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) لضمان 19-إرشادات لألعمال المسموح لھا بالعمل أثناء حالة الطوارئ المتعلقة بكارثة فیروس كورونا (كوفید
 سالمة الموظفین والعامة وصحتھم

 الغرض
األھمیة بمكان أن یتباطأ انتشار الفیروس لحمایة  ")، وخاصة في البیئات الجماعیة، ومن 19-من السھل انتقال الفیروس المسبب لمرض فیروس كورونا ("كوفید 

 الصحة العامة والسالمة. 

) من األفراد المصابین حتى لو لم تظھر علیھم األعراض أو كانت أعراضھم خفیفة، مثل السعال. ویمكن أیضا أن ینتشر  19-یمكن انتقال فیروس كورونا (كوفید 
الفم أو األنف أو العین. تتناول وثیقة التوجیھات ھذه اإلجراءات التي یجب على الشركات اتباعھا للحد    عن طریق لمس سطح أو جسم یحتوي على الفیروس ثم لمس

 ) إلى الحد الذي یتیح لھا بإجراء العملیات شخصیًا. 19-من انتشار فیروس كورونا (كوفید

المقاطعات المحددة وفقًا للمرحلة الحمراء أو المرحلة الصفراء لھذه التوجیھات. وفي  وكما سنوضح بالمزید من التفصیل أدناه، تخضع الشركات التي تعمل في 
 ذا التوجیھ. المقاطعات التي ُحددت في المرحلة الخضراء، ستُرفع األوامر التي تستند إلیھا ھذه التوجیھات، ولن یُطلب من الشركات بعد اآلن اتباع ھ

لة عن بُعد من خالل األعمال الفردیة لموظفیھا عن بُعد أن تواصل العمل عن بُعد لمنع انتشار فیروس كورونا  أوالً وقبل كل شيء، یجب على الشركات العام
أو جزء منھا    ) حتى الرفع الكامل ألوامر البقاء في المنزل وإغالق الشركة. ومع ذلك، فقد ُسمح لبعض الشركات التي ال تستطیع القیام بجمیع عملیاتھا19-(كوفید

ة للحفاظ على الحیاة باستئناف عملیاتھا الشخصیة من خالل تخفیف بعض  مألعمال عن بُعد بإجراء عملیات شخصیة، كما یسمح لبعض الشركات المھعن طریق ا
 القیود المفروضة في ظل اإلقامة بالمنزل وقرارات إغالق الشركة. 

ات بشكل شخصي أثناء حاالت الطوارئ الناجمة عن الكوارث، اتخاذ االحتیاطات الالزمة  ویتعین على الشركات في بنسلفانیا (كومنولث)، التي یُسَمح لھا تنفیذ عملی 
وامر إغالق  أ   لحمایة موظفیھا، وعائالتھم، ومجتمعاتھم ككل. والشركات المسموح لھا باإلبقاء على عملیاتھا الشخصیة ھي تلك المسموح لھا بالعمل بموجب

، أو اإلعفاء من ھذه األوامر، أو أي أمر أو تعدیل الحق مطبق على ھذه  (بصیغتھا المعدلة)الشركات غیر المھمة للحفاظ على الحیاة الصادرة عن الحاكم والوزیر  
ملیاتھا الشخصیة مغلقة في األصل وُسمح لھا بإعادة فتحھا الحقًا) التي  األوامر من الحاكم والوزیر. یجب على جمیع الشركات (بما في ذلك الشركات التي كانت ع

 تؤدي عملیات شخصیة مراجعة ھذا التوجیھ وااللتزام بضمان صحة موظفیھا وعامة الناس وسالمتھم. 

 تم توضیح االحتیاطات التي یجب على الشركات تنفیذھا بشكل أكثر اكتماالً في المستندات التالیة: 

 ؛2020أبریل/نیسان  5وزیر الصحة الذي ینص على تدابیر سالمة البناء، الصادر في   أمر  )1
 ؛ 2020أبریل/نیسان  15وزیر الصحة الذي ینص على تدابیر سالمة األعمال (للحفاظ على سالمة الموظفین والعمالء)، الصادر في أمر  )2
 ؛2020أبریل/نیسان   19الصادر عن وزارة الصحة إلى صناعة البناء، الصادر في التوجیھ  )3
 ؛ 2020أبریل/نیسان  19، الصادر في  الصادر عن وزارة الصحة إلى صناعة العقاراتالتوجیھ  )4
 ؛ 2020أبریل/نیسان  20الصادر عن الحاكم بشأن معامالت المركبات، الصادر في التوجیھ  )5
 .المستقبل في  بھا المعمول   (CDC)منھا والوقایة  األمراض  مكافحة ومراكز (DOH(قسم الصحة   توجیھ )6

 تخضع الشركات لھذا التوجیھ
، المسموح لھا بالقیام بعملیات ثكومنول تخضع جمیع األعمال التجاریة في جمیع الصناعات والقطاعات االقتصادیة (بما في ذلك الكیانات غیر الربحیة) في 

 شخصیة، لھذا التوجیھ ما لم تكن بخالف ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/gov-wolf-announces-online-vehicle-sale-process-construction-restart-date-plcb-curbside-pick-up/
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200405-SOH-Building-Safety-Measures.pdf
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200415-SOH-worker-safety-order.pdf
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200423-Construction-Industry-Guidance.pdf
https://www.dos.pa.gov/ProfessionalLicensing/BoardsCommissions/RealEstateCommission/Pages/default.aspx
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200420-COVID-19-Online-Vehicle-Transactions-Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
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  قدمة إلى منظمة بشكل أكثر صرامة بموجب توجیھات منفصلة خاصة بالصناعة. على سبیل المثال، یخضع مقدمو الرعایة الصحیة إلرشادات وزارة الصحة الم

 ). HANsإرشاداتھا لشبكة التنبیھ الصحي ( و  مقدمي الرعایة الصحیة 
 

فتح الشركات غیر المھمة للحفاظ على للحیاة. في المقاطعات التي تم تصنیفھا كما ھو الحال في المرحلة    إلعادة كومنولث نھجا إقلیمیا ومتخصًصا بالصناعة  وتتبع  
للمحافظ   ألوامر اإلغالق لألعمال غیر المستدامة ) تلك المدرجة على أنھا مھمة للحیاة وفقًا  1الحمراء، الشركات المسموح لھا بإجراء عملیات شخصیة ھي 

ألشخاص المسموح لھم بإجراء  ) ا3) تلك التي تلقت إعفاًء من تلك األوامر الصادرة من قسم المجتمع والتنمیة االقتصادیة، أو 2, (بصیغتھا المعدلة) والوزیر  
 عملیات شخصیة بناًء على أمر الحق أو تعدیل ساٍر على تلك األوامر من الحاكم والوزیر بما في ذلك: 

a. صناعة البناء؛ 
b.  وكاالت المركبات؛ و 
c.  .صناعة العقارات 

 خطة المحافظ إلعادة فتح والیة بنسلفانیا  بعدة بشكل خاص منوفي المقاطعات التي تم تعیینھا كمرحلة صفراء، یُسَمح لكل الشركات، باستثناء تلك الفئات المست 
 بالقیام بعملیات شخصیة، طالما أنھا تلتزم بدقة بمتطلبات ھذا التوجیھ. وأوامر المحافظ ووزیر الصحة، 

كمرحلة خضراء، یُسمح لجمیع الشركات (بما في ذلك تلك التي تم تقییدھا أو حظرھا في المرحلة الصفراء) بإجراء عملیات غیر مقیدة    في المقاطعات التي تم تعیینھا
 في شخص ما دامت الشركات تتبع تعلیمات مركز السیطرة على األمراض وإرشادات وزارة الصحة. 

 السیاسة
) أو  19-الشركات الخاضعة لھذا التوجیھ بتنفیذ عملیاتھا بأفضل طریقة مصممة لمنع انتشار فیروس كورونا (كوفیدتكمن سیاسة اإلدارة في ضمان أن تقوم جمیع  

یات شخصیة، أن  الحد منھ وضمان سالمة موظفیھا والمجتمعات التي تقیم فیھا الشركات أو تخدمھا. یجب على جمیع الشركات، حتى تلك المصرح لھا بإجراء عمل
). یجب على الشركات أن تستخدم  19-فرص التفاعل الشخصي إلى أدنى حد ألن ھذه التفاعالت توفر فرصاً أكبر لنقل فیروس كورونا (كوفیدتسعى إلى تقلیل  

 أسالیب تنفیذ األعمال عن بعد أو بصورة افتراضیة متى وأینما أمكن ذلك.

یھا ال یستطیعون العمل عن بُعد، االلتزام بھذه التوجیھات بدقة. باإلضافة إلى ذلك،  ویجب على الشركات التي تضطر إلى القیام بعملیات وأنشطة شخصیة، ألن موظف
 یجب على الشركات التي تحافظ على العملیات الشخصیة أن تجعل موظفیھا وعمالئھا على درایة بالجھود وااللتزام بحمایة صحتھم وسالمتھم. 

 حمایة الموظفین العاملین في الكومنولث

ركات التي كانت تقوم بعملیاتھا بشكل كامل أو جزئي عن بُعد من خالل موظفین أفراد یعملون عن بُعد مواصلة عملیات العمل عن بُعد لكل  یجب على جمیع الش
 موظف من ھؤالء الموظفین. 

 یجب على جمیع الشركات التي تقوم بعملیات شخصیة القیام بما یلي:  

 متكرر ومواصلة تنظیف جمیع المناطق األخرى من المبنى (المباني) بانتظام؛تنظیف المناطق عالیة اللمس وتطھیرھا بشكل  ✓
 : )، وتشمل:19-في حال تعرض الشركة لحالة محتملة أو مؤكدة من فیروس كورونا (كوفیدوضع خطة وتنفیذھا  ✓

o  :تأمین المناطق المتأثرة وتطھیرھا من خالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل للشركات األخضر -األصفر  - األحمر أھمیة 
 

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Health%20Care.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Health%20Care.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/prep/PA-HAN/Pages/2020-HAN.aspx
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/gov-wolf-announces-online-vehicle-sale-process-construction-restart-date-plcb-curbside-pick-up/
https://www.governor.pa.gov/process-to-reopen-pennsylvania/
https://www.governor.pa.gov/process-to-reopen-pennsylvania/
https://www.governor.pa.gov/process-to-reopen-pennsylvania/
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 )؛ 19-الحالة المحتملة أو المؤكدة إلصابتھ بفیروس كورونا (كوفید إغالق المناطق التي زارھا الشخص ذو  ■
 فتح األبواب والنوافذ الخارجیة واستخدام مراوح التھویة لتدویر الھواء في المنطقة؛  ■
 ساعة على األقل، أو ما دام ذلك عملیًا، قبل تنظیف المنطقة المتأثرة وتطھیرھا؛  24االنتظار  ■
شتركة مثل المكاتب والحمامات وغرف االستراحة والمعدات اإللكترونیة المشتركة (أجھزة  تنظیف وتطھیر جمیع المناطق الم  ■

 الكمبیوتر اللوحیة وشاشات اللمس ولوحات المفاتیح وأجھزة التحكم عن بعد) وأجھزة الصراف اآللي التي استخدمھا المصاب؛
o  دقائق أو أكثر) مع شخص لدیھ حالة محتملة أو مؤكدة   10ام تقریبًا لمدة أقد 6تحدید الموظفین الذین كانوا على اتصال وثیق (اقتربوا لمسافة

 ساعة من ظھور األعراض إلى الوقت الذي عزل فیھ المریض.  48) من فترة قبل 19-لإلصابة بفیروس كورونا (كوفید
مارسات التي وضعتھا  إذا ظل أي موظف كان على اتصال وثیق دون أن تظھر علیھ أعراض، فیجب على الموظفین االلتزام بالم ■

لتنفیذ ممارسات السالمة للعاملین في البنیة   2020أبریل  8إرشاداتھا المؤقتة المؤرخة في  مراكز السیطرة على األمراض في  
 )؛ 19-حتیة الحرجة الذین ربما تعرضوا لشخص مصاب أو مشتبھ بإصابتھ بفیروس كورونا (كوفیدالت 

إذا أصبح الموظف المصاب مریًضا خالل یوم العمل، فیجب إرسالھ إلى المنزل على الفور. یجب تنظیف األسطح في منطقة عمل   ■
ن الذین كانوا على صلة بالموظف المریض أثناء فترة  الموظف وتطھیرھا. وینبغي جمع المعلومات المتعلقة بالموظفین اآلخری 

ساعة قبل ظھور األعراض. أما في مكان العمل، فإن األشخاص اآلخرین الذین كانوا على   48تعرض الموظف لألعراض و
 أقدام من الموظف خالل ھذه الفترة فیعتبرون معرضین لإلصابة؛  6اتصال على نحو وثیق في حدود مسافة 

) في مقر العمل،  19-إعالم الموظفین الذین كانوا على اتصال وثیق بأي تعرض معروف لفیروس كورونا (كوفیدقم على الفور ب  ■
 بما یتوافق مع قوانین السریة المعمول بھا. 

o  فھرنھایت أو أعلى إلى المنزل.  100.4أخذ درجة حرارة كل موظف قبل دخولھ إلى الشركة وإرسال األشخاص الذین تبلغ درجة حرارتھم  
 ضمان أن یمارس الموظفون التباعد االجتماعي أثناء انتظار إجراء قیاس درجات حرارتھم؛

 ل؛وإبالغ الموظفین بأنھ إذا كانت لدیھم أعراض (مثل الحمى أو السعال أو ضیق التنفس)، فیجب علیھم إبالغ المشرف علیھم والبقاء في المنز
o   بما في ذلك عدم العودة إلى العمل حتى یتم الوفاء  الخطوات التي توصي بھا مراكز مكافحة األمراض  إسداء المشورة للموظفین المرضى باتباع ،

لوقف العزلة المنزلي، بالتشاور مع مقدمي الرعایة الصحیة وأقسام الصحة في الوالیات والدوائر   بمعاییر مركز السیطرة على األمراض
 الصحیة المحلیة؛ 

o  .یشجع أصحاب العمل على تطبیق إجازات من العمل مدفوعة األجر للموظفین الذین ال یعودون إلى العمل لألسباب المذكورة أعاله 
 المبنى أو مغادرتھ من خالل أوقات بدء وتوقف العمل المقررة؛ منع المجموعات الكبیرة من دخول  ✓
 تكرر؛قم بالحد من عدد األشخاص في المناطق العامة للموظفین، مثل غرف تبدیل المالبس أو غرف االستراحة، وتأكد من تنظیف ھذه المناطق بشكل م  ✓
، مع الحفاظ  10د اجتماع شخصیاً، یجب أن یقتصر عدد الموظفین على  وقم بإجراء االجتماعات والتدریبات بشكل افتراضي. إذا كان من الضروري عق ✓

 أقدام؛  6على تباعد مسافة اجتماعیة قدرھا  
 تأكد من حصول الموظفین على الماء والصابون لغسل أیدیھم، ومعقم الیدین، والمنادیل المظھرة؛   ✓
ارتداء األقنعة أثناء تواجدھم في موقع العمل إلزامیًا. یجوز ألصحاب العمل    قم بتوفیر أقنعة غیر طبیة للموظفین الرتدائھا في جمیع األوقات، مع جعل ✓

 ؛ لسیاسات وزارة الصحةالموافقة على األقنعة التي یحصل الموظفون أو یقومون بعملھا وفقاً 
 من وجود عدد كاٍف من الموظفین في المنشأة حسب ما ھو مالئم التباع ھذه البروتوكوالت وإلدارة األعمال بفعالیة وأمان؛  تأكد ✓
 ثني الزائرین غیر األساسیین عن دخول أماكن العمل؛  ✓
أخبر جمیع الموظفین بھذه اإلجراءات لضمان أن یعرف الجمیع كیفیة بقائھم بأمان. ✓

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Stop-the-Spread.aspx
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 اتخاذ االحتیاطات اإلضافیة المذكورة أدناه:  ویجب على أي شركة تخدم الجمھور داخل مبنى أو منطقة محددة أخرى اتباع اإلرشادات أعاله 
 أمكن ذلك ؛ إجراء األعمال مع الجمھور عن طریق التعیین فقط، كلما  ✓
 % من إجمالي الحد األقصى لإلشغال؛  50إذا كانت خدمة التعیین فقط غیر ممكنة، فحدد عدد األشخاص داخل المبنى بما ال یزید عن  ✓
 تعدیل ساعات العمل بحیث یكون ھناك وقت كاف للتنظیف وإعادة التخزین؛ ✓
لفصل الصرافین والعمالء مادیًا، أو اتخاذ تدابیر أخرى للحفاظ على التباعد االجتماعي تثبیت األغطیة أو الحواجز األخرى في مناطق السجالت والدفع   ✓

 بین العمالء والموظفین؛
 تشجیع العمالء على استخدام الطلب عبر اإلنترنت من خالل توفیر خیارات التوصیل أو االستالم؛ ✓
عاًما الستخدام األعمال مرة واحدة على األقل    65لذین تزید أعمارھم عن  تحدید وقت محدد لألشخاص المعرضین لمخاطرة كبیرة، بما في ذلك أولئك ا ✓

 في األسبوع؛
أن توفر    مطالبة جمیع العمالء بارتداء األقنعة أثناء وجودھم في المبنى. یجب على الشركات التي تقدم األدویة أو المستلزمات الطبیة أو البقالة ✓

 البضائع للعمالء الذین ال یستطیعون ارتداء القناع. وسیلة بدیلة، دون اتصال، لتسلیم 
o   ومع ذلك، یمكن لألفراد الذین ال یستطیعون ارتداء قناع نتیجةً لحالة طبیة (بما في ذلك األطفال الذین تقل أعمارھم عن سنتین وفقًا

 ھذه الحالة الطبیة  لتوجیھات مركز السیطرة على األمراض) الدخول إلى المبنى وال یُطلب منھم تقدیم وثائق عن
غلقة  في الشركات التي لدیھا ممرات متعددة، یجب تقیید االستخدام لكل سجل آخر. بعد كل ساعة، قم بتدویر العمالء والموظفین إلى السجالت الم ✓

 سابقًا وتنظیف السجالت المفتوحة مسبقًا والمناطق المحیطة بھا؛
 ساعة؛ و  جدولة استراحات غسل الیدین للموظفین على األقل كل  ✓
 عیّن موظفًا للقیام بمسح العربات وسالل الید قبل أن یستعملھا العمیل.  ✓

یجوز للشركات المسموح  ال یُطلب من أي عمل إجراء العملیات بشكل شخصي، ویجب أال یفعل ذلك إذا كانت الشركة غیر قادرة على القیام بذلك وفقًا لھذا التوجیھ.  
درة أو راغبة في االمتثال لھذه المتطلبات أن تشارك في التسلیم الخارجي للعمالء طالما یتم اتباع إجراءات تباعد اجتماعي  لھا بإجراء عملیات شخصیة وھي غیر قا

 صارمة وإجراءات تخفیف أخرى. 

التباعد االجتماعي، بإجراء عملیات شخصیة  ال یُسمح للشركات التي تخدم الجمھور والتي تنطوي بطبیعتھا على اتصال وثیق مع العمالء، وبالتالي ال یمكنھا تحقیق  
 حتى تنتقل المقاطعة التي تقع الشركة فیھا إلى المرحلة الخضراء، مع رفع أوامر سالمة المباني وسالمة الشركة. 

 حكومات الوالیة والحكومات المحلیة
. ومع  2020مارس    19ق العمل الصادرة عن الحاكم والوزیر في  لم یُطلب من الوحدات السیاسیة المحلیة صراحة تعلیق العملیات الشخصیة بموجب أوامر إغال

)المقدمة من اإلدارة ومركز  19-ذلك، تم نصحھم بالحد من العملیات الشخصیة إلى أدنى حد ممكن عملیًا واتباع إرشادات تخفیف التعرض لفیروس كورونا (كوفید
المحلیة اتباع أوامر الوزیر بشأن سالمة البناء والشركة؛ ومع ذلك، یُنصح بتنفیذ البروتوكوالت  السیطرة على األمراض. وبالمثل، ال یُطلب من الوحدات السیاسیة  

 التي تحددھا قدر اإلمكان. 

ان كمثال ألرباب  على الرغم من أن الكومنولث لیس شركة یشملھا ھذا التوجیھ بشكل مباشر، فقد اختار الحاكم وولف تنفیذ الممارسات الموضحة ھنا قدر اإلمك
 لعمل والموظفین اآلخرین في الكومنولث. ا

لقرارات بشكل  یجب أن تستخدم الوحدات السیاسیة المحلیة أفضل تقدیر في ممارسة سلطاتھا وإصدار توجیھات التنفیذ وإرشاداتھ. یجب أن توازن جمیع ھذه ا
ب على موظفي الحكومة والمقاولین مواصلة العمل تحت إشراف  مناسب مع الصحة والسالمة العامة مع ضمان استمرار تقدیم الخدمات والوظائف الحیویة. یج 

 المشرفین علیھم. 
 مزید من التوجیھ والدعم

 HEALTH -PA)1-877-724-.(3258-877-1 یمكن للشركات التي لدیھا أسئلة حول ما إذا كان ھذا التوجیھ ینطبق علیھا االتصال بقسم الصحة على 

 . ھنا.) التي تتضمن تطبیق أمر سالمة الشركة FAQsاألكثر شیوًعا (تتوفر األجوبة على األسئلة 

 إجابات على األسئلة األكثر شیوًعا التي تتضمن إرشادات خاصة بقطاع البناء.  ھنا باإلضافة إلى ذلك، تتوفر  

التوتر الشدیدین. اتصل بخط رسائل األزمات عن طریق إرسال  المساعدة متاحة لألشخاص الذین یعانون من صحتھم العقلیة أو العاطفیة أو یشعرون بالقلق أو 
 . 741-741رسالة نصیة إلى الرقم 

والمستلزمات األخرى  تدرك اإلدارة صعوبة شراء المواد التي تحتاجھا الشركات الستئناف عملیاتھا بأمان. إذا كانت ھناك حاجة للمساعدة لتحدید موقع األقنعة  

https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions/COVID-19%20Workplace%20Safety%20Questions.pdf
https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/bois/BOISFAQs/Pages/Construction-Guidance-COVID19.aspx
https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/bois/BOISFAQs/Pages/Construction-Guidance-COVID19.aspx
https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/bois/BOISFAQs/Pages/Construction-Guidance-COVID19.aspx
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 . مركز تبادل األعمال إلى األعمال.  وبة، یرجى زیارة لتنفیذ إجراءات السالمة المطل 

 التنفیذ 

 . 2020أبریل/نیسان  6صباحاً یوم االثنین،  12:00بدأ تنفیذ أمر الوزیر الذي یوجھ إجراءات سالمة البناء في الساعة 

 . 2020أبریل/نیسان  19ة مساء یوم األحد الموافق بدأ تنفیذ أمر الوزیر الذي یوجھ إجراءات السالمة الصحیة العامة لحمایة الشركة في الساعة الثامن 

 ) إلى أقصى حد من القانون: 19-وقد وجھ الحاكم الوكاالت الحكومیة والمسؤولین المحلیین المذكورین أدناه إلى إنفاذ األوامر المتعلقة بوباء فیروس كورونا (كوفید

 وزارة الصحة؛  •
 وزارة الزراعة؛  •
 وزارة العمل والصناعة؛  •
 والیة بنسلفانیا;شرطة   •
 المسؤولون المحلیون، باستعمال مواردھم لتنفیذ أوامر اإلغالق داخل نطاق اختصاصھم؛  •
 ھیئة مكافحة المشروبات الروحیة في بنسیلفانیا. •

 . ھنا. ینبغي أن یشیر موظفو إنفاذ القانون إلى إرشادات اإلنفاذ المتاحة عبر اإلنترنت

 ) فیمكنھم:19-في حال رغب الموظفون أو العمالء في اإلبالغ عن انتھاكات محتملة للصحة والسالمة في مكان العمل تتعلق بـ فیروس كورونا (كوفید 

 رفع شكوى إلى قسم الصحة المحلي أو وكالة إنفاذ القانون.  .1
 .www.health.pa.gov ھذا إلى العنوان  نموذج الویب  إرسال  .2
. OSHA.govإلى  تقّدم بشكوى ، وإذا كان ذلك مناسبًا،OSHAراجع إرشادات  .3

https://www.psp.pa.gov/Documents/Public%20Documents/Letter%20LEO%20Community.pdf
https://www.psp.pa.gov/Documents/Public%20Documents/Letter%20LEO%20Community.pdf
https://www.psp.pa.gov/Documents/Public%20Documents/Letter%20LEO%20Community.pdf
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/doh/COVID-19-Complaint
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/doh/COVID-19-Complaint
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/doh/COVID-19-Complaint
http://www.health.pa.gov/
http://www.health.pa.gov/
http://www.health.pa.gov/
https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html
https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html
https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html
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 ): التباعد االجتماعي والمتطلبات األخرى19-الحتواء انتشار فیروس كورونا (كوفید تذكیر

موح بھا واالنتقال األساسي المسموح بھ أو بموجب اإلعفاء من ھذه  عندما یكون األشخاص بحاجة إلى مغادرة أماكن إقامتھم فیما یتعلق باألنشطة الفردیة المس
 السیاسة، تشجع وزارة الصحة األفراد بقوة على االلتزام بالمتطلبات التالیة للتباعد االجتماعي: 

 الحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام عن األفراد اآلخرین؛  •

 ل بشكل متكرر قدر اإلمكان، أو استخدم معقم للیدین إذا لم یكن الصابون والماء متوفرین; ثانیة على األق 20اغسل یدیك بالصابون والماء لمدة   •

 قم بتغطیة السعال أو العطس بواسطة الكم أو المرفق، ولیس الیدین؛ ال تصافح باألیدي؛  •

 نظف مناطق السطح عالیة التالمس بانتظام; •

 في حال المرض، یُرجى البقاء في البیت؛ •

 شخًصا، بما في ذلك اجتماعات العمل أو المناسبات.  25مجموعات تزید عن ال تجتمع في  •

 ) 19-متطلبات االتصال بالموظفین وأي عمالء في الموقع حول أمان فیروس كورونا (كوفید

ھ الكومنولث للحفاظ على سالمة  ویتعین على الشركات التي تقوم بعملیات شخصیة أو تخدم الجمھور أن تجعل الموظفین والعمالء على علم بالتوجیھ الذي یقدم
 الناس في المؤسسة. 

 وباإلضافة إلى ذلك، یُطلب من الشركات أن تعترف علناً بمسؤولیتھا عن تنفیذ عملیاتھا لضمان الصحة و 

صفحة   وجد النشرة على ) للشركات" والتوقیع علیھا ونشرھا في منشآتھا. ت 19-یجب على الشركات طباعة نشرة "إجراءات السالمة من فیروس كورونا (كوفید
یجب على الشركات نشر منشور إعالني موقع في مساحة عامة للموظفین، وإذا كانت الشركة تخدم الجمھور، فیجب   ).19-ویب مصادر فیروس كورونا (كوفید

 على الشركة أیًضا نشر المنشور بالقرب من المدخل العام (المداخل العامة) للشركة في موقع (مواقع) بارز. 

نسختین من النشرة اإلعالنیة. إحداھما ھي مستند یمكن    ) 19-مصادر لفیروس كورونا (كوفیدوتقدم صفحة ویب الخاصة بموارد الكومنولث    مالحظة: 
(رسالة).  بوصة -8.5x11  (قانوني). أما المستند اآلخر فھو مستند یمكن طباعتھ على ورقتین مقاس    بوصة -8.5x14  طباعتھ على ورقة واحدة مقاس 

مصادر لفیروس كورونا   على  (versionبوصةx14-8.5  وبوصة -8.5x11إصدار  باإلضافة إلى ذلك، تتوفر الترجمات اإلسبانیة أیًضا 
یمكن للشركة اختیار اإلصدار الذي ترید استخدامھ ونشره في موقعھا (مواقعھا). ولیس من الضروري أن تستخدم   على صفحة ویب. )19-(كوفید

 الشركة كال اإلصدارین. 

راءات السالمة من فیروس كورونا  یجب على الشركات توقیع النشرة اإلعالنیة على المساحة المتوفرة. والتوقیع ھو إقرار بأن المالك أو اإلدارة على درایة بإج
الموقع أو  ) ویفھمون مسؤولیاتھم لتنفیذ اإلرشادات واإلجراءات. یجب توقیع النشرة اإلعالنیة من قبل مسؤول الشركة أو مدیر الموقع أو المشرف في  19-(كوفید

لذي یعمل "كمسؤول أمان في الجائحة" أو الشخص المسؤول عن  ما یعادلھ. كما تحتوي النشرة اإلعالنیة على مساحة مناسبة للشركة لإلشارة إلى الموظف ا
) الخاصة بالشركة (مكان عمل محدد). وینبغي عدم إعادة االقرار الموقع وتعیین موظفي األمان في الجائحة إلى  19-إجراءات السالمة من فیروس كورونا (كوفید

 لك وكالة محلیة إلنفاذ القانون. بل یجب أن یقتصر على نشره وجعلھ متاًحا إذا طلبت ذ -  ثالكومنول

 ویشجع الكومنولث الشركات على مشاركة ھذا التوجیھ أو النشرة االلكترونیة مع الموظفین أیضا. 
 . ثالكومنول وال یوجد أي شرط لتقدیم خطة استجابة للسالمة إلى 

 معلومات إضافیة 

) في  19-موقع ویب التابع لكومنویلث بنسلفانیا لالستجابة ضد فیروس كورونا (كوفیدللحصول على أحدث المعلومات الموثوقة، یرجى االستمرار في الرجوع إلى  
 covid-to-https://www.pa.gov/guides/responding-./19 بنسلفانیا: 

https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x14-1.pdf
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x11-1.pdf
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/Spanish-COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x11-1.pdf
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/Spanish-COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x14-1.pdf
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/Spanish-COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x14-1.pdf
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
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