
  COVID-19 بسبب الحجر الصحيوالسالمة المهنية بعد  الصحةب التكفل

 صحة أكثر هذا أن لنا يبدو و ".قبل من" عليه ما كانتمثل تكون لن" كورونا بعد"الحياة  أن على يتفق الجميع عامة، صفةب

 .به المرتبطة واألنشطة الوظائفمختلف  و شغلال عالم في

. االجتماعي باعدوالت االحتواء تدابير الدولة تاتخذ ، 19كوفيد التاجي الفيروس جائحة انتشار مدى تخفيفو من اجل 

 .االقتصادية األنشطة لمعظم قسريال وقفالت إلى التدابير هذه أدت وقد

  

 :يلي ما بالتأكيد هو مؤسساتال مسيريل الكبير السؤال فإن لألنشطة، التدريجي االستئناف بداية معو

 موظفينا؟ سالمة ضمان مع الجزئي، التشغيل أو التشغيل عدم من أسابيع عدة بعد نشاطنا نستأنف كيف

 

 أفضل ظل في الشركة تشغيل ضمان مع كأولوية موظفيه صحة حماية للمسير هو الرئيسي الشاغل فإن الواقع، في

 .للربحية الممكنة الظروف

 مستوياه جميع على تعميمه يمكن ال ولكنه بعد عن العمل هو أعاله المطروح السؤال على المحتملة اإلجابات بين من

 .الشركة في الوظائف

 بعد عن العمل يكون ال عندما والبيئة والسالمة الصحة وظيفة خالل من خاص بشكل تنفيذها يمكن طريقة يلي فيما نقترح

 :ممكن غير

 (حجر الصحياستعادة األعمال بعد الط خطم) PRAAC وتنفيذ اعداد -1

 التدابير جميع مع اخد  ممكن وقت أقل في( الخدمات أو السلع) اإلنتاج على قدرتك باستعادة PRAAC لك يسمح أن يجب

 :19كوفيد بمخاطر الالزمة

 ولونالمنا التسليم، اإلنتاج، الموردين،) 19كوفيد بخطر او متأثرة / تتأثر أن يمكن التي الحرجة النقاط ذكر ، 

 (.إلخ ، الدعم وظائف

 يجب التي األماكن و االجتماعي،تباعد وال ،واجزالح إيماءات) التأثيرات من للحد المناسبة الحلول وتنفيذ تحديد 

 ...( الزمنية الفترات مع تكرار عملية التعقيم و تحديد تعقيمها

   إجراءات( األمر لزما إذا)وضع و تدوين PRAAC  النسبي زمركتال نقاط على خاص بشكل التركيزمع 

 ...( العمال نقل المطاعم، تغيير، غرف) االهميةحسب  لموظفينل

 الموظفين مع والتواصل االعالم  

 المتخذة التدابير وتكييف الفعالية من تحققال 

 

 (19كوفيد مخاطر ذلك في بما) بها المرتبطة المخاطر وتقييم العمل محطات تحليل استئناف -2

 ىتلو نقطة تنفيذها، سيتم التي الوقائية التدابير بتحديد الوظيفية بالمستوياتالمتعلقة  مخاطرال تقييم لك يسمح أن يجب

 .األخرى

 :19كوفيد انتقال خطر من كبير بشكل تزيد التي المعايير من العديد سرد يمكننا

 العمل،او  /  عيشال مكان نفس 

 متر للعطاس او السعال من أقل مسافة المباشر على االتصال ، 

 تدابير غياب في دقيقة 15 من ألكثر( سعال بدون حتى) مناقشةال اثناء من متر أقل مسافة على المباشر االتصال 

 الحماية،

 األحيان من كثير في يديك غسل صعوبة. 



 

 الجماعيالفردي أو العمل  العمل بمستويات المرتبطة الوقاية تدابير ريقرت -3

 مدرج بعضها ، المثال سبيل على. شركة كل خصوصية على وتعتمد تنظيميةالتدابير فردية، جماعية،  هذه تكون أن يمكن

 : (شاملة ليست و حصرية قائمة) أدناه

 (أمكن إن الجمهور، مع أو العمل زمالء بين) اإلمكان قدر األشخاص بين االتصال من الحد 

 خاصة" حاجز" تدابير توفير يجب منه، مفر ال أمًرا القصير االتصال فيها يكون التي العمل ماكنال بالنسبة 

 .متكرر بشكل اليدين وغسل

 إن" )الحاجز" تدابير أكمل ،( دقائق بضع من أكثر) أطول تصالالا هافي يكون قد التي العمل الماكن بالنسبة 

 مناس بمنتج األسطح وتنظيف ، متر. '' المجاملة منطقة تركيب مثل أخرى تدابير مع ،( وجدت

 فيديو مؤتمر أو عن بعد باجتماعات منع االجتماعات واستبدالها 

 إلخ المثال سبيل على البريد، فرز) العمل حطةم نفس في شخصانمنع العمل ل... 

 الجماعية الوقاية ومعدات الشخصية الوقاية معدات ارتداء تعميم األمر، لزم إذا. 

 .شركة كل تفاصيل على اعتماًدا مختلف بشكل وتنطبق و ليست شاملة حصرية المذكورة التدابير

 :الخالصة

 و .واألفراد مجموعةال و سالمة أمن في للتفكير جديدة طرق وضع إلى الشركات بالتأكيد 19لقد دفعت جائحة كوفيد 

 .العمل فيالتي ادخلت   والسالمة للصحة المفيدةو  الجديدة الممارسات بعض تعميم يتوجب الوباء، انتهاء بمجرد

 

 الوقت في مناسبال المفتاح على المناسب اإلصبع وضع فقط عليك. صعًبا ليس البيانو: "بيتهوفن مقولة صياغة إعادة

 ." المناسب

 على الحصول هو عليك ما كل. الصعب باألمر ليس الحجز بعد العمل في والسالمة الصحة على الحفاظان " :ما يلي نقول

 " .المناسب الوقت في اليدين وغسل االتصال لتجنب فعالة حواجز واعتماد الالزمة الشخصية الوقاية معدات

 

 دريس السعيد

 والبيئة والسالمة الصحة عن المسؤول لعاما للمدير سابق ومساعد KANAGHAZ في سابق مدير ، مستشار و مكون 

  (العمل في والسالمة الصحة البيئة، ،)الجودة إدارة أنظمة إعداد في لشركاتتكوين و مرافقة ا

 IRCA  من معتمد مدقق
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