
 
 
 

 

 

 

  قائمة التحقق حول إعادة فتح األعمال التجاریة العامة
 

 لقد تم تحضیر هذه القائمة لمساعدتك في تنفیذ النصیحة الحكومیة الرسمیة خالل المراحل التدریجیة لتخفیف الحظر الصحي. ویعتبر من المهم للغایة أن
 تقوم بتأمین كافة المباني العائدة لعملك التجاري لضمان منع انتشار وباء فیروس الكورونا Covid 19 فیها ولحمایة نفسك وموظفیك وكافة األشخاص

  الزائرین لهذه المباني ( على سبیل المثال: العمالء أو المتعاقدین أو موظفي خدمات التوصیل إلخ ) من اإلصابة بهذا الفیروس.
 
   االجراءات أو  
  المالحظات

تعتبر أنت مسؤوال عن إجراء  تقییم المخاطر  المتعلق بعملك التجاري لمضان حمایة نفسك وموظفیك والعمالء من خطر.1
  اإلصابة بفیروس الكورونا. ویتوفر في الموقع اإللكتروني العائد لبلدیة المبث Lambeth نموذج تقییم المخاطر.

 ویتوجب علیك إعالم جمیع الموظفین حول آخر المستجدات والتغییرات المتعلقة بهذا األمر وتدریبهم على كافة
  اإلجراءات الجدیدة.

   حمایة وتدریب الموظفین.2
یرجى التحقق من تمتع الموظفین باللیاقة الالزمة لممارسة العمل و عدم إصابتهم بأي من العالمات أو األعراض المتعلقة

   بوباء فیروس الكورونا Covid 19  التي قد تشتمل على ما یلي:
.aارتفاع درجة الحرارة  
.bالسعال الجدید والمستمر  
.cفقدان أو تغیر حاسة الشم أو التذوق  

(https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-
symptoms/ 

 اذا اعتقدت بإصابة أحد الموظفین بأي من هذه األعراض ، فیتوجب علیك إرسالهم إلى المنزل وتذكیرهم بأنه یتوجب
 علیهم أن یخضعوا إلجراء الفحوصات الطبیة الالزمة للتأكد فیما اذا كانوا مصابین فعال بفیروس الكورونا أم ال

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antig
/en-test-to-check-if-you-have-coronavirus 

 إجراء تقییم المخاطر على الموظفین. ویتوجب على الموظفین الضعفاء والمعرضین لخطر اإلصابة بوباء فیروس
 الكورونا بأن یعملوا من المنزل ، (ویرجى االستعانة بالتعریف المتعلق بالموظفین الضعفاء والمعرضین لخطر اإلصابة

 وذلك) عن طریق زیارة الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/

staying-alert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people  

 اتباع اإلجراءات المتعلقة بالتباعد االجتماعي لضمان وجود مسافة فاصلة مقدارها مترین بین جمیع الموظفین والعمالء.3
  في كافة المباني.

.aتحدید عدد العمالء المسموح لهم التواجد داخل المباني في نفس الوقت ، وذلك عن طریق حساب عدد األشخاص 
  الذین یستطیعون التواجد داخل المبنى مع المحافظة على وجود مسافة تباعد مقدارها مترین بین األشخاص.

.b، وضع األشرطة الالصقة أو رسم العالمات على األرضیة لتحدید مسافة التباعد االجتماعي ومقدارها مترین 
 للمساعدة في فصل العمالء عن بعضهم البعض أثناء االصطفاف في طوابیر أمام المناطق المخصصة للدفع.

.cوضع اللوحات التوجیهیة واإلرشادیة في جمیع أرجاء  المباني لتذكیر األشخاص في المحافظة على مسافة فاصلة 
 مقدارها مترین فیما بینهم

https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19/information-for-businesses/pri
ntable-notices   

.dیرجى استخدام نظام الطریق ذو االتجاه الواحد عند اإلمكان داخل المبنى الستخدام العمالء والموظفین وعملیات 
  التوصیل. ویعتبر استخدام  هذا األمر مفید في الممرات التي یقل عرضها عن مترین.

.eفي حالة وجود أكثر من مدخل واحد إلى المبنى ، فیتوجب تخصیص أحد المداخل باعتباره المدخل ، وتخصیص 
  المدخل اآلخر باعتباره المخرج.

.f.اذا قل عرض الممرات عن مترین ، فیتوجب علیك إغالق هذه الممرات بشكل كامل أو جزئي  

.g.یتوجب علیك التأكد من قیام الموظفین داخل المتجر بتذكیر العمالء بضرورة اتباع القواعد  

  الصفحة  1  من   2شهر حزیران / یونیو لعام 2020.
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.h. التفكیر في تركیب شاشة بالستیكیة واقیة لحمایة الموظفین العاملین في قسم الحسابات  

.i، اذا اظهر تقییم المخاطر في مكان عملك بعدم مقدرة الموظفین القیام بأعمالهم بعیدا عن األشخاص اآلخرین 
  فیتوجب علیك تزویدهم بأغطیة الوجه.

.j.التفكیر بقبول الحصول على الدفع بواسطة بطاقات الدفع البنكي بدون مالمسة فقط  

.k، في حالة عدم مقدرة العمالء من رؤیة البضائع الموجودة في المتجر من مدخل المتجر خالل فترات االكتظاظ 
فیتوجب وجود أحد الموظفین على مدخل المتجر إلعالمهم حول الوقت المخصص لدخولهم إلى داخل المتجر وذلك

  للمحافظة على سالمتهم.

.lیرجى وضع عالمات على األرضیة الموجودة خارج المتجر أو الجدران الخارجیة للمتجر لتحدید مسافة التباعد 
  ومقدارها مترین لیلتزم بها العمالء المصطفین خارج المتجر.

.mالتفكیر حول منع اختالط  وتشابك طابور عمالئك المصطفین لدخول متجرك مع طوابیر العمالء المصطفین 
  لدخول المتاجر المجاورة ، والتفكیر باستخدام الوسائل الالزمة لتفادي حدوث هذا األمر.

 التنظیف والتعقیم.4
.aالتأكد من قیام الموظفین بغسل أیدیهم بشكل كامل ومتكرر ، والتأكد من معرفتهم بالقیام بهذا األمر على الوجه 

(https://www.youtube.com/watch?v=x3v521MTjio&feature=youtube) .الصحیح  

.b.تعقیم مغسلة الیدین بالكامل خالل الیوم ، وتوفیر كمیة كافیة من الصابون ومناشف الیدین  

.cیتوجب إخبار الموظفین بأهمیة منع العطس والسعال من االنتشار عن طریق استخدامهم المحارم الورقیة التي یتم 
 التخلص منها على الفور عند العطس أو السعال وغسلهم ألیدیهم بالكامل بعد ذلك .

.dوضع معقمات الیدین (المحتویة على نسبة تزید على 60% من الكحول) في مداخل المتاجر الستخدام العمالء 
  والموظفین.

.e:تعقیم كافة األسطح التي تالمسها الیدین تعقیما كامال ، ویتوجب القیام بهذا األمر طوال الیوم ، على سبیل المثال 
 سالت التسوق / مقابض عربات التسوق ، مقابض األبواب ، أبواب المداخل ، أجهزة الدفع باستخدام البطاقات

  البنكیة ، مفاتیح المصابیح الضوئیة الخ.

.fحافظ على عدم إغالق األبواب بالكامل قدر اإلمكان (باستثناء األبواب المستخدمة لمنع انتشار الحرائق) لتقلیل 
  مالمسة األیدي لهذه األبواب.

  المحافظة على سالمة المباني العائدة لعملك التجاري.5
  اذا تم إغالق مبنى عملك التجاري لفترة زمنیة ، فیتوجب علیك التأكد من صالحیة عمل جمیع الخدمات والمعدات:

.aأنابیب التزوید بالغاز. یرجى التحقق من جمیع المعدات التي یتم غلقها بشكل داخلي ، ویرجى التأكد من عدم 
  انبعاث أي رائحة من روائح الغاز في المبنى.

.bمخارج الحریق. حافظ على عدم وجود أیة عوائق في مسارب الخروج ، ویرجى التحقق من سالمة عمل جرس 
  إنذار الحریق وأجهزة إطفاء الحریق.

.cمكافحة الحشرات واآلفات. یرجى التحقق من عدم وجود أیة حشرات أو آفات داخل وخارج المبنى. واذا عثرت 
على أیة عالمة دالة على وجود أیة حشرات أو آفات ، فیتوجب علیك االتصال مع الجهة المتعاقدة للتخلص من هذه

  الحشرات أو اآلفات.

.d.المیاه: یرجى منك فتح جمیع صنابیر المیاه لضمان تنظیف األنابیب من المیاه الراكدة  

 لقد أجریت جمیع األعمال التفقدیة المذكورة أعاله لضمان سالمة المبنى الذي یقع العمل التجاري فیه ومقدرته على منع انتشار فیروس الكورونا
  Covid 19  ومحافظته على سالمتي وسالمة الموظفین وكافة األشخاص الذین یدخلون إلى المبنى.

 
  التوقیع: ………………………  المسمى الوظیفي  ………………………. التاریخ

  لقد أصدرت الحكومة التعلیمات حول كیفیة العمل بأمان : للحصول على المزید من المعلومات:
 https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19  

 تعلیمات االتصال مع فریق المحافظة على الصحة والسالمة والطعام وذلك عن طریق إرسال رسالة إلكترونیة إلى :
foodhealthandsafety@lambeth.gov.uk  

  الصفحة  2  من   2شهر حزیران / یونیو لعام 2020.
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