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"19-كوفيد"تبنت واكةل التمنية الفالحية خطة معل للحد من انتشار وابء 

:ترتكز عىل ال جراءات التالية



نشاء جلنة داخلية ملاكحفة  تنفيذ اخلطة"19-كوفيد"ا 

التتبع والتقيمي عقد اجامتعات دورية

"19-كوفيد"مكوانت احلاكمة خلطة احلد من انتشار وابء 

الفالحيةلواكةل التمنية 



املراسالت تنظمي العمل

تنقل املوظفني التباعد الاجامتعي

ل يف احل• الت عقد الاجامتعات عن بعد أ و عرب الهاتف ا 

الاس تثنائية،

.اةةاعامتد العمل عن بعد ابلنس بة لبعض احلالت اخل•

تدابري امحلاية امجلاعية-1

ال جراءات التنظميية-أ  

ت الاس تخدام احلرصي للربانمج املعلومايت للمراسال•

مرات احرتام مسافة مرت بني ال شخاص سواء يف امل•

أ و يف املاكتب

الرضورية ،احلد من التنقل داخل الرتاب الوطين ابس تثناء احلالت•

ل للرضورة القصو • .ىتأ جيل التنقل خارج الرتاب الوطين ا 



تدابري امحلاية امجلاعية-1
ال جراءات التنظميية-أ  

لزامية املرور فوق جسادة تعقمي ال حذية عند مداخل الواكةل، • ا 

لزامية ارتداء الكاممة و قياس درجة احلرارة قبل دخول الواكةل ،• ا 

لزامية تعقمي اليدين ابس تعامل السائل الكحويل املوجود عند• .أ بواب املداخلا 

امللكفون بتوةيل املراسالت

تسجيل يف السجل املوجود يف مكتب الاس تقبال،•

ىل مكتب الضبط ،• منع الوةول ا 

.قرار الاس تالم مجع املراسالت عىل مس توى مكتب الاس تقبال من طرف املسؤول عن مكتب الضبط مع تسلمي ا  •

املرتفقني الآخرين

تسجيل املرتفقني يف السجل املوجود يف مكتب الاس تقبال،•

احلد من اس تقبال الزوار قدر ال ماكن، حيث يفضل اس تخدام أ دوات التصال عن بعد ،•

ىل املمراتمنع دخول املرتفقني• و ماكتب املوظفني،ا 

اعات الاجامتعات أ و يف عند الرضورة، ميكن للموظف املطلوب أ ن يس تقبل املرتفقني يف مكتب الاس تقبال أ و يف ق•

ذا لزم ال مر .مكتهبم ا 

تدابري خاةة ابملرتفقني(املوظفني و املوظفني املناوبني واملرتفقني)التدابري العامة 



تدابري امحلاية امجلاعية-1
التحرك داخل الواكةل-ب

ادلخول و اخلروج

.حتديد ال بواب اخملصصة لدلخول و ال بواب اخملصصة للخروج

املناطق املشرتكة للمبىن

ل عند الرضورة ؛- جتنب اس تخدام املصاعد ، ا 

.به عند اس تخدام السالملاملوىصاحرتام مسافة التباعد الاجامتعي -

موقف الس يارات

؛احرتام املوقف اخملصص للك س يارة-

.تنظيف وتعقمي الس يارات ابنتظام-

فرتات اذلروة

حظر لكي للتجمعات ؛-

.اس تخدام قاعات الاجامتعات للرضورة القصوى-



تدابري امحلاية امجلاعية-1
ال جراءات املتبعة يف حاةل ظهور أ عراض املرض عىل خشص -ج

...(أ و سعال ، ةعوبة يف التنفس ، ةعوبة يف التلكم أ و البلع ، فقدان اذلوق والشم / محى و )يف حال تواجد خشص يعاين من أ عراض 

العزل يف غرفة خمصصة

صحيالللعزلكغرفةمكتبجتهزيمت

التصال ابجلهات اخملتصة

141أ و 0801004747التصال ابلرمق ال خرض 



تدابري امحلاية الشخصية. 2

جراءات حاجزية ا 

ارتداء الكاممة

غسل اليدين ابنتظام

هتوية املاكتب

جتنب التبادل أ و الاس تعامل املشرتك 

لتجهزيات و أ دوات العمل



تنظيف و تعقمي املباين واملعدات والس يارات. 3

اس تخدام منتجات التنظيف 

والتطهري املعمتدة

النفاايت بأ كياس سالتجتهزي 

بالستيكية

توزيع الكاممات عىل املوظفني

تزويد املوظفني ابلصابون واملناشف 

(يف امحلام)الورقية 

(لك ساعة)وأ ثناء ساعات العمل ( لك يوم)التعقمي قبل دخول املوظفني 



منتظمةاجامتعات•

ال جراءاتواختاذالتدابرياحرتامحاةللتقيمي"19-كوفيد"ملاكحفةادلاخليةاللجنةطرفمنأ س بوعيةاجامتعاتعقد

.الاحرتازية

ال س بوعيةالتقارير•

عداد جراءاتال  وتنفيذللموظفنيالصحيةاحلاةلخبصوص"19-كوفيد"ملاكحفةادلاخليةاللجنةطرفمنأ س بوعيةتقاريرا 

.املرتفقنيوتسجيلالوقائية

"19-كوفيد"حتديث خطة الوقاية من انتشار وابء •

.تعديل وحتديث التدابري الوقائية املناس بة

تنفيذ و تتبع خطة ما بعد رفع احلجر الصحي. 4


