
ظروف العمل

 توصیات ألصحاب شركات
الفاكھة وصناعة األغذیة

التنقلالتدابیر الصحیة

تعزیز نظافة الیدین
 بالصابون وباستخدام

 الھیدروجیل

  الزیادة من عملیات
التنظیف والتطھیر

 تشجیع استخدام
 وسائل النقل

الفردیة

 (غرفة الطعام، غرف تغییر المالبس، مناطق
الراحة، المراحیض وما إلى ذلك).

غسل الیدین
 بالصابون واستخدام
ھیدروجیل باستمرار

تنظیف وتطھیر
األماكن باستمرار

 تحدید القدرة االستیعابیة
وإنشاء نوبات

 المناطق المشتركة وأماكن

 عدم السماح بدخول العمال
 المصابین بأعراض الكوفید

 -19  إلى مراكز العمل

احترام
 مسافة األمان بمقدار  1.5 متر،

وتجنب االزدحام

،وضع خطة طوارئ (فرق
مسؤولون، مراقبة، إلخ).

 التقلیل من الزیارات غیر
األساسیة إلى الحد األقصى

 إنشاء أماكن دخول
وخروج مختلفة

 الحرص على الحفاظ على مسافة
األمان، ارتداء الكمامة، وفتح النوافذ

 توفیر معدات الحمایة الشخصیة
والمواد المطھرة

 االستخدام السلیم للكمامة
وتعزیز غسل الیدین

 توفیر
 أخصائي

كوفید-19

 تجنب مشاركة
األواني

 تھویة أماكن العمل ألكبر عدد ممكن
من الساعات قبل، أثناء وبعد العمل

30  مارس  2021

 تھویة أماكن العمل ألكبر عدد ممكن
من الساعات قبل، أثناء وبعد العمل
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 canalsalut.gencat.cat/coronavirus : لمزید من المعلومات، ادخل على الراب

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
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 توصیات ألصحاب شركات
الفاكھة وصناعة األغذیة

30  مارس  2021

ماذا علي أن أفعل إذا ظھرت لدي أعراض كوفید-19؟

 اتصل بالمركز الصحي
الخاص بك

 اتصل على
الرقم 061

 قم باستشارة إلكترونیة من
خالل منصة

" La Meva Salut"

 canalsalut.gencat.cat/coronavirus : لمزید من المعلومات، ادخل على الراب

ما ھي أعراض المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة - (سارس كوف -2)؟

حمىسعال صداع  فقدان حاسة

 سیقوم مركزك
 الصحي بإبالغك

بذلك

 یجب أن تقوم بالعزل المنزلي إلى
 أن یخبرك أخصائي الرعایة

 الصحیة الخاص بك متى تنھي
العزل .

 سیبلغك أخصائیو الكوفید-19
 بمركزك الصحي بجمیع

الخطوات التي یجب اتباعھا

،إذا لم تستطع الدخول بعد إلى الموقع
 :فقم بالتسجیل من خالل الرابط

lamevasalut.gencat.cat/alta

الشعور بضیق في التنفس

التھاب الحلق 

آالم في العضالت 

 القيء أو اإلسھال

تعب الذوق و/أو الشمالشعور بالضیق العام

ماذا علي أن أفعل إذا كانت حالة كوفید-  19مؤكدة؟

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
http://lamevasalut.gencat.cat/alta



