
للتعامل في موقع العمل في حال االشتباه 
(بفيروس كورونا) بإصابة أحد الموظفيـــن 

الدليل المختصر 



أواًل ( متى يكون الموظف مشتبها بإصابته:

طبقا لتعليمات وزارة الصحة يجب تطبيق المعايير التالية للفرز البصري لالشتباه في أحد 
األشخاص انه مصاب بالتهاب تنفسي حاد ناتج عن فيروس كورونا )محدثة بتاريخ 2020/03/11(:  

د 2 ارتفاع الحرارة  أعلى  من 38 1

2 السعال 2

2 ضيق تنفس 3

1 التهاب حلق او سيالن أنف 4

5

تاريخ سفر ألحد بالد اإلصابة

أو تاريخ اختالط مباشر بمصاب 

 خالل فترة 14 يوم فأقل
5

3 تاريخ تعرض لحالة كورونا القديمة 
اخر 14 يوم 6

2 تعرض مباشر للجمال أو منتجاتها 
بشكل مباشر او غير مباشر 7

1 تاريخ زيارة مستشفى يوجد بها حالة
كورونا القديمة اخر 14 يوم 8

المجموع

التقييم العنصر النقاطالرقم



ثانيًا( آلية اكتشاف حاالت االشتباه:

• المستوى األول:
توعية الموظفين وتدريبهم على التعامل مع جدول الفرز البصري عن طريق رسائل التوعية 

باإليميل والتليغرام لتقييم حالتهم الصحية بأنفسهم وتجنب الحضور للعمل اذا كانت النتيجة 
4  فأكثر والتواصل مع الفريق الخاص بفيروس كورونا.

• المستوى الثاني:
ــع  ــي جمي ــركة ف ــول الش ــذ دخ ــع مناف ــى جمي ــاله عل ــر أع ــب المعايي ــري حس ــرز البص ــل الف تفعي
ــوارد  ــق الم ــن طري ــك ع ــى ذل ــم عل ــد تدريبه ــي بع ــن الصناع ــي األم ــق موظف ــن طري ــع ع المواق

البشــرية.

• المستوى الثالث:
تفعيــل الفــرز البصــري حســب المعاييــر أعــاله فــي جميــع إدارات الشــركة عــن طريــق مســئول 
الســالمة بــكل إدارة بعــد تدريبــه علــى ذلــك عــن طريــق المــوارد البشــرية، ويكلــف يوميــا بفــرز 

الموظفيــن التابعيــن إلدارتــه. 



ثالثًا( اإلجراءات الوقائية الالزمة حسب نتيجة التقييم والفرز البصري:

اذا كانت نتيجة تقييم الموظف لنفسه أو الفرز البصري بموقع العمل 4 فأكثر فيجب اتباع التعليمات التالية: 
1. إذا كان الموظف هو من قام بالتقييم لنفسه فيتوجب عليه عدم التوجه للعمل وإبالغ الفريق الخاص 

بفيروس كورونا على األرقام المعلنة ليتم توجيهه لإلجراء الصحيح، 
2. إذا كان التقييم على منفذ الدخول لموقع العمل فيقوم األمن الصناعي بعدم تمكين الموظف من الدخول 

الى موقع العمل وأخذ بيانات الموظف وإبالغ الفريق الخاص بفيروس كورونا
3. إذا كان التقييم عن طريق مسئول السالمة في موقع العمل يتم االتصال على الفريق الخاص بفيروس كورونا 

الذي سيقوم بتوجيه الموظف لمغادرة موقع العمل وتنفيذ التعليمات.
4. يتوجه الموظف بنفسه مباشرة  أو توجيهه ألقرب مستشفى إلجراء الكشف الطبي التشخيصي، ويتم 

احتساب إجازة مرضية له طبقا للنظام.
5. يرفع الموظف تقرير طبي صادر من الجهة الطبية في نفس اليوم الى االيميل الخاص بفريق االستفسارات 

بمنطقة األعمال التابع لها.  
6. عدم تمكين الموظف من العودة للعمل إال بعد احضار تقرير طبي يوضح أنه قام بإعادة الفحص عند الطبيب 

المعالج والتأكد من تماثله للشفاء بشكل تام.
7. في حال أوصت الجهة الطبية بعمل فحص PCR لفيروس كورونا يتم اعتماد التالي: 

 

• في حال كانت نتيجة الفحص سلبية: 
يســتمر الموظــف فــي العــزل المنزلــي لحيــن إتمــام فتــرة 14 يومــا مــن تاريــخ الفــرز 

البصــري، وتحتســب أيــام غيــاب الموظــف كإجــازة مرضيــة.

• في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية: 
1- يتم االلتزام الكامل والتعاون مع توجيهات وزارة الصحة.

2- يمنــح الموظــف إجــازة مرضيــة لحيــن تمــام شــفائه، وال يمّكــن مــن مباشــرة 
العمــل إال بعــد تقديــم تقريــر طبــي يوضــح حالتــه الصحيــة.

3- تتبع نفس التعليمات مع موظفي المقاول.
8- يتــم رفــع تقريــر يومــي مــن مديــري اإلدارات الــى الفريــق الخــاص بفيــروس كورونا 

بــكل منطقــة بحــاالت االشــتباه فقــط ، لمتابعتهــا مــن خــالل الفريق.



الجهة المسئولةموقع العملاإلجراءم

الفرز البصري والتقييم طبقا للجدول أعاله.1

المراكز الرئيسية بمناطق 
األمن الصناعياألعمال

طبيب العيادة أو المسعف محطات التوليد
بالوحدة اإلسعافية

مسئول السالمةالمواقع األخرى

2
إبالغ الموارد البشرية بمنطقة األعمال )مرفق 

قائمة بتحويلة وايميل الفريق الخاص 
بفيروس كورونا بمناطق األعمال(.

المراكز الرئيسية بمناطق 
األمن الصناعياألعمال

طبيب العيادة أو المسعف محطات التوليد
بالوحدة اإلسعافية

الرئيس المباشرالمواقع األخرى

الموارد البشريةجميع المواقعاالتصال على الجهات المعنية على الرقم: 3937

4

إخراج الموظف المشتبه بإصابته من موقع 
العمل وتوجيهه لمراجعة أقرب جهة طبية 
وتسليمه نسخة مطبوعة من معايير العزل 

المنزلي.
 األمن الصناعي / جميع المواقع

مسئول السالمة باإلدارة

5

إذا كان المشتبه بإصابته من موظفي المقاول 
يضاف إلى ما سبق إبالغ اإلدارة المشرفة على 
العقد بمنطقة األعمال إلبالغ الشركة التابع 

لها موظف المقاول لتوفير موظف بديل غير 
مخالط للموظف المشتبه بإصابته وعدم 

تمكين الموظف المشتبه بإصابته بالعمل في 
الشركة حتى تثبت سالمته.

مدير اإلدارة المشرفة على جميع المواقع
العقد

رابعًا ( اإلجراء المطلوب ومسئولية كل طرف:



6

العمــل  فــي  المخالطــون  الموظفــون  يســتمر 
بشــكل طبيعــي ويتــم حصــر معلوماتهــم قبــل 
انتهــاء الــدوام ومغــادرة الموقــع، باإلضافــة إلــى 
اليديــن والوجــه جيــدا وكذلــك  ضــرورة غســل 
تطهيــر األدوات الشــخصية قبــل المغــادرة وعنــد 
ــل  ــس بالكام ــر المالب ــم تغيي ــزل يت ــودة للمن الع

ــاخن،  ــاء الس ــلها بالم ــم غس ويت

اليــوم  يعــود الموظــف المخالــط للعمــل فــي 
التالــي وال يتخــذ بحقــه أي إجــراء إال فــي حــال 
أكثــر  أو   4 أعــراض عليــه وكان تقييمــه  ظهــور 
طبقــا للمعاييــر أعــاله، أو إذا ثبــت إيجابيــة تحليــل 

الموظــف المشــتبه فــي إصابتــه. 

إدارة الموظفجميع المواقع

7

يتــم تطهيــر االرضيــات باســتخدام المطهــرات 
امــا  مــاء”،  لتــر   10  / ديتــول  لتــر   1 كلــور/  لتــر   1“
المكاتــب يتــم تطهيرهــا باســتخدام المطهــرات 
االحتياطــات  أخــذ  70%،بعــد  تركيــز  الكحوليــة 
ارتــداء  مــن  النظافــة  عمــال  لوقايــة  الالزمــة 
كامــل أدوات الوقايــة مثــل الكمامــات والقفــازات 

وغيــره. الواقيــة  والنظــارات 

إدارة المرافقجميع المواقع

8

للمشــتبه  التحليــل  نتيجــة  كانــت  حــال  فــي 
إيجابيــة:  بإصابتــه 

· ســيقوم فريــق مكافحــة العــدوى بــوزارة 	
الصحــة بالتواصــل مــع المخالطيــن المســجلة 
أســماؤهم ألخــذ عينــات ويتــم منحهــم  إجــازة 

ــزل. ــل المن ــزل داخ ــا للع ــدة 14 يوم ــة لم مرضي

· إذا كانــت نتيجــة العينــة للمخالــط إيجابيــة 	
عــن  مؤكــدة  كحالــة  معــه  التعامــل  ســيتم 

طريــق وزارة الصحــة.

· إذا كانــت نتيجــة العينــة للمخالــط ســلبية 	
يســتكمل اإلجــازة المرضيــة لمــدة 14 يومــا، ثــم 
لتوقيــع  الطبيــة  الجهــات  أحــد  بزيــارة  يقــوم 
الفريــق  طبــي  تقريــر  ورفــع  الطبــي  الفحــص 
ــه  ــا ليتــم إقــرار عودت الخــاص بفيــروس كورون

للعمــل. 

الموارد البشريةجميع المواقع

9
المصــاب  للموظــف  اليوميــة  المتابعــة  تتــم 
ــدة 14  ــزل لم ــرة الع ــي فت ــن ف ــك المخالطي وكذل

يــوم عــن طريــق فريــق التواصــل .
الموارد البشريةجميع المواقع

10

للمشــتبه  التحليــل  نتيجــة  كانــت  حــال  فــي 
ســلبية:  بإصابتــه 

يســتكمل فتــرة العــزل المنزلــي لمــدة 14 يومــا 
ثــم يقــوم بزيــارة أحــد الجهــات الطبيــة لتوقيــع 
الفريــق  طبــي  تقريــر  ورفــع  الطبــي  الفحــص 
ــه  ــا ليتــم إقــرار عودت الخــاص بفيــروس كورون

للعمــل. 

الموارد البشريةجميع المواقع



سيتم تحديث هذا الدليل دوريًا طبقا للتحديثات التي تصدر من وزارة الصحة

بخصــوص موظفــي المحطــات الذيــن تتطلــب طبيعــة عملهــم الصعــود علــى متــن الســفن 
حاملــة الوقــود والتــي تصــل مــن موانــئ دوليــة،  وحســب إفــادة األجهــزة المختصــة أن الســفن ال 
يســمح لهــا بدخــول الميــاه اإلقليميــة والرســو فــي أي مــن موانــئ أو أماكــن الرســو فــي المملكــة إال 
بعــد أن يكــون تــم فحــص جميــع طاقمهــا، لذلــك ال يوجــد مــا يمنــع موظفينــا مــن الصعــود علــى 
ــاظ  ــازات والحف ــات و القف ــداء الكمام ــل ارت ــة مث ــات الالزم ــذ االحتياط ــد أخ ــفن بع ــذه الس ــن ه مت
علــى مســافة مناســبة مــن أفــراد طاقــم الســفينة لحيــن انتهــاء عملهــم ثــم النــزول مــن علــى 
ســطح الســفينة، والتخلــص مــن أدوات الوقايــة بالطــرق الصحيحــة وتطهيــر األيــدي والوجــه بالمــاء 

والصابــون والمعقمــات الكحوليــة.

تعريف الشخص المخالط أو "االتصال المباشر":

مــن قــام بزيــارة مريــض مؤكــدة إصابتــه 
ــس  ــي نف ــاء ف ــرض COVID-19 او البق بم

.19-COVID ــض ــة لمري ــة القريب البيئ

أو  مقربــة  علــى  أو  مــع  يعمــل  مــن 
مــع  العمــل  موقــع  نفــس  مشــاركة 

.19-COVID مريــض  

  19-COVID مريــض   مــع  ســافر  مــن 
النقــل. نــوع مــن وســائل  فــي أي 

مــن يعيــش فــي نفــس المنــزل 
.19-COVID مــع مريــض


