ماذا تفعل إذا كان شخص في العمل مصاب بـCOVID-19
إذا كان شخص ما في العمل مصابًا بـ ، COVID-19أو ربما يكون قد تعرض لذلك ،فسيلزمك اتباع الخطوات أدناه على
الفور .ال تنتظر حتى يتم التأكد من أنهم مصابون بـCOVID-19
نقدم هذه المعلومات لمساعدتك في مكان العمل .وعلى أي حال ،يجب عليك دائ ًما اتباع نصيحة دائرة الصحة العامة في
واليتك أو إقليمك .state or territory public health department
إذا كان الشخص يعاني من أعراض خطيرة مثل صعوبة في التنفس ،فاتصل بالرقم .000

 .1اعزل الشخص
اعزل الشخص عن اآلخرين .يجب عليك أيضًا تزويدهم وأي شخص يساعدهم بمعدات الحماية الشخصية المناسبة مثل
قناع جراحي استعمال المرة الواحدة ومعقم لليدين.

 .2التماس المشورة وتقييم المخاطر
اطلب المشورة الصحية الحكومية من خط المساعدة  ،state or territory helplineأو خط المساعدة الوطني
لفيروس كورونا ). (1800 020 080
تأكد من أن لديك تفاصيل االتصال بالشخص .دون مالحظة عن المناطق التي كانوا فيها في مكان العمل ،ومع من كانوا
على اتصال وثيق ،وكم المدة ،لتعلم المخاطر تجاه اآلخرين وكذلك المناطق لتنظيفها وتطهيرها.
قد تحتاج أيضًا إلى إخطار  state or territory work health and safety regulatorالخاص بك.

 .3المواصالت
تأكد من أن الشخص لديه وسيلة مواصالت إلى منزله أو مكان لعزله أو إلى منشأة طبية إذا لزم األمر .حيثما كان ذلك
ممكنًا ،يجب عليهم استخدام وسيلة مواصالت شخصية لتقليل التعرض لآلخرين.

 .4نظف وط ّهر
أغلق المناطق التي استخدمها الشخص حتى يتم تنظيفها وتطهيرها .افتح األبواب والنوافذ الخارجية إن أمكن لزيادة
تدفق الهواء.
نظف وعقم تماما المناطق والمعدات التي استخدمها الشخص ،مثل المكاتب والحمامات والمطابخ والمناطق المشتركة.
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يجب أن يرتدي عمال النظافة معدات الحماية الشخصية المناسبة ،على سبيل المثال القفازات ونظارات السالمة والمريول
استعمال المرة الواحدة.

 .5حدد وأخبر من كانوا على اتصال وثيق
ستحدد وحدة الصحة العامة في الوالية أو اإلقليم من كانوا على اتصال وثيق لحالة  COVID-19المؤكدة وتخبرهم بما
يحتاجون القيام به.
اعرف مع من كان الشخص على اتصال وثيق في مكان العمل والمدة والمكان الذي كان فيه األشخاص قريبون فيه من
الشخص المصاب في مكان العمل.
سيعلمك ذلك بالمخاطر المحتملة تجاه اآلخرين ،والمناطق اإلضافية التي قد تحتاج إلى التنظيف والتطهير.

 .6مراجعة ضوابط إدارة المخاطر
مراجعة ضوابط إدارة المخاطر  COVID-19بالتشاور مع العاملين لديك وتقييم ما إذا كانت التغييرات مطلوبة.

مؤخرا
الخطوات التي يجب اتخاذها عندما تقلق على شخص كان موجودا ً في مكان عملك
ً
مؤخرا في مكان عملك ،مثل عامل أو عميل ،أن يخبرك أنه قد يكون مصابا  . COVID-19خذ
يمكن للشخص الذي كان
ً
بعين االعتبار متى كانوا مؤخرا ً في مكان عملك وما إذا كان لديهم اتصال وثيق مع اآلخرين.
حتى إذا لم يكونوا موجودون في مكان عملك حاليا ً ،فقد تحتاج إلى اتباع الخطوات أعاله .اطلب النصيحة من
.state or territory helpline

هل أحتاج إلى إغالق مكان عملي؟
ال يوجد متطلبات تلقائية لإلغالق بعد حالة  COVID-19مشتبه بها أو مؤكدة .قد يكون من غير الضروري إذا قام
الشخص بزيارة أجزاء فقط من مكان عملك أو إذا نصحك مسؤولو الصحة بأن خطر تعرض اآلخرين للخطر منخفض.
يعتمد ما إذا كان يجب إغالق مكان عملك على عوامل مثل الحجم وطبيعة العمل وعدد األشخاص ومناطق التلوث المشتبه
بها.
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متى يمكن للعاملين العودة إلى العمل بعد الشفاء أو الحجر الصحي؟
يمكن للعاملين الذين تم عزلهم بعد اختبار إيجابي ل  COVID-19العودة إلى العمل فقط عندما يتعافون تماما ً ويصرح
مسؤولو الصحة بعودتهم.
يمكن للعاملين الذين لم تظهر عليهم أعراض أثناء الحجر الصحي العودة إلى العمل بمجرد إكمال فترة  14يو ًما .وال
يحتاجون إلى تصريح طبي للعودة إلى العمل.

معلومات اضافية
للمزيد من المعلومات ،اذهب إلى .Safe Work Australia website
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