هي مبادرة من " Covid-19حملة "م ًعا ضد
والرشكات املرتبطة بها يف PROEXPORT
منطقة مورسياوأملريياوأليكانتي للتواصل والرتويج
لعادات الحياة خارج مكان العمل التي تعزز حامية
عاملنا وعائالتهم ضد عدوى كوفيد 19

لكن الفريوس ميكن أن يكون موجودًا يف أي منطقة .لهذا
السبب من املهم أن يتحمل جميع الفالحني والعاملني يف
الرشكات الفالحية االلتزام بتعزيز العادات والسلوكيات
يف حياتنا الشخصية التي تتوافق مع التوصيات التي
وضعتها سلطات الصحة العامة

قامت الرشكات يف القطاع الفالحي باستثامرات
كبرية يف معدات الحامية منذ األيام األوىل للوباء
وقمنا بتصميم بروتوكوالت الصحة والسالمة التي
تهدف إىل تسهيل الكشف املبكر عن العدوى داخل
منشآتنا ومزارعنا ملنع انتشار املرض

يتمتع برنامج "م ًعا ضد كوفيد  "19مبساعدة ال تقدر
بثمن من عدد كبري من الفنيني واملنظامت املرتبطة
باملجال االجتامعي والعاميل لفالحتنا .شكرا لهم جميعا
ولك عىل مسؤوليت

رابطة املنتجني  -مصدري الفواكه والخرضوات يف إقليم مورسيا

يف العمل ،ماذا نفعل
يف رشكتنا لحاميتك
من الفريوس؟
•

لدينا فريق من املحرتفني الرائعني ،مثلك يعرفون أن
أهم يشء هو احرتام اإلجراءات األمنية لحامية حياتك
وحياة زمالئك وعائلتك

•

نوفر لك مواد واقية مثل الكاممات والهالم
)الجيل( املايئ الكحويل

•

نقوم بتقليل االتصال بالزمالء اآلخرين ونتجنب
الحشود ونحاول التأكد من أنهم بعيدون عنك

•

نقوم بتوظيف املزيد من وسائل النقل بحيث يقل
عدد األشخاص يف كل مركبة

•

نلفت االنتباه ونعاقب أولئك الذين ال يلتزمون
بالقواعد ويعرضون صحتك للخطر

•

نقوم بتهوية املساحات قدر اإلمكان

•

نقوم باستمرار بتنظيف وتعقيم املرافق
ومحطات العمل

•

نجاوب جميع أسئلتك حول كيفية
حامية نفسك داخل وخارج العمل

الفريوس ينترش
• إذا كانت الكاممة ال تغطي أنفي وفمي بالكامل
• إذا كنت عىل اتصال وثيق بشخص مصاب بالفريوس ،أو
يعتقد أنه قد يكون مصابًا به

• عندما أسافر بالسيارة أو الحافلة مع أشخاص ال يعيشون معي
ولو كانوا زمالء أو أصدقاء أو أفراد العائلة

• ميكنني أيضً ا أن أصاب باملرض ملا أالقي شخص مصاب
بالفريوس ال يعرفه حتى اآلن ألنه ال يعاين من أعراض

• عندما أكون يف مطعم ،وأنا ال آكل أو أرشب

ميكن أن يكون الفريوس يف الهواء
،أو عىل أي سطح .وبالتايل

•
•

• استشارات صحية؛ وزارة الزراعة والرثوة الحيوانية والسمكية
والبيئة؛ معهد الصحة والسالمة يف منطقة مورسيا
• فنيو
املرتبطة بـ

•
•

• وزارة الصحة
PRL

•

والخدمات من الرشكات

PROEXPORT

•

عندما أكون مع شخص ال يعيش معي

أغسل يدي جيدًا عدة مرات يوم ًيا باملاء
والصابون أو معقم كحويل
أفتح النوافد وأعتني بالنظافة يف السيارات

• ارتدي دامئاً الكاممة للـأكل أو الرشب إال يف لحظة االبتالع
املحددة .أنا ال أشارك الطعام أو الرشاب

يف الغرف ،أفتح النوافذ

• أنا ال أصافح األيدي أو ال أعتنق أحدا ً أو أي شكل آخر من
أشكال التحية التي تنطوي عىل االتصال الجسدي

األسطح التي يتم ملسها كث ًريا )مقابض األبواب
والطاوالت ومفاتيح اإلضاءة والدرابزين  ، (...أقوم
بالتنظيف بشكل متكرر

• ال يسمح بالتدخني يف نطاق مرتين من ذلك الشخص

األشياء الصغرية ال أشاركها أبدًا مع أي
شخص دون غسل يدي أوالً

أشخاصا آخرين فقط عندما يكون ذلك رضوريًا حقًا
• أقابل
ً

تساعد يف حاميتك من خالل
نرش هذه النصائح

قنصلية بوليفيا يف مورسيا
قنصلية اإلكوادور يف مورسيا
قنصلية اململكة املغربية يف مرسيا
مؤسسة CEPAIM
الصليب األحمر اإلسبانية يف إقليم مورسيا
كاريتاس يف إقليم مورسيا
اتحاد الجمعيات األفريقية يف مورسيا

قبل الذهاب إىل العمل

• عندما أسافر بالسيارة أو الحافلة مع أشخاص ال يعيشون معي،
و لو كانوا زمالء أو أصدقاء أو أفراد العائلة

• أنا أرتدي دامئا الكاممة ال يهم إذا كان صديقًا أو قري ًبا ميكن ألي
شخص أن يصيبني بالعدوى

أحمي بشكل خاص كبار السن
أو الحوامل أو املرىض

•

مصدر

أرتدي دامئا كاممة تغطي
أنفي وفمي

خارج من العمل ،ماذا
لحامية أحبائك ?ميكنك
أن تفعل

• ال ميكنني أبدًا أن أكون مع أشخاص أكرث مام تسمح
به اللوائح الحالية
• بالسيارة أو الحافلة أحرتم القيود املفروضة يف ما
يتعلق بعدد الركاب
• أتجنب الحفالت واالحتفاالت مع األشخاص الذين ال يعيشون معي
باعتبار هذه الظروف هي التي تتسبب يف املزيد من اإلصابات
• أحاول البقاء يف الهواء الطلق يصعب اإلصابة باملرض
هنالك أكرث من األماكناملغلقة
• أبتعد قدر اإلمكان عن اآلخرين ،خاصة يف أوقات مثل
الغداء والوجبات األخرى
• حتى مع األشخاص الذين أعيش معهم من غري األقارب
)رفقاء يف السكن  ،إلخ  (...ال أسرتخي وأتخذ أيضً ا تدابري
احرتازية لتجنب العدوى

•

ال أذهب للعمل وعندي الحمى

• أتفقد أعراض املرض  :السعال ،الحمى ،ضيق التنفس ،وهي
األكرث شيو ًعا .أعراض أخرى هي الصداع وفقدان حاسة
التذوق و  /أو الشم

إذا ظهرت أعراضً ا أو كنت يف الـ
ساعة املاضية مع شخص ثبتت إصابته
بفريوس كورونا ،فأنا أبلغ رشكتي ثم
أحدد موع ًدا مع طبيب األرسة أو اتصل
واتبع التعليامت *  COVID-19برقم
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إقليم مورسيا * 900121212
إقليم أندلوسية 90040061
إقليم بلنسية 900300555

الحجر الصحي
عندما يخربين الطبيب برضورة
البقاء يف املنزل ،ال أخرج أب ًدا
حتى أن يأذن يل الطبيب بذلك
إذا مل ألتزم بالحجر الصحي فسوف أصيب أشخاص
آخرين ميكن أن يصابوا مبرض خطري

