
FARSI / FARSI  

 ( ۱۹ -بیماری ویروس کرونا )کووید
  توصیه به کارفرمایان، کارمندان و کارگران خدمات اساسی به محل کار: ۱۹ -کووید پیشگیری از ورود

هستیم. برای بعضی از اماکن کاری،  ۱۹ -ای برای پیشگیری از گسترش کوویدالعادهدر سراسر کانادا، ما در حال انجام اقدامات فوق 

اند ، یا حتی برای مدتی تعطیل شوند. به بسیاری از کارمندان گفته شده ها تغییر یا محدوداین امر به مفهوم این است که ساعات کاری آن

که همواره در محل کار حاضر خواهند اند از خانه کار کنند، اما هنوز از بعضی دیگر می تا در خانه بمانند و از برخی دیگر خواسته 

 شوند چرا که مشاغل ایشان برای حفظ عملکرد کانادا در دوران این شیوع امری ضروری است.

ها برای حفظ جان، سالمتی و عملکرد اولیه جامعه ضروری است، از اهمیت بسزایی برخوردارند. این کارمندان اساسی که فعالیت آن

های بهداشتی، کارمندان بخش  های قبل از بیمارستان، کارکنان مراقبتمددکاران اولیه مراقبت شود، به دسته شامل، اما محدود نمی

ها برای تأمین کاالهای اساسی جامعه مانند زیرساختارهای اساسی اقتصادی و اجتماعی، برق و گاز طبیعی، و کارمندانی که فعالیت آن

 غذا و دارو ضروری است.

در زندگی شخصی خود ادامه دهند، اما الزم است تا برای محافظت از  بهداشتو  فاصله اجتماعییجاد هرچند تمام کارمندان باید به ا

دهند، نیز اقدامات اضافی انجام دهند. کارفرمایان و کارمندان باید جهت اماکن مهم کاری و کارمندانی که خدمات اساسی ارائه می

 ماندن ارائه خدمات اساسی، در کنار یکدیگر کار کنند. محافظت از سالمت کارمندان و مراجعین، و مداوم 

تصمیم گیری با آگاهی از خطر  هایدستورالعملاز  بایداماکن کاری و کسب وکارها کارفرمایان برای ، ۱۹  -گیر کوویددر دوران جهان 

 استفاده کنند.

 

 

 برای کلیه کارمندان

 
ها در اماکن کاری آگاهی داشته و از آن های موجود پیشگیری ازعفونتها و شیوهگذاریکلیه کارمندان باید مطمئن شوند که از سیاست

 پیروی کنند: 

 دارید:  های خود را پاکیزه نگهدست 

 با آب و صابون بشوییدثانیه  ۲۰های خود را مکرر حداقل به مدت دست -

 اگر صابون و آب در دسترس نیست، از ضدعفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید  -

 از دست زدن به چشم، بینی و دهان خود اجتناب کنید -

 در گودی بازوی خود سرفه یا عطسه کنید  -

 زنند، اجتناب کنیداز دست زدن به سطوحی که اغلب مردم به آن دست می -

 ی دست دادن، دوستانه دست تکان دهید یا برآمدگی آرنج را به همدیگر بزنید به جا -

 از تجهیزات الزم برای محافظت شخصی، مطابق دستور استفاده کنید. -

 دارید:محیط خود را پاکیزه نگه

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#hygiene
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html
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ها، صفحه کلید و وسایل الکترونیکی، صندوق دخل مناسب وسایلی مانند میز کار، سطوح کار، تلفن محصوالتبا استفاده از  -

میزهای رستوران را حداقل دو بار در روز، یا بیشتر اگر آلودگی  های آسانسور ومغازه، صفحه کلیدهای کوچک، دکمه

 مشهود بود، تمیز و ضدعفونی کنید.

ها، در مقابل مایعات ضدعفونی کننده شوند مانند تلفن، کامپیوتر و سایر دستگاهاگر لوازم الکترونیکی که اغلب لمس می -

 د دستمال مرطوب الکلی(.٪ ضدعفونی کنید )مانن۷۰ها را با الکل مقاومت داشتند، آن

 فاصله خود را حفظ کنید: 

 متری را حفظ نمایید.  ۲بین خود، همکاران و مشتریان خود یک فاصله  -
 های کاری فاصله را بیشتر کنید. بین میزهای کار، میزها و ایستگاه -
 دهید.هایی که نیاز به نزدیکی فیزیکی یا تماس با افراد دارد، مانند جلسات تیمی را کاهش فعالیت -

 متر را به کمترین زمان ممکن محدود کنید. ۲تر از های نزدیکتماس  -
 

 دارید  ۱۹ -اگر عالئم ابتال به کووید 

 کار باید انجام دهید. ما استفاده کرده تا بدانید که چه ابزار خود ارزیابیاید، از مبتال شده ۱۹ -کوویدکنید که به اگر فکر می -

)تب، سرفه یا مشکل در تنفس( و یا حتی عالئم خفیفی دارید،   ۱۹ -کوویدبسیار حیاتی است که اگر یکی از عالئم ابتال به   -
 حتماً در خانه بمانید تا از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری شود.  

را مشاهده کردید، خود را از دیگران جدا کرده و به خانه بروید، و در صورت امکان از استفاده  عالئمیاگر در محل کار  -
 از وسایل نقلیه عمومی )مانند اتوبوس، قطار، تاکسی( اجتناب کنید.

 ها پیروی کنید..های آنمحلی تماس گرفته و از توصیه اداره بهداشت عمومی با   -
 دهد.ارائه می هایی کمکاگر در این مدت نگران ثبات مالی خود هستید، دولت کانادا   -

 

 برای کارفرمایان
 

ها را دریافت و متوجه هایی اتخاذ کرده و مطمئن شوید که کارمندان آنگذاریدر محیط کار، سیاست ۱۹ -کوویدبرای کاهش گسترش 

 اند:شده

با آگاهی از خطر   تصمیم گیری هایدستورالعملرای اماکن کاری و کسب وکارها از ، ب ۱۹ -گیر کوویددر دوران جهان -

 استفاده کنید.

 دهید، ارتباط خود را افزایش دهید. و اقداماتی که برای پیشگیری انجام می ۱۹ -کوویدبا کارکنان و مشتریان درباره  -

 هایی نصب کنید که در آن از مراجعین یا مشتریان بیمار بخواهد از اماکن کاری دور بمانند.اعالمیه -

 داشت تنفسی، بهداشت دست و سایر اعمال بهداشتی نصب کنید.هایی برای تشویق بهاعالمیه -

هایی مانند ترتیبات دورکاری، ساعات کار ها و رویه گذاریبرای کاهش تماس اجتماعی هر جا که ممکن بود، سیاست -

 پذیر، تناوب در زمان شروع کار، استفاده از ایمیل و کنفرانس تلفنی، اتخاذ نمایید.انعطاف

 سفرهای غیر ضروری را لغو یا به تعویق بیندازید. کلیه جلسات یا  -

هایی از محیط کاری که افراد در آن تماس مکرر دارند و در استفاده از فضاها و اشیاء با هم شریکند را مشخص آن بخش -

 ها را افزایش دهید.  نموده، و دفعات نظافت آن

های کاری را برای کارمندان اتخاذ نموده تا و ایستگاههایی چون افزایش فاصله بین میزهای کارو بین افراد در صف روش -

 اجتماعی را رعایت کنند.  بتوانند فاصله 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html
https://ca.thrive.health/covid19/en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html?topic=tilelink
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
file://///ncr-a7/IRBV1/HC/CPAB/PHSCD/SC/COMMUNICATIONS%20GC2/PLANNING/!%20کووید-19/07.%20Fact%20Sheets%20&%20Infographics/workplaces/-%09https:/www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html


  

 3 

 

به عنوان مثال اجازه دهید فقط تعداد محدودی از مشتریان   به حداقل رساندن تعامل بین مشتریان و کارمندان را در نظر بگیرید،  -

متری باید حفظ  ۲تریان ارائه دهید. در بهترین حالت، یک فاصله شوند یا خدمات را از طریق تلفن به مشداخل محل کار 

 ایی مات( وجود داشته باشد.شود، مگر اینکه مانع فیزیکی مانند )اتاقک، پنجره شیشه 

 فراهم کنید:امکانات و مواد تمیزکننده الزم را برای حفظ و نگهداری یک محل کار تمیز و ایمن  

های خاصی در های حاوی مواد ضدعفونی کننده را در مکان دسترسی به تسهیالت شستشوی دست فراهم کرده و محفظه  -

 سراسر محل کار قرار دهید. 

 شوند.شوند روزی دو بار ضدعفونی  مطمئن شوید که مناطق پر رفت و آمد در محل کار و سطوحی که به کرات لمس می -

 ه برای کارمندان موجود بوده تا فضای کار خود را تمیز و ضد عفونی کنند.مطمئن شوید که محصوالت تمیزکنند -

جهت   های بهداشت و ایمنی شغلی توصیه شده، به همراه آموزشهرگونه تجهیزات محافظت شخصی را که توسط دستورالعمل -

 ها را برای کارمندان فراهم کنید.اطمینان از استفاده صحیح آن

 کارمندان آگاه باشند که در صورت داشتن عالئم بیماری چه باید بکنند:مطمئن شوید که 

های مرخصی استعالجی جهت استراحت را در نظر گرفته  که کارمندان را در خود انزوایی به هنگام بیماری  گذاریسیاست -

د، چراکه فشار روی سیستم باشگواهی پزشکی برای بازگشت به محل کار می حمایت کند. این امر شامل تعلیق نیاز به ارائه

 دهد.های بهداشتی که با تنش مواجه است را کاهش میمراقبت

پذیری در نظر  کنند، ساعات کار انعطافاگر کارمندان برای آمدن به محل کار خود باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده می -

 اجتناب کنند. گرفته تا بتوانند از ساعات اوج ترافیک

حل کار دچار عالئم بیماری شد، در نظر بگیرید که چطور بدون استفاده وسایل نقلیه عمومی به خانه اگر کارمندی در م -

 برگردد. 

 های ایشان یا امکان تعطیلی مدارس آماده باشید.برای افزایش غیبت به دلیل بیماری در بین کارمندان و خانواده -

 سفرهای کاری 

 
 م شود.سفر غیر ضروری در این زمان نباید انجا هیچ -

های دیگر مانند تعویق، لغو یا تماس به صورت خطرات و مزایای مربوط به هر سفر ضروری آینده را در نظر گرفته و گزینه  -
 مجازی را ارزیابی کنید. 

 را بررسی کنید. اطالعیه های بهداشت سفر آخرین اطالعات مربوط به مناطق مبتال به بیماری و  -

 باشید. روز در انزوا  ۱۴گردید، باید به مدت هنگامی که از مسافرت به خارج از کانادا باز می  -
روز   ۱۴مانند سرفه، تب یا مشکل تنفس به مدت    عالئمیگردید، خود را برای  هنگامی که از مسافرت در داخل کانادا باز می -

 ه باشید.تحت نظر داشت
اداره و برای اقدامات بعدی با  منزوی کنیدمانند سرفه، تب یا مشکل تنفسی داشتید خود را در خانه  ی خفیف عالئم حتیاگر -

 محلی تماس بگیرید. بهداشت عمومی
 

 سفرهای کاری برای کارمندان اساسی 

 
 جایی کاالها و افرادکارمندان اساسی حمل و نقل، مانند رانندگان کامیون، راه آهن یا خدمه هوایی، برای اطمینان از جابه  -

 و ادامه عملکرد کشور، ملزم به مسافرت هستند. ۱۹ -کوویدضروری در واکنش به 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html#s
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
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خودپایی از نزدیک برای    ملزم بهروز ندارند، اما    ۱۴کارمندان اساسی بعد از سفرهای کاری نیازی به خود انزوایی به مدت   -
 مشاهده عالئم و بالفاصله خود انزوایی در صورت بروز عالئم حتی خفیف، هستند.

ایفا کنیم. برای کسب اطالعاتی بیشتر از  ۱۹ -توانیم نقش خود را در پیشگیری از گسترش کوویدهمه ما می

 Canada.ca/coronavirusدیدن کرده یا با شماره 1-۸۳۳-۷۸۴-۴۳۹۷ تماس بگیرید. 

Canada.ca/le-coronavirus 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/self-monitoring-self-isolation-isolation-for-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
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