تشغیل یتوافق مع إجراءات مكافحة العدوى يف
الت تنطوي خدماتها عیل اتصال
األنشطة التجاریة ي
ف الشعر وخدمات
وثیق مع شخص آخر مثل مصف ي
العناية بالجسم وما إىل ذلك (كوفيد )19-
وطت
دلیل
ي
ر
نش ألول مرة ف 23 :أبريل 2020
سبتمب 2020
آخر تحديث مهن أجري ف12 :
ر

ر
باالشباك بي المعهد الوطن للصحة العامة  Folkehelseinstituttetومديرية الصحة البويجية
تم إعداد هذا الدليل
 ،Helsedirektoratetوالمعهد الوطن للصحة العامة یتحمل المسؤولية الرئيسية عن إعداد محتوى إجراءات مكافحة العدوى.
مديرية الصحة ه الجهة ال ر
ناشة للدلیل.
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الفئة المستهدفة والغرض والمسؤولیة

عیل من ینطبق الدلیل؟
الشكات ر
بالبشة والوشم وثقب الجسم (ببسینغ) وغبها من ر
ر
والشکات ر
ینطبق الدليل عىل مصفف الشعر ر
الن تغطيها
الن تقدم خدمات العناية
ر
بالبشة وأنشطة الوشم وثقب الجسم ،إلخ . (lovdata.no).تنطبق
اللوائح المتعلقة بمتطلبات النظافة الصحیة لمصفف الشعر وخدمات العناية
ً
ً
الن تنطوي عىل ر
أيضا عىل األنشطة األخرى ر
اخباق الجلد وتدمبه ،مثل الدمغ بالک والتندیب .ينطبق الدليل أيضا عىل مدارس تعلیم
اللوائح
القيادة ونشاطات التدریب عىل القیادة األخری ،راجع المادة  15aمن لوائح کوفید. (lovdata.no)19-

الغرض من الدلیل
يقدم الدليل نصائح حول كيفية اتباع ر
الشكات لجراءات مكافحة العدوى بطريقة مسؤولة ومنع تعرض الموظفي والعمالء لإلصابة بالعدوی
نش العدوى .الهدف هو حماية كل من العمالء والموظفي من الصابة بالمرض .و ر
أو التسبب ب ر
حن إذا تم تنفيذ الجراءات ،فقد تحدث
حاالت الصابة بمرض كورونا .19-ستساعد الجراءات الموىص بها ف الحد من انتشار العدوى.

المسؤولیة
إن مکان العمل الفردي هو المسؤول عن تقييم ما إذا كانت المعالجة تف بالمتطلبات األساسية لمكافحة العدوى ،وبالتال يمكن تقديمها
للعمالء .يجب عىل ر
الشكة الفردية أن تفكر بنفسها ف كيفية تكييف التدابب مع عملها وظروفها المحلية .بالضافة إل تدابب مكافحة
ً
ً
العدوى الموضحة أدناه ،يجب اتباع المتطلبات والجراءات الروتينية ر
الن تنطبق عادة عىل النشاط .انظر أيضا الفصل الخاص بتقييم
المخاطر أدناه.
إذا تم تشخيص إصابة عميل أو موظف بـ  Covid-19بعد االتصال ر
بالشكة ،فإن طبيب البلدية مسؤول عن متابعة المصاب ،عىل سبيل
المثال ف شكل تقدیم إرشادات وتتبع العدوى.
بالضافة إل المتطلبات الواردة ف لوائح کوفید ، )lovdata.no) 19-يجب عىل األعمال التجاریة اتباع إجراءات مكافحة العدوى الواردة ف
هذا الدليل.
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محتویات الدلیل
يحتوي الدليل عىل تدابب أساسية لمكافحة العدوى يجب عىل الجميع اتباعها طوال ر
فبة الوباء.
وإذا لزم األمر ،يمكن لمديرية الصحة والمعهد الوطن للصحة العامة تقديم المزيد من النصائح والتوصيات ،وف هذه الحالة سيتم تحديث
الدليل.
إذا لزم األمر ،يمكن للبلديات تقديم نصائح وتوصيات محلية إضافية ،وستقوم البلدية بالتبلیغ عن ذلك.
ر
باالشباك بي المعهد الوطن للصحة العامة ومديرية الصحة .المعهد الوطن للصحة العامة یتحمل المسؤولية
تم إعداد هذا الدليل
ر
الرئيسية عن محتوی الدلیل المتعلق بمكافحة العدوى ،بینما مديرية الصحة ه الجهة الناشة.

هذا هو مرض کوفید19-
کوفید 19-هو مرض تنفس يسببه فبوس ( SARS-CoV-2فبوس كورونا) .يمكن لإلصابة بالمرض أن تتباین بي عدم وجود أعراض نهائیا
إل ظهور أعراض خفيفة إل الصابة بالمرض بشکل خطب .وف حاالت نادرة ،يمكن أن يموت المرء بسبب كوفيد .19-
البد والنفلونزا ،أي من خالل إفرازات الجهاز التنفس مثل مخاط األنف واللعاب والبلغم .ويمكن
ينتقل فبوس كورونا بنفس طريقة نزالت ر
أن تنتقل الفبوسات من مريض إل آخر بثالث طرق.
•
•

•

عدوى منقولة بالقطبات .عندما يسعل شخص مصاب بالعدوی ،أو يعطس ،وربما يتحدث أو يغن ،فيتم قذف قطبات صغبة
تحتوي عىل فبوسات.
ر
المباش .یحدث هذا عندما تتلوث یدا المريض بالفبوس الموجود ف إفرازات الجهاز التنفس الخاصة به
عن طريق االتصال
فينقلها إل اآلخرین عن طريق لمس هؤالء ،عىل سبيل المثال بالمصافحة .بدوره ینقل الشخص التال الفبوس من يديه إل
األغشية المخاطية للعي أو األنف أو الفم.
ر
المباش .يحدث هذا عندما ينتقل الفبوس إل األثاث أو األشياء أو أسطح المالمسة ،مثل مقابض
عن طريق االتصال غب
األبواب ولوحات المفاتيح والهواتف وما شابه ذلك من خالل العطس أو السعال ،أو عن طريق نقل المريض للفبوس الموجود
عىل یدیە ،وثم یقوم آخرون بلمس نفس األشیاء أو األسطح.

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول  covid-19وفبوس كورونا عىل موقع المعهد الوطن للصحة العامة:
•

صفحة الموضوع للمعهد الوطن للصحة العامة حول فبوس كورونا

•

ملصق معلومات للعمالء حول تدابب مكافحة العدوى فيما يتعلق بوباء covid-19
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نصائح ر
للشکات واألنشطة التجاریة
نصیحة

ر
الشکة مسؤولة عن إعالم الموظفی والعمالء
•
•
•

•

الشكة أو النشاط التجاري التأكد من أن جميع الموظفي عىل دراية بإجراءات مكافحة العدوى ر
يجب عىل ر
الن تنطبق عىل
ر
الشكة وتسهيل اتباعها.
قم بتعلیق المعلومات للعمالء والموظفي حول نصائح تجنب الصابة بالعدوی .الملصقي :العادات ر
الن تمنع العدوى (السعال
ً
وغسل اليدين) وأغسل اليدين وحافظ عىل مسافة آمنة من اآلخرین وابق ف المبل إذا كنت مريضا.
يجب عىل ر
الشكة أو النشاط التجاري حفظ المعلومات حول أي هم العمالء الذين تلقوا الخدمات ف األسبوعي األخبین
ً
الشکة أيضا أن تحفظ معلومات حول المكان الذي ر
الستخدامها ف أي تتبع محتمل للعدوى .يجب عىل ر
تلف فيه العميل
الخدمات والموظفي الذين قدموا الخدمات لكل عميل .يجب عىل ر
الشكة أن تخزن المعلومات بطريقة مسؤولة لمدة أسبوعي
بعد أداء الخدمة ويجب عليها إبالغ العمالء بذلك.
ر
ر
ر
عند حجزهم للموعد ،يجب إعطاء العمالء معلومات حول تدابب الحد من العدوى وحول الشوط الن تنطبق عىل تلف
الخدمة ،بما ف ذلك معلومات حول أن األشخاص الذين يعانون من الحىم أو أعراض عدوى الجهاز التنفس ال يمكنهم ر
تلف
الخدمات من قبل ر
الشکة.

نصیحة

نصائح عملیة للحد من خطر العدوی
•

ينبغ ،قدر المكان ،أن يتم الدفع دون لمس أجهزة الدفع الرقمية .بدال من ذلك ،يجب استخدام البطاقة االئتمانیة أو الدفع
نقدا .قم بغسل الیدین أو تعقیمهما بعد مثل هذا اللمس .ملصق :ال رتبدد ف الدفع بدون مالمسة (.)PDF
المشوبات ر
مباشة إل العميل ،ولكن ال ينبغ أن توضع ر
يمكن تقديم ر
المشوبات أمام العمالء للخدمة الذاتية.

•

وال ينبغ أن تكون المجالت والصحف وما إل ذلك متاحة ف مناطق االنتظار أو ف المبان عموما.

•

نصیحة

یجب عیل المرض البقاء يف البیت
•

يجب أال ر
يأن الموظفون إل العمل إذا أصيبوا بالحىم أو أعراض عدوى الجهاز التنفس.

•

يجب أال يحض الموظفون الذین أخضعوا للحجر الصح أو العزل ( )fhi.noللعمل.
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•

يجب عىل الموظفي مغادرة مكان العمل عىل الفور إذا أصيبوا بالحىم أو أعراض عدوی الجهاز التنفس .يجب أال يعود الموظفون
الذين أصيبوا بالمرض ف العمل إل منازلهم باستخدام وسائل النقل العام .وإذا لم يعد الموظف إل المبل بأي طريقة أخرى ،فيمکن
لصاحب العمل االتصال بالبلدية للحصول عىل إرشادات.
ال ينبغ عىل العمالء القدوم إل ر
الشکة إذا كان لديهم حىم أو أعراض عدوى ف الجهاز التنفس أو إذا كانوا ف الحجر الصح أو
العزل.
ً
ر
يجب عىل الشكة إبالغ العمالء بهذا عند حجز الموعد .يجب عليهم أيضا البالغ عن ذلك ف حالة إرسال أي تذكبات حول

•
•

مواعيد الحجز (مثل الرسائل النصية) ،بحيث يمكن للعمالء إلغاء الموعد إذا مرضوا أو وضعوا ف الحجر الصح.

نصیحة

نظافة الیدین وآداب السعال
يجب عىل الموظفي والعمالء اتباع النصائح العامة بشأن نظافة اليدين وآداب السعال.
اقرأ المزيد ف مقال نظافة اليدين وآداب السعال واستخدام أقنعة الوجه والتنظيف وغسل المالبس عىل موقع المعهد الوطن للصحة العامة.
بالضافة إل النصائح العامة ،يجب عىل ر
الشكات واألنشطة التجاریة القيام بما يىل:
•

اغسل يديك أو رش مطهر عیل يديك قبل وبعد كل عميل.
يجب أن ُيعرض عىل العمالء غسل اليدين  /تطهب اليدين عند وصولهم وبعد انتهاء المعالجة.

•

يجب عىل الموظفي تجنب ارتداء الخواتم أو الحىل أو ساعات اليد .يجب عىل الموظفي قص أظافرهم.

•

نصیحة

التنظيف المعزز
يمكن العثور عىل نصائح حول التنظيف عند اکتشاف کوفید 19-ف القطاعات خارج الخدمة الصحية ف مقالة التنظيف والتطهب عند اکتشاف
ويح للصحة العامة.
کوفید 19-للقطاعات خارج الخدمة الصحية ف دليل كورونا عىل موقع المعهد الب ر

نصیحة

قلل من االتصال الجسدي بی األشخاص يف الغرفة
•
•

تجنب المصافحة وغبها من أشكال االتصال الجسدي غب الضوري ،خاصة ذلك النوع من االتصال حیث یکون الوجە قریبا من
الوجه .وف الحاالت حیث يكون االتصال الذي ینطوي عىل ر
اقباب الوجه من الوجه ضوریا ،تجنب التحدث.
يجب أن يكون من الممكن االحتفاظ بمسافة ال تقل عن ر
مب واحد بي العمالء وبي الموظفي وبي الموظفي وعمالء الموظفي

•

ر
االسباحة .تنطبق االستثناءات من هذا عىل ر
الشاف عىل
اآلخرين ف المبن .وهذا ينطبق عىل مناطق االنتظار وغرف العمل وغرف
المتدربي.
ر
ینبغ عىل الموظفي الحفاظ عىل مسافة مب واحد عىل األقل من بعضهم البعض ،باستثناء أثناء توجيه المتدربي.

•

ینبغ عىل الموظفي االبتعاد مسافة ر
مب واحد عىل األقل عن عمالء الموظفي اآلخرين .تذكر أن تحافظ عىل مسافة آمنة بينك وبي
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زمالئك أثناء العمل واالجتماعات وأثناء ر
فبات الراحة .المسافة من الوجه إل الوجه ه األهم.
• يجب أن تکون المسافة بي أولئك الذين يجلسون بجانب بعضهم البعض ر
مبا واحدا من الكتف إل الكتف .وإذا وقف المرء مع إدارة
الظهور لبعضها البعض ،فهناك خطر أقل لإلصابة بالعدوى.
ً
• يجب عىل العمالء االحتفاظ بمسافة ال تقل عن ر
مب واحد (وجها لوجه أو كتف إل كتف) عن بعضهم البعض ف جميع أنحاء
الغرفة .هذا ينطبق عىل التقارب عىل مر الوقت ،وليس عندما تتخطون بعضكم البعض .يمكن تحديد المسافة ،عىل سبيل
المثال ،بوضع رشيط الصق عىل األرض .ضع ف اعتبارك إعادة تأثيث الغرفة إذا لزم األمر.
•
•

كاف عند حجز موعد بي كل
إذا كان من الصعب االحتفاظ بمسافة بينكم ،ففكروا ف إعادة تنظیم العمل بحيث يتم إضافة وقت ٍ
عميل وعمیل ،وکذلك من خالل قیام الموظفي بالعمل ف أوقات مختلفة ،عىل سبيل المثال.
فکر ف تقليل استخدام الوقت األساس ر
المحء إل العمل ف أوقات مختلفة وبالتال يمكنهم تجنب
حن يتمکن الموظفون من ر

•

السفر باستخدام وسائل النقل العام ف األوقات ر
الن یسافر فیها كثبون ف نفس االتجاه.
قد تفكر ر
الشكة ف استخدام جدار فاصل ثابت أو مرن بي مناطق أو حقول العمل .ینبغ أن يغط الجدار الفاصل مساحة تبدأ
وحن ر
من مقعد الكرس/منضدة المعالجة ر
مبين ،بالضافة إل عرض الحقل بالكامل حيث یوجد العميل والموظف أثناء

•

المعالجة.
ً
ً
ر
ف الحاالت ر
الن يكون فيها االتصال وجها لوجه ضمن نطاق مب واحد ضوريا (عىل سبيل المثال عند تصميم األظافر)  ،يمكن
استخدام حاجز مادي بي الموظفي والعمالء ،مثل استخدام حاجز من زجاج البلکس ،إن أمكن.

نصیحة

معدات الحمایة
•
•
•
•
•

استخدام قناع الوجە لیس توصیة عامة ،لكن بوسع المعهد الوطن للصحة العامة أن ینصح بالقيام بذلك ف الحاالت ر
الن يتعذر
فيها الحفاظ عىل مسافة ر
مب واحد من اآلخرین ،وذلك إذا زاد ضغط العدوى.
الشكات واألنشطة التجاریة حیث ال بد من اتصال عىل شکل واحد لواحد ،يجب عىل ر
ف ر
الشكة تخزين المعلومات عن العمالء
الذين تلقوا الخدمات خالل األسبوعي األخبین الستخدامها ف أي عملیة تتبع للعدوى.
ال يوىص بأن يرتدي الموظفون القفازات خارج المواقف ر
الن يرتدونها فيها عادة.
ر
ف حالة استخدام أقنعة الوجە والقفازات ف العمل ،يجب عىل مدير الشكة التأكد من تدريب الموظفي عىل االستخدام الصحيح
لها.
الطن أو قناع
يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول التوصيات أعاله بالضافة إل النصائح إذا كنت تستخدم قناع الوجە ر
ر
القماس أو قفازات ف ر
الشكات ذات الصلة ف مقالة نظافة اليدين وآداب السعال واستخدام أقنعة الوجە والتنظيف والغسيل
الوجە
ف دليل كورونا عىل موقع المعهد الوطن للصحة العامة.

نصیحة

حول الموظفی الذين قد يكونون من الفئات المعرضة للخطر
للحصول عىل معلومات محدثة عن األشخاص الذين قد يكونون ر
أکث عرضة لإلصابة بمرض  ،covid-19راجع نصائح ومعلومات للفئات
أكب لدورة خطبة من
المعرضة للخطر عىل موقع المعهد الوطن للصحة العامة .يجب تقييم الموظفي الذين ينتمون إل فئات معرضة بشكل ر
مرض كوفيد  19-بشكل فردي للعمل المكيف.

نصیحة
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يجب عیل صاحب العمل إجراء تقييم لمخاطر بيئة العمل

يجب عىل صاحب العمل تحدید المخاطر وإجراء تقييم لجميع المخاطر والمشاكل ر
الن قد تنشأ نتيجة لفبوس كورونا .يجب عىل صاحب
العمل إعداد خطة وتنفيذ تدابب لمنع انتشار العدوى ف ر
الشكة أو النشاط التجاري .يمكن االتصال بخدمات الرعایة الصحیة المهنية إذا كانت
هناك حاجة للمساعدة لتقييم المخاطر وإعداد خطط تتضمن التدابب.
اقرأ المزيد عىل موقع هيئة تفتيش العمل البويجية Arbeidstilsynet
•
•
•

تقييم المخاطر ()arbeidstilsynet.no
المساعدة ف تذلیل المخاطر ()arbeidstilsynet.no
معلومات حول كوفيد  19-وتدابب الحياة العملية ()arbeidstilsynet.no

نصیحة

نصائح لمكافحة العدوى يف حالة زيادة العدوى
ف الحاالت ر
الن يزداد فيها خطر الصابة بالعدوى ،يمكن لمديرية الصحة البويجية والمعهد الوطن للصحة العامة تقديم نصائح
وتوصيات ر
أكب ضامة.
ف مثل هذه الحالة ،قد تكون النصائح والتوصيات التالية ذات صلة:
•

ً
المباش ً
ر
قم بتقليل أو إزالة عروض العالج ر
وجها لوجه مؤقتا
الن تتضمن التالمس

•

الن يتعذر فيها الحفاظ عىل مسافة ر
استخدم أقنعة الوجه ف المواقف ر
مب واحد

•

تجنب تقديم الطعام ر
والشاب للعمالء
ّ
ً
فكر ف إغالق مکان العمل مؤقتا

•

ً
ً
باللبام بمتطلبات ر
ر
أيضا أن تقر تدابب محلية وتطالب ا ر
أکب ضامة وفقا للمادة  1-4من قانون الحماية من األمراض
لشكات
يجوز للبلديات
المعدية (.)lovdata.no
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سجل التغيات
 12سبتمي
•

ر
الشكات ر
الن تنظم ر
تم تعديل المادة  15من لوائح کوفید ،19-ر
بالبشة والوشم وثقب الجسم وما إل
الن تقدم خدمات تصفيف الشعر والعناية
ً
سبتمب .ينطبق التغيب أيضا عىل مدارس تعلیم القيادة ونشاطات تدريب السائقي األخری ،انظر
ذلك ،وسيدخل التعديل حب التنفيذ ف 12
ر
ً
المادة  .15aالتغيب يعن إلغاء بعض المتطلبات التنظيمية ر
للشكات واألنشطة التجاریة .معظم ما كانت تتطلبه اللوائح سابقا ترد اآلن ف
کنصائح وتوصيات ف الدليل.

•
•

تم تغيب بنیة الدليل واختصار المحتوى.
ر
تم تحديد أن الدليل يحتوي عىل نصائح وتوصيات بشأن التدابب األساسية لمكافحة العدوى ر
الن يجب عىل الجميع اتباعها طوال فبة الوباء.
وف الجزء الخلف من الدليل ،هناك قائمة بالتدابب الممكنة ف حالة زيادة العدوى.

 15يونيو
•

الفصل  1تحت عنوان "متطلبات التشغيل السليم للتحكم يف العدوى يف لوائح  "covid-19والفصل  2تحت عنوان "نصائح
عامة" :تم تحديث فقرة واحدة ف إطار تعديل لوائح « :covid-19يجب أن یکون لدی ر
الشكةمعلومات االتصال للعمالء الذين تلقوا
ً
الخدمات ف غضون األسبوعي األخبین الستخدامها ف أي تتبع للعدوى تقوم به البلدية وفقا لقانون مكافحة العدوى المادة .6-3
الشكة نظرة عامة حول المكان الذي ر
يجب أن تكون لدى ر
تلف فيه العميل الخدمات والموظفي الذين قدموا الخدمات لكل عميل.
يجب حفظ هذه المعلومات الخاصة بطريقة مناسبة وحذفها بعد أسبوعي من أداء الخدمة .يجب عىل ر
الشكات إبالغ العمالء بهذا
األمر".

 14مايو
•

مزيد من التوضيح حول مدارس تعلیم القيادة ونشاطات تدريب السائقي األخری ف الفصل األول.

 12مايو
•

ً
أيضا عىل مدارس تعليم القيادة ونشاطات تدريب السائقي األخری.
أضیف أن الدليل ينطبق

 27أبریل
•

أضیفت إل الدليل باللغات التالية :العربية والصينية والبولندية والصامية والتايالندية والفيتنامية.

 24أبریل
•

تمت إضافة النسخة االنکلثیة من الدليل.
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