كوفيد  )COVID-19) 19والصحة والسالمة في العمل  -البناء والتشييد
بموجب نموذج قوانين الصحة والسالمة في العمل ،على أصحاب العمل واجب العناية بصحة وسالمة العمال واآلخرون في موقع العمل .وبصفتك
صاحب عمل ،يجب عليك تحديد المخاطر في مكان العمل ،وبقدر االمكان القضاء على هذه المخاطر أو تقليلها.
يجب عليك استشارة العمال بخصوص مسائل الصحة والسالمة المتعلقة بـ  .COVID-19اسمح للعمال بالتعبيرعن آرائهم قبل اتخاذك قرارات.

المسافة الجسدية
يجب أن تفعل كل ما في وسعك للحفاظ على ان يكون هناك مسافة  1.5مترا ً على األقل بين العمال.


الحد من االتصاالت الجسدية – عن طريق التواصل باستخدام طرق أخرى مثل الهاتف أو الراديو



تحديد عدد العاملين في الموقع.



تقسيم نوبات العمل الى الفترة الصباحية والفترة المسائية.



تخفيض عدد المهام المراد إنجازها كل يوم.



السماح بالعمل من المنزل حيثما أمكن.



إنشاء ممرات عبر الموقع للحفاظ على الفصل الجسدي.



تخفيض عدد العاملين في منطقة ما في نفس الوقت ،بما في ذلك أوقات تناول الطعام واالستراحة ونشر األثاث في غرف االستراحة.



قم بعقد اجتماعات عبر اإلنترنت حيثما أمكن ذلك ،إن لم يكن ذلك ممكناً ،اعقدها في مساحات مفتوحة وافصل العاملين على مسافة 1.5
مترا ً على األقل عن بعضهم البعض.



قم بتأخير التدريب غير الضروري



ضع الفتات عن المسافة الجسدية حول موقع العمل

تحتاج إلى إدارة أي مخاطر تتعلق بالصحة والسالمة (مثالً التأثيرات على التواصل) التي تحدث نتيجة المسافة الجسدية.

الفحوصات الصحية والحجر الصحي
راقب العاملين لديك بخصوص أعراض ، COVID-19مثل الحمى.
قم بتوجيه جميع العمال  ،سواء كانوا في مكان العمل أم ال  ،إلخبارك إذا كانوا:


لديهم أي أعراض



تقابل مع شخصا قد يكون مصابًا بـ ( COVID-19حتى إذا كان الشخص المشتبه في إصابته بـ  COVID-19لم يتم اختباره بعد).



خططت أو تخطط للسفر



رؤية عامل آخر يعاني من األعراض

قم بايقاف العامل عن العمل إذا ظهرت عليه أعراض .يجب على العمال المصابون ب  COVID-19عدم العودة إلى مكان العمل حتى يقدموا أدلة
على خلوهم من الفيروس.

التنظيف
نظف بشكل متكرر بمنظف أو مطهر:


األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر -المعدات والمصاعد والرافعات والدرابزين واألبواب
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أشياء شخصية مثل النظارات والهواتف



أدوات العمل مثل األجهزة



مرافق الموقع

تدريب العمال على تنظيف المعدات بعد استخدامها.
يجب على أي شخص يقوم بالتنظيف أن :


يرتدي القفازات



يستخدم معقم اليدين الكحولي قبل وبعد ارتداء القفازات

احتفظ بصناديق قمامة مغلقة حيث يمكن للعمال التخلص من النفايات والقمامة مثل المناديل الورقية المستعملة.

النظافة
يجب أن يطلب من العمال ممارسة النظافة الجيدة:


تغطية السعال والعطس بالكوع أو بمناديل ورقية.



التخلص من المناديل بشكل صحيح.



غسل اليدين كثيرا ً بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل ،بما في ذلك قبل تناول الطعام وبعده وبعد



الذهاب إلى المرحاض.



استخدام معقمات اليدين الكحولية.



غسل الجسم والشعر (بما في ذلك شعر الوجه) والمالبس جيدًا كل يوم.



االبتعاد أكثر من  1.5مترا ً عن اآلخرين



البقاء في المنزل في حالة المرض



تجنب لمس وجوههم



تجنب المصافحة وغيرها من االتصال الجسدي الوثيق



االمتناع عن البصق



ضع أعقاب السجائر في سلة القمامة

يجب أن تكون مرافق الحمام نظيفة وتحتوي على صابون وماء وورق التواليت .احرص على إتاحة معقم اليدين الكحولي للعمال الستخدامه.

عمليات التسليم والمتعاقدين اآلخرين الذين يحضرون مكان العمل
إلغاء أو تأجيل الزيارات غير الضرورية إلى مكان العمل .إذا كانت مطلوبة:


إعطاء تعليمات واضحة مع متطلباتك أثناء وجودهم في الموقع.



تقليل عدد العاملين المعنيين.



استخدام معقم اليدين الكحولي لالستخدام بعد تداول التوصيل.



توجيه سائقي الشاحنات الزائرين للبقاء في السيارات.
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استخدم واطلب من اآلخرين استخدام األعمال المكتبية االلكترونية ،والحصول على بدائل للتوقيعات.

معلومات اكثر


للحصول على معلومات حول الصحة والسالمة في العمل ،اذهب إلى موقع /http://safeworkaustralia.gov.au



للحصول على المعلومات الصحية  ،اذهب إلى health.gov.au
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