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ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ(19-

دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
!
!

!
إخالء مسؤولية:

ً
هذﻩ الوثيقة ليست إال دليال للشركات الصغيرة والمتوسطة للتخطيط الستمرار ية العمل ،بهدف تقديم
المساعدة على التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد.(19-
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!
إخالء مسؤولية:

ً
هذﻩ الوثيقة ليست إال دليال للشركات الصغيرة والمتوسطة للتخطيط الستمرار ية العمل ،بهدف تقديم
المساعدة على التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد.(19-
صاغ هذا الدليل بنك قطر للتنمية بما يتماشى مع اإلرشادات ذات الصلة الصادرة عن وزارة الصحة
العامة ،بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ،ومؤسسة الرعاية الصحية األولية ،والهيئات الحكومية
األخرى.
يرجى العلم أن هذا الدليل غير شامل وال يغطي جميع الحاالت وأنواع األعمال .يجب قراءة هذا الدليل
باإلضافة إلى أحدث النصائح ذات الصلة الصادرة عن وزارة الصحة العامة والجهات الحكومية األخرى.
ً
نظرا للوضع المتطور لفيروس كوفيد ،19-نهيب بالقراء متابعة آخر التطورات بشكل دوري على الرابط:
https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx

مقدمة:

ً
ً
تواجه الشعوب والمنظمات في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك قطر ،ضغطا كبيرا بسبب الحياة
المعرضة للخطر .في الوقت الذي يتم فيه حل التحديات الصحية ،يجب على الشركات أن تستعد الحتمالية
اضطراب سير أعمالها ،وأن يكون لديها عقلية جاهزة للسينار يوهات التي قد تحدث.
إن الهدف من هذا الدليل هو مساعدة الشركات لضمان صحة محيط العمل أثناء التعامل مع العواقب
المحتملة النتشار الفيروس .ويغطي الدليل هذﻩ المخاطر التشغيلية التالية:
أ !.إدارة الموارد البشر ية
ب!.العمليات والمهمات التجار ية.
ت!.إدارة الموردين والعمالء.
ث!.اإلدارة المالية.
ج !.االتصاالت الداخلية والخارجية.

يساعد هذا الدليل الشركات فيما يلي:
أ !.تقليل المخاطر الصحية للموظفين.
ب!.تقليل مخاطر تحول المنشآت إلى نقطة انتقال الفيروس.
ت!.التأكد من وجود خطط في حالة كان الموظفون في إجازة أو حجر صحي أو مصابين.
!"! ضمان وجود ترتيبات بديلة مع الموردين والعمالء بحيث يمكن الحفاظ على استمرار العمليات
التج ار ية # .

!
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ما هو فيروس كورونا )كوفيد(19-؟

1

فيروس كورونا  2019هو ساللة مستجدة )جديدة( من فيروس كورونا تم تحديدها ألول مرة في
ً
مدينة ووهان بإقليم هوباي في الصين .وفقا للخصائص السر ير ية والوبائية المحدثة للفيروس الناشئ،
ً ً
ً
يعتبر فيروس كورونا  2019مشابها جدا للعديد من فيروسات كورونا التي تنتقل عادة من الحيوانات
ّ
إلى البشر ،وقد تم اإلبالغ عن انتقال هذا الفيروس المستجد من إنسان إلى آخر مع تدرج مسار المرض
من أعراض خفيفة إلى معتدلة في غالبية األشخاص المصابين بالعدوى ،ومع ذلك فقد تظر أعراض
حادة ومضاعفات أو حتى وفاة لدى األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وضعف ونقص
الم ناع ة .
ال يوجد حالًيا أي لقاح متاح للحماية من فيروس كورونا  ،2019وعلى الرغم من عدم توفر عالج محدد
مضاد للفيروسات ،فإن األشخاص المصابين بفيروس كورونا  ٢٠١٩يتلقون رعاية طبية لتخفيف أعراضم.
في  27فبراير  ،2020ناشدت وزارة الصحة العامة الجمور بااللتزام بالتدابير االحتراز ية واإلجراءات الوقائية
التي تم وضعها لتسهيل الكشف المبكر عن الحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا 2019
)كوفيد .(19-يصدر التوجيه بعد الحاالت المؤكدة في عدد من دول الجوار.
وقد أكدت وزارة الصحة العامة على اتخاذها جميع اإلجراءات الالزمة لحماية صحة المواطنين ،مع
تطبيق إجراءات مراقبة متقدمة وإجراءات أخرى مناسبة على جميع الحدود .تتم إحالة جميع الركاب
الذين يصلون إلى المطار من دول بها حاالت إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19-إلى عيادة المطار
للفحص اإلضافي ،ويتم نقل جميع الحاالت المشتبه بها إلى مركز األمراض المعدية التابع لمؤسسة
ً
حمد الطبية لفترة حجر مدتها  14يوما .كما تم تنفيذ برامج توعية صحية عامة مكثفة في جميع أنحاء
البالد.
وتؤكد وزارة الصحة العامة على أهمية االلتزام بتدابير النظافة العامة التي من شأنها أن تساعد في
الحد من انتشار أمراض الجهاز التنفسي ،بما في ذلك غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطر بصفة
منتظمة خاصة بعد السعال أو العطس ،وتجنب االتصال الوثيق مع المرضى ،وتجنب لمس العين واألنف
ً
والفم كثيرا ،وتنظيف وتعقيم األشياء واألسطح التي تلمسها بشكل متكرر .كما توصي وزارة الصحة
العامة بتجنب التحية باألنف التقليدية كإجراء وقائي للمساعدة على الحد من انتشار أمراض الجهاز

التنف س ي .

!

https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx
!!المصدر"!=!"##$%&''((()*+$"),+-)./'/0/123'4/,5%'6+0+7/-208%9:;<)/%$
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التخطيط الستمرار ية األعمال
في هذا الوقت ،قد تواجه بعض الشركات قلة الطلب بينما قد يواجه البعض تحديات العرض .يتم
تشجيع الشركات على تخطيط وتنفيذ تدابير استمرار ية األعمال لتقليل تعطل عملياتها وضمان الحفاظ
على استمرار ية أعمالم أثناء تفشي الفيروس .يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اتخاذ الخطوات
التالية لضمان االستعداد الكافي الستمرار ية األعمال:

إدارة الموارد البشر ية:
أ !.يجب تطوير خطة استمرار ية العمل للتأكد من أن الموظفين على دراية بإجراءات استمرار ية العمل
واالمتثال لها خالل هذﻩ الفترة.
ب!.وضع خطة الستمرار ية القيادة في حالة غياب صانعي القرار والتنفيذيين.
ت!.ضع في اعتبارك ترتيبات العمل المرنة للموظفين ذوي الخطورة العالية ،وكذلك الموظفون
الذين يحتاجون للبقاء في المنزل ألسباب أخرى تتعلق بـ كوفيد ،19-على سبيل المثال رعاية أفراد
األسرة.
ث!.مراجعة سياسة إدارة الموظفين مثل اإلجازة ،والتغيب ،واإلجازات المرضية ،والسفر إلى الخارج،
وإغالق مكان العمل ،واستدعاء الموظفين وأسرهم من البلدان المتضررة.
ج !.االلتزام بجميع نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية )/https://mofa.gov.qaالخدمات-
القنصلية/نصائح-وإرشادات-السفر/نصائح-وإرشادات-السفر
ح !.الحصول على تصر يح صحي من الموظفين الذين سافروا إلى الصين )أو البلدان األخرى المتضررة
ً
بشكل كبير( مؤخرا.
خ !.مراجعة وثائق التأمين الصحي للموظفين.
د !.تشجيع الموظفين المرضى على البقاء في المنزل .وينصح الموظفون الذين تظر عليم
أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة بالبقاء في المنزل وعدم القدوم إلى مقر العمل حتى
يبرأوا من الحمى وعالمات الحمى ) 37.8درجة مئوية أو أكثر باستخدام ميزان الحراري
الفموي(  ،وأي أعراض أخرى لمدة  24ساعة على األقل ،دون استخدام األدوية الخافضة
للحرارة أو غيرها من األدوية التي تغير أعراض المرض )مثل مثبطات السعال(.
ذ !.ز يارة موقع وزارة الصحة العامة بصفة دور ية:
) (https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspxلالطالع على
آخر التطورات والتحديثات.

!
!
!
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العمليات والمهام التجار ية
أ !.تحديد مهام العمل المهمة )األنشطة ذات األولوية( والموظفين األساسيين للنظر فيما يلي:
• !القيام بإعداد فرق متناوبة من الموظفين )على سبيل المثال ،الفر يق أ والفر يق ب(،
والذين يمكن توز يعم على جداول عمل مختلفة )على سبيل المثال ،الفر يق أ يعمل
في المكتب في أسابيع بالتناوب ،بينما يعمل الفر يق ب عن بعد( ،ويجب فصل الفرق
لتجنب خطر العدوى.
• !تدر يب كافة الموظفين ووضع الترتيبات ذات الصلة لتقليل االضطرابات
ب!.توعية الموظفين بمكافحة العدوى والنظافة الشخصية الجيدة )راجع:
.(https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Educational-Materials.aspx
ت!.ضمان اإلمداد الكافي بالمعدات الوقائية الشخصية المناسبة ) (PPEوالمعدات الطبية )مثل
مواز ين الحرارة والقفازات لالستعمال مرة واحدة ،واألقنعة الجراحية ومعقم اليدين،
والمطرات( وإجراء التدر يب لتعر يف الموظفين على كيفية استخدامها.
ث!.تنظيف جميع األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل بشكل روتيني ،مثل
الحواسيب ،وأسطح المناضد ،ومقابض األبواب .استخدم مواد التنظيف التي تستخدم عادة
في هذﻩ المناطق واتبع اإلرشادات الموجودة على الملصق.

إدارة الموردين والعمالء
! .1تحديد الموردين األساسيين ومقدمي الخدمات ومناقشة وإعداد إجراءات استمرار ية العمل.
! .2تحديد العمالء األساسيين والتأكد من وجود خطط لتلبية احتياجاتم.
! .3وضع خطة حول كيفية ووقت التفعيل:
• !موردون بديلون.
• !وسيلة تسليم بديلة للعمالء.

اإلدارة المالية
أ !.تحدي كافة االفتراضات بحفاظ الشركة على النقد من خالل إعداد خطط الطوارئ ،وتحديد
المجاالت التي يمكن فيها خفض النفقات دون اإلضرار باألعمال.
ب!.تحديد سينار يوهات األثر المحتمل لتوقعات المبيعات مع توقع أن يقوم العمالء بمراجعة
عادات إنفاقم حتى إذا لم يكن هناك تعرض مباشر أو فوري للنشاط التجاري .ال تتفاجأ!
ت!.مراجعة خطط اإلنفاق الرأسمالي واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تغيير الخطط أو اإلسراع فيها
ً
إذا كانت الظروف المتغيرة توفر فرصا.

!
!
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االتصاالت
ً ً
أ !.التأكد من أن لدى الموظفين استيعابا تاما ألدوارهم ومسؤلياتم قبل تفشي الفيروس .مع
الوضع في االعتبار إنشاء قناة اتصال للموظفين لإلبالغ عن حالتم وطرح استفساراتم.
ب!.تحدد األطراف المعنية ذات الصلة مثل الموردين ومقدمي الخدمات والعمالء والرسائل
الرئيسية كل مجموعة من األطراف المعنية في حالة تفشي الفيروس.

!!
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ملحق 1
األهداف والعناصر الرئيسية لخطة استمرار ية العمل
! .1المراقبة الفعالة لتطور تفشي الفيروس والعمل مع اإلدارة على نشر الرسائل بين الموظفين مع
التعليمات الواضحة عند الحاجة إلى تفعيل التدابير.
! .2تعر يف الموظفين بأحدث المعلومات المتاحة حول الفيروس ،وإطالعم على الحاجة إلى تدابير
مكافحة العدوى واإلجراءات الوقائية التي تم وضعها .تثقيف الموظفين حول أنواع مواز ين الحرارة
المختلفة ،مثل ميزان حرارة الفم وميزان حرارة األذن ،والطر يقة المناسبة الستخدامها
)راجعhttps://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Educational-Materials.aspx:
! .3التأكد من تعيين الشركة لنقطة اتصال* ) (POCواحدة على األقل ،والتي ستكون مسئولة عن االتصال
بوزارة الصحة العامة أثناء تفعيل عمليات تتبع جهات االتصال في مكان العمل.
! .4جمع معلومات االتصال المحدثة لجميع الموظفين ،أي عنوان المنزل ورقم هاتف المنزل ورقم
الجوال .والتأكد من أن جميع الموظفين لديم أرقام نقطة االتصال* المعينة من قبل اإلدارة .ويجب
على الموظفين االتصال بنقطة االتصال* إذا تم إدخالم إلى المستشفى لالشتباﻩ في إصابتم
بغرض تعقب جهة االتصال.
! .5ز يارة المواقع التالية(https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx :
 (! .6للحصول على إرشادات محدثة )/https://mofa.gov.qaالخدمات-القنصلية/نصائح-وإرشادات-
ً
السفر/نصائح-وإرشادات-السفر ( ونقل المعلومات المحدثة للموظفين وفقا لذلك.
! .7التحقق من صحة الموظفين عن طر يق الهاتف أو البر يد اإللكتروني أثناء غيابه عن العمل.
! .8إطالع نقطة االتصال* للموظفين المعزولين على األحداث في المكتب.
! .9التأكد من أن مكان العمل يحتوي على إمدادات كافية من المناديل الورقية والمناشف والمطرات
واألقنعة.
!.10وضع إشعارات في الحمامات حول األساليب المناسبة لغسل اليدين ،وإطالع الموظفين على
إجراءات النظافة الشخصية )راجعhttps://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Educational-:
Materials.aspx
!.11التأكد من تطهير المناطق المشتركة مثل المخازن وغرف االستحمام وغرف االجتماعات يوميا .والتواصل
مع عمال النظافة والمتعهدين بهذا الصدد.
!.12تعيين غرفة أو منطقة في المكتب قر يبة من المراحيض لتكون غرفة أو منطقة عزل للموظفين
المصابين بالحمى .وتحديد مسار العزل )أي مسار ال يستخدمه عادة الموظفون والزوار( ،والذي يؤدي
إلى منطقة يسل نقل الموظفين المصابين بالحمى إلى العيادة أو المستشفى.
!.13تحديد المستشفى أو العيادات التي يمكن نقل الموظفين المصابين بالحمى إليها.
* مالحظة :بناء على قوة الموظف في شركتك ،وحجم المباني في الشركة ،يجب تعيين مدير استمرار ية
العمل لالضطالع بالمسؤوليات المذكورة أعالﻩ.

!
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ملحق 2
إرشادات عامة

!

!
!
!
!
!
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