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 مقدمل الدليل:  ❖
 

 بسحح    دولي  بعد ذات  عالمية صحح ية  طوارئ حالة  العالمية الصحح ة منظمة أعلنت

 م،2020 الجحددحد  السحححححنحة مطلع على  COVID-19 كورونحا فيروس وانتشححححححار تفشححححح 

 و الاصحححابات فيب ما   عدد حيث تجاوز عالمي،وصحححنذ  اا الفادروس على أنب وبا   

ذ )حتى أل 100ووصححححححا عحدد الوفيحات الى محا د حار  مليون إصححححححابحة  1.6أعلى من 

 وتعححامي من قرارات جهود ج ححار  وقحامحت الممل ححة العربيححة السحححححعوددحة ب ،(تحاردهححب

عملحت على ت حدد  م حادرات متنوعحة لحدع   االجحاح حةك كمح    حا   شححححح احترازدحة لعحدم تف 

 كال طاعات المتضرر 

 

دواجحب ال طحاا عحد  و دعحد قطحاا الم حاولحات من أ   الم ركحات لحاقتصححححححادات الحدو و

التي تعتمد  ال طاعاتكونب أحد  الجاح ة،لممارسحححححة ال عما  في ها  ا   ت ددات  

 ات اا الت دي في  نم دد ك ود و التجمع وتواجد العما  في أماكن على   كليحا  اعتمحادا  

الفادروسك  اا  د ون ال طاا عاما لنشر    ألاالص ية للتأكد من  الاجرا ات والاحترازات  

بعض التوصحححححيحات الصححححح يحة ليت  توعيحة ال طحاا بحالحاجرا ات  بحععحدادالهيئحة  توقحامح 

 للتهفيذ من  ا  الجاح ةكمن الم اولين الواج  ات اعها 

 

 

 الدليل: الغرض من   ❖
 

دهدف الدليا إلى توعية العاملين ب طاا الم اولات بالارشححححادات الاحترازدة للتعاما 

والححاجرا ات الححاحترازدححة الواجحح   حيححث ديطي الححدليححا السححححح ححا  كورونححا،مع فيروس 

طرق توعية   اضححححافة الى ،موقع العما الن ا،وسححححاحا  العما ،سحححح ن   في  تط ي ها

 كوتث يذ العاملين

 

 الف ل الشسرهدفل من هذا الدليل :  ❖
 

 الم اولين والمعنيين ب طاا الم اولاتدستهدف  اا الدليا 
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 ( (COVID-19فتياوس كورونت    نبذة عن  ❖
 

  أغل  ههرت حيث الجددد؛( كورونا) فيروسحات فصحيلة  من تعرف وزار  الصح ة كورونا أنب  

  رحوي التها  صور  على م201٩ ددسم ر نهادة  الصينية  وو ان مددنة  في بب  الإصابة  حالات

 :  بأنها تشما الآتيكما عرفت ال عراض المصاح ة لانت ا  فيروس كورونا  حاد 

o ال مى  

o  السعا   

o التنفس ضيق  

o ك رحوي التها  إلى الإصابة  تتطور وأحيان ا 

o  الضعيذ، المناعي الجهاز ذوي ال شهاص لدى حاد  مضاعفات في دتس  وقد 

 وأمراض  والس ري،  السرطان،:  مثا  مزمنة   بأمراض  المصابين  وال شهاص  والمسنين

 ك المزمنة  الرحة 

 

  وتوص  وزار  الص ة بات اا خطوات الوقادة الرحيسية من فادروس كورونا و ي :      

o  بش ا دوري لمد  أربعين بالما  والصابون  : وذلك بيسا اليددن    الشهصية   النظافة

 ثانية 20لمد   المعتمد  أو استهدام المع ماتثانية 

o استهدام المناددا الورقية للعطاس أو السعا  ب:  والسعا  العطس آدا  ات اا

 ، أو استهدام المرفق عن طردق ثني الارااوالتهلص منهما بأسرا وقت 

o  أنفلونزا أو برد نزلة  أعراض لددب  بشهص اللصي ة المهالطة  تجن.  

o  كالمزرعة  في أو بردة  كانت سوا  ال يوانات، مع الآمن غير التعاما تجن 

o   والعينتجن  لمس ال نذ والف 

 
 : في قطتع الشقتوال    االجااءا  الحةيل الواجب اتختذهت   ❖

 

والاحترازدة ضحمن خا الم او  مسحوولية ممارسحة الاجرا ات الصح ية أالهيئة ب توصح 

الح محاكن التي  حا  الحاجرا ات وت سحححححيمهحا على حسحححححح    حا  الجحاح حة وت  تلهيص

وتتلهص  حا  الن حا   توعيته طرق أو  انت حاله دتواجحد بهحا العحاملون أو وسحححححيلحة 

 بالآتي: 
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 العشتل   لشستكن   الختصل  الحةيل  االشرااات    .1
 

ال ماكن التي د ثر استهدامها   الميا ،دورات  ال يئية،لل سطح  الدوريالتطهير  ➢

 ومفاتيح المصاعد وغير اولمسها مثا م ابض ال بوا  وطاولات الطعام 

وف صب والتأكد من عدم وجود  بالس ن    ،الاصابةعز  أي عاما دشت ب بب أعراض   ➢

 تماما   شفاؤ حتى دت  

 بش ا داح ك تزودد العما  بال مامة الط ية  ➢

واستهدام التهودة الط يعية   وأماكن التجمع العما في غرف وجود تهودة جيد   ➢

واستهدام التهودة الاصطناعية بالاضافة الى لت ليا درجة ال رار  في الس ن 

 جود  الهوا  يين بالس ن بال جهز  اللازمة ل ياس  نمع تزودد المعالتهودة الط يعية  

وتفضيا تعيين غرفة واحد  ل ا  ال رص على منع تجمع العما  في غرفة واحد    ➢

 ال خرى  غير شاملة للمرافق 2م12دج  تهصيص ل ا عاما امتنع ذلك  إذاعاما، 

وفي حا  عدم   عاما،دور  ميا  وم ان است مام مست ا ل ا دفضا تهصيص  ➢

 على التم ن من ذلك دت  تهصيص دور  ميا  ل ا خمسة عما  ك د أ

 تزودد دورات الميا  بمراوح الشفط وبمواد النظافة والمطهرات  ➢

  في الس ن والصابون في المياسا وتوفر المطهرات توفر مستلزمات النظافة  ➢

  واستهدامها حس  التوصيات

ومطاب تها لدليا الشرو  الص ية لمساكن  التأكد من مصدر الميا  المستهدمة  ➢

 ( للاطلاا (وال رودةالعما  داخا العمران الصادر  من وزار  الشوون ال لددة 

الواحد )مثا  الاستهدامذات وأدوات الطعام توفير الوج ات في ال ط اق  ➢

 والتهلص منها فورا  ال لاستيك( 

 ته  للتأكد من الالتزام بالتعليمات ا ركتوجود رجا  أمن في س ن العما  ومراق ة   ➢

 العز  على س ن العما حظر الزدارات الهارجية لس ن العما  وتط يق   ➢

 ن ا النفادات والتهلص منها بش ا دوري لتوفير بيئة ص ية للعما   ➢

 الاشتراطات التالية: حس     لعز  المشت ب فيه   تجهيز غرفة للعز  الص ي للعما  ➢

 

 دج  ان د توي م ر ال جر على دور  ميا  تعما جميع مراف ها على أكما وجب -

 بال عراض أن دت  توفير غرفة نوم خاصة للشهص المشت ب بعصابتب  -

أن تتوفر في اليرفة الهدمات ال ساسية كال هربا  والميا  الساخنة والميا   -

 .الصال ة للشر  ووساحا الاتصا  والت ييذ وأنها تعما ب فا  

 .وجود كادر من المهتصين للعنادة بال شهاص ت ت ال جر -

شهصية والمطهرات والمستلزمات الهاصة بالنفادات توفر وساحا ال مادة ال -

 .الط ية

 .دفضا وجود وساحا للترفيب كالإنترنت والتلفزدون -

 .توفر وساحا التوعية الص ية عن المرض -

ت دد  التوعية الص ية عن المرض لل شهاص المشت ب بعصابته  عن طرق انت ا   -

 المرض وال عراض المصابة وطرق الوقادة من المرض

https://old.momra.gov.sa/GeneralServ/Forms_Files/HealthyForms/PolicesFiles/الشروط%20الصحية%20لمساكن%20العمال.pdf
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 العشتل   لوستئل نقل الختصل    الحةيل  اات  االشرا .2
 

لجميع العاملين في الس ن المهصص للعما  عند الدخو   فرزإنشا  ن طة  ➢

أعراض فيروس كورونا من إرتفاا في رصد ال الات التي لددها  دت  فيها والهروج

درجة ال رار  أو ال عراض التنفسية حس  ال عراض المعتمد  في الدليا  

ودت  عزلها على الفور وإحالتها الى المستشفى أو   1٩-كوفيدالارشادي لمرض 

 ٩37الاتصا  على وزار  الص ة على الرق  

منظمة الص ة العالمية بترك  ، حيث توص   بين العاملين  ضمان ترك مسافة آمنة   ➢

 متر بين ال شهاص 1.8مسافة ما د ار  

ق ا الدخو  أو تطهير ما بالمع      اليددن بالما  والصابونليسا    فرز  وضع ن طة ➢

   وسيلة الن االى 

بعد الهروج   بالمع    ير ماهأو تطوضع ن طة فرز ليسا اليددن بالما  والصابون   ➢

 وسيلة الن امن 

بالمع مات  دوميوتطهير ا بش ا  ال افلة او وسيلة الن االا تمام بنظافة  ➢

 لالك ق ا وبعد ن ا العمالة المهصصة 

وال رص  وسيلة الن اال افلة أو الى  العما  عند الدخو  والهروجتنظي  حركة  ➢

 ترك مسافات بينه  على 

 بش ا داح ك تزودد العما  بال مامة الط ية  ➢

 
 

 شوقع العشل ب الختصل    الحةيل  االشرااات   .3
 

توفر مطهرات اليددن والصابون بش ا كافي وبارز وتوزعها في مواقع العما  ➢

 من ال  و   %٩5- 70وتوفر المطهر على نس ة 

  N95من نوا  ماماتكتوفير وإلزام العما  بارتدا  معدات ال مادة الشهصية من  ➢

 ل مادة العينين  وقفازات ونظارات

 لتوعيته وملص ات بليات العاملين في أماكن مهتلفة رشادات ا تهصيص ➢

 بالاجرا ات الوقاحية

 للموقععند الدخو  والهروج  تع ي  بالمطهرات  اوضع ن   ➢

 التأكد من وفر  الصابون والمع مات وتع ئتها بش ا دوري  ➢

المستهدمة وتهصيصها لعاما واحد إن أم ن ، أو التأكد تع ي  ال سطح وال دوات   ➢

 من أكثر من عامامن تع يمها عند استهدامها 

 ل ا عاما    2م ٩بمساحة  ال فاظ على المسافة الآمنة بين العما  في الموقع ➢

 توزدعها خلا  اليوم وت ليا التجمعحيث دت   العما ،جدولة أوقات استراحة  ➢

 وت ددد عدد معين للعما  في الموقع الواحد أوقات العما جدولة ➢
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من ال اودات المهصصة للتهلص من النفادات داخا الموقع   يتوفير العدد ال اف  ➢

 والتهلص منها بش ا دوريك 

 نا  عنها بالوساحا الال ترونية يوقذ افة الاجتماعات بم ات  المشروا والاست ➢

ال ضور والانصراف والت ليا من استهدام عدم استهدام جهاز ال صمة ف  ➢

 عن ذلك بالوساحا الال ترونيةك  المراسلات الورقية قدر الإم ان والاستعاضة

ا  يال يام بأعما  التع ي  اليومي لمواقع العما والم ات  الموقتة ودورات الم ➢

 المستهدمة بالمشرواك  والمهازن وال دوات والمعدات

 

 

 الروعيل والتثقيف الحةي :   .4
 

الا تمام بنظافة الملابس وغسا الزي الهاص بالعما بش ا دومي او ارتدا    ➢

 ط  ب عازلة من ال لاستك للاستهدام الواحد ودت  التهلص منها بش ا دوريك 

الا تمام بنشر التوعية للعاملين وتث يفه  باعتماد المعلومات التي تشما   ➢

المركز الوطني للوقادة من ال مراض   الص ة،وزار   مثا:المصادر الرسمية ف ط 

 وم اف تهاك

دم ن استهدام منشورات وزار  الص ة والم اطع المرحية التي تصدر ا بجميع  ➢

  الليات وتوزدعها بين العما  وتوضي ها له

على   بالمرض، خطورتتوعية العما  ب ورونا ت ون عن طردق شرح سرعة انتشار  ➢

 آلية الافصاحك المرض،أعراض  منب،اجرا ات الوقادة  الشهص،

توعية العاملين أن أحد مسوولياته  الجددد   و الإبلاغ عن أي حالة دشت ب فيها  ➢

 درجة حرار  مرتفعة وال عراض ال خرى سعا ،أعراض المرض من 

وتوعيته  بأ مية الافصاح حتى لا دت  انتشار   العما ،زدز مفهوم الافصاح لدى  تع ➢

 المرض 

 ثانية،   40التأكيد على الا تمام بيسا اليددن بالما  والصابون بش ا مت رر ولمد    ➢

 ثانية  20أو تطهير اليددن بمطهر معتمد لمد  لا ت ا على 

لورقية والتهلص منها فورا  ات اا ارشادات العطاس والسعا  باستهدام المناددا ا ➢

 أو استهدام المرفق عن طردق ثني الاراا 

 من أ   أس ا  انت ا  المرض  إنبالترشيد بعدم ملامسة اليددن للوجب حيث  ➢
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 ادارة االزمل:  ❖
 

دج  على الم او  ت ليذ فردق عما مهتص لمتابعة تط يق الاشتراطات والتعاما مع 

دترأس الفردق مسوو  السلامة والص ة المهنية وبمعاونة ال الات المصابة ودفضا ان 

عدد من الاشهاص الاخردن ودت  من ه  جميع الصلاحيات وتسهير كافة الام انيات التي 

 تضمن تم نه  من تط يق الاجرا ات الاحترازدةك

كما دج  اخضاا الفردق للتدرد  على كيفية التعاما مع ال الات المصابة والية تط يق 

 طات ودت  ت ليفه  بأعداد نماذج المتابعة والت اردر بهاا الهصوصكالاشترا

 

 

 

 :    ذا  عالقل روابط   ❖
 

 )اضغط عنى الحورة( الاابط   وصف الشنف 

عن  وزارة الحةلمن  ومقتاع مرئيل تةوي عنى أدلل توعويلمئحل 
 بجشيع النغت   الجديد  فتياوس كورونت 

 

 19-كوفيد  مرض لشكتفةلالعشتل  لسكن الحةيل اإلشرااات  دليل
 الشركز الوائي لنوقتيل من األمااض ومكتفةرهت من 

 

يةوي عنى مئحل تعئي  موقع مقتول من الهي ل السعوديل لنشقتولين 
  عن تةديثت  فياوس كورونت برقديم كل مت يهم الشقتولين 

 بعئوان "الرعتمل مع فياوس كورونت بقطتع الشقتوال " مسجنل ندوة  

 

لرخفيف األثر الشتلي واالقرحتدي  أهم الشبتدرا  الةكوميل "تقرير 
 والشرتبطل بقطتع الشقتوال  خالل جتئةل كورونت"

 

 
 

 الشحتدر :   ❖
 وزار  الص ة  ➢

 المركز الوطني للوقادة من ال مراض وم اف تب  ➢

 

 

 

 

https://muqawil.org/ar
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/COIVD-19.aspx
https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/uploads/2020/04/AR_COVID-19-Preventive-Guideline-for-Workers-Housing-April-2020-v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MKukWsRJS64
https://sca.sa/040920200450.pdf
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