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28 آذار/مارس 2021

COVID-19 قائمة تأّكد خاصة بـــ
سارية بدًءا من 29 آذار/مارس 2021

أمور عامة

لقد قمنا بإعداد خطة السالمة اخلاصة بـــ COVID-19 هذه ملساعدتك على إيجاد بيئة آمنة لك ولعمالك 
وزبائنك وإبقائها كذلك. 

أكمل هذه اخلطة بالتشاور مع عمالك، مث شاركها معهم. سيساعد ذلك على إبطاء انتشار COVID-19 وطمأنة زبائنك إىل أن بإمكانهم زيارة مصلحتك أو شركتك بأمان. 
قد تحتاج إىل تحديث اخلطة يف املستقبل، ذلك أن القيود والنصائح تتغرّي - ميكنك إجراء تغيريات يف اخلطة إذا قمت بطبعها أو حفظها، أو ميكن أن ختتار تزنيل وإعداد 

صيغة جديدة للخطة.

على املصاحل التجارية والشركات اّتباع أوامر الصحة العامة الحالّية املتعلقة بــــ COVID-19، وعليهم إدارة املخاطر على املوظفني واألشخاص اآلخرين طبًقا لقوانني 
nsw.gov.au صحة وسالمة العمل. للمزيد من املعلومات والنصائح املختصة بقطاعك ُزر املوقع

تفاصيل املصلحة التجارية أو الشركة

 اسم املصلحة التجارية أو الشركة:

مّت إكمال اخلطة من جانب:

مّتت املوافقة عليها من جانب:

< إرشادات ملصلحتك التجارية أو شركتك
إرشادات ملكان عملك واإلجراءات اليت ستطّبقها للحفاظ على سالمة زبائنك وعمالك

اإلجراءاتاإلرشادات

عافية املوظفني والزبائن

ال تسمح بدخول املوظفني والزّوار والزبائن املتوّعكني إىل املكان

 وّفر املعلومات والتدريب اخلاص بكوفيد 19 للعاملني، مبا يف ذلك مىت 
يجب أن خيضعوا للفحص، والتباعد الجسدي، وارتداء األقنعة، والنظافة.

اعرض شروط الدخول ألي زبائن أو زّوار )موقع إلكرتوين، وسائل إعالم اجتماعي، 
نقاط الدخول( مبا يف ذلك متطلبات التباُعد، إذا كان الشخص متوّعًكا، وحفظ السجالت.

 يجب أن تكمل األنواع األخرى من األماكن أو املنشآت داخل مبانيها خطط أمان 
من كوفيد-19 عند االقتضاء. إذا مت أخذ تفاصيل االتصال إلكرتونًيا عند الدخول إىل 

 املبىن الرئيسي يف اليوم ذي الصلة، فقد ال تكون هناك حاجة إىل جمع إضايف 
 لتفاصيل االتصال عرب الطرق اإللكرتونية إذا مل يكن هناك مدخل عام آخر إىل 

املباين الفرعية. ومع ذلك، يجب الحصول على تفاصيل اتصال إضافية ووقت الدخول 
حيث تكون هذه املباين الفرعية عبارة عن صاالت رياضية داخلية، ونوادي ليلية، 

وأماكن ضيافة لتناول الطعام، وحانات، وبارات.

احرص عىل تدابير السالمة من COVID. استمر في عملك.
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اإلجراءاتاملتطلبات

التباعد الجسدي

 يجب أال تتجاوز السعة أكثر من شخص واحد لكل 2 مرت مربع من املساحة يف املبىن، 
أو 25 شخًصا.

ساعد على التباعد الجسدي مبسافة 1,5 مرت حيثما أمكن ذلك.

تجنب تجمهر الناس يف مناطق معينة قدر اإلمكان.

فّكر يف وضع اسرتاتيجيات إلدارة التجمعات اليت قد تتشّكل مباشرة خارج املبىن.

اإلجراءاتاملتطلبات

النظافة الصحية والتنظيف

اّتبع ممارسات النظافة الصحية الجيدة لليدين. وضع معقمات اليدين يف النقاط 
الرئيسية باملكان.

تأكد من وجود كمّيات كافية من صابون اليدين واملناشف الورقّية أو النشافات 
اإللكرتونية. 

 نظف املناطق املستخدمة بشكل متكرر )مبا يف ذلك مناطق لعب األطفال( 
 يومًيا على األقل باستخدام منظف / مطهر. نظف باستمرار املناطق واألسطح 

اليت يتم ملسها بشكل متكرر..

بالنسبة لألماكن الداخلّية، قم بزيادة التهوية الطبيعّية، وذلك بفتح النوافذ واألبواب 
حيثما أمكن، وزيادة التهوية امليكانيكّية باستخدام إعدادات أجهزة التكييف واألجهزة 

 األخرى قدر اإلمكان )عن طريق السماح ألكرب قدر من اهلواء اخلارجي بالدخول 
والحد أو تجّنب إعادة تدوير اهلواء مثاًل(.

اإلجراءاتاملتطلبات

حفظ السجالت

احتفظ بسجل يحتوي على أسماء جميع العاملني والزبائن واملقاولني وأرقام 
هواتفهم وأوقات دخول كٍل منهم ملدة 28 يوًما على األقل. ويجب الحصول على 
تفاصيل االتصال بكل شخص باستخدام إحدى الوسائل اإللكرتونّية غريالتالمسّية، 

مثل QR )االستجابة السريعة( أو ما شابه. 

يجب وضع إجراءات لضمان تقدمي الزبائن لبيانات االتصال املطلوبة.
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حفظ السجالت

 يجب تقدمي السجالت بأقصى سرعة، ولكن ضمن أربع ساعات يف كل األحوال، 
عند طلبها من ِقبل موّظف مسؤول مصّرح له بذلك.

إذا تعّذر على شخٍص ما تقدمي بيانات االتصال بسبب العمر أو عائق الّلغة، ميكن 
لشخٍص آخر تقدمي بيانات االتصال باإلنابة عنه. وإذا كانت هناك أّية ظروف طارئة 

تُحول دون استخدام الوسائل اإللكرتونّية يف جمع بيانات االتصال )كانقطاع شبكة 
 اإلنرتنت مثاًل(، حينها يجب إدخال أّية سّجالت ورقّية إلكرتونّيًا يف جدول بيانات 

مثل spreadsheet خالل 12 ساعة.
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