


العالم، اتخذ  التي يشهدها  الوبائية االستثنائية  االونة من األزمة  في هذه 

املكتب الوطني للمطارات سلسلة من التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية 

وسطرها  كأحد أولوياته األساسية والوقائية حلماية صحة مستخدميه.

لتأمني  اعتمادها  الواجب  والالزمة  العاجلة  اإلجراءات  الدليل،  هذا  ويعرض 

شروط مواتية الستمرارية العمل في ظروف صحية مرضية من مرحلة اخلروج 

من املنزل إلى حني العودة إليه، حيت تبقى املؤسسة بجانب مستخدميها 

وحريصة على مواكبتهم في كل مرحلة من مراحل يوم العمل، سواء تعلق 

األمر باملكتب أو بالعمل عن بعد، أو في محيط العمل، لكي متر في أحسن 

الشروط املمكنة للوقاية الصحية.

التدابير  جميع  ومتثل  ومتعن  بعناية  الدليل  هذا  لتصفح  ندعوكم  وعليه، 

وباء  انتشار  ملكافحة  وأساسي  مهم  املستخدم  دور  ألن  الالزمة  والنصائح 

كوفيد 19. 

I. تعرف على كوفيد 19 للوقاية منه

1. ما هو كوفيد19 ؟
العدوى ؟ تنتقل  2. كيف 

الفيروس؟ إذا كان شخص ما مصاب بهذا  3. كيف تعرف 
4. هل هناك من هم أكتر عرضة للخطر ؟

العامة )التدابير االحترازية(. II. تعليمات السالمة 

اإلتباع. الواجبة  اإللزامية  1. التدابير الصحية 
2. كيف تغسل يديك بشكل صحيح ؟

الكمامة بشكل سليم ؟ 3. كيف يتم وضع 
الكافية.  األمان  4. احلفاظ على مسافة 

اليومية ؟ III. الوقاية 

العمل. الى  املنزل : االستعداد للخروج  1. في 
العمل. الى  الطريق  2. في 

العمل. الى مكان  3. الوصول 
املنزل.  الى  4. العودة 

IV. اإلجراءات واخلطوات الواجب اتباعها في حالة تأكد اإلصابة 
بفيروس كوفيد19.
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I. تعرف على كوفيد 19 للوقاية منه
               

1. ما هو كوفيد 19؟
كوفيد 19 ساللة جديدة من الفيروسات التاجية، ظهرت ألول مرة في مدينة 
مختلفة  اصابات  في  يتسبب  حيث  ووهان الصينية في شهر دجنبر  2019 
تتراوح بني نزالت البرد العادية إلى االضطرابات التنفسية األكثر حدة، وتتراوح 
مدة حضانته ما بني يومني الى 14 يوم، مبتوسط 5 أيام وفق املعطيات الصادرة 

عن منظمة الصحة العاملية.
 

ميكن احلصول على معلومات محينة عن فيروس كوفيد 19 لدى هيئات الصحة 
العاملية.

العدوى ؟ 2. كيف تنقل 

ينتقل فيروس ) كوفيد 19( عبر األشخاص احلاملني للفيروس

تنتقل العدوى من شخص آلخر من خالل قطرات اجلهاز التنفسي املنبعثة من 

األنف أو الفم عندما يسعل املريض أو يعطس أو يتحدث، هذه القطرات تعتبر 

ثقيلة نسبيا وال تنتقل إلى مسافات بعيدة وتسقط بسرعة على األرض. وميكن 

انتقال عدوى كوفيد 19عند استنشاق الشخص لهذه القطرات.

على  ونصف  متر  في  واحملددة  الكافية  األمان  مسافة  احترام  الضروري  من  لذا 

األقل من االخرين، كما ميكن انتقال العدوى من خالل تواجد الرداد على االسطح 

أو األشياء املستعملة )الطاوالت، مقابض األبواب...( حيث تنتقل العدوى عند 

ملس هذه األسطح وملس العينني أو الفم أو األنف بعد ذلك.
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إن كان شخص ما مصاب؟ 3. كيف تعرف 

ميكن أن تظهر على األشخاص املصابني على وجه اخلصوص األعراض اآلتية :

احلمى ؛  
السعال اجلاف ؛  

التعب ؛  
التنفس ؛ ضيق   

قد تظهر أيًضا أعراض أخرى أقل شيوًعا تدريجًيا لدى بعض األشخاص :

تشنجات ؛  
آالم ؛  

احتقان االنف ؛  
الرأس ؛ صداع   
التهاب احللق ؛  

االسهال ؛  
الذوق والشم ؛ فقدان حاسة   

بعض االشخاص، على الرغم من إصابتهم ال تظهر عليهم إال أعراض خفيفة.

جدير بالذكر أن األشخاص الذين تأدي حالتهم الصحية إلى اإلصابة بصورة حادة 

واألشخاص  أمراض مزمنة  يعانون من  الذين  لفيروس  كوفيد 19 هم األشخاص 
املسنون والنساء احلوامل.
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أكثر عرضة للخطر ؟ 4. هل هناك من هم 

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بصورة حادة  لفيروس كوفيد  19 
هم :

كبار السن ؛  
الهوائية  القصبات  املزمنة )الربو، التهاب  التنفسي  اجلهاز  أمراض   

املزمن( ؛
الكيسي ؛ التلف   

الناجمة عن مختلف األسباب ؛ القلب  اضطرابات   
التاجي ؛ الشريان  أمراض   

الدماغية ؛ سوابق اإلصابة بحوادث السكتات   
الوريدي ؛ ارتفاع الضغط   

الكلي( ؛ احلاد )غسل  الكلوي  القصور   
املعتمد على االنسولني والصنف  2؛ األول  النوع  السكري من   

النساء احلوامل ؛  
األشخاص الذين يعانون من مشاكل في املناعة : أمراض السرطان،   

أمراض الدم, زراعة األعضاء، واخلاليا اجلذعية املكونة للدم ؛
عالجا  تتلقى  التي  الذاتية  املناعة  أمراض  و/أو  االلتهابات  أمراض   

مثبطا للمناعة, االشخاص املصابون بنقص املناعة املكتسبة VIH ؛
احلاد ؛ الكبد  تليف  الذين يعانون من مرض  األشخاص   
السمنة مبؤشر كتلة اجلسم IMC( 40( أو اكثر ؛  
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II. تعليمات السالمة العامة )التدابير االحترازية( 
توجيه :

االتباع :  الواجبة  اإللزامية  1. التدابير الصحية 
غسل اليدين بانتظام )املاء و الصابون أو جل كحولي مائي( ؛

وضع الكمامة الواقية ؛
بعد  املهمالت  سلة  في  الفور  على  ورميها  ساعات   4 كل  الكمامة  استبدال 

وضعها في كيس بالستيكي ؛
جتنب االتصال اجلسدي )التحية بدون ملس اليد أو التقبيل( ؛

تفادي االتصال املقرب مع احلفاظ على مسافة متر ونصف على األقل بني شخصني ؛
احلرص على العطس والسعال مع وضع الوجه على املرفق أو ضع منديل على األنف ؛
بعد وضعها  القمامة  ورميها في سلة  األوحد  االستعمال  ذات  مناديل  استعمال 

داخل كيس بالستيكي ؛
احلد من جتمع املستخدمني في أماكن محدودة ؛

احلد من االتصال مع األشخاص األكثر عرضة للخطر واإلصابة ككبار السن واملرضى 
الذين يعانون من االمراض املزمنة ؛

الغاء التحركات الداخلية غير الضرورية ؛
احلد من االجتماعات اال عند الضرورة القصوى ؛
حتديد فترات االستراحة اآلنية للمستخدمني ؛

تعقيم األشياء املستعملة بشكل مستمر )الهاتف احملمول، النظارات، الساعة...(؛
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اليدين بشكل صحيح ؟ 2. كيف تغسل 

إلزالة جميع آثار الفيروس على اليدين ال يكفي فرك اليدين وغسلهما بسرعة. 

فيما يلي اخلطوات التي يتعني اتباعها خطوة بخطوة لغسل اليدين بفعالية :

باملاء بصورة كافية ؛ اليدين  : تبليل  املرحلة األولى 

اليدين ؛ الصابون تغطي  : وضع كمية كافية من  املرحلة الثانية 

: غسل اليدين باملاء جيدا دون نسيان ضهر اليدين وبني األصابع  املرحلة الثالثة 

وحتت االظافر ملدة 20 ثانية على األقل ؛

باملاء ؛ اليدين بعناية  : غسل  املرحلة الرابعة 

والتخلص  منديل  أو  نظيفة  قماش  بقطعة  اليدين  املرحلة اخلامسة : جتفيف 

منها بطريقة صحية وسليمة.

11

طب  بوحدة  واالتصال  املنزل  في  البقاء  يجب  األولى  االعراض  ظهور  منذ 
الشغل املوجودة رهن اإلشارة على مدار اليوم وطيلة أيام األسبوع (السيد 

رشيد الصبراني رئيس وحدة طب الشغل(.
فورا  الذهاب  املرجو  داخل فضاء العمل  أعراض  من  تعاني  إذا كنت   

إلى غرفة العزل وإبالغ رؤساء العمل ووحدة طب الشغل.
أحد  مخالطي  من  أنك  اخملتصة  السلطات  طرف  من  اخبارك  مت  إذا   
احلاالت التي مت التأكد من إصابتها، وأنت في فضاء  العمل يجب التوجه 

فورا الى غرفة العزل وإبالغ رؤساء العمل ووحدة طب الشغل.
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كم تستغرق عملية غسل اليدين ؟

االفل ملدة 20 الى 30 ثانية ونفس  اليدين على  تتم عملية غسل 

الشيء بالنسبة للمعقمات الكحولية.

غسل اليدين أو تعقيمهما :

بعد السعال أو العطس أو النفخ أو استنثار األنف ؛
قبل وبعد ملس الكمامة اخلاصة بك ؛

قبل وبعد ملس الوجه ؛
قبل وبعد تبادل الوثائق ؛

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام ؛
قبل وبعد األكل ؛

قبل وبعد الذهاب إلى احلمام ؛
في حالة مالمسة حيوان ؛

بعد ملس األشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة ؛

عند القدوم من اخلارج.

جتفيف األيدي :

جتفيف األيدي باستخدام مناديل ورقية ذات استعمال واحد ؛
استخدام املنديل الورقي ذي االستعمال الواحد لفتح واغالق األبواب وصنبور 

املاء واحلرص على عدم ملس املقبض ؛
رمي املناديل الورقية في سلة املهمالت بعد االستعمال ؛

جتنب مجففات األيدي الكهربائية ؛

جتنب استعمال املناشف.
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ارتداء الكمامة بشكل سليم ؟ 3. كيف يتم 

الكمامات ؟ ملاذا يجب استعمال   

ارتداء الكمامة اجراء وقائي ملكافحة انتشار وباء كوفيد  19 و احلد من تفشي 
العدوى

كيف نضع الكمامات وكيف نزيلها ونتخلص منها ؟  

لقد أصبح استعمال الكمامات اجراءا احترازيا وصحيا من الواجب اتخاده وبشكل 

اعتيادي حيت من املهم معرفة طريقة استخدامها والتخلص منها بشكل صحيح 

وسليم.

كيفية استخدام الكمامة بشكل صحيح ؟

إذا أردت وضع الكمامة يجب أن تغسل يديك جيدا قبل وضعها سواء باملاء   

والصابون أو باحمللول الكحولي 

وضع الكمامة بصورة تغطي االنف والفم والتأكد من تعديلها وتقوميها قدر 

اإلمكان على الوجه 

لتقومي اجلزء العلوي للكمامة ميكن وضع النظارات عند الضرورة حيث ال يتعني 

ملس الكمامة بعد ذلك وحتى إزالتها

االنف  ملس  او  للمحادثة  الكمامة  خلع  عدم  على  احلرص  يجب  اخلروج  مبجرد 

والوجه، 

عند ملس الكمامة من الضروري غسل اليدين جيدا بالصابون او احمللول الكحولي 

14

املهمالت  سلة  في  املستعملة  ورمي  استبدالها  يتعني  تبللها  وعند 

بعد وضعها في كيس بالستيكي وعدم إعادة استعمال الكمامات ذات 

االستعمال الواحد.

وإلزالة الكمامة يرجى إخراجها من اخللف )ال تلمس اجلزء األمامي منها(؛ 

مت رميها على الفور في سلة مغلقة وغسل اليدين مبحلول كحولي أو 

بواسطة الصابون واملاء.
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الكافية  4. احلفاظ على مسافة األمان 

بني  ونصف  متر  عن  تقل  ال  التي  الكافية  األمان  مسافة  على  احلفاظ 

املستخدمني وبني املستخدمني والزوار لتفادي انتشار العدوى سواء عن طريق 

العطس او السعال وانتقال الرداد من شخص ألخر بسبب سهولة التنقل إذا 

كانت املسافة قريبة وعليه وجب :

الكافية  واألمان  البعد  مسافة  واحترام  اجلسدي  االحتكاك  تفادي   
والتي ال تقل عن متر ونصف ؛

لتفادي  التقبيل  أو  العناق  أو  باأليدي  مصافحة  بدون  الناس  حتية   
انتشار العدوى.

17

اليومية ؟ III. الوقاية 

العمل الى  املنزل : االستعداد للخروج  1. في 
من  للخروج  االستعداد  اثناء  ويوميي  اعتيادي  بشكل  االحتياطيات  اتخاذ  يجب 

املنزل لتفادي انتشار كوفيد 19 وذلك عبر : 

غسل اليدين بالصابون واملاء أو محلول كحولي، قبل ارتداء الكمامة والتأكد 

من ارتدائها بشكل صحيح وسليم ؛ 

قياس درجة احلرارة باستعمال ميزان شخصي )حتت االبط أو على

 اجلبهة باستعمال ميزان يشتغل باألشعة احلمراء(  واذا كانت
البقاء باملنزل واالتصال على تزيد عن 37.2  يجب   حرارتك 

الطبية ؛ بالوحدة   الفور 
ارتداء الكمامة قبل اخلروج.

العمل الى  الطريق  2. في 

في حالة استعمالك حلافلة نقل املستخدمني :

االمتثال جلميع التعليمات املتعلقة بالنقل العام للموظفني باحلافلة ؛

اعتماد التدابير الصحية الوقائية مبجرد ركوبك احلافالت ؛

تطهير اليدين في بداية ونهاية كل رحلة ؛
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جتنب استخدام املكيفات ؛

احترام عالمة املقاعد ؛

احلفاظ على مسافة أمان ال تقل عن متر ونصف بينك وبني باقي الركاب ؛

جتنب مالمسة أسطح النوافذ واالبواب ؛

ارتداء الكمامة  طوال الرحلة ؛

جتنب تقاطع مسارات السير واحترام مسافة الوقاية.

    : أو املهنية  في حالة استعمالك لسيارتك اخلاصة 

تطهير السيارة مبطهر خاص )مقبض الباب، املقود، مغير السرعات(؛

شخص واحد في السيارة من األفضل )شخصان كحد أقصى إذا لزم األمر( 

وأن يركب الشخص اآلخر في اجلهة اخملالفة للمقاعد اخللفية ؛

جتنب استعمال تهوية ومكيف السيارة واستعمال النوافذ للتهوية.

19

في حالة استعمالك وسائل النقل العمومي :

راكب واحد في اخللف خالف مقعد السائق )سيارة االجرة( ؛

تعقيم االيدي بعد ملس مقبض الباب ؛

 استخدام منديل لدفع ثمن الرحلة )جتنب االتصال بسائق السيارة(؛

حافظ على ارتداء الكمامة طوال الرحلة ؛

في حالة الوقوف )احلافلة أو الترامواي او القطار(، قم بتطهير يديك ؛ 

بعد ملس أسطح اإلرتكاز ؛

حافظ على ارتداء الكمامة اخلاصة بك وتأكد من احلفاظ على مسافة 

الوقاية طوال الرحلة )مقعد واحد في مقعدين وبحد أدنى متر واحد(؛

تعقيم يديك عند الدخول واخلروج من العربة  ؛

استعمال الدراجات من طرف شخص واحد فقط.
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العمل الى مكان  3. الوصول 

ضبط  مع  العمل  مكان  إلى  للدخول  واحد  ومخرج  مدخل  استعمال 

حركية املساعدين والزائرين

الوصول الى أبواب العمل :

جتنب ملس مقابض الباب ومحاولة فتحه عن طريق املرفق ؛

الكمامة   ووضع  متر   1.5 عن  تقل  ال  التي  األمان  مسافة  احترام 

إلزاميا ؛

غسل اليدين باملاء والصابون أو جل كحولي مائي بعد كل تالمس ؛

جتنب دخول املستخدمني دفعة واحدة.
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املنزل الى  4. العودة 
مالبس وأحذية العمل :

حلمايتك وحماية اسرتك واقربائك، يجب اتخاد االحتياطات االحترازية الالزمة 

عند العودة الى املنزل :

عدم ملس األسطح واحلفاظ على مسافة األمان مع أفراد املنزل  ؛

وضع منشفة مبللة مباء جافيل عند مدخل املنزل لتعقيم أسفل األحدية  ؛

خلع احلذاء وتركه في اخلارج أو عند مدخل املنزل مباشرة ؛

)املعاطف  العلوية  باملالبس  االكتفاء  أو  أمكن  إن  العمل  مالبس  جميع  خلع 

والبذالت وأغطية العنق، وما إلى ذلك( عند مدخل املنزل ؛

عند  مخصص  مكان  الشخصية )احملفظة، املفاتيح، إلخ( في  األغراض  ترك 

الدخول وتعقيمها إن أمكن ؛

غسل اليدين واالغتسال مباشرة إن أمكن ؛

قماش   من  أو  بالستيكي  كيس  في  ووضعها  بك  اخلاصة  العمل  مالبس  ازالة 

مغلق مع غسلها باملاء الساخن بصابون الغسيل املعتاد ؛

غسل اليدين بعد ملس املالبس.
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تطهير وتنظيف االشياء الشخصية وأغراض التسوق

تطهير كل األشياء التي يتم إحضارها من اخلارج )التسوق واحلقائب 
ومعدات العمل ...( ؛

اتصال  له  آخر كان  وأي شيء شخصي  والنظارات  الهاتف  تطهير 
خارجي ؛
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في  اإلتباع  الواجبة  واخلطوات  اإلجراءات   .IV
حالة تأكد اإلصابة بفيروس كوفيد 19

إذا واجهت أيًا من األعراض التي مت إيضاحها      

البقاء في املنزل واالتصال فوراً بوحدة طب الشغل ورئيس العمل والسلطات 
اخملتصة ملباشرة إجراءات التكفل ؛

إذا كنت في العمل وارتفعت درجة حرارتك فوق املستوى العادي، انتقل على 
الفور إلى قاعة العزل مع إخبار رئيس العمل ومصلحة طب الشغل.

ستقوم وحدة طب الشغل بإجراء تقييم أولي مع  إمكانية التكفل الطبي 
حسب احلاالت ؛

في حالة تأكد اإلصابة، سيتم اتخاذ التدابير التالية :

• العزل في مكان مخصص
• القيام بتقييم اخملاطر لتحديد املكان احملتمل لإلصابة حسب حركة سير 

األشخاص والتهوية.
بالسلطات الصحية اخملتصة • االتصال 

ظهور  بداية  قبل  خالل 24 ساعة  قرب  عن  اخملالطني  األشخاص  • حتديد 
األعراض 

• إبعاد األشخاص اآلخرين احلاضرين

وفي انتظار تعقيم املنطقة وقبل التخلص من التجهيزات التي كانت في 
حوزة الشخص املصاب يتعني على الشخص املساعد  التأكد من : 

التي متت مالمستها إلى كل املساحات  - اإلرشاد   
- حتديد املنشآت التي يتعني حتييدها  بتشاور مع الشخص املشرف على   

املوقع )التكييف، التهوية، الساللم ...(، 
- إغالق احملال غير التقنية بصورة احترازية )قاعة االستراحة، احلمامات...(  

املعني العمل  - التشوير وتعقيم مكان   
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