اﻟـﻌــﻮدة ﻟـﻠــﻌـﻤـﻞ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ

اﻟﻌﻮدة
ﻟﻠﻌﻤﻞ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ

A

اﻟـﻌــﻮدة ﻟـﻠــﻌـﻤـﻞ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ

لقــد غيــرت جائحــة كوفيــد 19-مــن الطريقــة التــي تعمــل بهــا المؤسســات والشــركات حــول
العالــم ،وأصبــح العمــل مــن المنــزل ،والوصــول إلــى مهــام العمــل وتنفيذهــا عــن بعــد إلــى
جانــب االجتماعــات االفتراضيــة هــو النمــط الجديــد للعمــل .وحيــث أن هــذا المشــهد العالمــي
يفــرض نفســه فــي الوقــت الراهــن ،أصبــح من األهمية بمكان أن تبني الشــركات والمؤسســات
إطــار عمــل لمســاعدة الموظفيــن علــى العــودة إلــى مقــار عملهــم لمزاولــة وظائفهــم بأمــان.
ومــن جانبهــا ،وضعــت «النهضــة للخدمــات» ،شــركة حلــول خدمــات وإدارة المرافــق الرائــدة
فــي ســلطنة عمــان ،دليــا إرشــاديا مصممــً بعنايــة فائقــة يمثــل أفضــل الممارســات الواجــب
اتباعهــا لعــودة الموظفيــن لممارســة عملهــم ومهامهــم بأمــان.
والهــدف الرئيســي مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي هــو مســاعدة أصحــاب العمــل علــى تهيئــة
موظفيهــم للعــودة للعمــل بــكل ســهولة ويســر وأمــان فــي الوقــت نفســه .وهــو خالصــة
جهــود كبيــرة بذلتهــا فــرق المــوارد البشــرية ،والجــودة والصحــة والســامة والبيئــة ،وجاهزيــة
األعمــال بشــركة النهضــة .ويوفــر هــذا الدليــل إطاللــة عامــة باإلضافــة إلــى إرشــادات محــددة
مــن شــأنها أن تســاعد أصحــاب العمــل علــى تطويــر اســتراتيجية فاعلــة لعــودة موظفيهــم
إلــى مقــار العمــل مجــددا.
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معايير العودة إلى العمل
إن أول مســألة ينبغــي أن يتطــرق إليهــا أصحــاب األعمــال فــي هــذا الصــدد هــي تحديــد «مــن هــو الموظــف الــذي يمكــن لــه العــودة
إلــى مقــر العمــل» .ومــن خــال عمليــة التقييــم الذاتــي ،يمكــن ألصحــاب العمــل أن يضمنــوا اقتصــار العــودة علــى الموظفيــن
الالئقيــن صحيــا والذيــن اتبعــوا كافــة بروتوكــوالت وإجــراءات الســامة الضروريــة الخاصــة بكوفيــد .19-ولكــي يتــم هــذا ،يجــب علــى
كل موظــف أن يتلقــى رســالة بالبريــد اإللكترونــي فــي بدايــة األمــر ليكمــل اســتبيان التقييــم الذاتــي الخــاص بفيــروس كوفيــد،19-
وإذا أجــاب الموظــف بـــ «نعــم» علــى أي ســؤال فــي االســتبيان ،يتــم توجيهــه باللجــوء إلــى فريــق الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة
لمعرفــة المزيــد مــن التوجيهــات واإلرشــادات الواجــب اتباعهــا .كمــا ُيمنــع علــى أي موظــف أن يعــود إلــى مزاولــة عملــه مــن مقــر
العمــل إال بعــد التأكــد مــن ســامتهم ومالءمــة عودتهــم بالكامــل.

تحديد موظفي «العمل من المنزل»
يمكــن ،كاســتثناء لمــا ذكــر آنفــا ،للموظفيــن مــن أصحــاب الحــاالت الصحيــة المثبتــة مســبقا وممــن لديهــم مخــاوف أو مشــكالت
صحيــة أخــرى أن يواصلــوا العمــل مــن المنــزل .وتلــك الحــاالت تشــمل:

الموظفات في مرحلة الحمل /أو الموظفات
المرضعات.

أي شخص ثبت باالختبار اصابته
بكوفيد ،19-خالل آخر  30يوم.

األشخاص ممن تزيد أعمارهم عن  60سنة
مسجلة قبل
ولديهم مشكالت صحية
ّ
انتشار الفيروس؛ على أن يكون من بينها
واحدة أو اثنتين من الحاالت التالية :ارتفاع
ضغط الدم ،السكري ،أمراض القلب،
مشاكل في الجهاز التنفسي و/أو الكلى.

أي موظف اتصل مباشر ًة بحالة مشتبه
يوما
اصابتها بكوفيد 19-خالل الـ ً 14
الماضية.

األشخاص ممن لديهم أعراض كوفيد19-
الموضحة في استمارة التقييم الذاتي.

الموظفين الذين سافروا خارج ُعمان خالل الـ
يوما الماضية.
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أدوات الحماية الشخصية
بمجــرد تحديــد الموظفيــن الذيــن يمكنهــم العــودة لمقــار العمــل ،يجــب اخبارهــم وتوعيتهــم بتدابيــر الســامة اإللزاميــة التــي
يتوجــب اتباعهــا داخــل مقــار العمــل وااللتــزام بهــا بشــدة .كمــا يجــب تطبيــق هــذه التدابيــر علــى كافــة األشــخاص فــي كل
المســتويات الوظيفيــة وكل مــن يدخــل إلــى مقــر العمــل.
حيــث يــؤدي اســتخدام أدوات الوقايــة الشــخصية ،والتعقيــم ،والتخلــص المناســب مــن كل مــا يتــم اســتخدامه فــي هــذا الصــدد إلى
المســاهمة بشــكل فاعــل فــي مكافحــة الفيــروس والحــد من انتشــاره.

 .1ارتداء الكمامة إلزامي
على كل موظف ارتداء الكمامة خالل وجوده داخل مقر العمل.
توفر الشركة لكل موظف كمامات مصنوعة من القماش ،ومن مسؤولية الموظف نفسه أن يغسل
الكمامات ويعقمها بشكل منتظم.

 .2استخدام القفازات عند التعامل مع األشياء المشتركة
يجب على كل موظف أن يرتدي القفازات البالستيكية عند استخدام أي من األدوات أو األغراض أو
األجهزة المشتركة في مقر العمل ،كالطابعات أو ماكينة القهوة ،الخ.
يجب على كل موظف غسل يديه أو تعقيمها قبل وبعد استخدام هذه األدوات واألغراض
المشتركة.

 .3التخلص من أدوات الوقاية الشخصية بشكل مناسب
يجب أال يعيد الموظف استخدام أي كمامة أو قفاز مخصص لالستخدام مرة واحدة.
يجب تزويد المكاتب بسالت قمامة يمكن فتحها وإغالقها باستخدام القدم وليس اليد الستخدامها
في التخلص المناسب والسليم من الكمامات والقفازات المخصصة لالستخدام لمرة واحدة.
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التعقيم وتدابير السالمة
حيــث أن الموظفيــن هــم المعنيــون بتطبيــق التدابيــر االحترازيــة داخــل مقــر العمــل ،مــن المهــم جــدا أن يعرفــوا جيــدا ويفهمــوا
كافــة اإلجــراءات المتبعــة عنــد نقــاط دخــول المبنــى أو المناطــق المشــتركة مثــل االســتقبال أو المصاعــد أو مناطــق الــزوار وغيرهــا.

 .1تشجيع التباعد االجتماعي
تشجيع التباعد االجتماعي وتطبيقه
في مقر العمل؛ حيث من الضروري
أن يكون هناك مسافة متر على
األقل بين كل شخص وآخر .كما
ستكون هناك عالمات ملصقة على
األرض توضح الحد األدنى الواجب
اتباعه فيما يخص مسافة التباعد
االجتماعي لتسهيل األمر على
الجميع.

 .2فحص درجة حرارة الجسم
يجب قياس درجة حرارة الجسم
لألشخاص باستخدام أجهزة تعمل
عن بعد من دون تالمس مباشر مع
الجسد وتكون موضوعة في مدخل
الشركة .وفي حال كانت درجة حرارة
الشخص مرتفعةُ ،يمنع من الدخول
ويتم توجيهه إلى الطبيب.

 .3تذكير بالتعقيم
يتم تزويد الموظفين بمعقم
لليدين ،كما يتم تذكيرهم دوما
باستخدامه.
لتجنب أي اتصال أو تالمس غير
ضروري ،يتم تعطيل كافة أجهزة
االستشعار المثبتة باألبواب ،كما يتم
الحفاظ على األبواب مفتوحة.

 .4اتباع بروتوكوالت الجلوس
في المناطق المزدحمة عادة،
كمناطق االنتظار أو الزوار ،يجب
على الموظفين اتباع بروتوكوالت
الجلوس واستخدام الكراسي
البديلة فقط.
يتم توفير حواجز حماية من
األكريليك لحماية األشخاص الذين
يعملون في مناطق محددة
يضطرون فيها للتعامل عن قرب
مع اآلخرين.
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االستخدام المناسب للمصاعد
ـدا تحديــد قواعــد الســتخدامه ،كمــا
ُيعــد المصعــد أحــد أكثــر المناطــق مشــاركة بيــن الموظفيــن وغيرهــم؛ لذلــك مــن الضــروري جـ ً
يجــب علــى كل الموظفيــن اتبــاع هــذه القواعــد بشــكل صــارم.

ال تلمس وال تتكأ على
جدران المصعد من
الداخل

الحفاظ على مسافة
متر واحد على األقل
بينك وبين اآلخر داخل
المصعد

مسموح فقط
بشخصين كحد أقصى
الستعمال المصعد

ال تتحدث وأنت في
المصعد

تجنب لمس الوجه
بعد ضغطك على أزرار
المصعد بيدك
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المناطق المشتركة
يجــب علــى كل المؤسســات والشــركات التأكــد مــن وجــود وتفعيــل حزمــة مــن البروتوكــوالت المحــددة الواجــب التقيــد بهــا فــي
المســاحات المكتبيــة المشــتركة؛ كالمطبــخ ،والكفتيريــا ،ومنطقــة التدخيــن ،وغيرهــا مــن المناطــق المشــابهة .وفيمــا يلــي
بعــض اإلرشــادات التــي ستســاعد الموظفيــن فــي هــذا األمــر:

 .1الطابعات ،أجهزة المسح
الضوئي والتصوير
تشجيع الموظفين على استخدام
الطابعات عند الضرورة القصوى
فقط.
يجب على الموظفين ارتداء
القفازات عند استخدام هذه األجهزة
وعليهم أيضا تعقيم يديهم قبل
ذلك.

 .2المطبخ/الكفتيريا
لن يتم تقديم المشروبات
للموظفين؛ ويجب على كل موظف
أن يحضر مشروبه بنفسه.
يجب على الموظف ارتداء القفازات
عند استخدام ماكينة القهوة،
وعليه أن يتخلص من القفازات
مباشرة بعد ذلك.

 .4منطقة التدخين
يجب حث الموظفين على الحد
من عدد مرات ذهابهم لمنطقة
التدخين.
يمنع التواجد في منطقة التدخين
في مجموعات (العدد األقصى هو 3
أفراد) وعلى الجميع تعقيم األيدي
قبل العودة لمكاتبهم.

 .5الدرج
يجب على الموظفين عدم مالمسة
الدربزين خالل استخدامهم للدرج.
إذا المس الموظف الدربزين عليه
غسل/تعقيم يديه على الفور.

 .3منطقة تناول الطعام
يجب تشجيع الموظفين على
جلب طعامهم معهم ،والحفاظ
على التباعد االجتماعي عند تناول
الطعام في المنطقة المخصصة.
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تنظيف وتعقيم المكتب
مــن الطبيعــي أن يهتــم الموظفــون بكيفيــة تنظيــف وتعقيــم مكاتبهــم خــال هــذه المرحلــة .لذلــك ،علــى المؤسســات وأصحــاب
العمــل أن يقومــوا بتنظيــف المكاتــب بشــكل مناســب علــى فتــرات متقاربــة .وهكــذا ،يصبــح مقــر العمــل بالكامــل معقمــً ونظيفــً
قبــل عــودة الموظفيــن إلــى مكاتبهــم .وباإلضافــة إلــى هــذا ،يجــب تنظيــف المكاتــب بشــكل منتظــم للحــد مــن احتمــاالت انتشــار
العــدوى .وعلــى الرغــم مــن أن المكاتــب مكيفــة بالهــواء ،يجــب فتــح النوافــذ بيــن فتــرة وأخــرى لبعــض الوقــت لتجديــد الهــواء
بالمــكان.
أيضا ،لضمان توفر بيئة صحية في مقر العمل ،يجب تفعيل قاعدة «نظف مكتبك باستمرار».

كل موظف مسؤول
عن نظافة مكتبه

تنظيف مناطق
التالمس عالية
الخطورة بواسطة
«عامل النظافة»
المختص بشكل
منتظم

نظف مكتبك باستمرار
سالت مهمالت
منفصلة مخصصة
للتخلص من الكمامات
والقفازات تعمل
بالضغط عليها
بالقدم

توفير معقم األيدي
في العديد من األماكن
داخل مقر العمل
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نشر الوعي
الالفتات والعالمات
إن الوعــي بتدابيــر وإجــراءات الســامة مهــم جــدا فــي الســيطرة علــى الفيــروس والحــد مــن انتشــاره .لذلــك ،علــى أصحــاب العمــل
بنــاء ونشــر الوعــي بيــن الموظفيــن فيمــا يتعلــق بالخطــوات الواجــب اتباعهــا لمكافحــة كوفيــد ،19-وبالمعلومــات األخــرى الضروريــة
عبــر قنــوات تواصــل مناســبة.
لذلــك ،يجــب وضــع ملصقــات عنــد نقــاط التالمــس داخــل مقــر العمــل ،ليتمكــن الموظفــون مــن معرفــة وتحديــد المناطــق عاليــة
الخطــورة .وإذا حــدث أن المــس أي موظــف أي مــن هــذه النقــاط عاليــة الخطــورة ،عليــه أن يغســل أو يعقــم يديــه علــى الفــور لمنــع
أي انتشــار للفيــروس.
قائمة نقاط التالمس عالية الخطورة

مقابض األبواب

سالت المهمالت بأنواعها

مفاتيح اإلضاءة

الطابعات وأجهزة المسح والتصوير
الضوئي

أزرار المصعد

ماكينات القهوة وأجهزة المأكوالت
الخفيفة األخرى

دربزين الدرج
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بروتوكول االجتماعات
يجــب علــى المــدراء مســاعدة موظفيهــم فــي التعــود علــى بيئــة العمــل الجديــدة .حيــث أن مقــر العمــل «مــا بعــد كوفيــد»19-
أصبــح مختلفــا عــن الســابق ،والموظفــون بحاجــة إلــى بعــض الوقــت للتوائــم والتكيــف مــع األمــر .وعلــى الرغــم مــن أن االجتماعــات
أحــد جوانــب العمــل المهمــة للغايــة ،ننصــح بشــدة بعــدم اســتخدام غــرف االجتماعــات وننصــح بتجنــب االجتماعــات المباشــرة وجهــا
لوجــه .كمــا يجــب أن يكــون فريــق تقنيــة المعلومــات بالشــركة متوفــرا فــي أي وقــت لتقديــم المســاعدة لتســهيل عقــد االجتماعــات
التــي البــد منهــا.
كمــا يجــب أن تظــل كل غــرف االجتماعــات مغلقــة حتــى اشــعار آخــر .وفــي حــال تحديــد موعــد الجتمــاع مــا ،ينبغــي توفيــر أكبــر قاعــة
لالجتماعــات فقــط وبنــاء علــى حجــز مســبق وتنســيق مــع فريــق خدمــات الدعــم والمســاندة .كمــا أنــه يمنــع علــى الجميــع المصافحــة
باأليــدي خــال االجتمــاع ،وعليهــم أيضــا أن يحافظــوا علــى التباعــد االجتماعــي طــوال الوقــت.
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إدارة حركة الزوار
وفقا لإلجراء القياسي المتبع ،يجب فحص كل الزوار بأجهزة المسح قبل دخولهم مقر العمل .وسيتم
وسيطلب بكل احترام من أي شخص درجة حرارته عالية من
إجراء فحوصات درجة الحرارة على الزوار
ُ
المغادرة.

سيطلب من الزوار تعبئة استمارة إقرار ذاتي ،وفي حال وجود أية إجابات تدعو للقلق ،فسيتم إبالغ الزوار
بالقيود المفروضة على دخول مواقع العمل.

يجب على الموظف نفسه أن ينزل لمقابلة الزائر.

لن يسمح بدخول موظفي توصيل الطلبات إلى داخل مقر العمل؛ وعلى الموظف نفسه أن يذهب
لمنطقة االستقبال الستالم طلبه.
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