معلومات
ٌ
مهمة
قدم وساق
الوقاية من فريوس كورونا عىل ٍ
موجز بأهم النقاط
تحتل الصحة األولوية القصوى لدى الزمالء يف
أم ٌر واحدٌ بات واض ًحا أمام نقابة الصناعات املعدنيةُ :
ٍ
إجراءات ف َّعالة يف كافة أماكن العمل ،تحدُ من
يتعي اتخاذ
أزمة انتشار فريوس كورونا الراهنة .لذلك َّ
خطر إصابة املوظَّفني بالعدوى.
فريوس كورونا يتطلَّب قد ًرا مرتف ًعا من الحامية الصحية

تحتاج إىل كثري ٍ
فحص ومتحيص :خط ُر اإلصابة بعدوى فريوس كورونا يع ُم األرجاء – ويشمل ذلك مكان العمل
حال ُة الخطر واضح ٌة وجليا ،وال
ُ
ُ
املحوري لسياسة الوقاية التشغيلية يف ظل ظروف الجائحة يف اإلبطاء من رسعة انتشار اإلصابات بالعدوى وحامية
الهدف
أيضً ا .ويتمثَّل
ّ
مستوى من الحامية الصحية أعىل من الظروف االعتيادية .و :بالنسبة
املوظَّفني .ويتضح أثناء ذلك بال شك :يستلزم العمل أثناء الجائحة
ً
ٍ
للموظَّفني ،الذين يحتاجون إىل الحامية بشكلٍ خاص ،مثالً ألنهم يعانون من ٍ
احتياطات خاصة.
مرض سابق ،يلزم عليهم اتخاذ

تطوير اسرتاتيجي ٍة وقائية واستغالل املسؤوليات

إن تطوير اسرتاتيجي ٍة ف َّعالة للوقاية من فريوس كورونا وتطبيقها يف املصانع البد وأن يحدث بأقىص رسع ٍة ممكنة .وألن فريوس كورونا ينتقل
بشكلٍ خاص عن طريق العدوى بالرذاذ والتالمس ،تركِّز اإلجراءاتُ الوقائية للتقليل من خطر العدوى عىل ضامن مسافة وقائية كافية بني
املوظَّفني وكذلك عىل إجراءات النظافة الشخصية .هنا يلزم عىل أرباب األعامل ما ييل :يتح َّملون مبوجب القانون املسؤولية عن حامية الصحة.
وتقع عىل عاتق أرباب األعامل مسؤولية تنظيم العمل واالستفادة من الوسائل التقنية وفقًا لذلك ،بحيثُ ميكن االلتزام مبتطلبات املسافة
الفاصلة والنظافة الشخصية.
ٍ
بواجبات مهم ٍة أيضً ا .ويجب إرشاكه يف الحكم عىل اإلجراءات الرضورية وتنفيذها .إن األدوات ،التي تتوفَّر
لكن يطّلع مجلس إدارة املصنع
ملجلس إدارة املصنع أثناء سياسته الوقائية ،معروف ٌة ومناسب ٌة للمشكالت الجديدة .وهي تُس َّمى املشاركة يف ُصنع القرار وتقييم املخاطر .املهم
أثناء ذلك :يف حالة فريوس كورونا مل تعد ت ُتخذ الخطوة امل ُكلِّفة غال ًبا لتقييم الخطورة والحكم عليها .فالخطر املرتفع لإلصابة بالعدوى ال ميك ُن
ُ
التشكيك به .لذلك ميكن تفقُّد املصانع عىل الفور ملعرفة ماهية أقسام العمل التي ال تُرا َعى فيها توصيات املسافات الفاصلة والنظافة الشخصية
ومن ثم تصبح اإلجراءاتُ الوقائية رضوري ًة فيها.

تطبيق اإلجراءات وفق "مبدأ توب"

يجب أن تتحقق معايري حامية العمل املطلوبة يف املصانع من خالل إجراءات وقائية تقنية ،وتنظيمية من ناحية العمل ،ومنسحبة عىل
املعني .لكن ما ال خالف عليه :تطبيق مبدأ توب
األشخاص .ويُربِز التحقيق امل ُنفَّذ ميدان ًيا ماهية االحتياطات الواجب اتخاذها تفصيل ًيا يف املصنع
ّ
( )TOPوهي األحرف الثالثة األوىل من الكلامت ( Technikتقنية) و( Origanisationتنظيم) و( Personشخص) .يُفضِّ ل قانون الصحة
وأغلب الظن أن الوقاية
والسالمة املهنية اإلجراءات التقنية عىل التنظيمية .أما اإلجراءات املنسحبة عىل األشخاص فتأيت بعد ذلك يف األهمية.
ُ
من العدوى ال تكو ُن ف َّعال ًة بشكلٍ خاص إال عندما ت ُد َمج العديد من اإلجراءات م ًعا.

مفتاح النجاح
التعليم
ُ

املنهجي والكايف مفتا ًحا لتحقيق وقاي ٍة
أفضل اإلجراءات التأثري املرغوب ،إذا مل يتم إرش ُاك الزمالء يف ذلك بصور ٍة كافية .يعترب التعليم
ال تؤيت ُ
ّ
يتعي عليهم االلتزام بتطبيق فروض املسافة الفاصلة والنظافة الشخصية ،واملساهمة يف أن ينفِّذ
ناجحة .لكن املوظفون ُمطاَلبون كذلك مبا ييلَّ :
الجميع كافة اإلجراءات املطلوبة.

إجراءات الوقاية من فريوس كورونا
إجراءات تقني ٌة منتقاة
ٌ

◂

◂
◂
◂
◂
◂

ٍ
بعالمات ُمم َّيزة عىل األرضية
متييز املسافات الدنيا الفاصلة يف صالة تسجيل أوقات العمل أو الباب الدوار
نسق املاكينات أو األثاث بحيثُ ت ُكفَل مسافات التباعد الدُنيا
ِّ
تركيب جدران فاصلة شفافة
استخدام أروقة أخرى
اضبط تقنيات التهوية واكفل وجود تهوية منتظمة
تجهيز ُمعدِّات إضافية

إجراءات تنظيمية منتقاة
ٌ

◂
◂
◂
◂
◂
◂

تأمني املسافة الدنيا الفاصلة يف حجرات تغيري املالبس واالستحامم واالسرتاحة وكذلك الكانتينات
إخالء الطرق املرورية داخل املصنع
إعادة تشكيل مسارات العمل أثناء العملية اإلنتاجية ،بحيثُ ميكن االلتزام باملسافة الدنيا الفاصلة بني املوظِّفني
تغيري مسارات العمل يف املكتب ،وإبرام ترشيعات للعمل املتناوب من املنزل
االتفاق عىل فرتات عمل واسرتاحة متباعدة
تج َّنب رحالت العمل غري ذات الرضورة اإللزامية ،وخطط األعامل الخارجية بحيط ٍة وحذر

مقتطفات من اإلجراءات املنسحبة عىل األشخاص
ٌ

◂
◂
◂
◂

االنتباه إىل أية أعراض محتملة قبل بدء العمل
تج ُّنب التج ُّمعات البرشية يف وسائل النقل العامة أثناء الطريق إىل العمل ومنه
قدر اإلمكان؛ واستخدام السيارة أو الدراجة أو حافلة املصنع ،وااللتزام بقواعد املسافات الفاصلة
ارتداء واقي الفم واألنف أو ُمعدِّات الحامية الشخصية عند الرضورة
انتبه إىل النظافة الشخصية لليدين وكذلك قواعد السعال والعطس
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