 COVID-19والصحة والسالمة في العمل – األعمال التجارية الصغيرة
تقييم وإدارة المخاطر
لقد غيّر  COVID-19الطريقة التي نعيشها جميعا وطريقة عملنا .لكن عالم األعمال الصغيرة يتغير باستمرار.
يعد تقييم مخاطر الصحة والسالمة المهنية  COVID-19خطوة أساسية لألعمال التجارية الصغيرة لتحديد المخاطر وإدارتها لك و
لموظفيك ولعمالئك.
عند إجراء تقييم للمخاطر ،اسأل نفسك:
•

ما هي المخاطر؟

•

ماهو الضررالذي يمكن أن يسببه شخص ما ،وما مدى احتمال حدوثه؟

•

ما هو مستوى الخطر؟

•

ما الذي يمكنني فعله إلدارة المخاطر؟

•

كيف ستتم مراجعة المخاطر ومراقبتها  ،للتأكد من أن تدابير الرقابة فعالة ،والتحقق من المخاطر الجديدة؟

إدارة المخاطر مستمرة  -تأكد من تقييم أي مخاطر جديدة أو متغيرة ناشئة عن  ، COVID-19مثل المخاطر الناجمة عن عدوانية
العمالء أو إرتفاع الطلبات في العمل أو العمل في عزلة.
يجب عليك التحدث إلى العاملين لديك .معا يمكنكم تحديد المخاطر والعمل على كيفية إدارتها.
دعونا نحافظ على تحول عالم األعمال التجارية الصغيرة .للمزيد من المعلومات ،توجه إلى الموقع اإللكتروني -
.safeworkaustralia.gov.au

التباعد الجسدي
يزداد خطر التعرض لـ  COVID-19عند العمل في اتصال وثيق مع اآلخرين .حيثما أمكن ،مارس التباعد الجسدي.

ضع في االعتبار:
•

إعادة تصميم تخطيط مكان العمل.

•

عقد اجتماعات ليست وجها لوجه.

•

تقليل عدد األشخاص في المناطق المشتركة.

•

إدارة طوابير االنتظار وأرقام العمالء

وحيثما أمكن ،اترك وقتا بين المواعيد للحد من التفاعالت الجسدية ولضمان أن يكون للعمال أدواتهم ومعداتهم.
للحصول على إرشادات خاصة بالصناعة بشأن  ، COVID-19توجه إلى safeworkaustralia.gov.au.
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تنظيف مكان عملك
ينتشر  COVID-19من خالل قطيرات تنتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.
يمكن لألشخاص االصابة ب  COVID-19عن طريق لمس سطح عليه جراثيم.
تأكد من تنظيف مكان عملك يوميا على األقل باستخدام المنظفات والماء.
بمجرد تنظيف السطح ،يمكنك تطهيره.
قم بإعطاء األولوية ألسطح التنظيف التي يتم لمسها بشكل متكرر.
إذا كانت لديك حالة من  COVID-19في العمل ،فسوف تحتاج إلى تنظيف مكانك وتعقيمه جيدا قبل عودة األشخاص له.
للحصول على إرشادات خاصة بالصناعة بشأن  ، COVID-19توجه إلى safeworkaustralia.gov.au

موقع Safe Work Australia COVID-19
قامت  Safe Work Australiaبتطوير إرشادات جديدة لمساعدة األعمال التجارية الصغيرة على فهم واجبات الصحة والسالمة
في العمل وإدارة المخاطر الناشئة عن.COVID-19
لدى  safeworkaustralia.gov.auمعلومات حول مواضيع مثل كيفية إجراء تقييم المخاطر ،واإلبتعاد الجسدي ،والنظافة،
ومعدات الحماية الشخصية ،والصحة النفسية ،والتنظيف.
استخدم أداة تصفية المحتوى للعثور بسهولة على المعلومات ذات الصلة بنشاطك التجاري الصغير وصناعتك ،باإلضافة إلى الموارد
العملية  ،مثل قوائم المراجعة والملصقات في مكان العمل.
للحصول على إرشادات محددة لصناعتك ،توجه الى اإلنترنت اآلنsafeworkaustralia.gov.au -
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