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COVIDSafeمكان عمل خلق

(آمن من فيروس كورونا)

COVIDSafeهل ما زلتم غير متأكدين؟ لمعرفة المزيد عن خطط  Plans ،

أو االتصال بالخط الساخن للمصالح التجارية في والية فيكتورياcoronavirus.vic.gov.auيُرجى زيارة الموقع اإللكتروني

(Business Victoria ) 152213على الرقم

COVIDSafeيجب أن تقوم كلّ مصلحة تجارية مفتوحة في والية فيكتوريا بوضع خطة  Plan  .

. سيساعد هذا اإلجراء في حماية الموظفين والعمالء والزّوار

COVIDSafeتحتوي خطة  Plan التي تضعونها على تفاصيل اإلجراءات التي ستّتخذونها للمساعدة في منع إدخال
.  إلى مكان عملكم( 19-كوفيد)فيروس كورونا 

يقوم مسؤولون معتمدون لدى حكومة والية فيكتوريا بمراقبة وتفتيش المصالح التجارية بعناية 
COVIDSafeللتأكّد من أنها تتبع خطط  Plansيتمّ فرض عقوبات كبيرة، و. الخاصة بها

.  بما في ذلك الغرامات وإخطارات بالحظر، على المصالح التجارية التي تفشل في اتباع هذه التوجيهات

يجب عليكم تطبيقه-التأكّد من الحفاظ على التباعد الجسدي 

متر بقدر المستطاع1.5تأكدوا من ابتعاد الموظفين والزّوار عن بعضهم البعض بمسافة ❑

ى عدد العمالءاعرضوا الالفتات إلظهار العدد األقصى للعمالء عند المدخل إلى المناطق المُغلقة حيث يتّم تطبيق القيود عل❑

تأّكدوا من أن الموظفين يعملون من المنزل حيثما أمكن ذلك❑

لتصميم مناطق العمل المُشتركة والمساحات قاعدة أربعة أمتار مُربّعةقوموا بتطبيق ❑

المتاحة لعامة الناس

يجب عليكم تطبيقه-ارتداء كّمامة 

كّمامة تأكدوا من أن جميع العّمال والزّوار الذين يدخلون إلى موقع العمل يرتدون ❑
وفقاً للنصائح الصحية العامة

( PPE)قوموا بتوفير أغطية الوجه المناسبة ومُعّدات الحماية الشخصية ❑
للعّمال الذين ليس لديهم المعّدات الخاصة بهم

يجب عليكم تطبيقه-ممارسة عادات النظافة الصحية الجيدة 

يتّم لمسها بشكل قوموا بتنظيف وتعقيم المساحات المُشتركة بشكل مُتكرر ومُنتظم، بما في ذلك األغراض المُشتركة التي❑

مُتكرر مثل مقابض األبواب والهواتف

تأكدوا من توفّر الصابون ومُعقّم اليدين لجميع الموظفين والعمالء في جميع أنحاء ❑
موقع العمل وشّجعوهم على غسل أيديهم بانتظام

يجب عليكم تطبيقه-االحتفاظ بالسجالت والتصّرف بسرعة 

شّجعوا الموظفين على إجراء الفحص والبقاء في المنزل حتى لو كان لديهم أعراض خفيفة فقط❑

ضعوا خطة للطوارئ للمصالح التجارية إلدارة أي تفّشي❑

لتتبع المُخالطين لحالة مؤّكدةاحتفظوا بسجالت عن جميع األشخاص الذين يدخلون مكان العمل ❑

ينبغي عليكم تطبيقه-تجنّب التفاعالت في األماكن الُمغلقة 

غداء، قوموا بنقل أكبر قدر ممكن من األنشطة إلى الخارج، بما في ذلك االجتماعات، وغرف االستراحة، واستراحة فترة ال❑
وغرف تبديل المالبس، وتقديم الخدمات للعمالء

تأكدوا من زيادة تدفّق الهواء عن طريق فتح النوافذ واألبواب❑

ينبغي عليكم فرضه-إنشاء مجموعات من القوى العاملة 

استمروا بإدراج نفس مجموعات العّمال في نفس جدول نوبات العمل في موقع عمل واحد ❑
غيير نوبات وتأّكدوا من عدم وجود العّمال الذين انتهت نوبة عملهم مع العّمال الذين بدأت نوبة عملهم في نفس المكان أثناء ت

.العمل

http://www.coronavirus.vic.gov.au/

