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 قتصادية في ميشيغانارة العمل والفرص اإلإد

 ميشيغانفي إدارة السالمة والصحة المهنية 

 ستشاريقسم التعليم والتدريب اإل

 

 ستعدادالتنسيق المقترح لخطة اإل

الذين للموظفين  (SARS-CoV-2) 2-سارس كوفستجابة الخاصة بـواإل 

 المنخفض والمتوسط ذات المستوىالمخاطر يتعرضون الى 
 

 معا

 
سم الشركة( ____ وفقًا لمتطلبات إالتالية لـ ____ ) (SARS-CoV-2)2 -كوف-لسارس ستجابةواإل ستعدادتم وضع خطة اإل

، رريتشين ويتمغ ةعليها الحاكم ت( فيما يتعلق بسالمة الموظفين وصحتهم، وجميع المتطلبات التي وقعEOأحدث أمر تنفيذي )

  .(EOأحدث أمر تنفيذي )وفقًا لما يشير إليه  (COVID-19) 19-كوفيدد أماكن العمل لوأيًضا وفقًا لإلرشادات الخاصة بإعدا

 .به   المرتبط  (EOتنفيذي )المر األ ترد المتطلبات المحددة ألرباب العمل في مختلف قطاعات الصناعة في
 

تعرض الموظف  إستبعادأو  هو تقليل يجب أن يكون هذا البرنامج متاًحا في الشركة أو في موقع العمل. الغرض من هذا البرنامج

مر األإلى  يرجى اإلشارةتقدم نسخة من هذا البرنامج للموظفين بناء على طلبهم.  سوف .  (SARS-CoV-2) 2-كوف-للسارس

نموذج : مالحظةلمتطلبات محددة. ) ذلك في 19-كوفيدلواإلرشادات المشار إليها حول إعداد أماكن العمل   (EOتنفيذي )ال
 (للغاية. العاليةالخطورة العالية أو  الى الذين يتعرضون لبرنامج هذا غير مناسب للموظفينا

 

 التعرضمدى تحديد 

 
المهام واإلجراءات الروتينية والمتوقعة بشكل معقول لجميع الموظفين لتحديد ما إذا كان هناك  سم الشركة(إ)____ م ي  ق  ت____ س

____ سم أو المسمى الوظيفي()اإل. ____(CoV-SARS-2)2-كوف -شكل معقول لمرض السارس تعرض فعلي أو متوقع ب

 التعرض. مدى خطورة إجراء تحديد أنه تم التأكد منسيكون مسؤوالً عن 

 

 يجب على صاحب العمل تصنيف جميع وظائف موظفيه إلى فئات المخاطر التالية:  

 

تصال بأشخاص معروف أنهم اإل هذه الوظائف هي تلك التي ال تتطلب .منخفضطر اخمللالتعرض  يكون فيها وظائف

 على بعدتصال وثيق متكرر )على سبيل المثال، إأو   (SARS-CoV-2)2-كوف –مصابون، أو يشتبه في إصابتهم ، بالسارس 

 اآلخرين.مع الجمهور وزمالء العمل  قليلتصال مهني إستة أقدام( مع عامة الناس. العمال في هذه الفئة لديهم 

 

تصال متكرر و/ أو وثيق )على إتتضمن هذه الوظائف تلك التي تتطلب  متوسط. رمخاطللالتعرض  يكون فيها وظائف

، ولكنهم ليس  (SARS-CoV-2)2-كوف –ستة أقدام( مع األشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسارس  على بعدسبيل المثال، 

نتقال مجتمعي مستمر، قد يكون للعاملين في إها فيفي المناطق التي ليس  .19-فيدكوصابون برضى مأو يشتبه في أنهم م امعروفً 

-SARS)-كوفنتقال سارس إها فيتصاالت متكررة بالمسافرين الذين قد يعودون من مواقع إلخطر هذه المجموعة المعرضة 

CoV-2) 2  تصال مع عامة إفى لعمال في هذه الفئة انتقال مجتمعي مستمر، قد يكون إها فيواسع النطاق. في المناطق التي يوجد

 أعدادب مفردلبيع بالل األماكن المعدةالناس وزمالء العمل )على سبيل المثال، المدارس وبيئات العمل ذات الكثافة السكانية العالية و

 كبيرة(.

 
للمخاطر )قيم( التعرض قيمة  فيها  بأن/ الوظائف/ المهام التالية قد تم تحديدها مناصبأن ال____ سم الشركة( إ)____  تقرر

 التالية.

عتمادًا على تقييم كل إفي مكان العمل  للمخاطر : قد يكون لدى بعض أرباب العمل أكثر من نوع واحد لتحديد التعرضمالحظة)

عتمادًا إ طرللمخا تعرضللمختلفة يقوم الموظفون بمهام لها تحديدات  يمكن أن/ وظيفة / مهمة في مكان العمل. وبالمثل، منصب

 على المهمة أو الحاجة.(
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 الضوابط الهندسية
 

. (CoV-SARS-2)2-كوف –رض الموظفين للسارس ضوابط هندسية مجدية لمنع تعسم الشركة( ____ إ____ )نفذت 

تتضمن الضوابط الهندسية عزل الموظفين من المخاطر المتعلقة بالعمل. في أماكن العمل حيثما تكون مناسبة، تقلل هذه األنواع من 

 لتنفيذ.اث تكلفة عتماد على سلوك العمال ويمكن أن تكون الحل األكثر فعالية من حيعناصر التحكم من التعرض للمخاطر دون اإل

 

 :(SARS-CoV-2)2-كوف –للسارس الهندسية  ضوابطتتضمن عناصر ال

 

 .تركيب حواجز مادية، مثل واقيات العطس البالستيكية الشفافة 

 

 الزبائنلخدمة  بالسيارة تركيب نافذة مرور. 

 

 فضة.ستخدام ضوابط هندسية إضافية للموظفين المعرضين لمخاطر منخإمالحظة: ال يوصى ب

ختيار الضوابط الهندسية الصحيحة وتثبيتها وصيانتها إ التأكد من____ سيكون مسؤوالً عن  سم أو المسمى الوظيفي()اإل____ 

 كما هو مطلوب. تهافعاليضمان ها من أجل إجراء الخدمة لو

 

الوظائف / المهام المدرجة في تحديد  د عنصر التحكم الهندسي لكل من المناصب /يحدتتم تنفيذ الضوابط الهندسية التالية. )مثال: 

 .((SARS-CoV-2)2-كوف –لسارس ا نتشارإهندسي أن يعمل لمنع  ضبطالتعرض، وكيف يُقصد من كل عنصر ى دم

 

 الضوابط الهندسية المناصب / الوظائف / المهام

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 اإلدارية الضوابط

 
 تعرض الموظف للخطر.  إنهاءت في مكان العمل تقلل أو الضوابط اإلدارية هي سياسات وإجراءات وممارسا

ختيارها وتنفيذها إعن التأكد من أن الضوابط اإلدارية الصحيحة يتم  كون مسؤوالً ي____ س سم أو المسمى الوظيفي()اإل____ 

 .(SARS-CoV-2)2-كوفتعرض الموظف للسارس أو إنهاء والمحافظة على فعاليتها من أجل تقليل 

 

 المناصب / الوظيفة / المهمة

 

 

 التحديد  

 

 

تصال إالعوامل المؤهلة )أي عدم وجود 

تصال عام، وصف مهمة وجود إعام، 

  وظيفية(ال
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. يجب على أرباب العمل منخفضةلمخاطر  الذين يتعرضون مجموعة ضمنضوابط هندسية إضافية للعاملين إتخاذ ى بال يوص

والتأكد من وصول  19-كوفيد تصاالت الصحة العامة حول توصياتإمراقبة  ضةمنخفلمخاطر  الذين يتعرضون مجموعة ضمن

 :بشكل متكرر 19-( لكوفيدCDC) راكز السيطرة على األمراضلم ياإللكترون موقعالالعمال إلى تلك المعلومات. راجع 

ncov-www.cdc.gov/coronavirus/2019. 

 

 في المجموعات ذات المخاطر المتوسطة ما يلي: (SARS-CoV-2) 2-كوفللسارس تتضمن أمثلة الضوابط اإلدارية 

 

  يتمكنوا من  لحين حتواء إفرازات الجهاز التنفسي تبارك تقديم أقنعة الوجه للموظفين المرضى والعمالء إلعإضع في

مغادرة مكان العمل )أي للتقييم/الرعاية الطبية أو العودة إلى المنزل(. في حالة وجود نقص في األقنعة، قد يكون درع 

راكز م نظر إرشاداتأ. الرذاذ نتقال قطراتإطريقة مقبولة للحماية من  ستخدام الذي يمكن تطهيرهالوجه القابل إلعادة اإل

لتحسين إمدادات أجهزة التنفس،  (CDC/NIOSH)المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية  /السيطرة على األمراض

  :الجراحية، على الكماماتستخدام إوالتي تناقش 

strategy-ncov/hcp/respirators-www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 

 

  ة تصال بالعمال إلى أن يصبحوا بصحطلب من العمالء المرضى تقليل اإللوا 19-كوفيدطالع بأعراض إعلى  الزبائنإبقاء

)على سبيل  أن يزوروهاالمرضى  للزبائنفي المتاجر حيث يمكن  19-كوفيد جيدة مرة أخرى، مثل نشر عالمات حول

في الرسائل اآللية المرسلة عندما تكون الوصفات الطبية جاهزة  19-كوفيد المثال، الصيدليات( أو تضمين معلومات

 ستالم.لإل

 

 والجمهور إلى موقع العمل، أو تقييد الوصول إلى مناطق معينة في مكان  الزبائنتقييد وصول ، قم بن ذلك مناسباوكيما عند

 العمل فقط.

 

  صل وا، والتالسيارة قيادةاإلستالم أثناء تصال وجهاً لوجه )على سبيل المثال، نوافذ ستراتيجيات لتقليل اإلإعتبارك إضع في

 عبر الهاتف، والعمل عن بعد(.

 

 توفر الفحص الطبي أو الموارد الصحية األخرى للعمال )على سبيل المثال، ممرضة في موقع المعلومات حول لقم بتوصي 

 عن بعد(. يةخدمات الطبال؛ العمل

  

 ____.سم الشركة( إ)تم وضع الضوابط اإلدارية التالية لـ ____ 

، وكيف أن للمخاطرالتعرض  مدى مدرجة في تحديد)مثال: حدد عنصر التحكم اإلداري لكل من المناصب / الوظائف / المهام ال

 .((SARS-CoV-2)2-كوفلسارس ا نتشارإهندسي يهدف إلى العمل لمنع  ضابطكل 

 

 المناصب / الوظائف / المهام

 

 اإلدارية ضوابطنوع ال

 (الزبائنمكان العمل، العمل عن بعد، إخطار  )التباعد في

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy
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 العمل دين وتطهير أسطح بيئةنظافة الي
 

أن مرافق غسل اليدين المناسبة متوفرة في مكان العمل  التأكد منعن  كون مسؤوالً ي____ سسم أو المسمى الوظيفي()اإل____

نتظام مطلوب. سيتم تحديد تكرار غسل اليدين جزئيًا من خالل عوامل مثل وقت وعدد مرات تعرض يدي إوأن غسل اليدين ب

. عندما يكون توفير مرافق غسل اليدين غير ممكن، يجب على صاحب العمل تزويد (SARS-CoV-2)2-كوفلسارس الموظف 

 أو مناشف مطهرة. لليدين الموظفين بمطهر

 

____ سيكون مسؤوالً عن رؤية أن السطح البيئي في مكان العمل يتم تنظيفه وتطهيره. يتم سم أو المسمى الوظيفي()اإل____

 19-2-كوف -سارسثل هذا التطهير جزئيًا من خالل عوامل مثل وقت وعدد مرات تعرض األسطح البيئية لتحديد تكرار م

(19-CoV2-SARS)  المعلومات حول ____ سم الشركة(إ)____سوف تستشير ، ةاوييكيمالالتنظيف  مواد ختيارإ. عند

( مع مطالبات ضد مسببات األمراض الفيروسية الناشئة. من EPAوكالة حماية البيئة ) قبل ملصقات المطهرات المعتمدة من

( EPAالمتوقع أن تكون المنتجات التي تحتوي على مطالبات مسببة لألمراض الفيروسية الناشئة المعتمدة من وكالة حماية البيئة )

لتزام الصارم بتعليمات قتل. سيتم اإلال ةصعبالفيروسات ستنادًا إلى بيانات إ (SARS-CoV-2) 2-كوف -فعالة ضد السارس 

 ستخدام جميع منتجات التنظيف والتطهير.الشركة المصنعة إل

 

( SARS-CoV2-19) 19-2-كوف -بعد وجود أشخاص يشتبه في إصابتهم بمرض السارس ركزيجب إجراء تنظيف وتطهير مُ 

أن مثل هذا التنظيف والتطهير  كد منالتأ____ سيكون مسؤوالً عن سم أو المسمى الوظيفي()اإلأو تأكدوا من إصابتهم به. ____

 يتم على النحو المطلوب.

 

 تكرار هذا التطهير:مدى فيما يلي قائمة باألسطح البيئية ، والطرق المستخدمة في التطهير، و

 

 

 تكرارمدى الجدول /  الطريقة / المطهر المستخدم السطح

   

   

   

   

   

   

 

 التنظيف والتطهير: ركيزستخدام الطرق التالية لتإسيتم 

 

 (المركزةالطرق  قم بإدراج)

 

 (PPEمعدات الحماية الشخصية )
 

CoV-SARS-) 2-كوفلسارس اللحماية من ( PPE)زود الموظفين بمعدات الحماية الشخصية ت____ سسم الشركة(إ)____

المعهد الوطني ( وCDC) سيطرة على األمراضراكز الم المناسبة لمخاطر التعرض المرتبطة بالوظيفة باتباع إرشادات (2

 (EO) أمر تنفيذي والمطبقة على الصناعة وأنواع الوظائف في مكان العمل ووفقًا مع أحدث (OSHA) للسالمة والصحة المهنية

.. 

 :قد تم أن تكون (PPE) جميع أنواع معدات الحماية الشخصيةعلى يجب 

 

 تي يتعرض لها العامل.بناًء على المخاطر ال اختيارهإ 
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 جة لذلكحاحسب الوبشكل دوري  ابشكل صحيح وإعادة تجهيزه اتركيبه. 

 

 بشكل صحيح ومناسب عند الحاجة. هارتداءإ 

 

  حسب الضرورة.ونتظام، إستبدالها بإفحصها وصيانتها 

 

 آلخرين أو لأو  شخصيلويث التال، لتجنب حاجة لذلكحسب الوأو التخلص منها بشكل صحيح،  هاوتخزين هاتنظيفتها، إزال

 لبيئة.ل

 

 ستة أقدام من الفصل عن األفراد اآلخرين  مسافة ستمرار من الحفاظ علىإرتداء األقنعة عندما ال يتمكن العمال بإطلب يت
ثالثة أقدام من الفصل عن  مسافة ستمرار من الحفاظ علىإفي مكان العمل والنظر في دروع الوجه عندما ال يتمكن العمال ب

 اآلخرين في مكان العمل. شخاصألا

 

 في الموقع لألقنعة المتسخة. أماكنالبناء تعليمات محددة لتوزيع معدات الحماية الشخصية وتعيين  قطاعقدم ييجب أن 

 

 ستخدام:التالية لإل (PPE) ختيار نوع )أنواع( معدات الوقاية الشخصيةإتم 

 

 (PPE) لوقاية الشخصيةمعدات ا المناصب / الوظائف / المهام

  

  

  

  

  

  

 

 المراقبة الصحية

 
بين الموظفين وعزلهم  19-كوفيدبروتوكول فحص لتحديد الحاالت المعروفة أو المشتبه فيها لسم الشركة( إ)____ذت نف  قد ____ 

عن ضمان تنفيذ جميع أحكام المراقبة الصحية  الً كون مسؤوي____ سسم أو المسمى الوظيفي()اإلعن بقية القوى العاملة. ____

 .حاجة لذلكحسب الوالمطلوبة 

 

 19-كوفيد أعراضلعالمات وبفحص الموظفين ____  سم الشركة(إ)____ ستقوم ة عمل نوبفي بداية كل يوم في بداية كل 

)االسم أو المسمى إلى ____  19-فيدكول حسب الحاجة. تم توجيه الموظفين لإلبالغ الفوري عن أي عالمات وأعراضو

 لصاحب العمل.وتقديمهُ وأثناء نوبة العمل، وقد زودوا الموظفين بالتعليمات حول كيفية إعداد هذا التقرير  قبل____ الوظيفي( 

 

ن آخرين يدخلو شخاصين والموردين وأي أتعاقديجب أن تجري مرافق التصنيع أيًضا بروتوكول فحص دخول يومي للعمال والم

المحتمل،  19-كوفيدالمنشأة ، بما في ذلك استبيان يغطي األعراض والتعرض المشتبه به أو المؤكد لألشخاص الذين يعانون من 

 إلى جانب فحص درجة الحرارة بمجرد يمكن الحصول على موازين الحرارة بدون لمس.

 

كول فحص دخول يومي للعمال والمقاولين والموردين وأي البناء أيًضا: إجراء بروتو قطاعيجب على الشركات أو العمليات في 

لألشخاص الذين أو المؤكد به  التعرض المشتبهحاالت ستبيان يغطي األعراض وإأفراد آخرين يدخلون موقع العمل، بما في ذلك 

 فحص درجة الحرارة إن أمكن. إضافًة الىالمحتمل،  19-كوفيديعانون من 

 

 

 هي كما يلي: 19-كوفيدب اإلصابة عالمات وأعراض عن بالغ الموظف إلالتعليمات المحددة 
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 )تعليمات اإلبالغ عن التفاصيل المقدمة إلى الموظفين هنا(

 

 

 

من بقية القوى  اأو مشتبه به ةمعروف 19-كوفيد أعراض ي موظف لديهألفعلي العزل بال____  )اسم الشركة(____ تقوم س

 مثل، على سبيل المثال ال الحصر: ستخدام تدابيرإالعاملة، ب

 عدم السماح للحاالت المعروفة أو المشتبه فيها باإلبالغ أو البقاء في موقع عملهم. (أ)

عزل أنفسهم أثناء يقومون ب)على سبيل المثال، المنزل( حيث ي معين إرسال الحاالت المعروفة أو المشتبه بها إلى موقع (ب)

 مرضهم.

 به بها للعمل بمفردها في مكان عزلها الذاتي أثناء مرضها.تكليف الحاالت المعروفة أو المشت (ج)

 

 

 التدريب
 

ويضمن  (CoV2-SARS) 2-كوف -السارستدريب  بتنسيق إجراء سوف يقوم____ سم أو المسمى الوظيفي()اإل____

 متثال لجميع متطلبات التدريب.اإل

 

 :يلي ما على ،كحد أدنىتدريب العاملين 

 من شخص آلخر. 19-كوفيدالفيروس المسبب ل الطرق التي ينتقل من خاللها .أ

المسافة التي يمكن أن ينتقل فيها الفيروس في الهواء، وكذلك الوقت الذي يبقى فيه قابالً للحياة في الهواء وعلى األسطح  .ب

 البيئية.

 .19-كوفيدأعراض  .ج

أو التشخيص المشتبه به  19-كوفيدشغيل بأي أعراض لـ متخاذها إلخطار العمل أو الإالخطوات التي يجب على العامل  .د

 .19-كوفيدأو المؤكد ل

  19-لكوفيد ستجابةت التي تتخذها المنشأة لمنع تعرض العامل للفيروس، كما هو موضح في خطة التأهب واإلآاإلجراء .ه

 .(EO) أمر تنفيذيالمطلوبة بموجب أحدث 

 نتشاره.إتباعها لمنع التعرض للفيروس وإالقواعد التي يجب على العامل  .و

 رتدائها وخلعها.تخدام معدات الوقاية الشخصية بما في ذلك الخطوات المناسبة إلسإ .ز

 

ريخ اسم )أسماء( الموظف )الموظفين( الذي تم تدريبه، تإحتفاظ بسجالت لتدريب الموظفين بحيث ال يقل عن : يوصى باإلحظةمال

 سم المدرب ومحتوى التدريب.إالتدريب، 
 

 سجالتحفظ ال
 

  (CoV2-SARS)2-كوف -السارس نسق عملية حفظ السجالت المطلوبة مني____ يجب أن سمى الوظيفي(سم أو الم)اإل____

 .(EO) أمر تنفيذيمتثال لجميع هذه المتطلبات، بما في ذلك تلك المحددة في أحدث وتضمن اإل

 

 حتفاظ بالسجالت التالية:يجب اإل

 

 التدريب المطلوب. .1

ين الذين يدخلون مكان العمل، متعاقدلفحص الذاتي لجميع الموظفين أو الا كولبروتول المعلومات اليومية المدخلةسجل  .2

لألشخاص الذين  للفيروس التعرض المشتبه به أو المؤكدحاالت ستبيانًا يغطي األعراض وإبما في ذلك، على األقل، 

 المحتمل. 19-كوفيديعانون من 

 .19-يدكوفبحالة مؤكدة من إصابته  عندما يتم التعرف على الموظف  .3
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 للموظفين العمل موقعفي ستشارية مجانية إخدمة 
 

متثال له بشكل أفضل واإل (MIOSHA) في ميشيغان إدارة السالمة والصحة المهنية لمساعدة أصحاب العمل على فهم قانون

خاطر المحتملة لمساعدة أصحاب العمل الصغار على تحديد وتصحيح الم العمل ستشارية مجانية في موقعإطواعية، تتوفر برامج 

 على السالمة والصحة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميشيغان في إدارة السالمة والصحة المهنية  

 قسم التعليم والتدريب االستشاري

530 W. Allegan Street, P.O. Box 30643 

Lansing, Michigan 48909-8143 

 
 

ستشارة والتعليم والتدريبلمزيد من المعلومات أو لطلب خدمات اإل  

  7720-284-517رقم الب تصلإ

 أو

 www.michigan.gov/miosha  قم بزيارة موقعنا على

 

 

www.michigan.gov/leo 

 

 

 متكافئة فرصذات عمل / برنامج  ةصاحب يه( LEO)  العمل والفرص االقتصاديةإدارة 
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