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دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو 
المؤكد إصابتها بمرض كوفيد- 19 في 

مقرات العمل 

لجنة تنظيم العمل خالل جائحة كورونا

الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة (إرادة)



دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل 3

استعداد مقر العمل للتعامل مع الحاالت المشتبه أو 
المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19  

األعراض الواجب التنبه لها:

تقوم عيادة الموظفين أو قسم الموارد البشرية أو القسم المختص 
حسب جهة العمل بوضع آلية داخلية واضحة ومعلنة للتعامل مع الحاالت 

المشتبهة أو المؤكدة إصابتها وتشمل: 

ارتفاع درجة حرارة الجسم 
)عن طريق الفحص بمقياس الحرارة 

أو إحساس الموظف بارتفاع درجة حرارته(

السعال الجاف ضيق التنفس المفاجئ

تفعيــل الفحــص عنــد الدخــول لمقــر العمــل وذلــك بقيــاس درجــة الحــرارة والســؤال عــن األعــراض التنفســية 	 
والتحقــق مــن الحالــة فــي تطبيــق توكلنــا .

ــزل بمــا يتوافــق مــع 	  ــة مريــض آخــر بالمن ــة لإلجــازات المرضيــة وتشــمل االجــازة لرعاي وضــع سياســات مرن
أنظمــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

شمل•  ر العمل و ب في م ي ل لي دا ع  و
تعيين الشخص أو اإلدارة المسؤولة عن تلقي البالغ وماذا يتم بعد اإلبالغ.	 
اإلبالغ في حال ظهور أعراض لدى الموظف قبل وأثناء تواجده في مقر العمل.	 
اإلبالغ في حال كان الموظف مخالط لحالة مؤكدة.	 

التوضيــح للموظــف عــن الحــاالت التــي يحــق لــه فيهــا رفــع إجــازة مرضيــة أو عــدم الحضــور، علــي ســبيل 	 
ــال: إذا كان يعانــي مــن أعــراض تنفســية أو ارتفــاع بدرجــة حــرارة الجســم. المث

ــة التــي يمكــن للموظــف مراجعتهــا فــي حــال ظهــور 	  ــة للمستشــفيات والمراكــز الصحي ــة اإلحال وضــع آلي
األعــراض )علــى ســبيل المثــال مستشــفيات حكوميــة فقــط أو خاصــة فقــط أو قائمــة محــددة من مقدمي 

الخدمــات الصحيــة(.
وضــع آليــة للجــزاءات والعقوبــات وتعميمهــا علــى كافــة الموظفيــن وتكون اآللية مســتندة علــى تعليمات 	 

الجهــات ذات العالقــة كــوزارة الداخليــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، وتكــون هــذه اآلليــة 
مترتبــة علــى عــدم التعــاون أو تعمــد إخفــاء نتيجــة الفحوصــات أو عــدم اإلفصــاح عــن ظهــور األعــراض أو 

مخالطــة حالــة مؤكــدة. 
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يـتضمن دلـيل الـتعامـل مـع الـحاالت المشـتبه أو الـمؤكـد إصـابـتها بـمرض 

كـوفـيد- 19 فـي مـقرات الـعمل تـوصـيات فـيما يـجب الـقيام بـه قـبل وأثـناء 

وبـعد ظـهور حـالـة مشـتبهة أو حـالـة مـؤكـدة بـين الـموظـفين؛ ويسـتهدف 

هذا الدليل وضع السياسات الداخلية المناسبة لتطبيق اإلجراءات. 

كـما ويحـرص هـذا الـدلـيل عـلى سـالمـة الـموظـفين ، مـع اسـتمراريـة الـعمل 

بـــكفاءة عـــالـــية . وفـــق اإلجـــراءات والـــتدابـــير االحـــترازيـــة الـــتي اتخـــذتـــها 

الجمعية للتعامل مع جائحة كورونا .



اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص اإلصابة كوفيد- 19 داخل مقر العمل

دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل 4

وضع آلية سماح العودة للعمل للموظف المصاب )حالة مشتبهة أو مؤكدة( أو المخالط لحالة 	 
مؤكدة ويجب أن تتطلب حصول الموظف على تقرير طبي. 

األصل بأن تكون فترة الحجر المنزلي للمخالطين لحالة مؤكدة في المنزل )الذين يعيشون مع المخالط 	 
في نفس المنزل مثل الزوجة واألبناء أو األصدقاء والزمالء ( هي 14 يوم  من تاريخ آخر تعرض ، وفي 
حال ضرورة العودة للعمل تكون مدة الحجر المنزلي للمخالطين الذين ال تظهر عليهم أعراض 7 أيام 
مع وجود عينة سلبية )فحص البلمرة الجزيئي PCR( يتم أخذ العينة في اليوم الخامس ، مع ضرورة 

تطبيق االشتراطات الصحية الوقائية، وتكون جهة العمل مسؤولة عن مراقبة الحالة الصحية للمخالط.

عزل الموظف عن بقية الموظفين في غرفه أو منطقة مخصصة.	 
إلــزام الموظــف المريــض بارتــداء الكمامــة القماشــية طــوال الوقــت 	 

األيــدي. وتزويــده بمطهــر 
تقليــل االحتــكاك مــع الموظــف المريــض بحيــث ال يتعامــل معــه إال 	 

عــدد محــدود جــًدا مــن الموظفيــن مــع أهميــة لبســهم للكمامــة الطبيــة 
والمحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي وتطهيــر األيــدي بعــد االنتهــاء 

مــن مســاعدته.
يطلب من الموظف مراجعة الطبيب.	 
إذا كان الموظــف غيــر قــادر علــى الذهــاب بنفســه لمراجعــة الطبيــب 	 

يتــم طلــب التواصــل مــع أي شــخص مــن ذويــه لمســاعدته بالذهــاب الــى 
الطبيــب أو التواصــل مــع اإلســعاف فــي حــال اســتدعت حالــة الموظــف 
الصحيــة ذلــك ويمكــن أن يتــم االتصــال علــى 937 لطلــب المشــورة فــي 

كيفيــة التعامــل مــع المريــض.
الطلــب مــن الموظــف إرســال إثبــات زيــارة الطبيــب أو التقريــر الطبــي عــن 	 

طريــق وســائل االتصــال المعتمــدة لــدى جهــة عملــه بذلك.
تفعيل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد وإتباع اإلرشادات الصحية.	 
التعافــي وذلــك 	  بعــد  العمــل  إلــى  بالعــودة  للموظــف  الســماح  يتــم 

بإحضــار مــا يثبــت شــفاؤه مــن المــرض مــن منشــأة صحيــة او تحديــث 
الحالــة فــي تطبيــق توكلنــا أو تطبيــق صحتــي. 

اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص اإلصابة كوفيد-19 
داخل مقر العمل

ظهور أعراض كوفيد- 19 على أحد الموظفين (مشتبه بإصابته)ظهور أعراض كوفيد-19 على أحد الموظفين )مشتبه بإصابته(

عزل الموظف عن بقية الموظفين في غرفه أو منطقة مخصصة. •
إلزام الموظف المريض بارتداء الكمامة القماشية طوال الوقت وتزويده بمطهر •

األيدي. 
تقليل االحتكاك مع الموظف المريض بحيث ال يتعامل معه إال عدد محدود جًدا من •

الموظفين مع أهمية لبسهم للكمامة الطبية والمحافظة على التباعد االجتماعي 
وتطهير األيدي بعد االنتهاء من مساعدته. 

يطلب من الموظف مراجعة الطبيب. •
إذا كان الموظف غير قادر على الذهاب بنفسه لمراجعة الطبيب يتم طلب التواصل •

مع أي شخص من ذويه لمساعدته أو التواصل مع اإلسعاف في حال استدعت 
الحالة. 

الطلب من الموظف إرسال إثبات زيارة الطبيب أو التقرير الطبي عن طريق التواصل •
مع إدارة المركز . 

تفعيل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد وإتباع اإلرشادات الصحية. •
إذا كانت نتيجة فحص (PCR) الموظف سلبية: يمكن رجوع الموظف إلى العمل في •

حال زوال األعراض، وفي حال استمرار األعراض فيتم اتخاذ قرار اإلجازة الطبية ومدتها 
من قبل الطبيب المعالج (وفق الئحة الموارد البشرية). 

إذا كانت نتيجة فحص (PCR) الموظف إيجابية: يلتزم الموظف باإلجازة المرضية •
الممنوحة من وزارة الصحة وال يرجع إلى العمل إال بعد تغيير حالته من مصاب إلى 

متعافي في تطبيق توكلنا. 
إذا كانت الحالة تم تنوميها في المستشفى بسبب أعراض كوفيد- 19 فإن قرار •

عودتها إلى العمل يعتمد على تقرير الطبيب المعالج حسب الدليل الشامل لمرض 
كوفيد- 19 .
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وجود حالة مؤكدة لمرض كوفيد- 19 بين الموظفين
اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص اإلصابة كوفيد- 19 داخل مقر العمل
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الموظــف 	  تواجــد فيهــا  التــي  لألماكــن  والنوافــذ  األبــواب  فتــح  يتــم 
المريــض ألوقــات طويلــة )كالمكتــب أو غرفــة العــزل وغيرهــا(  لضمــان 
التهويــة الجيــدة ومــن ثــم تبــدأ عمليــة التطهيــر بشــكل كامــل قبــل إعادة 

اســتخدام المــكان.
يجــب تطهيــر القســم الــذي ظهــرت فيــه الحالــة بشــكل خــاص وبقيــة 	 

التوجيهــات  باتبــاع  عــام تطهيــرا دقيقــًا  بشــكل  العمــل  أقســام مقــر 
الــواردة فــي الدليــل العملــي لتطهيــر األماكــن العامــة.

يتم التعامل مع  الموظفين المخالطين كما هو مبين في الجدول أدناه.	 

ال يلزم عزله ويمكنه الحضور للعمل بشرط عدم ظهور األعراض.	 
فــي حــال ظهــور األعــراض يتــم معاملتــه كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة 	 

الخاصــة بذلــك فــي هــذا الجــدول.
ــًا، 	  ــر األيــدي دوري االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة )لبــس الكمامــة، وتطهي

والتباعــد االجتماعــي(.

تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
األصــل بــأن تكــون فتــرة الحجــر المنزلــي للمخالطيــن هــي 14 يومــًا مــن 	 

تاريــخ آخــر تعــرض  ولكــن فــي حــال ضــرورة العــودة للعمــل تكــون مــدة 
الحجــر المنزلــي للمخالطيــن الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض 7 أيــام مــع 
وجــود عينــة ســلبية )فحــص البلمــرة الجزيئــي PCR( يتــم أخــذ العينــة فــي 

اليــوم الخامــس.

وجود حالة مؤكدة لمرض كوفيد-19بين الموظفين

الموظف المحصن )وفقًا لتحديث حالة توكلنا(  والمخالط  مخالطة وثيقة 
لحالة مؤكدة 

الموظف الغير محصن والمخالط مخالطة وثيقة لحالة كوفيد-19

اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة 
مؤكدة داخل مقر العمل

يـتم فـتح األبـواب والـنوافـذ لـألمـاكـن الـتي تـواجـد فـيها الـموظـف الـمريـض ألوقـات •
طــويــلة ) كــالــمكتب أو غــرفــة الــعزل وغــيرهــا لــضمان الــتهويــة الــجيدة ومــن ثــم تــبدأ 

عملية التطهير بشكل كامل قبل إعادة استخدام المكان. 
يـجب تطهـير الـقسم الـذي ظهـرت فـيه الـحالـة بـشكل خـاص وبـقية أقـسام مـقر الـعمل •

بــشكل عــام تطهــيرا دقــيقًا بــاتــباع الــتوجــيهات الــواردة فــي الــدلــيل الــعملي لتطهــير 
األماكن العامة. 

يتم التعامل مع الموظفين المخالطين كما هو مبين في اإلجراءات التالية .•

وجود حالة مؤكدة لمرض كوفيد-19 بين الموظفين
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اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة مؤكدة داخل مقر العمل

الموظف المحصن (وفقًا لتحديث حالة توكلنا) 
 والمخالط مخالطة وثيقة لحالة مؤكدة

ال يلزم عزله ويمكنه الحضور للعمل بشرط عدم ظهور األعراض. •
فـي حـال ظـهور األعـراض يـتم مـعامـلته كـما هـو مـبين فـي الـفقرة الـخاصـة بـذلـك فـي •

هذا الدليل. 
االلـــتزام بـــاإلجـــراءات الـــوقـــائـــية (لـــبس الـــكمامـــة، وتطهـــير األيـــدي دوريـــًا،والـــتباعـــد •

االجتماعي).

دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل 5

الموظــف 	  تواجــد فيهــا  التــي  لألماكــن  والنوافــذ  األبــواب  فتــح  يتــم 
المريــض ألوقــات طويلــة )كالمكتــب أو غرفــة العــزل وغيرهــا(  لضمــان 
التهويــة الجيــدة ومــن ثــم تبــدأ عمليــة التطهيــر بشــكل كامــل قبــل إعادة 

اســتخدام المــكان.
يجــب تطهيــر القســم الــذي ظهــرت فيــه الحالــة بشــكل خــاص وبقيــة 	 

التوجيهــات  باتبــاع  عــام تطهيــرا دقيقــًا  بشــكل  العمــل  أقســام مقــر 
الــواردة فــي الدليــل العملــي لتطهيــر األماكــن العامــة.

يتم التعامل مع  الموظفين المخالطين كما هو مبين في الجدول أدناه.	 

ال يلزم عزله ويمكنه الحضور للعمل بشرط عدم ظهور األعراض.	 
فــي حــال ظهــور األعــراض يتــم معاملتــه كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة 	 

الخاصــة بذلــك فــي هــذا الجــدول.
ــًا، 	  ــر األيــدي دوري االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة )لبــس الكمامــة، وتطهي

والتباعــد االجتماعــي(.

تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
األصــل بــأن تكــون فتــرة الحجــر المنزلــي للمخالطيــن هــي 14 يومــًا مــن 	 

تاريــخ آخــر تعــرض  ولكــن فــي حــال ضــرورة العــودة للعمــل تكــون مــدة 
الحجــر المنزلــي للمخالطيــن الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض 7 أيــام مــع 
وجــود عينــة ســلبية )فحــص البلمــرة الجزيئــي PCR( يتــم أخــذ العينــة فــي 

اليــوم الخامــس.

وجود حالة مؤكدة لمرض كوفيد-19بين الموظفين

الموظف المحصن )وفقًا لتحديث حالة توكلنا(  والمخالط  مخالطة وثيقة 
لحالة مؤكدة 

الموظف الغير محصن والمخالط مخالطة وثيقة لحالة كوفيد-19

اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة 
مؤكدة داخل مقر العمل

المخالط الغير وثيق و الذي لم تظهر عليه أعراض

دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل 6

 	 )PCR( يتم فحصهم مخبريًا
يتم عزلهم بالمنزل إلى حين ظهور النتيجة 	 
تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
إذا كانــت النتيجــة ســلبية: يمكــن رجــوع الموظــف إلــى العمــل في حال • 

زوال األعــراض، وفــي حــال اســتمرار األعــراض فيتــم اتخــاذ قــرار اإلجــازة 
الطبيــة ومدتهــا مــن قبــل الطبيــب المعالــج.

إذا كانــت النتيجــة إيجابيــة: يعطــى إجــازة مرضيــة علــى حســب تقديــر • 
الطبيــب المعالــج أو حالتــه فــي برنامــج توكلنــا وال يرجــع إلــى العمــل إال 

بعــد تغيــر حالتــه مــن مصــاب إلــى متعافــي فــي تطبيــق توكلنــا.

إذا كان الموظف المخالط محصنًا فال يلزم عمل أي إجراء.	 
إذا كان المخالطــون غيــر محصنيــن فيجــب حصرهــم ومتابعتهــم بشــكل 	 

يومــي لمــدة 14 يومــا مــن تاريــخ آخــر المخالطــة )مرفــق نمــوذج الحصــر(.
ال يلزم عزلهم منزليًا 	 
يجــب توعيتهــم بأعــراض المــرض ومــا يجــب عليهــم فعلــه لــو ظهــرت 	 

عليهــم األعــراض.
تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
ــًا، 	  ــر األيــدي دوري االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة )لبــس الكمامــة، وتطهي

والتباعــد االجتماعــي(.

الموظف الذي ظهرت عليه أعراض )سواًء كان محصن أو غير محصن( 

المخالط الغير وثيق و الذي لم تظهر عليه أعراض 

إذا كان الموظف المخالط محصنًا فال يلزم عمل أي إجراء. •
ال يلزم عزلهم. •
تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد. •
االلتزام باإلجراءات الوقائية (لبس الكمامة، وتطهير األيدي دوريًا، والتباعد •

االجتماعي).
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اإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص اإلصابة بكوفيد- 19 خارج مقر العمل

في حال مخالطة الموظف لحالة مؤكدة خارج المنزل

ال يلزم الموظف بالحجر وبإمكانه مزاوله عمله مع مراقبه األعراض. •
تـوجـيه الـموظـف وأسـرتـه بـااللـتزام بـاإلجـراءات الـوقـائـية (لـبس الـكمامـة، تطهـير األيـدي •

دوريًا، والتباعد االجتماعي). 
تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد. •
فـي حـال ظـهور أعـراض يـتم إتـباع اإلجـراءات الـواردة فـي (اإلجـراءات الـواجـب اتـباعـها •

في حال تأكد تواجد حالة مؤكدة لمرض كوفيد- 19 في مقر العمل).

ال يلزم عزله ويمكنه الحضور للعمل سواء كانت المخالطة وثيقة أو غير وثيقة •
وسواًء كانت في المنزل أو خارج المنزل، بشرط عدم ظهور األعراض. 

في حال ظهور األعراض يتم معاملته كما هو مبين في الفقرة الخاصة بذلك في •
هذا الدليل. 

االلتزام باإلجراءات الوقائية (لبس الكمامة، وتطهير األيدي دوريًا،والتباعد •
االجتماعي).

دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل 7

اإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص اإلصابة بكوفيد-19 
خارج مقر العمل

ال يلزم الموظف بالحجر وبإمكانه مزاوله عمله مع مراقبه األعراض.	 
توجيــه الموظــف وأســرته بااللتــزام باإلجــراءات الوقائية )لبــس الكمامة، 	 

تطهيــر األيــدي دوريــًا، والتباعــد االجتماعي( 
تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
فــي حــال ظهــور أعــراض يتــم إتبــاع اإلجــراءات الــواردة فــي )اإلجــراءات 	 

الواجــب اتباعهــا فــي حــال تأكــد تواجــد حالــة مؤكــدة لمــرض كوفيــد-19 
فــي مقــر العمــل(

تعتبر المخالطة وثيقة.	 
توجيه الموظف بتفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
األصــل بــأن تكــون فتــرة الحجــر المنزلــي للمخالطيــن هــي 14 يومــًا مــن 	 

تاريــخ آخــر تعــرض  ولكــن فــي حــال ضــرورة العــودة للعمــل تكــون مــدة 
الحجــر المنزلــي للمخالطيــن الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض 7 أيــام مــع 
وجــود عينــة ســلبية )فحــص البلمــرة الجزيئــي PCR( يتــم أخــذ العينــة فــي 

اليــوم الخامــس.

ال يلــزم عزلــه ويمكنــه الحضــور للعمــل ســواء ً كانــت المخالطــة وثيقــة 	 
أو غيــر وثيقــة وســواًء كانــت فــي المنــزل أو خــارج المنــزل، بشــرط عــدم 

ظهــور األعــراض.
فــي حــال ظهــور األعــراض يتــم معاملتــه كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة 	 

الخاصــة بذلــك فــي هــذا الجــدول.
ــًا، 	  ــر األيــدي دوري االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة )لبــس الكمامــة، وتطهي

والتباعــد االجتماعــي(.

في حال مخالطة الموظف لحالة مؤكدة خارج المنزل

في حال مخالطة  الموظف غير المحصن لحالة مؤكدة من أفراد المنزل

في حال كان الموظف محصن وفقًا لتحديث توكلنا 
في حال كان الموظف محصن وفقًا لتحديث توكلنا )المخالط المحصن لحالة مؤكدة(

 (المخالط المحصن لحالة مؤكدة)

دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل 5

الموظــف 	  تواجــد فيهــا  التــي  لألماكــن  والنوافــذ  األبــواب  فتــح  يتــم 
المريــض ألوقــات طويلــة )كالمكتــب أو غرفــة العــزل وغيرهــا(  لضمــان 
التهويــة الجيــدة ومــن ثــم تبــدأ عمليــة التطهيــر بشــكل كامــل قبــل إعادة 

اســتخدام المــكان.
يجــب تطهيــر القســم الــذي ظهــرت فيــه الحالــة بشــكل خــاص وبقيــة 	 

التوجيهــات  باتبــاع  عــام تطهيــرا دقيقــًا  بشــكل  العمــل  أقســام مقــر 
الــواردة فــي الدليــل العملــي لتطهيــر األماكــن العامــة.

يتم التعامل مع  الموظفين المخالطين كما هو مبين في الجدول أدناه.	 

ال يلزم عزله ويمكنه الحضور للعمل بشرط عدم ظهور األعراض.	 
فــي حــال ظهــور األعــراض يتــم معاملتــه كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة 	 

الخاصــة بذلــك فــي هــذا الجــدول.
ــًا، 	  ــر األيــدي دوري االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة )لبــس الكمامــة، وتطهي

والتباعــد االجتماعــي(.

تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
األصــل بــأن تكــون فتــرة الحجــر المنزلــي للمخالطيــن هــي 14 يومــًا مــن 	 

تاريــخ آخــر تعــرض  ولكــن فــي حــال ضــرورة العــودة للعمــل تكــون مــدة 
الحجــر المنزلــي للمخالطيــن الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض 7 أيــام مــع 
وجــود عينــة ســلبية )فحــص البلمــرة الجزيئــي PCR( يتــم أخــذ العينــة فــي 

اليــوم الخامــس.

وجود حالة مؤكدة لمرض كوفيد-19بين الموظفين

الموظف المحصن )وفقًا لتحديث حالة توكلنا(  والمخالط  مخالطة وثيقة 
لحالة مؤكدة 

الموظف الغير محصن والمخالط مخالطة وثيقة لحالة كوفيد-19

اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة 
مؤكدة داخل مقر العمل
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اإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص اإلصابة بكوفيد- 19 خارج مقر العمل

في حال ظهور أعراض على الموظف بعد المخالطة 
لحالة مؤكدة سواًء خارج أو داخل المنزل

يجب على الموظف الذي تظهر عليه األعراض عدم الحضور لمقر العمل وإبالغ إدارة •
المركز عن طريق وسائل االتصال المعتمدة لذلك. 

عدم السماح للموظف بدخول مقر العمل. •
توجيه الموظف بمراجعة الطبيب في المستشفى أو المركز الصحي وإرسال إثبات •

الزيارة لجهة العمل عن طريق وسائل االتصال المعتمدة بذلك. 
يتم السماح للموظف بالعودة إلى العمل بعد التعافي وذلك بإحضار ما يثبت شفاؤه •

من المرض من منشأة صحية أو حسب التحديث للحالة في تطبيق توكلنا أو تطبيق 
صحتي.

دليل التعامل مع الحاالت المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل 7

اإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص اإلصابة بكوفيد-19 
خارج مقر العمل

ال يلزم الموظف بالحجر وبإمكانه مزاوله عمله مع مراقبه األعراض.	 
توجيــه الموظــف وأســرته بااللتــزام باإلجــراءات الوقائية )لبــس الكمامة، 	 

تطهيــر األيــدي دوريــًا، والتباعــد االجتماعي( 
تفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
فــي حــال ظهــور أعــراض يتــم إتبــاع اإلجــراءات الــواردة فــي )اإلجــراءات 	 

الواجــب اتباعهــا فــي حــال تأكــد تواجــد حالــة مؤكــدة لمــرض كوفيــد-19 
فــي مقــر العمــل(

تعتبر المخالطة وثيقة.	 
توجيه الموظف بتفعيل تطبيق توكلنا وتباعد.	 
األصــل بــأن تكــون فتــرة الحجــر المنزلــي للمخالطيــن هــي 14 يومــًا مــن 	 

تاريــخ آخــر تعــرض  ولكــن فــي حــال ضــرورة العــودة للعمــل تكــون مــدة 
الحجــر المنزلــي للمخالطيــن الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض 7 أيــام مــع 
وجــود عينــة ســلبية )فحــص البلمــرة الجزيئــي PCR( يتــم أخــذ العينــة فــي 

اليــوم الخامــس.

ال يلــزم عزلــه ويمكنــه الحضــور للعمــل ســواء ً كانــت المخالطــة وثيقــة 	 
أو غيــر وثيقــة وســواًء كانــت فــي المنــزل أو خــارج المنــزل، بشــرط عــدم 

ظهــور األعــراض.
فــي حــال ظهــور األعــراض يتــم معاملتــه كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة 	 

الخاصــة بذلــك فــي هــذا الجــدول.
ــًا، 	  ــر األيــدي دوري االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة )لبــس الكمامــة، وتطهي

والتباعــد االجتماعــي(.

في حال مخالطة الموظف لحالة مؤكدة خارج المنزل

في حال مخالطة  الموظف غير المحصن لحالة مؤكدة من أفراد المنزل

في حال كان الموظف محصن وفقًا لتحديث توكلنا 
)المخالط المحصن لحالة مؤكدة(
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لالستفسارات والتواصل مع لجنة تنظيم العمل خالل جائحة كورونا
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البريد االلكتروني التحويلة رقم الهاتفالمركز

111mandejani@eradah.infoمركز متالزمة داون

111ktaweel@eradah.org.saمركز التأهيل نساء

104mmalliti@eradah.org.saمركز التأهيل رجال

222ali@eradah.infoاإلدارة العامة

0133470986

0133497791

0133560517

0133560517
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