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)COVIDSafe( خطتك للسالمة من كوفيد

هل توجد في مكان عملك خطة السالمة من كوفيد )COVIDSafe(؟1.

تحتوي خطة COVIDSafe عىل قائمة بإجراءات الصحة والسالمة. إنها جزٌء مهٌم من التزاماتك المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية وهي 

مطلوبة بموجب أحكام مكافحة األوبئة الصادرة عن حكومة والية فكتوريا.

 كل مكان عمل * به عمليات في الموقع في فكتوريا يجب أن تكون لديه خطة COVIDSafe خاصة بكل موقع عمل ويجب إعطائها إىل 

الموظف المعتمد عند الطلب. يجب االحتفاظ بنسخة من الخطة في كل مكان عمل.

 تصف خطتك كيفية محافظتك عىل سالمة العاملين واألعضاء والعمالء وأفراد المجتمع.

تساعدك الخطة أيضاً عىل االستعداد ألية حالة اصابة بكوفيد-19 في مكان العمل.

تشير عبارة مكان العمل في هذا المستند إىل جميع الشركات )مثل متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمكاتب( والمنظمات األخرى )مثل    *

المجموعات الكشفية والمجموعات الرياضية والمجموعات المجتمعية(.

هل مكان عملك آمناً من كوفيد؟2.

يجب عىل مكان عملك:

التوضيح في مستند خطة COVIDSafe الخاصة بك فيما يختص بكيفية إدارة مشكالت الصحة والسالمة الناشئة عن كوفيد-19 في 	 

مكان عملك، بما في ذلك:

ما هي متطلبات الكمامة أو معدات الوقاية الشخصية المعمول بها في مكان عملك؛	 

اإلجراءات التي ستتخذها للتخفيف من خطر دخول كوفيد-19 إىل مكان العمل والتي يمكن أن تشمل توصيات غير إلزامية حول 	 

السالمة من كوفيد مثل التهوية أو التطعيم أو التباعد الجسدي أو متطلبات فقاعة القوى العاملة؛

إدارة العمليات الخاصة بك في حالة ظهور أعراض كوفيد-19 عىل العمال أو عندما تكون نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية؛	 

االحتفاظ بسجل للوقت الذي تحققت فيه من حالة التطعيم لعمالك إذا ُطلب منك ذلك؛ و	 

اتباع أية متطلبات أخرى تنطبق عىل مكان عملك.	 

تعرف عىل متطلبات COVIDSafe التي تنطبق عىل مكان عملك بموجب أحكام مكافحة الجائحة الصادرة عن حكومة والية فكتوريا عبر 

coronavirus.vic.gov.au/how‑we‑work‑current‑restrictions

ما الذي يمكنك فعله أيضاً لتقليل خطر اإلصابة بكوفيد‑19 في مكان عملك؟3.
يمكنك التقليل من خطر انتقال كوفيد-19 في مكان عملك من خالل:

تشجيع العمال عىل ارتداء الكمامات التي تغطي األنف والفم وتلتف تحت الذقن وعىل جوانب الوجه عند االقتضاء وعندما ال 	 

يستطيعون الحفاظ عىل التباعد الجسدي.

وضع إجراءات للنظافة البيئية مثل التنظيف/التطهير وتوفير معقم اليدين	 

زيادة انسياب الهواء الطبيعي وتقليل إعادة تدوير الهواء.	 

هل يفهم العاملون لديك خطة COVIDSafe الخاصة بك؟4.

 يجب عىل العاملين لديك االمتثال لخطة COVIDSafe لذلك من المهم أن يفهموها.

 اطلب منهم تقديم آرائهم وأفكارهم بما في ذلك ممثلي الصحة والسالمة ووفر لهم التدريب.

تأكد من أنهم يستطيعون الوصول بسهولة إىل نسخة من خطتك. سيضمن ذلك تنفيذ خطتك وتحديثها عندما تتغير الظروف.
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هل بإمكان الموظف المعتمد طلب االطالع عىل خطة COVIDSafe الخاصة بك؟5.

الموظفون المعتمدون من جميع دوائر ووكاالت حكومة والية فكتوريا بما في ذلك مفتشو WorkSafe المعينون كمسؤولين معتمدين، 

قد يطلبوا االطالع عىل خطة COVIDSafe في كل مكان عمل يخصك وأنك قد نفذت جميع المتطلبات. يجب عليك إجراء تغييرات عىل 

خطة COVIDSafe الخاصة بك حسب توجيهات الموظف المعتمد. قد يؤدي عدم االمتثال إىل إجراءات قضائية وعقوبات.

كيف يمكنك مساعدة الجميع عىل فعل الصواب؟6.

تتوفر الفتات وملصقات ونماذج خاصة بمكان عملك عبر الموقع اإللكتروني 

coronavirus.vic.gov.au/signs‑posters‑and‑templates

تتوفر نماذج مترجمة لخطط COVIDSafe عىل الموقع اإللكتروني 

coronavirus.vic.gov.au/covidsafe‑plan#covidsafe‑plan‑in‑languages‑other‑than‑english

كما تتوفر معلومات مترجمة عبر الخط الساخن لألعمال التجارية بفكتوريا )Business Victoria Hotline( عىل الرقم 15 22 13.

تتوفر المساعدة والدعم. إذا كنت قلقاً بشأن أي من النتائج في تقييمك، مثل مشكالت ال يمكن حلها أو تحسينات ال يمكن تنفيذها، 

.)LPHU( اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية

يمكن أيضاً االتصال بـ LPHU إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بشأن التعرُّض للمرض أو تفشيه:

 	phu@awh.org.au 	 Albury Wodonga

 	phu@bhs.org.au 	 Grampians

 	phu@barwonhealth.org.au 	 Barwon

 	phu@bendigohealth.org.au 	 Loddon Mallee

 	phu@gvhealth.org.au 	 Goulburn Valley

 	phu@lrh.com.au 	 Gippsland

 	SEPHU.TRACE@monashhealth.org 	 South East

 	wphu@wh.org.au 	 Western

 	NEPHU@austin.org.au 	 North Eastern
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هذه هي الطريقة التي ستحافظ بها عىل سالمة العاملين لديك وعمالئك

اسم المنظمة....................................................................................................................................................................................................................................

ABN/ACN.......................................................................................................االسم التجاري...................................................................................................

رقم االتصال......................................................................................................مسؤول االتصال..............................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... العنوان

المراجعة القادمة..............................................................................................تاريخ المراجعة..................................................................................................

إقرار جهة العمل بالمسؤوليات وااللتزامات بموجب األحكام الوبائية:

التوقيع................................................................................................................االسم..................................................................................................................

التاريخ.................................................................................................................المنصب............................................................................................................
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يُرجى توضيح كيفية تعاملك مع حالة كوفيد‑19 في مكان عملك

اإلجراء )اضف أجوبتك(المتطلبات

يُطلب من العمال الخضوع لالختبار عند ظهور أول بادرة 

ألعراض كوفيد-19 ويجب أاّل يأتوا للعمل.

يجب عىل العامل الذي ثبتت إصابته 

بكوفيد-19 وكان في مكان العمل خالل 

فترة العدوى أن يتبع النصائح المتضمنة في 

coronavirus.vic.gov.au/checklist‑cases

عندما تعلم بوجود حالة كوفيد-19 في مكان عملك 

يجب عليك اتباع النصائح الحكومية كما هو مذكور في 

coronavirus.vic.gov.au/case‑workplace

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة في أي من الخطوات 

فاتصل بوزارة الصحة عىل الرقم 160 651 1300.

هل يعرف العاملون لديك أنهم 

سيخضعون لالختبار والعزل عند ظهور 

أول عالمة ألعراض كوفيد-19؟

هل يعرف العاملون لديك أنه يجب 

عليهم تعريف مخالطيهم في مكان 

العمل؟

َمن الذي سيبلّغ العمال إذا كان هناك 

عامل لديه أعراض أو حالة مؤكدة 

بكوفيد في مكان العمل؟

َمن الذي سيبلّغ ممثل الصحة 

والسالمة الخاص بك؟

َمن الذي سيوثّق اإلجراءات المتخذة؟

هل تعلم متى يتعيَّن عليك إخطار وزارة 

الصحة بحاالت كوفيد في مكان عملك؟ 

َمن الذي سيخطر الوزارة؟

ماذا ستفعل أنت كصاحب عمل إذا 

احتجت أنت أو عّمالك إىل العزل؟

اإلجراء )اضف أجوبتك(توصيات

حيثما يكون ذلك عملياً، ضع في اعتبارك تقسيم 

العمال في مجموعات )فقاعات مكان العمل(.

تجنب تداخل العمال أثناء تغييرات المناوبة.

هل قمت بتقسيم العاملين لديك إىل 

مجموعات عمل؟

هل يوجد تداخل في العمال أثناء تغيير 

مناوبات العمل؟
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ضع في اعتبارك كيف يمكن للتطعيمات أن تجعل مكان عملك آمناً

المتطلبات

يجب تطعيم العمال في بعض أماكن العمل للعمل خارج منازلهم أو في مرافق معينة )مثل مرافق الرعاية الصحية( ما لم ينطبق اإلعفاء من التطعيم. 

عندما تنطبق متطلبات التطعيم عىل العاملين لديك أو عىل مكان عملك، اطلع عىل شهادة التطعيم أو اإلعفاء الطبي الساري وقم بتدوينهما.

قم بزيارة coronavirus.vic.gov.au/worker‑vaccination‑requirements لالطالع عىل أحدث المعلومات والنصائح.

اإلجراء )اضف أجوبتك(توصيات

ضع في اعتبارك ما إذا كانت سياسة التطعيم 

يمكن أن توفر حماية مستمرة للعاملين لديك من 

األمراض الخطيرة.

هل هناك متطلب أو سياسة لمراقبة وتسجيل حالة تطعيم عمالك؟ إذا كان كذلك:

َمن سيتحقق من حالة تطعيم عمالك؟

كيف ستدير سجالت حالة التطعيم؟

إذا كان هناك عدة مواقع لمكان عملك، 

فكيف ستتم إدارة السجالت - مركزياً 

أو في كل موقع؟

 احرص عىل ارتداء الكمامات أو معدات الحماية الشخصية عند الحاجة لتقليل مخاطر 
انتقال كوفيد‑19

اإلجراء )اضف أجوبتك(المتطلبات

تأكد من أن جميع العمال يتبعون متطلبات ارتداء 

الكمامة السارية.

 قم بزيارة 

coronavirus.vic.gov.au/
face‑masks‑when‑wear‑face‑mask 

 لالطالع عىل أحدث المعلومات والنصائح.

يوَصى باستخدام معدات الحماية الشخصية )PPE( في 

البيئات الحساسة أو شديدة الخطورة.

هل يعرف العمال متطلبات ارتداء 

الكمامة المنطبقة عىل مكان عملك؟

َمن الذي سيتأكد من أن العمال 

يفهمون كيفية ارتداء الكمامة بشكل 

صحيح ومتى يحتاجون إىل ارتدائها؟

َمن الذي سيوفر للعمال الكمامات إذا 

لزم األمر؟

توصيات

إذا كانت الكمامات مطلوبة، يجب ارتداؤها لمدة تصل إىل أربع ساعات واستبدالها بعد هذا الوقت.

بالنسبة للعمال المطلوب منهم استخدام أقنعة N95/P2، يجب أن يتم اختبارها بشكل مناسب حيثما كان ذلك ممكنًا مع عامل لديه إمكانية الوصول إىل 

قناع التنفس كما هو محدد في اختبار المالءمة. يجب أن يعرف العمال أيضاً كيفية إجراء فحص التناسب في كل مرة يرتدون فيها الكمامة.
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تحسين جودة الهواء في األماكن المغلقة

اإلجراء )اضف أجوبتك(توصيات

يمكن أن يؤدي تحسين جودة الهواء الداخلي إىل تقليل 

مخاطر انتقال كوفيد-19 في مكان العمل.

يمكن تحسين ذلك من خالل:

فتح النوافذ 	

ترك األبواب مفتوحة في الممرات واألروقة 	

ضبط اإلعدادات الخاصة بأنظمة التدفئة والتهوية  	

وتكييف الهواء )HVAC( أو وحدات تكييف الهواء 

لزيادة نسبة دخول الهواء الخارجي.

coronavirus.vic.gov.au/ventilation قم بزيارة 

 لالطالع عىل معلومات حول كيفية تحسين أنظمة التهوية 

في مكان العمل.

هل يمكن فتح األبواب و/أو النوافذ؟

هل يمكنك تشغيل مراوح السقف 

أو وحدات تكييف الهواء المثبتة عىل 

الحائط لزيادة تدفق الهواء؟

هل تقوم بصيانة أنظمة التدفئة 

والتهوية وتكييف الهواء بانتظام بما في 

ذلك تحديث المصافي/الفالتر؟

هل يمكنك استخدام وحدات التنقية 

المحمولة لزيادة الهواء النظيف وتقليل 

تركيز الجزيئات الفيروسية؟

إذا كانت هناك منظفات الهواء قيد 

االستخدام، فهل تتم صيانتها بانتظام 

وهل هناك سياسات تحتوي عىل 

ارشادات الستخدامها؟

CORONAVIRUS.vic.gov.au يرجى التأكد من مراجعة أحدث اإلرشادات عىل

وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا، ستكون أية معلومات تقدمها سرية وتُستخدم لألغراض المشار إليها فقط. للمزيد من المعلومات حول سياسة 

 Business Victoria أو االتصال بالخط الساخن الخاص بـ info@business.vic.gov.au الخصوصية الخاصة بنا، يرجى إرسال بريد إلكتروني إىل

عىل الرقم 15 22 13.

للمساعدة فيما يتعلق بخطة COVIDSafe الخاصة بك:

CORONAVIRUS.vic.gov.au/covidsafe‑plan تفضل بزيارة

اتصل بالخط الساخن الخاص بـ Business Victoria عىل الرقم 15 22 13. الترجمة الفورية متاحة.
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