
کارمند ملزومات 

تعییــن میــزان قرارگیری برای کارمندان

تهیــە پلــن آمادگی و واکنش کووید- 19

كووید- 19
MIOSHA مقررات اضطراری

ایــن مقــررات پادمانهــای محــل کار را بــری متامی کســب وکار ها و ملزومات خــاص صنایع از جملە تولید، ساخت وســاز، 
خردەفروشــی، مراقبت بهداشــتی، ورزش ها و امکانات ورزشــی و رســتوران ها و میکدەها اعامل می کند. این مقررات 

از 14 اکترب 2020 اجرایی می گردد و بە مدت شــش ماە الزم االجرا هســتند.

• کارمنــد بایــد روتیــن و وظایــف پیشبینی شــدە را بــرای تعییــن در معرض کووید19- قــرار گرفنت کارمند     
    پیشــبینی  شــدە ارزیابی کند.

• ایــن کارمنــد بایــد کارها را براســاس خطرات زیر دســتەبندی کند:
o در معــرض خطــر کمــرت –  متــاس با عموم یا دیگر کارمندان الزم نیســت.

o در معــرض خطــر متوســط – نیــاز بــە ارتبــاط مداوم و/یــا نزدیک دارد (بەجز. با فاصلە شــش پا) با افرادی کە 
ممکن اســت SARS-CoV-2 گرفتە باشــند، اما بیامرانی کە شناســایی نشــدە  یا مشــکوک بە 

COVID-19 باشــند. کارمنــدان در ایــن دســتەبندی بــا خدمــات عمومــی و همــکاران در   
ارتباط هســتند.

o در معــرض خطــر بــاال – دارای پتانســیل بــاال بــرای در معرض قرارگرفنت منابع شــناختە شــدە کووید- 19، این 
میتوانــد شــامل متخصصیــن مراقبتهــای بهداشــتی، مجریــان قانون، کارمندان پرســتاری در خانە، حمل 

ونقل درمانی یا کارمندان مردەشــوی خانە باشــد.

o در معرض خطر بســیار باال – دارای پتانســیل باال برای در معرض قرارگرفنت منابع شــناختە شــدە یا   
مشــکوک کوویــد- 19 در طــول فرایندهــای درمانــی خــاص، معاینــە پــس از مــرگ یــا آزمایشــگاهی مــی   
باشــد. کارمندان در این دســتەبندی شــامل کارمندان مراقبت بهداشــت، دهان و مردەشــوی خانە می   

باشــند کــە با فرایندهای تولید-آیروســول رسوکار دارند.

• کارفرمــا بایــد بــرای جلوگیــری از مواجهــه کارکنــان بــا کووید19- برنامه مدونــی را تدوین و اجرا کند.

• ایــن طــرح بایــد شــامل تعییــن قرارگیــری در معــرض و جزئیات اقدامات کارفرما بــرای کاهش قرارگیری در  
    معــرض کارکنــان، از جملــه موارد زیر باشــد:

o کنــرتل مهندســی – موانــع میــان کارمند و در معــرض قرارگرفنت ویروس.

o کنرتلهــای اجرایــی – سیاســت ها، فرایندهــا و امــوری و رویەهــا هامنند برنامــه کاری متالطم، دورکاری و 
افزایــش اقدامــات فاصله اجتامعی.



تعییــن رویەهای محل کار

• یــک هامهنگ کننــدە محــل کار کووید- 19 را شناســایی کنید.

• سیاســتهایی همچــون دورکاری را بررســی و بــەروز کنید.

• در صــورت لزوم، پوشــاندن صــورت را اجرایی کنید.

• خط مشــی و فرایندهــای جیــد بــە کارمندان آموزش دهید.

• فرایندهــای غربالگــری بهداشــت کارمنــدان – قبل از کار.

رویکردهــای محل کار - متیزکردن

• کارفرمــا بایــد بطــور روزمــره متــام بخش  ها هامنند دفاتر کار، مکانهای مشــرتک، حــامم ، تجهیزات 

الکرتونیکــی مشــرتک و ســطوحی کــه مرتباً ملس می شــوند را متیــز و ضدعفونی کند.

• اگــر کارمنــد مشــکوک یــا تائیــد شــدە بە بیامری کووید19- وجــود دارد، متیزکردن و ضدعفونــی پیرشفته محل 

کار را انجــام دهید.

رویکردهــای محــل کار - کارمندان بیامر

• از کارمنــدان بخواهیــد وقتــی آزمایــش مثبــت مــی گیرند یا عالئــم کووید19- را تجربه می کننــد، آنرا گزارش دهند.

• کارمنــدان را ملــزم بــە خو-منزوی کــردن کنیــد. کارمندان بایســتی رسپرســتان خود را مطلع ســازند و در خانــە مبانند. تا 

زمانــی کــە اقــدام منزوی شــدن در خانە صــورت نگیرد، اجازە ندهید کــە کارمندان بازگردند

 - ADA  و ســایر کارمنــدان را از مواجهــە احتاملــی محــل کار مطلــع کنید (ســازگار با (را پیش بگیریــد CDC راهنامیــی)

رازداری کنید)

کارمند آموزش 

• آمــوزش بایــد شــامل خط مشــی ها و رویکردهــای جدیــد مانند رویکردهای غربالگــری، وظایف دورکاری و خط 

مشــی گــزارش کارکنــان باشــد. از آموزش در خصــوص کنرتلهای جدید هامننــد ملزومات تجهیــزات محافظتی 

شــخصی (PPE) و متیزکــردن محــل کار اطمینــان حاصل منایید.

o بهداشــت دســت و ضد عفونی ســطح محیط – متیزکردن مدام و ضدعفونی ســطوح و تجهیزات.

o تجهیزاتــی حفاظــت شــخصی – کارمنــدان در ارتبــاط نزدیکــی مکــرر یا طوالنی مدت با موارد شناختەشــدە یا 
مشــکوک کووید- 19 باید مجهز بە دســتگاە تنفســی N95 باشــد و حداقل اســتفادە کند.

o پایش مراقبت – بررســی پروتکل ها برای شناســایی موارد شناختەشــدە یا مشــکوک کووید19- در آغاز 
تغییــر شــیفت های کاری، کارمنــدان بایــد هرگونــە عالیم یا نشــانەهای کووید19- را گزارش دهند.

o آمــوزش – کارفرمایــان بایــد آمــوزش پیشــگیری مواجهە بــا کووید- 19 بە کارمنــدان، از جملە مراحل گزارش 
عالیــم و نشــانەهای کووید- 19.



ملزومــات خاص-صنعت

• کارفرمای یک کســب وکار، فعالیت، یا تســهیالت در بخشــهای صنعت که در زیر عنوان شــده اســت باید از    
  ملزومــات مربــوط بــه کســب وکار، فعالیت یا تســهیالت خــود پیروی کند:

کازینوها  o

o ساخت وساز

o ســالنهای ورزشــی و مراکز سالمت

o خدمــات داخل-خانە

o تولید

o گوشــت و فرآوری

o ادارات

o مراقبت هــای رسپایی

o خدمات مراقبت شــخصی

o مــدارس قبل از کالس 12م

o آزمایشــگاەهای تحقیقاتی

o رســتورانها و میکدەها

o خردەفروشی

o امکانات ورزشــی و تفریحی

دیگر منابع 

• ڕاهنامیی هــای کارمندان

• ڕاهنامیی هــای کارمندان

بــرای خوانــدن مقررات اضطراری کامــل، بازدید کنید از
 Michigan.gov/COVIDWorkplaceSafety. برای کســب اطالعات بیشــرت،

متــاس حاصــل کنید با شــامرە SAFEC19 (855-723-3219 )-855. بــرای گزارش نگرانی ها در 
.Michigan.gov/MIOSHAcomplaint خصــوص ســالمت و ایمنــی در محــل کار، مراجعە کنید بە

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



