
 البـروتوكوالت الـوقائـيـة

 للمؤسسة العامة لتـحلـيـة

المياه المالحة



 إلزام جميع العاملين والعامالت وزوار المؤسسة بتفعيل 

للدخول كشرط  الصحية  الحالة  إلثبات  توكلنا   تطبيق 

لجميع مقرات المؤسسة

قـبـل دخول

مقر الـعـمـل

 إلزام جميع العاملين والعامالت وزوار المؤسسة بالمرور

وزارة من  المحددة  الضوابط  وفق  الحرارة  درجة   بقياس 

الصحة

فـي الـمـؤسسة  وزوار  والـعـامالت  العاملين  جميع   إلزام 

 ارتداء الكمامة الطبية بما يغطي االنف والفم والحفاظ

على مسافة التباعد الجسدي 2 متر

ثبتت من  والعامالت  العاملين  جميع  حضور   تعليق 

حالة في  او   19 كوفيد-  كورونا  فايروس  في   اصابتهم 

االشتباه والمخالطة

 تفعيل حضور جميع العاملين والعامالت الذين تعافوا من

اإلصابة او من لم تثبت اصابتهم ( االشتباه/المخالطة

اإلصابة لخطر  المعرضين  للموظفين  السماح   عدم 

الوطني) وقاية  ومركز  الصحة  وزارة  تعريف   (حسب 

بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

 منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول

خارج بالتوصيل  واالكتفاء  للتوصيل  واألدوار   المباني 

المبنى

(بصمة للحضور  االلكترونية  األجهزة  جميع   تعطيل 

االصبع
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 التنقل بين اإلدارات

مــن أجــل الــعــمـل

الـوسـائـل عـلـى  واالعـتـمـاد  الـورقـي  الـتـعـامـل   ايـقـاف 

االلكترونية المتاحة

جميع "على  المرنة  العمل  ساعات  سياسة"   تطبيق 

 الموظفين (مثل:وقت بدء العمل بين الساعة 06:00 ص

الى 09:00 ص

اآلمنة المسافة  لبيان  األرضية  الملصقات   استخدام 

عند االنتظار  طوابير  في  األشخاص  بين  تركها   الواجب 

المداخل والمخارج

الوجه كمامات  ارتداء  الموظفين  جميع  على   يجب 

من التأكد  ويجب  العمل  مقر  دخول  عند   القماشية 

استخدامها طوال فترة وجودهم في األماكن العامة

 منع االنتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب

دون تطهير اليدين

واألسطح الحيوية  المناطق  كافة  وتطهير   تنظيف 

 واألدوات المشتركة جيًدا وعلى نحو متكرر وفق جدول

واضح وعلى مرأى من الجميع ( مرة يومًيا على األقل

وفي االمكان،  قدر  الرقمية  االجتماعات  على   االعتماد 

 حال الحاجة لالجتماعات الحضورية، يجب التقييد بالتباعد

بين االشخاص (مترين

استخدام االكواب الورقية او الشخصية للمشروبات

الملصقات استخدام  خالل  من  الجسدي  التباعد   إنفاذ 

األرضية والفواصل

الشخصية السجادة  وعلى  الطابق  نفس  في   الصالة 

مع الجماعة  صالة  خالل  القماشية  الكمامة   وارتداء 

مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين

حسب استخدام  كل  بعد  العامة  األماكن   تطهير 

السجل المعتمد من إدارة اإلسكان

تمنع المصافحة  01

 العمل على مبدأ الباب المفتوح وذلك لتقليل مالمسة

االسطح
02

التباعد وضمان  المكاتب  مساحة  تنظيم   اعادة 

الفواصل واستخدام  (مترين)  الموظفين  بين   الجسدي 

حيثما أمكن ذلك
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 استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم 

ان أمكن
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 إبالغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد

الموظف وإحالة  مئوية  درجة   38 من  أعلى   الموظفين 

لتعليمات وفقا   ) الصحية  الرعاية  منشآت  إحدى   إلى 

السلطات المعنية

الـتــتــبـع

واإلبالغ

 االفصاح عن حالة مخالطة قبل دخول العمل بالتنسيق 

مع الرئيس المباشر

بمرض كوفيد-19  الحد  إيجابية  إصابة  حالة وجود   في 

الـقنـوات فـي  ذلـك  عـن  اإلعـالن  يـنـبـغـي   الـعـامـلـيـن 

 الـمخـصـصـة، وعزل جـمـيـع الـمـوظـفـيـن الــذيــن كـانوا

الحضور بطاقات  جميع  وتعليق  بالحالة  اتصال   على 

االلكترونية الخاصة بهم، وإغالاق المكتب للتطهير
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 تـكثـيـف الـحـمـالت الـتـوعـويـة بـالـوسـائل االلـكـتـرونـية

 (شاشات-بريد الكتروني-رسائل نصية) بالتعاون مع إدارة

االتصال الداخلي والمراسم

التوعية وتنفيذ

الـتـعــلــيــمــات 

 تـشـجـيـع المـوظـفيـن عـلى اسـتخدام السـاللم وتـقـلـيل

استخدام المصاعد

 وضع الفـتات واضحـة عند الـمـداخل واألمـاكن الـعـامـة

 توضح البروتوكوالت الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط

ومناطق الوقوف

البروتوكوالت اتباع  من  للتأكد  بروتوكول  مدير   تعيين 

الموضوعة ( مثًال : من إدارة الصحة والسالمة والبيئة

تنفيذ لدعم  البروتوكول  مدير  مع  للعمل  فريق   توكيل 

البروتوكوالت (مثل :فريق من إدارة األمن

 إطالع الموظفين على ما ينتظرهم عند عودتهم إلى 

 مقر العمل وتدريبهم على ذلك (مثل :ممارسات العمل

الجديدة، والتنقل اآلمن

 تخصيص قناة لالستقبال آراء وردود الفعل من العاملين

 لإلبالغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة،مثل :

البريد اإللكتروني أو االتصال على 999
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الحضــور بتعليــق  الخاصــة  الصحيــة   الضوابــط 

- 19 لمقرات العمل خالل جائحة كوفيد

مــــن تــــــجــــاوزت

أعمارهم 65 عاما

نقص المناعة

الـوراثي 

واحدة مرة  المستشفى  في  تنويمه  تم   لمن 

على األقل في الستة أشهر الماضية

التوصيف

مراض الرئة المزمنة

أو الـربــو الــشـديــد

مرض نقص المناعة المكتسب

التوصيف

نــقــــص الـــمــنـــاعـــة

المكتسب

استخدام أدوية مثبطة للمناعة

العامل الصحي

العامل الصحي

العامل الصحي

العامل الصحي

0404

العامل الصحي

مؤشر كتلة الجسم > 40

التوصيف

السمنة المفرطة

العامل الصحي

قصور في عضلة القلب

التوصيف

ا ألمراض القلبية

الـمـزمـنـة 

قلبية إصابة  التاجية مع وجود  الشرايين   أمراض 

واحدة على األقل خالل السنة الماضية

استخدام عقارات عالج السرطان

العامل الصحي

 مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى

الستة خالل  األقل  على  واحدة  مرة   التنويم 

أشهر الماضية

التوصيف

الحاالت الطبية

الـمـزمـنـة

استدعى والذي  الدم  ضغط  ارتفاع   مرض 

الستة خالل  األقل  على  واحدة  مرة   التنويم 

أشهر الماضية

الفشل الكلوي (غسيل كلوي

تليف الكبد

(



05

 ضوابــط األجــراءات المشــددة للحضــور واالنصــراف

لجميع اإلدارات في المركز الرئيسي

 تخفيض عدد العاملين ذو المكاتب المشتركة بما 

 يحقق التباعد الجسدي على ان تكون المسافة بين

كل زميل وآخر  (  2 متر )  على األقل

بشكل فريقه  تحضير  مسئولية  مدير  كل   على 

 يومي سواء كانوا ( اون الين/ او حضورياً ) ويتم منح

كل إدارة غرفة خاصة على السيسكو

 ال يـزيـد عـدد الـعـامـلـيـن عـن بـعـد عـن( 50 %) مـن

العاملين في المكاتب المشتركة

 يجب على كل من تم تعليق حضوره للعمل االلتزام 

ومن المؤسسة  توفرها  التي  التقنيات   باستخدام 

 بينها تطبيق

مكاتب في  العاملين  بعد  عن  العمل  يشمل   ال 

مستقلة

تعليق خدمات الضيافة في المؤسسة

أضيق في  المؤسسة  في  الزوار  استقبال   يكون 

دون المؤسسة  بهو  في  ذلك  ويكون   الحدود 

الدخول الى المكاتب

ال  الذين  العاملين  بعد  عن  العمل  يشمل   ال 

يمكنهم تأدية أعمالهم إال في مقر العمل

 تكون أولوية العمل عن بعد للعاملين الذين ثبتت

فترة خالل  بعد  عن  أعمالهم  أداء  في   فعاليتهم 

تعليق الحضور السابقة

 تطبيق الجزاء المناسب في حق من يخالف القرارات

السابقة

 تكون مسؤولية قياس أداء العمل عن بعد للمدير

بها قياس هذا تم  التي  اآللية  توضيح   المباشر مع 

األداء
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