
تداب� الوقاية من الف�وس كوفيد - 19  
التطبيقات الصارمة

COVID-19 يف ضوء األزمة الصحية العاملية
 التي تؤثر أيًضا عىل بلدنا، الحل

هو يف املوقف الفردي من خالل اعت�د إ�اءات الحاجز   ان حياتنا وحياة اآلخرين 
يف أيدي كل منا.

 أيًضا اتباًعا للتوجهات والتداب� املختلفة التي اتخذتها سلطاتنا العامة ،
ندعو ونطلب من ع�لنا SAA اتخاذ تداب� صحية والتأكد من أن يتم تطبيقها بطرق صارمة للغاية.

  كون كل فرد، بغض النظر عن عمره، هو ناقل خطر ملن حوله. بهذا املعنى و دون ذعر، من أجل تقليل مخاطر انتشار 
الف�وس

داخل مكان العمل، نطلب منكم االمتثال قدر اإلمكانباالتعلي�ت أدناه.
تتضمن الوثيقة تداب� صحية يتم تطبيقها يف مكان العمل ال سي� عىل مستوى الوكاالت التجارية ، حيث يكون التواصل مع 

العمالء أك¼ متكرر.
بشكل استثناÁ: يُسمح لوكاالتنا باستخدام أموالها الخاضعة للرقابة لرشاء:

أقنعة، صابون سائل كحويل، صابون تقليدي والقفازات التي تستخدم ملرة واحدة، خاصة ألمناء الصناديق.
إذا لزم األمر، يجوز منح إجازات استثنائية، بناء عىل طلب املوظفÈ يتم خصمها من االجازة السنوية، ألولئك الذين ليس 

لديهم رصيد سنوي.
 تأجيل استخدام آالت ضبط ساعات العمل ومتابعة جرد الغيابات.

املديرية العامة
مديرية اإلتصال
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استخدام املنديل عند السعال او العطس 
وتغطية الفم واالنف وإذا Ì يتوفر املنديل 

فيفضل السعال او العطس عىل اعىل الذراع 
وليس عىل اليدين

يبقى جميع املوظفÈ املرىض يف املنزل حتى 
يختفي الخطر وادا ظهرت أغراض اتصلوا 

بالرقم 14 او 1021 او 3030

تجنبوا مالمسة العينÈ االنف والفم باليد 
مبارشة قدر املستطاع

غسل اليدين بصفة متكررة باملاء والصابون 
او املطهر الكحويل ملدة ال تقل عن 20 
ثانية. خاصة بعد استع�ل دورات املياه. 

تالمس األشياء او األشخاص.

تطه� االسطح باملعق�ت (ماء جفيل)

تجنب قدر اإلمكان االتصال باألخرين 
املصافحة التقبيل



• يبقى جميع املوظفÈ املرىض يف منازلهم حتى يختفي الخطر.
• يجب توف� الح�ية للموظفÈ: األقنعة والقفازات واملواد الهالمية الكحولية وما إىل ذلك.

• التطه� اليومي لألرضيات و تطبيق ا�اءات الحواجز بÈ املوظفÈ عىل النحو الدى اوصت به منظمة 
الصحة العاملية عىل مسافة  ال تقل  عن 1.5 مرت  بÈ  املوظفÈ  او العمالء

• تشجيع املراسالت بÈ الزمالء والرشكاء عن طريق الربيد اإللكرتوØ الرسائل الداخلية
التطه� اليومي Ûاء جفيل االرضيات يف األماكن العامة الداخلية والخارجية املصاعد مقابض األبواب 

درابزين السالÌ عدادات, لوحات املفاتيح و املفاتيح  و عليه تجنب، قدر اإلمكان، ملس أسطح املمر 

.  (Ìأزرار املصاعد و مقابض السال)
• تجنب السفر لحضور اجت�عات املديرين التنفيذيÈ اإلقليميÈ ومديري الوكاالت و تجميع للعمل أو 

اجت�عات إعالمية.

• تجنب التجمعات يف الخارج.
• تجنب الرحالت التي �كنك االستغناء عنها.

• تجنب استقبال األصدقاء والعائالت يف مكان العمل.
• احرتام املسافات وتطبيق إ�اءات الحاجز.

اإلجراءات الداخلية تجاه املوظف  و / أو العمالء يف الوكاالت



لبس القناع
ارتداء القناع أك¼ من املوىص به.

يجب أيًضا تغي�ه بشكل متكرر.

يشبه القناع عقبة Þنعك من نرش القطرات التي ترميها عند العطس أو السعال.

Covid-19 ليس فقط يف األخبار. إنه موجود بشكل ملموس بيننا نحن. 
التخلص منه يكمن يف الح�ية� بسلوك مدØ وأخذ الوعي الفردي.
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