
متطلبــات صاحب العمل

إنشــاء تحديد التعرض لإلصابــة للموظفني

قم بإنشــاء خطة لإلســتعداد واإلســتجابة لكوفيد- 19

قواعد الطوارئ إلدارة الصحة والسالمة املهنية يف ميشيغان
املتعلقة بكوفيد- 19

تطبــق القواعــد ضامنــات مــكان العمــل لجميــع األعامل التجاريــة واملتطلبات املحــددة للصناعات، مبا يف ذلك 
التصنيــع والبنــاء وتجــارة البيــع بالتجزئــة والرعايــة الصحية والرياضة ومرافق مامرســة التامريــن الرياضية واملطاعم 

والحانــات. تدخــل هــذه القواعــد حيــز التنفيذ إعتباًرا من 14 ترشين األول/أكتوبر 2020 وتظل ســارية ملدة ســتة أشــهر.

• يجــب أن يقــوم صاحــب العمــل بتقييــم املهــام الروتينيــة واملتوقعــة لتحديد تعرض املوظف املتوقــع لكوفيد - 
.19

• يجــب عــىل صاحــب العمــل تصنيف الوظائــف إىل الفئات التالية بحســب املخاطر:

o  مخاطــر تعــرض لإلصابــة أقــل - ال تتطلــب اإلتصال بالعامة أو غريهم مــن العاملني.

o مخاطــر تعــرض لإلصابــة متوســطة - تتطلــب اإلتصــال املتكرر و/أو القريب (عىل ســبيل املثال، ضمن 
مســافة ســتة أقدام) مع أشــخاص قد يكونون مصابني مبرض ســارس-كوف2- (SARS-CoV-2)، لكنهم 

غــري معروفــني بإصابتهــم أو يشــتبه يف إصابتهــم بكوفيــد- 19. العاملــون يف هذه الفئــة لديهم إتصال مع 
عامــة النــاس وزمالءهم يف العمل.

o مخاطــر تعــرض لإلصابــة عاليــة - إحتامليــة عاليــة للتعرض ملصــادر معروفة لكوفيد- 19، ميكن أن يشــمل هذا 
أولئــك املتخصصــني يف الرعايــة الصحيــة، وتطبيــق القانــون، وموظفي دار رعاية املســنني، والنقل الطبي 

أو العاملــني يف املرشحــة أو الدفن.

o مخاطــر تعــرض لإلصابــة عاليــة للغايــة - إحتامليــة عاليــة للتعرض ملا هو معروف أو مشــتبه به ملصادر 
كوفيــد- 19 خــالل إجــراءات طبيــة أو مختربيــة أو بعــد الوفاة. يشــمل العاملون يف هذه الفئــة عامل الرعاية 

الصحيــة وطــب األســنان واملرشحــة الذين يقومون بإجــراءات ينتج عنها إنتــاج الغبار الجوي.

• يجــب عــىل صاحــب العمــل وضــع وتنفيذ خطة مكتوبــة ملنع تعرض املوظف لإلصابــة بكوفيد- 19.

• يجــب أن تتضمــن الخطــة تحديــد التعــرض لإلصابــة وتفاصيل عن التدابــري التي ســيطبقها صاحب العمل 
لتقليــل تعــرض املوظــف لإلصابة، مبا يف ذلك أي 

o ضوابــط هندســية - حواجز بــني العامل والتعرض لإلصابــة بالفايروس.

o الضوابــط اإلداريــة - السياســات واإلجراءات واملامرســات مثل جــدول العمل املتداخــل والعمل عن بعد 
وزيادة إجــراءات التباعد اإلجتامعي.



إنشــاء اإلجراءات الالزمــة يف مكان العمل

• تحديــد منســق ملكان العمــل لكوفيد- 19.

• فحــص وتحديــث سياســات العمل مثــل العمل عن بعد.

• جعــل وضــع كاممات الوجــه كأمر إلزامي.

• تدريــب املوظفــني عىل اإلجراءات والسياســات الجديدة.

• وضــع إجــراءات لفحص صحة املوظــف - قبل العمل.

إجــراءات مكان العمــل - التنظيف

• يجــب عــىل صاحــب العمــل تنظيــف وتطهــري جميع املناطق بشــكل روتيني مثل املكاتــب واألماكن العامة 

والحاممات واملعدات اإللكرتونية املشــرتكة واألســطح التي يتم ملســها بشــكل متكرر.

• يف حالــة االشــتباه أو التأكــد مــن إصابــة موظــف مريض بكوفيــد- 19، قم بإجراء تنظيــف وتطهري ُمركَّز 

العمل. ملكان 

إجــراءات مــكان العمل - املوظفني املرىض

• مطالبــة املوظفــني اإلبــالغ عندمــا يجــرون اختبــاًرا وتكــون نتيجتــه إيجابية أو عندما يعانون مــن أعراض كوفيد- 19.

• مطالبــة املوظفــني بالعــزل الــذايت. يجــب عىل املوظفــني إخطار املرشفني والبقاء يف املنزل. ال تســمح 
للموظفــني بالعــودة حتــى يتــم إســتيفاء معايــري العزل يف املنزل (إتباع إرشــادات مراكز الســيطرة عىل األمراض 

والوقايــة منهــا (CDC)) وإبــالغ املوظفــني اآلخريــن بالتعرض املحتمــل لإلصابة بالفايروس يف مــكان العمل 
(متوافــق مــع قانــون األمريكيني ذوي اإلعاقــة (ADA) - الحفاظ عىل الرسية).

املوظفني تدريب 

• يجــب أن يشــمل التدريــب السياســات واإلجــراءات الجديدة مثــل إجراءات الفحص وواجبــات العمل عن بعد 

وسياســة إبــالغ املوظفــني. تأكــد من التدريــب عىل أدوات التحكم الجديــدة مثل متطلبــات معدات الحامية 

الشــخصية (PPE) وتنظيف مــكان العمل

o نظافــة اليديــن والتطهــري البيئــي لألســطح - تنظيف وتطهري األســطح واملعدات بصــورة منتظمة.

o معــدات الحاميــة الشــخصية - يجــب تزويــد املوظفــني الذين يتواصلون بشــكل متكرر أو ملــدة طويلة مع 
الحــاالت املعروفــة أو املشــتبه بإصابتهــا بكوفيــد- 19 وإرتــداء جهــاز التنفس نوع N95 كحد أدىن.

o املراقبــة الصحيــة - بروتوكــوالت الفحــص لتحديــد حــاالت كوفيد- 19 املعروفة أو املشــتبه بها يف بداية 
نوبــات العمــل، يجــب عــىل املوظفــني اإلبالغ عن أي عالمات أو أعراض لإلصابــة بكوفيد- 19.

o التدريــب - يجــب عــىل أصحــاب العمــل توفري تدريب عــىل الوقاية من التعرض لإلصابــة بكوفيد- 19 
للموظفــني، مبــا يف ذلــك خطــوات اإلبالغ عن عالمات وأعراض اإلصابــة بكوفيد- 19. 



املتطلبات الخاصــة بالصناعة

• يجــب عــىل صاحــب العمــل يف رشكــة تجاريــة أو عملية أو منشــأة يف قطاعــات الصناعة املذكورة أدناه 
االمتثــال للمتطلبــات املحــددة لذلــك العمل أو عمليتُه أو منشــأتُه:

الكازينوهات  o

o مواقــع البناء

o الصــاالت الرياضيــة ومراكــز اللياقة البدنية

o الخدمــات املنزلية

التصنيع  o

o اللحــوم وعمليــة تصنيعها

o املكاتب

o الرعايــة الصحيــة الخارجية للمرىض 

o خدمات العناية الشــخصية

(Pre K-12) املــدارس مــن مــا قبل الحضانة حتــى الصف الثاين عرش o

o املعامــل البحثية

o املطاعــم والبارات

o محالت البيــع بالتجزئة

o املرافق الرياضيــة والرتفيهية

إضافية مصادر 

• إرشــادات للموظفني

• إرشــادات ألصحاب العمل

لقــراءة قواعــد الطوارئ الكاملــة ، قم بزيارة  املوقع
Michigan.gov/COVIDWorkplaceSafety. للمزيــد مــن املعلومات، اتصل

بالرقــم SAFEC19 (855-723-3219 )-855.  لإلبــالغ عن مخاوف الصحة والســالمة
.Michigan.gov/MIOSHAcomplaint  يف مــكان العمــل، إذهب إىل املوقع

www.Michigan.gov/COVIDWorkplaceSafety
www.Michigan.gov/MIOSHAcomplaint
https://www.michigan.gov/documents/leo/leo_miosha_c19_workplace_guidelines_casinos_698974_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/leo_miosha_c19_workplace_guidelines_construction_690394_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Gymnasiums_06-09-20.FINAL_693416_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_In-Home_Services_060920final_693445_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/leo_miosha_c19_workplace_guidelines_manufacturing_690395_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Meat_and_Poultry_Processing_Plants_696511_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Offices_691402_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Outpatient_Healthcare_Facilities_691894_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Personal_Care_Services_FINAL_6.8.20_693433_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_PreK-12_Schools_696510_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Research_Labs_691403_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Restaurants_and_Bars_691404_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Retail_691406_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/COVID-19_Workplace_Guidelines_for_Sports_and_Entertainment_Facilities_06-08-2020_693452_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/leo_miosha_c19_workplace_guidelines_employee_690396_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/leo/leo_miosha_c19_workplace_guidelines_employer_690397_7.pdf

