
والشارة نضع بين أيديكم الدليل االرشادي فيه مجموعة من النظم والقواعد المعتمدة وفقا ألنظمة الطوارئ

والتي 03/05/2020البنفسجية استعدادا لمزاولة نشاط المجلس المحلي بالكامل اعتبارا من يوم االحد 

ف حمايتهم بهدتتمحور في سلوكيات المستخدمين والزوار خالل تواجدهم في الحيز العام وفي أماكن عملهم

. من انتقال العدوى

قبال الزوار سيكون مغلق، بحيث يجب تنسيق المواعيد والزيارات ما قبل ولن يسمح باست: مدخل المجلس

بئة التصريح العرضيين كما وسيتولى احد الموظفين بفحص كل من يدخل المجلس والتأكد بانهم قاموا بتع

الدوام اليومي واالستمارة الخاصة بتفاصيلهم وقياس درجة حرارتهم، وبتدوين المعطيات وتحويلها في نهاية

.السيد رجا مسعود مع الحفاظ على خصوصية الفرد وحماية المعلوماتالكورونالمسؤول 

.ساعات3ينصح بغسل اليدين عند الدخول لمكان العمل والخروج منه أقله كل 

م المعدات ال ينصح بنقل المعدات بين الموظفين، واذا كان ال بد من ذلك فيجب تعقي–استخدام المعدات 

.المستخدمة بشكل متكرر مع كل استخدام ألي طرف اخر

.تظميجب توخي الحذر واالهتمام بتنظيف األسطح والمفاتيح ومقابض األبواب والمكابس بشكل من

اثناء التنقل ينصح بتقليل الحركة بين مكاتب المجلس والموظفين وارتداء الكمامة: التنقل بين المكاتب

.والدخول ألي مكتب اخر

يتم االلتزام يفضل راكب واحد بالسيارة واذا لزم األمر مسموح بسفر موظفين شريطة ان: السفر بالسيارة 

.بالتعليمات االحترازية مثل ارتداء الكمامة وجلوس الراكب الثاني في الخلف

03/05/2020الدليل االرشادي لعودة مزاولة العمل بالكامل بدءا من 
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بيت وعدم على الموظف المريض او الذي ال يشعر انه في حالة جيدة او يعاني من الحمى، السعال وصعوبات في التنفس البقاء في ال

.ساعة48الحضور للعمل إال بعد التعافي او بعد مرور 

شخص بين الالواح عازلة ما على مسافة مترين بين شخص واخر او استعمال المحافظهمكتبه الثابت، تأدية عمله في الموظف على 

.والثاني

لغاية خمسة موظفين، متر مربع يسمح بتواجد 20أن يكون هناك موظفان وفوق مسموح -متًرا مربعًا20في غرفة تصل مساحتها إلى 

. يمكن ادخال عدد أكبر فيما لو كان هناك عازل او حاجز يمنع وصول الرذاذ بين الموظف والشخص االضافيالحاليتين وفي 

.أشخاص8ممنوع االجتماعات ألكثر من –عمل اجتماعات 

ول أي كل موظف ملزم بالحضور للعمل متزودا بالكمامة، سيتم تزويد موظفي الحقل بالمعدات الالزمة ال يسمح بدخ–الكمامة ارتداء 

.شخص بدون تزوده بالكمامة

عبئة درجة عند المدخل بجنب مكتب االستقبال وتقياس المجلس دخوله كل موظف ملزم عند : درجة الحرار والتصريح الصحيقياس 

.االستمارة والتصريح الصحي ضمن تطبيق الحضور

ه وليس طعامه في مكتبان يتناول مسموح بتواجد موظف واحد الستعمال المطبخ ، وعلى كل موظف : ( ما بعد رمضان)المطبخ استعمال 

.في حيز مشترك

التجمع أو االزدحاميحظر 

التعليمات وعلى مدير القسم متابعة االمر والتزام موظفيه ب. مع موظفين ثابتينتعامل المزودين الحفاظ على –والزائرين المزودين 

مكان عملهللموظف للعمل بها خالل تواجده في إرشادات 
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:  استقبال الجمهور

الخدمة هاتفيا او من خالل الخدمات الرقمية يفضل ان تقدم 

:يتم استقبال الجمهور اال باستيفاء الشروط التالية ال 

تحديد موعد مسبق تجنبا للتجمهر والتجمع داخل اقسام المجلس

الحفاظ على يسمح للموظف مقدم الخدمة باستقبال اثنين فقط في نفس الوقت مع

مسافة مترين بينهم وبين الموظف

 متر 15في باحة االنتظار يسمح بوجود شخص واحد لكل

 دمةللخمتلقي تنصيب حواجز عازلة ما بين الموظف مقدم الخدمة والشخص

 تفاصيل وبيانات الداخلين تدوين متابعة

الحفاظ على تنظيف وتعقيم متكرر داخل األقسام
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نظم وقواعد وتوزيعها على الموظفين للعمل بهاعليه تحضير 

 ت والمعطيات يومية وتقديم تقرير لرئيس ومدير عام المجلس حول الفعاليامسؤوليته متابعة

التي بين يديه

 ي ذلك على دخول الموظفين لمكاتبهم ومنشاتهم وكذلك المزودين بما فمسؤوليته االشراف

ض أي من رصد مسار المصابين فيما لو مرلكي يتمكن للعمل حضور الموظفين تسجيل 

موظف، مزود او زبون ،ال سمح هللا،

 دائم وااللتزام الالنظافة والتعقيم بعناية على وتوجيه الموظفين للحفاظ مسؤوليته االشراف

.للعملله وصوعند كل موظف االهتمام بتنظيف مكتبه بتطبيق التعليمات الوقائية، على 

يةتطبيق تعليمات الشارة البنفسجمسؤول عن : الكورونامسؤول ومفوض 
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