
بروتوكـــوالت مواقـــع العمـــل 
العالميـــة المتعلقـــة بكوفيد 19 

 ITFلعمـــال الرصيف فـــي الـ
يجب النظر إلى هذه البروتوكوالت على إنها احلد األدنى من 
اخلطوات التي يجب على أصحاب العمل تنفيذها حلماية عمال 

الرصيف وجميع العمال داخل املوانئ.

يجب تشكيل جلنة لكوفيد 19حتضى بتمثيل نقابي من اجل 
التي سوف يتم  الوقائية  القيام مبراجعة مستمرة للتدابير 
إدخالها للقوى العاملة ومراقبة جميع البروتوكوالت. يجب 

تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن أكثر األعراض شيوًعا 

لإلصابة بكوفيد 19 هي ظهور حديث للسعال، وارتفاع في 

درجة احلرارة / احلمى، وضيق التنفس و/أو فقدان حاستي 

الشم والتذوق.

إذا كان لدى العمال أي من هذه األعراض، فيجب عليهم 

إبالغ الشخص املناسب في احملطة على الفور، ومنحهم 

حق الوصول الكامل إلى املساعدة الطبية، مبا في ذلك 

الفحص الفوري واملساعدة الطبية املناسبة.

19 اتباع اإلرشادات  يجب على أي عامل يصاب بكوفيد 

املتعلقة بالعزل الذاتي واحلصول على أجره كامال. يجب 

على مشغلي محطات احلاويات أيًضا تنفيذ تدابير تتبع 

اخملالطني إلخطار العمال الذين عملوا على اتصال مباشر 

وعن قرب مع أي شخص ثبت أن نتيجة فحصه إيجابية.

تنفيذ جميع التغييرات من خالل اتفاقيات املفاوضة اجلماعية 
املناسبة ومن خالل هياكل عالقات العمل املناسبة أيضاً.

وعالوة على ذلك، ال ميكن استخدام "املسؤولية الفردية" كذريعة 
الستبدال مسؤولية الشركات. يجب على أصحاب العمل أن 
يعترفوا بأن العمال لهم احلق في مكان عمل آمن وصحي، وأن 

حقهم في رفض العمل غير اآلمن ال يزال ذو أهمية قصوى.

النظافة وتنظيف المعدات
•  يجب توجيه عمال النظافة املؤهلني للقيام بتطهير نقاط 

االتصال في املركبات في بداية كل نوبة عمل وبعد عملية تبديل 
العمال.

يجب زيادة فترات التنظيف على جميع املعدات وفي جميع   •
مناطق احملطة.

يجب تأسيس احملطات بطريقة تضمن تعقيم املعدات بشكل   •
منتظم إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيف إضافي.

يجب وضع محطات غسل اليدين خارج بوابات دخول سائقي   •
الشاحنات والعمال اآلخرين الذين يدخلون املوقع أو ميررون الوثائق.

يجب توجيه القوة العاملة ملسح األدوات التي يستخدمها أكثر   •
من شخص قبل االستخدام وبعده.

يجب على مشغلي احملطات توفير مرافق النظافة املناسبة مبا في   •
ذلك الصابون واملاء واملناديل املضادة للبكتيريا ومحطات التعقيم.

يجب تعقيم احلافالت أو املركبات في احملطات في بداية ومع نهاية   •
كل نوبة عمل.

يجب تنظيف وتعقيم جميع املكاتب وغرف االستراحة ومحطات   •
العمل في بداية ونهاية كل مناوبة. يجب تنظيف جميع املعدات 

وتعقيمها قبل دخول العامل اجلديد أو استخدامه للمعدات.

سيتم تعليق جميع عمليات "التبديل السريع" للمعدات، إال   •
إذا لم تكن هناك معدات أخرى متوفرة. في حالة حدوث "تبديل 

سريع"، سيتم تنظيف املعدات جيًدا وتهويتها قبل دخول عامل 
جديد الستخدام املعدات.

يجب على العمال احلفاظ على مستوى عال من النظافة   •

الشخصية.



معدات الحماية الشخصية
يجب على مشغلي احملطات توفير جميع معدات احلماية   •

الشخصية الضرورية )PPE(، مبا في ذلك األقنعة ومعدات التنفس 
األخرى والقفازات واملطهرات ومعقمات اليد املتاحة جلميع العمال 

الذين تتطلب مهامهم استخدام تلك املعدات. يجب أن تكون 
معدات الوقاية الشخصية املقدمة تتناسب مع كل من أجسام 

النساء والرجال.

سيتم توفير معدات الوقاية الشخصية اإلضافية مبا في ذلك   •
واقيات الوجه ألولئك الذين يعملون بالقرب من بعضهم مبسافة 

اقل من مترين )ستة أقدام(، مثل مربطي احلاويات.

التب�اعد االجتماعي
•  التباعد االجتماعي - احلفاظ على مسافة مترين )أو ستة أقدام( 

بني شخص واآلخر - يجب ممارستها في جميع األوقات.

•  يجب تعديل / إعادة ترتيب املرافق وأماكن االستراحات ملراعاة 
التباعد االجتماعي اآلمن. يجب توفير مساحة إضافية لغرف 

الغداء ومناطق التحدث عند صناديق العدد وعند مناطق 
االجتماعات واالستراحات.

يجب على أي شخص يدخل أو يخرج من خالل نقاط الدخول إلى   •
احملطات االلتزام بإجراءات التباعد االجتماعي.

•  يجب على العمال املطلوب منهم استخدام أي مركبة في املوقع 
االلتزام أيًضا بإجراءات التباعد االجتماعي داخل املركبات في جميع 

األوقات.

الموردين/ المنافذ الخارجية
يجب السماح فقط للموردين الذين يقدمون خدمات أساسية   •

بدخول احملطة. وإذا سمح لهم دخول احملطة، يجب عليهم ارتداء 
معدات الوقاية الشخصية الكافية واتباع جميع بروتوكوالت 

النظافة.

•  يجب اتخاذ التدابير للحد من االختالط مع السائقني. يجب أن 
يُطلب من املقاولني أو سائقي الشاحنات الذين يصلون الوصول 

إلى املوقع غسل أيديهم وأن يتم تزويدهم مبعدات الوقاية 
الشخصية إذا اختلطوا مع موظفي احملطة أو تبادلوا معهم 

املستندات. يجب على جميع سائقي الشاحنات البقاء في قمرة 
شاحناتهم أثناء وجودهم في املوقع، وعلى بعد مترين )ستة أقدام( 

من األشخاص اآلخرين.

اإلجازات وترتيب�ات العمل المؤقت من المنزل
سيتم االعتراف بالعمل من املنزل عندما يكون ذلك مناسبا وفي   •

ظروف معينة وفي ظل اتفاق جماعي.

•  ينبغي توفير مرونة أكبر للعاملني الذين لديهم مسؤوليات رعاية، 
وكلما أمكن

منح األجور الكافية واحلماية الوظيفية للعمال الذين يجب أن   •
يعزلوا أنفسهم بسبب اخملاطر العالية على أنفسهم و/أو على 

أسرهم، مبا في ذلك الظروف الصحية األساسية واحلمل.

•  يجب عدم استخدام هذا اجلائحة خلفض املعايير أو لتخفيض عدد 
القوة العاملة مبا في ذلك العمال بدوام جزئي أو عمال العقود غير 

الرسميني.

الوصول إلى السفين�ة
•  قبل الوصول، سيقوم طاقم السفينة بتعقيم جميع مناطق 
الوصول التي يالمسها مباشرة عمال الرصيف على الشاطئ.

•  يجب اإلعالن عن خلو السفن من التلوث واالتفاق على ذلك مع 
مسؤولي الصحة والسالمة النقابيني قبل بدء أي عمل. يجب على 
قباطنة السفن اإلبالغ عن أي مرض في الطاقم من خالل إجراءات 

ما قبل الوصول ويجب اإلبالغ عن أي مرض مت اإلبالغ عنه إلى ضباط 
الصحة والسالمة النقابيني.

•  يجب على مشغلي السفن إخطار مشغلي احملطات والنقابات 
املعنية بالتفاصيل الكاملة عن املوانئ السابقة.

•  يجب أن يحافظ طاقم السفينة على مسافة آمنة من عمال 
الرصيف على الشاطئ. عندما يطلب الطاقم اخلروج إلى 

الشاطئ، سيتم االتفاق على مسار واضح بني الطاقم وبني العمال 
على الشاطئ. يجب أن يبقى الطاقم داخل السفينة بينما هم 

في املرسى باستثناء حيث يكون مطلوبًا ألداء واجبات هامة أثناء 
وجود عمال الشاطئ على منت السفينة.

•  ينبغي استخدام االتصاالت اإللكترونية حيثما أمكن ذلك.

•  يجب إعطاء التعليمات إلغالق جميع األبواب اخلارجية باستثناء 
باب واحد على الشاطئ للسماح بالوصول إلى غرف الطاقم، 

وفًقا للبروتوكول الذي وافق عليه قسم البحارة في الـITF وغرفة 
الشحن البحري الدولية.

عندما ال يكون عمال الرصيف على منت السفينة، يجب أن يتم   •
رفع سلم السفينة عن الرصيف ملنع الوصول غير املصرح به 

إلى السفينة. يجب إعطاء التعليمات حلراس مدخل السفينة 
للسماح فقط لألشخاص املهمني الذين مت حتديدهم مسبقا كي 

يصعدوا إلى منت السفينة.

االتصاالت
يجب إجراء جميع تقييمات اخملاطر مع ممثلي النقابات، مبا في ذلك   •

مخاطر زيادة العنف والتحرش في مكان العمل.

يجب على مشغلي احملطات نشر جميع املعلومات ذات الصلة   •
والتوجيهات احلكومية بشأن كوفيد 19 جلميع أصحاب املصالح، 

مبا في ذلك النقابة )النقابات(.

سوف تستمر النقابات واإلدارات وبشكل جماعي مبراجعة   •
اإلرشادات املتعلقة بكوفيد 19.

التدريب
•  يجب على مشغلي احملطات توفير املعلومات ذات الصلة بالصحة 

والسالمة، واإلرشادات والتدريب اخلاص بكوفيد 19.

ال يمكن استخدام "المسؤولية الفردية" كذريعة الستب�دال مسؤولية الشركات. 
يجب على أصحاب العمل أن يعترفوا بأن العمال لهم الحق في مكان عمل آمن 

وصحي، وأن حقهم في رفض العمل غير اآلمن ال يزال ذو أهمية قصوى. 


