
 
  

ي 
ي لديها خطوط تجميع �ف

ف األغذ�ة واللحوم وأما�ن العمل اليت التوج�ه التشغ��ي لمنشآت تجه�ي
وس كورونا المستجد  ي ف�ي

  COVID-19ظل تف�ش
ي 

  2020يونيو  4تم التحد�ث �ف
  

 . الهدف 1

ف األغذ�ة واللحوم ومرافق التصنيع (و�شكل جما�ي ُ�طلق عليها  توفر هذە الوث�قة التوجيه�ة المعاي�ي الالزمة لمنشآت تجه�ي
وس كورونا الُمستجد    COVID-19.1"المنشأة") لحما�ة عمالها وتقل�ل انتقال ف�ي

 . الخلف�ة 2

وس كورونا الُمستجد  وس عن ط��ق هو مرض تنف�ي �مكن أن ينتقل  COVID-19ف�ي من شخص آلخر. و�نتقل الف�ي
قطرات رذاذ الجهاز التنف�ي عندما �سعل شخص ما أو �عطس أو يتحدث بالقرب من شخص آخر. و�مكن أن ُ�صاب 

وس أي شخص �كون ع� بعد  وس  6بالف�ي ي COVID-19أقدام من شخص مصاب بف�ي
. كما �مكن للشخص الذي ال �عايف

وس كورون ي منشآت التصنيع  COVID-19ا الُمستجد من أعراض المرض نقل ف�ي
ي ذلك �ف

لآلخ��ن. و�عت�ب أر�اب العمل، بما �ف
ا لهذە الغا�ة،  ف األغذ�ة واللحوم، مسؤولون عن الحفاظ ع� مكان عمل آمن و�يئة عمل صح�ة لعمالهم، وتحق�ق� وتجه�ي

 �جب عليهم اتخاذ التداب�ي الالزمة لحما�ة عمالهم. 

 حة العامة وأقسام الصحة المحل�ة . دور ومسؤول�ة إدارة الص3

 ILCS 2305/2 20بموجب قانون إدارة الصحة العامة، 
 (Department of Public Health Act, 20 ILCS 2/2305)و ، 

 
 Ill. Adm. Code 690 77قانون الس�طرة ع� األمراض المعد�ة 

(Illinois Control of Communicable Diseases Code, 77 Ill. Adm. Code 690)  ي
تمتلك إدارة الصحة العامة �ف

ي األمراض الُمعد�ة والس�طرة IDPHإلينوي (
ي تف�ش

) و�دارات الصحة المحل�ة الُمعتمدة السلطة والمسؤول�ة للتحقيق �ف
وس كورونا الُمستجد  ي ذلك جائحة ف�ي

 . COVID-19عليها، بما �ف

عامة ألر�اب العمل �شأن الحد من مخاطر  إرشادات) CDCأصدرت مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها ( •
ف اللحوم والدواجن وأصحاب العمل.  إرشاداتانتقال العدوى وكذلك  ي قطاع تجه�ي

ف �ف  للعاملني

                                                       
 قانون في محدد ھو كما مؤقتین عمال أي أیًضا ولكن المنشأة، موظفي فقط یشمل ال "العمال" مصطلح أن إلى التنویھ یجب ھذه، التوجیھ وثیقة ألغراض1

  ILCS 175/5 820 إلینوي، في المؤقتة العمالة وخدمات الیومي العمل خدمات
)ILCS 820 Act, Services Labor Temporary and Day Illinois 175/5( المنشأة. على تطبیقھ یتم والذي 
 . 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
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احات ُمحددة حول ك�ف�ة تقل�ل  • ي إلينوي و�دارات الصحة المحل�ة بتقد�م اق�ت
قد تقوم إدارة الصحة العامة �ف

وس كورونا الُمستجد  ي ذCOVID-19مخاطر إصابة العمال بف�ي
لك عقد المؤتمرات عن بعد لمراجعة الوضع ، بما �ف

احات للحد من المخاطر.  ي المنشأة وتقد�م اق�ت
 �ف

ي القضا�ا المتعلقة ب�مكان�ة  •
كات �ف ي إلينوي و�دارات الصحة المحل�ة مساعدة ال�ش

�مكن إلدارة الصحة العامة �ف
وس كورونا الُمستجد  ورة.  COVID-19الوصول لعمل اختبار ف�ي  للعمال عند ال�ف

ي تحتاج ق • ي إلينوي و�دارات الصحة المحل�ة ب�جراء ز�ارات م�دان�ة لتحد�د المناطق اليت
د تقوم إدارة الصحة العامة �ف

وس كورونا الُمستجد  ي استجابة المنشأة للتعامل مع ف�ي
 . COVID-19إ� تحسينات �ف

ف الذي ثبت إصابتهم ب • وس كورونا الُمستجد إدارات الصحة المحل�ة مسؤولة عن إجراء مقابالت مع العاملني ف�ي
COVID-19  وتحد�د األشخاص الذين تواصل معهم هذا العامل عن قرب، مع الحصول ع� المساعدة من

 صاحب العمل للتعرف ع� األشخاص الذين تواصل معهم الم��ض عن قرب داخل مكان العمل. 

 Code, 77 Ill. Adm. Cod 690 (Illinois Control ofبموجب قانون الس�طرة ع� األمراض المعد�ة  •
Communicable Diseases Code, 77 Ill. Adm. Code 690 فإنه يتوجب ع� المنشآت االستجابة (

ي إلينوي و�دارة الصحة المحل�ة. وهذا �شمل السماح ب��ارات للمنشأة إلجراء 
والتعاون مع إدارة الصحة العامة �ف

ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�: تقي�م، واالستجابة لطلبات الحصول ع� المعلومات بما 
 �ف

o ي يتعرض لها العمال؛  ممارسات صاحب العمل الحال�ة للحد من المخاطر اليت
o  قائمة كاملة بالعمال؛ 
o   ف حسب التار�ــــخ؛ و  قائمة كاملة بالعمال الذين طلبوا أجازات مرض�ة، ُمقسمني
o  ي غضون

االت تتعلق ساعة إ� قسم الصحة المح�ي ف�ما �خص أي ح 24تقد�م تق��ر �ف
وس كورونا الُمستجد  ي ذلك الوف�ات الناجمة عن هذا  COVID-19بف�ي

ف العمال، بما �ف بني
ي المنشأة.  

ي تم التعرف عليها �ف وس واليت  الف�ي
  

وس كورونا الُمستجد 4 ي ف�ي
  COVID-19. خطة مكافحة العدوى للمنشأة لمواجهة تف�ش

ات�ج�ات الالزمة لحما�ة العمال وجميع  �جب ع� المنشآت تط��ر وتنف�ذ خطة مكافحة العدوى ع� الفور لوضع االس�ت
ي استخدام أداة 

األفراد اآلخ��ن الذين �أتون إ� المصنع مع الحفاظ ع� استمرار�ة العمل�ات. �جب أن تنظر المنشآت �ف
ي منشآت

وس كورونا الُمستجد  لتقي�م الوقا�ة من العدوى ومكافحتها �ف ي  COVID-19المعالجة أثناء جائحة ف�ي
(المرفقة �ف

وس  ي ظل جائحة ف�ي
ي منشآت المعالجة �ف

(المرفقة  COVID-19المستند أ) واستخدام قائمة التحقق من الصحة والسالمة �ف
ي قد تحتاج إ� الم��د من االهتمام. ق ي المستند ب) قبل حدوث أي حاالت لتحد�د المناطق اليت

ي التفك�ي �ف
د ترغب المنشأة �ف
ي االستعانة بخب�ي استشاري لوضع خطة مناسبة. �جب أن تتضمن خطة الس�طرة ع� العدوى المواضيع التال�ة. 

 �ف
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 . فحص العمالأ

 :  �جب ع� المنشآت فحص جميع العمال ع� النحو التا�ي

وس.   • ي ذلك فحص الح� وفحص األعراض المرتبطة بالف�ي
 فحص ومراقبة العمال بما �ف

o  .الق�ام بالفحص قبل و�عد المناو�ة 

o  وس كورونا الُمستجد  COVID-19ال تعتمد ع� فحوصات الح� فقط. عدد كب�ي من حاالت ف�ي
ي إلينوي ال تظهر عليها أعراض الح�. 

 المؤكدة �ف

o وس  اسأل العمال عن األعراض ي للعامل. قد �شمل أعراض ف�ي
ول�ن ال تعتمد فقط ع� اإلبالغ الذايت

: الح� ( COVID-19كورونا الُمستجد  ي التنفس  100.4ما ��ي
درجة أو أع�) والسعال وضيق ُمستجد �ف

ي حاسة التذوق أو الشم. 
 والتهاب الحلق وفقدان حد�ث �ف

o وس كورونا الُمستجد  اسأل العمال عما إذا كان لديهم أحد من أفراد العائلة  COVID-19ثبتت إصابته بف�ي
وس.   أو �عانون من أعراض هذا الف�ي

ي إلينوي.   أداة المراقبة الذات�ة المو� بها �جب أن تطلب المنشآت من العمال استخدام  •
 من إدارة الصحة العامة �ف

ي إلجراء فحص األعراض بط��قة �سمح بمراعاة التباعد االجتما�ي  • �جب أن تقوم المنشآت بتأس�س موقع خار�ب
 وتوف�ي معاي�ي النظافة الصح�ة المناسبة. 

ا م • وس كورونا الُمستجد �جب أال �سمح المنشآت للعمال الذين �عانون حال�� بدخول  COVID-19ن أي أعراض لف�ي
ل لمدة  ف ي الم�ف

ا �ف ا أنهم بحالة  3أ�ام باإلضافة إ�  10مكان العمل حيت يتم عزلهم ذات�� أ�ام دون ح� وأن �شعروا أ�ض�
 ج�دة.   

فهم ع� الفور إذا شعروا بالمرض أثناء المناو�ة.  • ي للمنشآت تذك�ي العمال ب�بالغ م�ش
 ينب�ف

 
ف  6). �جب أن �كون هناك PPEجب أن يرتدي مسئو�ي الفحص معدات الوقا�ة الشخص�ة المناسبة (� أقدام ع� األقل بني

ض أن يتواجد مسئول الفحص ع� مسافة  أقدام من العامل،  6مسئول الفحص والعامل الذي يتم فحصه. إذا كان من المف�ت
ي ودرع ا وتوكوالت ف�جب أن يرتدي القفازات ورداء الحما�ة الطيب لوجه وال�مامة. �جب ع� المنشآت التأ�د من أن ال�ب

 الخاصة بالفحص تح�ي مسئو�ي الفحص من اإلصابة بالعدوى. كما نحث ع� التشاور مع مجموعة الصحة المهن�ة. 
 

 تحد�د الحالة وتتبع الحاالت المخالطةب. 

وس كورونا الُمستجد   ، �جب ع� المنشأة تنف�ذ اإلجراءات التال�ة: COVID-19بمجرد �شخ�ص العامل ع� أنه ُمصاب بف�ي

ها بال�امل.  •  �جب تنظ�ف محطة عمل العامل وأدواته وتطه�ي

ل لمدة  • ف ي الم�ف
أ�ام بدون ح� وأن �شعر بأنه بحالة ج�دة وال  3أ�ام باإلضافة إ�  10�جب ع� العامل أن �عزل �ف

 �ة للسماح بعودة العامل إ� العمل. يتطلب من المنشأة الحصول ع� مذكرة من مقدم الرعا�ة الصح

ف داخل مكان العمل.  • ا إلجراء تتبع للمخالطني  �جب أن تعمل المنشأة وقسم الصحة المح�ي مع�

ي وظائف البن�ة التحت�ة تنص ع� مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها  تإرشاداع� الرغم من أن 
ف �ف أنه قد ُ�سمح للعاملني

وس كورونا الُمستجد  ف بف�ي ط أال تظهر عليهم األعراض، وأال COVID-19الحي��ة بالعمل بعد مخالطتهم ألحد الُمصابني ، ��ش
وس إ�جاب�ة، وأن يتم  : تكون نت�جة اختبار إصابتهم بالف�ي  اتخاذ احت�اطات إضاف�ة، إال أنه �جب ع� المنشآت فهم ما ��ي

https://dph.illinois.gov/sites/default/files/Employee%20Monitoring%20Tool.docx%2003092020.pdf
https://dph.illinois.gov/sites/default/files/Employee%20Monitoring%20Tool.docx%2003092020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
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o  وس إ� أشخاص آخ��ن قبل ظهور �مكن للعامل المخالط بصورة ق��بة لشخص مصاب أن ينقل الف�ي
وس  48األعراض عل�ه بمدة تصل إ�  ا أن ينقل الف�ي ساعة. �مكن لشخص ما ال تظهر عل�ه األعراض أبد�

 لآلخ��ن. 
o  وس كورونا �جب مراقبة العمال الذين كانوا ع� اتصال ق��ب مع زمالء العمل الذين ثبتت إصابتهم بف�ي

ا إذا بدأت  COVID-19الُمستجد  ل فور� ف من أجل البحث عن أي أعراض قد تظهر عليهم، و�رسالهم إ� الم�ف
ي الظهور عليهم أثناء عملهم. 

 األعراض �ف
o ي هذا الدل�ل للحد من مخاطر انتقال العدوى. �جب ع� المنشأة اتباع تداب�ي الصح

 ة والسالمة الواردة �ف

قد تقرر المنشأة أنه من األفضل أن يب�ت العمال الذين كانوا ع� اتصال ق��ب مع زمالء العمل الذين ثبتت إصابتهم  •
وس كورونا الُمستجد  ي الحجر الص�ي لمدة  COVID-19بف�ي

ل �ف ف ي الم�ف
ا.  14�ف  يوم�

 

  COVID-19وس كورونا الُمستجد جـ. اختبار ف�ي  

وس كورونا الُمستجد  ي استجابة قطاع الصحة العامة.  سوف �قوم  COVID-19اختبار اإلصابة بف�ي
ات�ج�ة أساس�ة �ف هو اس�ت

 االختبار:  

وس كورونا الُمستجد  • ف العمال؛ و   COVID-19بتوف�ي ب�انات �شأن اإلصابة بف�ي  بني

وس.   •  س�سمح لمديري المنشآت بتحد�د العمال الذين ثبتت إصابتهم بالف�ي

ي ز�ادة القدرة ع� االختبار وتحد�د طرق اختبار 
ي إلينوي و�دارات الصحة المحل�ة المساعدة �ف

�مكن إلدارة الصحة العامة �ف
ف الذين �عانون من األعراض، مثل إقامة الخ�ام خارج المنشأة والعمل مع مقد ف أو طلب العاملني �ي الرعا�ة الصح�ة المحليني

ي �مكنها توف�ي االختبار للمنشأة. إذا قام العمال  كات اليت ي توص�ل المنشآت بال�ش
ي إلينوي �ف

المساعدة من إدارة الصحة العامة �ف
 لعمل. بالتوقيع ع� نماذج أذون الن�ش المناسبة، ف�مكن عندئٍذ تقد�م نتائج المخت�ب ل�ل من قسم الصحة المح�ي وصاحب ا

وس كورونا الُمستجد  ي الوقت الراهن، فإن ن�ع اختبار ف�ي
المو� به من ِقبل مرا�ز مكافحة األمراض  COVID-19و�ف

ي (أو تفاعل البلمرة المتسلسل أو اختبار " ي إلينوي هو اختبار ج��يئ
") ، ح�ث يتم PCRوالوقا�ة منها و�دارة الصحة العامة �ف

وس. أخذ مسحة من األنف والحلق واختبار   ها لمعرفة مدى اإلصابة بالف�ي

وس و�جب أن  • ي أن ذلك الشخص هو حالة إصابة مؤكدة بالف�ي عندما تكون نت�جة االختبار إ�جاب�ة فإن هذا �عيف
 حسب توجيهات إدارة الصحة المحل�ة. 

ً
 �ظل معزو�

ا وقت جمع العينة. ومع ذلك، فإن  • ي أن هذا العامل لم �كن مصاب� عندما تكون نت�جة االختبار سلب�ة فإن هذا �عيف
وس  ي فقط أن الشخص لم �كن مصاب بف�ي ي أن ذلك الشخص لن �مرض. نت�جة االختبار تعيف -COVIDهذا ال �عيف

ي وقت االختبار.  19
 �ف

وس الذي ينطوي ع�  -قد �ساعد االختبار المص�ي  ي  - COVID-19اختبار الدم لمعرفة مدى وجود األجسام المضادة لف�ي
�ف

وس.  ي تحد�د ما إذا كان الشخص المصاب قد طور مناعة وقائ�ة ضد الف�ي
 المستقبل �ف

 د. لجنة الصحة والسالمة 

ف عن إدارة العمالة لمناقشة ا ي تتألف من ممثلني لتوص�ات �جب أن تدعو المنشآت لعقد لجنة للصحة والسالمة واليت
ي مكان العمل، واإلجراءات الالزمة للتنف�ذ وذلك لدعم إجراءات مكافحة العدوى.  �جب ع� المنشآت 

والحما�ة والحقوق �ف
وس  ي مكان العمل لق�ادة إجراءات االستجابة الوقائ�ة لمكافحة ف�ي

ف منسق مؤهل �ف .  وف�ما ��ي االعتبارات COVID-19تعيني
 المتعلقة بهذە اللجنة: 
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ار مهن�ة و�بالغ هذە وضع س� • ل دون خوف من أي عواقب أو أ�ف ف ي الم�ف
اسات �شجع العمال المر�ف ع� البقاء �ف

 الس�اسات للعمال.  

•   .  تنف�ذ س�اسات اإلجازة المؤقتة الست�عاب العمال المر�ف

وس البقاء • وس أوالذين �عانون من أعراض الف�ي ي س�اسة تطلب من العمال الذين ثبت إصابتهم بالف�ي ل  تبيف ف ي الم�ف
�ف

أ�ام دون ح� وأن �شعروا بأنهم بحالة ج�دة. إذا كانت نت�جة اختبار العامل إ�جاب�ة  3أ�ام باإلضافة إ�  10لمدة 
ل لمدة  ف ي الم�ف

ي من أعراض المرض، ف�جب عل�ه البقاء �ف
ي للعينة.   10ول�نه ال �عايف أ�ام بعد نت�جة االختبار اإل�جايب

ي  راجع
ف �ف اإلرشادات المؤقتة الخاصة بمرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها لتطبيق ممارسات السالمة للعاملني

ي 
وس كورونا الُمستجد  البن�ة التحت�ة الحي��ة والذين قد �كونوا تعرضوا لشخص مصاب أو مشتبه �ف إصابته بف�ي

COVID-19 .  

وس كورونا الُمستجد  • ي تقد�م حوافز لحضور العمل أو معاقبة العمال ع� أخذ إجازة لعمل اختبار ف�ي
ال ينب�ف

COVID-19  وس  . COVID-19أو �سبب مرض مرتبط بف�ي

، والذين �مكنهم مشار  • ف ف ف��ق للسالمة، مع قادة الف��ق المعينني ي تعيني
كة المعلومات ذات الصلة مع العمال ينب�ف

ام بمعاي�ي  ف ي إرشاد العمال حول ك�ف�ة اإلبالغ عن األعراض. مع مراعاة االل�ت
ونقل مخاوف العمال إ� اإلدارة. كما ينب�ف

. و�جب أن �ستخدم  ف لهم ع� أساس يو�ي التباعد االجتما�ي المناسبة، وقد �جتمع هذا الف��ق مع العمال الُمعينني
وس المنشآت ا ف لتقي�م أي مشكالت تتعلق باالمتثال إلجراءات مكافحة ف�ي  بصورة يوم�ة.  COVID-19لمراجعني

ة �شملون كبار  • ف لخطر اإلصابة بأمراض خط�ي ي اعتبارها حق�قة أن العمال الُمعرضني
�جب ع� اللجنة أن تأخذ �ف

ضع الس�اسات واإلجراءات السن واألشخاص الذين �عانون من حاالت مرض�ة مزمنة من أي فئة ُعم��ة. �جب و 
�ة.  ي والموارد الب�ش ي الطب المهيف ف لخطر كب�ي بالتشاور مع أخصائيي ي تتناول العمال الُمعرضني  اليت

  

 ه. التباعد االجتما�ي والضوابط اإلدار�ة األخرى 

ي 5، القسم 2020-38بموجب األمر التنف�ذي  ، واليت ام العمال بمعاي�ي التباعد االجتما�ي ف ، �جب أن تضمن المنشآت ال�ت
ي جميع األوقات و�� أق� درجة ممكنة، وغسل ال�دين 

ف األفراد �ف تتضمن الحفاظ ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل بني
�ن ثان�ة ع� األقل بص ورة متكررة بقدر اإلمكان أو استخدام مطهر ال�دين وتغط�ة الوجه عند بالماء والصابون لمدة ع�ش

ي األ�مام أو ال��ع، ول�س ال�دين) وتنظ�ف األسطح المعرضة إ� اللمس �شكل كب�ي وعدم المصافحة 
السعال أو العطس (�ف

ي الحد من خطر انتشار ف
ف العمال خطوة حاسمة �ف وس كورونا الُمستجد بال�د.  ُ�عد الحفاظ ع� مسافة ستة أقدام بني �ي

COVID-19 �ة تصل إ وس لآلخ��ن قبل ظهور األعراض عليهم بف�ت  ساعة.  48، خاصة وأن األفراد �مكنهم نقل الف�ي

ات متباعدة إ� مناطق  ي ذلك الوصول ع� ف�ت
، بما �ف �جب أن تعمل المنشآت ع� تقي�م جميع مناطق التباعد االجتما�ي

 معينة، مثل:  

كة المماثلة  • احة وغرفة الطعام والمساحات المش�ت  غرفة االس�ت

o  ات متباعدة لتقل�ل عدد األشخاص الذين �أخذون احات ع� ف�ت ي تنظ�م الوجبات واالس�ت
النظر �ف

ي نفس الوقت. 
احتهم �ف  اس�ت

o ي ال
ي قد �جلس فيها العمال أو �قفوا فيها �ف ف المناطق اليت �ط الالصق لتمي�ي ي استخدام ال�ش

�ا النظر �ف �افت�ي
 .  لضمان االمتثال لمعاي�ي التباعد االجتما�ي

o  احة لضمان عدم جلوس أي من العمال ع� بعد ي إزالة بعض المقاعد من غرف الطعام واالس�ت
النظر �ف

 ستة أقدام من بعضهم البعض. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
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o ي الهواء ال
ە أو الخ�ام �ف ف ي إضافة طاوالت الت�ف

طلق إذا سمحت األحوال الج��ة، فنحن نحث ع� النظر �ف
ات الراحة وتناول الطعام.    للحفاظ ع� التباعد االجتما�ي أثناء ف�ت

o  وضع بروتوكول ل��ف�ة ق�ام العمال بتخ��ن معدات الحما�ة الشخص�ة الخاصة بهم بأمان أثناء تناول
 الطعام. 

 الحمامات  •
o  .ي إمكان�ة توف�ي المراح�ض المتنقلة

 النظر �ف

   خطوط المعالجة  •
o  العمل ع� وضع مناو�ات عمل متباعدة، والعمل ع� تف��ق أوقات البدء وأوقات الراحة قدر اإلمكان

 لمنع التجمعات. 

o  ف العمال. وضبط �عة ي خط اإلنتاج إ� أقل حد ممكن لتقل�ل االختالط الق��ب بني
تقل�ل عدد موظ�ف

. وحيث ف بالحفاظ ع� مسافة التباعد االجتما�ي ما ال �كون من الممكن الحفاظ الخط للسماح للعاملني
ي خط اإلنتاج، ف�جب فصل العمال عن بعضهم البعض بحواجز وأن 

ف العمال �ف ع� مسافة ستة أقدام بني
ي ذلك أقنعة الوجه ع� األقل. 

 يتم توف�ي معدات الوقا�ة الشخص�ة بما �ف

o ي نفس المناو�ات مع نفس زمالء
ف تلك المجموعات �ف العمل. سيؤدي  قم بتجميع العمال ثم قم بتعيني

ي العمل. 
ف من أي حالة إصابة �ف ف الق��بني  ذلك إ� �سه�ل عمل�ة تتبع المخالطني

o  .قم بتشغ�ل الخطوط األساس�ة فقط وأغلق الخطوط غ�ي األساس�ة 

 غرف خلع المال�س •

o  ي كل ن��ة والتأ�د من أن الخزائن الُمعينة تبعد ستة أقدام عن بعضها
ف خزائن للعمال �ف ي تعيني

النظر �ف
ي استخدام غرفة تغي�ي المال�س �شكل متفرق لضمان تواجد الب

ا عن ذلك، �مكن النظر �ف عض. وعوض�
 العمال ع� بعد ستة أقدام من بعضهم البعض. 

o  جب أن توفر المنشآت مستلزمات التنظ�ف وأن تخصص وقت كاٍف للعمال لتنظ�ف الخزانات�
ي كل مناو�ة. 

 الُمخصصة لهم �ف

 المداخل والمخارج   •

o  ف  مداخل ومخارج أحاد�ة االتجاە للدخول والخروج من المنشأة. تعيني

o  ي الطابور عند
ي قد �قف فيها العمال �ف ي األما�ن اليت

وضع عالمة ع� مسافات متباعدة ُتقدر �ستة أقدام �ف
ي المناطق 

انتظار �سج�ل الدخول أو الخروج وعند إجراء ال�شف الص�ي وعند انتظار وسائل النقل و�ف
ي يتج  مع فيها العمال عادة. األخرى اليت

o  ي ألي جهاز ق�اس حيوي أو أي نظام آخر لتسج�ل وقت العمل والذي يتطلب التأ�د من التنظ�ف الروتييف
ي تتم بدون لمس مثال�ة.  ك، مثل شاشة أو لوحة مفاتيح. وتعت�ب العمل�ات اليت من العمال لمس سطح مش�ت

عق�م بجوار نظام �سج�ل وقت العمل و�اإلضافة إ� ذلك، �جب وضع معقم ال�دين أو مناد�ل الت
 ل�ستخدمها العمال قبل و�عد �سج�ل وقت الدخول أو الخروج.  

o  ي للعمال لتسج�ل وقت الدخول والخروج للتأ�د من ارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة
توف�ي وقت كا�ف

ا، وعدم �شك�ل التجمعات.   ونزعها �شكل مناسب وتنظ�ف الخزانات والمعدات تمام�
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 وات غرف األد •

o  .ف كل استخدام وآخر عند استخدامها من ِقبل عدة عمال  تطه�ي األدوات بني

 باإلضافة إ� ذلك، �جب ع� المنشآت: 

�ط�ة أو  • ي جميع مناطق المنشأة، مثل استخدام الستائر ال�ش
تحد�د طرق لفصل العمال عن بعضهم البعض �ف

 الحواجز الزجاج�ة. 

ف بالعمال. تهيئة محطات العمل لتقل�ل االختالط الق •  ��ب بني

إذا تم استخدام الحافالت المكوك�ة لجلب العمال إ� موقع العمل، فتأ�د من أن العمال �حافظون ع� مسافة  •
ي الحافلة وأن يتم تنظ�ف وتطه�ي الحافالت المكوك�ة بانتظام، 

التباعد االجتما�ي المناسبة و�رتدون أقنعة الوجه �ف
ي كل مركبة. �جب ع� وخاصة مقابض األبواب، والدراب��ن، و 

أحزمة المقاعد. �جب تحد�د عدد األشخاص �ف
ة من المركبة.  ا قبل الدخول و�عد الخروج مبا�ش  األشخاص غسل ال�دين ج�د�

ي  • استخدم اإلشارات المرئ�ة (مثل عالمات األرض�ات أو العالمات اإلرشاد�ة) إلظهار مسافات التباعد االجتما�ي اليت
 أقدام.   6ُتقدر بـ

ي  • قم باستشارة مهندس م�كان��ي لضمان توفر الته��ة ال�اف�ة لمناطق العمال. االمتناع عن استخدام المراوح اليت
ي المنشأة، ف�جب التأ�د من أن المراوح توزع هواء 

توزع الهواء من عامل إ� آخر. و�ذا تم استخدام المراوح �ف
�د الشخص�ة لمنع انتق ي إزالة مراوح الت�ب

وس نظ�ف. كما ينب�ف مع اتخاذ الخطوات الالزمة لتقل�ل  COVID-19ال ف�ي
 أي مخاطر تتعلق بارتفاع الحرارة. 

وس  • عن  COVID-19إذا كان صاحب العمل يوفر المسكن للعمال، ف�جب فصل حاالت اإلصابة اإل�جاب�ة بف�ي
 العمال الذين لم تظهر عليهم األعراض. 

ور�ة للعمل�ات ال • ي �مكن للزوار الذهاب إليها داخل ق� الزائ��ن ع� ال��ارات ال�ف تجار�ة وتحد�د األما�ن اليت
 المنشأة. 

  

 )PPEفـ. معدات الحما�ة الشخص�ة (

 �جب ع� المنشآت: 

ورة.  •  تزو�د العمال بمعدات الحما�ة الشخص�ة الالزمة واستبدالها عند ال�ف

 مطالة العمال بارتداء األقنعة.  •

o  الفم. �جب وضع األقنعة �شكل محكم فوق األنف و 

o  .ف وضع األقنعة ب��اط أو حلقات أذن، وأن تكون ذات طبقات متعددة من النسيج  �جب تأمني

o  .جب ع� العمال تجنب لمس الجزء األما�ي من القناع وعدم السماح بوجود القناع حول الرقبة� 

o  .جب أن �سمح القناع بالتنفس بدون قيود� 

o  استبدالها. بمجرد أن تصبح األقنعة رطبة أو ملوثة، �جب 

o  ي عند إزالة األقنعة لتناول طعام الغداء، �جب وضع القناع ع� منشفة ورق�ة مع وضع الجانب الخار�ب
 ألسفل حيت يتم ارتداء القناع مرة أخرى. 
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 تدر�ب العمال ع� ك�ف�ة ارتداء ون�ع معدات الوقا�ة الشخص�ة �شكل صحيح لمنع التلوث أو نقل المواد الُمعد�ة.  •

 التأ��د ع� تنظ�ف ال�دين بصورة ج�دة بعد إزالة القفازات أو أغط�ة الوجه.  •

ي ذلك العيون واألنف والفم حيت �قوموا بغسل أ�ديهم.  •
 تدر�ب العمال ع� تجنب لمس وجوههم، بما �ف

ي استخدام واق�ات الوجه باإلضافة إ� األقنعة. تعت�ب واق�ات الوجه من معدات الوقا�ة الشخص�ة •
ومكافحة  النظر �ف

. كما �مكن  ف العدوى من المصدر. و�مكن إرفاق واق�ات الوجه بالخوذة ول�ن ال تعت�ب بد�ً� عن معدات حما�ة العني
لواق�ات الوجه أن تقلل من تلوث أقنعة الوجه. وتحتاج واق�ات الوجه إ� التنظ�ف والتطه�ي بعد كل مناو�ة و�جب 

ي الو 
ي مكان نظ�ف. و�جب أن �لتف وا�ت

ي أن تمتد إ� أسفل الذقن. حفظها �ف
ي وجه من يرتديها و�نب�ف  جه حول جانيب

  

 ز. التنظ�ف والتطه�ي والتعق�م 

 �جب ع� المنشآت: 

ي معاي�ي وكالة حما�ة البيئة وذلك  •
ي مناطق اإلنتاج بمنتجات �ستو�ف

ة" �ف ي يتم لمسها بك�� تطه�ي "األسطح اليت
وس كورونا الُمستجد  بموجب إجراءات التشغ�ل المع�ار�ة للنظافة بالمنشأة.  والمعتمدة COVID-19لمكافحة ف�ي

ة، ع� سب�ل المثال ال الح�، مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة والمعدات  ي يتم لمسها بك�� وتتضمن األسطح اليت
كة ومقابض المرحاض وصناب�ي الحوض ومناطق �سج�ل الدخول والخروج من العمل وما�ينات البيع اآل�ي  المش�ت

 . واألدوات

التأ�د من توفر محطات غسل ال�دين، مع توف�ي إمكان�ة الوصول إ� الصابون والم�اە النظ�فة والمناشف الورق�ة  •
الُمعَدة لالستخدام مرة واحدة لغسل ال�دين. و�ن أمكن فإنه من المفضل توف�ي أوع�ة مناشف ورق�ة تعمل بدون 

 لمس. 

ي توف�ي  •
ي تحتوي ع� �سبة كحول ال تقل  عندما ال تتوفر محطات غسل ال�دين، فينب�ف معقمات كحول�ة لأل�دي واليت

 % من األيزو�رو�انول. 70% من اإليثانول أو 60عن 

ي وأنه يتم اتباع الممارسات المناسبة لغسل ال�دين.  • ف للتأ�د من أن التنظ�ف والتطه�ي يتم �شكل روتييف  رصد العاملني

وس كورونا الُمستجد  إجراء تنظ�ف وتطه�ي شامل ودقيق بعد تواجد األشخاص • -COVIDالمشتبه ب�صابتهم بف�ي
ي المنشأة.  19

وس �ف  أو األشخاص المؤكد إصابتهم بالف�ي

ي نها�ة المناو�ة.  •
ها من معدات الحما�ة الشخص�ة �ف  وضع بروتوكول لتطه�ي خوذ األمان وواق�ات الوجه وغ�ي

  

 حـ. التعل�م 

وس كورونا الُمستجد  ي ذلك COVID-19�جب أن توفر المنشآت التدر�ب والتعل�م المستمر لعمالها حول و�اء ف�ي
، بما �ف

ي تتخذها المنشأة  ور�ة والخطوات اليت انتقال المرض واألعراض والمعلومات حول االختبار واحت�اطات السالمة ال�ف
ف مكافحة اإل�ف  وس وقوانني .  للتخف�ف من انتشار هذا الف�ي ف  ار بالعاملني

ي إلينوي  •
ا مع إرشادات مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها و�دارة الصحة العامة �ف �جب أن �كون التدر�ب متسق�

ل عند مرضهم.    ف ف بالم�ف  وأن يؤكد ع� أهم�ة بقاء العاملني

ف حول مكان إجراء االختبار وك�ف�ة إبالغ صاحب العمل إذ • ا كان نت�جة اختبارهم �جب أن ُ�عَرف التدر�ب العاملني
وس كورونا الُمستجد  ة COVID-19إ�جاب�ة لإلصابة بف�ي ا من العزل  14، و�جراءات العودة إ� العمل بعد ف�ت يوم�

ص�ب بالعدوى. 
�
ل إذا أ ف ي الم�ف

ي والتع��ف بالوقت المتاح للعمال إلجراء االختبار والبقاء �ف
 الذايت
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وس �جب توف�ي التدر�ب بصورة مستمرة لمراعاة التط • ي إرشادات مواجهة ف�ي
. و�جب أن �كون COVID-19ورات �ف

ا بلغات مناسبة للغة (للغات)  ي الوقت المناسب وأن �كون متاح�
سهل الفهم وأن يتضمن معلومات دق�قة و�ف

ي يتحدثها أو �قرأ بها العمال.  ارجع إ� موقع مركز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها للحصول ع�  المفضلة اليت
 إرشاد�ة متوفرة بلغات مختلفة.  مواد 

م�ة عند تقد�م التدر�ب.   •
ُ
 �جب ع� أصحاب العمل مراعاة قضا�ا األ

ي ذلك:  •
 �مكن توف�ي هذا التدر�ب من خالل طرق مختلفة، بما �ف

o  ي مكان العمل أو ع�ب رسالة نص�ة؛
 ع� أجهزة التلف��ون �ف

o   من خالل قادة الفرق؛ 
o ي تحت وي ع� صور عن األعراض وعن الط��قة الُمث� لغسل ال�دين ع� الملصقات سهلة الفهم اليت

 وانتقال المرض؛
o  .ح ط��قة ارتداء ون�ع معدات الوقا�ة الشخص�ة ي ��ش  مقاطع الف�ديو اليت

 �جب أن تتضمن المواد التوجيه�ة محتوى ُمحدث لضمان جذب اهتمام العمال.  •

�جب أن تحتفظ المنشآت بنسخ من جميع المواد المستخدمة ألغراض التدر�ب أثناء ��ان هذا التوج�ه  •
 اإلرشادي. 

كة.  • ي المناطق المش�ت
 �جب أن تعزز المنشآت التدر�ب وأفضل الممارسات من خالل ��ش الالفتات �ف

 
I. حقوق العمال 

ف لعام  ) أصحاب Occupational Safety and Health Act of 1970( 1970�منع قانون السالمة والصحة المهنيتني
ا  ي وال�ة إلينوي، �مكن للعمال أ�ض�

ار بالعمال �سبب اإلبالغ عن مخاوف تتعلق بالسالمة أو الصحة. و�ف العمل من اإل�ف
 أو  484-740-5076اإلبالغ عن مخاوف �شأن مكان العمل إ� مكتب حقوق مكان العمل التابع للنائب العام ع� رقم (

workplacerights@atg.state.il.us .( 

 

 �ـ. اإلغالق الطو�ي  

ي إ�قاف عمل�اتها طواع�ة عند وجود أي من الحاالت التال�ة:  
 �جب أن تنظر المنشآت �ف

وس كورونا الُمستجد  • ف عمال المنشأة؛  COVID-19ز�ادة معدالت اإلصابة بف�ي  بني

 عدم كفا�ة عدد العمال ألداء العمل بأمان؛  •

ف العمال؛ أو   • ي ال تقل عن ستة أقدام بني  عدم القدرة ع� الحفاظ ع� متطلبات التباعد االجتما�ي اليت

 عدم كفا�ة الُمتاح من معدات الحما�ة الشخص�ة.  •
  

 ك. اإلغالق غ�ي الطو�ي 

ي ال تمتثل لقانون  ILCS 2305 20إدارة الصحة العامة،  المنشأة اليت
Department of Public Health Act, 20 ILCS 2305) ا ع� الصحة العامة )، واللوائح المعمول بها قد �شكل خطر�

ا  لقانون مكافحة األمراض المعد�ة.   Ill.Adm.Code 77وقد يتطلب األمر إغالقها من قبل إدارة الصحة المحل�ة وفق�
690.1330. 

(Control of Communicable Diseases Code.77 Ill.Adm.Code 690.1330) . مكن لمكتب المد�ي العام أو�

mailto:workplacerights@atg.state.il.us
mailto:workplacerights@atg.state.il.us
mailto:workplacerights@atg.state.il.us


10 
 

م المنشأة بأمر اإلغالق.  ف ي رفع دعوى إنفاذ إذا لم تل�ت
 قانون راجع المد�ي العام المح�ي مساعدة إدارة الصحة المحل�ة �ف

)Ill.Adm.Code 690.1340  77( .  
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 لـ. المراجع والمصادر 

ف اللحوم والدواجنمرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها،   ،عمال وأصحاب منشآت تجه�ي
-poultry-y/organizations/meatncov/communit-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

employers.html-workers-processing 
 

وس مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها،  كات وأصحاب العمل للتخط�ط واالستجابة لمرض ف�ي التوج�ه المؤقت لل�ش
COVID-19،( -ncov/community/guidance-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019( 2019كورونا 

response.html-business  
  

وس كورونا  مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها، ي إحدى القطاعات الحي��ة وتعرضت لعدوى ف�ي
إذا كنت عامل �ف

 ، COVID-19الُمستجد 
-and-Workers_Dos-Critical-ialncov/downloads/Essent-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

Donts.pdf 
  

ي البن�ة التحت�ة الحي��ة مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها، إ
ف �ف رشادات مؤقتة لتطبيق ممارسات السالمة للعاملني
وس كورونا الُمستجد،  ي إصابته أو ُمصاب بصورة مؤكدة بف�ي

والذين ر�ما خالطوا شخص ُ�شتبه �ف
-workers/implementing-ncov/community/critical-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

practices.html-safety 
 

ي إلينوي لل
كات، الدل�ل اإلرشادي إلدارة الصحة العامة �ف https://www.dph.illinois.gov/topics-مؤسسات وال�ش

uidanceg-list/coronavirus/business-z-a-conditions/diseases-and-services/diseases  
  

وس كورونا الُمستجد  وتوكوالت المو� بها لقطاع صناعة المواد الغذائ�ة عندما تكون نت�جة اختبار ف�ي  COVID-19ال�ب
 ، 2020أب��ل،  1إ�جاب�ة للموظف / الزائر / العم�ل، 

-04-http://www.afdo.org/resources/Documents/COVID19/2020
01%20FBIA%20COVID19_Case%20Recommended%20Protocols%20V4.pdf 

  
ي 
ي منشآت تصنيع األغذ�ة �ف

) �ف ي حاالت الطوارئ لتحقيق التباعد الجسدي (االجتما�ي
وس  تداب�ي الوقا�ة �ف ظل جائحة ف�ي

https://www.idfa.org/wordpress/wp-،2020مارس،  COVID-19 ،31كورونا الُمستجد 
-Physical-for-Measures-Preventions-Emergency-31-03-content/uploads/2020/04/2020

19.pdf-COVID-to-Related-as-Manufacturing-Food-in-Distancing 
 

 Ill.Adm.Code 690 (llinois Control of Communicable 77قانون وال�ة إلينوي للس�طرة ع� األمراض المعد�ة 
Diseases Code, 77Ill.Adm.Code 690 (

http://ilga.gov/commission/jcar/admincode/077/07700690sections.html 
 
ي وزارة الع 

وس كورونا الُمستجد صفحة إدارة السالمة والصحة المهن�ة �ف ي ظل جائحة ف�ي
 ، COVID-19مل األم��ك�ة �ف

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Essential-Critical-Workers_Dos-and-Donts.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Essential-Critical-Workers_Dos-and-Donts.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/business-guidance
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/business-guidance
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/business-guidance
http://www.afdo.org/resources/Documents/COVID19/2020-04-01%20FBIA%20COVID19_Case%20Recommended%20Protocols%20V4.pdf
http://www.afdo.org/resources/Documents/COVID19/2020-04-01%20FBIA%20COVID19_Case%20Recommended%20Protocols%20V4.pdf
https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-31-Emergency-Preventions-Measures-for-Physical-Distancing-in-Food-Manufacturing-as-Related-to-COVID-19.pdf
https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-31-Emergency-Preventions-Measures-for-Physical-Distancing-in-Food-Manufacturing-as-Related-to-COVID-19.pdf
https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-31-Emergency-Preventions-Measures-for-Physical-Distancing-in-Food-Manufacturing-as-Related-to-COVID-19.pdf
https://www.idfa.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-31-Emergency-Preventions-Measures-for-Physical-Distancing-in-Food-Manufacturing-as-Related-to-COVID-19.pdf
http://ilga.gov/commission/jcar/admincode/077/07700690sections.html
http://ilga.gov/commission/jcar/admincode/077/07700690sections.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19
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