البروتوكوالت الوقائية للقطاع العام
للحد من انتشار مرض كوفيد19-

May 2020

بروتوكوالت القطاع العام

قبل دخول مقر
العمل

•
•
•

التقييم الذاتي للمخاطر الصحية من خالل تطبيق [موعد] التابع لوزارة الصحة.
عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر اإلصابة (حسب تعريف وزارة الصحة ومركز وقاية الوطني) بالحضور للعمل ،وإلزامهم بالعمل من المنزل.
يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة او من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقا .كذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام
المواعيد االلكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.
في حال وجود مراجعين في الجهة ،يجب االلتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي األنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس
الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل  10متر مربع) ،كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.
منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني واألدوار للتوصيل واالكتفاء بالتوصيل خارج المبنى .كذلك على الجهات الحكومية
استخدام النظام الوطني الموحد للمراسالت الحكومية قدر اإلمكان.

•

اتباع البروتوكوالت االجتماعية وبروتوكوالت قطاع النقل.

•
•
•
•
•
•
•
•

تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات.
تمنع المصافحة.
إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف الى مترين) واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.
استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم ان أمكن.
قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح ألي شخص تزيد درجة حرارته عن  3٨درجة مئوية بالدخول.
تطبيق سياسة "ساعات العمل المرنة" على جميع الموظفين (مثل :وقت بدء العمل بين الساعة  07:30و.)09:30
استخدام الملصقات األرضية لبيان المسافة اآلمنة الواجب تركها بين األشخاص في طوابير االنتظار عند المداخل والمخارج.
يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في األماكن
العامة في المقر.
منع االنتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير اليدين.
يوميا
جيدا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة
ً
تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية واألسطح واألدوات المشتركة ً
على األقل).
االعتماد على االجتماعات الرقمية قدر االمكان ،وفي حال الحاجة لالجتماعات الحضورية ،يجب التقييد بالتباعد بين االشخاص (متر ونصف الى مترين).
استخدام االكواب الورقية او الشخصية للمشروبات.

•
•

التنقل من أجل
العمل

في مقر العمل

•
•
•
•
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األماكن العامة

•
•
•
•

إنفاذ التباعد الجسدي من خالل استخدام الملصقات األرضية والفواصل.
تقفل صاالت االكل الجماعي واالستراحة وحاضنات األطفال في المرافق الحكومية.
الصالة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خالل صالة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.
تخصيص غرفة عزل في المبنى.
تطهير األماكن العامة بعد كل استخدام.

•

وفقا
إبالغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد الموظفين أعلى من  3٨درجة مئوية وإحالة الموظف إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية ( ً
لتعليمات السلطات المعنية).
في حالة وجود إصابة إيجابية بمرض كوفيد 19-لموظف زار مكتب العمل ،ينبغي اإلعالن عن ذلك في القنوات المخصصة ،وعزل جميع الموظفين
الذين كانوا على اتصال بالحالة ،وإغالق المكتب للتتطهير (حسب تعليمات السلطات المعنية).

•
•
•
•
•
•

تشجيع الموظفين على استخدام الساللم وتقليل استخدام المصاعد ،حيثما أمكن ذلك.
وضع الفتات واضحة عند المداخل واألماكن العامة توضح البروتوكوالت الوقائية للموظفين ،وتشمل نقاط ومناطق الوقوف
تعيين مدير بروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكوالت الموضوعة (مثل :مدير من إدارة الصحة والسالمة والبيئة)
توكيل فريق للعمل مع مدير البروتوكول لدعم تنفيذ البروتوكوالت (مثل :فريق من إدارة األمن)
إطالع الموظفين على ما ينتظرهم عند عودتهم إلى مقر العمل وتدريبهم على ذلك (مثل :ممارسات العمل الجديدة ،والتنقل اآلمن)
تخصيص قناة الستقبال آراء وردود الفعل من الموظفين لإلبالغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة ،مثل :البريد اإللكتروني أو الحسابات على
وسائل التواصل االجتماعي أو رقم هاتف

•

التتبع واإلبالغ

التوعية وتنفيذ
األنظمة

•

بروتوكوالت القطاع العام

للفترة من  ٨الى  ٢٨شوال للعام 1441

Page 2 of 3

الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في النطاق األصفر خالل جائحة كوفيد 19
التوصيف

العامل الصحي
من تجاوزت أعمارهم  65عاما

-

أمراض الرئة المزمنة ،أو الربو الشديد

لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على األقل في الستة أشهر الماضية.

ا ألمراض القلبية المزمنة

 .1قصور في عضلة القلب.
 .٢أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على األقل خالل السنة الماضية.

نقص المناعة الوراثي

-

نقص المناعة المكتسب

 .1مرض نقص المناعة المكتسب
 .٢استخدام أدوية مثبطة للمناعة.
 .3استخدام عقارات عالج السرطان.

السمنة المفرطة

مؤشر كتلة الجسم>40

الحاالت الطبية المزمنة

 .1مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة واحدة على األقل خالل الستة أشهر الماضية
 .٢مرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة واحدة على األقل خالل الستة أشهر الماضية
 .3الفشل الكلوي (غسيل كلوي)
 .4تليف الكبد.
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