
1 وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

دليل كوفيد - 19



وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة2

دليل كوفيد - 19

ميكــن أن يصــاب األشــخاص بعــدوى مــرض كوفيــد - 19  عــن طريــق األشــخاص اآلخريــن   

املصابــن بالفــروس، وميكــن للمــرض أن ينتقــل مــن شــخص آلخــر عــن طريــق الُقطــرات الصغــرة 

التــي تتناثــر مــن األنــف أو الفــم عندمــا يســعل املصــاب مبــرض  كوفيــد - 19 أو يعطــس، وتتســاقط 

هــذه الُقطــرات عــى األشــياء واألســطح املحيطــة بالشــخص، وميكــن حينهــا أن يصــاب األشــخاص 

اآلخــرون مبــرض كوفيــد19- عنــد مالمســتهم لهــذه األشــياء أو األســطح ثــم ملــس أعينهــم أو أنفهم 

ــم.  أو فمه

كــا ميكــن أن يصــاب األشــخاص مبــرض كوفيــد - 19  إذا تنفســوا الُقطــرات التــي تخــرج مــن الشــخص 

املصــاب باملــرض مــع ســعاله أو زفــره.
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يقــدم هــذا الدليــل مبــادئ توجيهيــة وتوصيــات تهــدف للحفــاظ عــى صحــة وســالمة مهنيــي قطاع 

ــاء  ــذا الوب ــار ه ــر انتش ــر خط ــد - 19 وتدب ــروس كوفي ــة لف ــة الصحي ــل األزم ــار يف ظ ــاء والعق البن

داخــل أماكــن العمــل وبالتــايل ضــان مواصلــة أشــغال القطــاع خــالل هــذه الفــرة.

ال تعتــر التوجيهــات الــواردة يف هــذا الدليــل شــاملة وقــد تتطلــب بعــض التكييــف حســب طبيعــة 

أماكــن العمــل وكــذا تحيينهــا حســب تطــور الوبــاء.

ــة ووزارة  ــا وزارة الصح ــي اعتمدته ــة الت ــر الصحي ــم للتداب ــة لدع ــادئ التوجيهي ــذه املب ــأيت ه  وت

الشــغل واإلدمــاج املهنــي والســلطات املختصــة، وتتوجــه بالخصــوص إىل مهنيــي القطــاع 

ــل... ــرات العم ــف مق ــاج ومختل ــدات اإلنت ــع ووح ــاء، املصان ــأوراش البن ــن ب العامل
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التواصل 
وتحسيس األجراء
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تحسيس األجراء بشكل منتظم حول التدابر الوقائية الواجب اتخاذها   

متكــن األجــراء مــن خــالل ممثليهــم مــن التعبــر عــن آرائهــم قبــل اتخــاذ القــرارات     

ــا  ــم ك ــا يف عمله ــي يواجهونه ــر الت ــة املخاط ــى معرف ــدرة ع ــر ق ــم األك ــراءات، إذ أنه واإلج

وتعبئتهــم التزامهــم  تعزيــز  يف  إرشاكهــم  يســاهم 

ــات  ــع توصي ــذ جمي ــان تنفي ــة وض ــراء ومراقب ــيس األج ــد - 19  لتحس ــق كوفي ــن منس تعي   

الوبــاء  وبروتوكــوالت وتدابــر مكافحــة 

ــة،  ــات الوقائي ــر بالتعلي ــة للتذك ــة كل خدم ــق يف بداي ــدة 5 إىل 10 دقائ ــة مل ــة حص برمج     

كــا يستحســن اســتخدام مكــرات الصــوت لتفــادي التجمعــات يف األوراش الكــرى للبنــاء 

متكــن األجــراء مــن خــالل ممثليهــم مــن التعبــر عــن آرائهــم قبــل اتخــاذ القــرارات    

ــا  ــم ك ــا يف عمله ــي يوجهونه ــر الت ــة املخاط ــى معرف ــدرة ع ــر ق ــم االك ــراءات. إذ أنه واإلج

وتعبئتهــم التزامهــم  تعزيــز  يف  إرشاكهــم  يســاهم 

التواصل 
وتحسيس األجراء
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تقديــم توجيهــات واضحــة حــول مــا هــو مطلــوب مــن األجــراء )عــن طريــق املنشــورات   

درايــة عــى  يكونــوا  أن  األجــراء  عــى  يجــب  اذ  وامللصقــات(. 

 

  بالقواعد العامة للنظافة الواجب التقيد بها

   بأعراض املرض

  بالحاالت والظروف التي تقتيض عدم الحضور إىل مقر العمل

  بالتدابر الواجب اتخاذها يف حالة ظهور أحد أعراض  كوفيد - 19 

ــل  ــر العم ــل مق ــل وداخ ــا يف مدخ ــب اتخاذه ــات الواج ــف االحتياط ــول مختل ــات ح ــرض ملصق ع  

)االطــالع عــى منــاذج  امللصقــات املتوفــرة عــى موقــع وزارة الصحــة وتلــك امللحقــة بهــذا الدليــل (.
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تحسيس األجراء برضورة التقيد الصارم بالقواعد العامة للنظافة: 

ــن  ــررة، وميك ــة متك ــن بصف ــل اليدي غس

املــاء  بواســطة  اليديــن  غســل 

الكحوليــة باملحاليــل  أو  والصابــون 

)االطــالع  الكامــات  وضــع  إلزاميــة 

عــى توجيهــات وزارة الصحــة بخصــوص 

ارتــداء الكامــات(

تجنــب االتصــال الوثيــق باآلخريــن والحفــاظ 

عــى مســافة أمــان ال تقــل عــن مــر

واألســطح  األدوات  وتعقيــم  تنظيــف 

باســتمرار للمــس  املعرضــة 
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ــم  ــف والف ــن واألن ــس العين ــب مل تجن

ــن ــل اليدي ــل غس قب

ــدات  ــادل األدوات واملع ــب تب ــى تجن ــرص ع الح

بــن العــال قــدر اإلمــكان أو التأكــد مــن ارتــداء 

قبــل  املعــدات  وتعقيــم  العمــل  قفــازات 

ــا تبادله

عنــد العطــس أو الســعال يتــم تغطيــة األنــف 

ــدم  ــد ع ــق عن ــن املرف ــل أو باط ــم باملندي والف

ــل  ــن املندي ــارشة م ــص مب ــل، والتخل ــر املندي توف

يف ســلة املهمــالت

يجب الحرص عى تزويد أوراش البناء باملعدات الرضورية لضان نظافة جيدة، وكذا  الحرص عى 

توفر املرافق الصحية وتزويدها مبستلزمات النظافة     
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تنظيف وتعقيم أماكن العمل 
بشكل منتظم
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  وضــع بروتوكــول تنظيــف وتطهــر عنــد الدخــول والخروج مــن مقر العمــل )املكاتب واملســتودعات 

وأوراش العمل(     

     

ــق  ــروس كاملراف ــا بالف ــل تلوثه ــركة املحتم ــاءات املش ــطح والفض ــم لألس ــف املنتظ   التنظي

الصحيــة واملصاعــد ومقابــض األبــواب... باســتعال محاليــل كحوليــة أو مــواد التنظيــف املعقمــة  

ــل(. ــى األق ــوم ع ــن يف الي )مرت
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ــد كل  ــر عن ــتخدام مطه ــا باس ــاء يوميً ــتخدمة يف أوراش البن ــدات املس ــواع املع ــف كل أن    تنظي

اســتخدام وكذلــك قبــل وبعــد الدخــول والخــروج مــن الــورش

  توفر املستلزمات الخاصة بتطهر أدوات العمل بالنسبة لكل مستخدم، إذا أمكن ذلك 

   تزويــد األجــراء بالوســائل الالزمــة لالمتثــال للتدابــر الصحيــة )األقنعــة والصابــون الســائل 

واملحلــول املــايئ الكحــويل وأكيــاس القامــة واملطهــرات واملناشــف اليدويــة ذات االســتخدام 

ــد(؛ الواح

  تزويد العاملن يف مجال التنظيف بالوسائل الالزمة للتنظيف والتعقيم

ــب  ــم(، يج ــول معق ــون أو محل ــاه وصاب ــن )مي ــم اليدي ــل أو تعقي ــة بغس ــاط خاص ــدة نق ــر ع  توف

توفــر هــذه النقــاط بشــكل كاف يف مدخــل ومخــرج األوراش، يف املرافــق الصحيــة، يف املطعــم، 

داخــل املكاتــب،   و أي مــكان يحتمــل ارتيــاده مــن طــرف األجــراء

  الحرص عى التخلص من النفايات املحتمل تلوثها بالفروس بشكل يومي
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   الحــرص عــى تعبئــة النفايــات يف أكيــاس محكمــة اإلغــالق لتجنــب مالمســتها للنفايــات املحتمــل  

ــا بالفروس تلوثه

   توفر تهوية كافية داخل أماكن العمل

  التأكد من أن الجدولة الزمنية للعمل توفر الوقت الكايف لعمليات التنظيف والتعقيم 
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تدبر الولوج إىل مقر العمل
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  الساح بولوج مقر العمل فقط لألشخاص الذين تستدعي الرضورة حضورهم

  وضــع برتوكــول للمراقبــة اليوميــة للعــال تفاديــا لولــوج األشــخاص املصابن مــع تكــرار املراقبة  

عنــد مغــادرة وولــوج مقــر العمــل مــن جديــد وذلــك عــر التأكــد من:

   عدم ظهور أعراض نزالت الرد كالحمى، التعب، السعال أو احتقان األنف.

    عدم مخالطة حالة مؤكدة أو مشتبه إصابتها بالفروس.

   الحــرص عــى قيــاس درجــة حــرارة األجــراء والعــال قبــل ولــوج مقــر العمــل باســتعال  جهــاز 

الكشــف الحــراري عــن بعــد

  إعــداد ســجل يومــًي لتتبــع وضعيــة األجــراء املوجوديــن يف مقــر العمــل أو خارجــه، كــا  يجــب  

الحــرص عــى تضمــن املعلومــات الخاصــة بالعــال املياومــن واملؤقتــن و الســائقن ومختلــف  

الــزوار يف هــذا الســجل بالنســبة ملواقــع البنــاء
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  إيقاف أنظمة الولوج الرقمية إىل أماكن العمل التي تعتمد عى البصات

   تعزيز تدابر مراقبة الولوج إىل أوراش البناء كالتسييج والحراسة

 

  إلتزام جميع العاملن بغسل اليدين وتنظيفها قبل الولوج إىل موقع العمل أو مغادرته

  الحــرص عــى التنظيــف والتعقيــم املنتظــم لألســطح التــي يتــم ملســها باســتمرار يف مواقــع 

االســتقبال، املكاتــب، أماكــن مراقبــة ولــوج العــال، ومواقــع التســليم مثــل أجهــزة مســح الولــوج، 

أجهــزة الهاتــف، البوابــات الــدوارة... خاصــة يف أوقــات الــذروة

  استعال وسائل النقل الفردية لاللتحاق بالعمل كلا أمكن ذلك

ــن  ــك ومتك ــن يف ذل ــن الراغب ــتثنائية للعامل ــص االس ــن الرخ ــتفادة م ــاطر االس ــهيل مس   تس

األشــخاص املصابــن مبــرض مزمــن أو ضعــف جهــاز املناعــة مــن االســتفادة مــن تســهيالت تراعــي 

ــة. ــم الصحي ــات حالته خصوصي
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تدبر األنشطة واملهام
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وضع خطة عمل لتدبر خطر انتشار  كوفيد - 19     داخل أوراش البناء ومقرات العمل  

ــد  ــن بع ــل ع ــة والعم ــات االفراضي ــاد االجتاع ــر اعت ــارشة ع ــص مــن االتصــاالت املب التقلي  

ــكان ــدر اإلم ق

الحــد األدىن مــع االقتصــار عــى األشــخاص  تقليــص عــدد االجتاعــات املبــارشة إىل   

ــات يف  ــد االجتاع ــب عق ــا يتوج ــد، ك ــر واح ــن م ــل ع ــافة ال تق ــرام مس ــم واح ــرضوري حضوره ال

الهــواء الطلــق إن أمكــن ذلــك

تقليص نقاط االتصال بن العاملن  

إعــادة تنظيــم املهــام والعمليــات داخــل األوراش ومقــرات العمــل بشــكل يســمح باحــرام   

ــة ــة العالي ــق ذات الحركي ــن املناط ــد م ــذا الح ــراد وك ــن األف ــد ب ــر واح ــن م ــر م ــد ألك ــافة تباع مس

ــات  ــن التجمع ــد م ــل الح ــن أج ــكان م ــدر اإلم ــادرة ق ــول واملغ ــد الوص ــم مواعي ــادة تنظي إع  

واالتصــاالت املبــارشة بــن العــال

برمجة أوقات االسراحة والغذاء بشكل يسمح بالحد من التجمعات  

تجنب قيام عدد كبر من العال مبهامهم داخل أماكن العمل املغلقة  
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ــى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــق م ــدة مناط ــاج...( إىل ع ــدة إنت ــل )ورش، وح ــكان العم ــيم م تقس  

التباعــد بــن العــال واحتــواء انتشــار العــدوى يف حــال وجــود إصابــات

  تحيــن تصاميــم إنشــاء أوراش البنــاء مــع تحديــد املمــرات املخصصــة لتنقــل العــال 

بالعــال الخاصــة  امللحقــة  واملرافــق  التخزيــن  ومناطــق 

وضع عالمات أرضية لتحديد مناطق العمل  

ــق  ــد، املراف ــركة كاملصاع ــاحات املش ــل املس ــه داخ ــموح ب ــى املس ــدد األق ــد الع تحدي  

ــا ــوىص به ــد امل ــافة التباع ــان مس ــل ض ــن أج ــا م ــة وغره الصحي

ــن  ــاالت ب ــن االتص ــص م ــل التقلي ــن أج ــك م ــن ذل ــا أمك ــد كل ــاه واح ــالمل ذات اتج ــاد س اعت  

األشــخاص

استعال مصاعد الشحن من طرف شخص واحد فقط كلا أمكن ذلك  

تجنــب اســتخدام اآلليــات داخــل األوراش مــن قبــل عــدة أشــخاص )ســائق واحــد لــكل آلية(،مــع   

تعقيــم املقصــورة عنــد نهايــة كل خدمــة

إنشــاء ممــرات خاصــة داخــل مواقــع البنــاء مــن أجل ضــان احــرام مســافة التباعــد املنصوح   

بهــا
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إغالق أماكن االسراحة، قاعات الصالة، املقاصف، الحضانات وقاعات الرضاعة  

بخصوص تناول الوجبات داخل مقرات العمل واألوراش :  

      تحديد وإنشاء أماكن مخصصة للوجبات يف أوراش البناء للحد من النفايات 

        والتلوث

     برمجة أوقات الغذاء بشكل متدرج

     االلتزام بغسل اليدين بالصابون واملاء قبل الوجبات وبعدها

    إعتاد الوجبات الفردية املعدة مسبقا مع احرام مسافة تزيد عن مر 

        واحد عند تناول الطعام وتجنب االحتكاك

    وضع جميع النفايات مبارشة يف حاويات القامة

ــران  ــاه وأف ــات املي ــوة، موزع ــع القه ــركة كآالت صن ــزة املش ــتعال األجه ــن اس ــد م الح  

امليكرويــف...

التقليص من تداول الوثائق الورقية واعتاد النسخ االلكرونية كبديل  



21 وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

دليل كوفيد - 19

الحــد مــن االســتعال املشــرك لألقــالم مــن أجــل توقيــع األوراق أو ســجالت الحضــور داخــل   

األوراش

ترك األبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلا أمكن ذلك  

توفــر مناديــل ورقيــة عــى مســتوى مناطــق االتصــال كمقابــض األبــواب، املصاعــد   

وموزعــات امليــاه مــن أجــل متكــن العاملــن مــن تفــادي االتصــال املبــارش مــع مــا ســبق.

يــوىص بارتــداء قفــازات العمــل والنظــارات داخــل الــورش مع تفــادي ملــس الوجــه والتقليل   

مــن االتصــاالت غــر الرضوريــة مــع األســطح

تأجيــل بعــض املهــام والعمليــات عنــد اســتحالة أو صعوبــة تنفيــذ تدابــر الســالمة املرافقة   

لهــا )نقــص يف العــال املؤهلــن، غيــاب معــدات الوقايــة الشــخصية، غيــاب األدوات واملــواد...(.

إلــزام فــرق العمــل باإلبــالغ عــن حالــة األوراش بشــكل يومــي مــن أجــل التعامــل مــع املخاطر   

التــي مل يتــم اإلعــداد لهــا مســبقا

تعيــن مســؤول عــن الصحــة والســالمة داخــل مقــر العمــل مــن أجــل املراقبــة والحــرص عــى   

ــد19- ــة بكوفي ــة املتعلق ــر الوقائي ــوالت والتداب ــات، الرتوك ــع التوصي ــذ جمي تنفي
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التوصيالت
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تحديد مناطق التوصيل 

بشكل واضح وتخصيصها 

للمتلقن واملوزعن 

فقط.

الحرص قدر اإلمكان عى 

عدم تداول أي وثيقة 

استالم أو قلم بن عامل 

التوصيل واملتلقي

يتم تنزيل

 الشحنات من طرف املتلقي 

فقط باستعال معدات الوقاية

 املناسبة بينا يلتزم عامل 

التوصيل باملكوث

 داخل عربته
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التنقالت
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الحد من التنقالت والرحالت داخل الراب الوطني إال عند الرضورة القصوى  

يف حالــة النقــل الجاعــي للمســتخدمن، الحــرص عــى خفــض عــدد األشــخاص مــع مراعــاة   

مســافة ال تقــل عــن مــر واحــد بــن األشــخاص الذيــن يتــم نقلهــم )زيــادة عــدد الســيارات، اســتخدام 

الســيارات الخاصــة، إعــادة تكييــف ســاعات العمــل...(

نقل ثالثة أشخاص كحد أقى يف سيارات الخدمة املخصصة للتنقل يف أوراش البناء  

التأكــد مــن نظافــة وتعقيــم األســطح التــي يتــم ملســها بانتظــام داخــل ســيارات الخدمــة و   

ــات ــذه العرب ــل ه ــرة داخ ــل مطه ــل و محالي ــر منادي ــل وتوف ــة كل تنق ــد نهاي ــاء عن ــات البن آلي

ــل  ــن الداخ ــم م ــدد )تعقي ــج مح ــق برنام ــال وف ــل الع ــة لنق ــات املخصص ــم املركب تعقي  

والخــارج(.
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  اكتشاف حالة إصابة مؤكدة/
مشتبه بها
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   إعداد خطة طوارئ للتعامل مع اكتشاف إصابات مؤكدة أو مشتبه بها داخل مقر العمل

 

ــام  ــى أرق ــوي ع ــات تحت ــة ومبلصق ــائل الرضوري ــزة بالوس ــزل مجه ــة للع ــة مخصص ــر غرف    توف

ــة ــن وزارة الصح ــادرة ع ــة الص ــاعدة الطبي املس

   إرشاك طبيب العمل يف تقييم الحاالت املشتبه فيها إن أمكن ذلك.

ــابهة   ــراض مش ــن أع ــون م ــن يعان ــروس أو الذي ــم للف ــل تعرضه ــخاص املحتم ــى األش ــب ع    وج

ألعــراض املــرض مــا يــي:

     عدم الحضور ملقر العمل.

     إخبار اإلدارة.

     االنعزال والتزام البيت.

     االتصال بأرقام املساعدة الطبية الصادرة عن وزارة الصحة

      )Allo080 100 47 47, Allo Samu 141 et Allo300( للحصول عى مزيد من املعلومات 

      حول  مرض كوفيد19-.



وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة28

دليل كوفيد - 19

   يف حالة الكشف عن حالة إصابة مؤكدة  مبرض كوفيد - 19 داخل مقر العمل وجب ما يي:

 

        منع الولوج لجميع األماكن املحتمل تلوثها بالفروس.

       العمل عى تعقيم كافة أماكن العمل املحتمل تلوثها بالفروس مع 

         تتبع توجيهات دليل وزارة الصحة الخاص بتنظيف وتعقيم املرافق العمومية. 

       االتصال بالسلطات الصحية املختصة من أجل الحصول عى مزيد من 

         املعلومات حول اإلجراءات الواجب اتخاذها.
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