
بروتوكوالت األعمال
اإلدارية والمكتبية

للقطاع الخاص



1

أوًال:

عـــدم الســـماح للموظفيـــن المعرضين لخطـــر اإلصابة 
(حســـب التعريف في الملحق رقم 1) بالحضور للعمل، 

وإلزامهم بالعمل من المنزل.

في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب االلتزام بلبس 
الكمامات القماشـــية أو ما يغطي األنف والفم لجميع 
المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب 
المســـاحة المخصصـــة للمراجعين (مراجع لـــكل 10 متر 
بيـــن  للجلـــوس  آمنـــة  مربـــع)، كذلـــك عمـــل مســـافة 

المراجعين.
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3

1

قبل دخول مقر العمل

التقييـــم الذاتـــي للمخاطـــر الصحيـــة من خـــالل تطبيق 
"موعـــد" المقدم من وزارة الصحة لمـــن تظهر عليه أي 

أعراض أو اشتباه.

ثانيًا:

1

التنقل من أجل العمل

اتبـــاع البروتوكـــوالت االجتماعيـــة وبروتوكـــوالت قطاع 
النقل.



4
قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح ألي شخص 

تزيد حرارته عن (38 درجة مئوية) بالدخول.

تطبيـــق سياســـة "ســـاعات العمل المرنـــة ”على جميع 5
الموظفيـــن (مثل: بـــدء العمـــل بين الســـاعة 07:30 و 

09:30) إن أمكن.
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ثالثًا:

1

في مقر العمل

تمنع المصافحة.

2
إعادة تنظيم مســـاحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي 

بين الموظفين واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.

3
استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم 

إن أمكن.

اســـتخدام الملصقـــات األرضية لبيان المســـافة اآلمنة 6
الواجب تركها بين األشـــخاص فـــي طوابير االنتظار عند 

المداخل والمخارج.
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7
يجـــب علـــى جميـــع الموظفيـــن ارتـــداء كمامـــات الوجه 
القماشـــية عنـــد دخـــول مقر العمـــل ويجـــب التأكد من 
اســـتخدامها طوال فترة وجودهم فـــي األماكن العامة 

في المقر.

8
منـــع االنتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب 

دون تطهير.

تنظيـــف وتطهيـــر كافـــة المناطـــق الحيوية واألســـطح 9
واألدوات المشـــتركة جيًدا وعلى نحو متكرر وفق جدول 
واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميًا على األقل).

تقليـــل الطاقـــة االســـتيعابية لمســـاحة العمـــل وإعادة 10
تنظيمهـــا وفًقا لذلك (المســـافة بيـــن كل موظف متر 

ونصف الى مترين).

االعتماد على االجتماعـــات الرقمية قدر اإلمكان، وفي 11
حال الحاجة لالجتماعات الحضورية، يجب التقييد بالتباعد 

بين األشخاص (متر ونصف الى مترين).

12

استخدام األكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات.

13

اســـتخدام ســـاللم مخصصـــة للنزول وأخـــرى مخصصة 
للصعود إن أمكن.
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رابعًا:

1

األماكن العامة

إنفاذ التباعد الجســـدي من خالل اســـتخدام الملصقات 
األرضية والفواصل.

2
تقفـــل صـــاالت األكل الجماعـــي واالســـتراحة وحضانة 

األطفال في المنشئات.

الصـــالة على الســـجادة الشـــخصية وارتـــداء الكمامات 3
القماشـــية من خـــالل صـــالة الجماعة مع مراعـــاة إبقاء 

مسافة بين المصلين.

4

تخصيص غرفة عزل في المبنى.

5

تطهير األماكن العامة بعد كل استخدام.
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خامسًا:

1

اإلبالغ
إبالغ الســـلطات المعنية في حـــال كانت درجة حرارة أحد 
الموظفين أعلى من (38 درجة مئوية) وإحالة الموظف 
إلـــى إحدى منشـــآت الرعايـــة الصحية (وفًقـــا لتعليمات 

السلطات المعنية).

في حال وجود إصابـــة إيجابية بمرض كوفيد-19 ينبغي 2
االتصـــال بــ 937، وتفاصيل عزل المخالطين تترك لوزارة 

الصحة وبروتوكوالتها.
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سادسًا:

1

التوعية وتنفيذ األنظمة

تشجيع الموظفين على استخدام الساللم وتقليل من 
استخدام المصاعد، حيثما أمكن ذلك.

وضـــع الفتـــة واضحة عنـــد المداخـــل واألماكـــن العامة 2
توضـــح البروتوكـــوالت الوقائية للموظفين، وتشـــمل 

مناطق الوقوف.

تعييـــن مدير بروتوكـــول للتأكد من اتبـــاع البروتوكوالت 3
الموضوعـــة ( مثل: مدير مـــن إدارة الصحة والســـالمة 

والبيئة).

إطـــالع الموظفين على ما ينتظرهـــم عند عودتهم إلى 4
مقـــر العمـــل وتدريبهـــم على ذلـــك (مثل: ممارســـات 

العمل الجديدة، والتنقل اآلمن).



صحتك تهمنا


