
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة منوعة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34varied                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة منوعة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34varied1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الدليل االسترشادي لعودة موظفي
المؤسسات الحكومية



تمهيد

1

عن  2020م  يناير  في   (WHO) العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
تفشي مرض جديد أطلق عليه اسم فيروس كورونا (كوفيد 19) 
للصحة  طوارئ  حالة  لتكون  الشعبية  الصين  جمهورية  في 
تفشي  ومع  معها،  للتعامل  فورية  إجراءات  تتطلب  العامة 
جائحة  إلى  تحولت  المصابة  الحاالت  وتزايد عدد  عالميا  المرض 
انتشار  لتفادي  وقائية  إجراءات  العالم  دول  اتخاذ  إلى  أدى  مما 

المرض بين المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي إطار تصدي السلطنة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، 
الجاللة  صاحـــب  حــضرة  لــموالنا  الســـامي  المـــقام  تفضــــل 
السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه هللا ورعاه-وأصدر 
أوامره السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل 
مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). 
اإلجراءات  من  عدًدا  تشكيلها  منذ  العليا  اللجنة  أقرت  وقد 
الناتجة  اآلثار  تقليل  بما يضمن  القطاعات،  كافة  االحترازية في 
2020م  مايو   27 وفي   ،(19 (كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  عن 
من  الموظفين  إعفاء  بقرار  العـــمل  إنهاء  اللجــنة  أقرت 
الحكومية،  المؤسسات  في  العــــمل  مــــقرات  إلى  الحــــضور 
وضرورة عودة ما ال يقل عن 50% من موظفي كل جهة ابتداًء 

من يوم األحد 31 مايو 2020م.



لماذا هذا الدليل؟

 يتضمن
إجراءات المؤسسات الحكومية

إجراءات لحماية الموظف من مرض كورونا كوفيد19

ع/الُمتعامل مع المؤسسة الحكومية
ِ
إجراءات لحماية الُمراج

تم إعداد هذا الدليل لمواكبة قرار اللجنة العليا بإنهاء العمل بقرار إعفاء 
الحكومية،  المؤسسات  في  العمل  مقرات  إلى  الحضور  من  الموظفين 
وضــــــرورة عودة ما ال يقل عن 50 % من موظفي كل مؤســــسة ابتـداًء من 
يـــــوم األحد 8 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020م، كما تم إعداد هذا 
انتشار  عدم  لضمان  الالزمة  االحترازية  الضوابط  ليتضمن  الدليل 
العودة  من  الحكومية  المؤسسات  تُمّكن  التي  واإلجراءات  المرض، 
وأخرى،  جهة  بين  العمل  طبيعة  اختالف  ومع  بسالسة،  العمل  إلى 
فقد تكون بعض المؤسسات الحكومية بحاجة إلى إصدار أدلة خاصة 

بها بما يُالئم طبيعة العمل فيها.
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أوًال:
إجراءات 

المؤسسات 
الحكومية
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إجراءات المؤسسات الحكومية

تعقيم األسطح التي تستخدم 
بشكل متكرر، مثل مقابض األبواب 

وحواجز الساللم والطاوالت وأزرار 
المصاعد.

وضع آلية لفحص درجات الحرارة 
للموظفين واإلفصاح عن أعراض 

المرض األخرى مثل الكحة والرشح 
وضيق التنفس بانتظام باستخدام 

مقياس الحرارة عن بعد. 

أوال / إجراءات وقائية في مقر العمل

إعادة تنظيم مكاتب الموظفين بما يتضمن 
التباعد الجسدي إلى الحد الذي يمنع انتقال 

العدوى وفًقا الشتراطات التباعد الجسدي 
(مسافة مترين).

توفير اللوحات اإلرشادية والملصقات 
التي تحث على تطبيق التباعدالجسدي 

واإلجراءات الوقائية بحيث تستهدف 
كافة الموظفين والعّمال في المبنى 
مثل عمال النظافة والصيانة وغيرها.

استمرار تعليق العمل بأجهزة 
البصمة في إثبات الحضور 

واالنصراف.

تعزيز إجراءات التهوية داخل مكان 
العمل، وترك األبواب مفتوحة بشكل 

مستمر 

في حالة وجود مقهى أو مطعم في مقر 
العمل يمنع فتحه لتناول الطعام، 

ويقتصر على التوصيل مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية.
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تجنب تداول األوراق بشكل يدوي 
قدر اإلمكان، واســـــــتخـــدام الطرق 
البـــديلــــة مثــــل البريـــد اإللكتـــرونــــي 

وتطبيقات مشاركة الملفات. 

ثانًيا / إجراءات وقائية أثناء أداء العمل

الحــــد من اســـتخدام المراسلين 
داخل الجهة أو بين المؤسسات 
قدر اإلمـــكان واالستعـــــاضة عن 
ذلك بوسائل االتصال والتواصل.

أو  تــــجــــنب استـــــخدام المصـــــاعد 
مستخدمي  تحديد حد أقصى لعدد 
المـــــصاعد فــي ذلــــك الوقـــــت بمــــــــا 

يضمن تحقيق التباعد الجسدي. 

منع التجمـــعات بكل أشكالها في 
المـــــــكاتب  أو  االستــــــراحة  غــــــــرف 
أو قاعـــــات االجتمــــــاعات أو أمــــــاكن 

الصالة.

بأية  الموظفين على اطالع  إبقاء 
مـــن  صــــادرة  تعـــليمات  أو  قرارات 

الجهات المختصة.

عــــــدم إقــــــامة الفــــــــعاليـــــات 
والمعارض خالل هذه الفترة 
إلى أن يتــــم التـعافي بشكل تام 

من الجائحة.

إرشاد الموظفين للتواصل مع جهة العمل في حال وجود أعراض مرض كورونا 
كورونا  بمرض  الموظفين  أحد  إصابة  من  التأكد  أو  االشتباه  حالة  وفي  كوفيد19، 
واألجهزة  المكان  وتعقيم  وتنظيف  المكان،  إخالء  في  اإلسراع  يجب   ،(19 (كوفيد 

بشكل كامل.

يـــجب التأكد من وجود شهادة 
طبـــــــــية من الجــــــــهة الصحية 
بشـــــفاء الموظــــف في حــــــالة 
ثبوت إصابته بمرض كورونا كوفيد
19 قبل السماح له لدخول مواقع 

العمل.
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عدد  وتقليص  التقارب،  تتطلب  التي  واللقاءات  االجتماعات  التقليل من 
المشاركين في كل اجتماع إلى الحد األدنى مع مراعاة التباعد الجسدي 

عبر وضع مسافة بين المقاعد. 

ثالثًا / االجتماعات

اعتبارات رئيسية لمنع أو تقليل مخاطر فيروس كورونا
(كوفيد 19) قبل االجتماعات:

اعتبارات رئيسية لمنع أو تقليل مخاطر فيروس كورونا 
(كوفيد 19) بعد االجتماعات:

تقـليــــص عـــدد الحضــــور في 
االجــتماع بحيث يحضر أصحاب 
العـــــالقـــــة المــــــبــاشــــــرة وذوو 

األولوية.

تـــــوفير المـــواد الوقــــــائيــــــة 
بـــــــشـــــكل مســـــبــــق، مــــثل 
المـــناديل الورقية ومعــــــــقم 

اليدين لجميع المشاركين. 

االحـــتفــــاظ ببيانات جميع حضور 
االجتماعات، لمساعــدة الجهات 
المـختــصـــة في تقلــــيص الفتــــرة 

المطلوبة للتقصي الوبائي.

أحــــــد  إصــــــــــــــابة  ثبـــــــتت  إذا 
المشــــاركين في االجتمــــــاع 
 (19 بفيروس كورونا (كوفيد 
عـــــلى بــــــقية المــــشاركين في 
االجتـــماع عـــــزل أنفسهم إلى 
حيــــــن اســــــــتكمال إجـــــراءات 

التقصي الوبائي.

استثــناء الموظفين الذين يعانــون 
مـــن أعـــراض األنفلــونزا من حـضور 

االجتماع.
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الحد من االجتماعات واللقاءات 
المباشرة واستبدالها باالجــــتماعات 
اإللكتـــــرونية وفـــي حــــالة االحــتــياج 
الجتــــمـــــاع مباشــــــر يجب االلتــــــزام 

باإلجراءات الوقائية.

عدم تبادل األوراق
 أثنــــــــــاء االجتمــــاع

واالعتماد على المواد اإللكترونية.



رابًعا / الحاالت االستثنائية

خامًسا / تشجيع ثقافة العمل المرن وعن بُعد

مراعاة الفئات األكثر عرضا للخطر في حال اإلصابة بفيروس كورونا كوفيد19 وهي:

الموظفة الحامل/ األم المرضعة.

األشخاص كبار السن.

األشخاص ذوو اإلعـــــاقة البصرية 
وذلك الضطرارهم لتلمس األسطح 

من حولهم.

األشـــخاص الذيـــــن يـــتـــــناولون أدوية 
مثبـطة للمناعة أو يعانون من أمراض 
مزمـــنة وهـي الســــــكري، والضـــغط،
والربــــو، والقـــلب، والســــــــــرطـــان، 

والفــشل الكلوي.

تطـــــــبيــــق نظام ساعات عمل 
مرنــــــة أو العــــــــمل عن بعد إن 
أمكن، مثل جداول المناوبة بين 
الموظفين أو غيره بما يتناسب 
مع الجـــــهة المعــــــــنية ويضمن 

سير األعمال الضرورية.

وضــــع جـداول خـــــــاصة للموظفين 
المكلفـين بأداء أعـــمالهم عن بُعد 
حســـــب جــــــــهة العمل والوحـدات 

التنظيمية التي تتضمنها.

على المؤسسات المعنية  مراعاة اآلتي:

المـــــــوظـــــــــــفين  إنجاز  تــــــوثــــيق 
العاملين بهذا النــظام من خالل 
قـــــــياس إنتـــــــاجيتهـــــم والـــتحقق 
من جـــــودة ودقة مخرجات العمل 

عن بعد.

تحــــديد األطـــــــر الزمـــــنية إلنجاز 
عن  الموظف  به  المكلف  العمل 

بعد.

تـــــواصـــــل المؤسسات تنفيذ بعض 
أعمـــالها عن بُعد باستخدام تقنيات 
المعــــــلومات واالتصـــــــال (المـــــــــتاحة 
بالمؤســـــــسة) أو وســـــــــائل التــــواصل 
األمنية  األنظـــــــــــــمة  ومراعاة  األخـــــــرى 

للمعلومات والبيانات. 
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ثانًيا:
إجراءات لحماية 

الموظف
من مرض كورونا كوفيد19
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استخـــدم مركبتك الخاصة أثناء توجهك للعـــــمل، 
مــع الحــرص عــــلى استمرارية تنظيـــف وتعقـــــــــيم 
لمسها  يتم  التي  األمــــــاكن  على  والتركيز  المـــركبة 

بشكل أكبر مثل مقابض األبواب. 

إذا كـــــنت تتشارك مركبة خاصة مع زمالئك 
احرص عـــلى ترك مسافة أمان بين المقاعد 
وتنظــــــيف وتعـــــــقيم المـــــــركبة باستمرار مع 

ضمان توفير تهوية مناسبة.

إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام أثناء التوجه لمقر عملك احرص على تجنب أوقات 
الذروة وأماكن انتظار الحافالت المزدحمة، واتبع التعليمات الصادرة من شركات النقل العام. 

ثانيًا/ التنقل داخل المؤسسة 

التقــــــيد بالتــــعليمات الصادرة عن 
جهــــة العـــمل والمتعلقة بالسالمة 
الصــــــحية واإلجـــــــــــراءات الوقــــــــائية 

واالحترازية.

المواظــــبة عـــــلى غـــــــسل وتعقيم 
والصابون  الماء  باستخدام  اليدين 

لمدة 20 ثانية على األقل.

جماعة  الصالة  إقامة  تـجنـــب 
داخل المؤسسة

الحـــــــرص على تــــقليل التنقل بين 
المــــــــكاتب والوحدات داخــــل الجهة 
المـــــــكــــــتب  في  بالبـــــقاء  وااللتــــــزام 
والتقليل من مخالطة زمالء العمل. 

تجنـــب إحضار أطباق أو وجبات إلى 
مقــــــار العمـل بقصد مشاركتها مع 

زمالء العمل.

خـــــــالل  مــــــن  الدخــــــول  تجـــــنب 
ازدحاما  تشهد  التي  البوابات 

في العادة.

األمــر  استـدعى  حال  وفي  األولى،  الطوابق  إلى  للوصول  الساللم  استخـدام 
بعـد  اليـدين  بتطهير  قم  أو  بيديـــــك  األزرار  على  الضغط  تجنب  المـصـعد  استعمال 
لمس األزرار، واحرص على استخدام الكمامة، وتجنب لمس أي سطح داخل المصعد.

تجـنب االزدحام داخل دورات المياه والمواظبة عــــلى غسل اليـديـن وتعـقيمهـما 
بدال من  الورقية  بالمناديـــل  المياه واالستـعانة  االنتـهاء من استخـــــدام دورات  بـعد 

أجهزة التجفيف. 

تجنب المصافحة
تماًما.

أوًال/ الوصول إلى العمل 

إجراءات لحماية الموظف
من مرض كورونا كوفيد19

أماكن  في  االزدحــــــام  تجــــــنب 
تنـــــــاول الطـــــــعـام.
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االلتزام بارتداء الكمام أو تغطية األنف 
بأي وسيلة كانت.

مكــــــتبك،  التــأّكد من تطـهير ســـــطح 
وهاتــــفك وذراعي مقــعد الكرسي قبل 

الجلوس ومباشرة أداء مهامك.

تجنب استخدام هواتف أو مكاتب أو أدوات 
قم  األمر  لزم  وإذا  العمل،  في  زمالئك 

بتنظيفها قبل وبعد االستخدام.

عنـد الشعور بأي أعراض انفلونزا قم بإبالغ مسـؤولك المباشر أوال، ومن ثم 
ولالستفسار  المنـزل،  إلى  العودة  قبل  صحية  مؤسسة  أقرب  إلـــى  التوجه 

بإمكانك التواصل مع مركز االتصال بوزارة الصحة على:

في حال قمت باتصال مباشر مع موظف 
للفحص  التوجه  عليك  بإصابته  مشتبه 

للتحقق من عدم إصابتك بالمرض. 

المعلومات  اســـــــتقاء  على  الحــــــرص 
الرسمية،  اإلعــــــالم  وســــائل  من 
في  للجهات  الرســــــــمية  والحسابات 
االجتمــــــاعي،  التواصل  منصات 
الذعر  وبث  الشائعات  نشر  وتجــــــنب 

بين زمالئك في مكان العمل. 

اتباع الطرق الصحيحة في ارتداء وإزالة 
الكمامة :

ارتداء الكمامة

فرك اليدين 
بمعقم

أو غسلهما 
بالماء والصابون 

بشكل جيد.

نزع الكمامة من 
الخلف وتجنب 

لمسها من 
األمام من خالل 
نزعها من الخيط 

خلف األذن.

استخدام 
الكمامة مرة 

واحدة، إذا كانت 
مخصصة 

لالستخدام 
الواحد.

التحقق أن 
الكمامة غير 

مثقوبة أو 
ممزقة.

وضع الكمامة 
على األنف 

والفم والتأكد 
من تغطيتهما 

بشكل كامل.

تجنب لمس 
الكمامة أثناء 

ارتدائها.

ثالثًا / أثناء أداء العمل

فرك اليدين 
بمعقم أو 

غسلهما بالماء 
والصابون.

إزالة الكمامة

التخلص من 
الكمامة في 
مكان مغلق 

مخصص 
للنفايات.

1

244419991212 أو
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اتبع التعليمات التالية:

رابًعا / العودة إلى المنزل

اترك حذاءك 
في الخارج 

تخلص من 
الكمامة 

اغسل يديك
جيدا بالماء 

والصابون

إجراءات لحماية الموظف
من مرض كورونا كوفيد19



ثالثًا:
إجراءات لحماية 

الُمراجع/المتعامل 
مع الجهة الحكومية

12



إجراءات لحماية الُمراجع/المتعامل 
مع الجهة الحكومية

13

الحكومية  المؤسسات  بين  العمل واختالف األنشطة واالختصاصات  بحسب طبيعة 
المقدمة  الخدمات  جميع  توفر  عدم  ومع  للدولة،  اإلداري  الجهاز  في  العمل  ووحدات 
للمراجعين الكترونيا في جميع الوحدات، وفي إطار عودة العمل تدريجًيا وفق األنظمة 
المراجعين  انتشارها، فإنه يتوجب على  الجائحة والحد من  للتعامل مع  المعمول بها 
من  المؤسسات  عن  يصدر  بما  التقيد  معامالتهم  بتخليص  الراغبين  والمتعاملين 

تعليمات لضمان سالمة الموظفين والمستفيدين من الخدمات ووفق العمل باآلتي:

عمل  خطة  وفق  المراجعين  استقبال  عملية  تنظيم  مؤسسة  كل  على  يتوجب 
التواصل  منصات  عبر  خدماتها  من  المستفيدين  وإبالغ  عنها  اإلعالن  يتم  واضحة، 
كل  لدى  المراجعين  بخدمات  المعني  القسم  مع  بالتواصل  أو  المتاحة  االجتماعي 

مؤسسة، و يتوجب على الجهات اتخاذ اآلتي:

تحديد فترة استقبال 
المراجعــــين بمواعيد 
واضـــــحة، وذلـــك بـعد 
تهيـــــئة بيـــــــئة الـــعمل 
واســـــتيفاء متــطلبات 

السالمة العامة.

إجراءات المؤسسة الحكومية:

إجراءات لحماية المراجعين/المتعاملين:

الحد من استقبال المراجعين داخل مرافق المؤسسة الحكومية وعدم السماح 
لهم بالتجول بين المرافق كالمكاتب في مبنى المؤسسة الحكومية.

اســـــتقبال المـــراجعين 
في صــــــاالت مخصصة 
مع إزالـة مقاعد االنتظار، 
وتخصيص مقاعـد خاصـة 
لكبار السن وذوي اإلعاقة. 

التوعـــية بالمعامالت 
واإلجـــــراءات التـــــي ال 
تتطلب الحضور للمؤسسة 

الحكومية.

بالسالمة  والمتعلقة  الخدمة  مقدمي  عن  الصادرة  بالتعليمات  التقيد 
العامة، والتقــــيد باإلجــــــراءات الوقائية واالحترازية لضمان سالمتك وسالمة 

من حولك.

الدخول  قبل  بأي وسيلة مناسبة،  أو تغطية األنف والفم  الكمامة  ارتداء 
منع  الخدمة)  (مقدم  للجهة  ويحق  الحكومية،  المؤسسات  مباني  أو  لمقار 

المراجع من الدخول في حال عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية.

قبل البدء في  استخدام مواد التعقيم التي توفرها الجهة لتعقيم اليدين 
تلقي الخدمة وبعد االنتهاء من تنفيذ الخدمة. 

التــــقيد بســــــاعات العمل التي تحـــــــددها المؤســــــــسة المعنية، ومتابعة 
المستجدات التي تصدرها فيما يخص استقبال المراجعين. 

الخدمة،  مقدم  الموظف  مع  المراجع/المتعامل  بين  أمان  مسافة  ترك 
وضمان التباعد الجسدي بحسب المسافة المقررة وفًقا للتعليمات الصحية 

(مترين). 




