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 لمحتويات:ا

 .المستهدفة من هذا الدليلالفئة  -

 .الغرض من هذا الدليل -

 .19-كوفيدكورونا  فيروسعن مقدمة تعريفية  -

 التقيد بها في مصانع وشركات األغذيةالواجب الصحية  شتراطاتاإلو رشاداتاإل -

  . وتحلية المياه

 

 

 

 

 التالية : الفئاتالدليل يستهدف هذا 

أو توزيع أو األغذية المتخصصين في تصنيع أو تغليف  ومصانع في شركات العاملين .１

 .المواد الغذائية بجميع أنواعها نقل

 نقل أو  تغليف أو  تحلية في المتخصصين المياه تحلية ومصانع شركات في العاملين .２

  .المياه عبوات

 في نفس المصنع أو الشركة. أو أعمال النظافة عمال اإلداريةفي األ الموظفين .３

 

 

 

 

عالمياً،  19-المسبب لمرض كوفيد الحاالت اإليجابية باإلصابة بفيروس كورونا الجديد زديادإمع 
رشادي لكي يساعد تم عمل هذا الدليل اإل ومع وجود حاالت إيجابية في المملكة العربية السعودية،

 19-كوفيدطرق التعامل مع مرض  علىالمياه تحلية  أو  األغذيةومصانع  شركات العاملين في
الفيروس و حاالت  رنتشاإللحد من  هذا الدليل تباعإوالتهديد الذي قد يسببه، ويجب  هنتقالإوطرق 

 . ذلك ىرتبة علت طوارئ الصحة العامة الم

 

أو  رشادي للعاملين في شركات ومصانع األغذيةالدليل اإل

١٩-لمكافحة كوفيد تحلية المياه  

 الفئة المستهدفة من هذا الدليل

 الغرض من هذا الدليل
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ال فيروس كورونا  

 Covid-19مستجد

التي تسبب  RNA عائلة كبيرة من فيروسات الحمض النووي الريبي هي فيروسات كورونا
أمراًضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األكثر حدة مثل متالزمة الشرق األوسط 

 )سارس(.  الحادة الوخيمةومتالزمة الجهاز التنفسي   التنفسية

على و  2019نهاية عام  19-تم تسجيل أول حالة من فيروس كورونا  المسبب لمرض كوفيد 
إلى  متدإأن المرض يا في جمهورية الصين، إال ئ الرغم من أنه تم تسجيل معظم الحاالت مبد

 .الدول حول العالمغلب أ

  )COVID-(19فيروس  كيف ينتشر

بالسعال أو الزفير فإنه يقوم بإطالق قطرات   19-بمرض كوفيد عندما يقوم الشخص المصاب 
من السوائل المصابة بالمرض، وتقوم تلك القطرات المصاحبة لذلك بالسقوط على األسطح 

 .واألشياء القريبة منه مثل المكاتب أو الطاوالت أو الهواتف
األشخاص لتلك األسطح الملوثة ثم لمس العين أو الفم أو ومن ثم ينتقل المرض عن طريق لمس 

 .الوجه
نتقال المرض إذا كان الشخص يقف على بعد متر واحد أو مترين من الشخص إكذلك من الممكن 

وذلك عن طريق المخالطة المباشرة من خالل الرذاذ المتطاير من هؤالء بالمرض المصاب 
 .المصابين

يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها، إال  بالمرضمصابين مع العلم بأن معظم األشخاص ال
 .أن البعض قد يمر بتجربة أكثر خطورة وقد يحتاج إلى رعاية في المستشفى

 أعراض اإلصابة

من أبرز أعراض اإلصابة: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور األعراض أحياًنا 
مضاعفات حادة لمن يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي، أو إلى التهاب رئوي. وقد تسبب العدوى 

 .كبار السنباإلضافة الى مثل السكري وأمراض القلب والرئة  أمراًضا مزمنة

 19-كوفيد كورونا فيروس عن تعريفية مقدمة
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 الصحية،ستجابة الكاملة لجميع أنواع المخاطر  الجاهزية واإلرفع  يجب    الصحي،لمفهوم األمن    تحقيقا  

مسبب لمرض     الاإلصابة بفيروس كورنا  خطر ءحتواإلتطبيق خطة طوارئ الصحة العامة و 

ومشاركة   ،المصانع أو الشركات    هذه  سمح هللا في  و مؤكدة الأ  ةحدوث أي حالة مشتبه  عند  19-كوفيد

مراض لوقاية من األالوطني لمركز الو الصحة  ومنها وزارةمن الجهات ذات العالقة  العديد

مرض  رنتشاإساهم في السيطرة على التي ت  ةحترازي اإلاإلجراءات  تنفيذعلى  ومكافحتها )وقاية(

 التالي:على النحو  19-كوفيد

  الترصد الوبائي واشتراطات رشاداتإ.١
 

 :عند الدخول والخروج، تتضمنلمصنع إنشاء نقطة فحص لجميع العاملين في ا •

  .معتمدة من هيئة الدواء والغذاء قياسفحص درجة الحرارة بأجهزة  -

 .السؤال عن األعراض التنفسية وتشمل السعال أو ضيق التنفس -

 السؤال عن وجود أعراض أخرى )إسهال، غثيان، قيء وغيرها(. -

 

  :ييلويشمل ما  لجميع العاملين اليومي فحصالاالحتفاظ بسجل  •

 الثالثي. االسم  -

 رقم الجوال. -

 رقم الهوية.  -

 .أو األعراض األخرى ان وجدت عراض التنفسيةاأل اليومي،قياس درجة الحرارة  -

 الشخص الذي قام بعملية الفحص ورقم الجوال. وتوقيع أسم -

 

 

 بها التقيد الواجب الصحية شتراطاتواإلرشادات اإل

 أو تحلية المياه األغذية وشركات مصانع في 
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ويشتبه أعراض تنفسية في درجة الحرارة أو  رتفاعإرصد الحاالت التي لديها التعاون في  •

 وأرقام التواصلوتحديد البيانات  *حسب المعايير المعتمدة  19-بمرض كوفيد بإصابتها

أهمية وضع آلية لذلك مع التخاذ التوجيهات الالزمة   ٩٣٧ على فوراً  واالتصال, للحالة

 وتخصيص موظفين لهذه المهمة.

تطبيق لكي يتم التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحاالت المخالطة لحالة مؤكدة  •

 .*إجراءات الحجر الصحي عليها حسب الدليل االرشادي للعزل الصحي

 

:(١٩-)كوفيد كورونا لمرض الموقع الخاص في الصحي العزل رشاداتإو المعتمدة المعايير تجدون*  

https://covid19.cdc.gov.sa 

 

  الصحي والتثقيف التوعيةب المتعلقة واإلشتراطات اإلرشادات-٢

 

 الداخلي التواصل وسائل طريق عن التوعوية الرسائل نشر خالل من العاملين توعية يتم •

 والمركز  الصحة  )وزارة  للمعلومة  الرسمية  المصادر  على  داالعتما  أهمية  مع  العاملين  بين

 .ومكافحتها( األمراض من للوقاية الوطني

 التجمع مناطق في مختلفة بلغات التوعوية  والمنشورات *كالملصقات التوعية وسائط نشر •

 .تهمبلغ والعطاس السعال آداب تباعإو األيدي غسل على العاملين كافة لحث الصاالت و

 على وحثهم وعمليًا نظريًا التنفسية األمراض من الوقائية باإلجراءات العاملين توعية •

 .تباعهاإ

 الخاطئة المعلومات واتباع نشر وتجنب المعتمدة بالمعلومات بالتقييد العاملين  على  التشديد •

 . موثوقة مصادر على تستند ال التي

 نف والفم قبل غسل اليدين.تجنب لمس العينين واألالتشديد على  •

 صحيحة بطريقة العمل أوقات خالل لأليدي الكحولي المطهر عبوات ماستخدا ثقافة نشر •

 األيدي  صابون  توفر  من  والتأكد  بارزة  نكأما  في  ووضعها  المعقمات  وتوزيع  العاملين  بين

 العمل. ومناطق التجمع مناطق وفي المياه دورات في  السائل

https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-Disease-2019-Guidelines-v1.2.pdf.pdf
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 بصفة متكررة لمدة  بالماء والصابونبالنظافة الشخصية وغسل اليدين  هتماماإلالتأكيد على  •

 .ثانية 20تقل عن ال و تطهير اليدين بمطهر معتمد لمدة أ ثانية في كل مرة. 40

المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت  ستخدامإتباع آداب العطاس والسعال )إ •

 .عن طريق ثني الذراع( مرفقال ستخداماممكن، 

 ظهور  ندع  المسؤول  الشخص  أو  المصنع  لمشرف  فوراً   اإلبالغ    بضرورة  العاملين  توعية •

 .لذلك داخلية سياسة وضع أهمية مع لديهم حرارة ارتفاع وأ تنفسية عراضأ أي

التوعية  سائطالصحة وموقع المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها على العديد من و وزارة موقع يحتوي* •

 . 19-مرض كوفيد عن

 

  والسالمة الوقايةب  المتعلقة شتراطاتواال اإلرشادات.٣

 

 :الشركة أو بالمصنع تتعلق رشاداتإ٣.١

والمطهرات في دورات  السائل مثل صابون األيدي نظافةلتأكد من توفر مستلزمات الا •

 واستخدامهاالمطهر الكحولي(  –التأكد من توفر المطهرات )الكلور  والمياه والمغاسل، 

 .بها الموصيحسب الطريقة والنسب 

 .التطهير عملية قبل والصابون بالماء وساخاأل إزالة يجب •

  في بارزة أماكن في ووضعها بالمصنع كافيمن توفر مطهر كحولي لليدين بشكل  التأكد •
 والمداخل. والممرات التجمع مناطق

ً أن يكون م و  من الكحول %60-80 علىيدي األ مطهر  يحتوي أن • للمواصفات من  طابقا

 هيئة الدواء والغذاء.

 هيبوكلوريت مركبات مثل والغذاء الدواء هيئة من معتمدة  مطهرات ستخداما يتم •

 وطريقة التركيز ناحية من المنتج على الموضحة رشاداتاإل تباعإو الصوديوم

 االستخدام.
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 بمطهرات روتيني بشكل رضياتواأل  البيئية األسطح بتطهير الصارم لتزاماإل متابعة •

 تقدير أقل ىعل اليوم في مرتين أو ، أمكن إن ساعتين كل والغذاء الدواء هيئة من معتمدة

التالمس فيها كمقابض األبواب وطاوالت  احتماليةمع التركيز على األماكن التي يكثر 

 .الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخالفه بشكل دوري

ً  أبوابيفضل أن يكون هناك  • كذلك صنابير تعمل  مصنعوخاصة في مدخل ال تعمل ذاتيا

  مس ونقل المرض.الالت  احتماليةذاتيا في دورات المياه لتقليل 

ً  ساعتين كلعلى تطهير دورات المياه والحمامات  الحرص •  .العمل ساعات خالل يوميا

ودورات   وأماكن التجمع  المصنع  في  األماكن  جميع  في  الجيدة  التهوية  على  الحرص  متابعة •

  فالترويجب تنظيف   التهوية الطبيعية استخدامويفضل  وخارج اوقات العملثناء أ المياه

 بشكل دوري. وشفاطات الهواء المكيفات

 يوضح التالي:   المياهيجب وجود سجل يومي للتنظيف والتطهير لمرافق المصنع و لدورات   •

  .التنظيف والتطهير أوقات •

 .المصنعفي  مرفقوأسم ال مكان •

 .وتوقعيه العامل اسم •

 

 

  



 

8 
 

 

 : 19-كوفيد بمرضالعاملين من مخاطر اإلصابة  بحماية المتعلقة اإلرشادات ٣.٢
 

 المواد  مع  التعامل  عملهم  يشمل  لمنالكمامات والقفازات    رتداءإب لتزام  العاملين اإل  على  يجب •

 .النظافة أعمال أو  الغذائية

الذين ال يشمل عملهم التعامل مع المنتجات   في األعمال اإلدارية  نيفضل أن يرتدي الموظفو  •

رتدائها مع القفازات  حسب ما يقتضيه إالكمامات في جميع األوقات ويفضل  والسلع، 

 الموقف عند التعامل مع المنتجات. 

)سخونة ، سعال ، سيالن األنف،  لإلنفلونزا ةمشابهعراض ألديه عدم تمكين أي موظف  •

شفاءه تماما و    ١٩-فحصه لمرض كوفيد  حتى يتم    هويجب عزلالعمل    حتقان الحلق ( منإ

وتقرير الطبيب ١٩-حسب الدليل االرشادي المخصص لمرض كوفيد وخلوه من األعراض

 المعالج.

بالماء والصابون لمدة أربعين ثانية على األقل  رستمراإب يجب على العاملين غسل اليدين  •

في حال عدم  يديستخدام مطهر األإأو  وبعد التعامل مع البضائع والمنتجات الغذائية قبل

 توفر الماء والصابون.

بكميات كافية وحسب ما أدوات السالمة والحماية و  بوسائلالعاملين  تزويد جب أن يتمي  •

 .يقتضية الموقف

يخص وقت  فيما اإلرشاداتوالحماية وإتباع  أدوات السالمة مستخداإالعاملين يجب على  •

 زالتها المثلى.إالسالمة والحماية الشخصية وطريقة  أدوات ستخداماونوع وكيفية 

  . والراحة الطعام أوقاتبصفة عامة وخصوصاً  ختالطواإلالتجمعات  منعيجب  •

الصادر   ١٩دليل االشتراطات الصحية الخاص بسكن العمال لمكافحة مرض كوفيد يجب الرجوع الى  •

 بالعاملين. فيما يخص السكن الخاص من المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها)وقاية( 

  فترة اإلجتماعات  إلرشادي للوقاية من فيروس كورونا المستحد خالل ا الدليليجب الرجوع الى  •

اإلجتماعات بالمصنع   فيما يخص الصادر من المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها)وقاية( 

 . أو الشركة 
 


