قائمة التحقق الخاصة بالوقاية من وباء فيروس
كورونا المستجد في منشآت صناعة األحذية والحقائب
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هل تم تخطيط القدرة االستيعابية لمركبات الخدمة (المواصالت) وفقًا لقواعد التباعد االجتماعي؟
هل يتم تنظيف وتعقيم وتطهير مركبات الخدمة (المواصالت) و خاصة األسطح األكثر مالمسة ،على فترات وبانتظام؟
هل تم وضع مطهر اليدين الكحولي في مركبات الخدمة (المواصالت)؟
هل يتخذ العاملون التدابير الخاصة بتحقيق التباعد االجتماعي وتقليل التالمس ،واستخدام أدوات النظافة الشخصية عند مداخل
ومخارج العمل؟
هل تم منع الزوار من دخول المنشأة باستثناء الظروف االجبارية؟
هل تم اتخاذ التدابير الوقائية تجاه الزبائن ,في صاالت المبيعات؟
هل يتم قياس درجات حرارة الجسم للموظفين والمقاولين الفرعيين و مزودي السلع والخدمات عند الدخول إلى العمل باستخدام
مقياس الحرارة الغير تالمسي ؟
هل تم توعية الموظفين حول قواعد النظافة و حول وباء فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه ؟
هل تم تعليق لوحات وصور وملصقات توعية حول وباء فيروس كورونا المستجد في لوحة االعالنات ؟
هل تم مشاركة بريد الكتروني توعوي حول فيروس كورونا مع الشركات الواجب استقبالها ضمن المنشاة مثل شركات الصيانة
والموردين؟
هل يتم توفير إمكانية وصول جميع الموظفين والزائرين والزبائن إلى مطهرات األيدي الكحولية أو الماء والصابون بكميات
كافية في مداخل ومخارج الموظفين واألماكن االجتماعية األخرى(مثل أماكن االستراحة)؟
هل تم تدريب الموظفين على تقنيات غسل اليدين الفعالة؟
هل تم تحديث ادارة المخاطر و خطط الطوارئ الحالية مع االخذ بعين االعتبار التدابير الخاصة بوباء فيروس كورونا
المستجد؟
هل تم تخطيط العمل بشكل يوفر استمرار العمل باقل عدد ممكن من العمال ويحافظ على قواعد التباعد االجتماعي بين
الموظفين؟
هل تم تحديد األعمال التي يمكن القيام بها عن بعد أو بنظام الورديات ,وتوجيه الموظيفن بهذا الشكل ؟
هل يتم عقد االجتماعات والتدريبات غير الممكن تأجيلها بأساليب مثل التعليم عن بعد والمؤتمرات الهاتفية ؟
هل يتم ضمان عقد االجتماعات والدورات التدريبية (في الحاالت التي يكون فيها التعليم عن بعد غير ممكن) بحضور الحد
األدنى من الموظفين مع مراعاة قواعد التباعد االجتماعي ؟
هل يتم متابعة التعلميات االرشادية الصادة عن الوزرات المعنية وتحديث التدابير الوقائية وفقا لذلك؟
هل يتم عمل التهوية الطبيعية المناسبة والكافية لمكان العمل؟
هل تم التحقق من أنظمة التهوية واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع التلوث؟
هل يتم االهتمام بتنظيف وتعقيم األجهزة ذات االستخدام المشترك في مناطق اإلنتاج مثل الطابعات وما إلى ذلك ،باالضافة
الى الطاوالت وأسطح المعدات التي يتم مالمستها بشكل متكرر ؟
هل تم منع الموظفين من التجمع بطريقة تخالف قواعد التباعد االجتماعي في المناطق االجتماعية مثل كافتيريا الموظفين و
وأماكن احتساء الشاي والشرفات والحدائق  ،إلخ؟
هل تم اتخاذ التدابير الالزمة من أجل منع مالمسة مالبس العمل مع المالبس الشخصية للموظين ؟
هل يتم تزويد الموظفين بعدد كاف من معدات الوقاية الشخصية ضد خطر انتقال االمراض بمايتناسب مع المعايير ,و مسار
العمل المفروض ؟
هل يتم رمي الكمامات الطبية في سلة النفايات المعزولة بشكل مناسب في مكان خارج مكان العمل؟
هل يتم التخلص من الكمامات الطبية المستخدمة بشكل مناسب؟
هل يتم تنظيف وتعقيم معدات الوقاية الشخصية القابلة إلعادة االستخدام قبل وبعد كل استخدام وفقًا لتوصية الشركة المصنعة ؟
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هل تم تامين خروج الموظفين لتناول الطعام باوقات مختلفة حسب كل وردية لتجنب االزدحام في الكافتيريا والحفاظ على
التباعد االجتماعي؟
هل تم ترتيب المقاعد في قاعة الطعام وفقا لقواعد التباعد االجتماعي؟
هل تم تأمين كمية كافية من مواد النظافة و مجففات األيدي في المناطق المشتركة مثل قاعة الطعام ،دورات المياه ،غرفة
المالبس  ،إلخ؟
هل يتم مراعاة قواعد النظافة العامة و النظافة الشخصية قبل وبعد استخدام الحمامات ودورات المياه  .وهل يتم تعقيم وتطهير
هذه االماكن باستمرار؟
هل يتم التأكد من ارتداء الكمامة من قبل الموظفين الذين يعانون من الحرارة المرتفعة والسعال وضيق التنفس وغيرها من
األعراض وعزلهم عن باقي الموظفين؟
هل تم االتصال برقم  184من اجل الموظف المعزول ،وتوجيههُ وفقًا لنصائح وتوجيهات مسؤلي الصحة؟

