موظفو التصنيع

األمور التي يمكنك القيام بها داخل العمل وخارجه لحماية نفسك وزمالئك في العمل من مرض كوفيد19-
النسخة المتاحةhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html :

الزم المنزل عندما تشعر بوعكة.
األعراض الواجب مراقبتها:
•السعال
•ضيق التنفس أو صعوبة التنفس
•الحمى
•القشعريرة
•أمل بالعضالت
•التهاب الحلق
•فقدان حاسة التذوق أو الشم حديثًا
تجنب التواصل مع اآلخرين أثناء إصابتك باملرض
ابق ،قدر املستطاع ،يف غرفة منفصلة يف املنزل بعيدًا عن األشخاص اآلخرين
• َ
•استرش الطبيب املتابع لحالتك أو املرشف عليك بخصوص موعد إمكانية عودتك إىل العمل

أﻗدام 6
)ﻣﺗرﯾن(

ابق ،قدر املستطاع ،عىل ُبعد  6أقدام (حوايل ذراعني) عىل األقل من األشخاص اآلخرين يف مكان عملك ومجتمعك
َ
•ابق عىل بُعد  6أقدام عىل األقل أثناء املحادثات أو يف غرف تغيري املالبس أو املمرات أو الردهات وعند دخول مكان العمل أو مغادرته
•تجنب مشاركة الطعام والرشاب مع الزمالء
خصوصا عند تغيري محطات العمل أو استخدام مجموعة جديدة من األدوات
•يجب تنظيف األدوات وتطهريها بانتظام،
ً
•تجنب التجمع يف السيارة ،إن أمكن

ارت ِد غطاء وجه من القامش لتغطية الفم والوجه أثناء تواجدك يف مكان العمل واألماكن العامة
• ِ
ارتد الغطاء لتطويق جانبَي الوجه بشكل محكم ومريح

•عند خلع غطاء الوجه ،احرص عىل عدم مالمسة العني أو األنف أو الفم ،اغسل يديك عىل الفور
•اغسل غطاء الوجه أو استبدله بعد االستخدام
•استبدل غطاء الوجه عندما يصبح مبلالً أو متسخًا

•استمر يف ارتداء معدات الوقاية الشخصية ( )PPEاملطلوبة يف مهام العمل العادية
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ال تلمس العني أو األنف أو الفم
•بأيدي غري نظيفة
•أثناء ارتداء القفازات
•أثناء تعديل غطاء الوجه أو النظارة الواقية أو خلعهام

اغسل يديك باملاء والصابون ملدة  20ثانية عىل األقل ،أو استخدم مطه ًرا كحول ًيا لأليدي بنسبة تركيز كحويل ال تقل عن :%60
•قبل مناوبات العمل واالسرتاحات وبعدها

•بعد متخيط (تنظيف) األنف أو السعال أو العطس
•بعد استعامل املرحاض
•قبل األكل
•قبل وخالل وبعد تحضري الطعام
•بعد ارتداء أو مالمسة أو خلع أغطية الوجه القامشية.

ِّ
غط فمك عند السعال والعطس
•احرص عىل تغطية فمك وأنفك مبنديل أو استخدم الجزء الداخيل من مرفقك إذا مل تكن معك مناديل
•تخلص من املناديل املستعملة يف صندوق القاممة
•اغسل يديك عىل الفور أو استخدم مطهر يدين كحويل بنسبة ال تقل عن  60 %بعد العطس أو السعال
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