الدليـــــل الشامل

إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية للحد من
انتشار فايروس الكورونا

تم مراجعة هذا الدليل من اللجنة الوطنية لألوبئة
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الساده أصحاب العمل
تم إعداد هذا الدليل لضمان سالمتكم في مكان العمل وسالالمة ااخالرين لمالا لفيالروس الكورونالا
من خطورة عالية وسرعة انتقال لذا على اصاحب العمل اتباع هذه اإلجراءات وعدم التهاون
بهالالا باإلضالالافة إلالالى تعليمالالات الوالالروط الصالالحية حسالالب القالالوانين النافالالذة وقالالانون العمالل األردنالالي
وأنظمالالة وتعليمالالات السالالالمة والصالالحة المهنيالالة الصالالادرة بموجب ال و ضالالرورة االت ال ام باألدلالالة
الصادرة عالن و ارة العمالل لتالدابير الوقايالة الصالحية للحالد مالن انتوالار فيالروس كورونالا وعلالى
اصحاب العمل نوالرها علالى لوحالة اعالنالات خاصالة بطريقالة واضالحة ومبسالطة وإلال ام العمالال
بتطبيقها وخالفا لذلك سيتم اتخاذ كافة ااجراءات القانونيالة بحالص صالاحب العمالل وتحالت طائلالة
المسؤولية.
 اوا :علالالى المؤسسالالات االت ال ام بتطبيالالص اجالالراءات العمالالل المعياريالالة وإجالالراءات العمالالل
لتالالدابير السالالالمة والوقايالالة الصالالحية للحالالد مالالن انتوالالار فيالالروس الكورونالالا وعلالالى النحالالو
التالي:











المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها عن  100عامل تلتزم بتطبيق دليل رقم ( )9باالضافة الى
الدليل الخاص الصادر عن وزارة العمل حسب نوع القطاع ،ا
مثال سلسلة المطاعم التي يزيد عدد
العاملين فيها عن  100عامل االلتزام بتطبيق الدليل رقم  9و الدليل المطاعم رقم ( )13ودليل
خدمات النقل الخاص رقم (.)11
سوبر ماركت الشاملة التي تقل مساحتها عن 200م 2تلتزم
محالت البقالة والميني ماركت وال ّ
بتطبيق الدليل رقم(.)1
وسائط نقل وتوزيع عبوات مياه الشرب تلتزم بتطبيق الدليل رقم ( .)2
وسائط نقل الغاز تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)3
المخابز وما شابهها ا تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)4
2
صة ببيع المواد التّموينيّة التي تزيد مساحتها عن 200م
سوبر ماركت الخا ّ
المراكز التّجاريّة وال ّ
تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)5
موزعي المواد التموينية للمنازل وما شابهها تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)6
المتسوقين تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)7
الصيدليات ومستودعات االدوية تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)8
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البنوك وشركات التأمين ومحالت الصرافة وما شابهها تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)10
وسائط النقل الخاص تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)11
المشاريع االنشائية تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)12
المطاعم ومحال الحلويات وماشبهها تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)13
مكاتب تحصيل فواتير الكهرباء،المياه،قطاع االتصاالت وجميع األعمال ضمن نفس النشاط تلتزم
بتطبيق الدليل رقم (.)14
ورش صيانة وتصليح المركبات تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)15
المنشآت التي تقدم خدمات الصيانة الفنية الميدانية تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)16
المنشآت التي تقدم خدمات البيع المختلفة والغير مذكورة سابقاا تلتزم بتطبيق الدليل رقم (.)17
مشاريع اإلنتاج المرئي والمسموع تلتزم بتطبيق الدليل رقم(.)18
مدن االلعاب واالماكن الترفيهية والمسموع تلتزم بتطبيق الدليل (.)19

 إجراءات العمل المعيارية لمؤسسات ووركات صناعة األلبسة والمنسوجات في المناطص التنموية
والمناطص الصناعية المؤهلة.
 إجراءات العمل المعيارية شركة البوتاس العربية /شركة البرومين  /شركة كيمابكو.
 إجراءات العمل المعيارية شركة مناجم الفوسفات األردنية.
 إجراءات العمل المعيارية للمطاعم.

 ثانيا :المؤسسات ااخرى غير الواردة في البند اوا اعاله:
اإلجراءات العامة قبل البدء بالعمل :

•

التأكد من عدم وجود عوارض العطس والسعال لدى اي من العمال يوميا .

•

توعية العاملين حول الفيروس ومدى خطورته وسرعة انتشاره وما هي االحتياطات الواجب عليهم
اتخاذها قبل الدخول إلى مكان العمل .

•

يجب تطهيرمكان العمل وجميع مرافقه قبل دخول الموظفين للعمل .
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•

تأمين العاملين بلوازم نظافة اليدين مثل الصابون السائل ،ووسائل التطهير والمناديل الصحية.

•

عدم تشغيل أجهزة التكييف إالإذا كان الهواء بنسبة  %100من خارج مكان العمل.

•

توفير التهوية الجيدة داخل مواقع العمل "تهوية طبيعية".

•

وضع إشارات تحذيرية تلزم العاملين بالتطهير المستمر والتباعد مسافة تزيد عن المتر ونصف
وارتداء الكمامات والقفازات.

التدابير العامة للسالمة أثناء العمل :
 تفعيل نظام الورديات للتقليل من تواجد عدد كبير من العمال في أماكن البيع واتخاذ جميع القرارات
االدارية للحد من تجمع الموظفين سواء في اماكن العمل او اماكن االستراحة
 الزام العمال /الموظفين بااللتزام بتعليمات التباعد االجتماعي بترك مسافة ال تقل عن متر ونصف
بين العمال و االلتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية "الكمامات والقفازات" واستبدالها بشكل
مستمر وفور تلوثها وطرق التخلص منها بشكل سليم .
 الزام جميع الزبائن"متلقي الخدمة" بالتباعد االجتماعي بترك مسافة ال تقل عن متر ونصف بين
االشخاص و عدم التجمع وااللتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية "الكمامات والقفازات"
 الحفااااظ علاااى تطهيااار موقاااع العمااال وعلاااى وجاااه الخصاااوص منااااطب التمااااس المباشااار األباااواب
واألرضيات وأسطح العمل) بشكل مستمر كل ساعتين.
 تعقيم المعدات واالجهزة المستخدمة باستمرار ،وخصوصا عند التناوب بين الموظفين باستخدامها.
 االلتزام بالتباعد االجتماعي و ترك مسافة أمان بين العاملين على أن ال تقل عن متر ونصف )
 بعض مواد التطهير لديها نسبة مرتفعة من الكحول لذا احذر من استخدام هذه المواد اثناء التدخين
او عند األسطح الساخنة.
 عدم استخدام المساحات المشتركة مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير المالبس).
 تجنب مالمسة العينين واألنف والفم باليدين بأي شكل من األشكال .
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 على كل الموظفين غسل اليدين أثناء العمل لمدة  20ثانية) كلما دعت الحاجة .
 استخدام األكواب الكرتونية للمشروبات التي تستخدم لمرة واحدة .
 اإلكثار من شرب الماء والنوم لفترة كافية وتناول األغذية التي تقوي المناعة والحفاظ على الصحة
العامة .
 الحد قدر االمكان من استخدام االوراق النقدية في عمليات البيع والتركيز على استخدام وسائل الدفع
االلكترونية .
 في حالة الدفع النقدي عند االستالم ،يجب استخدام محافظ خاصة للنقود سواء لالستالم او الترجيع.
 تجنب العمل عن قرب مع عمال التحميل والتنزيل.
 تجنب التالمس المباشر مع الزبائن باي شكل من االشكال.
 عدم إدخال أكثر من زبون في مراكز البيع بواقع 40م 2لكل شخص
 تنظيم دخول المراجعين للمحل بعادد يتناساب ماع مسااحة المحال وضامان وجاود مساافة مترونصاف
فأكثر بين المراجعين.
 تنظيم الدور للمراجعين خارج المحالت وضمان ترك مسافة مترونصف فأكثر.
 توفير مطهرات عند آالت تنظيم الدور.
 في حاالت التوصيل يرجى المحافظة على نظافة اماكن التوصيل واألرضيات ،ماع االلتازام بااغالق
األكياس بطريقة محكمة تكفل عدم دخول األوساخ اليها.
 الحفاظ على نظافة سيارات النقل من الداخل والخارج ،واستخدام اغطية للمقاعد.
 االبتعااااد عااان أي شاااخص تظهااار علياااه عالماااات مااارض كوروناااا حساااب تعليماااات وزارة الصاااحة
والتواصل مع االدارة التصال بالجهات المختصة.
 يرجى االسترشاد بالمالحب رقم  )1ورقم  )2والتي تتضمن اإلجراءات الواجاب إتباعهاا فاي حالاة
االشتباه بإصابة أو رصد إصابة بفايروس كوفيد.19-

ودمتم سالمين .
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ملحق رقم ()1
 -1فييال ييتبله ب ييبةتبللفاييتلفللتلمييتت عللف ييالهلعمل ييتنليفي ي لاييت

لهل ع ي لهعل ي ي ل م

ي للهل ييت ل

لتإلج هءهنلهلبتل فل:
 علااى المسسسااة تخصاايص منطقااة للعاازل ضاامن مرافقهااا لنقاال الحالااة المشااتبه بهااا لحااين اتخاااذ
اإلجراءات الالزمة.
 القيام بنقال المشاتبه بإصاابته مان مكاان عملاه إلاى منطقاة العازل التاي تام تجهيزهاا مسابقا داخال
ال مسسسة الخذ عيناة الفحاص بالتنسايب ماع مختبار معتماد مان وزارة الصاحة لياتم نقلاه الحقاا إلاى
المنزل مع ضرورة التزامه بالحجر المنزلي .
 على صاحب المسسسة القيام باإغالق مكاان العمال الاذي تام االشاتباه بوجاود الحالاة باه فاورا ماع
استمرارية العمل فيه ومنع الدخول والخروج منه واليه .

 منع االختالط مع كل الموظفين المتواجدين في تلك المنطقة  /مكان العمل .
 على المسسسة القيام بتعقيم المكاان وباساتخدام الماواد المعقماة والمعتمادة وتوثياب ذلاك لتقديماه
للجهات المختصة.
 للمسسسة االستمرار في العمل في حال كانات المسسساة تعمال بنظاام الوردياات وذلاك باساتخدام
موظفي الشفت الثاني لنفس المنطقة بعد تعقيمها جيدا
 على المسسسة القيام بمتابعة نتيجة الفحص مع المختبر مع إتباع ما يلي:
 -1في حال كانت النتيجة سلبية االستمرار في العمل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى.
 -2فااي حااال كاناات النتيجااة إيجابيااة تبلي ا الجهااات المختصااة وزارة الصااحة ) وإتباااع نفااس
التعليمات المتبعة من قبل فرق التقصي الوبائي .

20\4\2020

6

ملحص رقم ()2
في حال رصد حالة مصابة بالوباء من قبل فرق التقصي الوبائي فعلى المسسسة القيام باالجراءات التالية :
 القيام بنقل المصاب من مكان عمله إلى منطقة العزل التي تم تجهيزها مسبقا داخل المسسسة
ليتم نقله الحقا الى المستشفى وبإشراف الجهات الصحية المختصة.
 على المسسسة القيام بإغالق مكان العمل القسم ) الذي تم رصد حالاة اإلصاابة بالوبااء فيهاا
فورا وللمسسسة االستمرار بالعمل في األقسام األخرى اذا كانت األقسام في مبااني منفصالة
ومنع الدخول والخروج منه واليه.
 على المسسسة منع الدخول والخروج من المنطقة أو مكان العمل التي تم رصد الحالة فيها
ومنع االختالط مع كافة العاملين المتواجدين في تلك المنطقة أو مكان العمل .
 على المسسسة القيام بتعقيم المكان وباستخدام المواد المعقمة المعتمدة وتوثيب ذلك لتقديمه
للجهات المختصة.
 على المسسسة في حال كان نشاطها يتعلب بالغذاء أو الدواء) القيام بإعالم المسسسة العامة
للغذاء والدواء باإلجراءات التي تم اتخاذها وبرامج التعقيم سواء لألفراد أو األماكن مع
وجود دالئل ووثائب ثبوتيه لذلك ولتحديد مدى التزام المسسسة بالتعليمات الصادرة عن
الجهات المختصة في مثل هذه الحاالت.
 تقوم وزارة الصحة /فرق التقصي الوبائي) بجمع العينات الالزمة للمخاالطين خاالل )12
ساعة من لحظة اإلبالغ عن إالصابة في مكان العمل الذي تم رصد اإلصابة فيه ويمكن أن
يتم إجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة بالتنسيب مع وزارة الصحة.
 تقوم كل من وزارة العمل ووزارة الصحة لجنة األوبئة) باتخاذ القرار المناسب حول
ايقاف العمل في المسسسة او القسم الذي وقعت فيه اإلصابة آخذين بعين االعتبار ما يلي:
 يتم تعليب العمل في المسسسة بالتنسيب مع الجهات المختصة وزارة الداخلية ،االمن العام ،
المسسسة العامة للغذاء والدواء  ) .....مع مراعاة المواد التي قيد التصنيع لتفادي تلفها
حسب توصية الجهات المختصة).
 الطلااب ماان المخااالطين مغااادرة الشااركة فااورا مااع االلتاازام بااالحجر المنزلااي ماادة  14يااوم،
والتوقيع علاى نماوذج تعهاد بااإللتزام باذلك ماع طائلاة المساسولية القانونياة أو أياة تعليماات
أخرى بعد صدور النتائج النهائية لفحص الكورونا.
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 اغالق مكان العمل القسم) الذي رصدت فية الحالة لمدة اسبوع وفحص جميع المخالطين
وفحص جميع العاملين قبل فتح مكان العمل القسم المعني) .
 االغالق يشمل فقط المبنى الذي ظهرت فيه االصابة وال يوجد به اختالط مع باقي مباني المسسسة
وال يشمل المستودعات والفروع والمعارض والمباني المنفصلة وغيرها التابعة لنفس المسسسة.
 يتم استئناف العمل في المسسسة بعد استكمال نتائج الفحوصات وعملياة التطهيار وذلاك بالساما
للموظفين والعاملين غير المخالطين والذي ظهرت نتائجهم سلبية بالعودة الى العمل.
 يتم عمل فحوصات للمنتج للتأكد من خلوه من فايروس كوفيد  19عند الطلب.
 مراقبة العاملين عن كثب واستمرار الرصد النشط لهم بقياس الحرارة ومراقبة ظهور األعراض
يومياً.
 بخصوص المخالطين المباشرين  ،يسمح لهم بالعودة الى العمل بعد انتهاء مدة  )14يوم من
الحجر  /العزل وظهور نتيجة سلبية لفحصين حسب تعلميات وزارة الصحة.
مالحظة :تستثى من اإلجراءات السابقة المسسسة التي تم اكتشاف إصابة أحد عامليها ولم يكن على رأس عمله
خالل  )14يوم من تاريخ اكتشاف اإلصابة.
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