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  الغرض .1

ــالمة  ـ ـ ــحة والسـ ـ ـ ــن إدارة الصـ ـ ـ ــادات مـ ـ ـ ــة إرشـ ـ ـ ــذه الوثيقـ ـ ـ ــوفر هـ ـ ـ ــالكي أو  البناء رقابةوإدارة تـ ـ ـ ــاعدة مـ ـ ـ ـــي، لمسـ ـ ــة دبـ ـ ـ ـــي بلديـ ـ فـ

 .اإلنشائيةوفي المناطق العمال مساكن وحافالت نقل  فياإلجراءات االحترازية  اتخاذمشـــــغ�ي المساكن العمالية ع�ى 

 

 نطاق التطبيق .2

 في إمارة دبي  اإلنشائيةوالمناطق جميع سكنات العمال 

 

 ازية الواجب إتباعها داخل السكناإلجراءات االحتر  .3

 إدارة السكن.  مسؤوليات 3.1

  داخل السكن مثل:  باألفراداالحتكاك المباشر  ذات واألسطحللمرافق والتطهير زيادة دورية التنظيف 

 والمغاسل.غرف االستحمام  الحمامات، -

 الطعام. وكراسي غرفطاوالت  -

 .وملحقاتهامطابخ العمال  -

 األبواب.مقابض جميع  -

  .وملحقاتهاغرف مبيت العمال  -

  بداخلها.الموجودة  ومقابض اليدأزرار المصاعد  -

  اإلضاءة) –المكيف  – (التلفازأجهزة التحكم باألجهزة االلكترونية  -

 مقابض الساللم  -

 العبادة) (دوروغرف الصالة ان وجدت  المساجد -

 أيدي بجميع مغاسل السكن  لتوفير سائل غسي 

  الحافالت  والممرات وداخلمطهرات االيدي بمدخل السكن معقمات و  توفير 

 قبل الدخول للسكن وقبل المغادرة منه  تفقد األعراض الظاهرية للعمال 

  باإلضافة الى غرفة اإلسعافات األولية.توفير غرف عزل بأعداد مناسبة لعزل االفراد المشتبه بهم 

  كواب مياه أحادية   االستخدامتوفير أ

  توفير لوحات إرشادية بلغات عدة يفهمها العامل عن طرق الوقاية من الفيروس 

  الترفيه بالسكن اكنأماتباع التعليمات الواردة بالتعاميم الصادرة بخصوص إعادة فتح 

  كثر من  ومنع تجمعحث العمال ع�ى إتباع سياسة التباعد االجتماعي داخل السكن  أفراد 3أ

  ومنع البصقحث العمال ع�ى إتباع السلوك الصحي السليم. 

 حث العمال ع�ى لبس الكمامة خارج الغرف 
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 غرف المبيت 3.2

 الجيدة للغرف  (الطبيعية والميكانيكية) التهوية -

 مواد معتمدة من بلدية دبي باستخدامالنظافة الدورية والتطهير الدوري للغرف  -

 تجنب االزدحام بغرف المبيت -

  دورات المياه 3.3

 الجيدة للحمامات (الطبيعية والميكانيكية) التهوية  -

 معتمد لدى بلدية دبي توفير سائل غسيل أيدي بجميع المغاسل  -

 توفير إرشادات عن طريقة الغسيل الصحيحة لأليدي  -

 مواد معتمدة من بلدية دبي باستخدامالنظافة الدورية والتطهير الدوري للغرف  -

 المطبخ 3.4

 متر بين االفراد داخل المطبخ.  2 وترك مسافةيجب إتباع سياسة التباعد االجتماعي داخل المطبخ  -

لجميع العمال بالتواجد داخل المطبخ في  وعدم السماحالمطبخ من قبل العمال  استخدامالتناوب ع�ى  -

 نفس الوقت 

 مواد معتمدة من بلدية دبي  باستخدامبه  واألدوات الموجودةالنظافة الدورية والتطهير الدوري للمطبخ 

 الطعامغرفة  3.5

 الطعام.متر بين طاوالت  2ترك مسافة  -

 واحد فقط ع�ى الطاولة  وجلوس فردداخل غرفة الطعام  تمنع التجمعا -

 دخول قاعة الطعام ع�ى دفعات لمنع التكدس داخلها  -

مع ضرورة توفير جاهزة في حال المساكن التي بها خدمات تموين يجب تقديم الطعام ع�ى هيئة وجبات  -

 العالمات االرشادية للتباعد عند منفذ توزيع الطعام. 

 من تناول الطعام مباشرة.ضرورة مغادرة العامل لغرفة الطعام بعد االنتهاء  -

 مواد معتمدة من بلدية دبي باستخدام فة الطعامالنظافة الدورية والتطهير الدوري للغر  -
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 اإلجراءات االحترازية الواجب إتباعها عند الخروج من السكن. .4

  األفرادمتر بين  2االصطفاف في طابور مع ترك مسافة  

  ع�ى العمال. نفلونزاأأعراض التأكد في حال وجود أية بالسكن  يمسؤول قيام 

  التالي: اتخاذيتم  الزكام) – (السعالظاهرية مثل  اشتباهظهور أعراض في حال  

حال تعذر وجود غرفة ذات حمام منفصل  (فيعزل العامل داخل غرفة عزل منفردة ملحق بها حمام داخ�ي  -

  له)يتوجب تعيين حمام خاص 

 اإلجراءات الالزمة  التخاذالتواصل مع هيئة الصحة بدبي  -

 المتواجدين معه بنفس الغرفة داخل غرفتهم لحين التأكد من حالة العامل المشتبه به  األفرادعزل  -

 في حال تم تأكيد إصابة العامل يجب التواصل مع هيئة الصحة بدبي لنقل المخالطين إلى الحجر الصحي. -

 الجراثيم المعتمدة من بلدية دبي وباستخدام مضاداتيتم تعقيم السكن بواسطة شركة معتمدة من بلدية دبي  -

 .الطلب عند بذلك تفيدمن الشركة  شهادات توفير مع
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 .أو التنقل بها الدخول إلى الحافلةاإلجراءات االحترازية الواجب إتباعها عند  .5

  األيديمقابض الكراسي و (تعقيمتعقيم الحافلة قبل صعود العمال ( 

  العمال متر بين  2الوقوف في صف مع ترك مسافة  

 وضع الكمامة في جميع األوقات 

 تشبه اعراض االنفلونزا صحية أخرىة بعد التأكد من عدم وجود أعراض لالصعود للحاف 

  مدخل الحافلة. عندمطهر لأليدي  وأضرورة التأكد من وجود معقم 

 تعقيم االيدي عند الدخول  

 العطس أو السعال، وفي حال عد توفر المنديل أن يتم تغطية الفم بالذراع   دديل عنااستخدام المن 

 األخرين باليد أو االحتكاك بشكل مباشر عدم مصافحة 

 آخرون.ة بعد االنتهاء من توصيل العمال وقبل الذهاب إلحضار عمال لتعقيم الحاف 

  رحلة كل في به المسموح والعدد هيئة الطرق والمواصالت الخاصة بالنقل العاماتباع إرشادات.  
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  في مواقع اإلنشاءات اإلجراءات االحترازية الواجب إتباعها  .6

 دناه:ايتوجب ع�ى كافة الشركات العاملة في قطاع االنشاءات االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية داخل مواقع العمل والموضحة 

 

  واآلخرمتر بين العامل  2المحافظة ع�ى مسافة ال تقل عن وزول العمال من الحافالت بانتظام نالتأكد من  

  ونظارات. ية الشخصية من كمامات وقفازاتالعمال بارتداء معدات الحماتوفير وإلزام 

  الى أماكن هم دخولوضمان  اشخاص 5الى  3توزيع العمال ع�ى مواقع العمل ع�ى شكل مجموعات ال يتجاوز عدداها

وجود وتجنب  متر خالل تنقيذ االعمال بالموقع قدر اإلمكان 2التأكيد ع�ى موضوع التباعد بين العمال لمسافة مع 

كتظاظ   .بالموقع الركاب مصاعد بأرضيات ارشادية لوحات توفير مع داخل مصاعد نقل االفرادلعمال لا

 لمؤقتة والمكاتب اداخل والمخارج متوفير أدوات ومواد التعقيم والتطهير بشكل كافي في أماكن متعددة بالموقع مثل ال

 المشروع. وبكافة طوابقوالحمامات  والمستودعات العمال نقل ومصاعد

 عام الستراحات وأماكن تناول الطافي أماكن  استراحة العمال في المواقع بأوقات متفرقة تالفياً للتجمعات توزيع أوقات

 الموقع.توفير االكواب واألدوات ذات االستخدام الواحد في مع ضمان مسافة األمان فيما بينهم و 

  والتخلص منها بشكل دوري.توفير العدد الكافي من الحاويات المخصصة للتخلص من النفايات داخل الموقع 

  بالموقع.التأكد من التزام العمال بالصعود الى الحافالت بانتظام وبتباعد عند انتهاء العمل 

 وقف كافة االجتماعات بمكاتب المشروع واالستغناء عنها بالوسائل االلكترونية. 

  التقليل من استخدام المراسالت الورقية قدر اإلمكان واالستعاضة وعدم استخدام جهاز البصمة في الحضور واالنصراف

 بالوسائل االلكترونية.عن ذلك 

  المنزل.تطبيق نظام العمل عن بعد للكوادر التي يمكنها تنفيذ العمل من 

 دتوفير مالبس واقية للعاملين بالمخازن كونهم يتعاملون مع معظم العمال بشكل دوري خالل تسليم واستالم الموا 

 وأدوات العمل.

 اه والمخازن واألدوات والمعدات ياليومي لمواقع العمل والمكاتب المؤقتة ودورات الم طهيرالقيام بأعمال الت

 المستخدمة بالمشروع.
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 اإلجراءات االحترازية الواجب إتباعها عند العودة إلى السكن. .7

 متر بين االفراد  2طابور مع ترك مسافة  واالصطفاف فية في شكل متتابع لالنزول من الحاف 

  أعراض ع�ى العمال. أي ظهور بتفقدالسكن  يمسؤول قيام 

  التالي: اتخاذ )، يتمالزكام – السعالظاهرية مثل (في حال ظهور أعراض  

حال تعذر وجود غرفة ذات حمام منفصل  (فيعزل العامل داخل غرفة عزل منفردة ملحق بها حمام داخ�ي  -

  له)يتوجب تعيين حمام خاص 

 اإلجراءات الالزمة  التخاذالتواصل مع هيئة الصحة بدبي  -

مل لتأكد من حالة العاداخل غرفتهم لحين اب الحالة المشتبه بها مع في نفس الغرفة عزل االفراد المتواجدين -

 .المشتبه به

 ب التواصل مع هيئة الصحة بدبي لنقل المخالطين إلى الحجر الصحي.في حال تم تأكيد إصابة العامل يج -

ة الجراثيم المعتمدة من بلدي وباستخدام مضاداتيتم تعقيم السكن بواسطة شركة معتمدة من بلدية دبي  -

 .الطلب عند بذلك تفيدمن الشركة  شهادات توفير مع دبي
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