COVID-19
کسب و کار خود را در برابر کوید 19-مقاوم کنید
نوامب سال  ، 2020مسئول بهداشت استان ( )PHOبا صدور دستوری کلیه کارفرمایان را ملزم کرد که:
در 19
ر
• برنامه ی
ایمن  COVID-19خود را بازنگری کرده و از رعایت پروتکلهای مناسب اطمینان حاصل کنند.
• اطمینان یابند که گزینههای کار از خانه در صورت امکان به کار گرفته یمشود
•چنانچه امکان جداسازی کارگران و ر
مشبیان با فاصلهگذاری یا موانع نباشد ،اطمینان یابند که از ماسک استفاده یمنمایند.
ری
داشت عالئم  COVID-19از ورود به محل کار منع شوند.
• اطمینان یابند که کارگران و دیگران در صورت
ایمن در هر محل یمباشد ،و به ی
داشت پروتکلهای ی
داشت یک کسب و کار سالم در طول مدت زمان وجود کووید 19-به ی
ری
ری
معن
معن
رهبی برای جامعه یمشوید.
انجام دادن هرکار ممکن برای مراقبت از کارکنان و خودتان یمباشد ،ضمن این که تبدیل به الگو و ر
داشت کارکنان سالم و ر
مشبیان سالم به ی
ری
ری
داشت کسب و کارهای سالم است .در چند ماه گذشته ما شاهد کسب و کارهای زیادی
معن
ی
همچنت شیوع بیماری مجبور به تعطییل موقت شدهاند .با وارد شدن به فصل بیماریهای
بودهایم که بهمنظور مدیریت موارد ابتال و
ر
ر
بیشب در معرض ریسک قرار یمگبند .ویل اقدامات وجود دارند که اگر اتخاذ کنید ،یمتوانید از
تنفیس و آنفوالنزا ،کسب و کارها
تبدیل شدن کسب و کار خود به مورد بعدی که در اثر کووید 19-بسته یمشود ،جلوگبی کنید.
کارمندان (و ر
مشتیان) باید ماسک بزنند
اکنون پوشیدن ماسک برای همه در تمام محیطهای داخیل ساختمانهای عمویم و کاری الزایم است.
ی
از کارفرمایان  ،کارمندان و ر
مشبیان انتظار یم رود که همگ دستور پوشیدن ماسک را رعایت کنند.
پوشیدن ماسک در مکان های کاری ر
ر
مناطق که نیم توان فاصله ی
فبیگ را حفظ کرد الزایم است.
مشبک در تمام محلهای کار و
این مکانها عبارتند از:
•

آسانسورها

•

ی
آشبخانهها

•

پیشخوانهای پذیرش ر
مشبی

•

اتاقهای ر
اسباحت کارکنان

•

راهروها

•

اتاقهای مالقات با حضور بیش از چهار نفر

ً
ری
شست دست نیمشود.
لطفا توجه داشته باشید :ماسک جایگزین اقدامات دیگری مانند ماندن در خانه هنگام بیماری و
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اگر کارکنانتان بیمارند ،به آنها اجازه ندهید که رس کار ر
حاض شوند
نداشت کارکنانتان ر
ری
حن بهمدت یک روز بر رس کار یمتواند تأثبات جدی بر شما داشته باشد .با اینحال ،هزینه در خانه ماندن یک
کمب از ی
کارمند هنگایم که مریض باشد ،بسیار ر
زمات است که شما تمایم نبوهای کار خود را بهدلیل کووید 19-از دست بدهید ،یا
آن ها را در حال قرنطینه فردی قرار دهید و در نتیجه مجبور به تعطیل کردن کسب و کار خود در اثر این بیماری شوید.
ی
پشتیبات
هنگایم که هر کارمندی مریض یمشود ،باید خواسته شود که در خانه بماند .شما یم توانید با انجام این اقدامات از آنها
کنید:
•
•
•
•

ر
استعالج
پیشنهاد مرخیص
ری
نخواست نسخه پزشک
اجرای غربالگری روزانه با غربالگری شخیص برای بیماری
ی
ری
بایگات برای حصول اطمینان از اجرای مستمر
داشت یک
ضبط کردن پروسه و

ر
صورت که کارکنان عالئیم را در طول
غربالگری برای مشاهده عالئم باید بهصورت روزانه قبل از هر شیفت کاری انجام شود .در
شیفت کاری بروز دهند ،باید مورد حمایت قرار گبند و فورا محیط کار را ترک کنند.
محیطهای جمیع و فاصلهگذاری اجتمایع
ی
جات که یک
فاصلهگذاری اجتمایع تنها در محل کار معمول کارکنان اجرا نیمشود .مطمت شوید که فاصلهگذاری اجتمایع در هر ی
نبوی کار در طول روز یمرود و در طول انجام هر کاری که انجام یمدهد ،اعمال شود.
مشبک اعمال شود ،مثل اتاق ناهار ،اتقا ر
ر
ر
ی
بهداشن،
اسباحت ،رسویس
همچنت باید به تمام مکانهای
فاصلهگذاری اجتمایع
ر
ی
هات
اتاقهای پانچ ،اتاقهای تجهبات ،رختکن و هر محل مشبیک یمباشد که کارکنان بهصورت معمول در آنجا جمع یمشوند .محل ی
وجود دارد که ما در حال ی
حاض انتقال کووید 19-را در آنها مشاهده یمکنیم .شما یمتوانید ریسک انتقال را با این اقدامات کاهش
دهید:
•
•
•
•
•

مشبک برای حصول اطمینان از وجود فضای ی
حداکب ظرفیت برای تمام مکانهای ر
ر
ی
کاف برای فاصلهگذاری اجتمایع
تعیت
محدود کردن استفاده همزمان از فضاهای ر
مشبک با تیمبندی و دستهبندی کارکنان
ر
ی
صورت که امکان فاصلهگذاری اجتمایع
تجهبات محافظت فردی ،در
نصب موانع از جنس پلکیس گلس و فراهم نمودن
همیشه مقدور نباشد.
فراهم نمودن وسایل نقلیه شخیص در محل کار برای کارکنان
حصول اطمینان از در ر
دسبس بودن محلهای شستشوی دست و محصوالت نظافت و شسشتشو

گردهمایها
ی
ی
همچنت باید با پبوی از
هیچگونه دورهیم اجتمایع ،مهمات با ناهار دورهیم نباید وجود داشته باشد .بهعنوان یک کارفرما ،شما
ی
دستورات در زندیک شخیص خود و تشویق کارکنان به انجام همان کارها ،در نقش یک الگو برای کارکنان و جامعه خود باشید.
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ر
رر
داشت بایگای مناسب
ری
ری
داشت لیست بهروزی از کارکنان همراه با اطالعات تماس و اطالعات
داشت گزارش همراه با جزئیات از محل کار هر روزه کارکنان و
ی
ردیات نمونهها را در صورت بروز نمونه
مسئولت بهداشت عمویم کمک یمکند که امکان
شناسا یت (بهعنوان مثال تاری خ تولد) به
ر
ر
مثبت در محل شما ،داشته باشند .این یمتواند به کمب کردن تعداد نبوهای نیازمند قرنطینه در صورت بروز نمونه مثبت ،کمک
کند.
در محلهای کار بزرگ ،نتوها را گروه-بندی کنید
ی
ی
در محلهای کار بزرگ ،تغیبات و حرکت کارکنان بت بخشهای مختلف ،یا بت تیمهای مختلف را به حداقل رسانده و از رفت و
آمد نبوهای مربوط به بخشهای مختلف ی
بت یکدیگر جلوگبی کنید .این مسئله منجر به کاهش نبوهای در معرض در صورت
وجود یک نمونه مثبت ،یمشود.
به رفت و آمد فکر کنید
ر
ی
ماشت همکارانشان رس کار یمآیند و یا از رسویس اشبایک برای رس کار آمدن استفاده یمکنند ،هنگام
اگر یمدانید که کارکنانتان با
ی
شیفتبندی و تقسیم وظایف بت کارکنانتان ،آن را مد نظر قرار دهید .در حمل و نقل با رسویس ،قبل از سوار شدن کارکنان عالئم
ی
مطمت شوید که همه ماسک زده باشند و در هنگام حضور در داخل وسیله ،فاصله اجتمایع را رعایت کنند.
بیماری چک شوند و
مطمت شوید که دستورالعملهای ی
ی
ایمن کووید 19-و عالئم و نشانهها به زبان اول و اصیل کارکنان باشند.
عالوه بر موارد باال،
چتی که در مقابله با کووید 19-خوب باشد ،برای کسب و کار ر
هر ر
نت خوب است
اکنون زمان آن است که همه ما با یکدیگر تالش کنیم تا انتقال کووید 19-را کاهش دهیم .ممنون از شما برای انجام تمام تالشتان
ری
داشت خودتان ،کارکنانتان ،کسب و کارتان و جامعهتان.
برای سالم نگه
منابع برای مطالعه کارفرمایان:
•  - BCCDCاطالعات برای کارفرمایان
ی
ایمن کار بریتیش کلمبیا -اطالعات برای کارفرمایان
•
• فریزر هلث -اطالعات و منابع برای مقاوم کردن کسب کارتان در برابر کووید19-
ر
پوستها و عالئم نشانهگذاری برای کسب و کارتان:
• توجه -اگر احساس بیماری دارید وارد نشوید
• محیط عمویم -در برابر کووید  19ایمن بمانید
• فاصله اجتمایع در محیط عمویم
• از ماسک استفاده کنید
ر
بهداشن
• آداب رسویس
• آداب اتاق مالقات
• آداب اتاق ر
ی
اسباحت /آشبخانه
• آداب محل کار -محیط خود را ی
تمب نگه دارید
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•
•
•

ی
ضدعفوت کردن -دستهای خود را ی
تمب نگه دارید
بازدیدکنندگان باید قبل از ورود غربال شوند
برچسب کف -اینجا بایستید

منابع برای مطالعه کارکنان:
سالمن و اقدامات ی
ر
ایمن پیشگبانه
• ُورک سیف رتیس -خط تماس آگایه در مورد
• ُورک سیف رتیس -رد کردن کار ناایمن
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