
 نشرة معلومات 

 حول حقول الثلجفي  للمؤسسات التجارية نصائح

 COVID-19 بـ  إصابتهم  تثبتالضيوف الذين 

 ؟COVID-19 بـ إصابة أحد النزالء ثبتتماذا لو 

لك بعض االحتياطات اإلضافية  ستتيحداخل غرفته.  نفسهبالبقاء في منشأتك وعزل  للنزيلهي السماح  COVID-19أفضل طريقة لتقليل خطر اإلصابة بـ 

 . تعطيل عملك والحّد منوموظفيك  نزالئكالحفاظ على سالمة 

  بأمان في المنزل. COVID-19وإدارة  COVID-19بـ األشخاص الذين تثبت إصابتهم النصائح حول اتباع  COVID-19ثبت إصابتهم بـ تيجب على الذين 

 COVID-19بـ  إدارة النزالء الذين تثبت إصابتهم

  ثبوتأيام من تاريخ  7لمدة  الذاتيعزل الالبقاء في  COVID-19ثبت إصابتهم بـ تالذين يتعين على النزالء  - لخروج من الغرفةلأسباب  •
  ال  لكنإلى المنزل لمواصلة عزلهم الذاتي.  لالنتقالطلب الرعاية الطبية، أو لالعزل الذاتي في حالة الطوارئ، أو   بالخروج من. يُسمح لهم إصابتهم
إلى  االنتقال COVID-19ثبت إصابتهم بـ تالذين للنزالء . يمكن ابشرالالغرفة لمقابلة أشخاص آخرين أو للطعام و / أو  بالخروج منيُسمح 

العزل الذاتي  ب دائرة صحة نيو ساوث ويلز المتعلق دليللمزيد من المعلومات، راجع لبأمان.  لالنتقاليجب عليهم اتخاذ خطوات  إالّ أنهمنازلهم، 
 .COVID-19 بخصوص

على األرض بالخارج والمغادرة   األغراض، يجب عليك وضع نزيلأخرى إلى غرفة ال أغراضعند توصيل الطعام أو  - يل األغراضوتوصالطعام  •
 . عند فتح الباب لبس كّمامة النزالءقبل فتح الباب. يجب على 

ام منفصل. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يجب أن  استخدام حمّ  COVID-19ثبت إصابتهم بـ تالذين  النزالء، يجب على اإلمكان عند - المرافق المشتركة •
-COVIDثبت إصابتهم بـ تالذين  النزالء يجب على و الجسدي إلى أقصى حد.التباعد  وتنفيذالمشتركة  األماكنتكون هناك عمليات لتحسين تنظيف 

 . COVID-19ثبت إصابتهم بـ تالذين  النزالء استخدام المناطق العامة األخرى من قبل عدم ينبغيوام المشترك. عند استخدام الحمّ  كّمامات لبس 19

معلومات حول التنظيف والتعقيم  لع على . اطّ COVID-19 الذي ثبتت إصابته بـ النزيلمغادرة  إالّ بعدتنظيف الغرفة  عدمينبغي  - التنظيف •
 الروتيني في المجتمع.

ومعرفة ما يجب فعله في حالة ظهور أي منها. إذا ظهرت أعراض   COVID-19أعراض ـ بيجب توعية جميع الموظفين  - سالمة الموظفين •
  حاالت سلبية. يجب على الموظفين تقليلفحص والعزل حتى يحصل على نتيجة  COVID-19 بإجراء فحصعلى أحد الموظفين، ينبغي نصحه 

معه    التواصلالمتأثر من خالل  للنزيلالدعم  يجب تقديمو. مخالطيهممع و COVID-19 الذي ثبتت إصابتهم بـ النزالءاالتصال وجهاً لوجه مع 
إدارة العمل اآلمن  رجى الرجوع إلى لمزيد من المعلومات حول ممارسات العمل اآلمنة، يُ ل( قدر اإلمكان. مثالً  هاتفيةال بالمكالمات) بدون لمس

 معلومات ألماكن العمل.  – أستراليا 

تعّرف مناقشة معلومات  يجب عدمهذا يعني أنه والحق في حماية معلوماتهم الصحية الشخصية.  العزل الذاتيلألفراد الذين في  - الخصوصية •
وموظفي الغسيل   النزيلمع الموظفين المشاركين مباشرة في المساعدة في إدارتهم، مثل عمال النظافة في غرفة   متعلقة بصحتهم إالّ و شخصيتهم

اآلخرين أو أفراد  مقّدمي الرعايةع م ومخالطيهم COVID-19 األشخاص المصابين بـيجب عدم مناقشة تفاصيل ووخدمة الطعام ذوي الصلة. 
 الجمهور أو وسائل اإلعالم. 

اتباع  يجب ، ولكن بعزل أنفسهم همقيام، ال يلزم نزليين واللصيقينالمخالطين الم ىعلأعراض : إذا لم تظهر واللصيقونالمخالطون المنزليون  •
 نزليين واللصيقين.المخالطين المدائرة صحة نيو ساوث ويلز حول إرشادات 

 

 اعتبارات أخرى للمؤسسات التجارية 
  أن تفكّر بشكل جيد لتقرير المؤسسات التجاريةيجب على   - خاصة بها COVID بخصوصدخول آمن  شروط اإلقامةمنشآت قد تضع  •

 . وزبائنهاموظفيها  عافيةلضمان  لمنشآتهاالتدابير المناسبة 

( إلى تحسين استعداد الموظفين RATsالمستضدات السريعة )  لفحوصبسهولة  ةالمتاح اتؤدي اإلمدادتقد  - الحفاظ على اإلمدادات •

ومخالطيهم  الذين ثبتت إصابتهم  للنزالءالجراحية  الكّمامات. يمكن أن يساعد توفير COVID-19 فحوصللمشاركة في  والزبائن

 ين. اآلخر والزبائن)باإلضافة إلى معدات الحماية الشخصية للموظفين( في حماية الموظفين 

مؤسسة   يجب أن يكون لكل  .خاصة بك COVID-19 منخطة أمان استمر في الحفاظ على  - COVID-19 ـخطط األمان الخاصة ب •

 تغطي )على سبيل المثال ال الحصر(: COVID-19 منخطة أمان  تجارية

 ،امات المشتركةتنظيف وتعقيم الغرف والمغاسل والحمّ  •

 ، تنظيف وتطهير معدات التزلج المستأجرة •

 Bullocks  فيمثالً  ،إلى مواقف السيارات أو مراكز النقل حيث تركوا مركباتهم الخاصة COVID-19 من تثبت إصابته بـنقل  •
Flat السفر بأي شكل   للذين تثبت إصابتهمحيث ال يمكن  النزالءونقل   ألخذ المركبات من الموقع. من المستحسن وجود ترتيبات بديلة

 .ةالعام المواصالتمن أشكال وسائل 

 . 055 066 1300الرقم  أو مخاوف، يمكنك االتصال بوحدة الصحة العامة علىذا كانت لديك أية أسئلة إ
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close
https://www.snswlhd.health.nsw.gov.au/WWW_SNSWLHD/media/Brochures-and-Factsheets/Snowfields-COVID-19-advice-for-accommodation-providers.pdf
https://www.snswlhd.health.nsw.gov.au/WWW_SNSWLHD/media/Brochures-and-Factsheets/Snowfields-COVID-19-advice-for-accommodation-providers.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://covid19.swa.gov.au/covid-19-information-workplaces
https://covid19.swa.gov.au/covid-19-information-workplaces
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/rules/people-in-nsw#:%7E:text=Venues%20may%20set%20their%20own%20COVID%20Safe%20conditions%20of%20entry
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/safety-plans
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