
 

 

 

 

 إدارة ميشيغان        

 للعمل والفرص                 
 قتصاديةاإل      

 19-كوفيدتستجابة لواإل تستعدادخطة اإل

 .فقط لإلصابة ألصحاب العمل الذين يعانون من مخاطر التعرض المنخفض والمتوسط
 

 بشكل عام  

 

إدارة الصحة والسالمة المهنية في  ( وفقًا لقواعدسم الشركةإ) شركةل 19-كوفيدالستعداد واالستجابة للالتالية خطة التم وضع 

تعرض  إزالة(. الغرض من هذه الخطة هو تقليل أو 19-كوفيد) 2019ارئ لفيروس كورونا للطو (MIOSHA) ميشيغان

 .(SARS-CoV-2) 2-كوف-السارس بفايروسإلصابة الموظف ل

 

سم الشخص إقواعد الطوارئ على ضمانات عامة مطبقة على جميع أماكن العمل وضمانات محددة لبعض الصناعات. ) شملت

( بناًء على نوع عملها أو سم الشركةإالطوارئ هذه بعناية، وطور اإلجراءات الوقائية المناسبة لـ )قواعد  اءةقرقام ب( المسؤول

 .19-كوفيدواالستجابة ل اإلستعدادتشغيلها، وأدرج هذه الضمانات في خطة طريقة 

 

 19-وفيدك يات التحكم فيستراتيجإن مشرفًا واحًدا أو أكثر على مواقع العمل لتنفيذ ورصد وإبالغ يعيقامت بت( سم الشركةإ)

ي (. سيبقى المشرف فسم المشرف أو المشرفينإالتي تم تطويرها في هذه الخطة. المشرف )المشرفون( على موقع العمل هو )

ر ألداء الدو العمل في جميع األوقات التي يتواجد فيها الموظفون في الموقع. قد يتم تعيين موظف في موقع العمل موقع

 اإلشرافي.

 

ة و/أو الشبكة الداخلية و/أو نسخ اإلنترنتموقع الخطة متاحة بسهولة لموظفينا وممثليهم. ستكون الخطة متاحة عبر )ستكون 

 .ورقية(

 

 لإلصابة تحديد التعرض 

 

( بتقييم المهام واإلجراءات الروتينية والمتوقعة بشكل معقول لجميع الموظفين لتحديد ما إذا كان هناك سم الشركةإ) تقام

( كان مسؤوالً سم الشخصإ. )(CoV-SARS-2) 2-كوف-السارس يروسافإلصابة بلي أو متوقع بشكل معقول لتعرض فع

 .لإلصابة عن تحديد التعرض

 

على والمنخفض والمتوسط  لإلصابة وهي التعرض لمخاطرفقط ن وظائف موظفيها في فئتيتندرج ( أن سم الشركةإ)قررت 

 .19-كوفيدلبشأن إعداد أماكن العمل ( OSHAوالصحة المهنية )إدارة السالمة النحو المحدد في إرشادات 

 

 المعروفة أو  19-كوفيدال تتطلب هذه الوظائف االتصال بحاالت  .المنخفض لإلصابةمخاطر التعرض  ذات وظائفال

 منضنطاق ستة أقدام( مع عامة الناس. العمال  ضمنالمتكرر )على سبيل المثال،  قريبتصال الالمشتبه بها وال اإل

وزمالء العمل اآلخرين. ومن األمثلة على ذلك  العامة هذه الفئة لديهم الحد األدنى من االتصال المهني مع جمهور

موظفين(،  10موظفين(، عمليات البناء الصغيرة )أقل من  10المكاتب الصغيرة، المصانع الصغيرة )أقل من 

لدى الموظفين اتصال وثيق مع زمالء العمل مؤسسات البيع بالتجزئة ذات الحجم المنخفض، بشرط أن يكون 
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 .أو غير منتظم بشكل نادر العامة وجمهور

 

 تصااًل متكرًرا أو قريبًا )على إهذه الوظائف هي تلك التي تتطلب  .لإلصابة توتسطالممخاطر التعرض  ذات وظائفال

، لكنهم غير معروفين 2-فكو-السارس يروسافبسبيل المثال، في نطاق ستة أقدام( مع أشخاص قد يكونون مصابين 

من األمثلة على ذلك معظم الوظائف في المصانع ومواقع البناء والمدارس  .19-كوفيدأو يشتبه في إصابتهم ب

 وغيرها من بيئات العمل عالية الكثافة السكانية. المعدة لهذا الغرض البيع بالتجزئة كبيرة الحجم محالتو

 

مخاطر ذات وظائف عالية الخطورة. تتمتع الوظائف  ا( ليس لديهسم الشركةإ) شركة من أنبالتحقق ( سم الشخصإ) يقوم

المعروفة والمشتبه بها. من األمثلة على ذلك معظم  19-كوفيدبإمكانية عالية للتعرض لحاالت  لإلصابة التعرضعالية ال

القانون،  قتطبي مستودعات الجثث، الوظائف في الرعاية الصحية، النقل الطبي، دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية السكنية،

 عالية التعرضمخاطرذات والمرافق اإلصالحية. نموذج الخطة هذا غير مخصص ألصحاب العمل الذين لديهم وظائف 

 .لإلصابة

 

 ف وظائفها على النحو التالي:يصنبت( سم الشركةإ)قامت 

 

عتماًدا على المهمة أو العوامل إ لإلصابة تعرضمخاطر القد تحتوي بعض الوظائف على أكثر من نوع واحد من  مالحظة:

 المؤهلة.

 

 

 عملالوظيفة / ال
 لإلصابة تحديد مخاطر التعرض

 )منخفض أو متوتسط(

 العوامل المؤهلة

 تصال عام(إتصال عام، إ)مثال، ال يوجد 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 الضوابط الهندتسية 

 

. 2-كوف-سالسار يروسافب لإلصابة تعرض الموظف إزالة( ضوابط هندسية مجدية لتقليل أو سم الشركةإ) شركة نفذت

ستخدام التهوية والحلول الهندسية األخرى. في إتتضمن الضوابط الهندسية عزل الموظفين عن المخاطر المتعلقة بالعمل ب

عتماد على سلوك دون اإل اإلصابة أماكن العمل حيث تكون مناسبة، تقلل هذه األنواع من الضوابط من التعرض لمخاطر

 الية من حيث التكلفة للتنفيذ.العمال ويمكن أن تكون الحل األكثر فع

 

 التعرض بالنسبة للوظائف ذات المخاطر المنخفضة، ال يلزم وجود ضوابط هندسية جديدة. بالنسبة للوظائف ذات مخاطر

 :مايلي ، يمكن أن تشمل الضوابط الهندسيةلإلصابة المتوسط
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 ء العمل أو بين العمال والعمالءتركيب حواجز مادية )مثل واقيات العطس البالستيكية الشفافة( بين زمال. 

 

 لخدمة العمالء السيارة من دفعللثبيت نافذة ت. 

 

 زيادة كمية التهوية في المبنى. 

 

 زيادة كمية الهواء الطلق النقي الذي يدخل المبنى. 

 
اظ عليها والحفالهندسية الصحيحة وتثبيتها  الضوابطختيار إيكون مسؤوالً عن التأكد من وف س الوظيفي( عنوانسم أو ال)اإل

 لضمان فعاليتها وصيانتها عند الضرورة.

 

 تم تنفيذ الضوابط الهندسية التالية:

 

 الضوابط الهندتسية عملالوظيفة / ال

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 الضوابط اإلدارية 

 

 تعرض الموظف لخطر زيلالتي تقلل أو تُ ومكان العمل  تُنفَّذ في تالضوابط اإلدارية هي سياسات وإجراءات وممارسا

ختيار الضوابط اإلدارية الصحيحة وتنفيذها إيكون مسؤوالً عن التأكد من وف س الوظيفي( العنوانسم أو )اإل. اإلصابة

 والحفاظ عليها من أجل الفعالية.

 

 :سم الشركة(إ)تم وضع الضوابط اإلدارية التالية لـ 

 

ة أو غير القابلة للتطبيق. أضف صفوفًا إضافية الئمغير المالضوابط حذف إلمكان عملك. ة الئمالمأدناه الضوابط ختر إ)

لعناصر التحكم اإلدارية األخرى الممكنة التي سيتم تنفيذها. في العمود األول، حدد الوظائف أو المهام التي ستستخدم كل 

  .(الضوابط اإلدارية من عناصر عنصر
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عملالوظيفة / ال  
 الضوابط اإلدارية 

 (عد في مكان العمل، العمل عن بعد، إخطار العمالءتبامثال، ال)

 مسافة ستة أقدام على األقل من الجميع في موقع العمل.اإلبتعاد لاظ على فحال جميع الموظفين

لموظفين على ات والحواجز المادية لحث اشارالعالمات األرضية واإلإستخدام       

 ستة أقدام من اآلخرين. مسافةالبقاء على 

 ا( إلى أقصى حد ممكن.العمل عن بعد )العمل إلكترونيً  شجيعت      

متداخلة( لتقليل عدد الموظفين  عمل ساعات العمل )نوباتفي نة والمر شجيعت      

 في المنشأة في وقت واحد.

إضافية لتقليل العدد اإلجمالي للموظفين في عمل د أيام متناوبة أو نوبات يحدت      

 المنشأة في وقت معين.

 قط.لسفر الضروري فا إلى للموظفين التجارية تقييد السفر المتعلق باألعمال      

خرين عبر الهاتف والبريد تواصل مع اآلالجتماعات وجًها لوجه. تقييد اإل      

 .اإلنترنتاإللكتروني وعقد المؤتمرات عن بعد و عبر 

 تقييد عدد العمالء في المؤسسة في أي وقت.      

 .شياءل من مشاركة األدوات والمعدات واأليقلالت      

 وجه من القماش(. كمامات) وجه غير طبية كماماتتزويد الموظفين ب      

وجه من القماش عندما ال يتمكنون من  كماماترتداء إطلب من الموظفين ال      

 اآلخرين في مكان العمل. شخاصمسافة ستة أقدام من األل اإلبتعاد الحفاظ على

 لقماش.وجه من ا كماماترتداء إب العامة مطالبة العمالء وجمهور      

طلب من العمالء المرضى او 19-كوفيد طالع العمالء على أعراضإ تأكد من      

مالء ع العيشجتمرة أخرى.  بالكامل تهمصح يستيعيدواالبقاء في المنزل حتى 

من الرصيف أو  إستالم الطلباتالسيارة أو من ستخدام خدمات إالمرضى على 

 التوصيل إلى المنازل.خدمة 

 وأوعية القمامة. الورقية بالمناديل العامة تزويد العمالء وجمهور      

ع العمالء على تقديم طلبات للحصول على سلع أو خدمات عبر الهاتف أو يشجت      

 .نترنتاإل

يل ازل لتقلالتوصيل للمنخدمات على الرصيف وإستالم الطلبات من ع يشجت      

 االتصال مع العمالء.

ال ، بما في ذلك تغطية السعالسليمةالموظفين على آداب السعال والعطس ع يشجت      

 المرفقين بدالً من اليدين.وتغطيتهما بإستعمال والعطس 

رشادات سقة مع إنامرنة ومتتكون تأكد من أن سياسات اإلجازات المرضية ال      

 .وهم مرضىالصحة العامة، حتى ال يذهب الموظفون إلى العمل 

مذكرة من مقدم الرعاية الصحية للموظفين المصابين بمرض  طلب ال تحتاج إلى      

 تنفسي حاد للتحقق من مرضهم.

 ريض من مرعاية الحفاظ على سياسات مرنة تسمح للموظفين بالبقاء في المنزل ل      

 أفراد األسرة.
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 يننظافة اليد 

 

أن مرافق غسل اليدين متوفرة في مكان العمل وأن غسل  التأكد منيكون مسؤوالً عن وف س الوظيفي( العنوانسم أو )اإل

جزئيًا بواسطة عوامل مثل متى وعدد المرات التي من المحتمل أن  هغسل اليدين هذ أوقاتسيتم تحديد نتظام مطلوب. إاليدين ب

غسل اليدين، يجب ل. في حال عدم توفر مرافق (SARS-CoV-2) 2-كوف-السارس يروسافلتتعرض فيها أيدي الموظفين 

موظفين ر الوقت لليوفبت سم الشركة(إ)ستقوم شركة تزويد الموظفين بمطهرات لليدين أو مناشف.  سم الشركة(إ) شركة على

 ستخدام معقم اليدين.إلغسل اليدين بشكل متكرر و

 

ذلك تزويد العمال والعمالء وزوار  ، ويتضمنعلى غسل اليدين بشكل متكرر وشامل سم الشركة(إ) شركة يجب أن تشجع

يد م مطهر لليدين أو مناديل لليقديجب تري على الفور، فموقع العمل بمكان لغسل أيديهم. إذا لم يتوفر الصابون والماء الجا

 بالمائة على األقل. 60 بنسبةتحتوي على الكحول 

 

 

 تطهير األتسطح البيئية 

 

التي يتم ، خاصة على األسطح 19-كوفيدتنظيف المنشأة وتعقيمها للحد من التعرض لأعمال  ةدازيب سم الشركة(إ)ستقوم شركة 

المشترك  ذات اإلستخدام هتمام خاص لألجزاء والمنتجات والمعداتإ إعطاءابض األبواب(، مع )مثل، مقلمسها بشكل متكرر

مستلزمات التنظيف للموظفين عند الدخول وفي موقع  بتوفير سم الشركة(إ) ستقوم شركة (.السيارات)مثل، األدوات واآلالت، 

 العمل.

 

أن األسطح البيئية في مكان العمل يتم تنظيفها وتطهيرها. سيتم  منالتأكد يكون مسؤوالً عن وف س الوظيفي( العنوانسم أو )اإل

هذا التطهير جزئيًا بواسطة عوامل مثل متى وعدد المرات التي من المحتمل أن تتعرض فيها األسطح البيئية ل أوقاتتحديد 

 بطلب سم الشركة(إ) قوم شركةختيار مواد التنظيف الكيماوية، سوف تإعند  .(CoV-SARS-2) 2-كوف-السارس يروسافل

( مع مطالبات ضد مسببات EPAالمعلومات حول ملصقات المطهرات المعتمدة من وكالة حماية البيئة )اإلستشارة عن 

األمراض الفيروسية الناشئة. من المتوقع أن تكون المنتجات ذات االدعاءات الناشئة عن مسببات األمراض الفيروسية المعتمدة 

ستناًدا إلى البيانات الخاصة بالفيروسات التي يصعب قتلها. سيتم إ 2-كوف-السارس يروسافعالة ضد من وكالة حماية البيئة ف

 ستخدام جميع منتجات التنظيف والتطهير.لتزام الصارم بتعليمات الشركة المصنعة إلاإل

 

 :تكرار هذا التطهير وعدد مراتفيما يلي قائمة باألسطح البيئية والطرق المستخدمة في التطهير 

 

 

 مراتالعدد  الجدول / تستخدمالطريقة / المطهر الم   التسطح
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في منطقة العمل.  19-يدكوف بعد أن تم التأكد من وجود ةحسنمُ عمليات تنظيف وتطهير  بإجراء سم الشركة(إ)ستقوم شركة 

 نوانعسم أو ال)اإل. الى موقع آخر ذلك، سيتم إغالق منطقة العمل هذه مؤقتًا، وسيتم إرسال الموظفين إلى منازلهم أو نقلهم أثناء

 تباع هذا البروتوكول.إيكون مسؤوالً عن التأكد من وف س الوظيفي(

 

 التنظيف والتطهير: تحسينستخدام الطرق التالية لإسيتم 

 

 )أذكر الطرق الم حتسَّنة (

 

 (PPEمعدات الحماية الشخصية ) 

 

ا أجهزة التنفس إذا لزم األمر، نهمضمعدات الحماية الشخصية، ب من الموظفين بأنواع بتزويد سم الشركة(إ)ستقوم شركة 

اع تبإالعمل  لوظيفة. يجب على صاحبلة صاحبالم لإلصابة المناسبة لمخاطر التعرض 2-كوف-السارس يروساف للحماية من

الحالية لمعدات ( OSHAإدارة السالمة والصحة المهنية )و (CDC) مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها إرشادات

 الحماية الشخصية.

 

 :(PPE) يجب أن تكون جميع أنواع معدات الحماية الشخصية

 

  ختيارها بناًء على الخطر الذي يتعرض له العامل.إتم قد 

 

 الحاجةحسب وحيح ومعاد تركيبها بشكل دوري مجهزة بشكل ص. 

 

 ستمرار وبشكل صحيح.إب يتم لبسها 

 

  حسب الضرورة.وستبدالها بانتظام، إتفتيشها وصيانتها ويتم 

 

 خدمهاالشخص الذي يست، لتجنب تلوث الحاجةحسب ووتنظيفها وتخزينها بشكل صحيح أو التخلص منها،  نزعهاتم ي 

 أو اآلخرين أو البيئة.

 

الوجه المصنوعة  كماماتوجه من القماش( للموظفين ) كماماتوجه غير طبية ) كمامات بتوفير سم الشركة(إ)شركة  ستقوم

الوجه عندما ال  كماماترتداء إستطلب من الموظفين  سم الشركة(إ)من القماش ال تعتبر تقنيًا معدات الحماية الشخصية(. 

 بسل عتباراإل نظر سيأخذ في سم الشركة(إ)راد اآلخرين في مكان العمل. الحفاظ على مسافة ستة أقدام من األف تمكنون مني

  اآلخرين في مكان العمل. شخاصدروع الوجه عندما ال يستطيع الموظفون الحفاظ على مسافة ثالثة أقدام من األ
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 لالستخدام: (PPE) ختيار النوع )األنواع( التالية من معدات الحماية الشخصيةإتم 

 

عملالفة / وظيال  (PPE) معدات الحماية الشخصية 

            

            

            

            

            

            

 

 المراقبة الصحية 

 

يدخلون إلى  الذينتعاقدين بروتوكول الفحص الذاتي للدخول اليومي لجميع الموظفين أو الم بإعتماد سم الشركة(إ)ستقوم شركة 

 لالمحتم صلألشخا لإلصابةأو المؤكد  ستبيان يغطي األعراض والتعرض المشتبه بهإعلى األقل،  ضمنهممكان العمل، ب

يكون مسؤوالً عن وف الوظيفي( س عنوانسم أو الأمكن . )اإل ذا، باإلضافة إلى فحص درجة الحرارة إ19-كوفيدب إصابتهم

 ضمان تنفيذ جميع أحكام المراقبة الصحية المطلوبة.

 

لكشف الذاتي راء اجموظفين إل سم الشركة(إ) شركة عمل، سيكون لدى نوبةمع دخول العمال إلى مكان العمل في بداية كل 

 لإلختالط مع وتعرضهم 19-كوفيدستبيان يغطي عالمات وأعراض إسيقوم الموظفون بإكمال  سم الشركة(إ). 19-كوفيدعن 

ستخدام مقياس حرارة إ، سيتم ى هذه المعلومات. عندما يمكن الحصول عل19-كوفيدبة إصابتهم ألشخاص المشتبه أو المؤكدا

مجهزي وتعاقدين المفحص ب نفس الطريقةبستقوم  سم الشركة(إ) الشركة حرارة الموظفين. لفحص درجة اللمسإستخدام  دون

 موقع العمل. الى وأي أفراد آخرين يدخلون الخدمات

 

الوظيفي( قبل وأثناء نوبة  عنوانسم أو الإلى )اإل 19-كوفيدتم توجيه الموظفين لإلبالغ الفوري عن أي عالمات وأعراض ل

 بتزويد الموظفين بتعليمات حول كيفية تقديم مثل هذا التقرير إلى صاحب العمل. سم الشركة(إ) ت شركةالعمل. قام

 

 هي كما يلي: 19-بكوفيد اإلصابة التعليمات المحددة إلبالغ الموظف عن عالمات وأعراض
 

 تعليمات اإلبالغ المقدمة للموظفين( أذكر)

 

المعروف أو المشتبه به عن بقية  19-كوفيديروس اظفين مصابين بفي موأل بإجراء العزل الذاتي سم الشركة(إ)ستقوم شركة 

 مثل، على سبيل المثال ال الحصر: إجراءآتستخدام إالعاملة، ب ةالقو

 

 أو البقاء في موقع عملهم. بالحضورالمعروفة أو المشتبه بها  اإلصابة عدم السماح لحاالت 

 

 تهمإصاب المنزل( حيث يتم عزل أنفسهم أثناءالى ، كان )مثالً المعروفة أو المشتبه بها إلى م اإلصابة إرسال حاالت 

 مرض.بال

 

 إصابتهم أثناءالمعروفة أو المشتبه بها للعمل بمفردها في الموقع الذي يتم فيه عزل أنفسهم  اإلصابة تكليف حاالت 

 مرض.بال
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المنزل  في إلتزامهم بالبقاء ه بسببم مناقتاإلنأو  إصدار العقوبة بحقه  أو  بصرف أي موظف من الخدمة سم الشركة(إ)لن تقوم 

 .19-كوفيدالعمل عندما يكونون معرضين بشكل خاص إلصابة اآلخرين ب تهمغادرمأو 

 

إدارة الصحة  بإبالغ الوظيفي( عنوانسم أو ال)اإل فسيقوم ،19-كوفيدبمؤكدة  إصابة عندما يتم التعرف على موظف بحالة

تم التأكد من تصال بالشخص الذي هو إأو موردين قد يكونون على  متعاقدينء عمل أو العامة المحلية على الفور، وأي زمال

سم أو إعن  سم الشركة(إ)ف كشُ ت  والموردين، لن  المتعاقدينزمالء العمل و إبالغساعة. عند  24خالل و، 19-كوفيدأصابته  ب

 .إصابته   المؤكدةالشخص هوية 

بالعودة إلى مكان العمل فقط بعد أن  19-بكوفيدمؤكدة أو مشتبه بها  إصابة حالةللموظفين الذين لديهم  سم الشركة(إ)سمح تس

  .(CDC) مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منهايصبحوا غير معديين وفقًا ألحدث اإلرشادات الصادرة عن 

 

 تدريبال 

 

 (SARS-CoV-2) 2-كوف-ارسالس يروسافل تدريبال لغرض إجراء تنسيقالالوظيفي(  العنوانسم أو يجب على )اإل

 جميع متطلبات التدريب.ب لتزاموالتأكد من اإل

 

 لعمال، كحد أدنى:ل تدريبال بإجراء سم الشركة(إ)ستقوم 

 

 .ممارسات مكافحة العدوى في مكان العمل 

 ستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية.اإل 

  أو تشخيص  19-كوفيدب اإلصابة ية بأي أعراضتخاذها إلخطار الشركة أو العملإالخطوات التي يجب على الموظف

 . 19-بكوفيدمشتبه به أو مؤكد 

 .كيفية اإلبالغ عن ظروف العمل غير اآلمنة 

 

 سم الموظف )الموظفين( الذيإالسجالت  هذه سجل للتدريب. يجب أن تتضمن سوق يقوم بإنشاء الوظيفي( عنوانسم أو ال)اإل

 ريخ التدريب.اتم تدريبه وت

 

 حفظ التسجالت 

 

 سجالت للمتطلبات التالية:الب باإلحتفاظ سم الشركة(إ) تقوم سوف

 

  19-كوفيدل تدريبتلقوا ال نذيلال هموظفيالتدريب. يجب على صاحب العمل االحتفاظ بسجل لجميع. 

 

 لفحص لكل موظف أو زائر يدخل مكان العمل.لحتفاظ بسجل . يجب على صاحب العمل اإلحصبروتوكوالت الف 

 

 إدارة الصحة العامة  إبالغل وقت يسجالقيام بت، 19-كوفيدبمؤكدة  أصابة حالةلديه  على موظف  عندما يتم التعرف

ه  لديتصال بالشخص الذي كانت إأو موردين قد يكونون على  متعاقدينالمحلية؛ باإلضافة إلى أي زمالء عمل أو 

 .19-كوفيدبالمؤكدة  اإلصابة حالة

 

 حتفاظ بالسجالتاإليضمن وف س الوظيفي( عنوانسم أو ال)اإل
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 ألصحاب العمل العمل في موقع مجانيةتستشارة إخدمة 

 

، تتوفر  يةً عاطو لتزام به  واإل (MIOSHA) إدارة الصحة والسالمة المهنية في ميشيغان لمساعدة أصحاب العمل على فهم قانون

 .ح مخاطر السالمة والصحة المحتملةلمساعدة أصحاب العمل الصغار على تحديد وتصحي العمل ستشارة مجانية في موقعإبرامج 

 

 إدارة السالمة والصحة المهنية في ميشيغان

 قسم االستشارات والتعليم والتدريب

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

Lansing, Michigan 48909-8143 

 

 

أو قم بزيارة  517-284-7720 الرقم تصل علىإ ستشارة والتعليم وخدمات التدريبمزيد من المعلومات أو لطلب اإللل

 .www.michigan.gov/mioshaعلى  اإللكتروني موقعنا

 

 

 

(MIOSHA / CET-5700 --  10/23/20تمت المراجعة في) 

 

 

 

 

 


