كوفيــد  19-والوصــول إلــى المرافق
الصحيـــة بالنســـبة لعمـــال النقـــل
إرشادات للمفاوضين النقابيي�ن

إن الوصول اآلمن إلى املرافق الصحية الالئقة في العمل ،واألهم من ذلك ،القدرة على
استخدامها عند احلاجة خالل يوم العمل هو حقً ا قضية عاملية يشعر بها جميع عمال
أهمية
النقل على نطاق واسع وعميق ،وخاصة عمال النقل من النساء .يكتسب هذا األمر
ّ
أكبر في هذه األوقات في ظل كوفيد.19-

إن منع انتشار كوفيد 19-بني العمال واجملتمع األوسع ،وذلك
حا جدي ًدا لعمال النقل
من خالل النظافة الفعالة ،يخلق إحلا ً
والنقابات وأصحاب العمل واحلكومات .مع فرض املزيد من البلدان
للحظر،

أصحاب العمل  -اإلجراءات الضرورية
والعاجلة تشمل التالي:


تتضمن بعض األمثلة على اخملاطر التي يتعرض لها عمال النقل ما
يلي:








وجود السائقني على الطريق لساعات طويلة دون إمكانية
الوصول إلى املراحيض ومرافق االغتسال؛
قد ال يتمكن البحارة من الوصول إلى املنتجات الصحية في
حال انقطعت بهم السبل في بلد أجنبي مع غياب حرية
احلركة؛
يواجه عمال النقل العام نوبات عمل طويلة ومستويات عالية
من التعرض للفيروس مع وصول محدود أو معدوم للمرافق
الصحية ،والذي يتفاقم بسبب إغالق املطاعم واملقاهي؛
لقد كان بعض أصحاب العمل بطيئني في تنفيذ تدابير
النظافة واحلماية مثل املباعدة االجتماعية ،مبا في ذلك في
املستودعات ومراكز التوزيع حيث ازداد عدد العمل والعمال
بسبب ارتفاع الطلب.

متاشيا مع مبادئ امليثاق الصحي لعمال النقل في الـ ITFالذي أُطلق
في اليوم العاملي للمراحيض عام  ،2019حدد الـ ITFاجملاالت الرئيسية
للعمل من قبل أصحاب العمل واحلكومات واملستثمرون في مشاريع
النقل فيما يتعلق بكوفيد 19-والوصول إلى املرافق الصحية لعمال
النقل.













التشاور مع ممثلي النقابات (النساء والرجال على حد سواء) في
وضع وتنفيذ تقييمات اخملاطر ،والسياسات واإلجراءات واخلطط
الواضحة للتعامل مع كوفيد ،19-خاصة فيما يتعلق بتوفير
وتنظيف وصيانة وإمكانية الوصول وتوافر مرافق صحية وأخرى
لالغتسال في مكان العمل .يجب أن تكون العملية شاملة
ومراعية لالحتياجات اخلاصة لعمال النقل (النساء والرجال على حد
سواء) مثل احلمل والعجز وسن اليأس والظروف الصحية املوجودة
مسبقً ا.
توفير املعلومات والتعليمات والتدريب للعمال حول كوفيد،19-
والنظافة والتدابير الوقائية األخرى امل ُ ّددة بشكل مشترك ،مثل
التباعد االجتماعي.
العمال لإلبالغ عن
توفير معلومات اتصال محدثة تُنشر جلميع ّ
اخملاوف مع ضمانات ّ
ضحية أو عرضة للسخرية.
املرء
بأل يصير ُ
ّ
مراجعة وتخطيط الطرق للعمال املتنقلني مثل السائقني لألخذ
بعني االعتبار املراحيض املتوفرة ومرافق االغتسال ،خاصة بالنظر
إلى إغالق العديد من األماكن العامة التي غال ًبا ما استخدمها
عمال النقل.
العمل مع سالسل التوريد اخلاصة بهم لتشجيع وتعزيز التعاون
فيما يتعلق بالوصول إلى املرافق الصحية ومرافق االغتسال للعمال
املتنقلني الذين يزورون املباني اللتقاط ّ
الشحنات أو توصيلها.
تقييم وحتديد وتوفير معدات احلماية الشخصية املناسبة واللوازم
اني.
للعمال
بشكل ّ
ٍ
مج ّ
السماح للعمال بفرص معقولة خالل ساعات عملهم/جداولهم
الزمنية الستخدام املرافق الصحية على الفور دون خسارة في
األجور أو عقوبات أخرى.

الحكومات  -اإلجراءات الضرورية والعاجلة
تشمل التالي:










بالتشاور مع النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ،تطوير
ص الوقاية من
تشريعات وسياسات ومبادئ توجيهية واضحة ُ
تخ ّ
كوفيد 19-في أماكن العمل ،مع إيالء اهتمام خاص لوصول العمال
إلى املرافق الصحية ومرافق االغتسال املناسبة حال حاجتهم لها
خالل يوم عملهم.
إدراج النساء والرجال في هيئات كوفيد 19-االستشارية للصحة
املهنيتني.
العامة والصحة والسالمة
ّ
توحيد نهج يراعي الفوارق بني اجلنسني للتشريعات والسياسات
واإلرشادات مع إيالء اهتمام خاص لنظافة عمال النقل وتوفير
املرافق الصحية ومرافق االغتسال في العمل.
التأكد من أن هذه التشريعات والسياسات واإلرشادات تتضمن
(وتنفذ) أحكام سلسلة املسؤولية لضمان أن تؤخذ محاسبة
العمالء والشركات التي تعتمد العقود اجلزئية في اقتصاد النقل
بعني االعتبار ،ال سيما فيما يتعلق بوصول النساء والرجال إلى
مرافق الصرف الصحي والغسيل.
تنفيذ وتعزيز معايير عمل منظمة العمل الدولية ( )ILOوإرشاداتها
ذات الصلة من الهيئات الدولية األخرى مثل منظمة الصحة
العاملية وتطبيقها على األزمة احلالية.

ّ
المستثمرون في مشاريع النقل  -اإلجراءات
الضرورية والعاجلة تشمل التالي:




حية املالئمة في املشاريع وبرامج
جتسيد احلق في املياه واملرافق ّ
الص ّ
القروض التي تُنفّ ذ استجابة لألزمة.
التأكد عند تنفيذ املشاريع من توفير املرافق الصحية ومرافق
االغتسال املناسبة للعمال ،وأن يكون الوصول للمرافق متا ًحا ،وأن
يُتاح للعمال الوقت الكافي الستخدامها خالل ساعات عملهم.

ّ
معلومات مرجعية:
ميثاق املرافق الصحية لعمال النقل في الـ:ITF
http://tiny.cc/ybz4mz

معايير منظمة العمل الدولية وكوفيد:19-
http://tiny.cc/j0y4mz-19

منظمة الصحة العاملية  -املياه واملرافق الصحية ،والنظافة وإدارة
النفايات لكوفيد:19-
http://tiny.cc/wvy4mz

ّ
ّ
قائمة تدقيق للمرافق الصحية والنظافة في أماكن العمل الخاصة بوسائل النقل
هذه القائمة ليست شاملة ،ويجب أن تُأخذ بعني االعتبار عند صياغة السياسات لتشجيع النظافة اجليدة في أماكن
اخلاصة بوسائل النقل ،مبا في ذلك املركبات.
العمل
ّ
المراحيض

غسل اليدين

حتديد عدد األشخاص الذين
يستخدمون مرافق املراحيض في
املرّة الواحدة

تأكد من توفر الصابون واملاء الصافي
بسهولة وتوفيرهما في جميع
األوقات

تشجيع غسل اليدين قبل وبعد
استخدام هذه املرافق

توفير معقم لليدين حيث ال تتوفر
مرافق لغسل اليدين

تعزيز أنظمة تنظيف املراحيض
خاصة مقابض األبواب واألقفال
ودافق مياه املرحاض

قم بتنظيف مرافق غسل اليدين
بانتظام وافحص (وقم بزيادة)
مستويات الصابون واملعقم

توفير صناديق قمامة مناسبة
وكافية ملناشف اليد وإنشاء
أنظمة آمنة لإلزالة والتخلص
املنتظم

توفير صناديق مناسبة وكافية
للتخلص من مناشف اليد ووضع
نظام لتفريغ احلاويات بشكل
منتظم وآمن

تقدمي معلومات عن املباني
والشركات على طول الطرق
مع إمكانية الوصول إلى املرافق
العامة املفتوحة

امتالك إمدادات إضافية من الصابون
ومعقم اليدين واملناشف الورقية
التي يجب تخزينها بشكل آمن
عرض تعليمات واضحة حول مكان
وصول العمال إلى الصابون واملياه
النظيفة اجلارية أو معقمات اليدين

أماكن العمل بما في ذلك
المركبات
حتديد نقاط النظافة الصحية
وإدخال أنظمة تنظيف محسنة
إلى مكان العمل
قم بتنظيف وتعقيم داخل وخارج
املركبات ومعدات العمل األخرى
بانتظام .يجب إيالء اهتمام خاص
باملناطق واألسطح األكثر عرضة
لالتصال بالعمال والركاب وتنظيف
املركبات (مبا في ذلك الكابينة)
التي يستخدمها مشغلون
مختلفون

