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ملحة عامة 

ــان،  ــا( يف لبن ــروس كورون ــروف بف ــد-19 )املع ــروس كوفي ــات بف ــن أوىل اإلصاب ــاغ ع ــد اإلب ــام 2020، وبع ــباط ع ــخ 21 ش بتاري
ــارشة بالصحــة واألمــن الغــذايئ.   ــة مب ــك املتصل ــة بإســتثناء تل ــة اىل الحــد مــن بعــض األنشــطة التجاري عمــدت الحكومــة اللبناني
ونظــراً لرسعــة تفــّي الفــروس مــن خــال االحتــكاك بــن األشــخاص، تجلـّـت الحاجــة إىل فــرض التباعــد اإلجتامعــي  بهــدف الحــّد 
مــن انتشــار هــذا الفــروس. وقــد برهنــت إجــراءات التعبئــة العامــة التــي إتخذتهــا الحكومــة اللبنانيــة عــن فعاليتهــا يف الحــّد مــن 
انتشــار العــدوى لحينــه. كــام برهنــت تدابــر الســامة املُتَّخــذة املــوىص بهــا مــن وزارة الصحــة العامــة، مثــل ارتــداء أقنعــة الوجــه 
)الكاّممــات( وغســل اليديــن باســتمرار والحفــاظ عــى التباعــد اإلجتامعــي ، عــن فعاليتهــا يف املســاعدة عــى احتــواء الفــروس. 

وقــد فــرض تفــّي فــروس كورونــا واقعــاً جديــداً، حيــث توجــب عــى كل األنشــطة االقتصاديــة إدخــال التغيــرات وإتخــاذ التدابــر 
اآليلــة إىل الحفــاظ عــى الســامة العامــة وصحــة وســامة العــامل والعامــات واملســتهلكن واملســتهلكات واملجتمعــات املحليــة، مبــا 

يحــول دون زيــادة انتشــار الفــروس.

ــتجد  ــا املس ــروس كورون ــن ف ــد م ــة يف الح ــاعدة وزارة الزراع ــدف مس ــادي به ــل اإلرش ــذا الدلي ــداد ه ــم إع ــياق، ت ــذا الس يف ه
»كوفيــد-19« ومواجهتــه ولضــامن اســتمرارية العمــل خاصــة لناحيــة الحــّد مــن املخاطــر الصحيــة للموظفــن واملوظفــات والعاملــن 
ــوزارة  ــات يف ال ــة للقطاع ــادات توجيهي ــع إرش ــال وض ــن خ ــروس م ــّي الف ــر تف ــن خط ــم م ــات وحاميته ــات يف القطاع والعام

واملعنيــن بهــا تُعنــى بالســامة العامــة يف ظــل جائحــة كوفيــد-19.

تعريف عن فريوس كورونا املستجّد وكيفية تفّش املرض 

ما هو فريوس كوفيد-19؟

فــروس كوفيــد-19 هــو مــرض معــٍد يســببه فــروس مــن ســالة فروســات كورونــا تــم إكتشــافه ســنة 2019. وقــد تحــول كوفيــد 
-19 إىل جائحــة تؤثــر عــى العديــد مــن بلــدان العــامل

كيف ينتقل؟

من شخص اىل آخر عرب اإلحتكاك بطريقة مبارشة.	 

عرب الرذاذ الناتج عن العطس أو الّسعال من الشخص املصاب.	 

من خال ملس األسطح امللّوثة ومن ثم ملس الفم أو األنف أو العينين.	 

حقوق الطبع  © 2021 محفوظة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

جميــع الحقــوق محفوظــة. ومينــع إعــادة إنتــاج هــذه املطبوعــة أو حفظهــا عــرب أي نظــام اســرجاع، كــام مينــع إعــادة نرشهــا بــأي شــكل أو 
وســيلة، ســواء أكانــت إلكرونيــة أم آليــة، أم عــن طريــق النســخ، أم التســجيل، أم خــاف ذلــك، مــن دون الحصــول عــى إذن مســبق.

إخــاء املســؤولية. ليــس يف التســميات املســتخدمة يف هــذه املطبوعــة، وال يف طريقــة عــرض مادتهــا، مــا يتضمــن التعبــر عــن أي رأي كان 
لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ بشــأن املركــز القانــوين ألي بلــد، أو إقليــم، أو مدينــة، أو منطقــة، أو بشــأن ســلطات أي منهــا، أو بشــأن تعيــن 
تخومهــا أو حدودهــا. تشــر الخطــوط املنقطــة واملتقطعــة عــى الخرائــط إىل حــدود تقريبيــة قــد ال يكــون هنــاك بعــد اتفــاق تــام بشــأنها.

اإلســتنتاجات والتحليــات والتوصيــات الــواردة يف هــذا التقريــر، كــام هــو الحــال يف التقاريــر الســابقة، ال متثــل املوقــف الرســمي لربنامــج 
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ أو ألي مــن الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة التــي تشــكل جــزءا مــن املجلــس التنفيــذي فيــه. وال يدعمهــا بالــرورة 

األشــخاص املذكــورون يف الشــكر والتقديــر أو املشــار إليهــم يف التقريــر.

إن برنامج األمم املتحدة ال يدعم أو يويص بأي رشكات سواء ورد ذكرها أم مل يرد يف هذا الدليل. 

تــم إعــداد هــذا الدليــل بتوجيــه مــن وزارة الزراعــة وبالتعــاون مــا بــن وزارة الصحــة العامــة ووحــدة إدارة مخاطــر الكــوارث لــدى رئاســة 
مجلــس الــوزراء وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة الصحــة العامليــة.
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العوارض األساسية:

الحرارة	 

السعال الناشف	 

اإلرهاق	 

 بروتوكول الحامية من فريوس كورونا املستجّد

تجّنب خطر التعرّض للفروس.	 

تقييم املخاطر التي ال ميكن تجّنبها.	 

إعطاء األولوية لتدابر الحامية املجتمعية من خال تدابر الحامية الفردية.	 

املبادئ التوجيهية العامة 

تنقسم اإلجراءات الواجب إتخاذها بشكل عام إىل ثاثة أجزاء رئيسية:

التحضر واإلستعداد لكافة التدابر املطلوبة. . 1
تنفيــذ هــذه التدابــر، ســواًء العامــة منهــا التــي تنطبــق عــى كل القطاعــات الزراعيــة، أو الخاصــة التــي تنطبــق عــى كل قطــاع . 2

فرعي.  

مراقبة تنفيذ هذه التدابر للتأكد من حسن تطبيقها.  . 3

املبادئ التوجيهية الرئيسية الواجب اعتامدها يف كافة املراحل ولكل القطاعات 

ــد بهــا لضــامن الســامة يف  يف مــا يــي، مبــادئ توجيهيــة عامــة يتوجــب عــى جميــع أصحــاب العمــل واملوظفن/املوظفــات التقيّ
مــكان العمــل ملواجهــة جائحــة كوفيــد-19. 

لعمــل: ا بأصحــاب  خــاص 

تقــع املســؤولية بشــكل أســايس عــى أصحــاب العمــل نســاء ورجــاال يف تطبيــق اإلجــراءات الرضوريــة 
التاليــة مــن قبــل كافــة العــال والعامــات واملتعاملــن.

ــة  ملزرع ا يف  و  أ رة  ا إلد ا يف  ــات  م لعا ا لعامل/ وا ــات  ملوظف ا ملوظفني/ ا ــع  بجمي ــاص  خ
ــع: ملصن ا يف  و  أ

بشــكل  اليديــن  تنظيــف  يجــب 
دوري وغســلهام بالصابــون واملــاء 
أو  ثانيــة   20 عــن  تقــّل  ال  ملــدة 
ــويّل.  ــن الكح ــر اليدي ــطة مطّه بواس

ــد  ــن بع ــم اليدي يجــب غســل أو تعقي
القيــام بخدمــات التوصيــل أو بعــد 
أو  بعــد ملــس أي ســطح  أو  تلّقيهــا 

ــر.  ــر مطّه ــم غ جس

البــدين مــن  التباعــد  الحفــاظ عــى 
خــال الحفــاظ عــى مســافة آمنــة 
بــن األشــخاص مبقــدار مــر ونصــف إذا 
أمكــن عــى أال تقــّل عــن مــر يف كافــة 

ــوال. األح

اســتعامل الكاّممــات لتغطيــة الفــم تجّنب ملس العينن، األنف، أو الفم.  
واألنــف بشــكل دائــم.

التخلّــص مــن الكاّممــات املســتعملة 
بشــكل ســليم بوضعهــا مبــارشة يف ســلّة 

املهمــات وإحــكام غطائهــا.

غسل املابس مبارشة بعد الوصول إىل 
البيت.

يف حــال ظهــور أعــراض مرضيّــة، 
املرشف/املرشفــة  إخطــار  يجــب 
فــوراً واتّبــاع التعليــامت الخاصــة 

والعــزل.  الطبــي  بالفحــص 

مــواد  كافــة  تأمــن  مــن  التأكــد 
ــم  ــكل دائ ــم بش ــف والتعقي التنظي
لتســهيل  املناســبة  األمكنــة  يف 
جميــع  قبــل  مــن  اســتعاملها 

ت.  ملوظفــا ا ملوظفن/ ا

التباعــد  تطبيــق  عــى  الحــرص 
العمــل،  التنّقــل،  أثنــاء  الجســدي 
ــات  ــة أوق ــراحة، أو يف أي ــرات االس ف
العــامل  أخــرى قــد يجتمــع فيهــا 

والعامــات. 

املرشفــن/ جميــع  أن  مــن  التأكــد 
املرشفــات واملديريــن واملديــرات لديهم 
الوســائل واملعرفــة الازمــة للكشــف 
عــن أعــراض اإلصابــة بفــروس كورونــا، 
ومــن فهمهــم لجميــع التدابــر ذات 
اإلجــراءات  إتخــاذ  بغيــة  الصلــة 
املناســبة يف حالــة الكشــف عــن إصابة. 

جميع  حصول  ضامن 
عى  املوظفن/املوظفات 
الوقاية  معدات  لوازم 
تدريبهم  وحسن  الشخصية 
خاصة  السامة  عى 
ملواجهة  النظافة  وإجراءات 

انتشار فروس كورونا. 

املوظفن  جميع  إباغ 
واملوظفات بآخر املستجّدات 
تم  التي  اإلجراءات  بشأن 
مخاطر  من  للحّد  إتخاذها 
يف  كورونا  فروس  انتشار 

مكان العمل. 

تحديث  عى  الحرص 
الخاصة  االتصال  معلومات 
بجميع املوظفن/املوظفات، 
مبا يف ذلك أرقام االتصال يف 

حاالت الطوارئ. 

إجراء تقييم شامل للمخاطر 
إىل  تهدف  خطة  ووضع 
إحال التدابر التي من شأنها 
تقليل خطر انتشار الفروس. 

أن  بحيــث  التباعــد  عــى  للمحافظــة 
جــدران  يواجهــون  املصعــد  مســتقي 

املقصــورة
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إرشادات خاصة للسامة العامة بالعمل  وللعاملني والعامات يف قطاع الغابات 

يف ضوء جائحة كوفيد-19 

اإلستعداد والتحضري لكافة القطاعات

وضــع خطــة تســلط الضــوء عــى املجــاالت العاليــة املخاطــر وتحديــد التغــرات الروريــة الواجــب القيــام بهــا مــن قبــل 
املــرشف/ة بالتعــاون مــع فريــق العمــل بهــدف:

إدخال تدابر متعلقة بتقسيم املوظفن واملوظفات اىل فريقن ال يتاقيان لتجّنب االكتظاظ يف املوقع. 	 

التعريف بالتدابر اآليلة إىل ضامن سامة فريق العمل يف املوقع. 	 

تعيــن منســق/ة للرجــوع اليــه يف املســائل املتعلقــة بفــروس كورونــا للقيــام مبــا يــي:* تحديــد حجــم فريــق العمــل 	 
مابــن 5-20 شــخص كحــد أقــى تبعــا ألهميــة ودرجــة الــرورة لألنشــطة املطلــوب القيــام بهــا.

ــة أو 	  ــة أو عــوارض مرضي ــون مــن أي مشــاكل صحي ــدة وال يعان ــق العمــل املتمتعــن بصحــة جي ــار أعضــاء فري إختي
ــة.  أعــراض مزمن

إنشاء سجل بجميع أسامء العامل والعامات ومعلومات اإلتصال بهم مع تحديد تاريخ وساعات العمل.	 

تعميــم الخطــة والتعليــامت عــى جميــع العــامل- العامــات وإعامهــم بالخطــوات  الواجــب إتباعهــا عنــد الكشــف 	 
عــن إصابــة - أعــراض اإلصابــة بفــروس كورونــا.

ــل إرســال الشــخص 	  ــكان العمــل، مث ــا يف م ــة بفــروس كورون ــور أعــراض اإلصاب ــد ظه إعــداد إجــراءات الطــوارئ عن
ــم. ــع األشــخاص املخالطــن له ــة جمي ــة بحســب االقتضــاء، ومتابع ــة الطبي ــت أو إىل الرعاي ــاب إىل البي املُص

تأمــن لــوازم النظافــة الصحيــة لجميــع العامل/العامــات يف املوقــع، واإلبقــاء عــى مــا يكفــي مــن مخــزون منهــا عنــد 	 
ازديــاد الطلــب عليهــا.  

منع الزيارات ما عدى الخاصة بالعامل كتسليم وإستام لوازم أو حيونات.	 

إنشاء سجل خاص بالزيارات اىل موقع العمل. 	 

فحص جميع األشخاص واإلمدادات.	 

وضــع منشــورات يف كافــة أرجــاء مــكان العمــل مبــا يف ذلــك الرســومات التــي تبــن الخطــوات التــي يجــب إتباعهــا 	 
ــة الجســدية.  لتأمــن الســامة والحامي

الوقايــة  معــدات  جميــع  توفّــر 
الكاّممــات، والقّفــازات،   الشــخصية: 
ومــواد التعقيــم لألســطح واليديــن.

املزرعــة  يف  املعــدات  جميــع  تطهــر 
واملــاء  املطّهــرات  جميــع  أن  وضــامن 
كل  يف  لاســتخدام  متوفــرة  والصابــون 

وقــت. 

غســل اليديــن جيــداً ملــدة 20 ثانيــة 
عــى األقــل قبــل وبعــد ملــس أي 

ســطح.

املوظفن/املوظفــات  جميــع  توقيــع 
والعــامل عــى وقــت تســجيل الوصــول 
ــاس درجــة حــرارة كل  إىل العمــل وقي
ــزل أي  ــى حــدى. يجــب ع شــخص ع
ــن األعــراض وإجــراء  ــاين م شــخص يع

ــم إضــايف. تقيي

الجســدي   التباعــد  تدابــر  تطبيــق 
لإلبقــاء عــى مســافة مــر ونصــف 
املوظفــن/ بــن  مــا  األقــّل  عــى 

املوقــع.  يف  املوظفــات 

التأكــد مــن عــدم تبادل/تقاســم األدوات 
املســتخدمة بــن العامل/العامــات يف أي 
وقــت مــن األوقــات. يجــب عــى العامل/
العاملــة اســتخدام األدوات الخاصــة بــه/
بهــا طــوال اليــوم وتعقيمهــا مبحلــول 
 )NOITULOS ENIROLHC DETULID( الكلــور

بعــد اســتعاملها.

ــع  ــات إىل موق ــامل والعام ــل الع لنق
العمــل، يجــب التأكــد مــن تعقيــم 
ــل اســتخدامها  الشــاحنات/الباصات قب
والحــرص عــى عــدم تجــاوز عــدد 
 %70 نســبة  فيهــا  العامل/العامــات 

ــة.  ــعة املركب ــن س م

ــامل/ ــل الع ــن قب ــازات م ــداء القّف ارت
ــة  ــل يف كاف ــع العم ــات يف موق العام
ــاً إن  ــا يومي ــب تعقيمه ــات ويج األوق
كانــت مــن صنــف الاتكــس الــذي 

ــرة.    ــن م ــر م ــتعمل ألك يس

ــاحنات  ــامل بالش ــل الع ــم نق ــال ت يف ح
املخصصــة، يجــب أن يجلســوا مواجهــن 

ــارج. للخ
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التنفيذ

يف مــا يتعلــق بالغابــات واألنشــطة املختلفــة التــي يتــم القيــام بهــا يف املوقــع، مــن الــروري اإلبقــاء عــى مســافة أقلــه مــر ونصــف 
بــن مختلــف أعضــاء فريــق العمــل لضــامن التباعــد البــدين باإلضافــة إىل تدابــر الســامة االعتياديــة. يف حــاالت محــددة حيــث تكــون 

املســارات ضيقــة، يجــب أن يبتعــد أعضــاء الفريــق مســافة 20 مــراً عــى األقــّل يك يعملــوا بفعاليــة وبطريقــة آمنــة.

املراقبة

تتعلق املراقبة بالحرص عى أن جميع التدابر التي تم التخطيط لها واتخاذها يجري تنفيذها والتقيد بها فعلياً. إن النقاط الرئيسية أو 
القامئة املرجعية للقطاع هي التالية: 

الطلــب مــن املرشفــن إنشــاء محطــة مراقبــة عنــد نقطــة الدخــول إىل كل موقــع حيــث يتــم التحقــق يوميــاً مــن الحالــة الصحيــة 	 
للعامل/العامــات، والحــرص عــى تعقيــم اليديــن وارتــداء الكاّممــات والقّفــازات واســتخدامها بالطريقــة الصحيحــة. 

إجراء الفحص اليومي لدرجة حرارة الجسم للعاملن/العامات يف املوقع، قبل البدء بأي عمل.	 

تأمن مواد التعقيم والنظافة للعامل/العامات يف جميع األوقات.	 

التأكــد مــن أن العامل/العاملــة يستخدم/تســتخدم األدوات الخاصــة به/بهــا وعــدم تبادل/تقاســم األدوات املســتخدمة بــن العــامل/	 
العامــات يف أي وقــت مــن األوقات. 

تدريــب ومراقبــة العامل/العامــات عــى التخلـّـص مــن النفايــات واملنتجــات املســتخدمة بالطريقــة الصحيحــة، والتأكــد مــن وضعهــا 	 
يف أكيــاس ُمحَكمــة اإلغــاق.

الحــرص عــى التباعــد الجســدي بــن األشــخاص املتواجديــن يف املوقــع، مــع اإلبقــاء عــى مســافة أقلــه مــر ونصــف بــن شــخص 	 
وآخــر. 

إن ظهــرت أيــة أعــراض مرضيّــة، يتــم التحويــل إىل أقــرب مركــز طبــي للفحــص. إذا كانــت النتيجــة إيجابيــة، يجــب البــدء بالعــاج 	 
يف املنزل/العــزل ومراقبــة املخالطــن واملخالطــات. أمــا إذا كانــت النتيجــة ســلبية، فيجــب الســامح باســتئناف العمــل.

املصادر
ــد -19، . 1 ــات يف ضــوء جائحــة كوفي ــل التوظيــف اآلمــن للعاملني/العامــات يف قطــاع الغاب ــان، دلي ــادرة إعــادة التشــجر يف لبن مب

ــان.  ــان/أبريل 2020، لبن نيس

وثيقة إرشادية لقطاع غابات نوفا سكوتيا حول جائحة كوفيد-19:. 2

pdf.Document-Guidance-Sector-Forest-19-COVID/docs/coronavirus/ca.novascotia//:https

العمل امليداين يف مجال الغابات والسامة من فروس كورونا:. 3

forestry/information-industry-19-covid/updates-19-covid/us-about/en/com.worksafebc.www//:https

إرشادات خاصة بالعمل  وللعاملني  يف قطاع الدواجن 
يف ضوء جائحة كوفيد-19 

الوقايــة  معــدات  جميــع  توفــر 
الشــخصية: الكاّممــات، والقّفــازات، 

التعقيــم. ومــواد 

املوظفــن/ جميــع  حضــور  تأكيــد 
ــب  ــات حس ــات والعامل/العام املوظف
ــل  ــول إىل  العم ــات الوص ــداول أوق ج
وقيــاس درجــة حــرارة كل شــخص عــى 
حــدى. يجــب عــزل أي شــخص يعــاين 
ــايف. ــم إض ــراء تقيي ــراض وإج ــن األع م

ــة  ــدات يف املزرع ــع املع ــر جمي تطه
وضــامن أن جميــع املطّهــرات واملــاء 
ــرة لاســتخدام يف كل  ــون متوف الصاب

وقــت. 

غســل اليديــن جيــداً ملــدة 20 ثانيــة 
عــى األقــل قبــل وبعــد ملــس أي 

ــطح. س

ــزة  ــف أجه ــى دوام تنظي ــرص ع الح
تزويــد  وأدوات  األعــاف  توزيــع 
أي  إىل  باإلضافــة  باملــاء  الدواجــن 
العمــل  تتطلــب  أخــرى  معــدات 

األوقــات.    جميــع  يف  اليــدوي 

تخفيــض عــدد العاملن/العامات يف 
ــة  أي جــزء مــن أجــزاء منشــأة تربي
الفقاســات،  )املزرعــة،  الدواجــن 
إلــخ ...(، وتواجــد شــخص واحــد 

ــع. ــر مرب ــط يف كل م فق

تعميم وزارة الزراعة رقم 1/12 تاريخ 2020/3/13 القايض بتنظيم العمل يف وزارة الزراعة اثناء فرة الطوارىء الصحية  	

تعميم وزارة الزراعة رقم 1/13 تاريخ 2020/3/26 القايض بتنظيم مراجعة املواطنن  وفقاً الرشادات وزارة الصحة العامة   	

2019 Covid تعميم وزارة الزراعة رقم 1/10 تاريخ 2020/3/9 القايض باجراءات الوقاية من فروس كورونا املستجد  	

رع: ملــزا ا ج يف  لدجــا با     خــاص 

معاينة الدجاج يومًيا ومراقبة أية أعراض غير طبيعية بانتظام.	 
الحــرص علــى التخلــص مــن الطيــور النافقــة بالطــرق الصحيــة بمــا يتما�شــى مــع إجــراءات األمــن البيولوجــي وفــي الوقــت املناســب أيًضــا 	 

لهــا لتجّنــب تف�ّشــي األمراض.
ّ
قبــل تحل

 بين فوج وآخر، وعند نقاط الدخول، وذلك بصورة مستمرة.	 
ً
الحرص على تنظيف جميع أقسام اإلنتاج وتطهيرها، خصوصا

 الحرص على وجود التهوئة املناسبة داخل أقنان الدجاج واملحافظة على النظافة حول هذه األقنان. 	 
تنظيم زيارة األطباء والطبيبات البيطريين، وتسجيل وقت الزيارة وفحص درجة الحرارة قبل استئناف العمل في املزرعة.	 
تعقيم الصناديق البالستيكية التي تستعمل لنقل الدواجن والبيض. 	 

https://novascotia.ca/coronavirus/docs/COVID-19-Forest-Sector-Guidance-Document.pdf
https://novascotia.ca/coronavirus/docs/COVID-19-Forest-Sector-Guidance-Document.pdf
https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/covid-19-industry-information/forestry
https://www.worksafebc.com/en/about-us/covid-19-updates/covid-19-industry-information/forestry
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ت:  ســا لفقا با خــاص 

تجّنب جميع الزيارات إلى الفقاسات إال في حاالت الضرورة.	 
توفير كّمامات جديدة لجميع املوظفين/املوظفات عند بداية كل مناوبة عمل ووجوب لبسها في جميع األوقات. 	 
 ارتداء القّفازات التي تستخدم ملرة واحدة في جميع األوقات، وخلعها بصورة آمنة بعد االنتهاء من كل مهمة. 	 
مة وغسل اليدين بين املهام على نحو منتظم.	  عقَّ

ُ
ارتداء القّفازات امل

التأكــد مــن أن العامل/العاملــة يستخدم/تســتخدم جميــع املالبــس واألحذيــة الواقيــة الخاصــة بــه/ بهــا،  والتأكــد مــن عــدم 	 
.
ً
تبادل/تقاســم بيــن العمال/العامــالت. كمــا يجــب تنظيفهــا قبــل وبعــد اســتخدامها أيضــا

 عنــد التحميــل والتفريــغ. وتجّنــب تواجــه 	 
ً
اإلبقــاء علــى مســافة متــر ونصــف علــى األقــّل بيــن جميــع العمــال /العامــالت، خاصــة

 لوجــه قــدر اإلمــكان. 
ً
العمال/العامــالت وجهــا

اخ التعقيم  أو بالتبخير.	 
ّ

تطهير كافة اإلمدادات التي يتم تسليمها إلى الفقاسة بواسطة بخ

لخ: ملســا با خــاص 

تجنب جميع الزيارات الى املسلخ اال في حاالت الضرورة. 	 
 توفيــر كمامــات وقفــازات لجميــع املوظفيــن/ املوظفــات عنــد بدايــة كل مناوبــة ووجــوب لبســها فــي كل االوقــات  والحــرص   	 

      غسل اليدين بين املهام على نحو منتظم. 
أن تكون الحركة ضمن املســلخ باتجاه واحد )املدخل غير املخرج( والحرص على عدم اختالط موظفي االقســام املختلفة 	 

من املســلخ .
 التأكــد مــن أن العامــل / العاملــة يســتخدم/ تســتخدم جميــع املالبــس واالحذيــة النظيفــة الخاصــة بــه/ بهــا، والتأكــد مــن       	 

      عدم تبادل/ تقاسم أي �شيء بين العمال/العامالت وخاصة الطعام والشراب.
 االبقــاء علــى مســافة متــر ونصــف علــى االقــل بيــن جميــع العمال/العامــالت، فــي جميــع مراحــل الذبــح وخاصــة عنــد التحميــل 	 

 لوجه قدر االمكان.
ً
      والتفريغ وتجنب تواجه العمال/العامالت وجها

تنظيف وتطهير كافة معدات املسلخ عند نهاية عملية الذبح بشكل يومي. 	 
 خالل عملية التنظيف والتعقيم اليومية.	 

ً
التخلص من سائر النفايات بالطريقة الصحية يوميا

تنظيف وتعقيم غرف املالبس واملراحيض. 	 
 تنظيــم زيــارة االطبــاء /الطبيبــات البيطرييــن وتســجيل وقــت الزيــارة والحــرارة قبــل الدخــول تجنــب جميــع الزيــارات الــى املســلخ 	 

      اال في حاالت الضرورة الى املسلخ.

ألخرى: ت ا دا إلمــدا ألعــاف وا خــاص بنقــل ا

التأكد من استخدام جميع معدات الوقاية الشخصية وتوفر املطّهرات يف كل شاحنة وعند نقطة االستام.	 

عــى جميــع الســائقن والســائقات-املحصلن لبــس الكاممــة وإســتخدام مطّهــرات اليديــن عنــد الوصــول إىل املزرعــة وعنــد نهايــة 	 
ــتام. عملية االس

تطهــر جميــع األســطح التــي يتــم ملســها قبــل مغــادرة املزرعــة وبعــد اســتخدام جميــع املعــدات )مقابــض األبــواب، املضّخــات، 	 
إلــخ ...(.

عدم السامح للعامل والعامات باالختاط أو بتناول وجبات الغداء وأخذ اسراحات مًعا والتدخن.	 

املراقبة

ــاً. إن  ــا فعلي ــد به ــا واتخاذهــا يجــري تنفيذهــا والتقي ــط له ــم التخطي ــي ت ــر الت ــع التداب ــة بالحــرص عــى أن جمي ــق املراقب تتعل
ــة:  ــة للقطــاع هــي التالي ــة املرجعي ــاط الرئيســية أو القامئ النق

الطلــب مــن املرشفــن إنشــاء محطــة مراقبــة عنــد نقطــة الدخــول إىل كل موقــع حيــث يتــم التحقــق يوميــاً مــن الحالــة الصحيــة 	 
للعامل/العامــات، والحــرص عــى تعقيــم اليديــن وارتــداء الكاّممــات والقّفــازات واســتخدامها بالطريقــة الصحيحة. 

إجراء الفحص اليومي لدرجة حرارة الجسم للعاملن/العامات يف املوقع، قبل البدء بأي عمل.	 

تأمن مواد التعقيم والنظافة للعامل/العامات يف جميع األوقات.	 

ــن 	  ــتخدمة ب ــم األدوات املس ــدم تبادل/تقاس ــا وع ــة به/به ــتخدم األدوات الخاص ــة يستخدم/تس ــن أن العامل/العامل ــد م التأك
ــات.  ــن األوق ــت م ــات يف أي وق العامل/العام

ــات واملنتجــات املســتخدمة بالطريقــة الصحيحــة، والتأكــد مــن 	  ــص مــن النفاي ــة العامل/العامــات عــى التخلّ تدريــب ومراقب
ــاس ُمحَكمــة اإلغــاق. وضعهــا يف أكي

الحــرص عــى التباعــد الجســدي بــن األشــخاص املتواجديــن يف املوقــع، مــع اإلبقــاء عــى مســافة أقلــه مــر ونصــف بــن شــخص 	 
وآخر. 

إن ظهــرت أيــة أعــراض مرضيّــة، يتــم التحويــل إىل أقــرب مركــز طبــي للفحــص. إذا كانــت النتيجــة إيجابيــة، يجــب البــدء بالعــاج 	 
يف املنزل/العــزل ومراقبــة املخالطــن واملخالطــات. أمــا إذا كانــت النتيجــة ســلبية، فيجــب الســامح باســتئناف العمل.
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إرشادات خاصة بالعمل اآلمن يف قطاع زراعة البساتني
يف ضوء جائحة كوفيد-19 

 : ر لخضــا وا ــة  كه للفا ــة  لجمل با ــع  لبي ا ق  بأســوا خــاص 

تحديد نقطة دخول وحيدة إىل السوق وتنظيم الدخول إىل السوق والخروج منه عى هذا األساس.	 

تحديد وقت معّن لتسليم املنتوجات إىل السوق قبل موعد فتح األبواب أمام الزبائن.	 

تقليص عدد العامل/العامات داخل السوق )شخص واحد لكل مر مربع(.	 

الحرص عى تعقيم السوق يوميا ًقبل فتحه عى أن تكون املحات فارغة خال عملية التعقيم.	 

الحــرص عــى حصــول جميــع املوظفن/املوظفــات عــى معــدات الوقايــة الشــخصية وعــى عــدم اتصالهــم بشــكل مبــارش أو عــن 	 
قــرب مــع الزبائــن أو املنتوجــات. 

الحرص عى عدم ملس املنتوجات الطازجة والطلب من الجميع ارتداء القّفازات عند مناولة/ملس الفاكهة والخضار.	 

سواًء كان العامل/العامات يعملون يف املزارع، أو داخل البيوت الباستيكية وبيوت التوضيب، فيجب القيام بالتايل:	 

ــازات، ومــواد تعقيــم اليديــن واألســطح، واملحافظــة عــى 	  الحصــول عــى جميــع معــدات الوقايــة الشــخصية: الكاّممــات، القّف
التباعــد اإلجتامعــي 

توقيــع جميــع املوظفن/املوظفــات والعامل/العامــات عــى وقــت تســجيل الوصــول إىل العمــل وقيــاس درجــة حــرارة كل شــخص 	 
عــى حــدة. يجــب عــزل أي شــخص يعــاين مــن األعــراض ومراقبــة املخالطــن واملخالطــات.

تطهر جميع املعدات قبل استعاملها وضامن أن املاء الصابون وجميع املطّهرات متوفرة لاستخدام يف أي وقت. 	 

ــن العامل/العامــات يف أي وقــت مــن األوقــات. يجــب عــى العامــل/	  التأكــد مــن عــدم تبادل/تقاســم األدوات املســتخدمة ب
العاملــة اســتخدام األدوات الخاصــة به/بهــا طــوال اليــوم وتعقيمهــا مبــادة الكلوريــن بعــد اســتعاملها.

غسل اليدين جيداً ملدة 20 ثانية عى األقل قبل وبعد ملس املعدات وأي سطح.	 

ارتداء القّفازات من قبل العامل/العامات يف موقع العمل يف كافة األوقات وتعقيمها باستمرار.	 

: ملفتوحــة ا قــع  ملوا با خــاص   

تطبيق تدابر التباعد  االجتامعي لإلبقاء عى مسافة مر ونصف عى األقّل بن العامل/العامات يف املوقع.	 

الحــرص عــى عــدم وقــوف العامل/العامــات وجهــاً لوجــه أثنــاء القيــام بعملهــم بــل يفّضــل جنبــاً إىل جنــب مــع التقيــد مبســافة 	 
مــر واحــد. 

عنــد القيــام بعمــل يتطلــب مجموعــة مــن العامل/العامــات، يجــب التأكــد مــن أن نفــس املجموعــة تبقــى مــع بعضهــا حتــى 	 
االنتهــاء مــن العمــل. 

اتبــاع برامــج املــداورة بــن العامل/العامــات: اإلبقــاء عــى نفــس العامل/العاملــة يف موقعه/موقعهــا طــوال اليــوم واســتبداله/	 
اســتبدالها بشــخص آخــر يف اليــوم التــايل وفــق آليــة املــداورة.

: ــتيكية لباس ا ــوت  لبي با ــاص  خ

ــام بهــا داخــل البيــوت الباســتيكية والتأكــد مــن أن نفــس العامــل/	  وضــع قامئــة مراجعــة مبختلــف األنشــطة التــي يتــم القي
العاملــة يقوم/تقــوم باملهمــة حتــى االنتهــاء منهــا.

الحصول عى جميع معدات الوقاية الشخصية: الكاّممات، القّفازات، ومواد تعقيم اليدين واألسطح.	 

ــوت 	  ــل البي ــتخدم داخ ــي تس ــدات الت ــع املع ــر جمي ــى تطه ــخيص وع ــتعامل الش ــدات االس ــع مع ــم جمي ــى تعقي ــرص ع الح
ــمها. ــدم تقاس ــخ ...(و ع ــَذرات، إل ــات، املِب ــادات، املقّص ــات، الحّص ــتعاملها )املرّش ــل اس ــتيكية قب الباس

اإلبقــاء عــى مجموعــة صغــرة مــن العامل/العامــات داخــل البيــوت الباســتيكية يف نفــس الوقــت والتأكــد مــن أنهــم ال يعملــون 	 
ــاً لوجه. وجه

تطبيــق تدابــر التباعــد  االجتامعــي بــن العامل/العامــات لإلبقــاء عــى مســافة مــر واحــد عــى األقــّل بــن العامل/العامــات 	 
داخــل البيــوت الباســتيكية.

تجّنب ازدواجية العمل بن العامل/العامات الذين يحصدون وأولئك الذين يقومون يتحميل املنتوجات.	 

الحرص عى وجود تهوئة مناسبة داخل البيوت الباستيكية عند اإلمكان.	 

 	

ملنتوجــات: ا ونقــل  ــل  بتحمي خــاص 

لــن اســتخدام مطّهــرات اليديــن عنــد الوصــول إىل موقــع العمــل وعنــد نهايــة 	  يجــب عــى جميــع الســائقن والســائقات املُحصِّ
عمليــة اســتام املنتوجــات. كــام يجــب عليهــم التوقيــع عــى جــدول الــزوار بعــد أخــذ حرارتهــم فــور وصولهــم اىل موقــع العمــل.

التأكد من استخدام جميع معدات الوقاية الشخصية وتوفر املطّهرات يف كل شاحنة وعند نقطة االستام.	 

تطهــر جميــع األســطح التــي يتــم ملســها قبــل مغــادرة املزرعــة وبعــد اســتخدام جميــع املعــدات )مقابــض األبــواب، البكــرات، 	 
املرّشــات، إلــخ ...(.

ت: ــا م ِو لُميا ا ــات  م لعا ا ِومني/ لُميا ا ــامل  لع ا ــل  بنق ــاص  خ

التأكــد مــن تطهــر املركبات/الشــاحنات قبــل اســتعاملها والحــرص عــى عــدم تجــاوز عــدد العامل/العامــات فيهــا لنســبة %70 	 
مــن ســعة الشــاحنة.

عــى جميــع العاملن/العامــات عــدم الجلــوس وجًهــا لوجــه بــل يفضــل ظهــرًا لظهــر ومواجهــة جانــب الشــاحنة وتــرك مســار 	 
واحــد فقــط يف الوســط. 

ــزارع 	  ــواًل إىل امل ــم وص ــن منازله ــاً م ــوم انطاق ــوال الي ــات ط ــازات والكاّمم ــات للقّف ــتعامل العاملن/العام ــى اس ــرص ع الح
وبالعكــس.

تطهر الشاحنة بعد انتهاء كل يوم عمل وما بن عمليات االستام والتسليم. 	 
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لتوضيــب:  ا ببيــوت  خــاص   

وضع منشورات يف كافة أرجاء بيوت التوضيب للتنبيه إىل اإلرشادات املتعلقة بالتصدي لفروس كورونا.	 

الحــرص عــى التباعــد االجتامعــي عنــد اإلمــكان بــن العامل/العامــات مــع اإلبقــاء عــى مســافة مــر واحــد عــى األقــّل بينهــم. 	 
كــام يجــب لصــق عامــات عــى األرض كالّســهام واإلشــارات لتبيــان املســافة املطلوبــة. 

ــة، 	  ــة واآلمن ــة الصحي ــا بالطريق ــص منه ــات، والتخل ــع األوق ــات يف جمي ــازات والكاّمم ــداء القّف ــات ارت ــى العامل/العام يجــب ع
ــة املنتوجــات.  ــات مناول ــد الحصــاد وعملي ــا بع ــات م ــارشة خــال عملي ــة والخضــار بصــورة مب ــس الفاكه ــب مل وتجّن

تقليــص عــدد الزيــارات إىل بيــت التوضيــب وحرصهــا فقــط بالعــامل األساســين/العامات األساســيات وتطبيــق جــداول مــداورة 	 
العمــل ملختلــف العاملن/العامــات لتفــادي االكتظــاظ. 

املراقبة

تتعلــق املراقبــة بالحــرص عــى أن جميــع التدابــر التــي تــم التخطيــط لهــا واتخاذهــا يجــري تنفيذهــا والتقيــد بهــا فعليــاً. إن النقــاط 
الرئيســية أو القامئــة املرجعيــة للقطــاع هــي التاليــة: 

ــاً مــن 	  الطلــب مــن املرشفــن و املرشفــات إنشــاء محطــة مراقبــة عنــد نقطــة الدخــول إىل كل موقــع حيــث يتــم التحقــق يومي
ــازات واســتخدامها  ــداء الكاّممــات والقّف ــن وارت ــم اليدي ــة وأخــذ الحــرارة للعامل/العامــات، والحــرص عــى تعقي ــة الصحي الحال

ــة الصحيحــة.  بالطريق

تأمن مواد التعقيم والنظافة للعامل/العامات يف جميع األوقات.	 

التأكــد مــن أن العامل/العاملــة يستخدم/تســتخدم األدوات الخاصــة به/بهــا وعــدم تبادل/تقاســم األدوات املســتخدمة بــن العــامل/	 
العامــات يف أي وقــت مــن األوقات. 

ــن 	  ــد م ــة، والتأك ــة الصحيح ــتخدمة بالطريق ــات املس ــات واملنتج ــن النفاي ــص م ــى التخلّ ــات ع ــة العامل/العام ــب ومراقب تدري
ــاق. ــة اإلغ ــاس ُمحَكم ــا يف أكي وضعه

الحــرص عــى التباعــد الجســدي بــن األشــخاص املتواجديــن يف املوقــع، مــع اإلبقــاء عــى مســافة أقلــه مــر ونصــف بــن شــخص 	 
وآخــر. 

إن ظهــرت أيــة أعــراض مرضيّــة، يتــم التحويــل إىل أقــرب مركــز طبــي للفحــص. إذا كانــت النتيجــة إيجابيــة، يجــب البــدء بالعــاج 	 
يف املنزل/العــزل ومراقبــة املخالطــن واملخالطــات. أمــا إذا كانــت النتيجــة ســلبية، فيجــب الســامح باســتئناف العمــل.

املصادر

الســفارة الفرنســية يف لبنــان: مبــادئ توجيهيــة لقطــاع زراعــة البســاتن: التدابــر الواجــب إتخاذهــا للتصــدي لفــروس كورونــا، . 1
نيســان/أبريل 2020. 

مزارعو أونتاريو للفاكهة الطازجة )Ontario Tender Fruit(، مبادئ توجيهية لبيوت التوضيب:. 2

3 .pdf.20Fruit%20Tender%20Guidelines%Packhouse/files/resources/uploads/org.ofvga.www//:https

جمعيــة تســويق املنتوجــات يف أســراليا ونيوزيلنــدا )PMA Australia and New Zealand(، مبــادئ توجيهيــة لصناعــة الفاكهــة . 4
الطازجــة للتصــدي لفــروس كورونــا وحاميــة القــوى العاملة:

5 .en=la?pdf.industry-produce-fresh-for-guidelines-covid19/files/anz/media/-/com.pma.www//:https

دائرة الزراعة يف بنسلفانيا: املزارع وتسليم املنتوجات يف املزارع:. 6
7 .69=post?aspx.Article/Pages/foodforthought/gov.pa.agriculture.www//:https

ــار  ــة للخض ــواق الجمل ــا يف اس ــل به ــب العم ــي يج ــراءات الت ــق باالج ــخ 2020/3/20 املتعل ــم 1/190 تاري ــة رق ــرار وزارة الزراع ق  	 
     والفاكهة اثناء فرة الطوارىء الصحية

قــرار وزارة الزراعــة رقــم 1/191 تاريــخ 2020/3/20 املتعلــق باالجــراءات التــي يجــب العمــل بهــا يف القطــاع الزراعــي اثنــاء فــرة   	 
     الطوارىء الصحية

إرشادات خاصة للسامة العامة بالعمل وللعاملني  يف قطاع صيد األسامك 
يف ضوء جائحة كوفيد-19 

ألســامك:  ا ت  دا ومزا ق  بأســوا خاص 

اعتامد مدخل واحد فقط للدخول إىل السوق والخروج منه.	 

تعقيم السوق يومياً قبل فتحه.	 

تحديد موعد استام األسامك باكراً قبل دخول الناس.	 

تخفيض عدد العاملن/العامات داخل السوق، بحيث يتم إحرام املسافة اآلمنة بن األشخاص مبقدار مر ونصف.	 

ــارش 	  ــم املب ــدم اتصاله ــن ع ــم وم ــة الشــخصية الخاصــة به ــدات الوقاي ــات ملع ــع العامل/العام ــتخدام جمي ــن اس ــد م التأك
ــة. ــع البضاع ــتهلكات أو م ــع املستهلكن/املس ــق م الوثي

الحرص عى قياس درجة حرارة جميع املستهلكن/املستهلكات وعى ارتدائهم للكاّممات قبل الدخول إىل السوق.	 

تثبيــت منشــورات توعيــة خاصــة بفــروس كورونــا يف أماكــن مختلفة لتذكــر املســتهلكن واملســتهلكات واملوظفــن واملوظفات 	 
بأهميــة إرتــداء الكاّممــات والتباعــد واســتخدام مــواد التعقيــم والتــداول اآلمــن للمنتجــات للوقايــة منه.

الحــرص عــى وضــع الجــدول الزمنــي مبناوبــات عمــل املوظفــن يف مكانــه، بحيــث يكــون هنــاك موظفــون مختلفــون يف كل 	 
مناوبــة. 

املراقبة

تتعلــق املراقبــة بالحــرص عــى أن جميــع التدابــر التــي تــم التخطيــط لهــا واتخاذهــا يجــري تنفيذهــا والتقيــد بهــا فعليــاً. إن 
النقــاط الرئيســية أو القامئــة املرجعيــة للقطــاع هــي التاليــة: 

الطلــب مــن املرشفن/املرشفــات إنشــاء محطــة مراقبــة عنــد نقطــة الدخــول إىل كل موقــع حيــث يتــم التحقــق يوميــاً مــن 	 
ــة  ــازات واســتخدامها بالطريق ــات والقّف ــداء الكاّمم ــن وارت ــم اليدي ــة للعامل/العامــات، والحــرص عــى تعقي ــة الصحي الحال

الصحيحــة. 

إجراء الفحص اليومي لدرجة حرارة الجسم للعاملن/العامات يف املوقع، قبل البدء بأي عمل.	 

تأمن مواد التعقيم والنظافة للعامل/العامات يف جميع األوقات.	 

التأكــد مــن أن العامل/العاملــة يستخدم/تســتخدم األدوات الخاصــة به/بهــا وعــدم تبادل/تقاســم األدوات املســتخدمة بــن 	 
العامل/العامــات يف أي وقــت مــن األوقــات. 

تدريــب ومراقبــة العامل/العامــات عــى التخلّــص مــن النفايــات واملنتجــات املســتخدمة بالطريقــة الصحيحــة، والتأكــد مــن 	 
وضعهــا يف أكيــاس ُمحَكمــة اإلغــاق.

ــن 	  ــه مــر ونصــف ب ــاء عــى مســافة أقل ــع، مــع اإلبق ــن يف املوق ــن األشــخاص املتواجدي الحــرص عــى التباعــد الجســدي ب
شــخص وآخــر. 

ــة، يتــم التحويــل إىل أقــرب مركــز طبــي للفحــص. إذا كانــت النتيجــة إيجابيــة، يجــب البــدء 	  إن ظهــرت أيــة أعــراض مرضيّ
بالعــاج يف املنزل/العــزل ومراقبــة املخالطــن واملخالطــات. أمــا إذا كانــت النتيجــة ســلبية، فيجــب الســامح باســتئناف العمــل.

املصادر
ــواق  ــزادات واس ــا يف م ــل به ــب العم ــي يج ــراءات الت ــق باالج ــخ 2020/3/30 املتعل ــم 1/195 تاري ــة رق ــرار وزارة الزراع ق  	

ــة ــوارىء الصحي ــرة الط ــاء ف ــامك  اثن ــامك واملس االس

https://www.pma.com/-/media/anz/files/covid19-guidelines-for-fresh-produce-industry.pdf?la=en
https://www.pma.com/-/media/anz/files/covid19-guidelines-for-fresh-produce-industry.pdf?la=en
https://www.agriculture.pa.gov/foodforthought/Pages/Article.aspx?post=69
https://www.agriculture.pa.gov/foodforthought/Pages/Article.aspx?post=69
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إرشــادات خاصــة بالســامة العامــة بالعمــل  وللعاملــني يف قطــاع الحليــب 
يف ضوء جائحة كوفيد-19 ومشــتقاته 

الوقايــة  معــدات  جميــع  توفّــر 
ــازات،  ــات، والقّف ــخصية: الكاّمم الش
ــن. ــطح واليدي ــم لألس ــواد التعقي وم

املوظفن/املوظفــات  جميــع  توقيــع 
وقــت  عــى  والعامل/العامــات 
ــاس  ــل وقي ــول إىل العم ــجيل الوص تس
درجــة حــرارة كل شــخص عــى حــدى. 
يجــب عــزل أي شــخص يعــاين مــن 

األعــراض وإجــراء تقييــم إضــايف.

تعقيــم جميــع املعــدات يف املصنــع 
املطّهــرات  جميــع  أن  وضــامن 
واملــاء الصابــون متوفــرة لاســتخدام 
يف كل وقــت، باإلضافــة إىل األدويــة 
ــذاء.  ــع الغ ــا يف مصان ــموح به املس

غســل اليديــن جيــداً ملــدة 20 ثانيــة 
عــى األقــل قبــل وبعــد ملــس أي 

ــطح. س

املوظفــن/ بــن  االحتــكاك  تقليــل 
العــامل/ عــدد  وتقليــل  املوظفــات 
العامــات وضــامن مســافة مــر ونصــف 

األشــخاص. بــن  األقــّل  عــى 

قبــل كل عمليــة وبعدهــا، يجــب تعقيــم املعــدات املســتخدمة وتنظيفهــا، ســواًء كانــت 
ــدات أخــرى  ــع األعــاف، أو أي مع ــدات توزي ــب، مع ــات الحلي ــب، خزّان ــدات الحل مع

تتطلــب العمــل اليــدوي.

تخفيــض عــدد العاملن/العامــات 
وتواجــد  كافــة،  املصانــع  داخــل 
شــخص واحــد فقــط يف كل مــر 

مربــع.

: ونقلــه لحليــب  ا بجمــع  خــاص 

الحد من السامح للزوار بزيارة املزرعة  اال يف الحاالت الرورية كتسليم االعاف او االبقار ومستلزماتها أو تحميلها.	 

تسجيل جميع أسامئهم ومعلومات اإلتصال بهم  وتحديد هدف الزيارة.	 

ــات 	  ــع عملي ــات التســليم وفحــص جمي ــع واحــد لعملي ــد موق ــة: تحدي ــات التســليم يف املزرع ــق بخدم  وضــع إجــراءات تتعل
ــا. ــل إدخاله التســليم  قب

يجــب عــى جميــع الســائقن والســائقات املُحّصلــن اســتخدام مطّهــرات اليديــن عنــد الوصــول إىل املزرعــة ويف نهايــة عمليــة 	 
االســتام.

التأكد من استخدام جميع معدات الوقاية الشخصية وتوفر املطّهرات يف كل شاحنة وعند نقطة االستام.	 

تعقيــم جميــع األســطح التــي يتــم ملســها  قبــل مغــادرة املزرعــة وبعــد اســتخدام أي مــن معــدات جمــع الحليــب )مقابــض 	 
ــخ ...( ــات، إل ــب، املضّخ ــات الحلي ــواب، خزّان األب

رع( ملــزا ا )يف  نــات  لحيوا ا برتبيــة  خــاص 

غسل اليدين بالصابون ملدة 20 ثانية عى األقل قبل وبعد  البدء بأي مهام.	 

ارتداء القّفازات التي تستخدم ملرة واحدة خال جميع مهام تربية العجول، وخاصة عند إطعامها.	 

غسل اليدين بن املهام عى نحو منتظم.	 

ــك غــر 	  ــات. وإذا كان ذل ــة الحيوان ــكان تربي ــن شــخص واحــد يف م ــر م ــدد العامل/العامــات وعــدم الســامح بأك ــض ع تخفي
ــداء الكاّممــات.  ــن كل شــخص وآخــر وارت ــّل ب ممكــن، يجــب اإلبقــاء عــى مســافة مــر ونصــف عــى األق

التأكــد مــن أن العامل/العاملــة يستخدم/تســتخدم جميــع املابــس واألحذيــة الواقيــة الخاصــة به/بهــا، ومــن عــدم تبادل/تقاســم 	 
أي يشء فيــام بينهــم. كــام يجــب تنظيفهــا قبــل وبعــد اســتخدامها أيضــاً عــن طريــق غســل املابــس عــى درجــة حــرارة 60 

درجــة.

الحّد من نقاط الدخول والخروج لتبسيط إجراءات التعقيم. 	 

تنظيم زيارة األطباء والطبيبات البيطرين، وتسجيل وقت الزيارة وفحص درجة الحرارة قبل استئناف العمل يف املزرعة. 	 

لخ: ملســا با خــاص 

تجنب جميع الزيارات الى املسلخ اال في حاالت الضرورة. 	 
 توفيــر كمامــات وقفــازات لجميــع املوظفيــن/ املوظفــات عنــد بدايــة كل مناوبــة ووجــوب لبســها فــي كل االوقــات  والحــرص   	 

      غسل اليدين بين املهام على نحو منتظم. 
أن تكون الحركة ضمن املسلخ باتجاه واحد )املدخل غير املخرج( والحرص على عدم اختالط موظفي االقسام املختلفة 	 

من املســلخ .
 التأكــد مــن أن العامــل / العاملــة يســتخدم/ تســتخدم جميــع املالبــس واالحذيــة النظيفــة الخاصــة بــه/ بهــا، والتأكــد مــن       	 

      عدم تبادل/ تقاسم أي �شيء بين العمال/العامالت وخاصة الطعام والشراب.
 االبقــاء علــى مســافة متــر ونصــف علــى االقــل بيــن جميــع العمال/العامــالت، فــي جميــع مراحــل الذبــح وخاصــة عنــد التحميــل 	 

 لوجه قدر االمكان.
ً
      والتفريغ وتجنب تواجه العمال/العامالت وجها

تنظيف وتطهير كافة معدات املسلخ عند نهاية عملية الذبح بشكل يومي. 	 
 خالل عملية التنظيف والتعقيم اليومية.	 

ً
التخلص من سائر النفايات بالطريقة الصحية يوميا
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املراقبة
ــاً. إن  ــا فعلي ــد به ــا واتخاذهــا يجــري تنفيذهــا والتقي ــط له ــم التخطي ــي ت ــر الت ــع التداب ــة بالحــرص عــى أن جمي ــق املراقب تتعل

ــة:  ــة للقطــاع هــي التالي ــة املرجعي ــاط الرئيســية أو القامئ النق

الطلــب مــن املرشفــن إنشــاء محطــة مراقبــة عنــد نقطــة الدخــول إىل كل موقــع حيــث يتــم التحقــق يوميــاً مــن الحالــة الصحيــة 	 
للعامل/العامــات، والحــرص عــى تعقيــم اليديــن وارتــداء الكاّممــات والقّفــازات واســتخدامها بالطريقــة الصحيحة. 

إجراء الفحص اليومي لدرجة حرارة الجسم للعاملن/العامات يف املوقع، قبل البدء بأي عمل.	 

تأمن مواد التعقيم والنظافة للعامل/العامات يف جميع األوقات.	 

ــن 	  ــتخدمة ب ــم األدوات املس ــدم تبادل/تقاس ــا وع ــة به/به ــتخدم األدوات الخاص ــة يستخدم/تس ــن أن العامل/العامل ــد م التأك
ــات.  ــن األوق ــت م ــات يف أي وق العامل/العام

ــات واملنتجــات املســتخدمة بالطريقــة الصحيحــة، والتأكــد مــن 	  ــص مــن النفاي ــة العامل/العامــات عــى التخلّ تدريــب ومراقب
ــاس ُمحَكمــة اإلغــاق. وضعهــا يف أكي

الحــرص عــى التباعــد الجســدي بــن األشــخاص املتواجديــن يف املوقــع، مــع اإلبقــاء عــى مســافة أقلــه مــر ونصــف بــن شــخص 	 
وآخر. 

إن ظهــرت أيــة أعــراض مرضيّــة، يتــم التحويــل إىل أقــرب مركــز طبــي للفحــص. إذا كانــت النتيجــة إيجابيــة، يجــب البــدء بالعــاج 	 
يف املنزل/العــزل ومراقبــة املخالطــن واملخالطــات. أمــا إذا كانــت النتيجــة ســلبية، فيجــب الســامح باســتئناف العمل.

امللحق ٥,٦ تعليامت حول التعامل مع موظف مريض يف مكان العمل

موظــف مريــض يف مــكان العمل: 
ــغ املرشف تبلي

يرسل املوظف إلجراء فحص PCR بعد التأكد من مخالطته بحالة إيجابية 	 

إذا كان قد خالط حالة إيجابية واتت النتيجة سلبية  يقوم بالحجر يف املنزل ملراقبة حالته الصحية	 

أما إذا مل يخالط أحد واتت النتيجة سلبية  ميكنه العودة اىل العمل	 

إذا كانت النتيجة إيجابية متابعة اإلرشادات الصحية والعزل ومتابعة واملخالطن واملخالطات 	 

ماحظات إضافية:

	   قد يتعن إتخاذ تدابر إضافية إذا نصحت وزارة الصحة وغرها من اإلدارات الرسمية بذلك. 

	   يجب عى الشخص املريض واملوظفات واملوظف املصاحب له ارتداء معدات الحامية الشخصية.

امللحق رقم ٥.7  تعليامت الترصّف: متابعة املوظفني املخالطني واإليجابيني ملرىض الفريوس

نتيجة إيجابية ألحد العاملن 
والعامات

1- إباغ املرشف/ املرشفة

املوظفــن  املــرشف  يبلــغ   -2
واملوظفــات لتحديــد املخالطــن 

واملخالطــات

3- تعقيم موقع العمل

للمخالطــن  املنــزيل  عــزل   -4
فحــص  وإجــراء  واملخالطــات 
وزارة  إلرشــادات  وفقــا   pcr
وإتبــاع  العامــة  الصحــة 
قبــل  الصحيــة  التعليــامت 

العمــل اىل  العــودة 

موظــف/ة  أي  هنــاك  كان  إذا 
مريــض، فيبلــغ املســؤول عــن 
ويطلــب  العمــل،  إســتمرارية 

الطبيــة. املعالجــة 

يبلـّـغ املســؤول/ة عــن إســتمرارية 
حــاالت  بــأي  اإلدارة   العمــل 
ألفــراد ظهــرت عليهــم أعــراض 
الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  )مثــل 
عــن 38 درجــة مئويــة واألعــراض 

لإلنفلونــزا(.  املشــابهة 

حالة مشكوك يف اصابته يف مكان 
العمل تطابق تعريف الحالة 

الرسيرية )وفقاً لوزارة الصحة(

يعلم املسؤول عن إستمرارية 
العمل اإلدارة عن الحالة

	 ينذر املسؤول/ة عن إستمرارية العمل جميع األفراد الذين خالطوا املوظف/ة 
املصاب ويطلب منهم اإلقامة يف غرفة فارغة )ليست غرفة عزل( مع مقتنياتهم 

الشخصية وقياس الحرارة

	 يحر املسؤول عن إستمرارية العمل قناع الجراحة للشخص املريض وأقنعة 
N95 لألشخاص األصّحاء

إجراء فحص لألعراض )مثل 
األعراض املشابهة لإلنفلونزا وحمى 

بدرجة حرارة 38 درجة مئوية أو 
أكر(. هل األعراض موجودة؟

ال

	لفصل هؤالء األفراد الذين 
يعانون من الحمى ونقلهم إىل 

جناح العزل

	يتّخذ املسؤول/ة عن 
إستمرارية العمل الرتيبات 

الازمة لنقل املوظف املصاب 
إىل املستشفى املحدد للخضوع 
لتقييم طبي )حسب توجيهات 

وزارة الصحة(

	 إعام جميع األفراد الذين 
خالطوا املوظف/ة املصاب ملتابعة 
حالتهم الصحية ملدة 14 يوماً وفقاً 

للتوجيهات الصادرة عن وزارة 
الصحة.

	 إذا كان أي منهم مريضاً، فيبلّغ 
املسؤول/ة عن إستمرارية العمل، 

ويطلب املعالجة الطبية وال يحر 
إىل العمل.

	 يف حال قررت وزارة الصحة عزله، 
فا يعود إىل العمل إال بعد اكتامل 
فرة الحجر أو بشهادة من طبيب 

)تقرير طبي(.

- الحالة املشتبه فيها هو فرد تزيد درجة حرارته 
عن 38 درجة مئوية يعاين من أعراض مشابهة 

لإلنفلونزا وقد سافر إىل مناطق ثبت انتشار 
الفريوس فيها أو كان عىل مخالطة بحالة مؤكد 

إصابتها بالفريوس خال األيام األربعة عرشة األخرية.

- كإجراء وقايئ، قد ُينَصح املوظفون واملوظفات 
بالعمل من املنزل أو عن ُبعد.

نعم

تنظيف وتعقيم غرف املالبس واملراحيض. 	 
 تنظيــم زيــارة االطبــاء /الطبيبــات البيطرييــن وتســجيل وقــت الزيــارة والحــرارة قبــل الدخــول تجنــب جميــع الزيــارات الــى املســلخ 	 

      اال في حاالت الضرورة الى املسلخ.
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تحية طيبة وبعد، 

ــة، نجــري  ــزوار لإلصاب ــن وال ــرض املوظف ــن خطــر تع ــا والحــد م ــا يف مجتمعن ــروس كورون ــع انتشــار ف ــى من ــا ع يف ظــل حرصن
ــتبيان فحــص بســيط. اس

وتحمــل مشــاركتك يف هــذا االســتبيان أهميــة بالغــة ملســاعدتنا عــى اتخــاذ تدابــر وقائيــة لحاميتــك أنــت والجميــع يف هــذا املبنــى. 
نشــكرك عــى وقتــك الثمــن.

رقم الهاتف الشخيص )رقم الهاتف الجوال/املنزل(:اسم الزائر:

الجنسية )لألجانب فقط(:رقم بطاقة هوية التسجيل الوطنية/رقم جواز السفر:

مقر االجتامع/الطابق/اإلدارة املقرر زيارتها:

سجلها املوظف/ة )االسم(:قراءة درجة حرارة الزائر:

إقرار ذايت من جانب الزائر

1

إذا كنت تعاين أي من األعراض اآلتية، ضع عامة )X( يف الخانة املقابلة

حمى               سعال جاف     آالم يف الجسم       صداع 

التهاب الحلق    رشح األنف  إجهاد       ضيق تنفس                  أخرى  

2 
هل خالطت مريضاً تأكدت إصابته بفروس كورونا املستجد خال األربعة عرش يوماً املاضية؟

نعم        ال

3

هل زرت إحدى الدول التي ثبت انتشار املرض فيها خال األربعة عرش يوماً املاضية؟

نعم        ال

إذا كانت اإلجابة نعم، فُرجى تحديد الدولة )الدول( التي ثبت انتشار املرض فيها:

التاريخ:      التوقيع )الزائر(:  

امللحق ٥,9 منوذج سجّل مراقبة درجة الحرارة )ميكن أن يكون السجّل فقط لذوي الحرارة املرتفعة(

االسم:

اإلدارة:

التاريخ

 درجة الحرارة )بالدرجة املئوية(

قــراءة درجــة الحــرارة 
صباحــاً

التوقيــع بالحــرف األول 
مــن اســم املوظــف/ة

الحــراة  درجــة  قــراءة 
ًء مســا

التوقيــع بالحــرف األول مــن 
اســم املوظــف

 يُرجى االحتفاظ بسجل من قراءة درجة الحرارة مرتن يومياً

37.5 درجة مئوية فأعى، لكن أدىن من 38 درجة مئوية، يُرجى طلب الرعاية الطبية العاجلة	 

38 درجة مئوية فأعى، يُرجى تنبيه املسؤول عن إستمرارية العمل عى الفور	 

يُرجى االحتفاظ بسجل درجة الحرارة حتى يراجعه املسؤول/ة عن إستمرارية العمل.
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املصادر
الخطوات التي ميكن إتخاذها ملنع دخول وانتشار فروس كورونا يف الحليب ومشتقاته التي يتم إنتاجها:. 1

pdf.english2-farms-dairy-and-19-covid/documents/covid19/edu.nmsu.aces//:https

إرشادات خاصة بعملية جمع الحليب يف املزارع:. 2
20%20collection%20milk%20farm%20for%20Guidelines%file:///Users/apple/Downloads/COVID19

pdf .1April2020_v2

ــن . 3 ــة م ــد أخــذ املوافق ــتقاته )بع ــب ومش ــاع الحلي ــة بقط ــراءات الخاص ــل – اإلج ــع وزارة العم ــية - موق ــة الفرنس الجمهوري
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/retour-au-travail الفرنســية(:   الســفارة 

ــة املاشــية واإلجــراءات الواجــب . 4 ــان: إرشــادات خاصــة بقطــاع الحليــب ومشــتقاته: العمــل يف تربي الســفارة الفرنســية يف لبن
ــا، نيســان/أبريل 2020: إتخاذهــا ملواجهــة فــروس كورون

5 . Breeding, measures to take French Embassy in Lebanon: Guidelines for the Dairy Sector: Working in(
).2020  April  ,19-against Covid

حّث األخصائين يف إنتاج األلبان واألجبان عى اتّباع اإلرشادات الخاصة مبواجهة فروس كوفيد-19 يف املزارع. 6
farm--19-https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid

html.73823fdc7d90-95a8-11ea-7042-guidelines/article_ed63793c
farm--19-https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid

html.73823fdc7d90-95a8-11ea-7042-guidelines/article_ed63793c

7.   تعميم وزارة الزراعة رقم 1/12 تاريخ 2020/3/13 القايض بتنظيم العمل يف وزارة الزراعة اثناء فرة الطوارىء الصحية

8.   تعميم وزارة الزراعة رقم 1/13 تاريخ 2020/3/26 القايض بتنظيم مراجعة املواطنن  وفقاً الرشادات وزارة الصحة العامة 

2019 Covid 9.   تعميم وزارة الزراعة رقم 1/10 تاريخ 2020/3/9 القايض باجراءات الوقاية من فروس كورونا املستجد

 10. تعميــم وزارة الزراعــة رقــم 1/20 تاريــخ 2020/6/18 القــايض بارشــادات خاصــة بالصحــة والســامة املهنيــة ملواجهــة فــروس 
     كورونا

https://aces.nmsu.edu/covid19/documents/covid-19-and-dairy-farms-english2.pdf
https://aces.nmsu.edu/covid19/documents/covid-19-and-dairy-farms-english2.pdf
https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid-19-farm-guidelines/article_ed63793c-7042-11ea-95a8-73823fdc7d90.html
https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid-19-farm-guidelines/article_ed63793c-7042-11ea-95a8-73823fdc7d90.html
https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid-19-farm-guidelines/article_ed63793c-7042-11ea-95a8-73823fdc7d90.html
https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid-19-farm-guidelines/article_ed63793c-7042-11ea-95a8-73823fdc7d90.html
https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid-19-farm-guidelines/article_ed63793c-7042-11ea-95a8-73823fdc7d90.html
https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid-19-farm-guidelines/article_ed63793c-7042-11ea-95a8-73823fdc7d90.html
https://www.lancasterfarming.com/farming/dairy/dairy-professionals-urged-to-follow-covid-19-farm-guidelines/article_ed63793c-7042-11ea-95a8-73823fdc7d90.html
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يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالرشاكة مع الناس عى كافة مستويات املجتمع للمساعدة يف بناء أمم قادرة عى الصمود أمام األزمات، 
وعى دفع ودعم نوعية النمو التي تحّسن جودة الحياة بالنسبة للجميع. يتواجد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ميدانياً يف أكر من 170 دولة 

ومنطقة، ويعمل عى توفر منظور عاملي ورؤية محلية ثاقبة من أجل متكن الشعوب وبناء أمم صامدة.
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