
 

 

 فيروس كورونا واألعمال المؤقتة في الحقول
 اإلجراءات العامة أثناء العمل

ومححات  ينتقل عحح حح لححاور الححمحح ونا، بحححححصححر م س كور فيرو
الرسمية، عن طريق االتلال المحاحا حر بحالحرلال الحتحنح حصحي 
 .المناعث من المريض عند التححد  أو الصحعحال أو الحعح ح 

وعحح ححش  يمكن أن تصقط هذه الق رات عحح ححش األ ححيححاء 
األس ح الموجووة حول الشخص المريض، بححيحث يحمحنحن أن 
يلاب األ خاص اآلخرون بالعدوى إلا لمصوا ت ح  األ حيحاء أو 

 .األس ح ثم لمصوا عيونهم أو أن هم أو فمهم

 .الالزمة بمواد الحمايةتذكر أنه يجر ع ش صاحر العمل تزويدك 

  اإلجراءات الوقائية الشخلية
/العامالت:  المسافة الُدنيا  بين العام ين

غسل اليدين بصورة 
و  متكررة ون أ لاب وال بالماء 

  بمح ول مائي كحولي

تجنب لمس الوجه 
 واألنف والعينين

 :91-المزيد من المع ومات حول فيروس كورونا  
 19-https://www.saludcastillayleon.es/es/covid 

الحاالت في 
ط  العاجلة فق

اتلل بالرقم 
111  

.إسبانيا شاملة ومجانية فيالرعاية الصحية   

إلا كان لدي  أي أعراض مثل الحمش أو الصعال أو ضيق التن   
يجب أال أو التعر أو آالم العضالت أو آالم الح ق أو اللداع ... 

 .تذهب إلى العمل

 000 111 900 (34+) البس القناع واعزل نفسك واتصل بالهاتف

  عدم تقاسم العدد واألدوات
 عدم تقاسم الماء

 
 القناعاستعمل  

      
 (1206/69 قرار حنومة كاستيا إي ليون المح ية رقم)

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html


 

 

 فيروس كورونا واألعمال المؤقتة في الحقول
  اإلجراءات الوقائية عند االنتقال من منان آلخر

ينتقل فيروس كورونا، بحصر ملاور المع ومات الرسمية، عن 
طريق االتلال الماا ر بالرلال التن صي المناعث من المريض 

 .عند التحد  أو الصعال أو الع  
يمنن أن تصقط هذه الق رات ع ش األ ياء وع ش األس ح 

الموجووة حول الشخص المريض، بحيث يمنن أن يلاب 
األ خاص اآلخرون بالعدوى إلا لمصوا ت   األ ياء أو األس ح 

 .ثم لمصوا عيونهم أو أن هم أو فمهم

الالزمة. بمواد الحمايةتذكر أنه يجر ع ش صاحر العمل تزويدك    

  اإلجراءات الوقائية في الصيارات

  القناعاستعمل 
 (1206/69 قرار حنومة كاستيا إي ليون المح ية رقم)

 

بحد أقصى في كل صف  1شخصان 
من المقاعد، بشرط مراعااة أقصاى 

 مسافة ممكنة بين الركاب

 :91-المزيد من المع ومات حول فيروس كورونا  
19-https://www.saludcastillayleon.es/es/covid 
 

الحاالت في 
ط  العاجلة فق

اتلل بالرقم 
111 

.إسبانيا شاملة ومجانية فيالرعاية الصحية   

إلا كان لدي  أي أعراض مثل الحمش أو الصعال أو ضيق التن   
يجب أال أو التعر أو آالم العضالت أو آالم الح ق أو اللداع ... 

 .تذهب إلى العمل

 000 111 900 (34+) البس القناع واعزل نفسك واتصل بالهاتف

الصيارة مع  عدم تقاسم
عمال/عامالت من مجموعات 

 عمل مخت  ة

https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19


 

 

 فيروس كورونا واألعمال المؤقتة في الحقول
  اإلجراءات الوقائية في أماكن الصنن

ينتقل فيروس كورونا، بحصر ملاور المع ومات الرسمية، عن 
طريق االتلال الماا ر بالرلال التن صي المناعث من المريض 

 .عند التحد  أو الصعال أو الع  
يمنن أن تصقط هذه الق رات ع ش األ ياء وع ش األس ح 

الموجووة حول الشخص المريض، بحيث يمنن أن يلاب 
األ خاص اآلخرون بالعدوى إلا لمصوا ت   األ ياء أو األس ح 

 .ثم لمصوا عيونهم أو أن هم أو فمهم

  واحدة لححتححجحح ححيحح  توفر وورق يصتخدم مرة  ون  صاب ض بها مياه جارية و مراحي
 .األيدي وحاويات لتجميع مواو التج ي 

 فة األمان الاالغة ) التأكد متر( مضمونة في المناطق الحمحشحتحركحة  9.1من أن مصا
 .وتجنر حشوو الموظ ين في هذه النقاط، مع تحديد نوبات استخدام إلا لزم األمر

 ي  وجود فحح لحي ل مححشححتححاححه  و إجراء الحجر ال ضش أ ق تصمح بعزل المر ف مرا
 .إصابتهم بالعدوى أو المخال ين لهم

 لورة معتاوة. تعزيز صة األس ح التي يتم لمصها ب والت هير، وخا ظي    التن
  وثححة )عحح ححش سححاححيححل اتخاذ قد تنون م حح تدابير لتجنر مالمصة األس ح التي 

 المثال: إبقاء أبواب غرفة ال عام م توحة لتجنر مالمصة المقابض، الخ.(.

  اإلجراءات الوقائية في أماكن الصنن

 :91-المزيد من المع ومات حول فيروس كورونا  

19-https://www.saludcastillayleon.es/es/covid 

الحاالت في 
ط  العاجلة فق

اتلل بالرقم 
111  

.إسبانيا شاملة ومجانية فيالرعاية الصحية    

إلا كان لدي  أي أعراض مثل الحمش أو الصعال أو ضيق التن   
يجب أال أو التعر أو آالم العضالت أو آالم الح ق أو اللداع ... 

 .تذهب إلى العمل

 000 111 900 (34+) البس القناع واعزل نفسك واتصل بالهاتف

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19

