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  ةــابــتـــكــة الــنــجــل
  

  :من كل كتابة ھذا الدليلفي  ساھموزارة الشؤون االجتماعية،  إشراف تحت
 

 

ì…]ý] íÚ^ÃÖ] ‚ÏËjÖ g ØÇÖ] íÚøŠÖ]æ íéßã¹] ’Ö]<‚ãÃÚíéßã¹]<íÚøŠÖ]æ<ív 

  األستاذ حبيب النوايقي  المحجوب لطفي الدكتور
  المھنية والسالمة الصحة معھد مدير عام  مدير عام تفقد طّب الشغل والّسالمة المھنّية

 رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل 

  ماجدة باني الدكتورة  قلوز ھيام الدكتورة
 للشغل متفقدة طبيبة معية في طّب الشغلمساعدة استشفائية جا

  
  سنية الفھري الدكتورة  الدكتورة كوثر القالل
 شغل طبيبة طبيبة متفقدة للشغل

  الدكتور محمد الشطي  الدكتورة ھالة الشريف
 شغل طبيب طبيبة متفقدة للشغل

  
  ليندا حداد الدكتورة  الدكتورة نادية ليليا ماليكي

 للشغل متفقدة طبيبة طبيبة متفقدة للشغل
  

  نسرين كمون الدكتورة  تورة وفاء سجيلالدك
 طبيبة متفقدة للشغل مساعدة استشفائية جامعية في طّب الشغل

  
  السيد شكري سلطاني  الدكتورة إيناس التونسي
 مھندس طبيبة متفقدة للشغل

 
  السيد سفيان زكري 
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 :مقدمة 

اليا أماكن العمل، كسائر الجماعات البشرية، لخطر العدوى بالفيروس التاجي تتعرض ح 

الجديد، حيُث تشّكل كثافة العمال في نفس الموقع وتعدد المبادالت واالتصاالت بينھم، عوامل 

وفي إطار التحضير لالستئناف الموجه للعمل بالمؤسسات، وجب وضع تدابير . مالئمة للعدوى

القطاعات وأخرى خصوصية لبعض األنشطة للتوقي من فيروس  صحية عامة صالحة لكل

  ".19- كوفيد"
  

وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى األحكام التي نّصت عليھا مجلة الشغل التونسية فيما 

   152الفصالن (منھا يتعلق بمسؤولية المؤجر لحماية العمال من المخاطر المھنية والوقاية 

مؤجر، في الظروف الحالية، أن يلتزم بالقوانين المتعلقة بحماية كافة يتوّجُب على ال ،)2-152و

، والذي 2020مارس  13المؤرخ  2020-152السكان طبقا ألحكام المرسوم الحكومي عدد 

  .مرض ُمْعدٍ " 19-كوفيد" ينص على أن اإلصابة بفيروس كورونا المستجّد 
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*  .إعالم وتوعية العملة بمخاطر المھنة التي يمارسونھا

  توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية المناسبة وتدريب العمال على استخدامھا،* 

  حماية العمال من مخاطر اآلالت والمعدات والمواد المستعملة،* 

  ئمة،توفير ظروف وبيئة عمل مال* 

  السھر على صحة العمال في أماكن العمل، *

على كل مؤّجر أن يتخذ التدابير الالزمة والمناسبة لحماية العمال ووقايتھم من  :2-152الفصل 

  :وعليه بالخصوص القيام بما يلي .المخاطر المھنية

 .وتحمل على كاھل المؤجر المصاريف التي تستجوبھا تلك الخدمات  

تشمل خدمات الصحة والسالمة المھنية جميع المؤسسات واألنشطة الخاضعة لھذه  :152الفصل 

 .المجلة

 3 



 

    

ً للفصل ق التدابير الصحية من مجلة الشغل، أن يطبّ  3-152 كما يتعيّن على العامل، وفقا

 .للحفاظ على صحته وصحة زمالئه في العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  .نه إجراؤھاالخضوع للفحوص الطبية التي يُطلب م

إبالغ رئيسه المباشر فورا بكل خلل يالحظه يُمكُن أن يتسبب في خطر على الصحة * 

  والسالمة المھنية،

اإلعالمية والتحسيسية المتعلقة بالصحة  المشاركة في الدورات التكوينية واألنشطة* 

  والسالمة المھنية التي تنظمھا أو تنخرط فيھا المؤسسة،

  استعمال وسائل الوقاية الموضوعة على ذمته والمحافظة عليھا،* 

 *  ،تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحته وسالمته وصحة وسالمة العاملين معه بالمؤسسة

الصحة والسالمة المھنية وعدم يتعين على العامل االمتثال للمقتضيات المتعلقة ب :3-152الفصل 

وھو مطالب بالخصوص بما . ارتكاب أي فعل أو تقصير من شأنه عرقلة تطبيق ھذه المقتضيات

  :يلي

الخاضعة ألحكام مجلة الشغل التونسية لمساعدتھا على  التجارة ھذا الدليل موجه لمؤسسات

اعتمادا على التوصيات الصادرة عن وزارة  ،وضع تمشي وقائي إلى غاية نھاية الجائحة

  .الصحة

ھذا ويجد التذكير أن معھد الصحة والسالمة المھنية على ذمة كافة المؤسسات لتقديم 

  .المساعدة التقنية من أجل حسن تنفيذ ھذه التوصيات

فون بمراقبة تطبيق ھذه اإلجراءات كما أّن األطباء المتفقدين للشغل ومتفقدي الشغل مكلّ 

  .الوقائية المنصوص عليھا بھذا الدليل
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التوصيات المذكورة الحقا، تم إعدادھا اعتمادا على المعلومات المتوفرة إلى تاريخ نشر ھذا الدليل، : حظةمال

 .ويمكن لھذه التوصيات أن تتطور بحسب تطور المعلومات والمعطيات العلمية حول الفيروس التاجي

I- 19-كوفيد" الكورونا بفيروس المرض:" 
 -  واللمس؛ القطيرات بواسطة آخر إلى إنسان من الفيروس انتقال

 - :طريق عن العدوى تتم

 الفيروس؛ بحامل والمطول المباشر االتصال بعد الھواء* 

*  ).األسطح على المترسبة بالقطيرات( ملوثة بأيدي الفم أو األنف أو العين لمس

 الرئيسية الطرق ھي الملوثة، واأليدي الوجه على الكبيرة القطيرات عبر االنتشار -

  .للعدوى
 

 
  ،أيام 6و 5 بين تتراوح حضانة فترة بعد "19- كوفيد" بفيروس عدوىال أعراض تظھر -

 - :في األعراض ھذه تمثلوت. األنفلونزا أعراض تشبه السريرية األعراض تكون ما عادة

 ،التنفس في ضيق سعال، :تنفسية أعراض* 

 حمى،* 
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 قشعريرة،* 

 تعب، أو وھن* 

 صداع،* 

 صل،والمفا بالعضالت آالم* 

  .اضطرابات في الجھاز الھضمي* 
II -  دور المتدخلين داخل المؤسسة:  

  : رئيس المؤسسة -1

لحماية العمال والحفاظ على نشاط المؤسسة، يتعين على كّل مؤّجر القيام بتحليل المخاطر 

  :وتتمثل مھامه في .التي يتعرض لھا العمال ومسدي الخدمات والحرفاء والمزودين

  :ن منة أو تنسيق، تتكوّ إحداث خلية أزم -أ

  رئيس المؤسسة أو من ينوبه، رئيس، -

  المسؤولين عن اإلدارات المركزية، إن وجدوا، -

  طبيب الشغل، -

  المسؤول عن السالمة المھنية بالمؤسسة، إن وجد، -

  .ممثلين عن العملة -

  :وتتمثل مھمة ھذه اللجنة بالخصوص في

  خاص بالمؤسسة باالعتماد على ھذا الدليل،" 19-كوفيد"إعداد برنامج وقاية من فيروس  -

  .السھر على تطبيق اإلجراءات الصحية ومراقبتھا وتقييمھا -

  :التواصل مع العمال ومسدي الخدمات والحرفاء والمزودين -ب

  :يُنصح بالتواصل حول الوضع الوبائي الحالي والتنظيم الجديد للعمل خالل الجائحة

  :مع العمال

بعدم مباشرة " 19-كوفيد"امل يشكو من أعراض اإلصابة بفيروس التنبيه على كل ع -

  عمله، 

التواصل حول إجراءات الوقاية من خطر العدوى وإجبار كل العمال على احترام التدابير  -
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جراءات الواجب من بين ممثلي العملة لتنسيق اإل" 19-كوفيد"تعيين مسؤول مرجعي  -

  ،اتباعھا واحترامھا

العمل بالتناوب، تغيير توقيت العمل، اللجوء إلى : راتيب الجديدة لنظام العملشرح الت -

  ،... البطالة الفنية، العمل عن بعد، 

  

  

  التواصل بانتظام مع الفرق المعنية بالعمل عن بعد، -

  .االستماع إلى تساؤالت العمال ومخاوفھم -

  :مع المزودين والحرفاء ومقدمي الخدمات

  .اعد الصحية والتدابير الواقية الواجب احترامھا للدخول إلى المؤسسةاإلعالم حول القو -

الحترام شروط  ...)البشرية والمادية والمالية(تقييم الحاجيات وتوفير الموارد الالزمة  -ج

  :حفظ الصحة

  فريق أو فرق التنظيف، -

رقية ماء الجافال، مواد التنظيف، محلول مائي كحولي، صابون، مناديل و: الحاجيات -

للفضالت، أكياس بالستيكية، قفازات، مقياس جبيني لقيس حرارة الجسم  سالتلتجفيف األيدي، 

  .باألشعة تحت الحمراء، كمامات

   :طبيب الشغل -2

  :تتمثل مھامه في

  ،"19-كوفيد"تقديم النصائح للمؤجر والعمال وممثليھم حول إجراءات الوقاية من فيروس -

ماتية المنشورة على موقع وزارة الصحة حول اإلصابة الرجوع إلى المواقع المعلو -

  واالطالع على آخر المستجدات،"  19- كوفيد"بفيروس 

  ،"19-كوفيد"تنظيم وتنشيط حصص تحسيسية حول الوقاية من خطر العدوى بفيروس  -

" 19- كوفيد"وضع إجراءات خاصة بكيفية التعامل مع الحالة المشتبه بإصابتھا بفيروس  -
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البت في التأھل الطبي للعمل لحاملي األمراض المزمنة أو األمراض التي من شأنھا أن  -

  ،"19-كوفيد"تسبب مضاعفات عند اإلصابة بفيروس 

للعمل البت في التأھل الطبي للعمل لألجراء في إطار الفحوصات الطبية عند العودة  -

  ."19-كوفيد"وخاصة على إثر التوقف عن العمل بسبب اإلصابة بفيروس 

  

  

  :مسؤول السالمة المھنية -3

  :تتمثل مھامه في

التنسيق مع طبيب الشغل وتنشيط حصص تحسيسية وتكوينية لفائدة المسؤولين  -

  ،والعمال حول اإلجراءات الواقية ووسائل الحماية" 19- كوفيد"المرجعيين 

ئمة الحاجيات الالزمة لتطبيق شروط حفظ الصحة بالتنسيق مع طبيب الشغل ضبط قا -

  وتكوين مخزون،

وتعمير تقارير يومية ) أو المرجعيين(المرجعي ) أو المسؤولين(التنسيق مع المسؤول  -

، وإرساله إلى خلية التنسيق في إطار مراقبة تطبيق 1طبقا للنموذج المقترح بالملحق عدد 

  .شروط حفظ الصحة

  عدم التغافل عن بقية المخاطر المھنية
  

III -  19-كوفيد"التدابير الحاجزة ضد فيروس:"  

  : نظافة اليدين -1
  :غسل اليدين بالصابون -أ

  غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون،: ضمان نظافة اليدين -

  توفير نقاط ماء سھل الوصول إليھا بأماكن العمل، -

ند الدخول للمؤسسة وقبل وبعد كل استراحة وقبل األكل ع: يجب على العامل غسل يديه -
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الذي يجب تعليقه عند نقاط غسل ( 2يتم غسل اليدين وفقًا للمراحل المحددة بالملحق  -

  ،)األيدي

  تذكير العمال بكيفية غسل األيدي، -

  ،)فھي خزان للميكروبات وتقلل من فعالية الغسل(اء الخواتم واألساور عدم ارتد -

  تزويد نقاط غسل اليدين بالصابون بانتظام، -

  .عمال مناديل ورقية لتجفيف األيديوضع على ذمة ال -

  

  :ارتداء القفازات -ب

  ال ينصح بارتداء القفازات، ألن غسل اليدين ھو اإلجراء األولوي، -

ارتداء ) اضكعمال شبابيك التذاكر والقبّ (ذين يشغلون أماكن معينة يمكن للعمال ال -

  القفازات ذات االستعمال الواحد،

  يجب غسل اليدين قبل ارتداء القفازات، -

  .كيفية ارتداء القفازات ونزعھا 3يبيّن الملحق عدد  -

  :تطھير األيدي بالمحلول المائي الكحولي -ج

يحتوي على (، يجب استعمال محلول مائي كحولي صورة عدم توفر الماء والصابون في -

كيفية  4ويبين الملحق عدد . ، ويجب أن تكون األيدي نظيفة لتطھيرھا)٪ كحول على األقل70

  ،)للتعليق(التطھير 

، إن لزم وضع على ذمة العمال قوارير فردية من المحلول المائي الكحولي بالعدد الكافي -

  .األمر

  :يةالقواعد الصحية التنفس -2

  :الكمامات الواقية القماشية

تمّكن، باإلضافة إلى حماية مرتديھا، من تجنّب تلوث المحيط والبيئة من خالل تجنب الرذاذ 

  :لذا .المنبعث من الشخص الذي يرتدي الكمامة عند السعال أو العطس أو التحدث
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  ،بالعدد الكافي تمكين كافة العمال من كمامات واقية قابلة للغسليجب  -

فرض ارتداء الكمامة عند التنقل من المنزل إلى أماكن العمل وخالل كامل يوم العمل  -

  وفي طريق العودة إلى المنزل،

  ،5بالملحق  ةالموضح مراحلارتداء الكمامة الواقية واستعمالھا باتباع  -

  يجب تغيير الكمامة بمجرد أن تصبح مبللة، -

للغسل، تحددھا الشركة المصنعة، ويجب  طريقة غسل وتجفيف الكمامة الواقية القابلة -

  .االمتثال لتوصياتھا لتجنب تآكلھا المبكر أو تدھور فعالية ترشيحھا

  :التأكيد على التعليمات الصحية التنفسية العامة

االستعمال الواحد، يتم التخلص منه على الفور  يتغطية الفم عند السعال بمنديل ورقي ذ -

ويفضل أن تكون ذات (على كيس بالستيكي للقمامة ولھا غطاء في سلة المھمالت، التي تحتوي 

  ،)دواسة

رميه على الفور في و االستعمال الواحد يتغطية األنف والفم عند العطس بمنديل ورقي ذ -

  سلة المھمالت،

االستعمال الواحد عند سيالن األنف والبصق، والتخلص منه  ياستعمال منديل ورقي ذ -

  الت،على الفور في سلة المھم

  توفير سالت مھمالت بالعدد الكافي في أماكن العمل، -

  غسل اليدين دائما بعد السعال أو العطس أو البصق أو مسح األنف، -

  .تجنب لمس الفم أو العينين باأليدي أو بالقفازات -

  :التباعد الجسدي -3

  متر بين العمال، 01المحافظة على مسافة سالمة ال تقل عن  -

الجسدي بين العمال، نظرا إلى أنه يمكن أن يكون العامل حامال لفيروس تجنب االتصال  -

  ،تبدو عليه العالمات السريريةأن ومعديًا قبل " 19- كوفيد"

  .منع التسليم بالعناق أو بالمصافحة -

IV - اإلجراءات التنظيمية :  
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  :التصرف في الموارد البشرية -1

  متر بين العمال 01احترام التباعد الجسدي بترك مسافة ال تقل عن 

  تشجيع العمل عن بُعد، -

الحد من عدد األشخاص المتواجدين في مكان العمل في نفس الوقت أو في نفس المحل  -

إعادة تنظيم توقيت العمل، العمل بالتناوب، العمل بنظام الحصة، العمل : وذلك باللجوء إلى

  ... .بمكاتب فردية، 

  ات، قدر اإلمكان، تجنب التنقالت والمقابالت واالجتماع -

تفضيل تبادل المعلومات بين العمال عبر الھاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس ولو  -

  كانوا في نفس المبنى، 

  استعمال المدارج عوضا عن المصعد، -

    مع وجوب احترام مسافة ال تقل عن شخصين 02الحد في عدد مستخدمي المصعد لـ -

  متر بين األشخاص، 01

  لى ذمة العمال موزع حائطي لمحلول مائي كحولي قرب المصاعد،وضع ع -

  .منع العمال من مغادرة المؤسسة أثناء فترات االستراحة -

  :تدابير الوقاية بمدخل المؤسسة -2

  متر بين العمال بمدخل المؤسسة، 01تجنب االندفاع واحترام مسافة ال تقل عن  -

  عدم نزع الكمامات، -

  والصابون أو بمحلول مائي كحولي عند مدخل المؤسسة،غسل األيدي بالماء  -

قبل الدخول إلى أماكن " 19-كوفيد"تقصي يومي للحاالت المشتبه بإصابتھا بفيروس  -

 :العمل وذلك بـ

ويجب اتخاذ . قيس درجة حرارة الجسم لدى كل العمال بانتظام عند مدخل المؤسسة *

للتعرف على حاالت اإلصابة بـفيروس نتائج ھذا القيس بحذر ومعرفة حدود ھذا القيس 

  ".19- كوفيد"

  .6تقييم الحالة الصحية للعامل عن طريق االستبيان المذكور بالملحق عدد  أو/و *
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أو بالقيام باالستبيان /يجب أن يبقى كل عامل مكلف بقيس درجة الحرارة و

ه وأن متر مع الشخص الذي يتم تقييم 01بمدخل المؤسسة، على بعد مسافة ال تقل عن 

  ).كمامة وواقي للعنين(يرتدي وسائل الوقاية الفردية 

  .منع استعمال جميع أنواع آالت تسجيل الحضور -

وإذا توجب استعمال آلة تسجيل الحضور بالبصمة، فيجب وضع موزع حائطي للمحلول 

  . وعلى العامل أن يفرك يديه بالمحلول قبل تسجيل الحضور. المائي الكحولي قرب اآللة

  : جراءات الوقاية بحجرات المالبسإ -  3

تعليق المعلقات التحسيسية بمداخل حجرات المالبس للتذكير بالتعليمات وقواعد حفظ   -

  الصحة التي يجب احترامھا،

تجنب االزدحام أمام حجرات المالبس وذلك برسم خطوط على األرض الحترام المسافة   -

  متر بين العمال، 01التي ال تقل عن 

متر  01خول العمال بالتناوب لضمان احترام مسافة السالمة التي ال تقل عن تنظيم د -

  داخل حجرات المالبس،

  عدم نزع الكمامات داخل حجرات المالبس، -

يجب  خالل، وفي انتظار ذلك،يجب تالفي ھذا اإل في حالة عدم وجود خزانات فردية، -

  ل،متر على األقل بين األغراض الشخصية للعما 01ترك مسافة 

غسل األيدي بالصابون أو بمحلول مائي كحولي عند الدخول والخروج من حجرات  -

  .المالبس

  : إجراءات الوقاية بقاعات األكل وأماكن االستراحة -4

  متر بين العمال، 01تجنب الصفوف المكتظة واحترام مسافة ال تقل عن  -

. ن مجموعة إلى أخرىتوزيع العمال إلى مجموعات صغيرة وتواقيت استراحة مختلفة م -

ويحدد عدد األشخاص بكل مجموعة حسب مساحة القاعة مما يضمن احترام مسافة السالمة بين 

  .)1على سبيل المثال، انظر إلى الصورة (متر  01األشخاص التي ال تقل عن 
  



  
  وضعيات العمال حول موائد الطعام: 1الصورة 

  

 - متر بين العمال،  01فة ال تقل عن تنظيم طاوالت األكل بصفة تمكن من احترام مسا

تجھيز أحواض غسل األيدي بالصابون والمناديل الورقية ذات االستعمال الواحد لتجفيف  -

 األيدي،

  للنفايات بھا أكياس بالستيكية بالقرب من أحواض غسل األيدي، سالتوضع  -

 غسل األيدي قبل نزع الكمامة ثم حفظھا في كيس بالستيكي نظيف، -

 أليدي قبل الشرب واألكل،غسل ا -

 ،...)والصحون  كؤوسال(عدم تبادل أدوات األكل  -

إزالة التجھيزات الجماعية كالثالجات وآالت تسخين المأكوالت والموزعات  -

  األوتوماتيكية للمشروبات،

 -  تفضيل تناول وجبات باردة يعدھا العمال بمنازلھم،

  ني،إغالق الفضاءات المخصصة للتدخين داخل المبا -

تنظيف وتطھير األرضية والخزانات والطاوالت والنوافذ ومقابض األبواب بعد خروج  -

  .كل فريق من العملة

 -  .تھوئة المحالت دوريا

  : سالمة المحيط داخل المؤسسة -5

مثل اللوحات الرقمية واألقالم وأجھزة االتصال (تجنب تبادل المعدات والتجھيزات  -

  ،...)وأدوات العمل
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  بالفضاءات المشتركة،) المجالت والصحف والصور(إزالة األشياء الغير ضرورية  -

مقابض األبواب، مساند المقاعد، (تنظيف وتطھير األسطح األكثر استعماال من العمال  -

المدارج، دورات المياه، لوحات  واقيأزرار المصعد، الطاوالت، أزرار اإلنارة، حنفيات الماء، 

  ،...)فأرة الحاسوبمفاتيح الحواسيب، 

يجب على العامل تنظيف وتطھير مكان عمله قبل الشروع في العمل وبعد االنتھاء منه  -

  مستعمال قطعة قماش مبللة بمحلول ماء الجافال، 

تنظيف وتطھير حجرات المالبس وقاعات األكل ودورات المياه بصفة منتظمة، على  -

  األقل قبل وبعد كل استعمال،

  أماكن استقبال الحرفاء والّزّوار، على األقل مرة كل أربع ساعات، تنظيف وتطھير -

  

  

 - يجب بداية التنظيف من المنطقة األكثر نظافة إلى المنطقة األكثر تلوثا،

تعديل البّخاخ لبخ المطھر في شكل قطرات كبيرة الحجم وتجنب تكوين الرذاذ الذي يمكن  -

 سلبية على جھازه التنفسي،أن يستنشقه العامل ويتسبب له في تأثيرات 

  تجھيز مغاسل األيدي بالصابون وبمناديل ورقية ذات االستعمال الواحد لتجفيف األيدي، -

  توفير سالت فضالت بھا أكياس بالستيكية بالعدد الكافي بجانب أحواض غسل األيدي، -

 -  .يجب على عمال النظافة ارتداء مالبس العمل وكمامات وقفازات التنظيف

 -6  :ئة أماكن العملتھو

 -  تھوئة المحالت بانتظام وذلك بفتح النوافذ واألبواب مرتين على األقل كل حصة عمل،

  ،...)النوافذ (ترك مصادر التھوئة الطبيعية مفتوحة إن أمكن ذلك  -

  تشغيل التھوئة الميكانيكية بالمباني المزودة بھا مع غلق األبواب، -

يجب المحافظة على ) أو التسخين/التبريد و(عالجة الھواء بالنسبة للمباني المجھزة بنظام م -

  المد الخارجي للھواء، وإيقاف، إن أمكن، رسكلة الھواء،

الحرص على حسن سير وصيانة أجھزة التھوئة طبقا للمتطلبات القانونية الجاري بھا  -

  مقادير من الماء 09+  درجة 12 مقدار من ماء الجافال 01= ماء الجافال محلول للتطھير، استعمال 
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 : الخارجي المحيط مع المؤسسة تفاعل -7

استعمال األجھزة االتصال الداخلي، الحد في (حرفاء وضع إجراءات لدخول الزوار وال -

عدد الزوار والحرفاء وصفوف االنتظار، البرمجة المسبقة لزيارات المزودين، إعالم وتعليق 

اإلجراءات العامة التي اتخذتھا المؤسسة مثل المسافة الدنيا بين األشخاص، توفير المحاليل 

 ،......)المائية الكحولية 

 ؛....) كالتوقيع اإللكتروني على العقود ، (مكان في التعامل بالوثائق الورقية الحد قدر اإل -

ولو كان األشخاص المعنيون يعملون بنفس  تفضيل استخدام الھاتف أو البريد اإللكتروني، -

 .المبنى

 :إذا كان ال بد من استعمال الوثائق الورقية

فادي المالمسة بين األيدي، مع وضع الوثائق على سطح نظيف لتسلمھا أو تسليمھا، لت -

 متر بين األشخاص،    01مراعاة مسافة ال تقل عن 

 استعمال القلم الشخصي، -

من الزجاج (تعزيز التباعد الجسدي للعمال الذين ھم باتصال مع الزوار بواسطة حواجز  -

ويجب تطھير ھذه الحواجز بصفة متكررة مع احترام نفس إجراءات ). أو البولي كربونات

 التطھير لألسطح األخرى،

تجنب كل اتصال جسدي مع الحرفاء، على سبيل المثال وضع البضائع على سطح حيث  -

  ."من يد إلى يد"يمكن للشخص تطھيرھا ثم رفعھا، بدالً من إعطاء البضائع 

  :التعامل مع الحرفاء -8

  :عند مدخل المتجر -أ

حسب  جد في نفس الوقت داخل المتجرتحديد العدد األقصى للحرفاء الذين بإمكانھم التوا -

منافذ الدخول والخروج من المتجر قدر االمكان لتجنب  عدد الترفيع في(طاقة استيعابه 

  ،)االزدحام

  ،متر بين الحرفاء 01احترام التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن : تنظيم صفوف االنتظار -
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بمراقبة حسن عملية االنتظار بالنسبة للمساحات التجارية الكبرى، تعيين عامل مكلف  -

  .أو عدم احترام التباعد الجسديبينھم  لتقاطعاتفادي ل ،خارج المتجر ونصح الحرفاء

ل حريف يدخل لتمكين كيجب على ھذا العامل ارتداء كمامة والوقوف أمام مدخل المتجر و

  .المطھر المائي الكحوليالمتجر من 

رية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي مدخل المتجر تشير إلى اجبابمعلقات  تعليق -

  .متر على األقل 01 ـب

مع عن المستعملة بمنطقتين مختلفتين منھا المشتريات وفصل النظيفة  سالتتنظيف  -

  .بكل وضوحا مھيلإاالشارة 

  :على مستوى الممرات والرفوف -ب

 بين التقاطعب لحركة لتجنل الواحد تجاهلتحديد االعلى أرضية المتجر عالمات رسم  -

  ،الحرفاء

يجب . عملية تنظيم وتعبأة الرفوف خالل الفترات الزمنية األقل ذروةمن المحبذ أن تتم  -

  .على العامل المكلف بذلك ارتداء كمامة

  

  

  :بالقباضخاصة  تدابير -ج

        اجز من الزجاج الشفاف أو من البالستيكووضع ح، بجسديالتباعد الترك مسافة  -

يجب تنظيف ھذه . الرذاذ المنبعث من الحرفاءللحد من خطر تناثر  )ة(القابضلحماية أو غيره، 

  ،الحواجز عدة مرات في اليوم

 )ة(للقابضوضع الحواجز، يمكن أو متر  01بـجسدي التباعد التعذر ترك مسافة  ذاإ -

  ،الوجه كامل ارتداء قناع شفاف يحمي

  ،)ة(القابضذمة كحولي على المائي المحلول قارورة من الوضع  -

  ،ارتداء كمامة وتغييرھا كل أربع ساعات أو كلما تبللت) ة(القابضيجب على  -

االستخالص  فضاءتنظيف وتطھير  )ة(القابض، يجب على )ھا(عند مباشرته لعمله -
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حتى يتوفر  أمكن ذلك،كلما  استخالص،طتي محعلى كل ترك محطة استخالص فارغة  -

  .والحرفاء من جھة ثانيةالقباض من جھة، وبين فيما بينھم  للقباضشرط التباعد الجسدي 

  .محطات االستخالص لتجنب صفوف االنتظار علىتوزيع الحرفاء  -

تالم الخالص نقدا، تجنّب اس وإذا كان. الدفع عن طريق البطاقة البنكية أو البريدية تشجيع -

  ،...)أُعّد للغرض  يمكن وضع النقود بطبق صغير(النقود من يد الحريف وتسليم 

  ،تطھير لوحة مفاتيح محطة الدفع اإللكتروني عدة مرات في اليوم -

  .يتولى الحريف تعبئة مشترياته بنفسه -

  :توصيل البضائع لمصلحةتوصيات  -د 

  ،اضحة يجب اتباعھااجراءات و تنظيم خدمة توصيل البضائع وذلك بإعداد -

المحلول المائي الكحولي لتطھير األيدي بعد كل قوارير من ّد عمال توصيل البضائع بم -

  ،عملية توصيل

ي بين عامل التوصيل يدلألمس التدون عند تسليمھا على األرض وضع البضائع  -

  والحريف،

 عد جسدي الاسترجاعھا مع احترام مسافة تباووضع الوثائق على سطح نظيف لتسليمھا  -

  .يجب على كل طرف استعمال قلمه الخاص. متر 01قل عن ي

إلى مقرات سكنى ات التي سيقع توصيلھا يتنظيم منطقة لتحضير الطلبوتخصيص  -

  ،الحرفاء داخل المتجر بجانبحتى ال تتراكم الحرفاء 

من منفذ مختلف عن  مقرات سكنى الحرفاءات التي سيقع ايصالھا إلى ياخراج الطلب -

 .الحرفاء دخلم

V-  نقل العمال:  
  :يجب: في حالة تكفل المؤسسة بنقل العمال بالحافالت -

 توفير العدد الكافي من الحافالت،    -

 ،)ويجب أن يكون كافة الركاب جالسين(تخفيض عدد ركاب الحافلة إلى النصف  -
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 إعالم العملة بإجراءات وقواعد حفظ الصحة التي يجب احترامھا، -

متر على األقل  01واحترام مسافة  تدافع عند الصعود والھبوط من الحافالتتجنب ال -

  بين العمال، 

 تطھير األيدي بمحلول مائي كحولي قبل الصعود إلى الحافالت، -

 متر على األقل بين العمال داخل الحافلة، 01احترام مسافة  -

 متر على األقل بين العمال وسائق الحافلة، 01احترام مسافة  -

 استعمال الكمامة الواقية داخل الحافلة إجباري،  -

وتھوئتھا قبل ...)  األرضية والكراسي واألعمدة ومقابض األبواب (تطھير الحافالت  -

 وبعد كل رحلة،

 . تطھير لوحة القيادة ومقود الحافلة بصفة منتظمة -

  :في حالة استعمال وسائل النقل الخاصة -
 ري،استعمال الكمامة الواقية إجبا - 

ثالثة أشخاص على ) 03(الحرص على أال يتجاوز عدد ركاب السيارة الشخصية  -

 أقصى تقدير، 

 .شخص واحد عند استعمال وسيلة نقل ذات عجلتين -

  :في حالة استعمال النقل العمومي -

 استعمال الكمامة الواقية إجباري، -

  .احترام التدابير الواقية وحفظ الصحة -

VI - بفيروس بإصابته يُشتبهُ  عامل اكتشاف حال في باعهات الواجب السلوك   
  : العمل بمواقع" 19-كوفيد"

 أحد لدى" 19-كوفيد" بفيروس باإلصابة توحي سريرية عالمات ظھور صورة في  
 مسبقا بإعداده األزمة خلية وقامت سھلة التدخل إجراءات تكون أن يجب العمل، بمواقع العمال

  .الشغل طبيب مع بالتشاور
  .يجب أن تكون إجراءات التدخل معلقة ومعروفة لدى كافة العمالكما 
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  ما العمل ؟
  عزل العامل بالمكان المحدد مسبقا، مع ضرورة احترام التدابير الواقية، -

  إعالم الرئيس المباشر وطبيب الشغل، -

  إعالم اإلدارة الجھوية للصحة، -

تناق، أوجاع بالصدر، اخ(في صورة وجود عالمات خطورة  190االتصال بالرقم  -

  ،... )غياب عن الوعي 

إعالم األشخاص الذين اتصلوا به حتى يكونوا على يقظة للظھور المحتمل لديھم  -

وحتى يلزموا منازلھم إلى حين اإلعالن عن " 19-كوفيد"للعالمات السريرية لإلصابة بفيروس 

  نتائج تحاليلھم، 

لمحالت التي مكث بھا العامل المصاب إعداد اإلجراءات التي تحدد كيفية تطھير ا  -

  .7باتباع التوصيات الخصوصية المذكورة بالملحق 

  .ساعات على األقل قبل الشروع في عملية تطھير المحالت 6من المحبذ االنتظار  -
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  المالحـق
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  " 19- كوفيد"فيروس تقرير مسؤول السالمة المھنية حول النشاط اليومي للوقاية من :  1ملحق  
  /__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/: يوم 

  
  مالحظات  ال نعم  المسؤول  النشاط عدد
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1  

  
  :الوقايةمواد التنظيف ووسائل توزيع 

  )وحدة.....(..............: .......كمامات -
  )ل(: ..........المحلول المائي الكحولي -
  )ثنائي........ (..............: ....قفازات -
  )ل...... (..............: ..مواد التنظيف -
  )ل... (.............: ......مواد التطھير -
  

  مسؤول السالمة المھنية

      

2  

  
  :حالة المخزون

  )وحدة: ..........................(كمامات -
  )ل: ..........(المحلول المائي الكحولي -
  )ثنائي: .......................... (قفازات -
  )ل: ...................... (مواد التنظيف -
  )ل: ...................... (مواد التطھير -
  

  مسؤول السالمة المھنية

      

3  
  

  التثبت من تطھير حافالت نقل العمال
  

  مسؤول السالمة المھنية
      

4  
  

  التثبت من تطھير أماكن العمل
  

  مسؤول السالمة المھنية
      

5  
  

  القواعد التنظيمية من احترامالتثبت 
  

  مسؤول السالمة المھنية
 "19-كوفيد"مرجعي المسؤول الو

      

6  

  
متابعة األعوان الذين في الحجر الصحي 

  المقيمين بالمستشفى/بالمنزل
  

/ مسؤول السالمة المھنية
 "19-كوفيد"مرجعي المسؤول الو

  وطبيب الشغل

      

7  

  
 19- كوفيد عدد العمال المصابين بفيروس

  اكتشافھم في مواقع العملالذين تم 
  

مسؤول السالمة المھنية 
 "19-كوفيد"مرجعي المسؤول الو

      

            
  مسؤول السالمة المھنية

  التوقيع  االسم واللقب
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  غسل اليدين بالماء والصابون كيفية:  2ملحق  
  كيفية ارتداء القفازات

  
 
 

  كيفية نزع القفازات
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  ارتداء ونزع القفازات ةكيفي:  3ملحق 
 (unice.fr) 
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 اليدين بالمحلول المائي الكحولي تطھيركيفية :  4الملحق 
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  الكمامةونزع ارتداء كيفية :  5ملحق 
 

  استبيان صحي  : 6ملحق 
 .)www.stopcorona.gov.tnمستوحى من االستبيان المتاح على الرابط (

 

 ؟األعراض ھذه نم كثرأ وأ واحد لديك ھل 

  37,8 حرارتك أكثر من 

 )كحة(تشكو من سعال  

 صعوبة في التنفس 

 تشكو من إسھال 

 تشكو من آالم في الرأس 

 تشكو من آالم في المفاصل 

 تشكو من نقص في حاسة الشم 

 تشكو من نقص في شھية األكل 

 تشكو من تعب غير عادي 

 

 ؟الماضيين األسبوعين في" روناوالك"ـب مريض مناقتربت  ھل 

 نعم 

 ال 
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  "19-كوفيد"الملوثة بفيروس طريقة تنظيف وتطھير األماكن :  7ملحق 
 
 

موقع بقبل تنظيف األسطح ) ساعات 6 على األقل(ساعات  عدةاالنتظار  المستحسنمن   

  ."19-كوفيد"المصاب بفيروس  العاملعمل 

  
  : لعمال النظافة الضروريةالمعدات 

   ،مايةقفازات للتنظيف فائقة الح -    

  ،FFP2كمامة واقية من نوع  -    
  ،نظارات واقية -    

  ،واحدالستعمال االبدلة عمل واقية ذات  -    

 .واقية أحذية -    

  
  : رضيةألوا تنظيف وتطھير االسطح

  
  .ةالسائل بالموادالتنظيف والتطھير  لُ فضّ يُ 

  ،التنظيف باستعمال مواد التنظيف -1  

  ،الشطف بالماء -2  

  ،تركھا تجف -3  

  ،الجافالماء تطھير األسطح واألرضيات بمحلول  -4  

  ،تطھير مقبض الممسحة المستعملة -5  

  ووضعھا في كيس بالستيكي يتم التخلص منه تطھير المماسح والخرق المستعملة -6  

  .االستشفائيةوفق نظام النفايات الخاصة             
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