
 تم اقتباس هذا التوج�ه من توج�ه وزارة الخدمات الصح�ة بوال�ة تكساس. 

 
 

 أداة تقي�م الوقا�ة من العدوى ومكافحتها 
وس كورونا الُمستجد  ف خالل جائحة ف�ي  COVID-19لمرافق التجه�ي

 
ف اللحوم من أجل  ي مرافق تجه�ي

ي تقي�م برامج وممارسات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها �ف
تهدف هذە األداة إ� مساعدة األقسام الصح�ة �ف
وس كورونا الُمستجد  ا، فإننا نحث COVID-19تقد�م توص�ات �شأن ف�ي . و�ذا كان ذلك ممكن� . وهذە األداة ال تهدف إ� تقي�م االمتثال التنظ��ي

ة لممارسات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها. ولتسه�ل التقي�م، فإننا �شجع أقسام الصحة ع� مشاركة هذە األداة  ع� تفع�ل المراقبة المبا�ش
 مع المنشأة قبل ز�ارتها. 

 
 

 نظرة عامة

كيبة الد�موغراف�ة للمنشأة  القسم األول: ال�ت

: برنامج مكافحة العدوى والبن�ة التحت�ة  ي
القسم الثالث: القسم الثاىف

 المبادئ التوجيه�ة والموارد األخرى

ة لممارسات المنشأة  القسم الرابع: المراقبة المبا�ش



 

 

 القسم األو�. خصائص المنشأة والقوى العاملة
 

  تار�ــــخ (توار�ــــخ) التقي�م
ي الموقع □  ن�ع التقي�م

 أخرى (حدد):  ��ف
  اسم المنشأة (الستخدام إدارة الصحة فقط)

ە ف �ر  �لحم بقر □  ن�ع الطعام الذي يتم تجه�ي ف  أخرى (حدد):  �دواجن  �لحم خ�ف
ا ها يوم�� ف ي يتم تجه�ي   عدد الحيوانات اليت

ف  /المقاولني ف   عدد الموظفني
ف  ي اإلنتاج/المقاولني

  عدد موظ�ف

ي دائرة تفت�ش الخدمات الغذائ�ة عدد 
مفت�ش

)FSISالتابعة لوزارة الزراعة األم��ك�ة ( 
 

  عدد المناو�ات وأنواعها
  بدا�ة المناو�ة ونها�ة المناو�ة وأوقات الراحة

  أسماء اإلدارات بالمنشأة

ي يتحدثها أفراد القوى  عدد اللغات اليت
 العاملة

 

ي يتحدثها أفراد  اللغات األساس�ة اليت
 القوى العاملة

 

ي يوفرها صاحب العمل  وسائل النقل اليت
 للوصول إ� العمل

 نعم، قوة العمل بأ�ملها □
 نعم، بعض من أفراد القوى العاملة □
 ال □

ي �صل بها الموظفون إ� العمل؟  ما �ي الوسائل األخرى اليت

  الخصائص األخرى ألفراد القوى العاملة

ي   نعم، قوة العمل بأ�ملها □ تمث�ل نقاىب
 نعم، بعض من أفراد القوى العاملة □
 ال □

اسم النقابة (النقابات) ومعلومات نقطة االتصال 
 ل�ل منها

 

  معلومات االتصال الخاصة بوزارة الزراعة األم��ك�ة

ي الوال�ة/معلومات االتصال 
وزارة الزراعة �ف

ي الوال�ة
 الب�ط��ة �ف

 



 

 

. س�اسات و�جراءات المنشأة ي
 القسم الثايف

 
وس كورونا الُمستجد  ي ظل جائحة ف�ي

ي مكان العمل �ف
 COVID-19خطة الصحة والسالمة �ف

ي سيتم تقي�مها ف  تم تقي�مها العنا� اليت  مالحظات / مجاالت التحسني
وس كورونا  ي التعامل مع ف�ي

تم تحد�د منس�ت
ي مكان العمل COVID-19الُمستجد 

 �ف
 من هم المنسقون؟ ما �ي خلف�اتهم؟ ال �نعم □ 

تم وضع الخطط لمواصلة الوظائف األساس�ة مع 
 قوة عمل ُمخفضة

  ال �نعم □ 

تم وضع آل�ة لرصد وتتبع الغ�اب ومدة االستبعاد 
ي المنشأة

ف المر�ف �ف  من العمل للموظفني
  ال �نعم □ 

تم مراجعة وتعد�ل إجراءات التشغ�ل الق�اس�ة 
للتنظ�ف والتطه�ي والنظافة العامة حسب ما 

وس كورونا الُمستجد  تتطلبه معاي�ي التعامل مع ف�ي
COVID-19 

  ال �نعم □ 

تم وضع س�اسات مرنة وغ�ي عقاب�ة لإلجازات مع 
ي منازلهم

ف المر�ف ع� البقاء �ف  �شجيع الموظفني
 س�اسات اإلجازة؟ما �ي  ال �نعم □ 

تم التنسيق مع مسؤو�ي السالمة المهن�ة 
ف  ف الطبيني  والصح�ة أو األخصائيني

ي الفحص  ال �نعم □ 
ما هو الدور، إن وجد، الذي �لعبونه �ف

الص�ي واإلحالة لم��د من التقي�م واالختبار 
 والس�اسات األخرى؟

 
ف  هل يتم تقد�م الخدمات الصح�ة للموظفني

ي الموقع؟
 �ف

مع سلطات الصحة العامة المحل�ة التعاون 
 و/أو الحكوم�ة واألطراف المعن�ة األخرى

  ال �نعم □ 

ف قبل  تم تنف�ذ الفحص الص�ي للزوار وللموظفني
ي تنف�ذە

 المناو�ة أو تم النظر �ف
، الضوابط اإلدار�ة للحصول  ال �نعم □  ي

انظر القسم الثاىف
 ع� الم��د من المعلومات

توجد س�اسة للتعامل مع العمال الذين ُ�حتمل أن 
وس  ي مكان العمل COVID-19تعرضوا لف�ي

 �ف
 ما �ي الس�اسات؟ ال �نعم □ 

ف  توجد س�اسة للتعامل مع المر�ف المصابني
وس كورونا الُمستجد  ي  COVID-19بف�ي

�ف
 مكان العمل

ف الذين  ال �نعم □  ما �ي معاي�ي العودة إ� العمل للعاملني
وس كورنا الُمستجد  تم شفاؤهم من ف�ي

COVID-19؟ 



 

 

 س�اسات وممارسات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها
 الضوابط الهندس�ة

ي سيتم تقي�مها ف  تم تقي�مها العنا� اليت  مالحظات / مجاالت التحسني
محطات العمل وخطوط اإلنتاج 

 ومناطق العمل األخرى
قدر بـ  ال �نعم □ 

ُ
ي ت أقدام أو  6هل هناك قدرة للحفاظ ع� مسافة التباعد االجتما�ي اليت

؟ هل �ختلف ذلك حسب القسم؟  أ���
 
 

ف العمال ( أقدام أو  6هل �مكن تعد�ل أما�ن محطات العمل ل��ادة التباعد بني
) مع تفض�ل عدم مواجهة العمال لبعضهم البعض؟  أ���

 
 

إذا لم �كن باإلمكان ذلك، هل �مكن استخدام الحواجز (مثل ستائر الفوالذ 
المقاوم للصدأ أو ستائر من ألواح الل�كسان أو الستائر البالست�ك�ة) لفصل 

 العمال عن بعضهم البعض؟ ك�ف سيتم تطه�ي الحواجز؟

مناطق أخرى قد يتجمع فيها 
 العمال، مثل

 
مداخل/مخارج مناطق 

 الفحص الص�ي 
 مناطق �سج�ل الوصول للعمل
 منطقة التقاط الزي والمعدات

صاالت منطقة صقل 
 األدوات

احة  مناطق االس�ت
وغرف خلع 

المال�س ومناطق 
ف ومواقف  التدخني

 الس�ارات

ي هذە المناطق؟ ال �نعم □ 
 هل هناك قدرة للحفاظ ع� التباعد االجتما�ي �ف

 
عن بعضهم  هل �مكن استخدام الحواجز أو الفواصل لفصل العمال

 البعض؟
 

احة و/أو المناطق  ي مناطق الغداء أو االس�ت
هل �مكن تقل�ل عدد الطاوالت �ف

ي المنشأة أو استخدام الخ�ام الست�عاب الفائض من العمال؟
 األخرى �ف

 
ي نفس الوقت؟

ي مكان واحد �ف
ف �ف  هل �مكن الحد من عدد العاملني

تم وضع إشارات مرئ�ة للحفاظ ع� 
 التباعد االجتما�ي 

 ما �ي األسال�ب الُمستخدمة؟ ال �نعم □ 

هل يتم وضع محطات غسل ال�دين و/أو مطهرات ال�د (وحبذا لو كانت  ال �نعم □  محطات غسل وتعق�م ال�دين
ي مواقع متعددة؟ أين تقع هذە المحطات (ع� سب�ل 

بدون تالمس) �ف
كة)؟ ي جميع المداخل والمناطق المش�ت

 المثال: �ف
 

؟هل هناك قدرة   للحفاظ ع� التباعد االجتما�ي

 



 

 

�د الشخص�ة. و�ن وجدت، تأ�د من أن المراوح ال توزع  ال �نعم □  الته��ة التخلص من مراوح الت�ب
ة من عامل تجاە عامل آخر.   الهواء مبا�ش

/النظافة العامة  التنظ�ف/التطه�ي
ي سيتم تقي�مها ف مالحظات /  تم تقي�مها العنا� اليت  مجاالت التحسني

 ما �ي مواد التطه�ي الُمستخدمة؟ ال �نعم □  منطقة إنتاج الطعام
هل تتوافق مع توص�ات وزارة الزراعة األم��ك�ة ووكالة حما�ة البيئة؟ ما هو 

؟  معدل تكرار التنظ�ف/التطه�ي

ي 
 ما �ي مواد التطه�ي الُمستخدمة؟ ال �نعم □  مناطق اإلنتاج غ�ي الغذاىئ

مع توص�ات وكالة حما�ة البيئة؟ ما هو معدل تكرار هل تتوافق 

؟  التنظ�ف/التطه�ي

ي  تنظ�ف شامل ومتكرر لألسطح اليت
ة  يتم لمسها بك��

ها بصورة إضاف�ة؟ ما هو الجدول  ال �نعم □  ي يتم تنظ�فها/ تطه�ي ما �ي األسطح اليت

ي لهذا التنظ�ف؟  الزميف

إجراء تنظ�ف وتطه�ي شامل ودقيق 
بعد تواجد األشخاص المشتبه 

وس كورونا الُمستجد  ب�صابتهم بف�ي
COVID-19  أو األشخاص المؤكد

ي المنشأة. 
وس �ف  إصابتهم بالف�ي

 ما �ي الس�اسات واإلجراءات المتبعة؟ ال �نعم □ 

 



 

 

 الضوابط اإلدار�ة
ي سيتم تقي�مها ف  تقي�مهاتم  العنا� اليت  مالحظات / مجاالت التحسني

ف قبل  الفحص الص�ي للموظفني
 المناو�ة (اخت�اري)

هل يتم إ�مال الفحص الص�ي خارج مدخل المصنع؟ من �قوم  ال �نعم □ 

 بالفحص؟

ي ذلك الزوار 
هل �شمل الفحص الص�ي كل شخص قبل دخوله للمنشأة (بما �ف

ي وقت مبكر أو متأخر 
 أو ع�ب مداخل أخرى)؟والموظفون الذين �صلون �ف

 
 

ي يتم تقي�مها (مثل درجة الحرارة واألعراض والتواصل  ما �ي الفحوصات اليت
 مع األشخاص الذين �عانون من األعراض)؟

 
 

هل يتم الفحص الثانوي ألولئك الذين �عانون من الح� أو الذين أبلغوا عن 
 الفحص؟وجود أعراض لديهم؟ إذا كان األمر كذلك، فما الذي يتضمنه 

 
 

هل يتم الحفاظ ع� التباعد االجتما�ي أثناء عمل�ة الفحص؟ ك�ف يتم 

وس كورونا الُمستجد؟ ف الذين يثبت إصابتهم بف�ي  التعامل مع الموظفني

 هل يتم استخدامهم؟ إذا كان األمر كذلك، فهل هم فعالون؟ ال �نعم □  مدر�و التباعد االجتما�ي 

نت، المواد المكت��ة، ما  ال �نعم □  التدر�ب والتواصل �ي وس�لة اإل�صال (ع� سب�ل المثال: ع�ب اإلن�ت
 تحديثات بدا�ة المناو�ة)؟

 
 

ي يتم تغطيتها؟  ما �ي الموضوعات اليت

جمون؟ هل هناك الفتات؟  ما �ي اللغات الُمستخدمة؟ من هم الم�ت
ي يتم تناولها؟  إذا كان األمر كذلك، أين يتم وضعها؟  ما �ي المواضيع اليت

 



 

 

 ) والتحكم من المصدرPPEمعدات الحما�ة الشخص�ة (
ي سيتم تقي�مها ف  تم تقي�مها العنا� اليت  مالحظات / مجاالت التحسني

معدات الوقا�ة الشخص�ة للواجبات 
 الوظ�ف�ة المعتادة

 ما �ي أنواع معدات الحما�ة الشخص�ة المطل��ة لمهام العمل المختلفة؟ ال �نعم □ 
ف حما�ة  •  العني
 قفازات، الن�ع:  •
 أجهزة التنفس، الن�ع:  •
 المعدات األخرى لتغط�ة الوجه، الن�ع:  •
 الثوب/ رداء الحما�ة •
 أخرى، الن�ع:  •

إذا لزم األمر، يتم توف�ي معدات 
الوقا�ة الشخص�ة/واق�ات 

 الوجه/أغط�ة الوجه من ِقبل المنشأة

الوجه/ واق�ات الوجه الُمقدمة؟ ما �ي أنواع معدات الوقا�ة الشخص�ة/أغط�ة  ال �نعم □ 

 هل هناك مكان الرتداء ون�ع معدات الوقا�ة الشخص�ة؟

ي الحصول ع� معدات الوقا�ة الشخص�ة؟
 هل هناك صع��ات �ف

 هل تل�ت العمال التدر�ب ع� مواضيع مثل ال �نعم □  استخدام معدات الوقا�ة الشخص�ة
 ميت يتم استخدام معدات الوقا�ة الشخص�ة •
 معدات الوقا�ة الشخص�ة الالزمةما �ي  •
ك�ف�ة ارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة واستخدامها و�زالتها والتخلص منها  •

 والحفاظ عليها
 حدود معدات الوقا�ة الشخص�ة •

 
هل هناك إشارات مرئ�ة إلجراءات ارتداء/ ن�ع معدات الوقا�ة الشخص�ة؟ 

 هل يرتدي الموظفون معدات الوقا�ة الشخص�ة �شكل صحيح؟

 ما �ي س�اسة المنشأة ألغط�ة الوجه؟ ال �نعم □  استخدام أغط�ة الوجه
 
 

ي أي أجزاء من المنشأة يتم استخدامها؟
 �ف
 
 

هل يتم استبدالها عندما تكون ملوثة؟ هل تتداخل مع معدات الوقا�ة 

 الشخص�ة وك�ف يتم التعامل مع هذا األمر؟

 



 

 

 والموارد األخرى القسم الثالث: المبادئ التوجيه�ة

موقع مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها 
وس كورونا الُمستجد  ، COVID-19بخصوص ف�ي

ncov-www.cdc.gov/coronavirus/2019 / 
 

كات وأ وس كورونا اإلرشادات المؤقتة لمرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها لل�ش صحاب العمل: التخط�ط واإلعداد واالستجابة لمرض ف�ي
 response.html-business-ncov/community/guidance-www.cdc.gov/coronavirus/2019 2019الُمستجد 

 
 ت مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها ف�ما �خص أغط�ة الوجه القماش�ةتوص�ا

cover.html-face-sick/cloth-getting-ncov/prevent-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

ف الثقافات وتوص�ل  أدوات مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها للتواصل بني
المعلومات باللغات المختلفة 

https://www.cdc.gov/healthliteracy/culture.html 
 

ي للسالمة والصحة المهن�ة  موقع المعهد الوطيف
)NIOSH وس كورونا الُمستجد  2019) لمواجهة ف�ي

www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html 
 

  معلومات التواصل مع مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها: 
  1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) | TTY: 1-888-232-6348   

 www.cdc.gov/infoالموقع: 
 

وس كورونا الُمستجد OSHAموقع إدارة السالمة والصحة المهن�ة (  COVID-19) لمواجهة ف�ي
/controlprevention.html19-www.osha.gov/SLTC/covid 

ف OSHAموقع إدارة السالمة والصحة المهن�ة ( وتعبئة اللحوم  ) ف�ما �خص تجه�ي
https://www.osha.gov/SLTC/meatpacking/index.html 

 
ف الدواجن OSHAموقع إدارة السالمة والصحة المهن�ة ( ) لتجه�ي

https://www.osha.gov/SLTC/poultryprocessing/index.html 
 
 

وس كورونا المستجد  قائمة وكالة حما�ة البيئة األم��ك�ة: مطهرات لالستخدام ضد ف�ي
cov-sars-against-use-disinfectants-n-registration/list-https://www.epa.gov/pesticide-2 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/healthliteracy/culture.html
http://www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html
http://www.cdc.gov/info
http://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
https://www.osha.gov/SLTC/meatpacking/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/poultryprocessing/index.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


ي للسالمة والصحة المهن�ة ومر  يتم توز�ــــع مسودة المعلومات ا من ِقبل المعهد الوطيف ە رسم�� ا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها. ال �مثل وال �جب أن يتم هذە فقط بغرض طلب التغذ�ة المرجع�ة غ�ي الرسم�ة من الزمالء. لم يتم ��ش
ە ع� أنه �مثل أي قرار أو س�اسة للوكالة.   تفس�ي

 

ة لممارسات المنشأة (ا  خت�اري)القسم الرابع. المالحظة المبا�ش

ي الموقع لممارسات
ة أثناء التقي�م �ف ا للمواضيع ومناطق المنشأة للق�ام بالمالحظة المبا�ش ف اللحوم.  يهدف هذا القسم إ� أن �كون دل�ً� إرشاد�� ي منشآت تجه�ي

الوقا�ة من العدوى ومكافحتها �ف
ي توج�ه جمع المعلومات لتكملة القسم الثالث. ل

�س الهدف أن تكون قائمة شاملة. ع� سب�ل المثال، �مكن إضافة مواضيع أو مجاالت اهتمام أخرى (مثل أقسام �مكن أن �ساعد هذا المخطط �ف
 معينة أو مناطق إنتاج) لتكي�ف هذە األداة بناًء ع� الظروف المحل�ة. 

ي األوقات التال�ة: 
ي المنشأة �ف

ي تقي�م مناطق معينة �ف
ي النظر �ف

 ينب�ف

 دا�ة ونها�ة المناو�اتب •
 أثناء الفحص الص�ي  •

ي أوقات تناول الوجبات •
 �ف

احات •  االس�ت
 أثناء اإلنتاج •
 أثناء التنظ�ف والتطه�ي  •

 
منطقة  

الفحص 
(إن  1 الص�ي 

 وجدت)

مناطق الدخول / 
الخروج ومناطق 

�سج�ل وقت 
الوصول والخروج 

 1 من العمل

منطقة التقاط 
 الزي والمعدات

منطقة صقل 
 األدوات

احات،  منطقة اإلنتاج االس�ت
�ات  2 وال�افت�ي

غرف خلع 
المال�س 

احات  واالس�ت

 مناطق أخرى: 
ع� سب�ل 

المثال موقف 
للس�ارات 
ومناطق 
 
 
 

ام بالتباعد  ف االل�ت
 االجتما�ي 

ال إذا  �نعم  □ ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □ 
كان الجواب ال، 
الحواجز الماد�ة 

ي محطات 
�ف

 العمل
 ال �نعم  □

 ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □ 

 ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ممارسات التنظ�ف والتطه�ي 

ها للحفاظ  إشارات مرئ�ة أو غ�ي
 االجتما�ي  ع� التباعد 

 
 

ي بوض�ح؟ 
مرىئ

 اللغات؟

 ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □ 



ي للسالمة والصحة المهن�ة ومر  يتم توز�ــــع مسودة المعلومات ا من ِقبل المعهد الوطيف ە رسم�� ا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها. ال �مثل وال �جب أن يتم هذە فقط بغرض طلب التغذ�ة المرجع�ة غ�ي الرسم�ة من الزمالء. لم يتم ��ش
ە ع� أنه �مثل أي قرار أو س�اسة للوكالة.   تفس�ي

 

منطقة  
الفحص 

(إن  1 الص�ي 
 وجدت)

مناطق الدخول / 
الخروج ومناطق 

�سج�ل وقت 
الوصول والخروج 

 1 من العمل

منطقة التقاط 
 والمعداتالزي 

منطقة صقل 
 األدوات

احات،  منطقة اإلنتاج االس�ت
�ات  2 وال�افت�ي

غرف خلع 
المال�س 

احات  واالس�ت

 مناطق أخرى: 
ع� سب�ل 

المثال موقف 
للس�ارات 
ومناطق 
 
 
 

وس كورونا  التواصل حول ف�ي
 COVID-19الُمستجد 

 وسالمة العمال وصحتهم
 
 
 

المواضيع؟ 
 اللغات؟

 ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □ 

توافر مستلزمات وفرص تنظ�ف 
 ال�دين

 ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □ 

 استخدام معدات الوقا�ة الشخص�ة
 
 
 

(األنواع)؟ الن�ع 
االستخدام 
 

 ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □ 

 ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  ال �نعم □  استخدام أغط�ة الوجه القماش�ة

ي التقي�م  .1
ات المناو�ات. النظر �ف  أثناء تغي�ي

احات.  .2 ي التقي�م خالل أوقات الوجبات واالس�ت
 النظر �ف
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