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COVID-19    (الموظفین، والمقاولین، والمتطوعین) دلیل التقییم الذاتي لألفراد 
 6/5/2020تم التحدیث في 

 مقدمة 

في مقاطعة أالمیدا. یتطلب قرار مقاطعة أالمیدا من مواطني المقاطعة البقاء في المنزل قدر المستطاع، وارتداء قناع الوجھ،     COVID-19ثمة انتشار ملحوظ لـ  
حتیاطیة  وغسل الیدین باستمرار، وعدم الخروج من المنزل في حال الشعور بالمرض، والخضوع للفحص في حالة التعرض للمرض، واتخاذ كل اإلجراءات اال 

 . COVID-19عدت منطقتنا أن تحقق ھذا النجاح الكبیر للحد من انتشار  التي سا

في مقاطعتنا كما یتخذ خطة مدروسة إلعادة فتح األنشطة والمؤسسات      COVID-19   یتتبع مسؤول الصحة بمقاطعة أالمیدا عن كثب أي بیانات تتعلق بتفشي    
 التجاریة.  

. لإلطالع على قائمة الشركات واألنشطة التجاریة المسموح لھا بإعادة فتح أبوابھا ھنا  المقاطعة، یرجى زیارةلمزید من المعلومات حول أوامر مسؤول الصحة ب 
 .  ھنا في مقاطعة أالمیدا یرجى زیارة 

 مسؤولیة صاحب العمل 

ص على كیفیة  إن المؤسسات التجاریة المسموح لھا بإعادة فتح أبوابھا في مقاطعة االمیدا مطلوب منھا وضع خطة حمایة خاصة بالموقع واضحة التفاصیل تن 
.  كجزء من تلك الخطة، یجب أن یوفر أصحاب األعمال تدریبًا ھنا. ستجد الخطة المطلوبة موضوعة  COVID-19بمراقبة ومنع انتشار  قیام المؤسسة التجاریة  

ة طریقة فحص الشخص لنفسھ للتعرف على األعراض أو معرفة احتمالیة التعرض  للموظفین والمتطوعین عن كیفیة الحد من انتشار الفیروس، إلى جانب معرف
 لإلصابة بالفیروس.  

 مسؤولیتك 

ل حتى یتبین  إن غرض ھذه الوثیقة ھو بیان متطلبات األفراد (موظفین، ومقاولین، ومتطوعین) من الشركات األساسیة والشركات األخرى المسموح لھا بالعم
 .  COVID-19أو تظھر علیھم أعراض   COVID-19 ضوا لإلصابة بـلھم ما إذا كانوا قد تعر

ھاتف أو من خالل  كل یوم تعمل فیھ، یحب علیك أن تجیب على أسئلة التقییم الذاتي وتقدیم اإلجابة لصاحب العمل قبل بدایة نوبتك بشكل شخصي أو من خالل ال
 أي وسائل إلكترونیة أخرى.  

. اتصل بمقدم الرعایة  یُمنع ذھابك إلى العمل على أي سؤال من أسئلة التقییم الذاتي، فال بد من إفادة صاحب عملك بذلك باإلضافة إلى ذلك    نعم إذا كانت اإلجابة بـ  
مزید من المعلومات عن اختبار  الصحیة اإلعتیادي الخاص بك لطلب المزید من االستشارة. وإذا لم یكن ثمة مقدم رعایة صحیة خاص بك أو للحصول على  

19 -COVID    19وكیف تتصرف إذا أصبت بـ -COVID ھنا، فیرجى زیارة  . 

 مصادر للموظفین 

، بغض النظر عن طول فترة العمل، أو حالة الھجرة  ، فقد تكون مؤھالً  إلمتیازات وإجراءات حمایة محددة   COVID-19إذا كنت أنت و/أو أسرتك مصابون بـ  
یرھا من  أو أي عوامل أخرى.  لمزید من المعلومات واإلحاالت حول حقوق العمال وإجراءات حمایتھم، واإلجازات مدفوعة األجر، ومساعدة البطالة، وغ

  ھنا   COVID-19اإلعانات الوظیفیة ذات الصلة بـ  

  

http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/testing.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/worker-resources.aspx
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 COVID-19التقییم الذاتي للموظفین عن  
 الجزء األول: أجب عن ھذه األسئلة 

جابات لصاحب العمل بشكل شخصي أو من خالل الھاتف،  قد تُطالب بتقدیم اإل  البد من اإلجابة على ھذه األسئلة كل یوم قبل بدایة عملك في كل یوم تعمل فیھ.
لى الفور بالھاتف،  أو البرید اإللكتروني، أو أي وسائل إلكترونیة أخرى قبل بدایة كل نوبة. إذا تغیرت أي من إجاباتك خالل یوم العمل، یجب إخطار مشرفك ع

 مل.  أقدام ومغادرة مكان الع 6أو عن طریق البرید اإللكتروني، أو من مسافة 

 اختبار یؤكد إصابتك بالفیروس؟  أجریتخالل األیام العشرة األخیرة أو   COVID-19ھل تم تشخیصك بـ  .1
 ال  ☐    نعم ☐

 

كان في العزل  شخص  الماضیة مع    ایوم    14  الـ   أو كنت على اتصال وثیق* خالل   COVID-19ھل تعیش في نفس المنزل مع، شخص مصاب بـ   .2
 أو مع شخص خضع الختبار یُثبت إصابتھ بالفیروس ؟   COVID-19 بسبب  

 ال  ☐    نعم ☐
 

-COVID اإلصابة بـب ساعة الماضیة، وھو شيء جدید علیك أو ال یُفسر إال على أنھ احتمال    24ھل شعرت بأحد ھذه األعراض الیوم أو خالل الـ   .3
 ؟  19

 فقدان حاسة الشم أو التذوق  •
 ألم بالعضالت  •
 صداع  •
 رشح أو سیالن باألنف  •
 إسھال  •
 أو قيء  غثیان •

 أو قشعریرة، أو رعشة متكررة/رجفة حمى،  •
 سعال  •
 التھاب الحلق  •
 ضیق النفس، أو صعوبة في التنفس  •
 الشعور بالضعف أو اإلرھاق غیر الطبیعي •

 
 ال  ☐    نعم  ☐       

أقدام من   6شریك حمیم، أو مقدم رعایة صحیة، أو تكون على بعد أقل من  أن تكون  * "االتصال االجتماعي الوثیق" یٌقصد بھ العیش في نفس المنزل، أو  
 دقیقة.  15لمدة أكثر من    COVID-19 شخص مصاب بـ

 الجزء الثاني: الخطوات التالیة 

 ال تذھب للعمل : 1على السؤال   بنعم إذا أجبت  •
ncov/resources-http://www.acphd.org/2019-  ع إجراءات العزل الواردة ھنا:اتب 

isolation.aspx-and-residents/quarantine 
   ال تذھب للعمل : 2على السؤال   بنعم إذا أجبت  •

ncov/resources-http://www.acphd.org/2019-  اتبع إجراءات الحجر الواردة ھنا:
isolation.aspx-and-residents/quarantine 

  تى تستوفي المعاییر المطلوبة للعودة للعمل الواردة ھنا:ح 2و  1نعم على السؤالین ال تعد للعمل إذا أجبت  •
-and-rqua-or-iso-from-release-19-covid-http://www.acphd.org/media/568880/acphd

english.pdf-criteria-work-to-return 
   ال تذھب للعمل  : 3على  السؤال   بنعم إذا أجبت  •

وعلیك االتصال بطبیبك لتقییم حالتك وموافاتك بالمزید من التعلیمات. طبیبك سیقرر ما إذا     COVID-19فقد تكون مصابًا بـ  
   لمعرفة أماكن إختبار     ھناوإذا لم یكن لدیك طبیب، فیرجى زیارة    . COVID- 19كان من الضروري خضوعك لفحص  

19 -COVID  ھنا.أو اتباع إرشادات العودة إلى العمل /و 

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://www.acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://www.acphd.org/2019-ncov/testing.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
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