
 هكذا نعود
إلـى العمــل
إجراءات احترازية



عزيزي الموظف ، عزيزتي الموظفة.
كي نحافظ على بيئة سليمة في مقر العمل علينا اتباع هذه ا�جراءات:

- التدرج في عودة الموظفين للعمل في المكاتب بإعداد جدول يتضمن تناوب الموظفين أسبوعي� في كل قسم أو شعبة مع 

مراعاة نسبة عدد الموظفين المسموح تواجدها في المكان.

- استخدام ساعات العمل المرنة في الحضور واالنصراف لضمان تطبيق التباعد االجتماعي.
يستثنى من الحضور الحاالت ا�تية:

من لديه سجل مرضي من 
ا¬مراض المزمنة بتقرير طبي.

الموظفات الحوامل 
وأصحاب الهمم.

من قام بإجراء عمليات 
جراحية مؤخر° أو يعاني من 
أحد أشكال ضعف المناعة.

مخالطة ا¬شخاص 
المصابيين  بالفيروس.
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 إعادة توزيع مواقع المكاتب بما 
يضمن التباعد االجتماعي وتواجد 

أقل عدد ممكن من الموظفين في 
المكتب الواحد والتأكد من توفر 

التهوية الكافية في المكاتب.

عدم استخدام أجهزة وأدوات عدم استخدام مكاتب ا·خرين.
العمل الخاصة بالموظفين ا·خرين.

التأكيد على الموظفين في حال شعور أي 
موظف بالحمى أو ا�جهاد أو الكحة التزام 

البيت حتى يتم التأكد من ا¬عراض مع مراعاة 
إبالغ المسؤول المباشر وقسم الشؤون ا�دارية.

ينصح بتوفير أدوات التعقيم والكمامات 
لسائقي المركبات التابعة للمؤسسة وتعقيم 

المركبات بعد كل مهمة عمل.

إذا كان الموظف مريض� يتم موافاة 
المسؤول المباشر وقسم الشؤون 

ا�دارية بالتقرير الطبي المعتمد.

 عدم إبداء الذعر أو نشر الشائعات 
مما يؤثر سلبً� على بيئة العمل.

التأكيد على عدم التجمع 
في دورات المياه.
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على جميع الموظفين لبس 
الكمامات والقفازات ومواصلة 

التعقيم لÃهمية والضرورة.

التعقيم المستمر للمكاتب 
باستخدام المعقمات.

توفير المعقم لكل موظف مع 
القفازات والكمامات.

تحديد ساعات محددة الستقبال المراجعين 
والحد من تداول العمالت وا¬وراق النقدية 

واستبدالها بوسائل الدفع االلكتروني.

تفعيل إجراءات التعقيم
وفحص الحرارة عند كل مدخل.

تنظيم استقبال المتعاملين في مراكز 
تقديم الخدمات مع ضمان تطبيق 

التباعد االجتماعي.

تحديد نقطة مركزية في مقر العمل 
لالستالم من شركات الخدمات أو الموردين 

تتوفر بها وسائل التعقيم وعدم السماح لهم 
بالدخول إلى المكاتب.

التأكد من التخلص من الكمامات 
المستخدمة في الصناديق 

المخصصة لهذا الغرض.
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تقليل الطاقة ا�ستيعابية للمصاعد 
باستخدام العالمات ا¬رضية داخل 

وخارج المصعد لضمان التباعد 
االجتماعي.

المحافظة على التباعد االجتماعي 
بترك مسافة مترين بينك وبين ا·خرين.

التأكيد على عمال النظافة و المضيفة 
بخصوص ا¬خذ باحتياطات السالمة 

وا�شراف عليهم بشكل مستمر.

التأكد من استخدام ا¬كوابالتعقيم المستمر للمطبخ التحضيري.
الورقية لتناول المشروبات الساخنة.

التقليل من االجتماعات التي تتطلب
التقارب واستبدالها بالتواصل 

االلكتروني الرسمي.

الحد من استخدام ا¬وراق والطباعة،
والعمل بشكل الكتروني لتفادي 

نقل الفيروسات.

يجب استخدام معقمات اليدين 
الموضوعة عند المصاعد قبل لمس 
ا¬زرار كما يجب استخدام المعقمات 

بعد استخدام ا¬جهزة المشتركة 
كالطابعات وماشابهها.
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شكر�
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