
 يف السكن 08

 احرتم قواعد السلوك االجت�عي
 سيتم التحكم يف عملية الدخول وسيتم تنفيذها

عىل مراحل لتجنب التجمعات واالكتظاظ
عندما تصل إىل املنزل من العمل

اغسل يديك قبل ملس أي يشء
 قم بتنظيف وتطه� املفاتيح والجوال

والنظارات إلخ
ال تشارك زجاجات املياه واملرشوبات

 ال تشارك األكواب والصحون وأدوات األكل
األخرى

اغسل يديك قبل األكل والرشب
 تهوية األماكن املغلقة ملدة 8 إىل 10 

 دقائق عىل األقل كل ساعةقم بإزالة الق�مة
بشكل منتظم، واغسل يديك الحقاً

ال تنفيض مالبسك عند خلعها 
ال تنفيض املالبس املتسخة 
 إذا كانت هناك حالة مؤكدة أو مشتبه بإصابتها

 Ãرض كوفيد19-، فأبلغ عنها واتبع التعلي�ت
الخاصة بالعزل املنزيل

 من املهم تنظيف وتطه� األسطح املستخدمة
 بشكل متكرر، وكذلك مقابض األبواب والنوافذ

 ودرابيز األدراج وأجهزة التحكم عن بعد
 وأزرار الكهرباء وأدوات املطبخ  واملراحيض

 والطاوالت والكرايس واألجهزة الكهربائية
والهواتف، إلخ
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1,5 m

 قواعد السلوك االجت�عي

مكان العمل

 من أجل االستمرار يف العمل، من الرضوري 
االلتزام بقواعد السلوك االجت�عي، مثل

حافظ عىل مسافة األمان (1.5 م
اغسل يديك باستمرار 

الزامية استخدام الك�مة
ضع الك�مة واملناديل يف الحاويات املخصصة لذلك
قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس

استعمل املناديل ذات االستخدام الواحد
تجنب االتصال الجسدي

مداخل وممرات مراقبة وبدون تجمعات
ال تختلط مع أعضاء مجموعات العمل األخرى

احرتم تنظيم التدفقات املرورية
اعتني بنظافتك الشخصية

ال تشارك الطعام أو الرشاب

 يف مكان العمل (الحقول  أو املخازن او
املستودعات

 سيتم التحكم يف عملية الولوج ألماكن العمل
 وسيتم تنفيذها عىل مراحل لتجنب التجمعات

واالكتظاظ
ابق يف منطقتك

 ال تشارك األدوات واملعدات، فهي لالستخدام
الفردي

قم بتنظيف األدوات وتطه�ها
قم بغسل املالبس وتغي�ها يومياً

 اغسل يديك عند تغي� املالبس وافصل بÎ املالبس
املتسخة والنظيفة

تهوية األماكن املغلقة
 تطه� جميع األسطح املالمسة لليدين
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كشف ومراقبة كوفيد19-

  

 من املهم أن تفهم املعلومات والتدريب

 بشكل جيد وتام

املعلومات والتدريب

 ستكون جزًء من مجموعة عمل وال يجب

عليك االختالط بأشخاص آخرين

جزء من مجموعة

 إذا كانت لديك أعراض (حمى أو سعال أو ضيق

 يف التنفس أو غ�ها) أو كنت عىل اتصال بأشخاص

 مصابÎ بـمرض كوفيد-19، قم بإبالغ املرشف

عليك  أو اتصل بالهاتف 900203050

أعراض

 كل التنقالت تتم يف مجموعات صغ�ة لتجنب

االختالط واحرتام االجراءات املعمول بهذا الصدد

النقل والتنقالت

شهادة التلقيح ضد كوفيد19-     

 شهادة التعايف من كوفيد19- 

شهادة سلبية لفحص كوفيد19- 

شهادة االتحاد األوروØ الرقمية لكوفيد 

 قبل البدء يف العمل، عليِك تقديم شهادة تثبت 

:أنك محمية ضد كورونا

.

  
Úالربتوكول اإلجرا 

يف بيئات العمل املؤقت والعمل الفالحي يف إقليم الباسك

للوقاية من وباء كوفيد-19

كيف تنظف األسطح؟ 09
استخدم  املاء والصابون أو أي منظف شائع

 يف حالة األسطح التي يتم ملسها بشكل متكرر ويف 
الح�م بعد الخطوة السابقة، قم بالتطه� ك� ييل
 املستحرض املوىص به  من محلوالت التبيض - ماء

جافيل -التجارية
 محلول التبيض التجاري 50 غرام / لرت: أضف 25

مللرت من محلول التبيض إىل 1 لرت من املاء
 محلول التبيض التجاري 40 غرام / لرت: أضف 30 

مللرت من محلول التبيض إىل 1 لرت من املاء
 مثالً، "ملعقة كب�ة" تساوي 15 مللرت  

 عىل األسطح الرقيقة áكن استخدام كحول بنسبة 
70-95٪

 áكنك أيًضا استخدام املطهرات التي نصحت بها
السلطات الصحية

نظف باستمرار
استخدم قفازات ومالبس التنظيف

 اتبع التعلي�ت املوجودة عىل امللصقات وال تقم
بخلط املنتجات

استعمل أقمشة مختلفة للتطه�
اغسل وجفف معدات التنظيف بشكل جيد

اغسل يديك داãاً عند االنتهاء
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