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يث يمثـل يُعد قطاع البناء والتشييد أحد القطاعات االقتصادية الرئيسة؛ ح

طاعـات أهمية كبرى لمخططات الدولة التنمويـة  ويـرتبب بـل الكثيـر مـن الق

ن فرص كما يسهم بشكل أساسي في توفير الكثير م والصناعات األخرى

.العمل

لإلــى تــداعيات وتــ سيرات ســلبية علــى كــ" 19-كوفيــد"هــ،ا  وقــد أدت جائحــة 

القطاعــــات االقتصــــادية  ســــواء علــــى المســــتوى المحلــــي  أو المســــتوى 

تلـــل القطاعـــات؛ حيـــث أدت أحـــدالعـــالمي  وقطـــاع البنـــاء والتشـــييد هـــو 

توقـل تعطـل فـي سلسـلة التوريـد  وزيـادة التكـاليل الماليـة  وإلىالجائحة 

.العديد من المشروعات القائمة  والتخلي عن مشروعات مخططة

د عمد الكثير ونظًرا لألهمية االقتصادية الكبيرة لقطاع البناء والتشييد  فق

لـي من البلدان في جميـع أنحـاء العـالم إلـى إعـادة التشـغيل التـدريجي أو الك

ادة للقطــاع  مــع اتخــاذ وــوابب وتــدابير احترازيــة؛ لتحقيــق التــوازن بــين إعــ

. التشغيل  والحفاظ على صحة وسالمة العاملين والعمالء

ومات التي يقوم عليها مركز المعل–وعليل  يصبو ه،ه العدد من السلسلة 

ـــوزراء المصـــري  ـــابع لمجلـــس ال ـــى استكشـــاف -ودعـــم اتخـــاذ القـــرار الت إل

يل المالمــا الرئيســة للخبــرات والتجــارف المختلفــة فــي مجــال إعــادة تشــغ

قطـــــــاع البنـــــــاء والتشـــــــييد؛ الســـــــتخالص الـــــــدرو  المســـــــتفادة منهـــــــا 

.واستشراف المستقبل
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“ يالملخص التنفي،

العالالم في ظل األهمية االقتصادية لقطاع البناء والتشييد، ومع إعالالن العديالد مالن بلالدان

المة عن خططها لتحقيق التوازن بين التشغيل اآلمالن للقطالاع، والحفالال علالى صالحة وسال

ليسالل  " إعالادة تشالغيل االقتصالاد: 19-كوفيالد"العمال؛ فقد جاء العدد الرابع من سلساللة 

علالالى قطالالاع البنالالاء والتشالالييد، واسالالتعرا  الالالرؤ  " 19-كوفيالالد"الضالالوء علالالى تالالداعيات أزمالالة 

ص الواليالالات، والشالالركات؛ السالالتخال/ والخبالالرات الدوليالالة علالالى مسالالتو  الالالدول، والمقاطعالالات

.الدروس المستفادة منها، واستشراف المستقبل

موضالوعًا مالن مختلالف المصالادر العالميالة 16جاء التقرير في أربعة أقسام رئيسة، متضمنًا 

.واإلقليمية

األمريكيالالالة" إدارة السالالالالمة والصالالالحة المهنيالالالة: "مالالالن المصالالالادر التالالالي اعتمالالالد عليهالالالا التقريالالالر

(Occupational Safety and Health Administration)المعهالالد الملكالالي للمسَّالالاحين "، و

ساللطة البنالاء "، و(Royal Institution of Chartered Surveyors" )القالانونيين فالي بريطانيالا

، (Multiplex" )مالالتي بلكالس"وشالركة ،(Victorian Building Authority" )في والية فيكتوريالا

" ماساتشوسالالتس" ، وواليالالة (Safe Work Australia" )سالالتراليةالعمالالل اآلمالالن اال"ووكالالالة 

 United Alliance")التحالالالالف المتحالالالد للخالالالدمات"وشالالالركة ،((Massachusettsاألمريكيالالالة 

Services Corporation)مؤسسالالالة بنالالالاء الطالالالرق والبنالالالاء الثقيالالالل فالالالي مقاطعالالالة ألبرتالالالا"، و "

(Alberta Roadbuilders and Heavy Construction Association)رابطالالالة البنالالالاء "، و

 Mace Group" ماليس جالرو "، وشالركة (Canadian Construction Association)، "الكنديالة

Ltd) .)

9
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على قطاع البناء والتشييد" 19-كوفيد"تداعيات 

تنالاول ( Journal of Commerce" )جورنال أوف كالومرس"منشور في ، (Alex Carrick)" أليكس كاريك"مقال لال

ك فالي إطالار ا من العوامل التي ستؤثر  على تكاليف أعمال البناء والتشييد خالل العالامين القالادمين، وذلالعددً

.  أو انخفاضها،تؤدي إلى زيادة التكاليفقد ؛ وهذه العوامل القطاععلى " 19-كوفيد"تأثيرات جائحة 

إحالد  الشالركات العالميالة الرائالدة فالي –( Mace Group Ltd" )ماليس جالرو "تنالاول التقريالر الصالادر عالن شالركة 

علالالالى قطالالالاع البنالالالاء " 19-كوفيالالالد"تالالالداعيات جائحالالالة –مجالالالال المقالالالاوالت واالستشالالالارات الهندسالالالية والتمويليالالالة 

.والتشييد، وانعكاسات ذلك على سلسلة التوريد

ي المعهد الملكي للمسَّالاحين القالانونيين فال"، المنشور  في (Sean Ellison)" سين اليسون"استعر  مقال 

علالى قطالاع " 19-كوفيالد"، تالداعيات وتالأثيرات جائحالة (Royal Institution of Chartered Surveyors" )بريطانيالا

.البناء والبنية التحتية على مستو  العالم

، (Clyde & Co)" كاليالدي ننالد كمبالاني"، المنشالور فالي شالركة (Anthony Albertini" )أنتالوني ألبرتينالي"قالدم مقالال 

نالع على قطاع البناء والتشييد، كمالا اسالتعر  مبالدأ القالوة القالاهرة التالي تم" 19-كوفيد"نظرة عامة على تأثير 

.تنفيذ بعض االلتزامات التعاقدية لشركات المقاوالت

تجربة أمريكا إلعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد 

 Occupational Safety and)األمريكيالالة " إدارة السالالالمة والصالالحة المهنيالالة"صالالدرت  عالالن ةقائمالالة مختصالالر

Health Administration)،  استعرضالالالت أهالالالم اإلرشالالالادات الواجالالالب اتباعهالالالا؛ للحفالالالال علالالالى سالالالالمة القالالالو

.في مواقع التشييد والبناء" 19-كوفيد"العاملة، والحد من تعرضهم لعدو  

 Occupational Safety and)األمريكيالة " إدارة السالالمة والصالحة المهنيالة"المبالادئ التوجيهيالة الصالادرة عالن 

Health Administration)،إلعادة التشالغيل اآلمالن لقطالاع البنالاء والتشالييد، ومسالاعدة أصالحا  العمالل فالي

.توفير مكان عمل نمن وصحي
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اشالالتمل علالالى الضالالواب ، والمعالالايير ((Massachusettsاألمريكيالالة " ماساتشوسالالتس" دليالالل صالالادر عالالن واليالالة 

حفال علالى الالزمة إلعادة التشغيل اآلمن لقطاع البناء والتشييد؛ من خالل التوازن بين إعادة التشغيل، وال

.سالمة وصحة األفراد في مواقع العمل المختلفة

اسالتعر  ،((United Alliance Services Corporation" التحالالف المتحالد للخالدمات"شالركة لمقالال منشالور 

؛ سالواء علالى مسالتو  بيئالة “19-كوفيالد"أبرز التغييرات التي ستطرأ على صناعة البناء والتشييد في ظالل أزمالة 

اسالالات وطبيعالالة األعمالالال ومالالا تقتضالاليه مالالن التالالزام بتالالدابير السالالالمة والصالالحة المهنيالالة، أو علالالى مسالالتو  سي

.العمل

تجربة أستراليا إلعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد 

عمالل خطالةاستعرضالت( Safe Work Australia, SWA" )سالتراليةالعمالل اآلمالن األ"وثيقالة صالادرة عالن وكالالة 

القتصالاد الالذي يُعالد أحالد القطاعالات الرئيسالة فالي اقطالاع البنالاء والتشالييد، لاآلمالنتشالغيلالأستراليا إلعالادة 

.من الناتج المحلي اإلجمالي% 9األسترالي؛ حيث تمثل صناعة البناء 

، اسالتعر  (Victorian Building Authority, VBA" )سلطة البناء في والية فيكتوريا"دليل إرشادي صادر عن 

شالالغيل إرشالالادات السالالالمة والصالالحة المهنيالالة، والتالالدابير االحترازيالالة المناسالالبة؛ لتحقيالالق التالالوازن بالالين إعالالادة ت

.قطاع البناء والتشييد في الوالية، والحفال على  صحة العاملين

إلعالالادة التشالالغيل اآلمالالن، -العاملالالة فالالي قطالالاع التشالالييد والبنالالاء -(Multiplex)"مالالالتي بلكالالس"شالالركة خطالالة

.وذلك في ضوء إرشادات الحكومة الفيدرالية، وحكومة والية فيكتوريا



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

14

تجربة كندا في مجال التشغيل اآلمن لقطاع البناء والتشييد 

، اسالتعر  مجموعالة (Canadian Construction Association, CCA)، "رابطالة البنالاء الكنديالة"دليالل صالادر عالن 

تمرارية ة التي يتعيَّن على شركات المقالاوالت وضالعها فالي االعتبالار؛ لضالمان اسالمهمن الخطوات والتدابير ال

".19-كوفيد"أعمالها في ظل تأثيرات أزمة 

السالالتجابة، التالالدابير الوقائيالالة، وتالالدابير الكشالالف، وتالالدابير ا، اسالالتعر  "رابطالالة البنالالاء الكنديالالة"دليالالل صالالادر عالالن 

سالالمة ؛ من أجل الحفال على صحة، و"كندا"إلعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد في أفضل الممارساتو

".19-كوفيد"جميع العمال في ظل أزمة 

 Alberta Roadbuilders and" )مؤسسالالة بنالالاء الطالالرق والبنالالاء الثقيالالل فالالي مقاطعالالة ألبرتالالا"دليالالل صالالادر عالالن 

Heavy Construction Association, ARHCA ) مالا الالزمالة علالى مسالتو  المقاطعالة، فيالتالدابير الوقائيالةتناول

ل يتعلالالق ببنالالاء الطالالرق والبنالالاء الثقيالالل؛ وذلالالك مالالن أجالالل الحفالالال علالالى صالالحة العالالاملين ومجتمعالالاتهم فالالي ظالال

".  19-كوفيد"جائحة 

الكنديالالة تنالالاول " ألبرتالالا"الواقعالالة فالالي مقاطعالالة (Concrete Alberta" )كونكريالالت ألبرنالالا"دليالالل صالالادر عالالن شالالركة 

؛ وذلالالالك بهالالالدف الحفالالالال علالالالى صالالالحة "19-كوفيالالالد"نقالالالل الخرسالالالانة خالالالالل فتالالالرة /أفضالالالل الممارسالالالات لتسالالالليم

".19-كوفيد"وسالمة جميع العمال خالل أداء أعمالهم  في ظل أزمة 

بشالان اإلجالراءات والتالالدابير ( Alberta Construction Association, ACA" )رابطالة بنالاء ألبرتالا"دليالل صالادر عالن 

وقالد اشالتمل التقريالر . “19-كوفيالد"الوقائية الالزمة إلعالادة التشالغيل اآلمالن لقطالاع البنالاء والتشالييد فالي ظالل 

.طر سياسات التخطي ، وخط  إعادة تشكيل بيئة العمل، وإدارة المخا:على محاور رئيسة متعددة؛ منها
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على تكاليف البناء" 19-كوفيد"تأثيرات 

على تمويل قطاع البناء والتشييد" 19-كوفيد"تداعيات 

اعلى قطاع البناء والبنية التحتية عالميً" 19-كوفيد"تداعيات 

على مشروعات البناء والتشييد" 19-كوفيد"تأثير 

2020يوليو 28
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تكاليل مواد البناء

لمالواد خالالل فالي تكالاليف هالذه اا عامًالاتعتبر  مالواد البنالاء أهالم عنصالر فالي عمليالة البنالاء، ويتوقالع الكاتالب انخفاضًال

:  الفترة المقبلة، وذلك وفقا لعدد من العوامل على النحو اآلتي

دولالالة التالالي مالالن الالالدول، وبالتالالالي فالالكثيالالر البنيالالة التحتيالالة فالالي ومشالالروعاتتعطالالل أعمالالال البنالالاء والتشالالييد، ▪

.لبناءابسبب الوفرة في عر  مواد؛ ستبدأ في إعادة تشغيل ستستفيد من الوفرة في التكاليف

ى التحتيالة البنالومنهالا مشالروعات،تقليديالةالالبنيالة التحتيالة غيالر مشالروعاتاتجاه عدد من الدول الكبر  إلى ▪

اليف سالالينعكس بالالدوره علالالى انخفالالا  تكالالممالالاالتالالي مالالن المتوقالالع أن تقالالود مسالاليرة النمالالو، ولتكنولوجيالالة، ا

. المواد التقليدية

على تكاليل البناء" 19-كوفيد"ت سيرات 

تنالالاول ، (Journal of Commerce" )جورنالالال أوف كالالومرس"منشالالور فالالي ، (Alex Carrick)" ألالاليكس كاريالالك"مقالال لالالال
ي إطالالار ا مالالن العوامالالل التالالي سالالتؤثر  علالالى تكالالاليف أعمالالال البنالالاء والتشالالييد خالالالل العالالامين القالالادمين، وذلالالك فالالعالالددً

. ضهاأو انخفا،تؤدي إلى زيادة التكاليفقد على قطاع البناء والتشييد؛ وهذه العوامل " 19-كوفيد"تأثيرات جائحة 
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أعمالال ا العتمالادانخفا  السعر الدولي للنف  الخام، مما يبقالي تكالاليف المالواد منخفضالة، نظالرً▪

.ووقود الديزل بشكل كبير،البناء على البنزين

تكاليل العمل

فيالروس عرضالة لثثالار الشالديدة لا لكالونهم الفئالة األكثالر قد يخشى كبار السالن مالن العمالال علالى صالحتهم، نظالرً

م تعيالين يسعون في إجراءات التقاعد، ومع كثرة تقاعد العمال األكثر خبالرة، ساليتس،  ومن ثم كورونا المُستجد

.عمال صغار السن بأجور أقل مما يخفض تكاليف العمل

ثنالائهم لكن أصحا  العمل قد يرغبون في االحتفال بالعمال األكثر خبرة، فيقدمون لهالم المزيالد مالن الحالوافز إل

.عن قرارات التقاعد، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف

وفورات التكنولوجيا

لوهالالو مالالا يعنالالي تصالالميم كالالال؛(Modular Construction)" البنالالالاء الجالالاهز"هنالالاا اتجالالاه كبيالالر نحالالو مالالا يسالالمى بالالال 

إلالالالى سالالاليؤدي ذلالالالك. تقنيالالالة القطالالالع بالالالالليزر: مثالالالل؛متطلبالالالات المبالالالاني فالالالي المصالالالانع مالالالن خالالالالل تقنيالالالات عديالالالدة

لالق، ونفقالات من التكاليف التالي كانالت تنفالق فالي التنقالل إلالى موقالع العمالل فالي الهالواء الطالكثيراالستغناء عن 

ل أعمالال البنالاء سالوف تالتم داخالالجميالالعألن ؛كمالا سالاليؤدي إلالى زيالادة فالرص العمالل، أداء األعمالال بصالورة تقليديالة

.مصنع، وتحتاج إلى العديد من العمالة

تكاليل جديدة  

لها ا ساليحمِّمتطلبات التشغيل اآلمن، وهو ماللستتطلب إعادة تشغيل قطاع البناء قيام الشركات بتوفير ك

ى عالالالوة علالال.امالالحمايالالة شخصالالية، وغيرهومعالالداتمالالن أدوات تعقالاليم، :تكالالاليف جديالالدة لتالالوفير هالالذه المتطلبالالات

بالا لحالدو  ذلك، فإن الحكومات ستسعى إلى استعادة جالزء كبيالر مالن النفقالات التالي أنفقتهالا خالالل الجائحالة تجن

.عجز مستقبلي، لذلك فإنها ستزيد الضرائب على الشركات، وأصحا  األعمال

إفال  الشركات

، ممالالا اإليالالرادات خالالالل فتالالرة الوبالالاء، فالالإن العديالالد مالالن الشالالركات سالالتعلن عالالن إفالسالالهاعالالننظالرا لزيالالادة التكالالاليف 

.حدو  انخفا  في تكاليف البناءمَّيؤدي إلى تخفيض عدد  الشركات العاملة في المجال، ومن ثَ

Source : Alex, C. 2020. 10 Pandemic Impacts on Construction Costing. Journal Of Commerce. 30 June 2020. 

https://canada.constructconnect.com/dcn/news/economic/2020/06/10-pandemic-impacts-on-construction-costing

(Accessed: 3 July, 2020).
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يتسبب في تعطيل عملية التمويل19-كوفيد

تبالادل؛ ينقسم قطاع البناء إلى العديد من القطاعات الفرعية التالي تنخالرف فالي عمليالة معقالدة مالن االعتمالاد الم

ألالالالف شالالالركة 325وتُظهالالالر أحالالالد  البيانالالالات أن هنالالالاا . المسالالالاكن، والبنيالالالة التحتيالالالة، واإلصالالالال ، والصالالاليانة: مثالالالل

.مشركة ال تُصنَّف على أنها شركات صغيرة ومتوسطة الحج250إنشاءات في المملكة المتحدة، منها فق  

بة أظهالالالر تحليالالالل أجرتالالاله وزارة األعمالالالال والطاقالالالة والصالالالناعة االسالالالتراتيجية، فالالالي المملكالالالة المتحالالالدة، أنالالاله بالنسالالال

عقالالدًا فرعيًالالا تبلالال  70للمشالالروعات الكبالالر ، يكالالون المقالالاول الالالرئيس مسالالؤولًا فالالي المتوسالال  عالالن إدارة حالالوالي 

مالالن العقالالود مالالن البالالاطن %70ألالالف جنيالالة إسالالترليني، مالالع العلالالم بالالأن 50القيمالالة المتوسالالطة لكالالل منهالالا أقالالل مالالن 

.نالف جنية استرليني10بقيمة تقل عن 

والتشييدتمويل قطاع البناءىعل" 19-كوفيد"تداعيات 

إحالالالد  الشالالالركات العالميالالالة الرائالالالدة فالالالي مجالالالال —( Mace Group Ltd" )مالالاليس جالالالرو "تقريالالالر صالالالادر عالالالن شالالالركة 
على قطالاع البنالاء والتشالييد، " 19-كوفيد"تناول تداعيات جائحة —المقاوالت واالستشارات الهندسية والتمويلية

.وانعكاسات ذلك على سلسلة التوريد
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اديالالة، ممالالا سالالر أال تبالالدأ أعمالالال التجديالالد، والصالاليانة العتالالأثر قطالالاع األسالالر المعيشالالية بالجائحالالة؛ فقالالررت غالبيالالة األ

.سيؤدي إلى انخفا  الطلب إلى ما دون نقطة التعادل

"19–كوفيد"سترليني بسبب إمليار 29تصل إلى " بريطانيا"خسائر قطاع البناء في 

لمتحالدة والتداعيات االقتصادية المرتبطة بها ستشهد شركات البنالاء فالي المملكالة ا" 19-كوفيد"نظرًا لتأثيرات 

.2020سترليني في الربع الثاني من عام إمليار جنية 29تأثيرًا سلبيًا على مبيعاتها بقيمة 

ة، على الرغم من قرار الحكومة أن جميع الهيئات العامة، بما في ذلك المجالس، والمالدارس، والالدوائر الحكوميال

إال أن –ا حتى لو تالم تقلاليص الخالدمات، أو المشالروعات، أو إيقافهالا مؤقتًال–يجب أن تستمر في الدفع للموردين 

همليالار جنيال22فق ؛ بمعني أن الخسارة التمويلية للقطاع ستصل إلى نحالو % 25هذا سيقلل التأثيرات بنسبة 

.2020سترليني في العام إ

ن منظالالور كمالالا سالالتواجه الشالالركات الصالالغيرة التالالي ال تمتلالالك احتياطالالات نقديالالة وميزانيالالات قويالالة تحالالديًا كبيالالرًا مالال

.عليهاالتدفق النقدي، وقدرتها على الوصول إلى حزم الدعم الحكومية ذات الصلة، والتقدم بطلب للحصول

قالد .الومما يدعو للقلق، أن نحو ثلث شركات البناء قالد تالم رفالض طلباتهالا للحصالول علالى قالر  توقالف األعمال

قرضالين يشير هذا إلى أن العديد من الشركات في حالة ضائقة مالية شالديدة، وربمالا يشالير أيضًالا إلالى إحجالام الم

.عن العمل بشكل بنَّاء مع الصناعة

محتمالل أن التالي مالن ال–بالنسالبة للشالركات الصالغيرة، والمتوسالطة –هناا قنبلة موقوتة محتملالة فالي األفالق 

.  من خالل قرار العمالء بوقف، أو تأخير المدفوعات2020من  عامتظهر اعتبارًا من الربع الثالث

مراحل تطور األزمة وتوقعاتها المستقبلية

ويات من المقتر  خالالل األشالهر القادمالة أن تنتقالل الصالناعة عبالر مراحالل مختلفالة، كالل منهالا ساليؤثر علالى مسالت

.اإلنتاج، وكمية العمل المقدم، والتدفق النقدي

أغلق المصنعون منشالتتهم، وتوقالف العديالد مالن مواقالع البنالاء عالن العمالل؛ حيالث أنشالأت -اإلغالق : 1المرحلة 

.أعمال البناء طرقًا جديدة للعمل تحترم تدابير التباعد االجتماعي
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بعد مرحلة اإلغالالق، تمكنالت الشالركات مالن تطالوير طالرق جديالدة للعمالل-تطوير أنماط عمل جديدة : 2المرحلة 

؛ بسالبب والعديد من مشروعات البناء الكبر  التي تم استئنافها ربما مع انخفا  القالو  العاملالة فالي الموقالع

.المخاوف الصحية وانخفا  خدمات النقل العام

حالالو حيالالث يالالتم تخفيالالف إجالالراءات اإلغالالالق، ويالالتم تشالالجيع األشالالخاص علالالى التحالالرا ن-تخفيــل اإلغــالق : 3المرحلــة 

ي حياتهم الطبيعية، سيعود عدد أكبالر مالن العمالال، وقالد يكالون هنالاا احتمالال لرفالع مسالتو  القالو  العاملالة فال

.الموقع مرة أخر 

لقى نسالبة نظرًا لشيخوخة القو  العاملة فالي صالناعة البنالاء، سالتت-الحفاظ على التباعد االجتماعي : 4المرحلة 

.  أعلى من المتوس  من العمال رسائل من الحكومة تنصحهم بعزل أنفسهم

غائبالالة ، ونصالاليب القالالو  العاملالالة ال"العالالودة إلالالى العمالالل"تعتمالالد التحالالوالت بالالين كالالل مرحلالالة علالالى فعَّاليالالة تخطالالي  

.بسبب المر ، وتأثير ذلك على اإلنتاجية

ضالافية بمالا فالي ذلالك بعالض النفقالات اإل–إلالى حالد معقالول –ينبغي على المقاول أن يثبت أنه بالذل جهالودًا كبيالرة 

.المحتملة؛ للتخفيف من التأخير، ومن ذلك البحث عن مصادر إمداد بديلة

التوصيات المقترحة

المحتملالة ينبغي على الشركات محاولة العمل مع شركاء سلسلة التوريد؛ لمعالجة مشكالت التدفق النقدي

.من أجل ضمان بقاء سالسل التوريد سليمة، مع القدرة على التسليم في المواعيد المحددةمقدمًا،

كمالالا يتوجالالب دفالالع الفالالواتير فالالي الوقالالت المحالالدد؛ ألنالاله إذا بالالدأ العمالالالء فالالي حجالالب المالالدفوعات، أو تأخيرهالالا، فقالالد

. عبر الصناعة بأكملها" تأثير الدومينو"يتسبب ذلك في 

.ونيليكترعالوة على استخدام أنظمة الدعم األكثر مالءمة ألنواع مختلفة من األعمال، وال سيما الدفع اإل

ع ينبغالالي علالالى العمالالالء ومالالورديهم العمالالل بشالالكل تعالالاوني؛ لتعظالاليم حجالالم العمالالل الالالذي يمكالالن القيالالام بالاله اآلن مالال

عالويض عالن احترام توجيهات الحكومة، والتخطالي  مسالبقًا، حتالى يتثنالى معرفالة كيفيالة تسالريع المخططالات؛ للت

.الخسائر بمجرد تخفيف إجراءات اإلغالق

Source : Mace Group Ltd. 2020, “Covid-19: How Will It Impact Construction Finances?. MGL. May 13.

https://www.macegroup.com/perspectives/200513-how-will-covid-19-impact-construction-finances

.              (Accessed: June 27, 2020)
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"19-كوفيد"استطالع رأى المعهد بش ن ت سيرات 

نالاطق العالالم ن جميالع مإفال" المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين"وفقًا ألحد  االستبانات الدولية التي أجراها 

" .19-كوفيد"حة التي شملها االستطالع أظهرت نتائج االستطالع فيها تأثر قطاع البناء والبنية التحتية بجائ

فالالي إطالالار ن المهنيالالين يتوقعالالون مالالن الحكومالالات تعزيالالز اإلنفالالاق علالالى البنيالالة التحتيالالةإووفقًالالا السالالتطالع الالالرأي فالال

.  خططها النعاش االقتصاد

.األوس ك، وأمريكا الشمالية، والشرقينسيا، والباسيف: شمل االستطالع مناطق مختلفة من العالم، منها

ايً قطاع البناء والبنية التحتية عالمىعل" 19-كوفيد"تداعيات 

 Royal" )المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين في بريطانيالا"، منشور  في (Sean Ellison)" سين اليسون"مقال لال
Institution of Chartered Surveyors) علالى قطالاع البنالاء والبنيالة " 19-كوفيالد"، استعر  تداعيات وتأثيرات جائحة

.التحتية على مستو  العالم
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اآسيا والباسيفيل تشهد تباطؤً 

فشِّالي نشالاف تشهد منطقة نسيا والمحي  الهادئ تباطؤًا في قطاع البناء والبنية التحتيالة؛ حيالث لالم يوقالف الت

مالالواد البنالالاء فالالي العديالالد مالالن االقتصالالادات فحسالالب، بالالل أد  أيضًالالا إلالالى صالالعوبات فالالي الحصالالول علالالى العمالالالة، وال

الع عالالن تقلالالص وباسالالتثناء الفلبالالين، أفالالاد المسالالتجيبون فالالي جميالالع البلالالدان التالالي شالالملها االسالالتط. زمالة للبنالالاءالال

.  النشاف

مالة الهنديالة وعلى الرغم من ذلك، فإن القراءات الرئيسة في اليابان والهند أكثر قوة قليلًا؛ حيالث لالم تعلالن الحكو

تقييالدًا بكثيالر ول من العام تقريبًا، ويبدو أن اإلجراءات التي تالم تبنيهالا فالي اليابالان أقاللإغالقها حتى نهاية الربع األ

وعلالالى النقالاليض مالالن ذلالالك، شالالهدت الصالالين أكبالالر انكمالالاش نتيجالالة عمليالالات اإلغالالالق التالالي تالالم،مالالن أي مكالالان نخالالر

.فرضها

تراجع نمو القطاع في بريطانيا وأمريكا الشمالية

زلالق مؤشالر حجالم انكمش قطاع البناء والبنية التحتية في أمريكا الشمالية والمملكة المتحالدة، ففالي بريطانيالا ان

مقارنالالة بالالال % 3-العمالالل الالالرئيس إلالالى المنطقالالة السالالالبة للمالالرة األولالالى منالالذ مالالا يقالالر  مالالن ثمالالاني سالالنوات ليسالالجل 

.  ، وذلك بعد إجراءات إغالق أكثر صرامة اتخذتها الحكومة2019في الربع الرابع من عام % 12+

، 2019بعالالد زيالالادة قويالالة خالالالل الربالالع األخيالالر مالالن عالالام ،وحالالد  تراجالالع مماثالالل فالالي الواليالالات المتحالالدة فالالي الربالالع األول

%. 12-إلى % 45+فانخفض إجمالي حجم العمل في الربع األول، مع تدهور صافي الرصيد من 

وأشالالارت ،وفالالي كنالالدا ، كالالان النمالالو سالاللبيًا فالالي جميالالع القطاعالالات؛ سالالواء السالالكنية، أو التجاريالالة، أو البنيالالة التحتيالالة

%.21-مارس إلى تراجع حاد في حجم العمل، حيث بل  صافي الرصيد 27االستجابات بعد 

الشرق األوسب يواجل الت سير المزدوج للوباء وهبوط أسعار النفب

.، وهبوف أسعار النف "19-كوفيد"يتعامل الشرق األوس  مع التأثير المزدوج لجائحة 

.وقد تضخم التأثير في الشرق األوس  بعد انهيار أسعار النف 

البنالاء بنسالبة للنشاف في الشرق األوس ، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي تكاليفتعد القيود المالية أكبر تحدٍ

.فريقياإفي الشرق األوس  و% 2.3
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نظرة أكثر قتامة للقطاع

. بشكل عام، تدهورت توقعات البناء والبنية التحتية بشكل حاد

بالالالربع فالالي الواليالالات المتحالالدة، تالالم تخفالاليض التوقعالالات لششالالهر االثنالالي عشالالر القادمالالة عبالالر جميالالع الفئالالات مقارنالالة

2019من العام الرابع

2020من العام ٪ في الربع األول13-في المملكة المتحدة، انخفضت توقعات عبء العمل إلى 

جالزاء وبعالض أ،هي القاعدة في معظم أنحالاء الشالرق األوسال –بشكل متزايد –يبدو أن التوقعات المتشائمة 

.إفريقيا أيضًا

اركون علالى الالرغم مالن االنكمالاش الحالاد للغايالة فالي الربالع األول، فيتوقالع المشال،لكن الصين تعار  هذا االتجاه

ويًالا للغايالة علالى انتعاشًالا قفي االستطالع الالذي اجرتاله المؤسسالة الملكيالة للمسَّالاحين القالانونيين فالي بريطانيالا 

ل المقبلة، على أساس االعتقالاد بالأن الحكومالة سالتعلن عالن إجالراءات تحفيالز مالالي جديالدة، مثال12مد  األشهر الال 

.االستثمار في البنية التحتية

زيادة وغوط التكاليل لشركات البناء

.  تعرضت الموارد المالية للشركات لضغوف أكبر" 19-كوفيد"في ظل جائحة 

يس فالالي للنشالالاف فالالي الشالالرق األوسالال ، ومصالالدر قلالالق رئالالووفقًالالا السالالتطالع الالالرأي تعالالد القيالالود الماليالالة أكبالالر تحالالدٍ

.  نسيا

٪ 43قالع وفي الواليات المتحدة، من المتوقع تقلص هوامش الربح بشكل أكبالر ، أمالا فالي المملكالة المتحالدة، تو

واق مالالن المسَّالالاحين زيالالادة معالالدل االنخفالالا  فالالي هالالوامش الالالربح؛ فمالالن المالالرجح ارتفالالاع تكالالاليف البنالالاء فالالي األسالال

.العالمية

بنالالاء لالالذلك مالالن المتوقالالع، بالنسالالبة لمنطقالالة نسالاليا والمحالالي  الهالالادئ، أن ترتفالالع أسالالعار مناقصالالات مشالالروعات ال

٪ 2.3ومالن المتوقالع ارتفالاع إجمالالي تكالاليف البنالاء بنسالبة. ٪ على التالوالي2.6٪، و1.2الهندسية والمدنية بنسب 

.٪2.4٪، وتكاليف البناء بنسبة 1.7فريقيا، وارتفاع أسعار مناقصات المباني بنسبة إفي الشرق األوس  و
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تحليل األسر القطاعي

نتعالاش من الواضح أن المهنيين يتوقعالون مالن الحكومالات أن تعالزز اإلنفالاق علالى البنيالة التحتيالة علالى طريالق اال

رج مالن االقتصادي، وسيوفر ذلك شعاعًا من الضوء وسال  توقعالات أكثالر قتامالة للقطالاع، وربمالا يشالير إلالى مخال

.التباطؤ الحالي

يرات علالالى نطالالاق واسالالع فالالي مواجهالالة تالالأث–بشالالكل أفضالالل –فالالي جميالالع المنالالاطق، صالالمد نشالالاف البنيالالة التحتيالالة 

".19-كوفيد"

بالتالأثر " نيينالمعهالد الملكالي للمسَّالاحين القالانو"كبيالر االقتصالاديين فالي " سالين إليسالون"في هالذا السالياق، أشالار 

، التي وضعت الشالركات تحالت ضالغوف ماليالة متزايالدة؛ حيالث "19-كوفيد"الكامل ألداء قطاع البناء بسبب جائحة 

.أصبحت اإلجراءات االجتماعية للتصدي للفيروس أكثر صرامة، وتم إغالق العديد من المواقع

التوصيات المقترحة

قالالدي ينبغالالي علالالى الشالالركات محاولالالة العمالالل مالالع سلسالاللة التوريالالد الخاصالالة بهالالا؛ لمعالجالالة مشالالكالت التالالدفق الن

.المحتملة مقدمًا؛ بهدف ضمان بقاء سالسل التوريد سليمة مع القدرة على التسليم

تسالبب كما يتوجب دفع الفواتير في الوقت المحدد، ألنه إذا بدأ العمالء في حجب المدفوعات أو تأخيرها، فقالد ي

.  عبر الصناعة بأكملها" تأثير الدومينو"ذلك في 

.ونيعالوة على استخدام أنظمة الدعم األكثر مالءمة ألنواع مختلفة من األعمال، وال سيما الدفع االليكتر

ع ينبغي علالى العمالالء ومالورديهم العمالل بشالكل تعالاوني؛ لتعظاليم حجالم العمالل الالذي يمكالن القيالام باله اآلن، مال

عالويض احترام توجيهالات الحكومالة، والتخطالي  مسالبقًا لمعرفالة كيفيالة تسالريع المخططالات؛ حتالي يالتم صالرف ت

.عن الخسائر بمجرد تخفيف إجراءات اإلغالق

Source :Royal Institution of Chartered Surveyors. 2020. How has Covid-19 Impacted Construction and Infrastructure Globally?. RIOCS. May 13.

https://www.rics.org/uk/news-insight/latest-news/news-opinion/what-has-been-the-impact-of-covid-19-on-construction-and-infrastructure/

(Accessed: June 30, 2020)
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تعطل العديد من مشروعات التشييد والبناءو19-كوفيد

فالي بريطانيالا، ومالع تصالاعد تالأثيرات الجائحالة محليًالا " 19-كوفيالد"صابات بفيروس مع استمرار تزايد عدد حاالت اإل

ييد ن الجائحالالة تسالالببت بالفعالالل فالالي تعطيالالل العديالالد مشالالروعات التشالالإوعالميًالالا، يظالالل مالالن المنطقالالي القالالول بالال

.والبناء

مالدارس، ن جهود الحكومات التخاذ تدابير اإلغالق؛ لمحاولة تقليل انتشالار الفيالروس مالن خالالل إغالالق الأال شك 

واقالالالع والتوصالالالية بالعمالالالل مالالالن المنالالالزل، وتقييالالالد حريالالالة التنقالالالل والتواصالالالل االجتمالالالاعي، قالالالد أثَّالالالرت علالالالى العمالالالل بم

.  مشروعات المقاوالت

والتشييدمشروعات البناءىعل"19-كوفيد"ت سير 

، قالالدم (Clyde & Co)" كاليالالدي ننالد كومبالاني" ، منشالور فالالي شالركة(Anthony Albertini" )أنتالوني ألبرتينالالي"مقالال لالال 
نفيالذ على قطاع البناء والتشييد، كما استعر  مبدأ القوة القاهرة التالي تمنالع ت19"-كوفيد"نظرة عامة على تأثير 

.بعض االلتزامات التعاقدية لشركات المقاوالت

27
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Alok" )ألالوا شالارما"في سياقٍ متصل، وجه الخطالا  الرسالمي المرسالل مالن  Sharma) وزيالر األعمالال والطاقالة

المسالالؤولين بقطالالاع التشالالييد والبنالالاء بمالالنح العمالالال 2020مالالارس 31واسالالتراتيجيات الصالالناعة البريطالالاني فالالي 

ء معالدات حترازية، وارتالدابمشروعات المقاوالت الحق في حرية التنقل والعمل مع اتباع التدابير ، واإلجراءات اال

 ,Leadership Council"  )اتحالاد المقالاولين البريطالاني"الحمايالة الشخصالية، وفقًالا لمالا نشالر  بالالدليل الصالادر عالن 

CLCConstruction)

(Force Majeure)مبدأ القوة القاهرة 

زي، وهالو القوة القاهرة هي مفهوم مستورد من القانون المدني الفرنسي، وتم إدخاله في عقود القانون اإلنجلي

مسالتخدم فالالي قالالوانين العقالود المدنيالالة، وعالالادة مالا يسالالتخدم لفشالالارة إلالى ظالالروف خارجالالة عالن سالاليطرة األطالالراف 

(كة كمالالة العقالالود المشالالترحم) وفقًالالا للنمالالوذج القياسالالي لالالال –المتعاقالالدة، وتشالالير مجموعالالة البنالالود التعاقديالالة 

". حدثًا ذا صلة"باعتبارها " القوة القاهرة"صراحة إلى 

القالالوة القالالالاهرة فالالالي القالالالانون واالقتصالالالاد هالالي إحالالالد  بنالالالود العقالالالود، تعفالالالي كالالال مالالالن الطالالالرفين المتعاقالالالدين مالالالن 

الحالر ، أو الثالورة، أو إضالرا  العمالال، أو جريمالة، : التزاماتهما عند حدو  ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما؛ مثل

نفيالذ قد يمنع أحد تلك األحدا  طرفا من التعاقد، أو الطرفين معًا، مالن ت. أو كوار  طبيعية كالزلزال أو فيضان

.التزاماته طبقا للعقد

التالي " هرةمبالدأ القالوة القالا"اتصالًا،  يلقي المقال نظرة عامة على بعض األحكالام التعاقديالة الرئيسالة، فالي ضالوء 

. تحمي شركات المقاوالت من تكبد تعويضات بسبب عجزها عن تنفيذ بعض التزاماتها التعاقدية

ئ القانونيالة لذلك يتعيَّن على األطراف المشاركة في مشروعات التشييد والبناء إعادة النظر في بعالض المبالاد

".19-كوفيد"من أجل حماية موقفهم التجاري نتيجة للمخاطر اإلضافية التي تسببها جائحة 

الخسارة والمصروفات/ الحق في تمديد الوقت 

، وقالالد "19-دكوفيالال"يشالالعر المقالالاولون بالالالقلق مالالن أنهالالم قالالد يواجهالالون تالالأخيرات أو زيالالادة التكالالاليف نتيجالالة لتفشِّالالي 

:أو الدفع اإلضافي في حاالت مثل/يسعى المقاول للحصول على حق في تمديد الوقت و

.ظهور نقص في العمالة نتيجة للتدابير الوقائية للتخفيف من انتشار الفيروس
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وقالالوع نقالالص فالالي الخامالالات والمعالالدات والمالالواد بسالالبب التالالأخير فالالي اسالالتيرادها، أو نقلهالالا، أو إغالالالق شالالركات أو 

.  موردين

.  إغالق موقع العمل ذاته، أو تقييد الوصول إليه نتيجة لتدابير الحكومات الحتواء انتشار الفيروس

النماذج القياسية للعقود 

تألف الهيكل التشالغيلي وي،1931تأسست عام (: (The Joint Contracts Tribunalمحكمة العقود المشتركة

ن العقالود تنتج أشكالًا قياسية موهي ،ويصرحون بها،من سبعة أعضاء يوافقون على المطبوعاتلهاالحالي

اء فالالالي الخاصالالة بالبنالالاء، والمالالذكرات التوجيهيالالة، وغيرهالالا مالالن الوثالالالائق القياسالالية؛ السالالتخدامها فالالي صالالناعة البنالال

، قامالالت محكمالالة العقالالود المشالالتركة بتوسالاليع عالالدد المنظمالالات 1931منالالذ إنشالالائها فالالي عالالام ،المملكالالة المتحالالدة

.المساهمة

لوقالت، ونظرًا ألن األحدا  الوبائية ليسالت مدرجالة علالى أنهالا أحالدا  منفصاللة ذات صاللة يمالنح المقالاول تمديالدًا ل

لذلك فالي عقالود ،"القوة القاهرة"حدثا ذا صلة ببند " 19-كوفيد"العتبار –على األرجح –فإن المقاولين سيسعون 

روف ينبغي لشطراف التحقق من وجود تعريف تعاقدي للمصطلح، يحدد بعض شال،محكمة العقود المشتركة

.القوة القاهرة في قائمة شاملة أو غير حصرية لشحدا ، أو الظروف التي قد تصل إلى قوة قاهرة

د بنالالك كليفالالورد جالالاردنر ضالال)اتصالالالًا، فالالي سالالابقة قضالالائية قضالالت محكمالالة إنجليزيالالة فالالي قضالالية معروفالالة باسالالم 

.نفلونزا هي حالة قوة قاهرة،  بأن جائحة األ2013لسنة ( كليديسدال ليمتد

نظالام رسالمي تالم إنشالاؤه بواسالطة معهالد (: (The New Engineering Contractالعقدد النندسدي الجديدد 

دسالالة المهندسالالين المالالدنيين فالالي المملكالالة المتحالالدة، والالالذي يوجالاله صالالياغة الوثالالائق المتعلقالالة بمشالالروعات الهن

.المدنية والبناء؛ بغر  الحصول على المناقصات، ومنح وإدارة العقود

و ويتكالالون العقالالد مالالن جالالزأين رئيسالالين ، الجالالزء األول هالالو البيانالالات المقدمالالة مالالن صالالاحب العمالالل، والجالالزء الثالالاني هالال

د، طالراف العقالأوهي مجموعة من العقود القياسية التي تحالدد حقالوق وواجبالات ،البيانات المقدمة من المقاول

.مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، وأي طرف داخل المشروعةوهي مناسبة ألي
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األهم من ذلك ، وكما هو متوقع ، يجب على المقاول إخطار المهندس مدير العقد على الفالور، مالع ذكالر الحالد  

ذات الصالاللة، ويجالالب فالالي هالالذا اإلشالالعار تقالالديم تفاصالاليل الحالالد ، وتقالالديرات آلثالالاره المتوقعالالة ، ومالالن( األحالالدا )

محكمالالة العقالالود المحتمالالل أن يالالؤدي اإلخفالالاق فالالي اإلخطالالار إلالالى فقالالدان المقالالاول لهالالذا االسالالتحقاق فالالي عقالالود 

.المشتركة

لالى غالبًا ما تنص العقود علالى أن الطالرف الالذي يسالعى إلالى االعتمالاد علالى القالوة القالاهرة يجالب أن يكالون قالادرًا ع

. إظهار أنه سعى إلى التخفيف من نثار الحد ، ومنها البحث عن مصادر إمداد بديلة

القوة القاهرة كمبرر إللغاء العقد

مالن عقالد 8.11اإللغالاء، ويالنص البنالد / في أسوأ السيناريوهات، قد ترغب األطالراف فالي النظالر فالي حقالوق الفسالخ

. القالاهرةعلى اإلنهاء من قِبل أي من الطرفين بسبب الظروف(محكمة العقود المشتركة) البناء القياسي لال 

يقية لتالراكم فقد تتتكل الفائدة االقتصادية من الحفال على العقد، بالنظر إلى درجة عدم اليقين والمخاطر الحق

.التكاليف، أو الخسائر الناجمة عن التأخير

شالكل كبيالر، ينشأ الحق في اإللغالاء بموجالب البنالد ذاتاله إذا تالم تعليالق تنفيالذ األعمالال غيالر المكتملالة بالكامالل، أو ب

طالالراف ويجالالب علالالى األ،طالالوال الفتالالرة المحالالددة فالالي تفاصالاليل العقالالد، التالالي تكالالون شالالهرين فالالي الوضالالع االفتراضالالي

.النظر بعناية في اآلثار المحتملة األخر  إلحدا  اإللغاء، ومنها مخاطر السمعة

التعويض وفًقا للنموذج القياسي للعقد الهندسي الجديد 

نالاء من العقد الهندسي الجديد الثالث والرابع الحق في تمديالد وقالت عقالد الهندسالة والب( 19)60.1يعطي البند 

نجالالاز للمقالاول، وكالالذلك التعالالويض فالالي حالالالة توقالف المقالالاول عالالن إتمالالام كافالالة األعمالال بحلالالول التالالاريخ المحالالدد لف

ين المخطالال  وفقًالالا للبرنالالامج الزمنالالي المقالالرر،  وكالالان التوقالالف بسالالبب وقالالوع حالالد  طالالارئ ال يمكالالن ألي مالالن الطالالرف

.منعه

إذا كالان صالاحب العمالل قالد أغلالق الموقالع بالدون أن تطلالب ،محكمالة العقالود المشالتركةكما هو الحال في عقود 

الحكومالالالة منالالاله ذلالالالك، فمالالالن المحتمالالالل أن يكالالالون لالالالد  المقالالالاول أسالالالبا  منطقيالالالة للمطالبالالالة بتمديالالالد الوقالالالت 

، فالي 61.3كما يجب علالى المقالاولين إخطالار مالدير المشالروع باحتمالال حالدو  تعالويض بموجالب البنالد ،والتعويض

.أسابيع من إدراا الحد ، أو المخاطرة بفقدان استحقاقهم، أو أي أموال إضافية8غضون 
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على عقود المقاوالت المستقبلية" 19–كوفيد "ت سيرات 

شالالكل تُسَّالالل  هالالذه األوقالالات غيالالر المسالالبوقة الضالالوء علالالى أن وثالالائق وعقالالود المقالالاوالت يجالالب أن تالالتم صالالياغتها ب

.عام؛ للتعامل مع مثل هذه الظروف، في ظل االنتشار المتزايد لشوبئة

مالا فالي ذلالك يجب على األطراف النظر في تضمين التعديالت التي تقوم بتوزيع المخاطر بين األطالراف صالراحةً، ب

.  عتأخير البرنامج، وأي تكاليف إضافية مرتبطة به، باإلضافة إلى المسؤوليات في حالة إغالق الموق

التوصيات

حالث األطالراف علالى مراجعالة شالالروف عقالودهم بعنايالة ، وال ساليما أي تعالديالت علالالى النمالاذج القياسالية، مالن أجالالل 

ذلك تحديالالد حقالالوق والتزامالالات كالالال الطالالرفين، فيمالالا يتعلالالق بتمديالالد الوقالالت، واسالالتحقاق مالالدفوعات إضالالافية، وكالال

.  التزامات الطرفين في حالة إغالق الموقع

، بمالا فالي ذلالك وفي هذا الصدد ، ينبغي على األطراف أيضًا النظر في التأثيرات األوسالع انتشالارًا لتفشِّالي المالر 

مالواد، وتالوافر التغييرات في التشريعات، أو اللوائح، وتأثير الضربة القاضالية علالى الوصالول إلالى الموقالع، وتوريالد ال

.اليد العاملة

ة ألي يبالالدو أن صالالناعة البنالالاء فالالي الوقالالت الحالالالي فالالي حالالالة مالالن الجمالالود بسالالبب وجالالود تشالالعبات تعاقديالالة محتملالال

. طرف يتخذ الخطوة األولى في وقف األعمال

ة فالالي هالالذه األوقالالات غيالالر المسالالبوقة وغيالالر المؤكالالدة، حيالالث تكالالون األحكالالام التعاقديالالة ذات الصالاللة بالالدرجات رماديالال

لالالى يبالالدو أن أكثالالر مالالا يمكالالن فعلالاله هالالو مناقشالالة القضالالايا المطروحالالة، واالتفالالاق ع–فالالي أحسالالن األحالالوال –متفاوتالالة 

.أفضل طريقة للمضي قدمًا لجميع المعنيين

إعادة نظر األطراف في نصوص العقود لتالنص صالراحة علالى مثالل هالذه األحالدا  " 19-كوفيد"من المهم في ظل 

.في ترتيباتها التعاقدية، بهدف التعامل مع المخاطر المرتبطة بها منذ البداية

Source : Albertini, A . 2020 .Covid-19 Projects & Construction: The impact of the Coronavirus Outbreak on Construction Projects. Clyde & Co. April 20. 

https://www.clydeco.com/en/insights/2020/04/managing-the-impact-of-the-coronavirus-outbreak-on

(Accessed: July 2, 2020). 
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القسم الثاني
تجربة أمريكا إلعادة تشغيل 

قطاع البناء والتشييد 



ي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصر 

قائمة مختصرة بإرشادات السالمة في مواقع البناء والتشييد

المبادئ التوجيهية الصادرة عن إدارة السالمة والصحة المهنية 

دليل والية ماساتشوستس إلعادة التشغيل األمن لقطاع

البناء والتشييد

"19-كوفيد"البناء والتشييد في ظل ": التحالف المتحد للخدمات"شركة 

2020يوليو 28



ييدالتشوقطاع البنـــــاء |إعادة تشغيل االقتصاد |19-كوفيد

للقوى العاملة في مواقع التشييد والبناء" 19-كوفيد"إرشادات 

التابعالالالة لالالالوزارة العمالالالل األمريكيالالالة، حزمالالالة مالالالن اإلرشالالالادات؛ لضالالالمان " إدارة السالالالالمة والصالالالحة المهنيالالالة"قالالالدمت 

:، وتشمل على اآلتي"19-كوفيد"الحفال على سالمة العمال، وتقليل مخاطر تعرضهم وإصابتهم بعدو  

.تشجيع العمال على البقاء في المنزل في حالة المر ▪

.السما  للعمال بارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس▪

 Personal Protection)اسالالالتمرار تالالالدابير الالالالتحكم الالزمالالالة بمالالالا فالالالي ذلالالالك معالالالدات الحمايالالالة الشخصالالالية ▪

Equipment, PPE)الضرورية؛ لحماية العمال من مخاطر العمل األخر  المرتبطة بأنشطة البناء.

قائمة مختصرة بإرشادات السالمة في مواقع البناء والتشييد

،(Occupational Safety and Health Administration)األمريكيالالة " السالالالمة والصالالحة المهنيالالة"أصالالدرت إدارة 
قائمالالة مختصالالرة بالالأهم اإلرشالالادات الواجالالب اتباعهالالا؛ للحفالالال علالالى سالالالمة القالالو  العاملالالة، والحالالد مالالن تعرضالالهم 

.في مواقع التشييد والبناء" 19-كوفيد"لعدو  
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زوار الالال/ المقالالاولين/ تقالالديم المشالالورة للعمالالال؛ لتجنالالب االتصالالال الجسالالدي مالالع اآلخالالرين، وتوجيالاله المالالوظفين▪

.  على األقل، حيثما أمكن( متر2)التباعد الجسدي إلى ستة أقدام لزيادة مساحة

عنالالد اسالالتخدام مقطالالورات العمالالل يجالالب علالالى العمالالال الحفالالال علالالى التباعُالالد الجسالالدي أثنالالاء وجالالودهم داخالالل ▪

.المقطورات

ل ارتالالدائها، وخلعهالالا بشالالك/ تالالدريب العمالالال علالالى كيفيالالة ارتالالداء المالبالالس، والمعالالدات الواقيالالة، واسالالتخدامها▪

.صحيح

.االلتزام بتدا  الجهاز التنفسي، بما في ذلك استخدام الكوع، أو المناديل عند السعال، والعطس▪

لمطهالرات إذا لم يكن لد  العمال إمكانية الوصول الفوري إلى الصابون والماء لغسل اليالدين، يالتم تالوفير ا▪

%.60الكحولية التي تحتوي على تركيز من الكحول ال يقل عن 

قات اسالالتخدام مالالواد التنظيالالف الكيميائيالالة المعتمالالدة مالالن وكالالالة حمايالالة البيئالالة، أو التالالي تحتالالوي علالالى ملصالال▪

.تُصنَّف ضمن متطلبات مواجهة الفيروس

ات تعقالالاليم، وتطهيالالالر األدوات، والمعالالالدات التالالالي يالالالتم تبالالالادل اسالالالتخدامها بالالالين العمالالالال، مالالالع االلتالالالزام بتوصالالالي▪

.الشركة المُصنِّعة الخاصة بضواب  وقيود التنظيف

ر جعالالل االجتماعالالات الشخصالالية قصالاليرة قالالدر اإلمكالالان، والحالالد مالالن عالالدد العالالاملين الحاضالالرين، مالالع اتبالالاع تالالدابي▪

.التباعُد الجسدي

.  تنظيف وتطهير المراحيض المحمولة في مواقع العمل بانتظام▪

. يجب تعبئة موزعات معقم اليدين بشكل منتظم▪

.يجب تطهير العناصر التي يتم لمسها بشكل متكرر، ومنها مقابض األبوا ▪

.تشجيع العمال على اإلبالغ عن أي مخاوف تتعلق بالسالمة والصحة▪

Source: Occupational Safety and Health Administration. 2020. Covid-19 Guidance for The Construction Workforce. OSHA.    
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4000.pdf
(Accessed: July 4, 2020)
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االمتثال لضوابب ومعايير السالمة والصحة

حة يتطلالالب قالالانون السالالالمة والصالالحة المهنيالالة مالالن أصالالحا  العمالالل االمتثالالال لمعالالايير ولالالوائح السالالالمة والصالال

.، أو من قِبل الوالية مع اعتمادها من اإلدارة"إدارة السالمة والصحة المهنية"الصادرة عن 

السالمةبقانون(1)(أ)الخامسالقسمفيالمدرجالعامبالواجبالخاصالبندفإنذلك،إلىباإلضافة

اطرالمخمنخالٍعملبمكانموظفيهمتزويدالعملأصحا منيُتطلبأنهعلىينصالمهنية،والصحة

.الشديدالجسدياألذ أوالوفاة،فيتتسببأنالمحتملمنوالتيبها،المعترف

37

المبادئ التوجيهية الصادرة عن إدارة السالمة والصحة المهنية 

 Occupational Safety and Health)األمريكيالة " إدارة السالالمة والصالحة المهنيالالة"مبالادئ توجيهيالة صالادرة عالالن 
Administration)،اعدة نالالاول أهالالم التوصالاليات الالزمالالة إلعالالادة التشالالغيل اآلمالالن لقطالالاع البنالالاء والتشالالييد، ومسالالتت

.أصحا  العمل في توفير مكان عمل نمن وصحي
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فالي يتناول هذا التوجيه العام إرشادات ألصحا  العمل، والعمال في مجال البناء، مثالل أولئالك الالذين يعملالون

طة النجالارة، والحالدادة، والسالباكة، والكهربالاء، وأعمالال البنالاء والخرسالانة، وأعمالال بنالاء المرافالق، وأنشال: مجاالت

".19-كوفيد"نقل التربة؛ وذلك لمواجهة المخاطر المحتملة لال 

صالالوص نالاله يتعالاليَّن عليهالالا اسالالتيفاء معالالايير إعالالادة التشالالغيل المنإاتصالالالًا، مالالع إعالالادة فالالتح الواليالالات مالالرة أخالالر ، ف

.طورةعليها في المبادئ التوجيهية، مع تكييفها لتتناسب بشكل أفضل مع مستويات المخاطر المت

“19-كوفيد"مستويات مخاطر التعرض لـ 

:يتعيَّن على أصحا  العمل تقييم مستويات مخاطر التعر  على النحو المبين في الجدول اآلتي

مستو  خطورة عالي جدًا عاليمستو  خطورة  مستو  خطورة متوس  مستو  خطورة محدود

ر ال تنطبالالق فئالالة المخالالاط▪
العالية جدًا على معظالم
مهام العمل المتوقعالة 
فالالالالالالالالالي قطالالالالالالالالالاع البنالالالالالالالالالاء 

.والتشييد

الدخول إلى موقع عمالل ▪
داخلالالالالالالالالالي يتواجالالالالالالالالالد بالالالالالالالالاله 

مشالالالالتبه فالالالالي أشالالالالخاص
بالالالالالالالالفيروسصالالالالالالالابتهمإ

كالعمال، أو العمالء، أو 
.المقيمين

المهالالالام التالالالي تتطلالالالب أن▪
6يكون العمال على بعالد 

أقالالالالالالالدام مالالالالالالالن بعضالالالالالالالهم 
.البعض

المهالالالام التالالالي تتطلالالالب أن▪
يكالالالالالالالالون العمالالالالالالالالال علالالالالالالالالى 

ن في غضالو)اتصال وثيق 
مالالع العمالالالء أو ( أقالالدام6

.الزوار أو أفراد الجمهور

المهالالالالالالالالام التالالالالالالالالي تسالالالالالالالالمح ▪
للمالالالالوظفين بالبقالالالالاء علالالالالى

،أقالالالدام علالالالى األقالالالل6بعالالالد 
وال تنطالالالالالوي علالالالالالى اتصالالالالالال
يذكر بالجمهور، أو الزوار، أو

.العمالء
بالنسالالالالالالالالالالالالالالالبة : مالحظالالالالالالالالالالالالالالالة▪

لشنشالالالالالطة ذات الخطالالالالالورة 
يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتم، األقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل

إدارة إرشالالالالالالالالالالالاداتاتبالالالالالالالالالالالاع 
السالالالالالالالالالالالالالالالمة والصالالالالالالالالالالالالالالالحة 

،المؤقتة للعمالالالمهنية 
وأصالالالالالالالالالالالالالالالالحا  العمالالالالالالالالالالالالالالالالل 
المعرضالالالالالالالالالين لمسالالالالالالالالالتو  

.عدو  أقل

الضوابب الهندسية

ى علالال)فالالي بيئالالة البنالالاء الداخليالالة، عنالالدما يالالتم تحديالالد العمالالل علالالى أنالاله ضالالروري، أو عمالالل طالالارئ، ويوجالالد شالالخص 

تالالالم االشالالالتباه فالالالي إصالالالابته أو مصالالالا ( سالالبيل المثالالالال، زميالالالل فالالالي العمالالالل، زائالالالر، مقالالاليم، مقالالاول مالالالن البالالالاطن

: نه يتعيَّنإبالفيروس،  وكان بموقع العمل بالقر  من مكان عمل العمال، ف
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ي استخدم األبوا  والجدران المغلقة، كلما أمكن ذلك، كحواجز مادية لفصالل العمالال عالن أي شالخص يعالان▪

".19-كوفيد"من أعرا  خاصة بال

إقامالالة حالالواجز مالالن األغطيالالة البالسالالتيكية عنالالدما يحتالالاج العمالالال إلالالى العمالالل فالالي منالالاطق محالالددة مالالن موقالالع ▪

مالالع شالالخص يشالالتبه فالالي إصالالابته أو ( أقالالدام6أقالالل مالالن )العمالالل الالالداخلي، بحيالالث يكونالالوا علالالى اتصالالال وثيالالق 

.مصا  بالفيروس

  اإلداريالة؛ القيام بإعادة تقييم الضواب  الهندسية بشكل دوري، باإلضافة إلى ممارسات العمل، والضالواب▪

أو أي أقنعالة أخالر  تتمتالع ،(N95)لتحديد أي تغييرات يمكن إجراؤها لتقليل الحاجالة إلالى أجهالزة أقنعالة الوجاله 

ة بمستو  أعلى مالن الحمايالة، وغيرهالا مالن معالدات الحمايالة الشخصالية، التالي عالادة مالا تسالتخدم فالي أنشالط

.العمل التي تنطوي على التعر  للمواد الخطرة

تالالي مالن شالأن ذلالالك أن يسالاعد فالالي الحفالال علالالى معالدات الوقايالالة الشخصالية التالالي تكالون قليلالالة العالر ، أو ال▪

.تحتاج إلى تحويلها إلى األنشطة المرتبطة بمستويات عالية من مخاطر التعر  للعدو 

الضوابب اإلدارية

، ومالالن ذلالالك تنفيالالذ "19-كوفيالالد"اسالالتخدام ضالالواب  إداريالالة، عنالالدما يكالالون ذلالالك ممكنًالالا؛ لتقليالالل أو منالالع التعالالر  لالالال 

:وتحديث السياسات لتعكس

الصالادرة عالن مراكالز الساليطرة " 19-كوفيالد"إجراءات التشغيل القياسية التالي تتبالع التوجيهالات؛ لمنالع انتشالار ▪

وإدارة السالالالمة ، (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)علالى األمالرا  والوقايالة منهالا

.والصحة المهنية، والسلطات المحلية

.تدريب العاملين على مكافحة انتشار الفيروس في المناطق الجغرافية التي يعملون فيها▪

دخالول إعادة النظر فالي أعمالال البنالاء الداخليالة؛ لتقياليم المخالاطر والظالروف المحتملالة فالي بيئالة العمالل، قبالل▪

.العامل

ال يتناول الجدول اآلتي مجموعة مالن األسالئلة للتعالرف علالى مالد  المخالاطر المرتبطالة بمهالام العمالل قبالل إرسال

اغل أو شال،أو العامالل،أو العميالل،العامل ألداء أنشطة البناء في بيئة داخلية، يمكن أن يشالغلها مالالك المنالزل

:خطر التعر  لفصابة بالفيروسمن نخر؛ وذلك لحماية العمال 
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:تدريب عمال البناء على

، وشالالر  كيفيالالة انتشالالار الفيالالروس، بمالالا فالالي ذلالالك حقيقالالة أن األشالالخاص "19-كوفيالالد"أعالالرا  عالالدو  التعالالرف علالالى 

.المصابين يمكن أن ينشروا الفيروس حتى لو لم يكن لديهم أعرا 

ظفين واإلجالالراءات التالالي يتوجالالب االلتالالزام بهالالا حالالال تعرضالاله لفصالالابة، ومالالن المفيالالد تزويالالد المالالو،جميالالع السياسالالات

.بنسخة مكتوبة من هذه السياسات واإلجراءات

:والنظافة السليمة، بما في ذلك،معلومات عن ممارسات التباعُد االجتماعياإلطالع على 

أقالدام مالع العمالالء واألفالراد اآلخالرين، 6تجنب االتصال الجسدي مع اآلخرين، والحفال على مسافة ال تقالل عالن ▪

.كلما أمكن ذلك، بما في ذلك داخل المقطورات

ثانيالة 20مالدة غسل اليدين بشالكل متكالرر بالمالاء والصالابون ل: ممارسات التنظيف السليمة، على سبيل المثال▪

٪ علالى األقالل، وفالرا اليالدين حتالى تجالف، 60على األقل، استخدام مطهر األيدي الذي يحتوي على الكحالول بتركيالز 

.وتعقيم جميع األسطح التي يلمسها العمال

اإلجراء الموصي به األسئلة

حديالد لت؛، فتالابع تقياليم المخالاطر"نعالم"إذا كانت اإلجابالة 

أفضالالالل طريقالالالة للمتابعالالالة مالالالع تقليالالالل تعالالالر  العامالالالل

."19-كوفيد"لمخاطر 

هل أعمال البناء في موقع العمل المشغول ضالرورية 

أو عاجلة أو طارئة؟

بهالا اتبع عن كثب تالدابير الوقايالة مالن العالدو  الموصالي

واب  والض،بالضواب  الهندسيةفي األقسام الخاصة

الوقايالالة ، ومعالالداتوممارسالالات العمالالل اآلمنالالة،اإلداريالالة

.الشخصية

هل هناا أي شخص في الموقع تحالت الحجالر الصالحي 

؟"19-كوفيد"أو العزلة بسبب حالة مؤكدة من 

بهالا ىاتبع عن كثب تالدابير الوقايالة مالن العالدو  الموصال

واب  والض،بالضواب  الهندسيةفي األقسام الخاصة

الوقايالالة ، ومعالالداتوممارسالالات العمالالل اآلمنالالة،اإلداريالة

.الشخصية

إذا تالالم تحديالالد العمالالل علالالى أنالاله عمالالل أساسالالي أو عاجالالل 

طارئ، فهل هناا أي أفراد أو مقالاولون فالي الموقالع أو

يعانون من أعرا  تشبه أعرا  األنفلونزا؟
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.الطريقة المناسبة آلدا  السعال والعطس، طبقًا لتوصيات مراكز مكافحة األمرا  والوقاية منها▪

.تجنب المصافحة، وعدم مالمسة اليد للفم، واألنف، والعينين▪

.مزايا استقالل السيارات الشخصية إلى مواقع العمل▪

.  الركن الذاتي للسيارات في أماكن االنتظار▪

.االستخدام المناسب لمعدات الوقاية الشخصية، وطرق التخلص منها

.  أهمية البقاء في المنزل عند الشعور بالمر 

التعامل الصحيا مع معدات الوقاية الشخصية

.  لبس أقنعة الوجه، وتغطية األنف، والفم لمنع انتشار الفيروس

ة لحمايالة الالزمالاالستمرار في استخدام تدابير الوقاية العادية األخر ، بما فالي ذلالك معالدات الوقايالة الشخصالية

.العمال من مخاطر العمل األخر  المرتبطة بأنشطة البناء

الفيروسالالات فعاليتهالالا ضالالدتأو التالالي ثبتالال، اسالالتخدام مالالواد كيميائيالالة للتنظيالالف معتمالالدة مالالن وكالالالة حمايالالة البيئالالة

.واآلالت،والمقابض،األدوات:مثل؛التاجية لتنظيف األسطح التي يتم لمسها كثيرًا

.اإلبالغ عن أي مخاوف تتعلق بالسالمة والصحة

بالسكان هولةإجراءات التشغيل القياسية في مواقع العمل الم

ال المنزليالة، تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية، وتدريب الموظفين؛ للتأكد من أنه قبل الدخول إلى مواقع العم

:أو المواقع التي يكون فيها البناء في منطقة بها سكان، فإنه للحفال على سالمة العمال يتعيَّن

صالابتهم صهم بالالفيروس أو االشالتباه فالي إيضرورة بقاء أي أفراد يخضعون للحجر الصحي أو العزل لتشخ▪

يالر الالذي به منفصلين جسالديًا عالن العامالل، علالى سالبيل المثالال، فالي غرفالة منفصاللة، أو فالي طالابق مختلالف غ

.جر  فيه أعمال البناء، أو في الخارج إذا سمح الطقس، وأوامر الطوارئ المعمول بهات
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ع التواصالالل عالالن بعالالد مالالع العامالالل، علالالى سالالبيل المثالالال عالالن طريالالق الهالالاتف الخلالالوي، وباسالالتخدام أنظمالالة الالالدف▪

.المستندة إلى اإلنترنت، والتوقيعات اإللكترونية للتأكد من اكتمال العمل

توجيالالاله األفالالالراد فالالالي مكالالالان العمالالالل بارتالالالداء أقنعالالالة الوجالالاله، إذا كالالالان ذلالالالك متاحًالالالا، وااللتالالالزام بالالالتدا  السالالالعال ▪

.والعطس

ف الهالواء، ضرورة احتواء المساحات المشتركة في منطقة البناء على تدفق جيد للهواء، مثل تشغيل مكي▪

رة علالى أو فتح النوافذ، إذا سمح الطقس بذلك، بما يتفق مع االحتياطات الموصالى بهالا مالن مراكالز الساليط

.األوبئة والوقاية منها

أقنعة الوجل القماشية

.وليس من يرتديها،الغر  من أقنعة الوجه القماشية حماية األشخاص اآلخرين

باعُالالالد باإلضالالالافة إلالالالى الت،كالالالز السالالاليطرة علالالالى األوبئالالالة بارتالالالداء أقنعالالالة الوجالالاله القماشالالالية كالالالإجراء وقالالالائياتوصالالالي مر

(. أقدام على األقل عن اآلخرين6أي االبتعاد مسافة )االجتماعي 

نالاً بنالاءً أو ممك،قد تكون أقنعة الوجه القماشية مهمة بشكل خاص عندما يكون التباعُد االجتماعي غير ممكالن

.على ظروف العمل

تحالد ، أو قد تقلل أقنعة الوجه القماشية من قطرات الجهالاز التنفسالي الكبيالرة التالي ينشالرها الشالخص عنالد ال

.العطس، أو السعال

شالالار قالالد تمنالالع أقنعالالة الوجالاله القماشالالية األشالالخاص الالالذين ال يعرفالالون أن لالالديهم الفيالالروس مالالن التسالالبب فالالي انت

.  العدو  إلى اآلخرين

أقنعالالالة الوجالالاله القماشالالالية ليسالالالت معالالالدات وقايالالالة شخصالالالية، وهالالالي ليسالالالت بالالالدائل مناسالالالبة لمعالالالدات الوقايالالالة 

.  ، أو األقنعة الطبية مثل األقنعة الجراحية(N95)الشخصية، مثل أجهزة التنفس مثل 

فالي " 19-كوفيالد"في حين أن ارتداء أقنعة الوجه القماشية هو إجراء للصحة العامة يهالدف إلالى الحالد مالن انتشالار 

ي المجتمعات، قد ال يكون من العملي للعمال ارتداء قناع وجه واحد من القماش طالوال فتالرة نوبالة العمالل التال

.تمتد إلى ثماني ساعات أو أكثر في موقع البناء

.كما ال تصبح عملية أيضًا إذا أصبحت مبللة أو متسخة أو ملوثة بشكل واضح أثناء نوبة العمل
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إذا تم ارتداء أقنعالة الوجاله القماشالية فالي مواقالع البنالاء، فيجالب علالى أصالحا  العمالل تالوفير أقنعالة وجاله قمالاش

.كل واضحنظيفة متاحة بسهولة؛ ليستخدمها العمال عندما تصبح األقنعة مبللة، أو متسخة، أو ملوثة بش

ك أغطيالة الوجاله القماشالية فالي موقالع البنالاء، بمالا فالي ذلالوجو  ارتالداءيجب على أصحا  العمل الذين يحددون 

القماشالية، أغطية الوجهأن نه يجب التأكد من إأو السلطة المحلية الستخدامها، ف،االمتثال لمتطلبات الوالية

:يتوافر فيها الشروف اآلتية

.أيضًا جانب الوجه،الفم بشكل مريح، وتناسب األنف▪

.تتضمن طبقات متعددة من القماش، وأو حلقات األذن،مؤمنة برباف▪

.بالتنفس بدون قيودتسمح▪

.غيير في اللونيمكن غسلها باستخدام المياه األكثر دفئًا وتجفيفها يوميًا بعد نوبة العمل بدون تلف أو ت▪

ل، حسالب يتم استبدالها ببدائل نظيفالة، مقدمالة مالن صالاحب العمال، وال تستخدم إذا أصبحت مبللة أو ملوثة▪

.الحاجة

.لمنع نقل الملوثات إلى القماش؛يتم التعامل معها بأقل قدر ممكن▪

.أو بدالً من حماية الجهاز التنفسي عند الحاجة إلى أجهزة التنفس،ال يتم ارتداؤها مع▪

تطبيقات العمل اآلمن

.فحص جميع الزوار في جميع مواقع البناء قبل وصولهم إلى موقع العمل

عالالدد اعتمالالاد جالالداول عمالالل متداخلالالة، علالالى سالالبيل المثالالال تالالوفير أيالالام عمالالل بديلالالة، أو نوبالالات إضالالافية؛ لتقليالالل ال

.اإلجمالي للعاملين في موقع العمل، وضمان الحفال على المسافات اآلمنة بين العمال

والمصالالاعد، ونقالالاف ،والرافعالالات،يضالالطر العمالالال للوقالالوف معًالالا، مثالالل الممالالراتمالالاتحديالالد أمالالاكن التكالالدس؛ حيث

.الدخول والخروج، وأماكن االستراحة، والحافالت؛ وذلك لتنفيذ سياسات التباعُد االجتماعي

43



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

44

ةالحماية الشخصيتدابير

يالة من غير المرجح أن يحتاج معظم عمالال البنالاء إلالى معالدات الوقايالة الشخصالية بخالالف مالا يسالتخدمونه لحما

لبة أنفسالالهم أثنالالاء المهالالام الوظيفيالالة الروتينيالالة، وقالالد تشالالتمل معالالدات الوقايالالة الشخصالالية هالالذه علالالى قبعالالة صالال

. وقناع للوجه،ونظارات واقية،وقفازات

ي يجب على أصالحا  العمالل النظالر فيمالا إذا كانالت تقييمالات المخالاطر، بمالا فالي ذلالك تحلاليالت مخالاطر العمالل فال

.موقع البناء، تشير إلى الحاجة الستخدام معدات الوقاية الشخصية األكثر حماية

المة عندما يحتاج العمال إلى معدات الوقاية الشخصية، يجب على أصحا  العمل االمتثال لمعايير إدارة السال

.لمعدات الحماية الشخصية في البناءمريكيةوالصحة المهنية األ

إلالى المنالازل، عندما تكون تدابير الوقاية األخر  غير كافية لحماية العمال، يتم تزويد أولئك الذين يجب أن يدخلوا

ة التالالي يُحتمالالل أن تكالالون خطالالرة، أو مواقالالع العمالالل المسالالكونة، بإمالالدادات كافيالالة مالالن معالالدات الوقايالالة الشخصالالي

.أو أقنعة الوجه/أو واقي للعين، و/المناسبة، ومن ذلك القفازات و

ام معدات الوقايالة نه يتعيَّن استخدإمع شخص مصا  أو مشتبه به، فاوثيقًافي المواقف التي تتطلب اتصالً

. الشخصية الالزمة بما في ذلك أجهزة التنفس، مع االمتثال لمعايير إدارة السالمة والصحة المهنية

إدارة عند استخدام أجهزة تنفس يمكالن الالتخلص منهالا، يجالب علالى أصالحا  العمالل االمتثالال لمتطلبالات معيالار

ة السالالالمة والصالالحة المهنيالالة لحمايالالة الجهالالاز التنفسالالي، بمالالا فالالي ذلالالك شالالرف تالالدريب العمالالال علالالى ارتالالداء أجهالالز

.، والتخلص منها بشكل صحيح عند الخروجتهاالتنفس الصناعي قبل الدخول إلى مواقع العمل، وإزال

،هفالالي معالالدات الوقايالالة الشخصالالية، بمالالا فالالي ذلالالك واقيالالات الوجالالاقالالد يعالالاني بعالالض أصالالحا  العمالالل نقصًالال، ختامًددا

حا  وأصال،لالذلك علاليهم تحديالد األولويالات فالي ضالوء اإلرشالادات المؤقتالة للعمالال األمالريكيينس؛وأجهزة التالنف

".19-كوفيد"العمل، والعمال الذين قد يتعرضون لمخاطر مهنية محتملة لال 

Source: Occupational Safety and Health Administration.Covid-19: Control and Prevention /Construction Work. OSHA. 

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/construction.html

(Accessed: July 7, 2020).
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التوازن بين إعادة الفتا وسالمة األفراد

" ماساتشوسالالتس"لتحقيالالق التالالوازن بالالين إعالالادة التشالالغيل اآلمالالن وسالالالمة وصالالحة األفالالراد، جالالاءت خطالالة واليالالة 

.األمريكية إلعادة تشغيل االقتصاد على أربع مراحل

تاليالالة، مالالع تسالالتمر كالالل مرحلالالة ثالثالالة أسالالابيع علالالى األقالالل، وقالالد تسالالتمر لفتالالرة أطالالول قبالالل االنتقالالال إلالالى المرحلالالة ال

مالالع ضالالرورة اتبالالاع التالالدابير، واإلجالالراءات-جنبًالالا إلالالى جنالالب -ااسالالتمرار العمالالل مالالن المنالالزل كلمالالا كالالان ذلالالك ممكنًالال

.الوقائية، ومنها ارتداء أقنعة الوجه، وممارسة النظافة الصحية، واتباع تدابير التباعد االجتماعي

دمن لقطاع البناء والتشييدليل والية ماساتشوستس إلعادة التشغيل اآل

اشتمل علالى الضالواب ، والمعالايير الالزمالة ،((Massachusettsاألمريكية " ماساتشوستس" دليل صادر عن والية 
سالالالمة إلعالادة التشالالغيل اآلمالن لقطالالاع البنالاء والتشالالييد؛ مالن خالالالل التالوازن بالالين إعالادة التشالالغيل، والحفالال علالالى

.وصحة األفراد في مواقع العمل المختلفة
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إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد 

إعالالادة تشالالغيل قطالالاع البنالالاء والتشالالييد مالالع االلتالالزام –2020مالالايو 18التالالي بالالدأت فالالي –تضالالمنت المرحلالالة األولالالي 

: .بالمبادئ التوجيهية الصادرة والتي تشمل على اآلتي

االمتثال والرقابة

.عن تدابير، وإجراءات السالمة والصحة المهنية لكل موقعاليكون مسؤولً" 19-كوفيد"تعيين موظف 

" 19-دكوفيال"تطوير ، وتقديم تحليل المخاطر الخاص بكل موقالع، ووضالع خطالة سالالمة محسَّالنة لمواجهالة وبالاء 

.خاصةً في المشروعات الكبر 

عالة للواليالة، بالنسبة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، أو إدارتها، أو تمويلها مالن قبالل وكالالة، أو ساللطة تاب

قالالع فيهالالا سالالتكون هنالالاا مسالالؤولية تنفيالالذ مشالالتركة بالالين المالالالك العالالام للمشالالروع، والمدينالالة، أو البلالالدة التالالي ي

.المشروع

"19-كوفيد"يتعيَّن على المدن، والمقاطعات تطبيق إرشادات سالمة البناء الخاصة بال 

طة البنالاء بروتوكوالت المسافة اآلمنة؛ لذلك قد يؤدي عدم االمتثال إلى توقف أنشالنقد تفر  المدن والبلدا

نالة ، أو مؤقتًا حتى يتم إعداد خطة عمل تصحيحية، وتقديمها، والموافقالة عليهالا مالن قبالل الساللطات فالي المدي

.البلدة

قالالد تطلالالب سالاللطات المدينالالة، أو البلالالدة مالالن مالالالك مشالالروع خالالاص كبيالالر  أن يالالدفع لمفالالتش خالالارجي، أو شالالركة

.تفتيش مستقلة

تعاليَّن ؛ لالذلك ي"صالفر تسالامح"ال تهاون في حماية صحة الموظف؛ حيث تتبالع الواليالة فالي هالذه المسالألة قاعالدة 

: اآلتي

فالالإذا كالالان العامالالل مريضًالالا أو ظهالالرت عليالاله أعالالرا  ،عالالدم السالالما  للعمالالال المرضالالى بالحضالالور إلالالى العمالالل▪

.المر ، يتحتم عليه العزل الذاتي في المنزل

.عند اإلبالغ عن شخص مصا  يتم إرساله فورًا إلى المنزل▪
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ل شالالهادة بتحالالول نتالالائج تحليالال/ إال بعالالد إحضالالار إفالالادةةإذا تعالالافي العامالالل مالالن المالالر  ال يسالالمح لالاله بالالالعود▪

.من إيجابية إلى سلبية" 19-كوفيد"

ي درجة الحرارة، تدل على ارتفاع فاقبل بدء المناوبة، سيتعيَّن على كل عامل إفادة مُشرِفه بأنه ال يعاني أعراضً

. ساعة الماضية24أو سعال، أو ضيق في التنفس خالل الال 

ودة إلالالى مالالع فالالرد تالالم ثبالالوت إيجابيالالة تحاليلالاله للفيالالروس بالالالع" اتصالالال وثيالالق"عالالدم السالالما  للشالالخص الالالذي لديالاله 

-كوفيالد"العاليش فالي ذات المنالزل مالع الشالخص الالذي ثبتالت إصالابته بعالدو " االتصال الوثيالق"يُقصد بال ،العمل

دقيقالة، أو تعالر  لالرزاز 15أقدام من الشخص المُصالا  لحالوالي 6، أو كان على بُعد امُصابًا، أو يرعى شخصً"19

.، أو مُعدات، أو أدوات سبق واستخدمها الشخص المُصا الشخص المصا ، أو استخدام أوانٍ

معايير السالمة اإللزامية

توكالالوالتوأصالالدرت الواليالالة جملالالة مالالن معالالايير السالالالمة اإللزاميالالة، وهالالي قائمالالة مرجعيالالة شالالاملة للعديالالد مالالن بر

:السالمة والصحة التي يتعيَّن االلتزام بها، ومنها

.ال مصافحة▪

.اغسل يديك كثيرًا▪

.محطات الغسيل مطلوبة مع تزويدها بالماء الساخن، إن أمكن▪

بالالالالالقر  مالالالالن محطالالالالات الغسالالالاليل، –لوضالالالالع المخلفالالالالات مالالالالن مناديالالالالل وغيرهالالالالا –وضالالالالع سالالالالالت النفايالالالالات ▪

.والمراحيض

علالالالى كالالالل موقالالالع عمالالالل القيالالالام بالالالإجراءات التنظيالالالف، والتعقالالاليم الالالالدوري فالالالي جميالالالع المنالالالاطق بمالالالا فالالالي ذلالالالك ▪

.المقطورات، والبوابات، والمعدات، والمركبات، وما إلى ذلك

.وضع المعقمات والمطهرات عند جميع نقاف الدخول إلى المواقع، وفي جميع أنحاء موقع المشروع▪

".ال تجمُّع"االلتزام بسياسة ▪

.أقدام6تنفيذ التباعد االجتماعي بمسافة ال تقل عن ▪



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

48

.تجنب االجتماعات وجهًا لوجه▪

.إجراء جميع االجتماعات عبر مكالمات جماعية، إن أمكن▪

.أشخاص10عدم عقد اجتماعات ألكثر من ▪

المالالوظفين عمالالا إذا كالالانوا يعالالانون مالالن أي أعالالرا ، إذا كالالان األمالالر كالالذلك، يالالتم كالالل فالالي كالالل مناوبالالة، سالالؤال ▪

.إرسالهم إلى المنزل

".19-كوفيد"يتعيَّن أن يكون لكل موقع عمل خطة سالمة ▪

.نحاء الموقعأ، وغسل اليدين في جميع "19-كوفيد"نشر، وتعليق إرشادات ▪

".19-كوفيد"يجب تنظيف جميع مرافق المراحيض، واألواني طبقًا لضواب  الوقاية من ▪

.يتعيَّن تزويد محطات غسل اليدين بالصابون، ومعقم اليدين، والمناشف الورقية▪

لالة، ومالا ينبغي تنظيف جميالع األسالطح بانتظالام، بمالا فالي ذلالك مقالابض األبالوا ، وأجهالزة الكمبيالوتر المحمو▪

.إلى ذلك

يًالا يجب تنظيف وتطهير جميع المناطق العامالة، ومنالاطق االجتماعالات بانتظالام مالرة واحالدة علالى األقالل يوم▪

.ويفضل أن يتم ذلك مرتين يوميًا

.عدم مشاركة زجاجات المياه؛ بحيث يكون لكل عامل الزجاجة الخاصة به▪

.حصول كل عامل على نسخة من معايير األمان الخاصة بالبناء▪

الوقاية من مخاطر العدوى في مواقع العمل

.يتعيَّن على جميع عمال البناء ارتداء قفازات مقاومة للقطع أو ما يماثلها

(.واقيات الوجه/ نظارات السالمة )للعين يوصى باستخدام واقٍ

خصالية في ظروف العمل حيث يستحيل تحقيق التباعد االجتماعي المطلو ؛ يجب توفير معالدات الحمايالة الش

.حسب االقتضاء، ومن ذلك أقنعة الوجه القياسية، والقفازات، وواقي العين
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.يجب على جميع الموظفين استخدام سياراتهم الخاصة للذها  إلى موقع العمل

.  عند دخول المُعدة أو المركبة يتعيَّن تعقيم، وتطهير األسطح الداخلية ومقابض األبوا 

أقدام عالن بعضالهم الالبعض 6في الحاالت التي يكون فيها ذلك ممكنًا، يجب على العمال الحفال على مسافة 

.وفقًا إلرشادات مركز السيطرة على األمرا  والوقاية منها

.الحد من األنشطة متعددة األشخاص، حيثما أمكن

بروتوكول التعامل مع العمال الُمصابين

ثبالالات أو شالالهادة مالالن إحضالالور العامالالل المُصالالا  إلالالى موقالالع العمالالل إال بعالالد تقالالديم فالالى عالالدم التسالالامح مطلقًالالا 

". 19-كوفيد"إخصائي طبي تفيد بسلبية نتائج تحاليله لال

.يتعيَّن الحفال على سرية البيانات، وعدم اإلفصا  عن هوية العامل المُصا 

يق السالالعال، وضالال)يتعالاليَّن توجيالاله العمالالال الالالذين يعالالانون مالالن أعالالرا  خفيفالالة مالالن التهابالالات الجهالالاز التنفسالالي 

.، أو الحمى بالبقاء في المنزل، وعدم الحضور إلى موقع العمل(التنفس، والتها  الحلق

.  إصابات محتملة في موقع العملةيجب على المقاول العمل مع مجلس الصحة المحلي؛ لتحديد أي

في الموقع، ومسؤول سالالمة " 19-كوفيد"عند إصابة أحد العمال، يتعيَّن على المقاول إخطار مسؤول سالمة 

.  الموقع، والمالك على الفور

.يُطلب من العامل الذي يعاني من األعرا  مغادرة موقع العمل

.يجب على المقاول اتخاذ خطوات فورية لتطهير المناطق المشتركة، وأماكن العمل المباشرة

الحد من التعرض للعدوى 

أثنالاء العمالل؛ لمنالع " 19-كوفيالد"ينبغي على العمال اتباع اإلرشادات العامة المنصالوص عليهالا لمواجهالة عالدو  

.التعر  لفصابة، والحد من انتقال الفيروس

ع علالى المقالالاولين تقالديم المشالالورة للعالاملين حالالول أفضالالل الممارسالات للحالالد مالن التعالالر  للعالدو  خالالارج موقالال

.البناء

49
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20مالدة عند مغادرة موقع البناء بسبب فترات الراحة أو الغداء أو أسبا  أخر ، يجب غسل اليدين بالصالابون ل

.ثانية على األقل

.استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بالنسب المقررة قبل مغادرة الموقع

. الحفال على التباعُد االجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه عند الذها  إلى مواقع أخر  خارج موقع البناء

.تشجيع العمال على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، أو المطهرات الكحولية

.  يجب توفير مستلزمات تعقيم وتطهير اليدين بشكل مستمر في مواقع العمل

إرشادات مواقع البناء العائلية

" 19-وفيالالدك"نهالالا ال تحتالالاج إلالالى تعيالالين مسالالؤول إفالالي أعمالالال البنالالاء وإعالالادة البنالالاء بالمنشالالتت السالالكنية العائليالالة ف

مدينالة، اللجميع مشروعات البناء الصالغيرة الواقعالة فالي " 19-كوفيد"لكن يجب تعيين مسؤول ،خاص بالموقع

أو بلالالدة معينالالة علالالى أن يكالالون علالالى اتصالالال يالالومي بكالالل موقالالع مالالن المواقالالع؛ للتأكالالد مالالن أن المقالالاول، وجميالالع 

".19-كوفيد"المقاولين من الباطن يمتثلون بالكامل إلرشادات السالمة والصحة المهنية المتعلقة بال 

، بإعداد تقرير يالومي مكتالو  يغطالي جميالع المواقالع الصالغيرة فالي كالل مدينالة، أو بلالدة" 19-كوفيد"يقوم مسؤول 

.أو صاحب السكن عند الطلب/ نسخة من هذا التقرير لتسليمها إلى مسؤول البلدية وعملو

كمالالا يتعالاليَّن تزويالالد محطالالات غسالالل اليالالدين. إذا كالالان المشالالروع بالاله مالالراحيض، أو أوانالالي طعالالام، فيجالالب تنظيفهالالا

.بصابون، ومعقم لليدين، ومناشف ورقية

ركيالالب بالنسالالبة لمواقالالع البنالالاء الخارجيالالة التالالي يتعالالذر وجالالود حمالالام داخلالالي بسالالهولة، فإنالاله يجالالب علالالى المقالالاولين ت

.  محطات غسيل مزودة بالماء الساخن، إن أمكن

ومقالاول توفير الصابون الالزم لغسل اليدين بشكل متكرر لجميع العالاملين فالي الموقالع، أو تزويالد كالل موظالف

.من الباطن بكمية كافية من معقم اليدين؛ للسما  بغسل اليدين بشكل متكرر

Source: United Alliance Services Corporation. 2020. MA Construction Reopening Plan. UASC. May 25. 

https://unitedallianceservices.com/construction/ma-construction-reopening-plan-why-you-should-consider-a-safety-professional/

(Accessed: July 4, 2020).

Massachusetts Government. 2020. Construction: MA Safety Standards. MG. Updated July 5. 

https://www.mass.gov/doc/construction-protocol-summary/download

(Accessed: July 7, 2020).
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التغييرات التي طرأت على صناعة البناء والتشييد

عمالال لكالن ساليعود أصالحا  األمع إعادة فتح الواليات األمريكية القتصاداتها، بدأ األفالراد يعالودون إلالى العمالل

".19-كوفيد"والعمال إلى بيئة مختلفة؛ وذلك في ظل تداعيات أزمة 

ة، إلالى وضالع قيالود علالى صالناعة البنالاء والتشالييد فالي الواليالات األمريكيال" 19-كوفيالد"في سالياقٍ متصالل، أدت أزمالة 

الصادر عن غرفة التجارة األمريكيالة (  Commercial Construction Index, CCI" )مؤشر التشييد التجاري"ووققًا لال

الجالاري، ، فقد انخفضت ثقة المقاولين وتوقعالاتهم لصالناعة البنالاء خالالل الربالع الثالاني مالن العالام2020في يونيو 

. 2020في الربع الثاني من عام 56في الربع األول إلى 74كما انخفض المؤشر العام للتشييد التجاري من 

"19-كوفيد"البناء والتشييد في ظل ": التحالل المتحد للخدمات"شركة 

اسالتعر  ((United Alliance Services Corporation, UASC" التحالالف المتحالد للخالدمات"شالركة لمقالال منشالور 
، سالالواء علالالى مسالالتو  بيئالالة "19-كوفيالالد"أهالالم التغييالالرات التالالي سالالتطرأ علالالى صالالناعة البنالالاء والتشالالييد فالالي ظالالل أزمالالة 

.ت العملمن التزام بتدابير السالمة والصحة المهنية، أو على مستو  سياساتقتضيهوطبيعة األعمال وما 
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تهالا؛ هذا، وقد حددت العديالد مالن الواليالات، والمقاطعالات قائمالة طويلالة مالن اإلجالراءات والتالدابير التالي يجالب تلبي

، والحفالالال علالالى مسالالتو  مالالنخفض مالالن العالالدو  فالالي صالالناعة البنالالاء "19-كوفيالالد"للمسالالاعدة فالالي تقليالالل مخالالاطر 

.والتشييد

ن قطالاع البنالالاء والتشالييد سيشالهد سالالتة إ، فال"19-كوفيالالد "ومالن الجالدير بالالالذكر، فالي ظالل تالالداعيات وتالأثيرات أزمالة 

:تغييرات رئيسة، هي

تعزيز الرقابة على تنفيذ معايير وضوابط السالمة والصحة المننية

ة مسالالؤول فالالي كالالل موقالالع؛ لمتابعالالة وإنفالالاذ معالالايير وضالالواب  السالالالمة والصالالحة المهنيالال/ يجالالب تعيالالين موظالالف

".19-كوفيد"المتعلقة بمواجهة 

تعلقالالة سالالتحتاج خطالال  السالالالمة الخاصالالة بالمشالالروعات الكبالالر  إلالالى التطالالوير، وتحليالالل المخالالاطر المحتملالالة الم

.، قبل تقديمها إلى مسؤولي المدينة أو البلدة"19-كوفيد"بال

ثالال لهالا تفر  المدن، والبلدات في بعض الواليات بروتوكالوالت المسالافات اآلمنالة؛ لالذلك قالد يالؤدي عالدم االمت

فقة عليهالا إلى توقف أنشطة البناء مؤقتًا حتى يتم إعداد خطة عمل تصحيحية، وتقديمها للحصول على الموا

.من قِبل السلطات في المدينة، أو البلدة

سوف تكون مواقع العمل أنظف وأكثر أمانًا

.  مع بدء إعادة فتح مواقع العمل، سيخضع العمال لفحص درجة الحرارة عند دخول موقع العمل

.يجب االلتزام بمسافة التباعُد الجسدي، والحد من التجمعات الكبيرة

وهالذا يشالمل جميالع مرافالق الحمامالات،اتخاذ خطوات لتطهير المناطق المشتركة، وأمالاكن العمالل المباشالرة

.في الموقع، واالستراحات

تعقاليم وتطهيالر  كالل المنالاطق فالي موقالع العمالل التالالي مالن المحتمالل أن يكالون قالد تواجالد بهالا عامالل مصالالا  أو 

. مشتبه في إصابته

.إضافة محطات لغسل اليدين حتى يتمكن العمال من االلتزام بإرشادات موقع العمل
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متابعة صحة العمال

مالات عالةإلى جانب فحوصات درجة الحرارة، قالد يحتالاج العالاملون إلالى إبالالغ المشالرفين علالى أناله لاليس لالديهم أيال

" اتصالال وثيالق"سالاعة الماضالية، وعالدم وجالود أي 24على وجود حمى، أو سعال، أو صعوبة في التنفس خالل الالال 

".19-كوفيد"مع فرد تم تشخصيه بال 

تطبيق بروتوكوالت العدوى

ه أعالالرا ً ظهالر عليالالتتوكالوالت المتبعالالة فالي العديالالد مالالن الواليالات، يتعالاليَّن علالى أي عامالالل ووفقًالا لفرشالالادات، والبر

حمى أن يبقالى السعال، وضيق التنفس، والتها  الحلق، أو ال: خفيفة متعلقة بالتهابات الجهاز التنفسي، منها

.بعيدًا عن موقع العمل

على أصحا  العمل توجيه المالوظفين الالذين تظهالر علاليهم أعالرا  بمغالادرة موقالع العمالل، والتمالاس العنايالة

عالالودة إلالالى كمالالا ال يجالالوز للعمالالال المشالالتبه فالالي إصالالابتهم، أو المصالالابين الالالذين تعالالافوا ال،الطبيالالة، وإجالالراء االختبالالار

.خصائي طبيإموقع العمل حتى يتم السما  لهم بذلك من قِبل 

ستستغرق المشروعات وقتًا أطول

ت الالالذي العديالالد مالالن تالالدابير السالالالمة والصالالحة المهنيالالة المفروضالالة علالالى مواقالالع البنالالاء ستضالاليف وقتًالالا إلالالى الوقالال

.  يستغرقه إكمال المشروعات

أو ارتفالاع تالدل علالى وجالود حمالي،اأعراضًالقبل بدء المناوبة، سيتعيَّن على كل عامل إفادة مشالرفه بأناله ال يعالاني

. ساعة الماضية24في درجة الحرارة، أو سعال، أو ضيق في التنفس خالل الال 

استمرار بعض العمال في العمل عن بعد 

ة، ورسالالائل لعمالالال والمالالوظفين المكتبيالالين اسالالتخدام األدوات التكنولوجيالالة، مثالالل االجتماعالالات االفتراضالاليليمكالالن 

.البريد، والرسائل النصية للقيام بأعمالهم

Source: United Alliance Services Corporation. 2020. 6 Ways Construction Sites Will Change Due to Covid-19. UASC. June 3.

https://unitedallianceservices.com/jobsite-covid-safety/6-ways-construction-sites-will-change-due-to-covid-19/

(Accessed: July 6, 2020).
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أهمية قطاع التشييد والبناء

اج الصالالناعي حيالالث تحتالالل المرتبالالة الثالثالالة فالالي اإلنتالال؛تعتبالالر صالالناعة البنالالاء مالالن أهالالم ركالالائز االقتصالالاد فالالي أسالالتراليا

.من الناتج المحلى اإلجمالي ألستراليا% 9مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل 360بعائدات تقدر بنحو 

فالرد، أي مليالون 1.1أكثالر مالن يعمالل بهالاأنحاء أسترالياجميعشركة في ألف 330عالوة على ذلك، توجد أكثر من 

.العاملة من إجمالي القو% 9ما يمثل

بنالاء ن نشالاف الإالعالالم، فالعلالى عكالس العديالد مالن دول اسالتمرارية صالناعة البنالاء فالي أسالتراليا، على الالرغم مالن 

".19-كوفيد"من جراء تداعيات أزمة انخفض بشكل ملحول 

"19-كوفيد"تقليل مخاطر : والتشييدصناعة البناء

عمالالل أسالالتراليا خطالالةاستعرضالالت( Safe Work Australia" )العمالالل اآلمالالن اإلسالالترالية"وثيقالالة صالالادرة عالالن وكالالالة 
ترالي؛ حيالث الذي يُعد أحد القطاعات الرئيسة فالي االقتصالاد األسالقطاع البناء والتشييد، لاآلمنتشغيلالإلعادة 

.من الناتج المحلي اإلجمالي% 9تمثل صناعة البناء 
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 Group’s Performance)"مؤشالالالر أداء التشالالالييد الصالالالادر عالالالن المجموعالالالة األسالالالترالية للصالالالناعة"ال ا لالالالوفقًالالالو

Construction Index)2020في مارس %37.9نشاف البناء بنسبة ، فقد انخفض.

ضالالالرورة -رئالالاليس وزراء أسالالالتراليا-(Scott John Morrison)"موريسالالالونجالالالون سالالالكوت "أكالالالد علالالالى ذلالالالكوبنالالالاءً

.على تعزيز النشاف االقتصادي األستراليللحفال ؛استمرارية العمل في مواقع البناء

بنالاء الشالركات العاملالة فالي قطالاع الجميالع بالل الحكومالة علالى أنه ساليتم فالر  قيالود مالن قِ" موريسون"كما أكد 

.بين العمال، والمقاولين" 19-كوفيد"عدو  والتشييد، بما يضمن تقليل نسب 

مالالن العمالالل اآل"باإلرشالالادات، والضالالواب  التالالي أقرتهالالا وكالالالة أشالالار إلالالى أهميالالة التالالزام الشالالركات وفالالي هالالذا السالالياق 

.االقتصادعززينشاطها بمااستمرارية؛ وذلك من أجل سالمة وأمن العاملين، و"األسترالية

بيان الحكومة الفيدرالية األسترالية

اطر التعالر  التقليالل مالن مخال: صالناعة البنالاء والتشالييد"عنالوان بصدر بيان عالن الحكومالة الفيدراليالة األسالترالية، 

:، أشار هذا البيان إلى نقاف عامة، منها"19-لكوفيد

.ة على حدةمقاطع/ وضع اللوائح التفصيلية لتدابير السالمة والصحة المهنية للعاملين في كل والية▪

.الزائرين في مواقع العملجميعضرورة التزام أصحا  العمل بصحة وسالمة العمال، و▪

:تشمل أهم المحاور العامة التي نص عليها البيان على اآلتي

.التطبيق الفعلي إلجراءات التباعد الجسدي▪

.التعقيم والتنظيف لبيئة العمل▪

.  مراقبة صحة العمال▪

.االهتمام بالنظافة الشخصية▪

.طالع العمال على نخر المستجداتإ▪
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التطبيق الفعلي إلجراءات التباعد الجسدي

متالر، 1.5بحالد أدنالى أن يحرص صاحب العمل على إبقاء العمال على مسالافة نمنالة بالين بعضالهم الالبعضينبغي

.وذلك أثناء تواجدهم في موقع العمل

تم التالي تالالوكالذلك أيضًالا الحالد مالن التفالاعالت الماديالة بالين العمالال سالواء مالالع بعضالهم الالبعض، أو مالع العمالالء، 

.عمليات تسليم المعداتخالل

اد ، من خالالل تقساليم العمالل إلالى ورديالات، وتقساليم عالدد المهالام المالرمواقع العملتخفيض عدد العاملين في 

.اإنجازها يوميً

.كلما كان ذلك ممكنا،تسهيل العمل من المنزل

.بين العمالالجسدي للحفال على التباعد ؛إنشاء ممرات محددة

.  الحد من عدد األفراد داخل المصعد، مع تشجيعهم على استخدام الساللم

.وضع الفتات تحثٌّ على ضرورة االلتزام بالتباعُد الجسدي بين العمال

.إلغاء، أو تأجيل الزيارات غير الضرورية من المتعاقدين إلى مواقع العمل

بيئة العمللتنظيل التعقيم وال

اعد، يجالالب تنظيالالف األسالالطح التالالي يالالتم لمسالالها بشالالكل متكالالرر فالالي موقالالع البنالالاء، بمالالا فالالي ذلالالك المعالالدات، والمصالال

.أو محاليل مطهرة مناسبة،واألبوا ، باستخدام منظفات،والدرابزين

،بالسوغالرف تغييالر المال،ومكاتب الموقالع،يجب تنظيف مرافق الموقع بصورة دورية، بما في ذلك غرف الغداء

.وغيرها،والمراحيض

عالد ارتالداء واستخدام معقالم اليالدين الكحالولي قبالل وب،يجب على الشخص الذي يقوم بالتنظيف ارتداء القفازات

.القفازات

.والمعقمات الكحولية في جميع أنحاء موقع البناء، يجب توفير القفازات
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مراقبة صحة العمال

.فحص درجات حرارة العاملين يوميًا

مخالالالطتهم ألحالالد علالاليهم، أو علالالى أحالالد زمالئهالالم، أو  " 19-كوفيالالد"د ظهالالور أي أعالالرا  لالالالتوجيالاله العمالالال لفبالالالغ عنالال

.المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس

وقالع منع العامل الذي يعاني من أي أعرا  أو مخال  لحالة مصالابة أو مشالتبه فيهالا مالن التواجالد فالي ميتعيَّن

.صحيالعزل الالعمل، حتى يقضى مدة 

نظافة الشخصيةاالهتمام بال

.استخدام المناديل عند السعال، أوالعطس، ثم التخلص منها بشكل سليم

ثانيالة علالى األقالل، قبالل تنالاول الطعالام وبعالده، وبعالد الالذها  إلالى 20غسل اليدين كثيرًا بالماء والصالابون لمالدة 

.المرحا ، وقبل الدخول، والخروج من منطقة مشتركة

.غسل الجسم، والشعر، والمالبس جيدًا كل يوم، مع تجنب مالمسة الوجه

.تجنب المصافحة، أو أي اتصال جسدي قريب نخر

.االمتناع عن البصق في جميع األوقات، مع وضع أعقا  السجائر في سلة المهمالت

.يجب أن تحتوي مرافق الحمام في مواقع البناء على إمدادات كافية من مستلزمات النظافة، والتعقيم

.الحفال على الحمامات نظيفة، ومجهزة جيدًا وفي حالة عمل جيدة

ل اعتمالالاد نهالالج منسالالق؛ لتقليالالل عالالدد العمالالال الالالذين يسالالتخدمون المنالالاطق المشالالتركة فالالي وقالالت معالالين مالالن خالالال

.استراحات الوجبات، وتنسيق وتخطي  العمل

ملالالف قالالديم تفالي قطالالاع التشالييد نالاله يتعاليَّن علالالى الشالركات العاملالالة إوفقًالالا إلجالراءات الحكومالالة األسالترالية، فختامدا  

فالالي بالواليالالة التالالي تعمالالل "19-كوفيالالد"بعالالدو  المهنيالالة فالالي إطالالار الالئحالالة الخاصالالةالسالالالمة والصالالحةتالالدابير بخطالالة 

.نطاقها الشركات

Source : Safe Work Australia. 2020. Building and Construction Industry: Minimizing the Risk of Exposure to Covid-19. SWA. April 19. 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/default/files/2020-04/building-construction-minimising-the-risk-of-exposure-to-covid-19_0.pdf

(Accessed July 8, 2020).
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تعريل بالدليل

الخالدمات بالتعالاون ووزارة الصالحة و-إحالد  واليالات أسالتراليا –دليل صادر عن سلطة البناء فالي واليالة فيكتوريالا 

اإلنسالالانية، يضالالع إطالالارًا وخطالالة عمالالل تسالالتعر  عالالدة جوانالالب؛ لضالالمان إعالالادة التشالالغيل اآلمالالن لقطالالاع البنالالاء

.والتشييد

مالا أقالره العمالل والصالناعة، كأصالحا ، وجمعيالات بالواليالةاتحالادات البنالاء والتشالييد تم اعتماد الدليل مالن قِبالل 

.في الواليةالمجلس االستشاري لصناعة البناء 

"19-كوفيد"ظل جائحة دليل والية فيكتوريا لصناعة البناء والتشييد في 

، اسالالتعر  (Victorian Building Authority, VBA" )سالاللطة البنالالاء فالالي واليالالة فيكتوريالالا"دليالالل إرشالالادي صالالادر عالالن 
غيل قطالالاع إرشالالادات السالالالمة والصالالحة المهنيالالة، والتالالدابير االحترازيالالة المناسالالبة؛ لتحقيالالق التالالوازن بالالين إعالالادة تشالال

.البناء والتشييد في الوالية، والحفال على  صحة العاملين
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السيطرة على المخاطر في موقع العمل : أوال

: اقتر  الدليل إجراء فحص للعاملين على مرحلتين: فحص العاملين القادمين لموقع العمل

خضوعه لعالزل يفيد بعدم تعرضه لفصابة بالفيروس، أواذاتيًرًاوفيها يقدم العامل تقري:المرحلة األولية▪

قدوماله صحي، أو اتصالاله بأحالد المصالابين، أو وجالوده فالي خالارج الواليالة خالالل األربعالة عشالر يومًالا السالابقين ل

.للموقع

ال علالى وفيها يتم معرفة المعلومات السابقة، من خالل مندو  الشركة بشرف الحفال:المرحلة الرئيسة▪

.ةمسافة مادية نمنة، أو طر  االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني، أو خدمة الرسائل القصير

إذا ثبالالت تعالالر  العامالالل ألي مالالن المؤشالالرات السالالابقة، يجالالب اتخالالاذ اإلجالالراءات الصالالحية المناسالالبة مالالن عالالزل▪

.صحي، أو عدم حضور للعمل، أو طلب العناية الطبية له، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة

التباعد الجسدي 

؛ لضالمان الحفالال استرشالاديةمتر، مع وضع عالمالات 1.5الدليل ضرورة الحفال على مسافة بحد أدنى أكد▪

.على المسافات اآلمنة بين العاملين

سالافة يحالاف  علالى المبمالا،بحيالث يالتم تقليالل عالدد العمالال فالي الموقالع؛بالين العالاملينتنفيذ ورديات عمل▪

. اآلمنة

تحديد أوقات متقطعة لبدء العمل، وأوقالات راحالة مختلفالة؛ لتجنالب االزدحالام فالي مواقالع العمالل، واألمالاكن▪

.المخصصة لتناول الغذاء

.والنظارات الواقيةوأقنعة الوجه،،القفازات: توفير معدات الوقاية الشخصية مثل▪

النظافة الشخصية 

ا قًالالوأنظمالة التنظيالف المعمالول بهالا، وف،علالى أصالحا  العمالل مراجعالة متطلبالات النظافالالة العامالةيتعاليَّن ▪

.لفرشادات الصحية
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التزام المنزل، وعدم 

الذها  للعمل

هل كنت خارج الوالية 

يوما؟15قبل أقل من 

ع هل كنت على اتصال وثيق م

؟"19-كوفيد"بال مصا  

ي تطبيق العزل الحكومي اإللزام

قبل الحضور للموقع

هل تعاني من أي أعرا  

للوباء؟

ابدأ العمل وبل  

المشرف في حالة 

ظهور أعرا 

التواصل مع 

صاحب العمل

م طلب االستشارة الطبية، ث

الذها  للعمل مع الشهادة 

الصحية

نعم ال

Source: Victorian Building Authority. 2020. Coronavirus (Covid-19) Guidelines for the Building and Construction Industry. VBA, Version 3. April 20.

https://www.mbav.com.au/sites/default/files/Building-and-Construction-Industry-COVID19-GuidelinesV5.pdf

(Accessed: July 3, 2020).

.

ا الخضوع للحجر الصحي وفقً

لتعليمات الصحة 

نعم ال

نعم ال

إجراءات فحص الموظل: 1شكل 
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، الكافتيريالالا: يجالالب علالالى أصالالحا  العمالالل عالالر  المعلومالالات الصالالحية فالالي أمالالاكن بالالارزة بموقالالع البنالالاء، منهالالا▪

.  ومكاتب الموقع، والمراحيض، والمصاعد، ومداخل الموقع

ية ا عن تالوفير تسالهيالت إضالافثانية على األقل،  فضل20ًالتأكيد على غسل اليدين بالصابون بانتظام لمدة ▪

.وتشجيع استخدامها المنتظم،كمعقمات اليدين

ق مرفالالالسالعال والعطالس، أو استخدام منديل عندعن طريق الجهاز التنفسي وضع إرشادات تعزز ندا  ▪

.نف أو العين أو الفماأل، مع تجنب  لمس الكتفأو 

يفالة، حو  الغسيل، والميالاه الجاريالة النظ: مثل–سواء كانت دائمة أو مؤقتة–وضع مرافق غسل اليدين▪

.وصول الموظفين إليها في الوقت المناسبتضمن والمناشف الورقية، في مواقع ،والصابون

.صناديق قمامة بأغطية تستخدم دون اللمسوضع ▪

األدوات واآلت والمعدات المشتركة 

.يجب على العمال تجنب االستخدام المشترا لشدوات، والمنشتت، والمعدات، قدر اإلمكان▪

المقالالالابض، والالالالدرابزين قبالالالل وبعالالالد : تعقالالاليم، ومسالالالح جميالالالع أجالالالزاء األدوات، والمنشالالالتت، والمعالالالدات، مثالالالل▪

.االستخدام

عقالاليم ينبغالالي تجنالالب االسالالتخدام المشالالترا للهواتالالف، والمكاتالالب، وأجهالالزة الكمبيالالوتر، واألجهالالزة األخالالر ، أو ت▪

. هذه األجهزة بانتظام

.تنظيف، وتطهير، أماكن االستراحة، ومناطق تناول الطعام، بين استخدامات مجموعة العمل▪

لرفالالالع، مفالالالاتيح اإلضالالالاءة، وأزرار ا: التنظيالالالف، والتطهيالالالر المنالالالتظم لشسالالالطح التالالالي يالالالتم لمسالالالها كثيالالالرًا، مثالالالل▪

.وأسطح الطاوالت

مصاعد الموظفين 

اعٌالالالد االلتالالالزام بالتالالالدابير الالزمالالالة للحالالالد مالالالن مخالالالاطر اإلصالالالابة فالالالي مصالالالاعد المالالالوظفين، مالالالن خالالالالل تطبيالالالق التب▪

.الجسدي، والنظافة الشخصية، ومعدات الوقاية الشخصية، والتنظيف

64
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حكم األخالر  عندما يتعذر تنفيذ تدابير التباعُد الجسدي في مصالاعد األفالراد، يجالب اسالتخدام جميالع تالدابير الالت▪

المتاحة، من وضع جدول زمني السالتخدام المصالاعد، أو تقليالل عالدد مسالتخدمي المصالاعد، ووضالع عالمالات

0عند مناطق انتظار المصعد للحفال على المسافة المادية اآلمنة

.إلزام العاملين بارتداء أقنعة الوجه عند استخدام المصاعد▪

معدات الحماية الشخصية 

ا يجالالب علالالى أصالالحا  العمالالل مراقبالالة، وتشالالجيع االسالالتخدام الصالالحيح لمعالالدات الحمايالالة الشخصالالية، وأيضالال▪

تالالوفير معلومالالات عالالن الملصالالقات، والشاشالالات الرقميالالة حالالول ضالالرورة غسالالل وتعقالاليم اليالالدين قبالالل وضالالع 

.معدات الوقاية الشخصية

لمناطق المشتركة ا

احة، أمكالان االسالتر: هناا العديد من المناطق المشتركة في مواقع العمل التي قالد يالزدحم فيهالا العمالال، مثالل

:وتناول الغذاء؛ لذلك يفضل استخدام عدة تدابير على النحو اآلتي

.يجب أن يكون الوقت الذي يقضيه العمال في تلك المناطق محدودًا▪

د لحالالالد األدنالالالى مالالالن مسالالالافة التباعٌالالالتقسالالاليم العمالالالال إلالالالى مجموعالالالات بمالالالا يضالالالمن تقليالالالل العالالالدد وااللتالالالزام  با▪

.الجسدي

.جدولة زمنية ألوقات االستراحة، وأوقات تناول الغذاء للعمالوضع▪

التفتيش الدوري 

االمتثالال ن للتأكالد مال؛بالإجراء تفتاليش دوري علالى مواقالع العماللبالواليالةيجب أن تقوم هيئة البنالاء والتشالييد ▪

.جميع التدابير الواردة في هذا الدليلل

العامل المصا  

العمالالل، الحضالالور إلالالىفالالي موقالالع العمالالل، يجالالب منالالع العامالالل مالالنلفصالالابة فالالي حالالالة تعالالر  أي مالالن العمالالال ▪

.التخاذ اإلجراءات الصحية المناسبةبالوالية؛ والتواصل مع وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
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التالالي سالالبقت ظهالالور األعالالرا  علالالىا القيالالام بفحالالص لكالالل العمالالال المخالالالطين لالاله خالالالل األربعالالة عشالالر يومًالال▪

.  ، مع الحفال على خصوصية العامل المصا العامل

والخالالالالدمات واآلالت المسالالالالتخدمة، حسالالالالب تعليمالالالالات وزارة الصالالالالحة،واألدوات، وتعقالالالاليم الموقالالالالع،تنظيالالالالف▪

.اإلنسانية

ه إذا كان العامل له رصيد إجازات، يتم احتسا  إجالازات العمالل لاله حتالى تنتهالي مالدة العالزل، أمالا إذا لالم يكالن لال▪

.بأجر رمزي أو بدون أجروتكون،رصيد إجازات، يتم منحه اإلجازة دون فصله عن العمل

ظنور أعراض اإلصابة

.الحمالالى، والسالالعال الجالالاف، وضالاليق التالالنفس، والتهالالا  الحلالالق: ن أشالالهر أعالالرا  اإلصالالابة هالاليإيمكالالن القالالول بالال

:ويناقش هذا الجزء التصرفات الصحيحة في حالة ظهور أي من هذه األعرا ، وذلك على النحو التالي

إذا ظهالالرت أي مالالن هالالذه األعالالرا  فالالي المنالالزل، فيجالالب علالالى العامالالل البقالالاء فالالي المنالالزل، واالتصالالال بالالالخ  ▪

السالالاخن لالستشالالارة، فالالإذا تمالالت طمأنالالة العامالالل فالاليمكن أن يعالالود للعمالالل، وإذا كالالان هنالالاا شالالك مالالع عالالدم 

.ايوم14ًفر القدرة على إجراء التحليالت فعليه أن يعزل نفسه لمدة اتو

جالالة فعليالاله أن يعالالزل نفسالاله حتالالى تظهالالر نتي،فر القالالدرة علالالى إجالالراء التحلالاليالتاأمالالا فالالي حالالالة الشالالك،  مالالع تالالو▪

.التحليل، ويخبر صاحب العمل، كما عليه أن يخبره بالنتيجة نفسها بعد ظهورها

وفالالي حالالالة ظهالالور األعالالرا  فالالي موقالالع العمالالل، فيجالالب إبالالالغ صالالاحب العمالالل علالالى الفالالور، ومغالالادرة الموقالالع ▪

.لي اإلصابة بين العمال، مع اتباع  خطوات ظهور األعرا  في المنزبوسيلة مناسبة لمنع تفشِّ

أو فصله عالن العمالل فالي حالالة ظهالور أي مالن على النزول إلى العمل،وال يحق لصاحب العمل إجبار العامل▪

األعرا ، لكنه يحق له أن يحتسب إجازة العزل مالن إجالازات العامالل المدفوعالة األجالر، وإذا لالم يكالن لاله رصاليد

.إجازات فتكون إجازة غير مدفوعة األجر

دون وإذا تالم تشالالخيص العامالالل باإلصالالابة، وخضالالع لفتالالرة العالالزل وتالالم شالالفاؤه، فالالال يحالالق لالاله العالالودة للعمالالل بالال▪

.هءشهادة صحية، تؤكد شفا
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Source: Victorian Building Authority. 2020. Coronavirus (Covid-19) Guidelines for the Building and Construction Industry. VBA, Version 3. April 20.
https://www.mbav.com.au/sites/default/files/Building-and-Construction-Industry-COVID19-GuidelinesV5.pdf
(Accessed: July 3, 2020).
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أخبر صاحب العمل 

بنتيجة التحليل

صاحب العمل بسرعةإبالغ
البقاء في المنزل وإعالم 

صاحب العمل

مغادرة الموقع بوسيلة 

 مواصالت مناسبة لمنع العدو
الخ  الساخن االتصال ب

1800 675 398

لعمل بعد االعودة إلى

االطمئنان على صحتك
"19-كوفيد"إجراء تحاليل 

ظهور أعرا  على 

العامل أثناء العمل

ظهور أعرا  على 

العامل في المنزل

في حالة وجود شك استمر 

ايوم14ًعزل لمدة الفي 
البقاء في المنزل 

وإعالم صاحب العمل

اعزل نفسك حتى 
ظهور نتيجة التحليل

الخطوات الواجب اتباعها في حالة ظهور أعراض اإلصابة على العامل: 2شكل 
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تعرض العامل التصال مباشر مع شخص مصاب

سالاعة قبالل 48دقيقالة مالع حالالة مؤكالدة فالي غضالون 15ف االتصال المباشر على أنه قضالاء وقالت أكثالر مالن عرَّيُ

سالاعة 24ظهور األعرا  عليها، أو مشاركة مسالاحة مغلقالة مالع حالالة مؤكالدة ألكثالر مالن سالاعتين فالي غضالون 

.قبل ظهور األعرا  عليها

يومالالا،  تنفيالالذا للتعليمالالات الصالالحية فيمالالا يخالالص 14والبقالالاء فالالي المنالالزل لمالالدة ،يجالالب إبالالالغ صالالاحب العمالالل▪

.الحجر الصحي

أن يطلب من العامل النزول للعمل، لكن يجالب علالى العامالل التواصالل مالع صالاحبلصاحب العمل ال يحق ▪

.لالتفاق على األمور الخاصة بإجازة الحجر الصحي؛العمل

وفقالا لمعرفة اإلجراءات الصحية المناسبة الواجب اتباعهالا؛يجب على العامل التواصل مع الخ  الساخن▪

.لحالته

لالوه بعد قضاء فترة الحجر الصحي، يمكن للعامالل أن يعالود للعمالل بشالرف إحضالار شالهادة صالحية تفيالد خ▪

.من اإلصابة

عرض العامل التصال عرضي مع شخص مصابت

سالاعة قبالل 48دقيقالة مالع حالالة مؤكالدة فالي غضالون 15يعرف االتصال العرضي على أنه قضاء وقالت أقالل مالن 

سالاعة 24ظهور األعرا  عليها، أو مشاركة مساحة مغلقالة مالع حالالة مؤكالدة ألقالل مالن سالاعتين فالي غضالون 

.قبل ظهور األعرا  عليها

.إذا لم تظهر على العامل أي من أعرا  اإلصابة فيمكن له أن يستمر في أداء عمله من الموقع▪

ويفضل أن يطلب صاحب العمل من العامل أن يقوم بالأداء مهاماله مالن المنالزل إذا كالان ذلالك ممكنالا، كنالوع ▪

.من اإلجراء الوقائي

أمالالا فالالي حالالالة تطالالور األعالالرا ، فيجالالب إبالالالغ صالالاحب العمالالل، ومغالالادرة العامالالل للموقالالع بصالالورة مناسالالبة، ▪

، أمالا فالي والتواصل مع الخ  الساخن لالستشارة، وفي حالة االطمئنان على حالته يمكن له العودة للعمل

.ايوم14ًفي المنزل لمدة ينبغي أن ينعزلفر القدرة على إجراء االختبار  اعدم تومع حالة الشك 
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ة فر القالالدرة علالالى إجالالراء التحلالاليالت، فيجالالب أن يعالالزل نفسالاله فالالي المنالالزل حتالالى ظهالالور نتيجالالاأمالالا فالالي حالالالة تالالو▪

.  التحليل، مع إبالغ صاحب العمل بمدة العزل، وبنتيجة التحليل

عودة العامل من سفر خارج الوالية

يومالا مالن العالودة للعمالل فيجالب خضالوع العامالل إلالى 15في حالة إذا كانت العودة من السفر قبل أقالل مالن ▪

.يوما، وال يحق له العودة للعمل قبل قضاء هذه المدة14حجر صحي لمدة 

.ولم تظهر على العامل أي من األعرا  فيمكن له العودة للعمل،إذا انتهت المدة▪

.إذا ظهرت على العامل أي من األعرا ، فعليه التواصل مع الخ  الساخن، واتباع التعليمات▪

فالالإذا تالالم  إجالالراء االختبالالار، وتالالم تشالالخيص العامالالل علالالى أنالاله مصالالا ، فيجالالب علالالى العامالالل قضالالاء فتالالرة الحجالالر▪

.الصحي كاملة

وسالالواء فالالي فتالالرة الحجالالر الصالالحي الخاصالالة بالالالعودة مالالن السالالفر، أو الحجالالر الصالالحي الخالالاص بظهالالور أي مالالن ▪

لالالى واالتفالالاق ع،األعالالرا ، او فتالالرة انتظالالار نتيجالالة التحليالالل، يجالالب علالالى العامالالل التواصالالل مالالع صالالاحب العمالالل

.األمور الخاصة باإلجازات

كمالالا يجالالب علالالى أصالالحا  العمالالل تشالالجيع العمالالال علالالى عالالدم السالالفر غيالالر الضالالروري مالالن خالالالل التأكيالالد علالالى ▪

.المخاطر الصحية المصاحبة للسفر
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Source: Victorian Building Authority. 2020. Coronavirus (Covid-19) Guidelines for the Building and Construction Industry. VBA, Version 3. April 20.
https://www.mbav.com.au/sites/default/files/Building-and-Construction-Industry-COVID19-GuidelinesV5.pdf
(Accessed: July 3, 2020).

.

ا اتصل اتصالًالعامل بأنه إبالغ

المصابينبأحدمباشرًا 

أبل  صاحب العمل، وقم بعزل نفسك في 

يوما14المنزل لمدة 

إذا كان العامل بصحة جيدة، فيمكن 

أن يتفق مع صاحب العمل على 

إذا أمكن،العمل من المنزل

يجب على العامل االتصال بالخ  

الساخن، واتباع التعليمات

إذا ظهر على العامل أعرا  اإلصابة، 

و غير أفعليه أن يأخذ إجازة مرضية، 

مدفوعة األجر، حسب ما هو متا 

الخطوات الواجب اتباعها في حالة اتصال العامل بشخص مصاف اتصالًا مباشًرا: 3شكل 
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بشخص مصافعروًيا الخطوات الواجب اتباعها في حالة اتصال العامل : 4شكل

ال إبالغ العامل ب نل على اتص

عروي مع شخص مصاف

االستمرار في العمل

إذا أمكن يمكن تكليف العامل بمهام 

يجريها من المنزل
تطور األعرا 

إبالغ صاحب العمل فورا

غادر الموقع بوسيلة مواصالت 

مناسبة

الخ  الساخن باالتصال

"19-كوفيد"إجراء تحاليل 398 675 1800

عزلة في المنزل وإبالغ صاحب العمل

يةانتظار نتيجة التحليل في عزلة ذات

لإبالغ صاحب العمل بنتيجة التحلي

عد للعمل في حالة االطمئنان 

على حالتك

في حالة الشك استمر في 

ايوم14ًالعزل لمدة 

Source: Victorian Building Authority. 2020. Coronavirus (Covid-19) Guidelines for the Building and Construction Industry. VBA, Version 3. April 20.
https://www.mbav.com.au/sites/default/files/Building-and-Construction-Industry-COVID19-GuidelinesV5.pdf
(Accessed: July 3, 2020).
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عالقات العمل : سانيا 

العامل المعيل ألطفال

:في الحاالت اآلتية-بسبب إغالق المدارس والحضانات-يحق للعامل أن يحصل على إجازة رعاية طفل

.توفير مربية خاصة لشطفاللرعاية األطفال، كعن الحضانة أو المدرسة توفير بدائل ▪

ع إحضالار ، مع عدم طلبه للحضور للعمل حتى يشفى طفلاله، مالارعاية الطفل بصفة مباشرة إذا كان مريضً▪

.ما يثبت

دد فر رصيد إجازات للعامل، فيمكن للعامل إما أن يتفق مالع صالاحب العمالل علالى تقليالل عالافي حال عدم تو▪

.ساعات العمل، أو الحصول على إجازة غير مدفوعة األجر دون أن يفقد عمله

لتزا  بالتويينات الحكومية اال

، فيجالب ولي الصالحة فالي فيكتوريالاؤا لتوجيهالات مسالإذا قررت حكومالة فيكتوريالا إغالالق مواقالع عمالل البنالاء وفقًال

علالالى أصالالحا  األعمالالال االلتالالزام بهالالذه التوجيهالالات، علالالى أنالاله لالالن يالالتم اتخالالاذ مثالالل هالالذا القالالرار قبالالل إبالالالغ أصالالحا 

.األعمال بمدة كافية

بموقالالع عمالالل معالالين، فينبغالالي علالالى صالالاحب العمالالل إعالالادة توزيالالع العمالالال علالالى اأمالالا إذا كالالان قالالرار اإلغالالالق خاصالال

مواقالالع عمالالل الشالالركة األخالالر ، وإتاحالالة العمالالل مالالن المنالالزل كلمالالا أمكالالن، مالالع السالالما  للمالالوظفين الالالذين لالالديهم 

.رصيد إجازات بأخذ إجازات مدفوعة األجر

اتخالاذ وفي كل الحاالت، فإنه لن يكون هذا اإلغالق طويل األمد، بحيث سيتم إعادة التشغيل مالرة أخالر  بمجالرد

.التدابير الصحية المناسبة

اإلغالق الذاتي لموقع العمل 

ادة ولي الصالحة كتالدبير صالحي، فيجالب علياله إعالؤإذا قرر صاحب العمل إغالق موقع العمل بدون توجيهات مسال

توزيع العمال على المواقالع األخالر ، أو تالوجيههم للعمالل مالن المنالزل، أو اعتبالارهم فالي إجالازة مدفوعالة األجالر، أو 

.التوصل إلى اتفاق كتابي مع العمال لتخفيض األجور
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التخلي عن العمال 

، 2009إذا أراد صاحب العمل فصل أي عامل، فيجب أن يتم هذا الفصل في ضالوء قالانون العمالل العالادل لعالام 

:والذي يقرر اآلتي

يحالق لصالاحب العمالل التخلالي عالالن أي عامالل فالي حالاالت الطالوارئ، أو عنالالد عالدم القالدرة علالى توظيالف العامالالل ▪

.لية على العاملؤومسةبشكل مفيد في العمل، مع عدم وقوع أي

ال يمكن لصاحب العمل التخلي عن العامل إذا كان فالي إجالازة مدفوعالة األجالر، أو غيالر مدفوعالة األجالر، طالمالا ▪

.ول داخل موقع العملؤأنها تمت بإذن صادر عن المس

مماثلالة يجب على صاحب العمل أن يقوم بالتنسيق للعمال الذي يرغب في التخلي عالنهم مالع الصالناعات ال▪

.للعمل في مكان نخر، كلما أمكن ذلك

عد  رغبة العامل في العمل 

بب بسال-أو علالى أحالد أفالراد أسالرته ،قد ال يرغب بعض العمال في العمل من الموقع بسبب خوفاله علالى نفساله

.من اإلصابة بالفيروس-ظروف صحية أو تقدم العمر

أو إذا أمكالن ذلالك،،لذلك، يجب على أصحا  العمل التوصل مع العامل إلى اتفاق إما بأداء األعمال من المنزل

.الحصول على إجازة مدفوعة األجر، أو الحصول على إجازة غير مدفوعة األجر

لوباء والعمال المؤقتين  ا

ازات في الموقع، ومن ثم ليس لدياله الحالق فالي الحصالول علالى إجالمؤقتةفي حالة إذا كان العامل يعمل بصورة 

حكومالة في حالة اإلصابة بالمر ، ومعر  للفصالل مالن العمالل، فيمكناله التمالاس اإلعانالة التالي أعلنالت عنهالا ال

.الفيدرالية

العمالة الزائدة عن القدرة  المالية لصاحب العمل 

إذا أدت ظالالروف الوبالالاء إلالالى ارتفالالاع نفقالالات العمالالل عالالالن اإليالالرادات، واضالالطر صالالاحب العمالالل إلالالى تخفالاليض عالالالدد 

:العمال، فيجب عليه اآلتي
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.النظر في إمكانية إعادة توزيع العمال على الشركة، أو الكيانات األخر  المرتبطة بها▪

ي مع رابطة الصالناعة ذات الصاللة، قبالل اإلقالدام علالى خطالوة التخلالي عالن بعالض العمالال، للنظالر فالالتواصل ▪

.الحل المناسب

عد  التوصل إلى اتفاق 

رفالع األمالر ناله يتعاليَّنإففي حالة عدم إمكانية التعامل مع أي إشالكالية مالن اإلشالكاليات السالابق اإلشالارة إليهالا، 

، وهالي (Victorian Building Industry Disputes Panel)" يالافيكتورفالي واليالة لجنالة منازعالات صالناعة البنالاء "إلالى 

.هيئة مستقلة للتحكيم في النزاعات الخاصة بصناعة البناء والتشييد

المساعدات الحكومية

:أعلنت الحكومة األسترالية عن حزمة اإلعانات والمساعدت الحكومية، والمتمثلة في اآلتي

كالالالل اأمريكيًالالالادوالر550ًتوسالاليع نطالالالاق الحاصالاللين علالالالى إعانالالالة الحكومالالة، وذلالالالك بتالالوفير دعالالالم جديالالالد قيمتالاله ▪

 New)، والمعالروف باسالالم اأمريكيًالالادوالر550ًأشالالهر، باإلضالافة إلالالى الالالدعم الحالالي البالالال  6أسالبوعين خالالالل 

Start)مالالن الالالدعمين العالالاطلين عالالن العمالالل، سالالواء بسالالبب تعطالالل فالالرص العمالالل، أو ، علالالى أن يشالالمل كالالال

.فقدانهم لعملهم بسبب التقلبات المالية

نالف دوالر أمريكالالي مالالن 10ماليالالة بسالالبب الجائحالالة بالحصالالول علالالى االسالالما  لشفالالراد الالالذين يعالالانون ضالالغوطً▪

.معاشهم التقاعدي، مع نصح العمال بالحصول على المشورة المالية قبل اإلقدام على هذه الخطوة

، والالالذي بمقتضالالاه يالالتم تعالالويض أصالالحا  األعمالالال (Job Keeper)" حالالاف  الوظيفالالة"تالالم اإلعالالالن عالالن برنالالامج ▪

دوالر أمريكالالي كالالل أسالالبوعين، بشالالرف اسالالتمرارهم فالالي دفالالع أجالالور مالالوظفيهم المالالؤهلين 1500بمبالالال  قالالدرها 

.2020للعمل، وذلك في الفترة من مارس إلى سبتمبر 

.مالهاكما قامت الحكومة باتخاذ تدابير مماثلة للشركات الصغيرة، لحمايتها من اإلفالس وتسريح ع▪

Source: Victorian Building Authority. 2020. Coronavirus (Covid-19) Guidelines for the Building and Construction Industry. VBA, Version 3. April 20.

https://www.mbav.com.au/sites/default/files/Building-and-Construction-Industry-COVID19-GuidelinesV5.pdf

(Accessed: July 3, 2020).

.
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نب،ة عن الشركة

صالمة عا" لنالدن"مالن أهالم شالركات المقالاوالت العالميالة، ويقالع مقرهالا الالرئيس فالي " مالالتي بلكالس"تعتبر شركة 

.، ولها فروع في أستراليا، والهند، وكندا، وأوروبا، والشرق األوس بريطانيا

، وسالالاهمت فالالي العديالالد مالالن مشالالروعات البنيالالة التحتيالالة الكبالالر  1962تأسسالالت الشالالركة فالالي غالالر  أسالالتراليا عالالام 

.في مدخل ميناء مدينة سيدني(King Wharf Street)" الملك وارف"شارع بناء:مثلاألسترالية؛

السالالمة والصالحة ، أعلنت الشركة عالن خطالة "19-كوفيد"في ظل ها ا لحرص الشركة على استمرارية أعمالنظرً

.لتشييدقطاع البناء والالمهنية الخاصة بها، في إطار توجيهات الحكومة الفيدرالية، إلعادة التشغيل اآلمن 

والتشييدإلعادة تشغيل قطاع البناء" مالتي بلكس"تجربة شركة 

إلعالالادة التشالالغيل -العاملالالة فالالي قطالالاع التشالالييد والبنالالاء -(Multiplex)األسالالترالية "مالالالتي بلكالالس"شالالركة خطالالة
شالالييد اآلمالالن، وذلالالك فالالي ضالالوء إرشالالادات الحكومالالة الفيدراليالالة، وحكومالالة واليالالة فيكتوريالالا، إلعالالادة تشالالغيل قطالالاع الت

.والبناء
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التدابير االحترازية للشركة

تطالالالب الشالالركة مالالن عمالهالالا البقالالاء فالالي المنالالزل فالالي حالالالة شالالعورهم بالالالمر ، أو : إدارة المددرض واألعددراض

.ظهور أي أعرا  عليهم، أو مخالطتهم ألي شخص مصا  أو مشتبه في إصابته بالمر 

عالالن لفحصالالهم مالن خالالالل تسالاؤالت؛وللزائالرين،تالوفر الشالالركة منالدوبين مالالن الصالحة للعمالالال: الفحدص الدددوري

.ا عن فحص درجة حرارتهم بشكل يوميمعاناتهم من أي أعرا ، أو اتصالهم بأي شخص مصا ، فضلً

إرشالالادات لتالالذكير العمالالال ب؛تسالالتخدم الشالالركة مكبالالرات الصالالوت بصالالورة دوريالالة: التويينددات الصددوتية الدوريددة

.التباعد الجسدي، وتدابير السالمة

اء ذطالاوالت الغالإعالادة ترتيالب أمالاكن، مالع نفسالهفالي المكالانتكالدس العمالاللمنالع : يدولة فترات االسدتراحة

.متر1.5د الجسدي بمسافة بطريقة تحاف  على التباعُ

لجسالدي د اقامت الشركة بتخفيض الحد األقصى لعالدد الركالا  فالي المصالاعد لتحقيالق التباعُال:إدارة المصاعد

.المناسب، مع وضع عالمات على طوابير االنتظار على المصاعد

اء حيالالث قامالالت الشالالركة بتزويالالد قوتهالالا العاملالالة بالالالموارد التالالي تحتاجهالالا إلجالالر:تشددجيع االيتماعددات عددن بعددد

.كلما كان ذلك ممكنا،االجتماعات عن بعد

لالق تطالالب الشالركة العمالال بقضالاء أوقالات االسالتراحة فالي الهالواء الط: االستفادة من المساحات الخارييدة

.د الجسديخارج موقع العمل، مع التأكيد على التباعُ

طح تعمالل الشالركة علالى تعقاليم وتنظيالالف موقالع العمالل بصالورة دوريالة، خاصالة األسالال: التنظيدف بشدكل دوري

.متكررة اللمس في الموقع

ثانيالة علالى 20تشالجع الشالركة العمالال علالى غسالل أيالديهم بشالكل متكالرر لمالدة : تشجيع النظافة الشخصية

.أو الكحول قبل تناول الطعام، وبعده، وبعد استعمال المرحا ،األقل بالصابون والماء

تؤكالد علالى ل؛بالل العمالالتضالع الشالركة الالفتالات فالي األمالاكن األكثالر رؤيالة مالن قِ: تعليق الالفتات في الموقدع

.اإلرشادات السابق ذكرها

Source: Multiplex. 2020. Multiplex’s Response to Covid-19 in Australia. April 9.

https://www.multiplex.global/multiplexs-response-to-covid-19-in-austraila/

(Accessed: July 8, 2020).
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مراجعة المشروعات القائمة

."19-يالدكوف"ظالل أزمالة فالي تكييفهالامتطلبالات، التالي قالد يصالعب الشالروف، أو والعقود الشركة، وصى بمراجعة يُ

مويالل تالمالع ضالمان تالأمين ، القائمةالمشروعاتتأخير في وضواب  للتعامل مع أيوضع إجراءات،كما ينبغي 

.الالزم الستمرار المشروعات

التكلفة والجدول الزمني

بمالالا يفالالهوتكال،يتعالاليَّن تحالالديث مخالالاطر المشالالروع؛ بهالالدف تحديالالد اآلثالالار المحتملالالة علالالى الجالالدول الزمنالالي للمشالالروع

.والمعدات،والمواد،العمالةيضمن توفير احتياجات التشغيل من 

"19-دكوفي"في ظل دليل رابطة البناء الكندية بش ن صناعة البناء والتشييد 

، اسالتعر  مجموعالة مالن (Canadian Construction Association, CCA)، "رابطالة البنالاء الكنديالة"دليالل صالادر عالن 
رية أعمالهالا التي يتعيَّن على شركات المقاوالت وضعها في االعتبالار؛ لضالمان اسالتمراالمهمةالخطوات والتدابير 

".19-كوفيد"في ظل تأثيرات أزمة 
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.ة عن ذلكوالتكاليف الناتج،تحديث الجدول الزمني، واالنخراف مع الطرف اآلخر بشأن التأخيرتطوير، ويتوجب 

سالالمة والصالالحة البسالبب تالالدابير )مناقشالة كيفيالالة التعامالل مالع التكالالاليف المتعلقالة بانخفالالا  اإلنتاجيالة ينبغالي 

افية مثل اإليجالارات الممتالدة ، والنفقالات العامالة اإلضال)المفرو والتأخيرات غير المتوقعة، واإلغالق المهنية،

(.واألقساف ، وما إلى ذلك

تعطالل بب بسالناتجة عن التغييرات التي طالرأت عالوة على ذلك، ينبغي إبالغ الطرف اآلخر بأي تأخيرات محتملة 

. وما إلى ذلك،المعداتفر اعدم تووأ،الموادعدم توافر وأ،العمالة

،”19-وفيالالدك"بسالالبب أزمالالة المشالالروعاتتكالالاليف غيالالر متوقعالالة فالالي عالالن أي يتوجالالب االحتفالالال بسالالجالت تفصالاليلية 

طالات هالدف تسالريع المخط؛ بباإلضافة إلى استخدام التحوالت المتعددة، أو العمالل اإلضالافي، أو وسالائل أخالر 

.الزمنية للمشروع

بدء المشروع

كمالا ،تسالريع عمليالات المشالروع واالنتهالاء مناله، وذات األولوية علالى حسالب الطلالبالمشروعاتالبدء في أنواع 

،لتقليديالالةحيالالث قالالد يختالالار الالالبعض التخلالالي عالالن العمليالالات ا؛وصالالى باالتصالالال بالالالعمالء السالالابقين والمحتملالالينيُ

واد مالالع وضالالع مخالالاطر التالالأخير فالالي االعتبالالار فيمالالا يتعلالالق بالالالم،مالالن ذلالالكا والالالدخول فالالي مفاوضالالات مباشالالرة بالالدلً

.جديدةلمشروعاتعداد أو وضع جدول زمني إوعمليات التفتيش عند ،والمعدات

إعادة هيكلة الشركة

ذلالالك، ممالالا ومالالا إلالالىوتقنيالالات الفيالالديو كالالونفرنس، االسالالتفادة مالالن السالالندات الرقميالالة، والتوقيعالالات اإللكترونيالالة، 

.يضمن تدريب الموظفين، وتجهيزهم بشكل صحيح الستخدام هذه األدوات

.تحديث السياسات الداخلية المتعلقة بالقواعد، ومنها البقاء في المنزل عند المر 

مالالع ،مالاللتكليالالف المالالديرين بمراقبالالة المخالالاطر، وتتبالالع التطالالورات، وإنشالالاء اسالالتراتيجيات التخفيالالف، وخطالال  الع

.التوريدالسالمة والصحة المهنية، والظروف االقتصادية ، وسلسلة: التركيز على الجوانب المختلفة، مثل



ييدالتشوقطاع البنـــــاء |إعادة تشغيل االقتصاد |19-كوفيد

احالالة فرة بسالالهولة، أو المتابهالالدف السالالما  للمنتجالات المتالالو؛مراجعالة وتعالالديل مواصالالفات المشالروعات القائمالالة

هالدف المسالاعدة دائل بالبالكمالا يُوصالى بالسالما  ب،محليًا بالحفال على تشديد الضواب  على التكلفة والجدولالة

.  في استيعا  أي اضطرابات في سالسل التوريد

تمويل المشروع

.يتوجب اتباع إجراءات الدفع المناسبة، واستالم األموال ودفعها بشكل منتظم

اف مراجعة اتفاقيات التمويل مع البنوا، والمنظمالات األخالر ؛ لضالمان المرونالة لالدعم المشالروعات، واستكشال

.الترتيبات البديلة مع البنوا، وشركات السندات حسب الحاجة

تعديالت موقع العمل

كمالا يجالب التأكالد مالن . إدخال تعديالت على موقع العمالل بهالدف حمايالة صالحة وسالالمة العمالال، ومجتمعالاتهم

.توافر جميع المعايير، والمتطلبات الصحية؛ بهدف إعادة التشغيل اآلمن

المقاولون والموردون

للعمالل، إشراا المقاولين، والموردين، وشركاء المشروع اآلخرين؛ حتى يتمكنوا مالن االسالتعداد بشالكل أفضالل

حن علالالى باإلضالافة إلالى إعالالادة النظالر فالي شالروف الشال،وتقالديم مالدخالتهم فالي الجالدول الزمنالالي، وتالأثيرات التكلفالة

. الطلبات الحالية

ن البالديلين، أو وتحديالد المالوردياستغالل التكنولوجيا؛ بهدف التقليل من نثالار االضالطرابات فالي سلساللة التوريالد،

.الطرق البديلة باستخدام مكونات، أو مواد مختلفة في حالة حدو  خلل في سلسلة التوريد

توصيات للمالكين واالستشاريين

تقليل زيالارات ومراجعة األعمال المنجزة، و،باإلضافة إلى استخدام البدائل المختلفة لتسريع عمليات التفتيش

وامالر التغييالر، الموقع عند االقتضالاء؛ يوصالى باسالتخدام األسالاليب اإللكترونيالة؛ لتبسالي  عمليالة الموافقالة علالى أ

. والموافقات على الدفع

Source: Canadian Construction Association. 2020. Post-Covid-19 Contingency Planning for the Canadian Construction Industry. CCA. May 26. 

https://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2020/06/CCA-Post-COVID-Contingency-Planning-05-26-20.pdf

(Accessed: July 9, 2020).
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اإلجراءات العامة

،األنالفو،تجنب لمس العينالين:ومنهايتضمن هذا الدليل عددًا من اإلجراءات الوقائية العامة المتعارف عليها، 

مالالالالع الحالالالالرص علالالالالى ارتالالالالداء ،فالالالالي سالالالاللة نفايالالالالات مبطنالالالالةاوالفالالالالم، والالالالالتخلص مالالالالن أي مناديالالالالل تالالالالم اسالالالالتخدامه

.كلما أمكن،سل اليدينغالقناع و/الكمامة

،تطهيالالالر األشالالالياء: ، مجموعالالالة مالالالن اإلرشالالالادات اإلضالالالافية مثالالاللاتتضالالالمن هالالالذه اإلجالالالراءات الوقائيالالالة العامالالالة أيضًالالال

ا فالي ذلالكبمالأو المسالتلزمات الشخصالية األدوات،بشكل متكرر، ومنع مشاركة تتم مالمستهاواألسطح التي 

مالالع تجنالالب أي اتصالالال جسالالدي مالالن خالالالل ومعالالدات الوقايالالة الشخصالالية، ،وأدوات،والالالدفاتر،واألقالالالم،الهواتالالف

.العناقوأ،المصافحة

"كندا"بروتوكوالت مواقع البناء في 

التالالالدابير ، اسالالالتعر  (Canadian Construction Association, CCA)، "رابطالالالة البنالالالاء الكنديالالالة"دليالالالل صالالالادر عالالالن 
تشالالييد فالالي إلعالالادة تشالالغيل قطالالاع البنالالاء والأفضالالل الممارسالالاتالوقائيالالة، وتالالدابير الكشالالف، وتالالدابير االسالالتجابة، و

".19-كوفيد"؛ من أجل الحفال على صحة، وسالمة جميع العمال في ظل أزمة "كندا"
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يالين، وعقالد يتعيَّن على الموظفين الحد من السفر غير الضروري، وتشالجيع العمالل عالن بعالد للمالوظفين المكتب

.الفيديوكونفرنس/االجتماعات من خالل تقنية الفيديو االفتراضي

إلى موقع البناء/ الوصول والتنقل من

أو ،المركبالات الشخصالية:من وإلى الموقع باستخدام وسائ  النقل الفردية مثاللالتحرايفضل أن تتم عملية 

.  الدراجات

. ذ تشجيع العمال على تغيير مالبس العمل قبل دخول سيارتهم في نهاية الدوامحبَّيٌ

.الموقعداخلأي من األفراد غير األساسيين عدم وجود 

مراقبة ووع العمال

.)في الموقع وخارجه(الصحية للعمال لحالة اجراء خط  تهدف إلى تتبع إينبغي 

.تهماتحديث قائمة العمال المعزولين يوميًا، مع الحفال على خصوصييتعيَّن

بروتوكوالت تنظيل مواقع البناء والمقطورات

تنظيالالف تطبالالق جميالالع المكاتالالب ومواقالالع العمالالل إجالالراءات تنظيالالف إضالالافية للمنالالاطق المشالالتركة؛ حيالالث يتعالاليَّن ال

والتطهيالالالر الالالالدوري لجميالالالع مقالالالابض األبالالالوا ، والسالالالاللم، والمفالالالاتيح ، وأدوات الالالالتحكم، واألدوات والمعالالالالدات 

ي اليالوم المشتركة، ومقابض صنابير المياه، والمراحيض، وغيرها من المناطق المشتركة، مرتين علالى األقالل فال

.  باستخدام المطهرات، أو المناديل المطهرة

ة عنالد مالداخل تركيب أحوا  لغسالل اليالدين، ونقالاف تطهيالر ثابتال: تنفيذ تدابير صحية إضافية في الموقع، منها

، وفي الحمامات، ومناطق تناول الطعام، والمكاتب، وأي مناطق أخر  ذات أسالطح شالائعة، هالموقع، ومخارج

.والتأكد من توفير مستلزمات التطهير والنظافة بها باستمرار

.باتتنظيف األسطح التي يتم مالمستها في المركبات، والمعدات، وتطهيرها بالكامل في نهاية المناو
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نقاط االتصال الداخلية

. نالت القهوة، وأفران الميكروويف، وما شابه ذلك: الحد من استخدام األجهزة المشتركة مثل

.يتعيَّن توفير وسائل لتنظيف، وتطهير هذه األجهزة بين االستخدامات

.الحد من استخدام األقالم، واألوراق عند تسجيل الدخول في موقع البناء

.تغيير الصنابير، وموزعات المناشف الورقية، وسالت القمامة إلى نماذج تعمل بدون اللمس

.توفير المناشف الورقية فق 

التقسيم

.فصل موقع البناء عن المناطق األخر ، وتحديد المساحة الكافية؛ للحفال على التباعُد الجسدي

قصالالر تنالالاول الطعالالام علالالى المنالالاطق المخصصالالة، مالالع الحالالرص علالالى تواجالالد محطالالات لغسالالل اليالالدين، وتعقالاليم 

.األدوات المستخدمة في الطعام

الحمامالالات، والمقطالالورات، ومنالالاطق : وضالالع حالالد لعالالدد األشالالخاص المسالالمو  بالاله فالالي المنالالاطق والمرافالالق، مثالالل

.تناول الطعام

.تشغيل مصاعد الشحن من قبل فرد واحد فق 

تشغيل الموقع

بير مالع الحفالالال علالى تالالدا–كحالالد أقصالي –تقليالل عالدد االشالالخاص الحاضالرين فالالي االجتماعالات إلالى سالالتة أشالخاص 

.التباعُد الجسدي

إعالالالادة ترتيالالالب موقالالالع العمالالالل؛ بهالالالدف الحالالالد مالالالن المنالالالاطق عاليالالالة الحركالالالة، والسالالالما  بالحالالالد األدنالالالى مالالالن التباعُالالالد 

.  الجسدي، وتقسيم العمال إلى فرق؛ لتجنب التكدس

ين تخصالاليص فالالرد واحالالد لتشالالغيل المركبالالات، والمعالالدات، مالالع االلتالالزام حالالال تعالالذر ذلالالك بتخصالاليص عالالدد المشالالغل

.وفقًا لمتطلبات االستخدام اآلمن
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والمجموعالات المتواجالدة داخالل المطعالم، أو ،وض  جدول مواعيد لتناول الغذاء؛ بهدف تقليل عدد األشالخاص

. المنطقة المخصصة للغذاء

.الطقس العاصفحالةينبغي توفير غرف مغلقة فق  في 

.لتوفير الوقت المناسب للتنظيف والتطهير؛تعديل جداول العمل

استالم وتسليم الخامات

. فق وأجهزة التسليم،وتقتصر على أجهزة االستقبال،تحديد مناطق تسليم الخامات بوضو يتعيَّن

(.  علتوقياوأقالم ،مثل مستندات الشحن)والمستلم ،ينبغي أال يتم تمرير أي شيء بين الموزع

.مناسبةاستخدام معدات الوقاية الشخصية القيام موظفي االستقبال فق  باستالم وتسلم الخامات، مع 

السكانيةالعمل في األماكن 

د الجسالدي عند العمل في المساحات المأهولة، مثل المساكن الخاصة، يتعاليَّن تطبيالق الحالد األدنالى مالن التباعُال

.مع أي شاغل

أن ال يُفضل أن يتم العمل غير الطارئ في أي مكان مشغول، ومع ذلالك، يمكالن تنفيالذ أعمالال الطالوارئ بشالرف

.يكون العمال مجهزين بقفازات، ويرتدون أقنعة الوجه

تدقيق البروتوكول

اع تحديالالد مسالالؤول عالالن السالالالمة فالالالي موقالالع العمالالل؛ لضالالمان تنفيالالذ تالالالدابير السالالالمة والصالالحة المهنيالالة، واتبالالال

.توجيهات السلطات الصحية المناسبة

بهالدف -يالتم تحديالد التالردد بنالاءً علالى حجالم المشالروع ونطاقاله -يجب على المقاولين إجراء عمليات تدقيق دورية 

.التحقق من تنفيذ التدابير المناسبة والمحافظة عليها

فحص العاملين عند دخول موقع البناء

.الحمى، أو السعال، أو االحتقان: نفلونزا مثلتظهر عليهم أعرا  شبيهة باألنالعاملين الذيفحص 
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.يومًا14يتعيَّن أن يلتزم العامل القادم من خارج كندا بالحجر الصحي على مدار  

بسالالبب العمالالر، أو الحمالالل، أو معاناتالاله مالالن مالالر  " )19-كوفيالالد"ال يُسالالمح بتواجالالد لشفالالراد المعرضالالين لمخالالاطر 

.بالتواجد في الموقع( مزمن

حاالت مشتبل بهاالتعامل مع 

، واالتصالال الفالوري بالمشالرف، أو قسالم المالوارد البشالرية، "19-كوفيالد"البقاء في المنزل إذا ظهر أي من أعالرا  

.  مع الحرص على تطبيق العزل المنزلي

جيالاله الالالالزم ينبغالالي االتصالالال بالسالاللطات الصالالحية المحليالالة؛ لمتابعالالة الوضالالع، والحصالالول علالالى االستشالالارة، والتو

.عند الحاجة

.ال يجوز العودة إلى العمل إال بعد الحصول على موافقة السلطات الصحية المختصة

عالزل الحرص على اتباع ندا  الجهالاز التنفسالي عنالد السالعال، والعطالس، والعالودة إلالى المنالزل فالورًا للخضالوع لل

.الذاتي وفقًا لتوجيهات السلطات الصحية المحلية

.تنظيف وتعقيم  كامل ودقيق للموقع، أو المنطقة التي كان يعمل الفرد المُصا  بها

اإلغالالق يتوجب على المقاولين وضع خطة  للتعامل مع الحالاالت المشالتبه بهالا، بمالا فالي ذلالك القيالام بعمليالات

.الجزئي أو الكلي لمواقع البناء إذا اقتضى األمر

Source: Canadian Construction Association. 2020. Covid-19 - Standardized Protocols for All Canadian Construction Sites. CCA. May 26.

https://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2020/06/CCA-COVID-19-Standardized-Protocols-for-All-Canadian-Construction-Sites-05-26-

20.pdf

(Accessed: July 9, 2020)
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تدابير عامة داخل الموقع

أي مالالن األعالالرا ظهالالر عليالاله؛ وذلالالك إذا ويقالالوم بالالالتقييم الالالذاتي،علالالى أي موظالالف أن يبقالالى فالالي المنالالزلينبغالالي

".19-كوفيد"المتعارف عليها لال 

.عزل الموظف المشتبه في إصابته بالمنزل

.يتوجب على الموظف إبالغ مديره المباشر بحالته

.العمل من المنزلاألكثر عرضة للعدو  على تشجيع الموظفين 

"  ألبرتا"والية في بناء الطرق والبناء الثقيللمؤسسةالمهنيةسالمةالدليل

 Alberta Roadbuilders and Heavy" )مؤسسالة بنالاء الطالرق والبنالاء الثقيالل فالي مقاطعالة ألبرتالا"دليالل صالادر عالن 
Construction Association ) الطالرق الالزمالة علالى مسالتو  المقاطعالة، فيمالا يتعلالق ببنالاءالتالدابير الوقائيالةتنالاول

".  19-كوفيد"والبناء الثقيل، وذلك من أجل الحفال على صحة العاملين ومجتمعاتهم في ظل جائحة 
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، فالالي ع جميالالع التوصالاليات والبروتوكالالوالت علالالى النحالالو المنصالالوص عليالاله مالالن قبالالل مسالالؤولي الصالالحة العامالالةااتبالال

.مواقع العمل، والمكاتب

مالل عالن تحديد جميع المناصب التي يمكن تأديتها من المنزل؛ لتمكين أكبر عالدد ممكالن مالن المالوظفين مالن الع

.بعد

التوعية واالتصال

نالالة؛ وتالالدريب المالالوظفين علالالى تنفيالالذ الممارسالالات، واإلجالالراءات اآلم،زيالالادة الالالوعي حالالول فيالالروس كورونالالا المسالالتجد

.لحماية صحتهم وسالمتهم

ات اتصالال التحد  إلى الموظفين بانتظام حول الظالروف، واالسالتراتيجيات الحاليالة، مالع الحالرص علالى تالوفير نليال

.منتظمة مع جميع الموظفين

تطهيالر المواقالع، وكيفيالة : بالالموقع، مثالل" 19-كوفيالد"ضمان نشر الفتات واضحة؛ بهدف اإلبالغ عالن سياسالات 

.إبالغ الموظفون، والمقاولون عن األمرا ، وكيفية ضمان التباعُد االجتماعي، وكيفية جدولة العمل

.تحديث منصات، ومواقع التواصل االجتماعي بانتظام باألعمال الجارية، واألحدا  الناشئة
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الصحة والسالمة في مواقع العمل

.  توفير مراحيض في مواقع العمل حتي يتمكن الموظف من غسل اليدين قبل البدء في الدوام

.تشجيع العمال على الحفال على التباعد االجتماعي في أوقات االستراحة وعند تناول الغداء

.تحديد عدد الموظفين لكل طاولة

.الحد من عدد األشخاص في المقطورات

.تشجيع العمال على ارتداء القفازات عند خروجهم من المركبات

.يمكن استخدام أقنعة القماش كإجراء وقائي إضافي

اعالالدم السالالما  بمشالالاركة األدوات المكتبيالالة، أو معالالدالت العمالالل، أو المالالواد األخالالر  التالالي يمكالالن أن تكالالون سالالببً

.للعدو 

.مشاركتها، مع الحرص على تجنب نقل الورق، حيثما أمكنتتطهير أي مواد تم

.تأكد من مسح جميع األسطح بعد استراحة كل موظفال

.الحد من استخدام نالت القهوة المشتركة، وكولدير المياه

.تركيب المزيد من األحوا  في مرافق الحمام، حيثما أمكن

.الحرص على تعيير الصنابير، وموزعات المناشف الورقية، وعلب القمامة إلى نماذج خالية من اليدين

.إجراء تقييم للمخاطر وتعديل البروتوكوالت، حسب الضرورة

.أشهر6التأكد من أن شهادات السالمة صالحة لمدة 

Source : Alberta Road Builders and Heavy Construction Association. Safety Guidelines to Limit Potential Covid-19 Exposure. ARHCA.

https://279e5ecb-ae4a-4a97-bda5-1b2fe77f0894.filesusr.com/ugd/77f1bc_683524748e3c482aac8a8f59e5a86218.pdf?index=true

(Accessed: July 10, 2020).
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المبادئ العامة

،أو العطالالس،فالالي حالالالة السالالعالالمناديالاللاسالالتخدام ، مالالع الحالالرص علالالى والفالالم،نالالفواأل،تجنالالب لمالالس العينالالين

. وغسل اليدين بعد ذلك،تخلص من أي أنسجة مستخدمة في سلة النفاياتاليد، والوليس 

.يتم مالمستها بشكل متكررواألسطح التي داواتاألتنظيف وتطهير

ثانيالة، علالالى األقالل، خاصالالة بعالد اسالالتخدام الحمالام، وقبالالل تنالالاول 20يتعاليَّن غسالالل اليالدين بالمالالاء والصالابون لمالالدة 

.الطعام

.استخدام معقم اليدين الكحولي إذا كان الماء غير متوفر
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دات الهواتالف، واألقالالم، والالدفاتر، ومعال: الحرص على عدم مشاركة العناصالر، أو المسالتلزمات الشخصالية؛ مثالل

.وما إلى ذلكالوقاية الشخصية،

.بين األفراد( أقدام على األقل6/ متر 2)تجنب المصافحة، مع ضمان تطبيق التباعد االجتماعي 

تخطيب السياسات الوبائية

التباعد االجتماعي

مالا إلالى الحد من تجمع العاملين في المكاتب، وغرف تناول الغداء، وغرف تغيير  المالبس، ومناطق التالدخين، و

.ذلك

.منع العمال من التجمع عند مدخل المشروع

.تقييد الوصول إلى مناطق العمل المشغولة مثل مكاتب المقطورات

:يتعيَّن على المقاولين

.تعزيز ممارسات التباعد االجتماعي مع عمالهم▪

.إجراء عمليات تفتيش منتظمة لمناطق العمال؛ للتأكد من أن العمال يمارسون التباعد االجتماعي▪

.إخطار الجهة المسؤولة بأي مخاوف بشأن ممارسات التباعد االجتماعي، أو إجراءات العمل▪

.وضع الفتات إرشادية، تُذكِّر العمال عن إلزامية تطبيق التباعد االجتماعي▪

محطات غسل اليدين أو تعقيم اليدين

.تزويد أحوا  غسل اليدين بالمياه الساخنة، والباردة، والصابون، والمناشف الورقية

.توفير صناديق القمامة خارج غرف االستراحة، والمقطورات، والحمامات

.عامل100توفير  أحوا  إضافية عندما تتجاوز القو  العاملة 
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.من الكحول على األقل% 60استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 

فساله، توفير معقم يدين في المناطق المشتركة؛ وإذا لم يكون من مقدرة العامل أن يحصل علالى اإلمالدادات بن

.فيتعيَّن عليه إخبار المشرف

دام يتوجالالب علالالى العمالالال تعقالاليم أيالالديهم قبالالل بدايالالة الالالدوام، وقبالالل األكالالل، أو الشالالر ، أو التالالدخين، وبعالالد اسالالتخ

.المراحيض، وبعد التعامل مع أي أدوات، أو مواد قد تكون ملوثة، وفي نهاية الدوام

العطس/ آداف السعال 

اعالالد تغطيالالة الفالالم واألنالالف بالالالمرفق، أو مناديالالل عنالالد السالالعال، والالالتخلص منهالالا علالالى الفالالور، مالالع الحالالرص علالالى التب

.الجسدي عن األخرين عند السعال

غسل اليدين بعد السعال 

الوعي ال،اتي

:نفلونرا مثل الحمي، والسعال، فيتعيَّن اآلتيالموظفين أي من أعرا  األ/ إذا ظهر على أحد العاملين 

.  شريةعدم الذها  إلى العمل، ويتعيَّن على المصا  إبالغ المشرف، وأحد المسؤولين بقسم الموارد الب▪

.خصائي الرعاية الصحية بشأن الخطوات الالزمة قبل العودة إلى العملإاستشارة ▪

باستمراريتم مالمستهاواألسطا التي دواتتنظيل وتطهير األ

.  المطهرات، ومواد التعقيمباستخدام زيادة وتيرة التنظيف للمناطق المشتركة في المشروع

والغالالداء، وطالالاوالت الغالالداء، وأجهالالزة الميكروويالالف، ،منالالاطق االسالالتراحة: تشالالمل المجالالاالت التالالي يجالالب مراعاتهالالا

، الرافعالالة:األبالالوا ، والحمامالالات، والمعالالدات الشالالائعة االسالالتخدام مثالاللوونالت القهالالوة، والبوابالالات، والالالدرابزين، 

.البيع، وجميع المناطق المشتركةماكيناتوالهواتف، ومعدات الكمبيوتر، و

.الخروج بدون استخدام اليد، خاصةً للحمامات/ سحب القدم إلى األبوا  للدخول / إضافة أجهزة دفع 
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.يمكن التخلص منهاومعالق، وشوا ،وأكوا ،باستخدام أطباقيوصى 

الوقاية األساسية المعلومات حولتوصيل

.المستمرعالمات تشجع على نظافة اليدين، ونشر الالفتات والملصقات

.الحرص على وضعها في نقاف دخول المشروع، وغرف االستراحات، و غرف تناول الطعام،  وما إلى ذلك

الحد من حجم التجمعات

كنًالا، عنالدما يكالون ذلالك مم. عقد االجتماعات في مساحات واسالعة تسالمح بالمسالافة االجتماعيالة بالين الحضالور

.أقدام بين األفراد وبعضهم البعض أثناء االجتماع6مع الحاف  على مسافة 

.عقد االجتماعات عبر تقنيات الفيديو كونفيرنس، كلما أمكن ذلك

:تقليل عدد العمال من خالل اآلتي

.طوابق3المصاعد؛ وتشجيع استخدام الساللم أقل من / الحد من عدد األشخاص في الرافعات ▪

ترتيب، وتنظيم مناطق الغذاء مع الحرص على ممارسة التباعد االجتماعي ▪

تدقيق سلسلة التوريد

لة التوريالالد، عنالالد يتعالاليَّن التالالدقيق فالالي سلسالاللة التوريالالد لتحديالالد األثالالر، وووضالالع اسالالتراتيجيات؛ لتخفيالالف انقطالالاع سلسالال

:حدو  اآلتي

.النقص المحتمل في المواد الخام▪

.النقص المحتمل في المنتجات النهائية▪

.تصاعد تكلفة المنتجات، أو المواد▪

.تغييرات في خدمات، أو إجراءات التسليم▪
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العودة إلى العملبروتوكول 

عودة من خارج كنداالعزل بعد رحلة ال

ايومًال14)أو صعوبات فالي التالنفس أثنالاء فتالرة عزلاله ،أو السعال،إذا لم يكن الشخص يعاني من أعرا  الحمى

.فيسمح له بالعودة إلى العمل، (من تاريخ العودة

:يتعيَّن التأكد من اآلتي قبل عودة العمال المصابين أو المشتبه في إصابتهم لممارسة أعمالهم

(.دون تناول األدوية لخفض درجة حرارة)ساعة على األقل 48أنهم ال يعانون من الحمى لمدة ▪

ر باسالتثناء السالعال المتبقالي الالذي قالد يسالتم)سالاعة علالى األقالل 24أنهم ال يعانون من أعرا  حادة لمدة ▪

(. لفترة مؤقتة

.أيام من تاريخ ظهور األعرا  األولى10انتظار فترة ال تقل عن ▪

إقرار العالودة إلالى العمالل، والالذي يتضالمن مجموعالة مالن اإللزاميالات التالي تالنص علالى أن العامالل قالد ءيتوجب مل

ة وجالود كمالا تالنص أيضًالا علالى إلزاميال. تعافى بالكامل، وال تظهالر علياله أي مالن أعالرا  فيالروس كورونالا المُسالتجِد

.السلبي"19-كوفيد"نسخة من اختبار 

اسالالالتبان الفحالالالص الصالالالحي؛ للتحقالالالق مالالالن وضالالالع العمالالالال الصالالالحي مالالالن حيالالالث الحمالالالى، والسالالالعال، ءيتوجالالالب مالالالل

.وصعوبات في التنفس

حجم الموقع وتعقيده

 (Covid-19 Safety Coordinator, CSC)للسالالمة " 19-كوفيالد"يوصى بتعيين موظف واحد أو أكثر ليكون منسق 

:والتي تتضمن وظيفته القيام باآلتي

، "19-كوفيالالد"انتشالالارلرصالالد االلتالالزام بالالإجراءات منالالع؛موقالالع العمالاللداخالالل إجالالراء عمليالالات تفتالاليش منتظمالالة ▪

.التفتيشهذاوتسجيل نتائج

.تبارات الخصوصيةمع الحرص على اع،مراجعة وتخزين االستبانات الصحية▪

.واإلجراءات المعتمدة،المنتجاتإرشاداتلتحقق من اتباعوا،التنظيفمراجعة▪
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قات ملصالالتأكالد مالن وجالود و،بشالكل كالافٍفرةامتالوللتأكد مالن أنهالا ؛فحص محطات غسل وتعقيم اليدين▪

.توضح غسل وتعقيم اليدين

.معدات الالزمةبالاإلسعافات األولية جاهزية مقدميتحقق منال▪

.ومدير الصحة والسالمة،قضايا أو استفسارات إلى مشرف المشروعةإحالة أي▪

".19-كوفيد"المشتبه في إصابتها بالالحاالت الجهات المعنية عن بالغ إ▪

إجراءات وتوجيهات وقائية

:مثل. تخفيفثر على قيود التباعد االجتماعي، وتنفيذ تدابير الؤيُطلب من المقاولين تحديد المهام التي قد ت

.توجهات الموقع▪

.تدريب العمال▪

.رفع األنابيب/حمل: مثل،المهام التي تحتاج إلى عاملين أو أكثر▪

ليدويالالة، األدوات المشالالتركة لتنفيالالذ تالالدابير التخفيالالف؛ بمالالا فالالي ذلالالك  أدوات  مثالالل المناشالالير ا/تحديالالد المهالالام▪

مالا إلالى و، ومناشير الفالرم، والمطالاحن، والمكالانس الكهربائيالة، والمسَّالجات الكهربائيالة، والرافعالات الشالوكية

.ذلك

.إذا لم يلتزم المقاولون بإجراءات الوقاية، فقد ال يُسمح لهم بالعمل في هذا المشروع▪

الفحص الصحي للعاملين والزوار 

مسالالتجد ال يُسالالمح بتواجالالد أي مالالن العمالالال، والزائالالرين المصالالابين، أو المشالالتبه فالالي إصالالابتهم بفيالالروس كورونالالا ال

.بمواقع العمل

(Health Check Questionnaire)صحي اليتوجب على كل من العامل، والزائرين ملء استبان الفحص 

.،وفقًا لتوصيات هيئة الصحة العامة"19-كوفيد"الغر  من االستبان هو التحقق من عدم وجود أي أعرا  لال
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ذه يتوجالالب علالالى مشالالرفي المقالالاولين تسالالجيل حضالالور كالالل مالالن العالالاملين، والمالالوظفين؛ بهالالدف االسالالتفادة مالالن هالال

رات مالالع الحالالرص علالالى تخالالزين تلالالك القالالوائم وفقالالا العتبالالا،المعلومالالات الحقًالالا فالالي تحديالالد التعرضالالات المحتملالالة

.الخصوصية

.ن بشكل عامييُطلب من المشرف التحقق من صحة العامل

دخول الموقع 

ن الخالالروج مالال/ الحالالرص علالالى نشالالر الالفتالالات فالالي جميالالع مالالداخل الموقالالع، التالالي توضالالح أن عمليالالة تسالالجيل الالالدخول 

هالالدف وذلالالك ب،الموقالالع تكالالون عالالن طريالالق المراسالاللة النصالالية عبالالر البريالالد اإللكترونالالي، أو رسالالالة علالالى رقالالم محمالالول

.الحرص على منع تداول األوراق بين العاملين

.ن العمال المتواجدين في الموقعتحديث سجل تسجيل الدخول بانتظام طوال اليوم؛ لمعرفة مَ

.  الحرص على الشفافية، واألمانة في عملية تسجيل الدخول، والخروج
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اجتماعات الموقع

وهالو اجتمالاع غيالر رسالمي بالين العالاملين يركالز -(Job Tool Box Meeting)"اجتماعالات صالندوق أدوات العمالل"فالي 

تحديالد المخالاطر فالي مكالان العمالل، وتقييمهالا، وتوضاليح على موضوعات تخص تطبيق السالمة المهنيالة، مثالل

.ممارسات العمل اآلمنة، وعادةً تعقد هذه االجتماعات في الخارج

ة مشالالالارك/كمالالالا يتعالالاليَّن الحالالالرص علالالالى عالالالدم نقالالالل،ينبغالالالي الحالالالرص علالالالى تطبيالالالق التباعالالالد االجتمالالالاعي المناسالالالب

.  المستندات

.  أشخاص10لىيجب أال يزيد عدد الحضور في االجتماعات الشخصية ع

.الحرص على استخدام تقنيات الفيديو كونفرنس

(.مثل حفالت في الموقع)إلغاء جميع األحدا  غير الضرورية، أو تأجيلها 

أشالخاص، كحالد أقصالى؛ بينمالا فالي قاعالات العمالل الصالغيرة 5في قاعات العمالل الكبيالرة، يقتصالر الحضالور علالى 

.المسافة االجتماعيةةأشخاص، كحد أقصى؛ مع مراعا3يقتصر الحضور على 

.قدم مربعنالف 10أشخاص في مساحة 10أشخاص في مساحة ألف قدم مربع، أو 4أو 3السما  بتواجد 

أقالالدام لفتالالرات طويلالالة مالالا لالالم 6يتعالاليَّن علالالى العمالالال تجنالالب االقتالالرا  مالالن بعضالالهم الالالبعض بمسالالافة أقالالل مالالن 

. يتطلب دورهم دون ذلك

نهج استالم الخامات من الموردين

.تحديد مواقع الوصول، والتسليم بشكل واضح

.على جميع الزوار، والموردين، والمندوبين تطهير، أو غسل أيديهم

.  محدود ويقتصر على المداخلالالوصول 

.  استمارة االستبان الصحيىإذا كان على أي مورد أن يأتي للعمل، فيجب أن يمش ويوقع عل

.سدييجب على موظفي التسليم اتخاذ االحتياطات، أو ارتداء القفازات، مع االلتزام بتدابير التباعُد الج
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خصالية عند فتح العبوات، أو المواد، أو نقلها إلى موقع مختلف، يتعيَّن الحرص على ارتداء معالدات الوقايالة الش

.المناسبة، وغسل اليدين دائمًا بعد تفري  المواد

قاعات الغ،اء

.عد األكلنشر الفتات تهدف إلى تذكير العاملين بتطبيق التباعد الجسدي، وغسل وتطهير أيديهم قبل وب

.تقليل عدد العاملين في غرفة الطعام

.تنظيم وترتيب الكراسي؛ للحفال على التباعد الجسدي الالزم

.إزالة القمامة بشكل منتظم

.ا من العناصرمتنظيم، وتعقيم الطاوالت، والميكروويف، وغيره

.تركيب، وحدات هوائية خارج غرفة الطعام

.فصل معدات الوقاية الشخصية، والمالبس المعلقة في غرفة الطعام؛ بهدف تجنب لمسها

تنظيل معدات موقع العمل

تنظيالالالف المكاتالالالب، والمقطالالالورات، والحاويالالالات، وورش العمالالالل، وغيرهالالالا مالالالن المرافالالالق، طبقًالالالا لمعالالالايير الصالالالحة 

.المحلية

ليالالة تتضالالمن بعالالض األمثلالالة علالالى األسالالطح عا،فالالي كالالل نوبالالة عمالالل" عاليالالة اللمالالس"تنظيالالف وتطهيالالر األسالالطح 

:اللمس ما يلي

.مقابض األبوا ، وأشرطة الدفع▪

.ماكينات القهوة، ومبردات المياه▪

.  أجهزة الراديو، والهواتف المشتركة▪

.الدرابزين، ومقابض المراحيض▪

101



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

.مقابض أبوا  الثالجة▪

.يوترأسطح غرف االجتماعات على سبيل المثال ، أجهزة الكمبيوتر اللوحي، والكراسي، وكابالت الكمب▪

.أزرار المصعد، مع الحرص على توفير مناديل كحولية؛ لتنظيف األزرار قبل كل استخدام▪

.نالت النسخ، وأجهزة الفاكس▪

سياسات العمل من المنزل

عمالل مالن وجود فريق متخصالص فالي تكنولوجيالا المعلومالات؛ لتجهيالز، وتثبيالت المعالدات، والبرمجيالات الالزمالة لل

.المنزل

الء، ثار على المشروعات قالدر اإلمكالان، واالسالتمرار فالي خدمالة العمالضمان استمرارية جميع األعمال، وتقليل اآل

. وحماية صحة وسالمة الموظفين في موقع العمل الذين ال يزالون في الخطوف األمامية

:فيما يخص العاملين

.تظل المكاتب، ومواقع العمل مفتوحة▪

.المشاركة في جميع االجتماعات عبر تقنيات الفيديو كونفرنس، أو الهاتف▪

.الحرص على العمل مع جميع األفراد الفريق▪

.  يتعيَّن إبالغ المدير في حالة التعر  ألي من الظروف الشخصية▪

:فيما يخص المديرين

.رنس، وغيرهايتعيَّن متابعة الموظفين عن طريق المكالمات، والبريد اإللكتروني، وتقنيات الفيديو كونف▪

.  الحرص على أن يكون المدراء متاحين على مدار الدوام▪

الحرص على استضافة اجتماعات منتظمة، ومتكررة، إلى جانب جدولة المحادثات الشخصية، ▪
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مع الموظفين بمرونة، مع الحرص على دعم، وتشجيع بعضهم البعضالبحث عن سبل إدارية للتعامل▪

السيبرانيالعمل من المنزل واألمن 

مالراهقين فالي المنالازل، مالن الضالروري أن يقالوم الموظالف بتسالجيل الخالروج / مع وجالود العديالد مالن األطفالال ▪

.  من نظام العمل بالحاسو  اآللي عند االنتهاء من المهام أو الدوام

إدارة المخاطر

:في حالة االشتباه في إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المُستجِد

.يتوجب إرساله إلى المنزل على الفور، وإبالغ مديره▪

.على المشتبه في إصابته العمل من المنزل، إذا أمكن▪

طبيق تالدابير يتعيَّن على المشبه في إصابته إجراء جميع الفحوصات، واالختبارات الالزمة، مع الحرص على ت▪

.  العزل المنزلي

:في حالة التأكد من إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المٌستجِد

".  19-كوفيد"يتوجب إخطار الجميع عن طريق البريد اإللكتروني بمجرد التأكد من إصابة أحد الزمالء بال▪

(Alberta Health Services)." الخدمات الصحية بألبرتا"اتباع اإلرشادات المقدمة من ▪

سالالاعة، يتبالالع ذلالالك قيالالام الفريالالق المخالالتص بتطهيالالر األسالالطح 72إغالالالق المكاتالالب والموقالالع بالكامالالل لمالالدة ▪

.مقابض األبوا : الصلبة مثل

.يومًا14يتعيَّن على جميع الموظفين المخاطين العمل من المنزل، والقيام بالعزل الذاتي لمدة ▪

Source : Alberta Construction Association. 2020. Pandemic Planning for the Construction Industry: A guide. ACA Version 3.0. April 3.

http://albertaconstruction.net/wp-content/uploads/2020/04/PANDEMIC-PLANNING-FOR-THE-CONSTRUCTION-INDUSTRY.pdf

(Accessed: July 10, 2020).
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"كونكريت ألبرتا"نب،ة عن شركة 

، وتُمَّالالول بالكامالالل مالالن قِبالالل "ألبرتالالا"مالالن منتجالالي الخرسالالانة فالالي مقاطعالالة % 93أكثالالر مالالن " كونكريالالت ألبرتالالا"تمثالالل 

. عضوية المنتجين، والمُنتسبين، والشركات التابعة

اطعالة، الشركة الرسمية لصناعة الخرسالانة فالي المق" كونكريت ألبرتا"شركة، تعد 270مع عضوية ما يقر  من 

.عامًا56وتقدم خدماتها في قطاع البناء والتشييد منذ أكثر 

لمباشالالر، أحالالد عشالالر مالالديرًا لهالالم حالالق التصالالويت، باإلضالالافة إلالالى الالالرئيس السالالابق ا" كونكريالالت ألبرتالالا"يضالالم مجلالالس 

.سمنت الكنديةومدير غير مصوت من جمعية األ

105

إلعادة التشغيل اآلمن؟" كونكريت ألبرتا"كيل استعدت شركة 

الكنديالالة حالالول " ألبرتالالا"الواقعالالة فالالي مقاطعالالة ( Concrete Alberta" )كونكريالالت ألبرتالالا"دليالالل تنالالاول إرشالالادات شالالركة 
؛ وذلالالك بهالالدف الحفالالال علالالى صالالحة وسالالالمة "19-كوفيالالد"نقالالل الخرسالالانة خالالالل فتالالرة /أفضالالل الممارسالالات لتسالالليم

".19-كوفيد"جميع العمال خالل أداء أعمالهم  في ظل أزمة 
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اهزة فالالالي بنالالالود السالالالالمة التاليالالالة فيمالالالا يتعلالالالق باسالالالتخدام الخرسالالالانة الجالالال" كونكريالالالت ألبرتالالالا"تسالالالتعر  شالالالركة 

:المشروعات

التباُعد االجتماعي

.الخل  الجاهز في شاحنتهم حتى يطلب منهم تصريف الخرسانةىبقاء سائق

.ن على مسافة نمنة من السائقين أثناء تفري  الخرسانةيبقاء عاملي الموقع اآلخر

احنة يتعالاليَّن فقالال  علالالى السالالائق لمالالس عناصالالر الالالتحكم، وإزالالالة وإضالالافة المزالالالق، واسالالتخدام نظالالام الميالالاه لشالال

.الخل  الجاهز

يجالالالب أال يكالالالون مشالالالغلو المضالالالخات، أو شالالالركات االختبالالالار التابعالالالة لجهالالالات خارجيالالالة، أو أفالالالراد موقالالالع المشالالالروع 

.ن، على اتصال مباشر مع الشاحنة الخرسانيةياآلخر

"19-كوفيد"إبالغ العمال عند تعرض أحدهم لعدوى 

ولكالي يالالتمكن صالاحب العمالالل مالالن ،أحالد التحالالديات الرئيسالة لجميالالع أصالالحا  العمالل هالالي ضالمان سالالالمة العمالالال

حالالاالت مؤكالالدة، ومالالا إذا كالالان عامالالل /نالاله يتعالاليَّن إبالغهالالم بمجالالرد  العلالالم بوجالالود حالالالةإضالالمان سالالالمة العمالالال، ف

.مراقبة الجودة، أو أي موظف منتج نخرىالموقع المُصا  قد تفاعل مع السائقين، أو موظف

طلب الخرسانة

.تعد جدولة تسليم الخرسانة أحد المهمات الصعبة؛ من أجل تقليل تعر  سائق الشاحنة لفصابة

إلرسالال خفض وقت االنتظار اإلجمالي في الموقع، وتشالجيع المقالاولين علالى التواصالل مالع مكتالب الطلبالات وا

.ساعة من الوقت المحدد لتسليم الخرسانة، واإلبالغ عن أي تغييرات في الطلب48قبل 

السجالت اإللكترونية 

كين نظالالرًا لزيالالادة احتمالالال التعامالالل مالالع السالالجالت الورقيالالة، فيتوجالالب دعالالم المقالالاولين، واالستشالالاريين، والمالالالال

ي حالالة عالدم وفال. للتوسع السريع في االتصاالت اإللكترونية، وتجنب اسالتخدام السالجالت الورقيالة، قالدر اإلمكالان

.توافر السجالت اإللكترونية، يمكن استخدام مستندات تخزين نمنة، ومقاومة للطقس

106



ييدالتشوقطاع البنـــــاء |إعادة تشغيل االقتصاد |19-كوفيد

دعم السائق

ت، شالالاحنات الخلالال  تالالوفير كميالالات كافيالالة مالالن الميالالاه الالزمالالة لغسالالل وتنظيالالف اآلالت، والمعالالداىعلالالى سالالائق

.  سمنتواألدوات من معجون األ

(الجاروف)كريل الحفر 

فالي حالالة عالدم تالوافر أدوات حفالر الكريك، أو الجالاروف بالين العمالال: الحرص على عدم مشاركة أدوات الحفر؛ مثل

.يةخاصة لكل عامل؛ فينبغي تطهيرها بين كل استخدام من قبل العمال طبقًا لمعايير التعقيم المحل

.يتعيَّن على مدير الموقع توفير مستلزمات التعقيم الضرورية لعملية تطهير األدوات

خزانات مياه مضخة الخرسانة

واجالد يتوجب على مشغل المضخة أن يتقدم بطلب لسائق خالزان الميالاه، وعالدم لمالس نظالام توزيالع الميالاه المت

جالراءات بار اإلبشاحنة الخرسانة، وبعد تقديم الطلب سيؤكد السائق كمية المياه المطلوبة، مع األخذ في االعت

.االحترازية، وااللتزام بالتباعد االجتماعي

اجتماعات الموقع

ن، مالع اتبالاع يتعيَّن على المنظمين التأكد من الحفال على الحد األدنى من التباعالد االجتمالاعي لجميالع المشالاركي

ا أمكالالن جالالراء االجتماعالالات عالالن بعالالد مالالن خالالالل الفيالالديوكونفرنس، حيثمالالإعلالالى أن يُفضالالل ،تالالدابير السالالالمة الالزمالالة

.ذلك

تنفي، االختبار الميداني الفعال

كريالت نكو"ال تزال جودة النشاطات الخاضعة الختبالار الخرسالانة الملموسالة هالي الشالاغل األكبالر لجميالع أعضالاء، 

؛ ، ومالالع جميالالع تحالالديات المسالالافة االجتماعيالالة هنالالاا حاجالالة إلالالى بالالذل جهالالود مالالن قبالالل أعضالالاء فريالالق البنالالاء"ألبرتالالا

.لضمان إجراء التقييم بطريقة مناسبة؛ بهدف تجنب تأخيرات المشروع

Source : Alberta Construction Association. 2020. Pandemic Planning for the Construction Industry: A guide. ACA Version 3.0. April 3.

http://albertaconstruction.net/wp-content/uploads/2020/04/PANDEMIC-PLANNING-FOR-THE-CONSTRUCTION-INDUSTRY.pdf

(Accessed: July 10, 2020).
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خالالالالص الشالالالكر والتقالالالدير  إلالالالى كالالالل مالالالن اإلدارة العامالالالة للمكتبالالالة واإلدارة العامالالالة للجالالالودة واإلدارة العامالالالة 

.لتعاونهم في سبيل إنجاز هذا العمل على الوجه األكملالجرافيكيللتصميم 








