
 COVID-19القائمة المرجعیة للصحة والسالمة لمنشآت تجھیز اللحوم والدواجن في ظل جائحة فیروس كورونا الٌمستجد 
 

 
  المدینة/المقاطعة:  مؤسسة #:  اسم المؤسسة:

 نوع المنشأة
 (اختر واحدة)

ذبح وتجھیز  ذبح المواشي فقط
 المواشي

ذبح وتجھیز  ذبح الدواجن فقط
 الدواجن 

 التجھیز فقط

ھل تعمل 
 المؤسسة؟ 

 (اختر إجابة)

    ال نعم

إذا لم تكن تعمل، 
 فلماذا؟ 

 (اختر إجابة)

وجود أشخاص 
مؤكد إصابتھم 

بفیروس كورونا 
-COVIDالُمستجد 

19 

ألن العمل بھا 
 موسمي

  أخرى (اشرحھا) مشاكل في اإلمداد

 
 عناصر القائمة المرجعیة

 الحاالت اإلیجابیة
ھل كانت نتیجة اختبار أي موظف 
إیجابیة لفیروس كورونا الُمستجد 

COVID-19؟ 

   غیر معروف ال نعم

إذا كانت اإلجابة نعم، فھل اتخذت 
المؤسسة خطوات إضافیة لتنظیف 

وتعقیم المنشأة، بما في ذلك األسطح 
 التي یتم لمسھا بكثرة؟ 

   غیر معروف ال نعم

إذا كانت اإلجابة نعم، ھل أبلغت 
المنشأة موظفیھا بخصوص التعرض 

 المحتمل للعدوى؟

  غیر متوفر غیر معروف ال نعم

 سالمة وصحة الموظف
ھل یوجد أي موظف تظھر علیھ 

أعراض المرض في المنشأة؟ (مثل 
 السعال وضیق التنفس)

   غیر معروف ال نعم

العاملة العادیة النسبة المئویة للقوى 
 الموجودة

100% 75% 50% 25%  

فوق  نسبة اإلنتاج الطبیعي
 الطبیعي

100% 75% 50% 25% 

ھل تحتاج المنشأة إلى المساعدة في 
تحدید أماكن معدات الوقایة 

 الشخصیة أو شرائھا؟

   غیر معروف ال نعم

 تدابیر معدات الحمایة الشخصیة

ما ھي أنواع معدات الحمایة 
الشخصیة التي توفرھا المنشأة 

 للموظفین؟ 

أقنعة وجھ  قفازات
تُستخدم لمرة 

 واحدة

 أقنعة من القماش نظارات واقیة واقي الوجھ

نظارات 
 حمایة

   أخرى (یُرجى كتابتھا)

ھل یرتدي الموظفون أقنعة تغطي 
 األنف/الفم؟

 
 

    ال نعم

 ضوابط النظافة الشخصیة
    ال نعم ھل معقم الیدین متاح للموظفین؟



ھل محطات غسل الیدین متاحة 
 بسھولة لجمیع الموظفین؟

    ال نعم

 الفحص الصحي عند دخول المنشأة
ھل تقوم المؤسسة بفحص الموظفین 

 عند دخولھم المنشأة؟
   غیر معروف ال نعم

ھل یشمل الفحص قیاس درجة 
 حرارة كل موظف؟  

  غیر متوفر معروفغیر  ال نعم

ھل یشمل الفحص استبیان للموظف 
 لإلبالغ عن األعراض؟

  غیر متوفر غیر معروف ال نعم

ھل تقوم المنشأة بإرسال الموظفین 
إلى منازلھم إذا تبین ظھور أعراض 

 علیھم عند الفحص؟ 

  غیر متوفر غیر معروف ال نعم

 إجراءات التباعد االجتماعي
ھل یحافظ الموظفون على مسافة 

 6التباعد االجتماعي التي تُقدر بـ 
 أقدام أثناء وجودھم في المنشأة؟  

   غیر معروف ال نعم

ھل تقوم المنشأة بتنظیف/تعقیم 
المعدات وأماكن العمل واألسطح 

التي یتم لمسھا بكثرة بشكل منتظم 
 وشامل؟

    ال نعم

 الفتات/إشارات بصریة
ھل نشرت المنشأة الفتات أو 
إشارات مرئیة أخرى تتعلق 
بالممارسات التي یجب على 

الموظفین اتباعھا لمنع انتشار 
-COVIDفیروس كورونا الُمستجد 

(على سبیل المثال، التباعد  19
 االجتماعي والنظافة والتعقیم)؟

    ال نعم

 


