
 

 

 

  

 ۆب ییناکاریب ەیناوچ ییتەالمەس ۆڵیکۆتۆپر

 COVID-19 یکانەخۆدۆبار

 2020ی تەمووزی 16 - 1.5وەشانی  

 تیمی شێلتەر/پەناگە و کەرستەی نا خواردن/عیراق 

 کورتەك 
بەتایبەتی لە شونێنی کارکردن، رێنمای بۆ رێکخراوە مرۆییەکان و ئەو کەسانەی کە سوودمەندن، لە کاتی کارکردنی ئەندازیاری و  19-چۆنیەتی کەمکردنەوەی مەترسی کۆڤید

 بەلێندەرەکان و ئەوانەی کە مەواد دابین دەکەن و دەسەالتە پەیوەندیدارەکان.
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 پێشەیک

سەالمەتی بۆ ناوچەکانی    پێویستی بە بەرزکردنەوەی بنەماکانی تەندروستی و سەالمەتی کردووە لە تێکڕای ژیانی خێزانیی و پیشەگەریدا. هەرچەندە کە پرۆتۆکۆڵەکانی  Covid-19پاندێمیکی  

ێنێت، بۆ چارەکردنی مەترسییەکان بۆ هەموو ئەو کەسانەی لەو ناوچانەدا هەن.  بیناکاریی لە زۆرینەی واڵتاندا دانراون، گونجاندنی ئەوانە لەگەڵ پاندێمیکە نوێیەکەدا پابەندبوونێکی نوێ دەنو

لە ماوەی هەر کارکردنێکی نوێکاریدا، لە نێو خانوبەرە    COVID-19ئامانجی ئەم پرۆتۆکۆڵە ئەوەیە کە ڕێنمایی وەگەڕخەریی بۆ کەمکردنەوەی مەترسییەکانی پەیوەندیدار بە باڵوبوونەوەی  

مەترسییەکی زیندەیی دەنوێنێت کە پێویستە پێوانگەلێکی هاوبەرانبەری لەگەڵدا   COVID -19ماوەی کارکردنە ئەندازیارییە ژێرخانییەکاندا، دابین بکات. ڕاستییەکەی،  نیشتەجێییەکان و لە 

 بدرێت بۆ هەموو دانیشتووان. 

، ئەو پێوانانەی لەم پرۆتۆکۆاڵنەدا هەن دەبێت لە هەموو کاتەکاندا لە هەموو ناوچەکانی بیناکاریی/نوێکاریدا "زیان مەگەیەنە"بە پشت بەستن بە بنەماکانی    چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەم پرۆتۆکۆڵە: 

کە ئەم پرۆتۆکۆڵە بکەن بە بەشێک لە ڕێککەوتنی بەڵێندەرییان   لە عێراقدا ئەنجام دەدەرێن، جێبەجێ بکرێن. هاوکارەکان دەتوانن ئەوە هەڵبژێرن  Shelter Clusterبۆ ئەو کارانەی لەالیەن  

. هەروەها دەکرێت بە پشت بەستن بەم  واژۆکردنێک بکەن لە خوارەوەی ئەم بەڵگەنامەیەلەگەڵ بەڵێندەرە )الوەکییەکان(، دابینکار، الیەنە سێی و سوودمەندبووەکان ...هتد و دەتوانن داوای 

 .  COVID-19بۆ ئاسانکارییکردنی کاروباری ڕۆژانە لە دڵنیابوونەوە لە پێوانەکانی خۆپاراستن لە  ، ماددەی ڕاهێنان و یارمەتی دیتراوبدرێت ڵنیاییلیستێکی دڕێنماییانە پەرە بە 

راستنی بەرفراوانتری لێ بکەوێتەوە. دەبێت  کۆمەاڵیەتی و خۆپا-نابێت پابەندبوون بەم ڕێنماییانەوە ترس، دوودڵی، لەکە یان هەر سەرەنجامێکی دیکەی تەندروستی دەروونی، دەروون

 هۆکارەکانی ئەم پێوانانە و جێبەجێکردنیان بە وریاییەوە ڕوون بکرێتەوە.  

انی سەالمەتی، ڕەچاو  تەواوەتی لەگەڵ پێوانەکنابێت خێرایی کارکردن ڕێزگردن لە پێوانەکانی سەالمەتی بخاتە جێی مەترسییەوە. پێویستە ئەنجامدانی هێواشتری کارەکان بۆ پابەندبوونی 

 بکرێت.

کار بکرێت یان هەوڵدانی جەستەیی لەگەڵدا بخرێتە    سەرەنجام، ددان بەوەدا دەنرێت کە جۆرەکانی کارکردنی پێویست لە کەرتی بیناکاریدا وا دەگەیەنێت کە لە شوێنی بچوکدا یان لە بەرزاییدا

بە هەمان شێوە کرێکارانی بیناکاریی ڕووبەڕووی ژینگەیەکی کارکردنی بەرەنگاریکار دەکاتەوە. پێشنیارەکانی نێو ئەم   کار. هەروەها بارودۆخە زۆر سەختەکانی کەش و هەوا لە عێراقدا

- COVIDتای پرۆتۆکۆڵە سازانێکن لە نێوان دەستەبەرکردنی ئاسوودەیی لەکاتی کارەکاندا، لەهەمانکاتیشدا لەخۆگرتنی پێوانە هۆشیارییەکانن دژە بە پە

19 .  
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نەنێکارهەب وەئ 0  ەیەه ەوۆڵەکۆ تۆپر  مەب انییندەوەیپ ەیرا

ئەوانەش ببن بە بەشێک لە پابەندییە  پێویستە هەموو پێشنیارەکانی نێو ئەم پرۆتۆکۆڵە لەالیەن هاوکارەکانەوە بەکار بهێنرێن بۆ زانیاری بەخشین، چاودرێریکردن و دوابەدوای 

 ەم، کرێکارانی ڕۆژانە، بەرپرسە حکومییەکان و بە هەمان شێوە سوودمەندانە بەرنامەکانی پەناگەدان. ڕێککەوتننامەییەکەیان لەگەڵ بەڵێندەران، الیەنانی سێی 

 ا دەبن. دەتوانێت ئەوە هەڵبژێرێت کە کاری بەڵێندەرەکە بوەستێنێت و ئەو دواکەوتنانەی کە سزادانیان لەگەڵدایە لە ئەستۆی بەڵێندەرەکەد Shelterلە حاڵەتی هەر پێشێلکارییەکدا، هاوکاری 

 

 کانییەندروستەت ەکردنێو کارپ COVID-19 ەب داریندەوەیپ کان  ییەتاەر ەس ەکۆ ی  ب

  COVID-19 یسۆر یاڤ 1

COVID-19 حاڵەتەکان  ٪ی حاڵەتەکاندا و زۆرینەی 80هەوکردنی سی یان هەوکردنی سیی سووک( لە نزیکەی -پەتایەکی نوێی هەناسەییە، دەبێتە هۆی ناساغییەکی سووک )واتە، نا

اڵم هێشتا  نیشانەکان ڤایرۆسەکە بگوازنەوە لەکاتێکدا دەرخەری هیچ نیشانەیەک نەبن. وا دەردەکەوێت کە ڤایرۆسەکە کەمتر کار لە مندااڵن دەکات، بە- چاک دەبنەوە، دەکرێت حاڵەتە بێ

 دەتوانن ڤایرۆسەکە بگوازنەوە. 

 

 ـن: COVID-19ئەمانەی خوارەوە باوترین نیشانەکانی 

 یا لەرز  تا ●

 کۆکەی ووشک  ●

 هەناسەتەنگی یا زەحمەتى هەناسەدان ●

 قوڕگئێشە  ●

. تەنها پشکنینێکی پزیشکی کە لە تاقیگەیەکی تایبەتدا ئەنجامدرا بێت دەتوانێت ئەوە پشتڕاست بکاتەوە کە کەسێک ئەرێنییە بۆ  هەاڵمەتی ئاسایی دەچنئەم نیشانانە زۆر لە نیشانەکانی 

COVID-19 ویستە بە وریاییەوە  وەش، پێ . وەزارەتی تەندروستی عێراق هەوڵێکی گەورەی داوە بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە توانای پشکنین بۆ هەموو هاواڵتیان بەردەستە. سەرباری ئە

، لە هەمان کاتدا خۆی دەپارێزرێت لە بەرکەوتن لەگەڵ هەر کەسێکی دیکە  هەوڵی ڕاوێژی تەندروستیی دەستبەجێ بدرێتبکرێت کە دەرخەری ئەو نیشانانەیە و  هەر کەسێکڕەچاوی 

 تاوەکو دەستنیشانکردێت ئەنجام دەدرێت.  

 

ڕاستییەکەی، ئەمە  –بەبێ ڕەچاوکردنی تەمەن، ڕەگەز، ئاراستەی ڕەگەزی، ئاین، هۆز یان هەر پەیوەندییەکی دیکە  –هەیە   COVID-19هەموو کەسێک توانای تووشبوونی بە ڤایرۆسی 

ان باڵو دەبێتەوە، بەبێ  شێوەیەکی بەرفراو نەخۆشییەکە کە کاری لە هەموو واڵتانی گۆی زەوی کردووە. بەرپرسیارێتییەکی کەسیی و کۆمەاڵیەتییە کە دڵنیابیتەوە لەوەی ئەم پەیامە بە

کە لە مەترسی تووشبووندایە بە   هەر کەسێک . لەبەر ئەمەیە کە کرێکارانی تەندروستی، پەتازان و زانایانی دیکە لە هەموو جێگایەکدان بۆ پشتگیریکردنی جیاوازیکردن یان ترسان

COVID-19 .بۆ دابینکردنی چاودێری تەندروستی و ڕاوێژ ، 



                                                   Construction Site Safety Protocol for Covid-19 contexts 

4 | P a g e  

 

ن پاراست   ۆخ ی  ندروستەت کان  ەکردنێکارپ 2 ا  کانداەکات  مووەه ەل – ی  و دروسی  

 ەن  ستەج ەیوەوتنەدوورک

 بۆ نەهێشتنی ئەگەری تووشبوونی تێپەڕین)واتە، هەنگاوێکی گەورە( بهێڵەوە  مەتر دووری لەگەڵ ئەوانی تردا  1 بەالیەنی کەمەوە لە هەموو کاتەکاندا .1

 شیاو نییە، پێویستە خەڵکی دەمامک/پارێزەری دەموچاو بەکاربهێننمەتر دووری  1ئەگەر هێشتنەوەی بەالیەنی کەمەوەی   .2

 دەکرێت وشەکان بەهێزترێک بن بۆ سەلماندنی نزیکیی لەو کەسانەی المان گرنگن، بەاڵم نابێت بەرکەوتن هەبێت!  – نابێت باوەش بگیرێت  .3

 

ن ا  ەن  ناسەه ی  دروسی  

 ڕێ بدە نێو زبڵەوە و دەستەکانت بشۆ دواتر دەستەسڕەکە ف کۆکین یان پژمین بە دەستەسڕێک بپۆشە، .4

 بکۆکە نێو ئانیشکتئەگەر دەستەسڕ بەردەست نەبوو، ئەوا  .5

  

 ستەد ی  ێخاو

 دەکرێت وشەکان بەهێزترێک بن بۆ سەلماندنی نزیکیی لەو کەسانەی المان گرنگن، بەاڵم نابێت بەرکەوتن هەبێت!  - نابێت تەوقە بکرێت  .6

 چاوەکان و لووت و دەمت. دوور بکەوە لە دەستلێدان لە   .7

٪ ئایزۆپرۆپانۆڵی  70٪ ئیسانۆڵ یان 60چرکە بە سابوون دەستەکانت بشۆ یان خاوێنکەرەوەیەکی دەستیی کحولی بەکاربهێنە کە بەالیەنی کەمەوە  20بەالیەنی کەمەوە بۆ ماوەی  .8

 تێدایە.

 

  1 ن  ەگەو دژ  ەوەپاککردن

لە نێوانیاندا، بەاڵم سنووردار نییە بە: کەرەستەکان،   –بەکارهێنراوەکان سەرەتا پاک بکرێنەوە و بەشێوەیەکی ڕێک و پێک دژەگەنی بکرێت  پێویستە هەموو ناوچە، ڕوو و تەنە زۆر   .9

سییەکانیش ئەگەر هەبوو(،  ( ژوورەکانی خۆشوشتن لە نێوانیاندا بەلوعە، ئاوڕادانی تەوالێت )و کور handrail(، محەجەرە )Push Platesدەسکی دەرگاکان، پەڕەکانی پاڵنان )

 هتد.

پێویستە  ئەمە بەسوودترین ڕێگایە بۆ البردنی میکرۆب لەسەر ڕووەکان.  – ، دواتر بە ئاوپیاکردن و وشککردنەوە سەرەتا بە بەکارهێنانی خاوێنکەرەوە و ئاو پاک بکەرەوە .10

 

( دەبەستێت، کە دەکرێت لە  WHOدا"ی ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی )COVID-19تەندروستی لە چوارچێوەی -ئەم پێشنیارکراوە پشت بە "پاککردنەوە و پاکژکردنەوەی ژینگەیی لە بارودۆخەکانی دەرەوەی چاودێریی 1

apps.who.int/iris/handle/10665/332097/https:/ .بدۆزرێتەوە(Arabic version)  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332097


                                                   Construction Site Safety Protocol for Covid-19 contexts 

5 | P a g e  

 

 ڕووەکان پێش دژەگەنیکردنیان، پاک بکرێنەوە 

، ئەنجام  ٪ ئەلکحول/ئیسانۆڵی تێدابێت70٪ ئاوی بەکلۆرکراو )واتە، سپیکەرەوە ڕوونکرابێتە نێو ئاوەوە(، یان گیراوەیەک 0.1 ێنانیلە ڕێگەی بەکارهدژەگەنیکردن دەکرێت  .11

 بدرێت.  

 ئاوی بەکلۆرکراو، پاکژکەرەوەکان و بەرهەمە کیمیاییەکانی دیکە لە مندااڵن و کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت، دوور بخەوە.  .12

 کە ئەم بەرهەمانە دەچنە نێو چاو، دەم یان لوتت، دەستبەجێ بە بڕێکی زۆر لە ئاوی سازگار بیانشۆ و بەدوای ڕاوێژی پزیشکییەوە بە.  لەو حاڵەتانەی .13

 

 (PPE) یسەک ییزێپارۆخ ەیستەرەک 3

مەتر  1مەترسیی پیسبوون لەناو نابات، بەڵکو کەمی دەکاتەوە، بۆیە دەبێت بە بەردەوامی دەستەکان بشۆردرێت و لە هەموو کاتەکاندا دووری  PPEلەبیرت بێت کە بەکارهێنانی  .14

 لە نێوان کەسەکان بهێڵرێتەوە

یەکی بەکارهێنراو )دەمامک/دەستکێش( لە  PPEقەدەغەیە کە هەر دەبێت دەمامک و دەستکێشە الستیکییەکان بە دروستی بخرێنە نێو تەنەکەی خۆڵەوە دوای یەک بەکارهێنان.  .15

 شوێنی کارکردندا جێ بهێڵرێت 

 نابێت لە نێوان کرێکارەکاندا هاوبەشی بکرێتدوای بەکارهێنان بە تەواوەتی پاکبکرێتەوە و ی دووبارە بەکارهێنراو PPEپێویستە  .16

 نرێت جارێکی دیکە بەکار بهێنرێتەوەنەتوا، بە جۆرێک فڕێ بدرێت کە ی تاک بەکارهێنانPPEپێویستە  .17

 

 کانەمامکەد

 دەمامکەکان یارمەتی کەمکردنەوەی تووشبوون دەدەن لە ڕێگەی لووت و دەمەوە، چونکە هەوای هەڵمژراو و دراوە دەپاڵێون .18

 مەتر بەرز ڕاگیرێت  1دەبێت ئەو کاتانە دەمامک بەکار بهێنرێت کە ناتوانرێت کەمترین دووریی  .19

 :(بەستن بە توانای پااڵوتن)بە ڕیزبەندی خوازراو، بە پشت  مەتر بەالیەنی کەمەوە ناکرێت بەدەست بهێنرێت، ئەوا پۆشینی دەمامک ناچارییە 1تەیی ئەگەر دووریی جەس .20

I.  دەمامکەکانیFFP2  یان هەیە، هەروەها دژ بە گازە ژەهراوییەکان95پێشنیارکراون، چونکە توانای پااڵوتنی٪ 

II.  ئەگەر دەمامکەکانیFFP2  بپۆشە دوو دەمامکی نەشتەرگەری بەردەست نین، ئەوا 

III.  کە دەبێت دەم و لووت بپۆشێت  – بپۆشە ملپێچێکی ئەستوور ئەگەر دەمامکی گونجاو بەردەست نییە، ئەوا 

IV.  کەن و هیچ توانایەکی پااڵوتنیان نییەبەکار بهێنرێن، هەرچەندە ئەوان تەنها بەربەستێکی ماددەیی دابین دە پارێزەرەکانی دەمووچاویشدەکرێت 

 البردنی دەمامک/ملپێچ، پاک بکەرەوە دوای پۆشینی دەمامک و پێش  دەستەکانت .21
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 پێویستە دەمامکەکە بە توندی بە دەمووچاوەوە بنووسێت؛ بۆشایی لە نێوان چەناگە، گۆنا و لووتتدا مەهێڵەوە .22

 ئەوا دووبارە شوشتنەوەی دەستەکانت پێویستە. دوو بکەوە لە دەستلێدان لە دەمامکەکە. ئەگەر وات کرد،  .23

 بەکارهێنان، دووبارە بەکار بهێنرێتەوە-ناکرێت دەمامکی تاک .24

 

 کانەشێستکەد

وەک ئەوەی کە  دەشێت دەستکێش هەستێکی درۆینەی سەالمەتی ببەخشێت. بۆیە، ئەگەر ماددەکە ڕێگە دەدات، بە بەردەوامی بیانشۆ  زۆر شۆردنی دەستەکان باشترین کارپێکردنە.   .25

 دەستە پەتییەکانت بن

 بەکارهێنانە دڕاوەکان، فڕێ بدرێن-پێویستە دەستکێشە تاک .26

 

نێپ  کانەییەکخراوڕێو  یر ەبەوەڕێب ەوا

اسێپ 4  COVID-19 ییتەالمەس یرەبەوەڕێ: بێنو یکەیەشیپ ین

 

دیاری بکات، بۆ دڵنیابوونەوە لە پابەندبوون بە هەموو پرۆتۆکۆڵەکانی سەالمەتی و پەیوەندیدار   2دەستنیشانکراوپێویستە بەڵێندەری سەرەکیی بەرنامەی پەناگە دەستەیەکی کاری  .27

 COVID-19ئەوەی کە پێی دەگوترێت بەڕێوەبەری سەالمەتیی  –ـەوە COVID-19بە 

 :COVID-19وردەکاریی پیشەیی بەڕێوەبەری سەالمەتیی  .28

 COVID-19مەترسییەکانی پیسبوون و پێوانەکانی هۆشیاریی پەیوەندیدار بە ئاشنابێت دەربارەی هەموو نیشانەکان،  ▪

ڕاهێنانی بەردەوام بە کرێکاران ڕێک بکات، پێش دەستپێکردنی کارەکان و هەروەها بە شێوەی ڕۆژانە وەکو نوێکردنەوەیەک. دەکرێت ڕێژەی   ▪

ت کە دەزانن چۆن بەبێ بەبیرخستنەوە ڕێز لە پرۆتۆکۆڵەکە بگرن. هەر  دووبارەکردنەوەی هەفتانە بێت کاتێک و ئەگەر هەموو کرێکاران دەریان خس

 کارمەندێکی نوی دەبێت پێش دەستکردن بە ئیش ڕاهێنانی دووقۆڵی وەربگرێت. 

 پێش دەستپێکردنی کارەکانی بیناکاری/نوێکردنەوە، پێشەکییەکی ورد بۆ سوودمەندبووان دابین بکە  ▪

 کرێکارەکان دابین بکە، ئەگەر لە هەر کاتێکدا هەر جۆرە پرسیارێکیان هەبوو هەموو پشتگیرییک بۆ  ▪

 

. دەکرێت ئەزموونی ئەو لە خرێتە ئەستۆی ژمارەیەک کرێکار بە شێوازی خوالنەوەمەرج نییە ئەم ڕۆڵە نوێیە کەسێکی تازە دەمەزراو بێت، بەڵکو دەکرێت کرێکارێک بێت کە پێشتر بەڵێننامەی بۆ کارەکان پڕکردبێتەوە یان ب 2

بەستن بە قەبارەی کارەکانی نوێکردنەوە و ئامادەبوونی ژمارەیەک کەسایەتی کە یارمەتی  بیناکاریدا یارمەتیدەر بێت لە پێشبینیکردنی کارپێکردنی مەترسیداری ڕێتێچوو کە تیایدا پێویستە وریاییەکی زیاتر ڕەچاو بکرێت. بە پشت

 رۆتۆکۆڵە هەبێتبۆ ژمارەیەک شوێنی بیناکاری دەستنیشان بکرێت، هەرچەندە نابێت قورسایی کارکردن کاریگەریی لەسەر چۆنیەتی چاودێریکردنی ڕێزگرتن لەم پ C-19ەبەری سەالمەتیی دابین دەکەن، پێویستە ەڕێو
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 هەموو پشتگیرییک بۆ سوودمەندبووان دابین بکە، ئەگەر لە هەر کاتێکدا هەر جۆرە پرسیارێکیان هەبوو  ▪

یان  COVID-19ەیی باشدان و هیچ نیشانەیەکی  بڕوانامەی زارەکی ڕۆژانە، لەوەی کە بارێکی جەست -ڕاستەوخۆ لە کاتی گەیشتنیان بە شوێنی کارکردن، خود ▪

 نییە، لە کرێکارەکان کۆ بکەوە، بە تایبەت لەمانەی خوارەوە: 

I.  37.5هیچ تایەکیان نییە و لە هەر بارێکدا لە خوار  °Cن 

II. نیشانەکانی هاوشێوەی هەاڵمەتیان تێدا نییە 

III.   پشکنینی ئەرێنی    ڕۆژی ڕابردوودا، دوورن لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو کەسانەی کە   14لە ماوەیCOVID-19  یان بۆ کراوە یان لە ناوچەی

 )بۆ نموونە، ئێران و تورکیا(  Golو  WHOمەترسییەوە هاتووەن بە پێی دەستنیشانکردنەکانی 

 کرێکارەکان بەبیربهێنەوە کە ڕێز لە پرۆتۆکۆڵەکانی سەالمەتی بگرن هەر کاتێک ڕێزیان لێ نەگیرا  ▪

 پێگەیەکی بیناکاری پەرە پێ بدە و پڕیبکەوە، بۆ ئاسانکاریی پشتڕاستکردنەوەی پرۆتۆکۆڵەکە بۆ هەر  لیستێکی پشکنین ▪

بەرهەم بهێنە. دەبێت هەفتانە ئەو ڕاپۆرتانە لەگەڵ بەڕێوەبەری   ڕاپۆرتی بەردەوام لەسەر ڕێزگرتن لە پرۆتۆکۆڵەکە، ڕووداوەکان، ئاڵەنگارییەکان، هتد.. ▪

پێگە ڕێک بخەن و، هەروەها بڕیار  -ری پێ بکرێت. ئەوان لەالی خۆیانەوە ئەگەر پێویستی کرد دەتوانن پێوانەکانی سەر بەڵێندەر و هاوکاری مرۆییدا بەشدا 

 بدەن کارەکان بوەستێنن و دەستەاڵتی تەندروستی لە حاڵەتی هەر پێشێلکارییەکی گەورە یان دووبارەبووەوەی پرۆتۆکۆڵەکە، ئاگەدار بکەنەوە 

ناکاریدا بنەما سەرەکییەکانی ئەم پرۆتۆکۆڵەی پێشێل کرد، ئەوا هەنگاوی تەمبێکاریی دانراو لەالیەن بەڵێندەر و هاوکاریی  ئەگەر کەسێک لە ناوچەی بی  ▪

 مرۆییەوە، بەسەردا بسەپێنە

ان، ژوورەکانی  جەخت بکەوە لە بارودۆخی پاکوخاوێنی شوێنی بیناکاری و هەموو خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان )سەرئاوەکان، هەڵگری پاککەرەوەک  ▪

 وو(. خزمەتگوزاری، هتد..( بە شێوازێکی بەردەوام )ڕۆژانە یان بە پێی کاتژمێر، بە پێی قەبارەی شوێنی بیناکاری و ژمارەی کرێکارانی ئامادەب 

 

 دەستلێدان لە کەرەستەی گەیەنراو، دەستەکانیان دەشۆن دڵنیابەوە لەوەی کە دەستەی کارکردن، ئەوانەی الیەنی سێیەمیش، پێش هاتنە نێو پێگەکە و جێهێشتنی و هەروەها دوای 

 

ن ەیوەوبووناڵب 5  یاریزا

وستی و هەوڵە خۆپارێزییەکان دژ بە  دەبێت هەموو ئەو الیەنانەی کە بەشدارن لە کارە بیناکارییەکاندا ڕۆڵێکی زۆر دەستپێشخەر لە باڵوکردنەوەی زانیاری پاکوخاوێنی و تەندر .29

COVID-19،  بگێڕن 

و ڕێکارە سەالمەتی و   COVID-19ە پێویستە هەموو ئەو بەکارهێنەرانەی پەیوەندییان بەم پرۆتۆکۆڵەوە هەیە پێش دەستپێکردنی کارەکان لەسەر ئەو مەترسییانەی پەیوەندییان ب  .30

بەڕێوەبەری  ەوە بیرخەرەوەکان لە ماوەی کارەکاندا دووبارە بکرێنەوە.  دەبێت کۆبوون پارێزییە پەیوەندیدارەکان و ئەو هەنگاوانەی کە پێویستە جێبەجێ بکرێن، ڕاهێنانیان پێ بکرێت.  

 کەسایەتی سەرەکیی بەرپرسیارە لەم چاالکییان COVID-19سەالمەتیی 

هەموو پێشنیارەکانی ئەم   تن لە دەبێت هەموو کۆبوونەوە ڕاهێنانی و زانیارییەکان لە شوێنێکی هاوگۆڕدا ئەنجام بدرێت )باشترە کراوە بێت و لەبەر سێبەر بێت(، بە ڕێزگر .31
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بەپرسیار   COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی  پرۆتۆکۆڵە، بە تایبەتی سەبارەت بە دوورکەوتنەوەی جەستەیی. تەنها کارمەندە پێویستەکان ڕێگەیان پێ دەدرێت کە بەشدار ببن.  

 ندەبێت لە باڵوکردنەوەی زانیارییەکان و چاودێریکردنی بەردەوامی ڕێزگرتن لە هەوڵەکا

)ئایە لە   (Education, Information and Communication Material, IECپێویستە هەر شوێنێکی کارکردن کەرەستەی پەروەردەیی، زانیاری و پەیوەندیی ) .32

وشتنی هەبێت کە هەڵدەواسرێن و  و ڕێنماییەکانی دەستش COVID-19وەزارەتی تەندروستییەوە یان لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی( دەربارەی ڕێبەرییە سەالمەتییەکانی 

زەکان، کەرەستە و ئامێرەکان..هتد و دەبێت  بەشدارییان پێ دەکرێت. دەبێت ئەم باڵوکراوانە )پۆستەر( لە هەموو جێگە ستراتیژییەکاندا هەبن، لە نێوانیاندا لەسەر ئەرەبەکان، دەروا

 دا، هەڵبواسرێن. لە کاتی تەواوبوونی کارەکان، الدەبرێن و دەبرێنە شوێنی داهاتوو لە هەموو خاڵەکانی چوونەژوورەوەی پێگەکان و لە نێو شوێنی پرۆژەکە

 

نێپ 6  دانێپەگڕێ یوکردنڵەج یکانەوا

هەموو نیشانەیەکی نەخۆشی بە وریاییەوە ڕەچاو   - کارمەندانی هاوکاری مرۆیی، بەڵێندەران، سوودمەندان، دابینکەران، الیەنەکانی سێیەم...هتد  –پێویستە لەالیەن هەمووانەوە  .33

 بکرێت

 هەر فەرمانبەر / کرێکار / بەڵێندەری الوەکی / دابیناکارێک نابێت بێت بۆ شوێنی کارکردن ئەگەر هەستی بە نەخۆشی کرد  .34

بدات کە بارودۆخی جەستەییان تەواوە   COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی  بە  بڕوانامەیەکی زارەکی ڕۆژانە  -خودهەر کەسێک کە ڕێگەی پێدراوە بۆ ناوچەی بیناکاری دەبێت   .35

 COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی  دەبێت لەالیەن  بدرێت و   COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی  بڕوانامەیە هەر کاتێک داواکرا بە  -بۆ ئەنجامدانی کارەکە. دەبێت ئەم خود

 تۆمارێک ئامادە بکرێت 

وابوو، هەر کەسێک کە ئەو   دەکرێت پشکنینی پلەی گەرمی لەکاتی چوونە ژوورەوەی شوێنەکانەوە، جێبەجێ بکرێت )هەرچەندە لە زۆرێک واڵتدا نەکراوە بە ناچاری(. ئەگەر  .36

 بدرێت بچێتە نێو شوێنەکەوە. بارودۆخی کارکردنی باشیی گەرمیپێوەکە، بەرپرسیارێتی بەڵێندەرەکەیەپشکنینانە ڕەت بکاتەوە نابێت ڕێگەی پێ 

)لە ڕێگەی تەلەفۆن، نامە یان بە   COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی هەر کەسێک کە دەرکەوت نەخۆشە یان هەر یەک لەو نیشانانەی سەرەوەی هەیە دەبێت دەستبەجێ بۆ  .37

لە کاتی . ت بە مەبەستی ناردنی بۆ الی دابینکەری تەندروستی. بەو جۆرەی بە پێی یاسا داواکراوە، دەبێت ناسنامەی کرێکارەکە بە نهێنی بهێڵرێتەوەزارەکی( ڕاپۆرت بکرێ 

ەری بەڵێندەر و دەزگای  ، بەڕیوەب (DOH)بەڕێوەبەری تەندروستی  COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی دەستنیشانکراوی ، دەبێت دەستبەجێ ئاگەداربوون بە تووشبونێک

 دەبێت ڕاستەوخۆ کارەکان بوەستێنرێتئاگەدار بکاتەوە.  مرۆیی پەیوەندیدار

بڕوانامە بدات، دەبێت پێی ڕابگەیەنرێت کە شوێنی کارکردن جێبهێڵێت و بەدوای چاودێری پزیشکی و پشکنینی جێبەجێکراوەوە  -هەر کەسێک کە نیشانەی هەبوو یان نەیتوانی خود .38

 نابێت بگەڕێنەوە بۆ شوێنی کارکردن تاوەکو لەالیەن پسپۆرێکی پزیشکییەوە ڕێگەیان پێ دەدرێت ن دابینکاری تەندروستییانەوە. بێت لەالیە

 ێنی کارکردنەوە نابێت لەبەر هەر هۆکارێک بێت ڕێگە بدرێت کە کەسێک کە لە ژێر کەرەنتینە یان پرۆتۆکۆڵەکانی جیاکردنەوەی تەندروستیدایە، بچێتە نێو شو .39

ئەو کارانە کە پەیوەندی بە   امادەکردنی لیستی هاتووان بۆ شوێنی کارکردن کە واژووکرابێت لەالیەن ئەو کەسانەی کە دێنە ژوورەوە بۆ شوێنی کارکردن بەتایبەتی ئەگەر ئ  .40

 رێکخراوە تەندروستەکان و دەسەاڵت هەبێت. 

 بە مەبەستی: خولەکانی کارکردن ڕێک بخات دەبێت بەڵێندەر  .41

 ە گردبوونەوەی گەورە لەکاتی هاتنەژوورەوە/دەرچوون لە شوێنی کارکردن خۆپاراستن ل   ●
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باشترین ئەوەیە کە هەمان دەستەی کرێکاران لە هەمان شوێندا بهێڵرێتەوە، لەگەڵ کەمترین بەکارهێنان یان بەکارنەهێنانی   –خۆپاراستن لە گۆڕانکاری زۆری کارمەندان   ●

 هێزی کاری ڕۆژانەی سەربار 

 امادەبوونی بەڵنیدەر)ـەالوەکییەکان(، دابینکارەکان، الیەنەکانی سێیەم... هتد لە هەمان کاتداسنووردارکردنی ئ  ●

)بۆ نموونە، کاروبارە  هێندەی دەکرێت، چاالکییە نوێنکارییەکان بە جۆرێک ڕێک بخە کە شارەزا جیاوازەکان لە شوێنی بیناکاریدا بە شێوازی جیاواز ئامادە دەبن  ●

 اندا جێبەجێ بکرێن، ئیشوکاری بۆری/کارەبا لە نیوەڕۆدا یان لە ڕۆژانی جیاوازدا بکرێن(مەدەنییەکان لە بەیانی 

 

نێپ 7  کارکردن یکات ەل یتەالمەس یکانەوا

 کارکردن  ی  ێشو ۆب شتکردنەگ

هاوبەشی پێ بکە لە کاتی ڕۆشتن بۆ شوێنی کارکردن ئامێرەکە لەگەڵ هەمان دەستەی کارکردندا  ئەگەر ئەوە نەگونجا، ئەوا  گواستنەوەی تاک لەپێش بخەن بەرەو شوێنی کارکردن.   .42

 و لەکاتی گەڕانەوە. 

رین زۆرت لە هەر حاڵەتێکدا،  .3٪ داگیر کراوە 50ئەگەر لە ئامێرێکی هاوبەشدا گواستنەوە دەکرێت، ئەوا دەمامک بپۆشن حەگەر توانای سەرنشینیی ئامێرەکە بە ڕێژەی زیاتر لە  .43

 ژمارەی کەسەکان نابێت ژمارەی کورسییەکان تێپەڕێنێت

 کارکردندا  ی  ێشو ەل

ەوە پرسیار لە فەرمانبەرەکان بکرێت ئایە هیچ نیشانەیەکیان هەیە، و بنرێدرێن بۆ نزیکترین دەزگای تەندروستی  COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی لەالیەن  ڕۆژانەدەبێت  .44

 )تەماشای پێوانەکانی جڵەوکردنی ڕێگەپێدان بکە لەسەرەوە( ئەگەر نیشانەیان هەبوو  

 بۆ نەهێشتنی مەترسی پیسبوونی تێپەڕینمەتر بهێڵەوە لەگەڵ ئەوانی تردا  1لە هەموو کاتەکاندا، کەمترین دووری  .45

گونجاویان بۆ دابین بکرێت لە نێوانیاندا ەکی  PPEلەو بارودۆخانەی کارکردن کە دوورکەوتنەوە مەحاڵە بەدەست بهێنرێت، دەبێت هەموو کرێکارەکان هەموو   ●

 دەمامک و/یان پارێزەری دەموچاو، دەستکێشی کارکردن، و هەر کاتێک گونجاو بوو، دەستکێشی التێکس و پاراستنی چاو 

 ن( کەسییەکان سنووردار بکرێن )بۆ نموونە، چاالکییەکانی هەڵگرت -پێویستە هەر کاتێک ڕێی تێ بچێت و گونجاو بێت، چاالکییە فرە  ●

وتنەوە لەو  دەبێت هێشتا کاری گرنگی سەالمەتیی لە ڕێگەی دەستەی کارکردنی پێویست و لە ژێر ئاستێکی پێویستیی سەرپەرشتیدا ئەنجام بدرێت بۆ دوورکە ●

 حاڵەتانەی کە دەشێت ببنە هۆی لەدەستچوونی گیانی کەسێک 

 ان کرێکارەکان، نابێت ئەنجام بدرێتپێویستیی جەستەیی کە پێویستی بە بەرکەوتنی نزیکە لە نێو-کارکردنی نا ●

 پالنی هەموو کارەکانی دیکە دابڕێژە بۆ کەمکردنەوەی بەرکەوتن لە نێوان کرێکارەکان ●

 

 ی حکومەتدا ڕێک بخرێت. (. دەبێت ئەم ڕاسپاردەیە لەگەڵ هەر ڕێنماییەکی زیاترPMO  30.5.2020بە پشتبەستن بە حکومەتی عێراق ) 3
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 پێش بەکارهێنان، سەرەتا پاکیان بکەوە دواتر دژەگەنی ئامراز، کابینە، کەرەستە و دەسکی دەرگاکان هتد.. بکە  .46

 ئامرازەکان، دەسکی دەرگاکان و کەرەستەکان...هتد پاک بکەوە و دژەگەنییان بکەڕۆژانە ڕووە ڕەقەکانی وەک  .47

 ( توانای داربەستکردن تەنها لە کارمەندە سەرەکییەکاندا سنووردار بکەوە. بە شێوەیەکی بەردەوام پاکیان بکەوە )پێویست بە دژەگەنی ناکات .48

ئەگەر شوێنێک پێویستی بە کارکردن نییە، ئەوا نابێت کرێکارەکان کە بە دیاریکراوی بۆ کارکردنیان پێویست نییە.  نابێت کرێکارەکان دەست لە هیچ شتێک بدەن لە شوێنی کارکردن   .49

 بچنە نێو ژوورەکان کاتێک سوودمەندان لە نێو خانووی ژێر نوێکردنەوەدا دەژین 

 ەخۆگرتنی سەرئاوەکان(دەبێت هەموو کرێکارەکانی پێگەکە یارمەتی بدەن لە پاکهێشتنەوەی هەموو شوێنەکان )بە ل  .50

ەکی ئاسایی لەگەل ئەو سیستەمە  هەواگۆڕکێ لە شوێنە داخراوەکاندا زیاد بکە، کە زیاتر لە کەسێک کاربکات لەو شوێنە، ئەمە دەتوانرێت بەدەست بهێنرێت بە دانانی پانکەی  .51

 بۆرییە کە هەیە. 

 

 ەباو ەیستەر ەک  بردن  ەوەڕێب

 هێندەی دەکرێ لەپێشخەری بدە بە بەکارهێنانی کەرەستەی تایبەتیە و ئامرازەکان لە نێوان کرێکارەکانیاندا سنووردار بکەن. دەبێت بەڵێندەرەکان ئاڵوگۆڕکردنی کەرەست  .52

 بەکارهێناندا، دەبێت لە دوای هەر بەکارهێنانێک دژەگەنی ئەنجام بدرێت -لە حاڵەتی کەرەستەی فرە .53

 سەرخەرەکان، دەبێت پەیژە بەکار بهێنرێتوەکو لەپێشخەرییەک بۆ بەرزکەرەوە یان  .54

ەستلێدان، دەرگا و دوگمەکان هتد..  لەو شوێنانەی کە دەبێت بەرزکەرەوە یان سەرخەر بەکار بێت، توانای بەرزکردنەوەیان کەمبکەوە بۆ دوورکەوتنەوە لە جەنجاڵی و خاڵەکانی د .55

 پاک بکەوە 

 یەن وەگەڕخەری جیاوازەوە، ناوەوەی ژووریلەی ئامێرەکان پاک بکەوە بە شێوەیەکی بەردەوام و لە نێوان بەکارهێنانیان لەال .56

 

 کارکردن  کان  ەل کانەPPE نان  ێکارهەب ەیربار ەد

 مەتر لە نێوان کرێکارەکان بەدەست بهێنرێت، ئەوا بەکارهێنانی دەمامک ناچارییە )بە ڕیزبەندی خوازراو(:  1ئەگەر ناکرێت کەمترین دووریی جەستەیی  .57

I. دەمامکەکانی FFP2 

II.  ئەگەر دەمامکەکانیFFP2  بەکار بهێنەدوو دەمامکی نەشتەرگەری بەردەست نین، ئەوا 

III.  بەکار بهێنە کە سێ چین پێکهاتبێت.ملپێچێکی ئەستوور ئەگەر دەمامکی گونجاو بەردەست نییە، ئەوا 

IV.  بەکار بهێنرێن، هەرچەندە هیچ توانایەکی پااڵوتنیان نییە پارێزەرەکانی دەمووچاویشدەکرێت 
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بپۆشرێت بۆ ئەوەی لە هەموو   دەبێت کرێکارەکان دەستکێشی کارکردنی گونجاو بە پێی کارەکەیان، بپۆشن. لەکاتی کارنەکردندا، ئەگەر بەردەست بوو ئەوا دەستکێشی الستیک .58

 کاتێکدا دەستەکانی کرێکار بپارێزرێت

٪( لە  0.1دەبێت بەڵێندەر دڵنیابێتەوە لە دابینکردنی ڕۆژانەی ئاوی بەکلۆرکراو )بۆ ئەم مەبەستە، بە بەردەوام بشۆردرێت: ، تەنانەت بە دەستکێشی الستیکەوە، دەستەکاندەبێت  .59

 شوێنی بیناکاریدا، بۆ دابینکردنی پێویستیی دەستشوشتنی هەموو کرێکاران و سەردانیکاران

لەگەڵیدا سابوون بۆ هەموو کرێکار و ئەو کەسانەی دەچنە نێو شوێنەکەوە دابین بکرێت،  ن بەڵیندەرەوە لە شوێنی چوونەژوورەوەدا ڕێک بخرێت،  دەبێت شوێنی دەستشۆردن لەالیە .60

چرکە بە الیەنی کەمەوە    20وەی  ما  و وێستگەی زیاتری دەستشۆردن لە نێو شوێنی کارکردنەکەدا وا دەکەن کە کرێکارەکان بتوانن بە بەردەوامی دەستەکانیان بشۆن بە سابوون بۆ 

 لە هەر جارێکدا. دەبێت پاکژکرەوەی دەستیی ئەلکحولی لەو شوێنانەدا دابین بکرێت کە دەزگاکانی دەستشۆردن بەردەست نین.  

ـەکی بەکارهێنراو )دەمامک  PPEەغەیە کە هەر  قەددەبێت دەمامکەکان و دەستکێشە الستیکییەکان لە دوای یەک بەکار هێنان بە شێوەیەکی گونجاو لە تەنەکەی خۆڵدا فڕێ بدرێت.   .61

 دەستکێش( لە شوێنی کارکردندا جێ بهێڵرێت.  /

 

 کانداەپشوو کان  ەل

 دەبێت کۆبوونەوەکانی دەستەی کارکردن و پشووەکان لە دەرەوەدا ئەنجام بدرێت و شوێنی دوورکەوتنەوەی جەستەیی بکەوێت  .62

 بگوازێتەوە، بار بکات و دەربهێنێتدەبێت هەکەسە کەلوپەلی کەسیی خۆی  .63

 هێنانی خواردن و ئاو لە ماڵەوە پێشنیارکراوە .64

 نابێت ئاو / قوتووی ساردەمەنی / کوپ هاوبەشی بکرێت  .65

پاکژکەرەوە ڕووەکانی وەک کورسی و  لەکاتی پشووەکاندا، پاشماوەکانی خۆت پاک بکەوە. جگەرە، بەرگ ..هتد دەبێت ڕاستەوخۆ بخرێنە نێو تەنەکەی خۆڵەوە. بە ئاو و  .66

 .  مێزەکانی لە دوای بەکارهێنان پاک بکەوە. دژەگەنی بکە ئەگەر پێویستی کرد

 

پاکوخاو رئاوەس  ەن  نگیژ  ی  ێو 

 دەبێت بەالیەنی کەمەوە یەک تەوالێت هەبێت لە نێو بیناکەدا کە بۆ کرێکارەکان تەرخان کرابێت  .67

ە تایبەت بۆ کرێکارەکان تەرخان کراوە، دەبێت دوای هەر بەکارهێنانێک، هەر کرێکار/بەکارهێنەرێک دەبێت دڵنیابێتەوە لە پاککردنەوەی  لەو حاڵەتانەی کە تەوالێتێک نەبوو کە ب  .68

 هەموو ئەو ڕووانەی دەستی لێ دراوە بە پاککەرەوە و/یان دژەگەنی

 ەرێکی بچوک لەگەڵ ئاوی بەکلۆرکراودا بەسوود بێت دڵنیابەرەوە لە هەبوونی پاکژکەرەوەی پاککردنەوە لە سەرئاوەکان. دەکرێت پرژێن  .69

 دڵنیابە لە هەواگۆڕکێی دەزگاکان .70

 ٪ بەکلۆرکراو( و سابوون بەکار بهێنرێت بۆ دەستشۆردنی بەردەوامی هەموو فەرمانبەرانی شوێنەکە 0.1دەزگای دەستشۆردن دابمەزرێنە لەگەڵیدا ئاو )ئەگەر کرا   .71
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 ئاگەدار بکەرەوە  COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی  ئەگەر کرێکارێک تێبینی کرد کە سابوون کەمبووەتەوە یان نەماوە، دەستبەجێ  .72

 دەبێت سوودمەندان لەبارەی مەترسییەکانی پەیوەندیدار بە بەکارهێنانی هاوبەشی شوێنەکان و بەتایبەتی تەوالێتەکان، ئاگەدار بکرێنەوە  .73

 نیشتی وێستگەکانی دەستشۆردن دادەنرێن بۆ فڕێدانی دەستەسڕ/ملپێچبەرمیلی زبڵ لە تە .74

 دەبێت خاڵەکانی کۆکردنەوە و هەڵگرتنی زبڵ زیاد بکرێن و بە شێوەیەکی بەردەوام بە درێژایی و لە کۆتایی هەر ڕۆژێکدا بەتاڵ بکرێنەوە  .75

 

 ەکید کان  ەییەکخراوڕێ ەر ەوێپ

 ندبووانەسوودم ەڵگەل کردنەڵەمام 8

 ، بگێڕنCOVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی سوودمەندان دەتوانن، و دەبێت، ڕۆڵێکی گرنگ لە سەرپەرشتیکردنی جێبەجێکردنی پرۆتۆکۆڵەکە لە نێو ماڵ و بە پشتگیری  .76

ەکان لە ڕێگەی ئامرازگەلی چاپکراوەوە ئاگەدار  سوودمەندان لەبارەی بەرپرسیارێتی پەیوەندیدار و میکانیزمەکانی گلەییکردن، پێش دەستپێکردنی کار Shelterدەبێت هاوکاری   .77

 بکاتەوە و دڵنیابێتەوە لەوەی کە ژمارەکانی پەیوەندیکردن بۆ هەمووان باڵو کراوەنەتەوە 

ەوە بێت یان Shelter Clusterوەر بگرن، ئایە لە ڕێگەی هاوکاری  COVID-19پێش دەستپێکردن بە کارەکان، پێویستە سوودمەندان ڕاهێنانێک لەسەر پێوەرە پارێزییەکانی  .78

 لە ڕێگەی بەڵێندەرەکانەوە بێت

، سەربارەی هەموو پێوەرە  COVID-19لەکاتی مانەوە لەو نێو ئەو خانووانەی کە نوێ دەکرێنەوە، دەبێت سوودمەندان هۆشیار بکرێنەوە لەبارەی مەترسییە هەنووکەییەکانی  .79

 ۆشیار بدەن لەبارەی ئەوەی ئایە کارە نوێکرییەکان پەسەند بکەن یان ناهێوەرکەر/خۆپارێزییە بەکارهێنراوەکان، بۆ ئەوەی بڕیارێکی ه

وخۆ و مامەڵەکردن بۆ کەمترینی شیاو،  نابێت ئەندامانی خێزان، لە نێوانیاندا مندااڵن، لە هەمان ئەو ژوورەدا بن کە بیناکاریی تێدا ئەنجام دەدرێت و، دەبێت پەیوەندی ڕاستە .80

 سنووردار بکرێت. 

ساڵ، ئافرەتانی   60)بۆ نموونە، کەسانی سەروو    COVID-19ی زیاتر ڕەچاو بکرێت بۆ ئەو خێزانانەی کە ئەندامێکیان یان زیاتر لە مەترسییەکی زۆرتردان بۆ  دەبێت وریاییەک .81

 دووگیان، کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت، نەخۆشییە درێژ خایەنەکان و/یان نەخۆشیی هەناسەکی( 

ـە، هێندەی دەکرێت ئەو کەسەی کە جێی مەترسییە بگوازرێتەوە بۆ ماڵێکی دیکە لە کاتەی کرێکارانی  COVID-19ئەگەر هەر ئەندامێکی خێزان لە مەترسییەکی زیاتری  .82

 بیناکاریی لە شوێنەکەدان 

پشتگیریی دابینکەری تەندروستیی چنە نێوی. دەکرێت پشت بە ئەگەر گواستنەوە شیاو نییە، دەبێت کەسی جێی مەترسی لە ژوورێکدا بمێنێتەوە کە کرێکارەکان نا ●

 ، بۆ ئەوەی ب لەسەر بنەمای حاڵەت بۆ حاڵەت بڕیار بدرێت ببەسترێت

 لە بەڵێندەر و دەزگا مرۆییەکان،  COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی  ، دەبێت سەرۆکی خێزانەکە  COVID-19ئەگەر ئەندامێکی خێزان دەستیکردن بە دەرخستنی نیشانەکانی   .83

 کاری بیناکاریی دەوەستێنرێت تاوەکو بارودۆخی تەندروستی دەستنیشان دەکرێت. ئاگەدار دەکاتەوە. 

 ئاگەدار بکرێنە دەربارەی:  COVID-19بەڕێوەبەری سەالمەتیی دەبێت سوودمەندان لەالیەن  .84
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 تایبەت تەوالێتەکان مەترسی پەیوەندیدار بە بەکارهێنانی هاوبەشی شوێنەکان و بە ●

ان( دوای ئەوەی کرێکارەکان  پێویستیی پاککردنەوە بە ئاو و پاکژکەرەوە و دواتر دژەگەنیکردنی شوێنەکە )بە تایبەتی دەسکی دەرگاکان و تەوالێت و دەستشۆرە هاوبەشەک ●

 سوودمەندانەوە سەردانی دەکرێنیان کاتێک شوێنەکانی کارکردن لەالیەن ڕۆژانە شوێنەکە جێ دەهێڵن بە شێوەی 

 پێویستیی کردنەوەی دەرگا/پەنجەرەکان هێندەی شیاوە، بۆ یارمەتیدانی هەواگۆڕکێ بە تایبەت لە شوێنە تەسکەکاندا ●

 

نەرەوێو پ یکەرەد یکخستنڕێ 9  یکاریهار یکا

 COVID-19سەالمەتیی  بەڕێوەبەری چوونەژوورەوەی سەردانیکەران دەبێت ڕووبەڕووی ڕێگەپێدانی لەپێشدا بێت لەالیەن  .85

 دەبێت سەردانیکەران پابەند بن بەم پرۆتۆکۆڵەوە  .86

 پێویست بپۆشن  PPEدەبێت سەردانیکەران  .87

 پێویست -دوور بکەوە لە ڕێگەدان بە چوونەژوورەوەی سەردانیکەرانی نا .88

لەوە، دەتوانن لە نزیکی ئامێرەکەیان بمێننەوە بۆ سەرپەرشتیکردن/یارمەتیدانی داگرتن.  باشترە شۆفێرەکان لە نێو ئامێرەکانیاندا بمێننەوە ئەگەر بارەکە ڕێگە بەوە دەدات. جیاواز  .89

  دەبێت دەستەکانیان پێش و لەدوای داگرتنی کەرەستە و شتوومەکەکان، بشۆن.

 

راوە، کە هەستاوە بە دانانی پرۆتۆکۆڵەکانی سەالمەتی  ەوە ئەنجام دPremière Urgence Internationale (PU-I)ئەم ڕێبەرییە پشتی بەستووە بەو کارانەی لەالیەن  پێزانین:

COVID-19 پەرەی پێ دەدەن. بۆ ناوچەکانی بیناکاری، بە ڕەچاوکردنی باشترین کارپێکردن کە لەالیەن ئەو واڵتە ئەوروپیانەی کە بە زۆرترین شێوە پەتاکە لێیانی داوە ،Shelter 

Cluster بەشداریکردنی ئیلهامبەخشانەی ئەنجوومەنی پەنابەری دانیمارکی )ی کردووە، هەروەها بە ڕەچاوکردنی لەم جۆرە کارەدا بە زانیاری خۆی هاریکارDanish refugee 

council, DRC و )UN-HBITAT . بەشداری بکەن. ئەمە بە بەڵگەنامەیەکی زیندوو دەمێنێتەوە و باوەش بەڕووی هاوکاری زیاتردا کراوەتەوە کە لە بواری زانیاریی خۆیاندا 
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 کۆمەلێك ئامرازی سەالمەن  بۆ شوێی  کاردن:  1الملحق 

 

 لە خوارەوە لیستێك لە ئامرازە پێوستیەکان کە لە سەالمەتی شوێنی کارکردن پێویستە" تیمی پەناگە لە عیراق" 

1- Construction Site Safety Protocol for Covid-19 contexts (English / Arabic) 

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-arabic
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

