنا ًء على إجراء فحص مختبري أو وفقًا لتشخيص مقدم الرعاية الصحية،
يتعين عليهم عدم العودة إلى الموقع إلى حين سماح إما مقدم الرعاية الصحية أو مسؤول الصحة العامة بخروجهم من العزل
في جميع الحاالت
• حافظ على سرية جميع أسماء الموظفين ،وفقًا لما ينص عليه القانون
يوص مقدم الرعاية الصحية بغير ذلك
• يجوز إرسال الموظفين اآلخرين إلى المنزل أثناء تنظيف مكان العمل ،على أن يعودوا لمزاولة العمل بعد التنظيف ،ما لم
ِ
• ينبغي الطلب من الموظفين اآلخرين التواصل مع مقدم الرعاية الصحية التابعين له إذا كانت لديهم أي أسئلة
• ذ ّكِر الموظفين اآلخرين باالستمرار في اتباع التطهير المالئم ومراقبة األعراض المشابهة لألنفلونزا

