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 المقدمة

دان، إال أن تعديلها  رفع معايير الصحة والسالمة في كافة أطياف الحياة المنزلية والمهنية. وبينما أسست بروتوكوالت سالمة مواقع البناء في العديد من البل  COVID-19تطلبت جائحة كورونا   

قع. ويهدف هذا البروتوكول إلى تقديم ارشادات تشغيلية للتخفيف من  بما يتماشى مع الوباء الجديد يمثل التزاما جديدا ، للتصدي للمخاطر التي تواجه كافة األشخاص الموجودين في تلك الموا 

في الواقع، يمثل فايروس كرورونا خطرا بيولوجيا   المخاطر المرتبطة بانتشارفايروس كورونا، لدى القيام بأي أعمال إعادة تأهيل، سواء في المساكن، أو خالل أعمال هندسة البنية التحتية.

 تدابير متساوية له من قبل جميع السكان. جسيما وال بّد من اتخاذ 

، يجب تنفيذ التدابير الواردة في هذا البروتوكول في كل األوقات، وعلى جميع مواقع البناء / إعادة التأهيل، وبالنسبة ألى  "ال ضرر وال ضرار"وفقا لمبدأ  كيفية استخدام هذا البروتوكول: 

طراف  عراق. قد يختار الشركاء جعل هذا البروتوكول جزًءا من اتفاقاتهم التعاقدية مع المقاولين )أو المتعاقدين من الباطن(، والموردين، واألاألعمال ينفذها أي شريك في مجموعة المأوى في ال

، من أجل تسهيل  ية بناًء على هذه المبادئ التوجيهيةكما تم وضع قائمة تدقيق ومواد تدريبية ومساعدات بصر. التوقيع أسفل هذه الوثيقةالثالثة والمستفيدين، وما إلى ذلك، ويمكن أن يطلبوا 

يمكن العثور على الروابط إلى هذه األدوات ، التي تشكل "مجموعة أدوات بروتوكول أمان موقع البناء" في   . COVID-19المهمة اليومية لضمان اتخاذ التدابير الوقائية من فايروس كورونا 

 . 1الملحق 

شرح أسباب هذه    دي إلى خلق الذعر، أو القلق، أو الوصمة، أو إلى أي عواقب أخرى تتعلق بالصحة العقلية، والنفسية، واالجتماعية، والحماية األوسع. يجبااللتزام بهذه اإلرشادات لن يؤ

 .التدابير وتنفيذها بعناية 

 على نحو أبطأ من أجل االمتثال الكامل لتدابير السالمة يجب أن يؤخذ بالحسبان. كما أن سرعة انجاز األعمال يجب أن ال تكون عل حساب احترام إجراءات السالمة. إن تنفيذ األعمال 

ت معينة، أو تتطلب القيام بجهد بدني. كما أن  ختاما، من المعروف أن نوع األعمال المطلوبة في قطاع البناء واالنشاءات غالبًا ما ينطوي على العمل في مساحات صغيرة، أو على ارتفاعا

ت في هذا البروتوكول هي عبارة عن توليفة وسطية ما بين ضمان الراحة أثناء العمل، ومواصلة  األحوال الجوية القاسية للغاية تعّرض عمال البناء في العراق لبيئة عمل صعبة جدا. إن التوصيا

  . COVID-19اتخاذ التدابير الوقائية ضد عدوى فايروس كورونا 
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وتوكول 0 لبر ا المعنيون بهذا   المستخدمون 

عليها، ومراقبتها، وجعلها بالتالي جزًءا من التزاماتهم التعاقدية مع المقاولين، واألطراف الثالثة، والعمال  يجب على الشركاء كافة استخدام جميع توصيات هذا البروتوكول من أجل االطالع 

 .بشكل يومي، والمسؤولين الحكوميين، وكذلك مع المستفيدين من برامج المأوى 

 سؤولية التأخير الذي سيترتب عن هذا التأخير، والعقوبات المترتبية على عاتق المقاول. في حالة حدوث أي انتهاك أو مخالفة، قد يختار شريك مجموعة المأوى ايقاف عمل المقاول و م

 

 ( والممارسات الصحيةCOVID-19األفكار األساسية المتعلقة بفايروس كورونا )

  فايروس كورونا 1

% من الحاالت، ومعظم الحاالت  80)كااللتهاب الرئوي أو االلتهاب الرئوي الخفيف( في حوالي  هو عبارة عن التهاب تنفسي جديد، ويسبب مرًضا خفيفًا   ( COVID-19) فايروس كورونا

طرابات الرئة ، والسرطان ، وما  تظهر أعراض أكثر حدة إذا كان الشخص مسنًا أو يعاني من حالة طبية موجودة مسبقًا )مثل أمراض القلب واألوعية الدموية ، والسكري ، واض  .تتعافى

ع ذلك يمكن لألطفال أن ينشروا  كما يمكن للحاالت غير المصحوبة بأعراض أن تنشر الفايروس  دون أن تظهر عليها أية أعراض. ويبدو أن األطفال أقل تأثراً بالفايروس، وم إلى ذلك(. 

 .الفايروس

 كورونا:   أدناه  األعراض األكثر شيوًعا لفايروس 

 حمى •

 سعال  •

 ضيق في التنفس  •

 إلتهاب البلعوم  •

. وال يمكن التأكد مما اذا كان الشخص مصابا بالفايروس أم ال ، إال من خالل الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه في المختبرات  ه األعراض إلى حد بعيد أعراض األنفلونزا العاديةتشبه هذ

تظهر عليه مثل هذه األعراض يجب التعامل   أي شخصين. مع ذلك، فإن المتخصصة. بذلت وزارة الصحة العراقية جهدا كبيرا لضمان توفر القدرة على اجراء الفحوصات لجميع المواطن 

 . ، مع ضرورة تجنب االتصال بأي شخص آخر حتى يتم التشخيصطلب االستشارة الصحية الفوريةمعه بعناية، وعليه  

في   - بغض النظر عن العمر، أو النوع االجتماعي، أو التوجه الجنسي، أو االنتماءات الدينية أو العشائرية أو غيرها  - (  COVID-19يمكن ألي شخص أن يصاب بفايروس كورونا ) 

مكن، دون أي  الة على أوسع نطاق مالواقع، هو مرض ألقى بظالله وتأثيراته على جميع البلدان في كل أنحاء العالم. وإنها لمسؤولية شخصية واجتماعية أن نضمن نشر هذه الرس

-COVIDيخشى من العدوى بفايروس كورونا  أي شخصهذا هو السبب وراء تواجد العاملين في مجال الصحة، وعلماء األوبئة والعلماء اآلخرين، في كل مكان لدعم  تمييز أو خوف. 

  . ، من أجل توفير الرعاية الصحية واالستشارات الفورية له 19
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ئية وممار  2 لوقا ا لنظافة الممارسات الصحية  ا ي جميع األوقات -سات 
 ف 

لتباعد الجسدي  ا

 نتقال العدوى.  امن احتمالية  حدلل ،وبين  اآلخرين في جميع األوقات بينك)أي خطوة واحدة كبيرة(   مسافة ال تقل عن متر واحدحافظ على  .1

   . واقيات الوجه، يجب على األشخاص ارتداء قناع الوجه /  أدنى كحد بمتر واحد  مسافة على   بقاءإذا تعذر اال  .2

 .  مسهمالت هتم بهم ولكن ال يجب أن ت وحميميتك مع أولئك الذين   قربكلكلمات أقوى إلثبات  ا تكون أنيمكن  - معانقة ال عدم .3

 

لتنفسي  ا الجهاز  فة    نظا

 في سلة المهمالت واغسل يديك.   في   إرمهعند السعال أو العطس بمنديل، ثم  وجهكغِط  .4

 . كوعك  على السعال في  ب قم ،  ورقيةتتوفر لديك مناديل  إذا لم  .5

  

ليد ا فة   نظا

 !   مسهم الت هتم بهم ولكن ال يجب أن ت وحميميتك مع أولئك الذين  قربكلكلمات أقوى إلثبات  ا تكون أنيمكن  - عدم المصافحة  .6

 جنب لمس العينين واألنف والفم بيديكت  .7

 . ٪ من األيزوبروبانول70أو  ،٪ على األقل من اإليثانول  60 بنسبةيحتوي على الكحول  اأو استخدم مطهرا يدوي  ،ثانية على األقل 20لمدة  و اغسل يديك كثيرا بالصابون   .8

 

لتطهب   لتنظيف وا   1 ا

الحصر: األدوات ، ومقابض  بما في ذلك على سبيل المثال ال  - ، ثم تطهيرها بانتظام جميع المناطق، واألسطح، واألشياء التي يتكرر استخدامها ومالمستهايجب أوالً تنظيف  .9

طاوالت ، كراسي ،    ن وجدت( ،األبواب ، وألواح الدفع ، والدرابزين )أسيجة الساللم(، والمراحيض بما في ذلك الحنفيات ، وصنبور شطف المرحاض )السيفون( )والمقاعد إ

 .إلخ هواتف ، أرضيات 

 ويجب تنظيف األسطح قبل التطهير.  هذه هي الطريقة األكثر فائدة إلزالة الجراثيم من األسطح.   - ، ثم الشطف والتجفيف  التنظيف بالماء ومساحيق الغسيل أوالً  .10

 

 :والتي يمكن العثور عليها في 19-ديجائحة كوف تعتمد هذه التوصية على منظمة الصحة العالمية "التنظيف والتطهير البيئي في أماكن غير الرعاية الصحية في سياق 1

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (النسخة اإلنجليزية)  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-ara.pdf?sequence=12&isAllowed=y (النسخة العربية) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-ara.pdf?sequence=12&isAllowed=y
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 % من المحلول المحتوي على الكحول / اإليثانول.  70أو  ،  2)أي المبيض المخفف بالماء(  %  القاصر المخفف بالماء 0.1باستخدام  التطهير يمكن بعد ذلك إجراء  .11

 ظ بمحلول الماء والقاصر، والمطهرات والمنتجات الكيميائية األخرى بعيداً عن األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.  احف .12

 في حالة دخول هذه المنتجات إلى عينيك أو فمك أو أنفك ، اشطفها فورا بالكثير من الماء العذب واطلب االستشارة الصحية.   .13

 

لحماية الشخصية ) 3  (PPEمعدات ا

األقل بين   علىر واحد أن استخدام معدات الحماية الشخصية ال يزيل خطر التلوث، ولكنه يقللها، لذلك من الضروري غسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على مسافة مت تنس ال .14

 األوقات.   كافة جميع األشخاص في 

يحظر ترك أي معدات الحماية الشخصية المستخدمة  مرة واحدة مباشرة.  ها استخدامبشكل صحيح في سلة المهمالت بعد  ،  والقفازات المطاطية  ،أقنعة الوجه التخلص منيجب  .15

   . )قناع / قفازات( في موقع العمل

 .  عدم مشاركتها بين العمال٪ من محلول الكلور بعد االستخدام و0.05تماًما باستخدام  معدات الوقاية الشخصية القابلة إلعادة االستخداميجب تنظيف  .16

 .  ال يمكن إعادة استخدامهابحيث   الستخدام مرة واحدة ا ذاتمعدات الحماية الشخصية يجب التخلص من  .17

 

لكمامة( لوجه )ا  أقنعة ا

 أقنعة الوجه على تقليل العدوى عن طريق األنف والفم، ألنها تفلتر )ترشح( هواء الشهيق والزفير.    .18

 التباعد لمتر واحد.    يجب استخدام أقنعة الوجه عندما يتعذّر احترام الحد األدنى من مسافة .19

 :، بحسب سعة الترشيح( من حيث تسلسل التفضيالت ) إذا لم يكن باإلمكان تحقيق التباعد الجسدي لسمافة متر واحد على األقل ، فإن ارتداء قناع الوجه )الكمامة( إلزامي  .20

I.  يوصى باستخدام أقنعة FFP2  الغازات السامة % ، وكذلك ضد رشاش 95حيث تتمتع بقدرة ترشيح تبلغ 

II. في حالة عدم توفر أقنعة FFP2  قناعين اثنين من كمامات الجراحين ، عليك بارتداء . 

III.   يجب أن تغطي تلك األقنعة كاًل من الفم واألنف  -  وشاًحا سميًكا مزدوج الطي  أوغطاء وجه ثالثي الطبقات في حالة عدم توفر أقنعة الوجه المناسبة ، استخدم  . 

IV. ستخدامها أيضا، رغم أنها ال توفر سوى عائق مادي حيث ليس فيها أي قدرة لترشيح الهواء أو تنقيته.يمكن ا واقيات الوجه 

 ازالة القناع / الوشاح عن الوجه.   بعدارتداء قناع الوجه و قبل تنظيف اليدين بعناية  .21

 و األنف.  يجب أن يكون القناع مالئما للوجه من حيث الحجم، تجنب ترك فجوات حول الحنك، أو الخدين، أ .22

 تجنب لمس القناع، وإذا حدث ذلك فال بد من غسل اليدين.   .23

 يجب عدم اعادة ستخدام االقنعة ذات االستخدام الواحد.   .24

 

 

٪. لمعرفة أجزاء المنتج الذي أساسه الكلور للمزج في الماء للوصول إلى التركيز المطلوب ، يكون الحساب على النحو 6٪ و 4تتراوح تركيزات الكلور في المنتجات المتاحة تجارياً )المبيض المنزلي( بين  2

 49٪ من المحلول المخفف بالكلور ، يجب خلط 0.1= إجمالي أجزاء الماء لكل جزء من هيبوكلوريت الصوديوم. بالنسبة إلى  1 -ر في هيبوكلوريت الصوديوم السائل ⧵٪ الكلور المطلوب[ التالي: ]٪ الكلو

 التبييض المركزة(٪ من مادة 5جزء من جزأين من  100جزًءا من الماء لكل جزء من هيبوكلوريت الصوديوم )أو ما يقرب من 
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 القفازات

إذا كانت مصنوعة من مادة تسمح بذلك، قم بغسلها باستمرار، مثلما تغسل يديك   لذا، . القفازات قد تعطيك شعورا زائفا باألمان. الممارسات   افضل هو  لليدين  المتكرر  الغسل  .25

 تماما. 

 يجب التخلص من القفازات ذات االشتخدام الواحد المعطوبة.   .26

 

 التدابب  االدارية والتنظيمية

دة 4 ا: ملف وظيفة جدي  مدير السالمة من فايروس كورون

 

، لضمان االلتزام بجميع البروتوكوالت المتعلقة بالسالمة والبروتوكوالت المتعلقة بفايروس كورونا،  3موظفين محددين لى المقاول الرئيسي لبرنامج المأوى تعيين ع .27

   (. COVID-19الخاص بفايروس كورونا )  مدير السالمةـ ما يسمى ب  أي  

 (:  COVID-19بفايروس كورونا )الخاص  الوصف الوظيفي لمدير السالمة  .28

 COVID-19 التعرف على كافة األعراض ومخاطر العدوى وتدابير الحيطة والحذر المتعلقة بفايروس كورونا ـ ▪

  ع العمالإجراء تدريبات منتظمة للعمال، قبل بدء األعمال، وكذلك على أساس يومي لتجديد المعلومات. يمكن أن يكون التكرار أسبوعيا، إذا كان جمي  ▪

 يظهرون معرفة تامة بكيفية احترام البروتوكول لوحدهم وبدون تذكير. يجب أن يتلقى أي موظف جديد تدريبا ثنائيا قبل الشروع بالعمل. 

 تقديم إيجاز تفصيلي للمستفيد قبل الشروع بأعمال البناء / إعادة التأهيل.  ▪

 ، إذا كان لديهم أي سؤال في أي وقت. للعمالتقديم أي دعم   ▪

 ، إذا كان لديهم أي سؤال في أي وقت.  للمستفيدينتقديم أي دعم   ▪

ة وليس لديهم أي  اجمع االفادات الذاتية الشفوية اليومية من العمال فور وصولهم إلى موقع العمل بشأن حالتهم الصحية، وتأكد من أنهم في حالة بدنية جيد ▪

 ( وال سيما ما يأتي: COVID-19أعراض لفايروس كورونا )

o درجة مئوية.   37.5ون سليما من الحمى وأن تكون درجة حرارته على أي حال أقل من أن يك 

o   .غياب أعراض تشبه أعراض األنفلونزا 

o   عدم وجود تالمس أو تواصل خالل االسبوعين الماضيين مع أشخاص ظهر فحص فايروس كورونا لديهم إيجابيًا ، أو أن يكونوا قادمين من مناطق

 .نظمة الصحة العالمية والحكومة العراقية )مثل إيران وتركيا(الخطر وفقًا لمؤشرات م

 تذكير العمال بوجوب احترام بروتوكوالت السالمة عندما يتم اختراقها أو عدم احترامها.   ▪

 لتسهيل التحقق من البروتوكول.   لكل موقع بناء قائمة تدقيق اعداد  ▪

 

من العمال على أساس التناوب. سوف تساعد خبرته / خبرتها في البناء في قد ال يكون هذا الدور الجديد بالضرورة شخًصا تم تعيينه حديثًا ، ولكن عاماًل تم التعاقد عليه بالفعل لألعمال أو تم تعيينه للعديد   3

في  C-19مدير السالمة المزيد من الرعاية. استناًدا إلى حجم أعمال إعادة التأهيل ووجود العديد من الجهات الفاعلة التي تقدم المساعدة ، يمكن أيًضا تعيين  توقع الممارسات الخطرة المحتملة حيث سيتم تطبيق

 العديد من مواقع البناء ، على الرغم من أن عبء العمل لن يؤثر على جودة المراقبة حول احترام هذا البروتوكول
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، والحوادث، والتحديات، وما إلى ذلك. وتتم مشاركة هذه التقارير أسبوعيا مع المدير المقاول والشريك  تقارير منتظمة حول احترام البروتوكولإصدار  ▪

غ السلطات الصحية في  اإلنساني )المنظمة االنسانية(. وهم بدورهم يمكنهم تعديل اإلجراءات في الموقع إذا لزم األمر، وكذلك اتخاذ قرار بإيقاف األعمال وإبال

 تهاك كبير أو متكرر للبروتوكول.  حالة حدوث أي ان 

)العقوبات( التي يضعها المقاول والشريك اإلنساني، إذا خالف أو انتهك أي شخص موجود في موقع البناء المبادئ األساسية لهذا   اإلجراءات التأديبية تطبيق  ▪

 البروتوكول.  

العالقة )الحمامات ، أجهزة توزيع الصابون السائل المنظفات ، غرف الخدمة  التحقق من تطبيق شروط النظافة الجيدة في موقع البناء وجميع الخدمات ذات  ▪

 وما إلى ذلك(، وبشكل دوري منتظم )يوميا أو كل ساعة، اعتمادا على حجم موقع البناء وعدد العمال المتواجدين(.  

 ومغادرته، وبعد التعامل مع المواد المجهزة.  تأكد من أن الموظفين ، بما في ذلك موظفي الطرف الثالث، يغسلون أيديهم قبل دخول الموقع  ▪

 )مثل المجهزين والعمال اليوميين والفنيين والسلطات واألطراف الثالثة، إلخ( تنسيق وتنظيم الوصول إلى الموقع من قبل الجهات الفاعلة األخرى  ▪

 السعال، صعوبة التنفس، ارتفاع درجة الحرارة(.  )ك  COVID-19توجيه أي عامل لطلب االستشارة الصحية إذا ظهرت عليه أعراض فايروس كورونا  ▪

ويجب الحفاظ على سرية الهوية لتجنب خلق وصمة  . أبلغ مدير الطرف المقاول والوكالة اإلنسانية ذات الصلة أيضا.  إبالغ وزارة الصحة إذا ظهرت على أية أعراض على عامل من العمال

 و / أو حالة من الذعر. 

 

لمعلومات 5  نشر ا

 لوقاية من فايروس كورونا.   يجب أن تلعب جميع األطراف المشاركة في أعمال البناء دورا استباقيا جدا في نشر معلومات النظافة والصحة العامة والمعلومات وتدابير ا .29

 متعلقة بالمخاطر المرتبطة بفايروس كورونا  يجب أن يتلقى جميع المستخدمين المعنيين بهذا البروتوكول تدريبات قبل الشروع  باألعمال و تكون هذه التدريبات  .30

COVID-19  .من فايروس   مدير السالمة ويكون ، وتعنى كذلك بإجراءات وتدابير السالمة واالحتياطات ذات العالقة التي سيتم تنفيذها. تكرر جلسات التذكير أثناء العمل

 هو الشخص الرئيسي المسؤول عن كل هذه األنشطة.  كورونا 

، وال سيما التباعد   تجرى جميع التدريبات وجلسات المعلومات في مكان جيد التهوية )يفضل أن يكون مفتوحاً ومظلالً(، مع مراعاة جميع توصيات هذا البروتوكول .31

مسؤوالً عن نشر المعلومات   COVID-19 من فايروس كورونا مدير السالمة ت. ويكون الجسدي. وال يُسمح إال للموظفين األساسيين بالمشاركة في هذه التدريبا

 وتوزيعها، ومراقبة احترام تدابير السالمة بانتظام. 

لسالمة من  )إما من وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية( بشأن إرشادات ا( IECيجب أن يحتوي كل موقع عمل على مواد تعليمية ومواد المعلومات واالتصاالت )  .32

، وتعليمات غسل اليدين التي يتم نشرها ومشاركتها. يجب أن تكون هذه الملصقات موجودة في جميع األماكن الحيوية االستراتيجية، بما في   COVID-19فايروس كورونا 

ع، وفي جميع أنحاء موقع المشروع، على أن تتم إزالتها  ذلك المقطورات والبوابات والمعدات والمركبات، وما إلى ذلك، ويجب نشرها في جميع نقاط الدخول إلى المواق

 . ونقلها إلى المواقع التالية عند اكتمال األعمال
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لدخول 6 لسيطرة على ا بير ا  تدا

العاملين في المجال اإلنساني، والمقاولين، والمستفيدين، والمجهزين، واألطراف الثالثة، وما إلى   –الجميع  إي عالمة من عالمات المرض ال بّد من االهتمام بها بعناية من قبل  .33

 ذلك. 

 يجب على أي موظف / عامل / مقاول من الباطن / مجّهز أن ال يأتي إلى موقع العمل إذا كان مريضا.   .34

تؤكد أنهم في حالة جسدية مالئمة   إفادة ذاتية شفهية كل يوم  COVID-19من فايروس كورونا  لمدير السالمةيجب على أي شخص يحق له الدخول إلى موقع البناء أن يقدم  .35

 أن يحتفظ بسجل بهذا الخصوص.   مدير السالمة من فايروس كوروناالمذكور كلما ُطلب ذلك، ويجب على   لمدير السالمةجب أيضا تقديم هذه االفادة الذاتية الشفهية للقيام بالعمل. ي 

ن(. إذا كان األمر كذلك، فإن أي شخص يرفض هذا  يمكن تنفيذ فحص درجة الحرارة عند الدخول الى الموقع )على الرغم من أن هذا االجراء ليس إلزاميا في العديد من البلدا .36

 الفحص يمنع من الدخول إلى الموقع. ويتولى المقاول مسؤولية توفير مقياس لدرجة الحرارة يعمل بشكل جيد.  

لك عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو  عن أي شخص يجدونه مريضا،  أو يعاني من أي عرض من األعراض المذكورة أعاله ) وذ من فايروس كورونا مدير السالمةيجب إبالغ  .37

،  عند معرفة اإلصابة بالعدوىض. بشكل لفظي( وعلى الفور لكي تتم إحالته الفورية إلى مقدم الرعاية الصحية. وكما ينص القانون، يجب الحفاظ على سرية هوية العامل المري 

 ويجب أن تتوقف األعمال على الفور.    الصحة، والمدير المقاول، والوكالة اإلنسانية ذات الصلة على الفور.المعني، ابالغ وزارة  من فايروس كورونا مدير السالمةيجب على 

عناية الطبية والفحوصات ذات  أي شخص تظهر عليه أعراض، أو ال يكون قادرا على االفادة بأنه يحالة صحية جيدة يجب توجيهه لمغادرة موقع العمل، والسعي للحصول على ال .38

 .  وال يحق له العودة إلى موقع العمل حتى يتم السماح له من قبل الطبيب المختصة من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص به. العالق

 . ال يسمح ألي شخص خاضع لبروتوكوالت الحجر الصحي أو العزل الصحي بالدخول إلى الموقع  .39

خاصة إذا كانت هناك حاجة إلى بدء عملية تتبع االتصال من   - يصل إلى الموقع  أي شخص قعًا من قبل في موقع العمل مو بسجل الحضور / دفتر الزوار يُنصح بشدة باالحتفاظ  .40

 قبل شريك / سلطة الصحة. 

 من أجل:   إدارة مناوبات العمليتولى المقاول  .41

 تجنب التجمعات الكبيرة أثناء الدخول / الخروج من موقع العمل.   •

حيث يفّضل الحفاظ على نفس كادر العاملين في الموقع الواحد، مع مراعاة الحد األدنى من استخدام عمال األجور  اليومية اإلضافية،    –الموظفين  تدوير تجنب ارتفاع معدل  •

 أو عدم استخدامهم تماما. 

 قاولين )من الباطن( والمجهزين، واألطراف الثالثة، إلخ في وقت واحد. الحد من تواجد الم •

متناوب )مثل أن يدخل عمال  كلما كان ذلك ممكنا، قم بتنسيق أنشطة إعادة التأهيل بطريقة تمكن العمال من االختصصات المختلفة من الدخول إلى موقع البناء على نحو  •

 كهرباء في فترة ما بعد الظهر ، أو في أيام مختلفة(. األعمال المدنية في الصباح ، والسباكة / ال
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بير السالمة في العمل 7  تدا

إىل موقع العمل لنقل(   السفر )ا

العودة إذا لم يكن ذلك ممكنا، يفضل مشاركة السيارة مع نفس كادرالموظفين في طريق الذهاب إلى موقع البناء وفي طريق و. فضل النقل الفردي إلى موقع العملي .42

 .إلى المنزل

يجب أال يتجاوز .  على أي حال ، بالركاب 4% 50مقاعد العجلة  السيارة مشغولة ألكثر من  تالوجه إذا كان قناعا في مركبة مشتركة ، قم بارتداء رإذا كنت مساف  .43

 العجلة.  مقاعدعدد  ركابالحد األقصى لعدد ال

العمل ي موقع 
 ف 

إذا كانوا يعانون من أية أعراض مرضية، وتتم إحالتهم إلى أقرب مرفق صحي إذا كانوا   يوميا الموظفين  COVID-19 فايروس كورونامن  مدير السالمةيجب أن يسأل مدير  .44

 كذلك )انظر فقرة مراقبة الدخول أعاله(.  

 المتقاطع.   ، للقضاء على المخاطر المحتملة للتلوثحافظ على مسافة تباعد ال تقل عن متر واحد مع اآلخرين، في كل األوقات .45

عياري و/ أو واقي  في ظروف العمل التي يتعذر فيها تحقيق التباعد، يجب تزويد كل عامل بجميع معدات الحماية الشخصية المناسبة بما في ذلك قناع الوجه الم •

 )درع( الوجه، وقفازات العم ، والقفازات المطاطية و نظارات حماية العين إذا كان االمر يتطلب.  

 نشطة التي يشترك فيها العديد من األشخاص حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا )مثل أنشطة الرفع(.  يتم تقليل األ •

ف بغية تجنب  بخصوص القيام باألعمال التي تتطلب مقدارا عاليا من اجراءات السالمة، فإنها تتم بعدد كاف من الموظفين وتحت مستويات كافية من اإلشرا  •

 في األرواح.  الحوادث التي قد تؤدي إلى خسائر  

 ال يجب القيام بعمل بدني غير ضروري يتطلب تالمسا قريبا بين العمال.   •

 التخطيط لجميع األعمال األخرى لتقليل االتصال بين العمال.   •

   .قم بتنظيف األدوات أوالً قبل استخدامها، ثم قم بتطهير الخزانات والمعدات ومقابض األبواب ، إلخ  .46

   .وما إلى ذلك الحمامات واألرضيات ، ويوميا مثل األدوات ومقابض األبواب والمعدات   تنظيف وتطهير األسطح الصلبة   .47

 قلل الوصول إلى السقاالت واجعله مقتصرا على الموظفين األساسيين فقط. قم بتنظيفها بشكل منتظم )وال حاجة لتطهيرها(.   .48

إذا كانت المنطقة ال تحتاج إلى أعمال، فال يجوز للعمال دخول الغرفة عندما  ماسة ألغراض العمل. يجب على العمال عدم لمس أي شيء في الموقع ال يحتاجون إلى لمسه حاجة  .49

 يكون المستفيدون ساكنين في المنزل الذي فيه اعمال اعادة تأهيل.  

 في الحفاظ على نظافة جميع المناطق )بما في ذلك الحمامات(.   يجب على جميع العاملين في الموقع المساعدة  .50

 بمروحة بسيطة ونظام مواسير العادم  حيث يعمل أكثر من شخص واحد ، يمكن تحقيق ذلك زيادة التهوية في األماكن المغلقة. يجب   .51

 

 

 (. وتعّدل هذه التوصية وفقا ألية تعليمات حكومية جديدة. 2020/ 5/ 30حسب األمر الديواني الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي )بتأريخ   4
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كة( لعامة )المشبر ا لمعدات  ا  إدارة 

 .  ويفضل استخدام األدوات الفردية قدر اإلمكانما بين عمالهم.  يتوجب على المقاولين الحد من تبادل األدوات والمعدات  .52

 يجب التطهير بعد كل استخدام في حالة المعدات ذات االستخدامات المتعددة.   .53

 يجب استخدام الساللم وتفضيلها على المصاعد أو الرافعات.   .54

 .االستيعابية من أجل تجنب االزدحام،  وتنظيف نقاط المالمسة واألبواب واألزرار وما إلى ذلكعندما يتوجب استخدام المصاعد أو الرافعات، ال بد من تقليل قدرتها  .55

 قم بتنظيف داخل مقصورات العجالت الداخلية بشكل منتظم، وبين كل استخدام واخر يقوم به مشغلون مختلفون.   .56

 

لعمل ثناء ا أ الشخصية  لحماية   حول استخدام معدات ا

 :لجسدي لمسافة متر واحد على األقل بين العمال، فإن استخدام أقنعة الوجه إلزامي )حسب ترتيب األفضلية التالي( إذا تعذر تحقيق التباعد ا .57

   FFP2 أقنعة •

 من أقنعة الجراحيين اثنين  ، قم بارتداء  FFP2في حالة عدم توفر أقنعة •

 .  غطاء وجه من ثالث طبقات أو وشاح سميك مزدوج في حالة عدم توفر أقنعة الوجه المناسبة، استخدم  •

 يمكن أيضا استخدام واقيات الوجه، على الرغم من أنها ال توفر أي قدرة فلترة أو ترشيح ضد الفيروسات.   •

في العمل، يجب ارتداء القفازات المطاطية أو البالستيكية )الالتكس( إذا كانت متوفرة من أجل الحفاظ  على العمال ارتداء القفازات العمل المناسبة لطبيعة العمل. عندما ال تكون  .58

 على حماية العمال في كل األوقات.  

٪( في   0.1لماء والكلور )، يجب على المقاول ضمان التجهيز اليومي بمحلول ا : وألجل هذا الغرضبشكل متكرر، حتى مع القفازات البالستيكية )الالتكس(،   غسل اليدينيجب   .59

 موقع البناء، لتغطية احتياجات غسل اليد لجميع العمال والزوار.  

، مع صابون لجميع العمال واألشخاص الذين يدخلون الموقع، فضال عن محطات إضافية في بعض المكانات في الموقع تتيح يهيأ المقاول محطة لغسل اليدين عند مدخل الموقع .60

 في حالة عدم توفر مرافق لغسل اليدين.   يجب توفير معقمات اليدين الكحوليةثانية على األقل في كل مرة.  20لصابون بشكل متكرر، لمدة للعمال غسل أيديهم با

وقاية الشخصية  ويحظر ترك أي معدات يجب التخلص من أقنعة الوجه والقفازات المطاطية )الالتكس( بشكل صحيح في سلة المهمالت مباشرة بعد االستخدام مرة واحدة.  .61

   . مستخدمة )قناع / قفازات( في موقع العمل

 

احة ات االسبر ي فبر
 ف 

 الجسدي.   التباعدواتباع قواعد   ،في الخارج  االستراحةفترات   قضاءجتماعات واالعقد   يجب .62

 الشخصية لكل فرد من قبله هو شخصيا.   ة متعاألنقل وتفريغ وحزم ب  القيام .63

 ينصح بإحضار الطعام والماء من المنزل .64

 كوب. ال أومشاركة زجاجة الماء  يمنع .65

  االسطح في سلة المهمالت مباشرة. نظف بالماء المنظفات   ،السجائر واألغلفة وما إلى ذلك أعقابراحة. يجب وضع ست نفسك بعد انتهاء فترات االب تنظيف ورفع مخلفاتك ب  القيام .66

 الحاجة.   اقتضت إذا بالمطهرات  هاطّهرو التي استخدمتها، مثل الكراسي والطاوالت بعد االستخدام مباشرة. 
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بيئية ل ا فة  لنظا  الحمام وا

 يجب أن يكون هناك مرحاض واحد على األقل مخصص للعمال داخل المبنى.  .67

و  رحاض لالستخدام الحصري للعمال، يتوجب بعد كل استخدام ، أن يقوم كل عامل/مستخدم للمرحاض بتنظيف جميع األسطح المالمسة بالمنظفات و/أفي حالة عدم وجود م .68

 المطهرات 

 التأكد من وجود سائل تنيظف في الحمام. كما يمكن أن يكون البخاخ الصغير المليء بمحلول الماء والكلور مفيدا أيضا.   .69

 هوية المباني.  التأكد من ت  .70

 .  %( الستخدامها في غسل اليدين المتكرر لجميع الموظفين في الموقع0.1نصب محطات غسل اليدين بالماء والصابون )محلول الماء والكلور   .71

 لى الفور.  ع COVID-19 من فايروس كورونا مدير السالمةإذا الحظ عامل أن منسوب الصابون السائل قد انخفض أو على وشك النفاد، عليه إبالغ  .72

 إبالغ المستفيدين بالمخاطر المتعلقة باالستخدام المشترك لبعض األماكن، وال سيما المراحيض.   .73

 توضع براميل القمامة بجوار محطة الغسل اليدوي للتخلص من المناديل الورقية/ المناشف.   .74

 ينبغي زيادة نقاط جمع القمامة وإفراغها بانتظام طوال اليوم وفي نهاية كل يوم من ايام العمل.  .75

 

 التدابب  التنظيمية األخرى

لتنظيمية األخرى 8 بير ا لتدا  ا

 .  مدير السالمة من فايروس كورونا يلعبوا دوا هاما في اإلشراف على تنفيذ البروتوكول داخل منازلهم، بدعم منيمكن للمستفيدين وينبغي أن  .76

 يع.  توزيع أرقام االتصال على الجم يجب على شريك المأوى إبالغ المستفيدين بآليات المساءلة والشكاوى ذات العالقة قبل بدء األعمال من خالل المواد المطبوعة، والتأكد من .77

 إما من قبل شريك مجموعة المأوى، أو من قبل المقاولين  قبل الشروع األعمال، يجب أن يتلقى المستفيدون تدريبا على تدابير الوقاية من فايروس كورونا،   .78

التخفيف/ الوقاية المتبعة، لكي يتمكنوا من   عند اإلقامة داخل المنزل المراد إعادة تأهيله، سيتم إطالع المستفيدين على المخاطر الحالية المتعلقة بفايروس كورونا، رغم كل تدابير .79

 اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كانوا سيقبلون باجراء أعمال إعادة التأهيل.  

ك مع العاملين إلى أقل  فراد األسرة، بمن فيهم األطفال، متواجدين في نفس الغرفة التي تكون أعمال البناء فيها مستمرة، ويجب تقليل االتصال المباشر واالحتكايجب أن ال يكون أ  .80

 . حد ممكن

بفايروس كورونا، )مثل األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  لألسر التي يكون عضو أو أكثر من اعضائها من األكثر احتماال للتعرض لخطر اإلصابة   ينبغي إيالء اهتمام خاص  .81

 واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذوي األمراض المزمنة و/أو أمراض الجهاز التنفسي(.  5سنة، والحوامل  60

 المكان، أثناء وجود عمال البناء في الموقع إذا كان أي فرد من أفراد األسرة معرًضا لخطر اإلصابة بفايروس كورونا، يتم نقل الشخص المحتمل االصابة إلى منزل آخر  قدر ا .82

من أجل اتخاذ قرارعلى أساس   يمكن السعي للتنسيق مع مقدم الرعاية الصحية إذا تعذّر االنتقال، يبقى الشخص المحتمل االصابة في غرفة ال يدخلها عمال البناء.  •

 كل حالة على حدة.  

يجب أن من خالل المقاول والوكالة اإلنسانية.  مدير السالمة من فايروس كورونا، يجب على رب األسرة إخطار سرةأفراد األ إذا بدأت أعراض فايروس كورونا تظهر على  أحد .83

 .  تتوقف أعمال البناء مؤقتًا حتى يمكن تحديد الحالة الصحية 

 

لسويدية أنه بالمقارنة مع النساء غير الحوامل ، أن النساء الحوامل ليسوا أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا من النساء غير الحوامل ، أظهرت دراسة جديدة نشرتها وكالة الصحة العامة اعلى الرغم من   5

 .ةفإن النساء الحوامل وبعد الوالدة المصابات بفيروس كورونا أكثر عرضة تتطلب العناية المركز
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 :بما يلي مدير السالمة من فايروس كوروناسيتم إبالغ المستفيدين من قبل  .84

 المخاطر المتعلقة باالستخدام المشترك للمساحات المغلقة وخاصة المراحيض.   •

بشكل  من الموقع  الحاجة إلى التنظيف بالماء والمنظفات، ومن ثم تطهير المنطقة )وخاصة مقابض األبواب والمراحيض والمغاسل المشتركة( بعد مغادرة العمال  •

 مل.  ، أو كلما قام المستفيدون بزيارة مناطق العيومي

 الحاجة إلى إبقاء النوافذ / األبواب مفتوحة قدر اإلمكان للمساعدة في تدوير الهواء خاصة في المساحات الصغيرة  •

 

لتنسيق والتعاون الخارجي 9 بير ا  تدا

 مدير السالمة من فايروس كورونا.  يجب أن يخضع دخول الزوار لتفويض مسبق من  .85

 هذا البروتوكول  فقرات يجب على الزوار االلتزام ب .86

 يجب على الزوار ارتداء معدات الوقاية الشخصية الالزمة.   .87

 االمتناع عن قبول الزوار غير الضروريين .88

غ. يجب عليهم سمح بذلك. وبدالً من ذلك، يمكن السماح لهم بالبقاء بالقرب من سيارتهم لإلشراف / المساعدة على التفري ت  مولة الح ت يفضل أن يبقى السائقون في سياراتهم إذا كان  .89

 غسل أيديهم قبل وبعد تفريغ البضائع والمواد 

  

-COVID، التي وضعت بروتوكوالت سالمة من جائحة فايروس كورونا    Première Urgence Internationale (PU-I): اعتمد هذا الدليل على العمل الذي قامت به الحقوق

مجموعة المأوى هذا العمل بمعرفتها الخاصة  في مواقع البناء، مع مراعاة أفضل الممارسات التي يتم اعدادها وتطويرها في عموم البلدان األوروبية األكثر تعرضا للجائحة. وقد دعمت    19

. وتبقى هذه وثيقة حية ، ونرحب بمساهمات المزيد من الشركاء وما يجودون به من  تحدةموئل األمم الم( وDRC)لمجلس الالجئين الدنماركي ، مع األخذ بعين االعتبار المساهمة المتبصرة 

 معارفهم الميدانية. 
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لبناء1الملحق   : مجموعة أدوات بروتوكول سالمة موقع ا

 

 فيما يلي قائمة األدوات التي تشكل "مجموعة أدوات بروتوكول سالمة موقع البناء" لمجموعة المأوى في العراق: 
1- Construction Site Safety Protocol for Covid-19 contexts (English / Kurdish) 

2- Construction Site Safety Protocol TRAINING (English / Arabic / Kurdish) 

3- Construction Site Safety Protocol POSTERS (English / Arabic / Kurdish) 

4- Construction Site Safety Protocol CHECKLIST (English / Arabic / Kurdish) 

 

https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-covid-19-contexts-kurdish
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-covid-19-contexts-kurdish
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-training-english
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-training-arabic
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-training-kurdish
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-posters-english
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-posters-arabic
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-posters-kurdish
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-checklist-english
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-checklist-arabic
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/construction-site-safety-protocol-checklist-kurdish

