
كورونا والعمل 
توصيـــات فــي أمــاكن الـــعمل 
COVID19 لمنع انتشار كورونا
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عندك دوام؟
احرص على

 تنظيف وتعقيم أسطح 
المكاتب والهواتف ولوحات 

المفاتيح بشكل مستمر 

غسل اليدين بشكل 
منتظم وبطريقة صحيحة

وضع وتعبئة أدوت تعقيم 
اليدين في أماكن بارزة 

توفير الصابون 
عند المغاسل

عرض الملصقات داخل مكان العمل 
التي توضح الطريقة الصحيحة 

لغسل اليدين واستخدام المعقم
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لمنع انتشار العدوى في أماكن التجمعات 

الحرص على تغطية الفم واألنف 
عند السعال والعطاس بمناديل 

والتخلص منها مباشرة

ويـــفضــل تجنــب التجمعــات حـــيث
 Covid19 تزيد نسبة اإلصابة بعدوى

غسل اليدين وتعقيمهم 
بشكل متكرر

 عدم لمس الوجه
) العين ، األنف، الفم(

تجنب مشاركة 
األغراض الشخصية 

الحفاظ على مسافة مناسبة 
عند التواجد باألماكن المزدحمة 

متر على األقل

 بمعدل
%10
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التواصل مع 937 ألخذ االستشارة 

العزل في مكان خاص ال يقل 
عن متر ونصف عن اآلخرين. في 

غرفة أو مكتب جيد التهوية.

تجنب لمس الناس واألسطح 
واألشياء

تغطية الفم واألنف بمنديل 
والتخلص منه بعد العطس أو 

السعال 

مـــداوم وشعـــرت بــ
؟أحد أعراض كورونا

العطس والسعال في باطن 
المرفق أو استخدام المناديل

عند الحاجة إلى الذهاب للحمام 
أثناء انتظار المساعدة الطبية ، 
فيجب استخدام حمام منفصل 

إذا كان ذلك متاًحا.

اإلفصاح عن مكان التواجد آخر 14 
يوم وتحديد  الوضع  الصحي  .
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٩٣٧
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ماذا يجب أن أفعل في حال تم 
اكتشاف حالة كورونا في العمل 

ومن زمالئي القريبين تحديًدا 

متى ينصح الموظف 
بالبقاء في المنزل؟

كورونــا،  وجــود  فــي  االشــتباه  عنــد 
اإلصابــة أعــراض  بظهــور  وذلــك 

درجة حرارة عالية	 

كحة	 

ضيق تنفس	 

أو بعــد العــودة من أحد الــدول الموبوءة 
أو االتصال بأشخاص مصابين.

كلم ٩٣٧ وخذ المشورة 	 

ــا مــن آخــر مــرة 	  ــي فــي المنــزل لمــدة  14   يوًم العــزل الذات
ختلــط فيهــا بالحالــة المؤكــدة واتبــاع  نصائــح العــزل المنزلــي

أعــراض 	  ظهــرت  أو  األعــراض  تفاقمــت  حــال  فــي  الفحــص 
جديــدة مثــل ارتفــاع درجــة الحــرارة ، الســعالو ضيــق التنفــس 

يمكنــك مواصلــة حضــور العمــل فــي حــال لــم تكــن علــى 	 
اتصــال وثيــق بالمصــاب
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متى يجب عدم الذهاب 
الى المدرسة أو العمل أو 

الجامعة؟

اذا كنــت فــي زيــارة الــى احــد الــدول المؤبــوة خــال الـــ  14   	 
الماضيــة يومــا 

اذا كنــت تشــتكي مــن ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة او الســعال 	 
أو ضيــق فــي التنفــس

اذا كنــت علــى اتصــال وثيــق مــع شــخص مصــاب بفيــروس 	 
ــا المؤكــد كورون

عــدا ذلــك ، يجــب أن تســتمر فــي الذهــاب إلــى المدرســة 
والجامعــة والعمــل بشــكل طبيعــي.



@LiveWellMOH @LiveWellMOH LiveWellMOH

هل أعجبك هذا الملف؟
هنا تجد المزيد

إحدى مبادرات وزارة الصحة
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