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والواجب اتباعھا   COVID-19فیروس كوروناالمتعلقة بجائحة جراءات االرشادات واال
  من قبل العمال في مواقع العمل و البناء

 

التي یقوم بھا   باألعمالالخاصة  واالنشاءات  ھذه االجراءات واالرشادات لجمیع مواقع البناءاتباع یجب 
المجلس الدنماركي لالجئین في العراق. یجب على جمیع مواقع البناء عقد اجتماع لنشر ھذه االرشادات  

المتمثلة أحیانا  التابعة للمجلس الدنماركي للالجئین والتنسیقیة  من الجھة وبدعم  لجمیع الموظفین والعمال
 و مستجداتھا.   COVID-19 ا فیروس كورون جائحة  المسئول عن متابعة موظف الممثل بال

موظفي المجلس الدنماركي  یجب اتباع ھذه االرشادات لجمیع االشخاص المتواجدین في مواقع البناء بما في ذلك •
 الالجئین والمقاولین واي زوار للموقع. لشؤون 

یتم  ع التي جمیع المواق فيبتعیین ممثل من فریق المأوى والبنیة التحتیة  لالجئین يیقوم المجلس الدنماركس •
االمتثال لھذه االرشادات والتي ستكون متاحة للمقاولین والعمال للحصول على دعم   االشراف علیھا لضمان 

 اضافي. 
قائمة مرجعیة متاحة لالستخدام خالل الزیارات الیومیة للموقع من قبل موظفي المجلس الدنماركي لشؤون تتوفر  •

 .داتالالجئین وكذلك المقاولین لضمان اتباع االرشا
النقد مقابل العمل ومواقع    للمواقع التي یجري فیھا العمل بطریقة متوفرةالمعلومات الداعمة (كأضافة لھذه الوثیقة)   •

اعادة تأھیل المأوى وھي توضح االرشادات االضافیة الواجبة لرعایة العمال الیومیین باألضافة الى االرشادات  
 لحمایة االسر التي تعیش في المالجئ اثناء اعمال البناء.

الموافقة  بلى نموذج اقرار یطلب من المقاولین الذین یعملون مع المجلس الدنماركي لشؤون الالجئین التوقیع ع •
 المذكورة. لإلرشاداتعلى االمتثال 

للسلطات والدوائر المحلیة قبل استئناف العمل  لالجئین  الوثائق االرشادیة سوف تقدم من قبل المجلس الدنماركي •
 وسیتم تحدیثھا لتتوافق مع اي لوائح محلیة للصحة والسالمة معمول بھا.

اجة بناء على اي تغییرات او تحدیثات في اللوائح الوطنیة للصحة والسالمة  ھذا الدلیل سیتم تحدیثھ حسب الح •
 . وسیظل ساریا الى اشعار اخر

 
 
 

 COVID-19االرشاد والوقایة المتعلقة بجائحة  الحمایة، العمال،صحة توجیھات حول  -۱
 

 عدم التسامح  سیاسة – حمایة صحة الموظف  -۱٫۱
یأتون الى العمل. اذا كنت مریضا ابق في المنزل, اذا كنت تشعر  عدم التسامح مع العمال المرضى الذین 

 بالمرض اذھب الى المنزل, اذا رأیت شخصا مریضا ارسلھ الى منزلھ. 
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الھاتف او رسالة نصیة)  (عبر كنت تظھر اي من االعراض ادناه فیجب علیك ابالغ المشرف عن ذلك  إذا

الحظت ان   إذا. كنت ھناك بالفعل  إذاعلى الفور والعودة الى المنزل من موقع العمل او البقاء في المنزل 
زمالء العمل یظھر عالمات او یشكو من ھذه االعراض فیجب توجیھھ الى مشرفھ ویطلب منھ مغادرة    أحد 

 المشروع على الفور. 
 

 COVID-19كورونا س االعراض النموذجیة لمرض فیرو
 حمى •
 سعال  •
 ضیق في التنفس •
 التھاب الحلق •

 

 المصادقة والفحص الشخصي الذاتي قبل البدء بنوبة العمل  -۱٫۲
 
 قبل البدء بنوبة العمل الیومیة، یجب على كل عامل او موظف ان یقر لمدیره باآلتي: 

درجة مئویة) أو  ۳۷٫۹درجة فھرنھایت ( ۱۰۰٫۳ال توجد عالمات على وجود حمى أو درجة حرارة أعلى من  •
 ساعة الماضیة. ۲٤أو سعال أو صعوبة في التنفس خالل الـ  أكثر،

الوثیق" . یُقصد بـ "االتصال COVID-19 فیروس كورونالم یكن لدیك "اتصال وثیق" مع شخص تم تشخیصھ بـ  •
ورعایة الشخص   ، COVID-19 فیروس كوروناالشخص الذي ثبتت اصابتھ باإلصابة بـمع العیش في نفس المنزل 

وكونھ على بُعد مترین من الشخص الذي ثبتت اصابتھ   ،COVID-19  فیروس كوروناالذي تم اختباره بشكل إیجابي لـ
السعال)   األواني،مشاركة    ال،المثفرازات (على سبیل  أو االتصال المباشر باإل  دقیقة،  ۱٥لحوالي    فیروس كورونابـ

 .بینما كان ھذا الشخص یعاني من أعراض ،COVID-19 اصابتھ بفیروس كوروناشخص أثبتت  مع
 عزل أنفسھم. ة الصحة العامة المحلی في مسؤولاو أي طبیب  ھم ايلم یطلب من •

 

محصور أو داخل مبنى مغلق من قبل أخصائي طبي  یجب أن یتم فحص درجة حرارة العمال الذین یعملون في مكان 
. أو فرد مدرب شریطة أن یكون ھذا الفحص بعیًدا عن الرأي العام الحترام الخصوصیة والنتائج تبقى خاصة  

یجب توجیھ الموظفین الذین تظھر علیھم أعراض أو غیر قادرین على االعتماد الذاتي لمغادرة موقع العمل والتماس العنایة  
ال یحق لھم العودة إلى موقع العمل حتى یتم  االختبار المطبق من قبل مقدم الرعایة الصحیة الخاص بھمالطبیة و

.إخالء طرفھم من قبل أخصائي طبي  

 

 إرشادات عامة أثناء العمل لمنع التعرض والحد من انتقال الفیروس  -۱٫۳
 . األشخاصتمنع المصافحة بین  •
٪ على  ٦۰ثانیة على األقل أو استخدم مطھًرا یدویًا یحتوي على الكحول مع  ۲۰اغسل یدیك كثیًرا بالصابون لمدة  •

 .٪ من األیزوبروبانول۷۰األقل من اإلیثانول أو 
یجب أن یحتوي كل موقع عمل على مواد التعلیم والمعلومات واالتصاالت (إما من وزارة الصحة أو منظمة الصحة   •

غطي ھذه الملصقات جمیع المجاالت بما في ذلك المقطورات والبوابات یجب أن ت  العالمیة) التي یتم نشرھا ومشاركتھا.
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وفي جمیع أنحاء موقع  المواقع، ویجب نشرھا في جمیع نقاط الدخول إلى  ذلك،وما إلى  والمركبات،والمعدات 
 المشروع.

یجب على األفراد تنفیذ التباعد االجتماعي من خالل الحفاظ على مسافة ال تقل    المفعول،" ساریة  منع التجمع  سیاسة "  •
 . عن مترین من األفراد اآلخرین

 .یجب أن تتبع المواقف الحرجة التي تتطلب مناقشة شخصیة التباعد االجتماعي -تجنب االجتماعات وجًھا لوجھ  •
 .لتباعد االجتماعيا بعةالخارج ومت العمل الفردیة في ینبغي عقد جمیع اجتماعات واستراحات طاقم •
 .یرجى إبقاء جمیع الطواقم على مسافة مترین على األقل في جمیع األوقات للتخلص من احتمالیة التلوث المتبادل •
عما إذا كان یعاني من أي   یجب ان یسأل  واجتماع بخصوص العمل مع العامل او الموظف،في كل إحاطة وظیفیة  •

 .ت لدیھ اعراض المرضلمنزل إذا كانویتم إرسالھ إلى ا أعراض، 
تعلیمات غسل كذلك  مغلفة و  COVID-19  للوقایة من فیروس كورونا  یجب أن یكون لكل موقع عمل إرشادات سالمة •

 . الیدین
ویجب تزوید محطات غسل الیدین بالصابون  لمراحیض المتنقلة / ا المرافق الصحیة (التوالیت)یجب تنظیف جمیع   •

 . والمناشف الورقیةومعقم الیدین 
 بما في ذلك األسطح ومقابض األبواب وأجھزة الكمبیوتر المحمولة وما إلى ذلك.   بانتظام،یجب تنظیف جمیع األسطح   •
یجب تنظیف وتعقیم جمیع المناطق العامة ومناطق االجتماعات بانتظام مرة واحدة على األقل یومیًا ویفضل أن یتم   •

 .ذلك مرتین یومیًا
 ا مع أحد سواك.وال تشاركھ للمیاه،تأكد من استخدام الكأس / الزجاجة الخاصة بك  •
 . نوصي الجمیع بإحضار الطعام من المنزل الخارجي،لتجنب التلوث   •
 .التباعد االجتماعي أثناء فترات االستراحة والغداء یرجى الحفاظ على  •
فقم  متاحة، منادیلإذا لم تكن ھناك  یدیك،غسل ثم رمیھا في سلة المھمالت وا بمندیل،قم بتغطیة السعال أو العطس  •

 . بالسعال في المرفق
 .تجنب لمس العینین واألنف والفم بیدیك •
. ال تجعل اآلخرین مسؤولین عن نقل أغراضك  بعد الذھاب الى الحمامیرجى التنظیف  الجراثیم،لتجنب مشاركة  •

 .الشخصیة وتفریغھا وتعبئتھا
 . فابق في المنزل بالمرض،كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تشعر إذا  •

 
 مل ممارسات الوقایة من مخاطر موقع الع -۱٫٤
 .تأكد من صحة جمیع الموظفین ، نوبة عمل في بدایة كل •
٪ من الیوم فصاعًدا. سیطلب من جمیع عمال البناء ارتداء قفازات  ۱۰۰القفازات بنسبة لبس لدینا سیاسة  سیكون •

 .للقطع أو ما یعادلھامقاومة 
 .(نظارات واقیة / واقیات للوجھ) ینیوصى باستخدام حمایة العین •
یجب توفیر معدات الوقایة الشخصیة بما  االجتماعي،تحقیق التباعد  فیھا من الصعبیكون  التيفي ظروف العمل  •

 .االقتضاء حسبقناع الوقایة للوجھ ونظارات حمایة العینین و  في ذلك
یجب على جمیع الموظفین القیادة إلى موقع العمل / منطقة وقوف السیارات في مركبة شاغرة واحدة. ال یجوز  •

 .للمقاولین / موظفي الدولة الركوب معًا في نفس السیارة
مقابض األبواب تأكد من أن تمسح  الیھا،  دخل عند دخول آلة أو مركبة لست متأكًدا من أنك آخر شخص  •

 الى االلیة او المركبة. بالمطھرات قبل الدخول
وفقاً وذلك  ممكناً،في الحاالت التي یكون فیھا ذلك یجب أن یحافظ العمال على فصل مترین عن بعضھم البعض  •

 .إلرشادات وزارة الصحة / منظمة الصحة العالمیة
 شخصین) من قبل األشخاص محدودة حیثما أمكن (أنشطة رفعستكون األنشطة متعددة  •
ومناطق االستراحة، وبدالً من ذلك   واالكشاك مثل األكواخ موقع العملأماكن التجمع الكبیرة في  منع والغاءسیتم  •

 مالئمة. مسافة اجتماعیةالتباعد والحفاظ على سیتم استخدام مناطق االستراحة الصغیرة مع مقاعد محدودة لضمان 
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مرتین یومیًا على األقل لتقلیل انتشار  التي تكون على تالمس مباشر وبصور متكررة قم بتنظیف جمیع األسطح  •
الجراثیم في المناطق التي یلمسھا الناس بشكل متكرر. وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر المكاتب وأجھزة 

 ومقابض األبواب...... الخ.  الكمبیوتر المحمولة والمركبات
 

 محطات غسل الیدین  -۱٫٥
یجب تثبیت جمیع محطات الغسیل في جمیع المشاریع الخاصة بالموقع مع مواقع البناء الخارجیة دون الوصول بسھولة  

 إلى الحمام الداخلي. 
والصابون على صنابیر المیاه أو مصادر المیاه األخرى  أمكن،إذا    الساخن،تركیب محطات لغسل الیدین بالماء  •

 الستخدامھا في غسل الیدین المتكرر لجمیع الموظفین في الموقع 
 یجب على جمیع العمال في الموقع المساعدة في الحفاظ على محطات نظیفة والحفاظ علیھا •
 إذا الحظ عامل أن الصابون ینفد أو یخرج ، قم بإخطار المشرفین على الفور  •
 . فسیتم وضع برامیل القمامة بجوار محطة الغسل الیدوي للتخلص من األنسجة / المناش •

 
 COVID-19 بفیروس كورونا بروتوكول التعرض للعدوى وبروتوكول إصابة العامل -۲

 
 الحد من التعرض  -۲٫۱

 فیروس كورونا  دلیلیجب على العمال إتباع اإلرشادات العامة أثناء العمل لمنع التعرض والحد من انتقال الفیروس من  
تقدیم المشورة  یواصل المجلس الدنماركي لالجئینس ذلك،باإلضافة إلى  .لصحة الموظف والحمایة والتوجیھ والوقایة

 .للعاملین حول أفضل الممارسات للحد من التعرض خارج موقع البناء عندما تتوفر إرشادات جدیدة

ثانیة   ۲۰یلزم غسل الیدین بالصابون لمدة  أخرى،أسباب ألي  فترات الراحة أو الغداء أولعند مغادرة موقع البناء 
٪ من  ۷۰٪ على األقل من اإلیثانول أو ٦۰لكحول بنسبة على األقل أو استخدام معقم األیدي الذي یحتوي على ا

المسافة االجتماعیة عند السفر إلى مواقع أخرى خارج موقع  ى مغادرة الموقع ویجب الحفاظ عل األیزوبروبانول قبل
البناء. یجب تشجیع االستخدام المتكرر لغسل الیدین أو مطھرات الید التي تعتمد على الكحول ویجب توفیر تسھیالت 

 غسل الیدین و / أو مطھرات الید التي تعتمد على الكحول بسھولة في مواقع العمل.

 العمال بروتوكول إصابة  -۲٫۲
یتواجدون في  مال المرضى الذین عدم تسامح إطالقا مع العسیاسة ھناك  التوجیھ،كما ھو منصوص علیھ في وثیقة 

، والمتعاقدون والعمال أنھ حتى أولئك  لشؤون الالجئینالمجلس الدنماركي ظفي یجب أن یُطلب من مو العمل.موقع 
الذین یعانون من أعراض خفیفة من التھابات الجھاز التنفسي (السعال وضیق التنفس والتھاب الحلق) أو الحمى یجب 
أن یبقوا خارج العمل. یجب أن یتخذ المقاولون خطوات فوریة للحد من العدوى في موقع العمل في حالة اكتشاف 

 فایروس كورونا.أو لدیھ أعراض مرتبطة بـ COVID-19 مل أن اختباره إیجابي لـالعا

تطبیق ممارسات الوقایة  یفرضونمن أنھ من المفھوم أن المقاولین والمجلس الدنماركي لشؤون الالجئین على الرغم 
بما یتفق مع المبادئ  الشخصیة،من مخاطر موقع العمل بما في ذلك قواعد التباعد االجتماعي واستخدام معدات الوقایة 

 لدیھأو  یكون فیھا شخًصا أثبتت اصابتھ بفیروس كورونا    فإنھ من المسلم بھ أیًضا أنھ قد تكون ھناك مناسبات  التوجیھیة،
 .عراض كانت موجودة في منطقة العملاألكورونا  فیروس

وعزلھم خطوة حاسمة في حمایة العمال  ناقلین للعدوىیعد التعرف الفوري على األفراد الذین یحتمل أن یكونوا 
 والزوار وغیرھم في موقع العمل.
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 تشخیص التعرض لفیروس كورونا -۲٫۳

لمغادرة موقع العمل على الفور   COVID-19 المتعلقة بـیجب على المقاول توجیھ العمال الذین یعانون من األعراض 
بعمل إخطارات مناسبة ألولئك الذین  (DOH) واالتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بھم. ستقوم مدیریة الصحة 

 العمال الذین ثبتت اصابتھم بالمرض.كانوا على اتصال مباشر طویل األمد مع 

 بما في ذلك:  العمل،لمحلي لتحدید أي تعرضات محتملة لموقع یجب على المقاول العمل مع مجلس الصحة ا

 .العمال اآلخرون أو السلطات الحكومیة أو زوار موقع العمل مع اتصال وثیق بالفرد •
 مناطق عمل موقع البناء •
 أدوات ومعدات العمل •
 المناطق المشتركة مثل المكاتب وغرف التخزین ومرافق الحمام  •

 
 العامة إخطار سلطات الصحة  -۲٫٤

سیاسة حمایة   یطبق المجلس الدنماركي لشؤون الالجئینالعامل.  یجب الحفاظ على سریة ھویة القانون،كما ینص 
ممثل او  یجب على المقاول أن یخطر على الفور  العدوى، حالة  معرفة عند  .البیانات على تبادل المعلومات السریة

تصل بعد ذلك بوزارة الصحة  یسلذي ا الدنماركي لشؤون الالجئینقبل المجلس ة من المعین COVID-19اتصال نقطة 
 إلبالغھا.

 

 متطلبات التطھیر  -۲٫٥
والمتعاقدین بدعم من وزارة الصحة المحلیة اتخاذ خطوات فوریة   المجلس الدنماركي لشؤون الالجئینیجب على 

لتطھیر المناطق المشتركة وأماكن العمل المباشرة إذا تم تحدید التعرض المعروف. وھذا یشمل جمیع مرافق الحمام 
 .في الموقع ، وأي وأي مناطق مشتركة أخرى في موقع العمل قد تكون على اتصال وثیق مع العامل المصاب

یجب أن تظل المناطق المحددة    .COVID-19 یتم إجراء التطھیر باستخدام األفراد والمعدات والمواد المعتمدة لتطھیرس
 معزولة عن العمال حتى یتم االنتھاء من عملیة الصرف الصحي وتعتبر المنطقة آمنة لالستخدام.

 

 العودة الى العمل  -۲٫٦
الخطوات التي توصي بھا وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة بشأن العودة یجب على جمیع العمال المتأثرین اتباع 

من قبل سلطات الصحة   COVID-19 إلى العمل. یجب أال یعود العمال الذین تعتبرھم جھات اتصال وثیقة بقضیة
 .یوًما ویخضعون للحجر الصحي من قبل الصحة العامة ۱٤العامة لمدة 

على النحو الذي أكدتھ    COVID-19ویطورون    COVID-19العمل بسبب أعراض  العمال الذین یغادرون خالل یوم  
الموقع حتى یتم تحریرھم من االختبارات المعملیة أو التشخیص من قبل مقدم الرعایة الصحیة یجب أال یعودوا إلى 

 یجب مراعاة االتي: في جمیع الحاالت من قبل مقدم الرعایة الصحیة أو الصحة العامة الحجر
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 في المجلس  على سریة جمیع أسماء الموظفین على النحو الذي یقتضیھ القانون (سواء كان موظفًا أو عامًال   الحفاظ •
 )الدنماركي لشؤون الالجئین

قد یتم إرسال عمال آخرین إلى المنزل أثناء تطھیر موقع البناء أو موقع العمل ولكنھم سیعودون إلى العمل بعد  •
 .الصحیة بخالف ذلك التنظیف ما لم ینصح موفر الرعایة

دائرة الصحة  او المجلس DoH یجب أن یُطلب من العمال اآلخرین االتصال بجھة االتصال المحلیة التابعة لـ  •
 .إذا كانت لدیھم أیة أسئلةالدنماركي لشؤون الالجئین 

أعراض   المناسبة ومراقبة أعراض تشبھ والبیئیةالشخصیة النظافة  اتتذكیر العمال اآلخرین بمواصلة ممارس •
 األنفلونزا.

 
 

 امتثال المقاول للمبادئ التوجیھیة  -۲٫۷
   .في الموقع ممثل لقسم المأوى والبنى التحتیةاتصال كل موقع عمل سیكون ھناك موظف كنقطة في 

إقرار بفھم  وتقدیمالالجئین المجلس الدنماركي قبل  یتم إطالع المقاولین على ھذه المبادئ التوجیھیة من
 المبادئ التوجیھیة واتباعھا. 

تكون أي مسألة تتعلق بعدم االمتثال لھذه المبادئ التوجیھیة بمثابة أساس لتعلیق العمل. لن یُسمح للمقاول باستئناف 
. قد تخضع أي مشكالت المجلس الدنماركي لشؤون الالجئینقبل    العمل حتى تتم الموافقة على خطة تصحیحیة من

المجلس الدنماركي ع ضد اتفاق المقاول م بكرونا المتعلقةامتثال المقاول إلجراءات السالمة علق بعدم إضافیة تت
 الالجئین. لشؤون 

 

 اعالن الموافقة على شروط العمل -۳
وأتحمل المسؤولیة الكاملة لضمان اتباع جمیع  ذكره في ھذه الوثیقة اعاله أفھم وأوافق على كل ما سبقاقر باني 

 االعمال في الدار.  مدة انجاز  طوالالتي نقوم باألعمال في دارھا  البروتوكوالت لضمان سالمة العمال وأفراد األسرة

في جمیع األوقات حاضرا في موقع العمل یكون  من قبلي سوفالمھندس المعین  بان واقر أوافق  ذلك، عالوة على 
 . COVID-19وااللتزام ببروتوكوالت السالمة و فذة المندة األعمال لضمان جو

 

ن  المقاول    المجلس الدنمار�ي لالجئني

وع     موقع الم�ش

 اسم نقطة االتصال    

 رقم نقطة االتصال   

  
 
 

 توقيع نقطة االتصال 
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COVID-19 guidelines and procedures for 
construction sites and workers 
 

These Guidelines and Procedures MUST be implemented at all times on all 
construction sites for works carried out by Danish Refugee Council in Iraq. All 
construction sites (with support from DRC’s COVID-19 focal point) MUST 
conduct a meeting to disseminate these Guidelines to all employees and 
workers. 

• These guidelines are to be followed for all people on the construction sites, 
including DRC staff, contractors, and any visitors to the site. 

• DRC will appoint a COVID-19 focal point from the Shelter & Infrastructure team to 
all sites who will oversee compliance with these guidelines and who will be 
available to contractors and workers for additional support. 

• An onsite checklist is available to be used during daily site visits by DRC staff as 
well as contractors to ensure that guidelines are being followed. 

• Supporting information (as addendums to this document) are available for Cash 
for Work (CfW) sites & Shelter Rehabilitation work sites outline the additional 
guidelines for duty of care for daily laborers as well as protection guidelines for 
households who residing in shelters during construction works. 

• Contractors working with DRC are required to sign an acknowledge form, 
agreeing to comply with the stated guidelines. 

• Guidance documents will be provided by DRC to local authorities and directorates 
prior to the resumption of work and will be updated to comply with any specific 
local health and safety regulations that are in effect. 

• This guidance will be updated as needed based on any changes or updates in the 
national health and safety regulations and will remain in effect until further 
notice. 

 

COVID-19 Workers Health, Protection, Guidance and Prevention 

Employee Health Protection – ZERO Tolerance 
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ZERO TOLERANCE FOR SICK WORKERS REPORTING TO WORK. IF YOU ARE SICK, STAY 
HOME! IF YOU FEEL SICK, GO HOME! IF YOU SEE SOMEONE SICK, SEND THEM HOME! 

If you are exhibiting any of the symptoms below, you are to report this to your supervisor (via 
phone, text) right away, and head home from the job site or stay home if already there. 

If you notice a co-worker showing signs or complaining about such symptoms, he or she should 
be directed to their supervisor and asked to leave the project site immediately. 

COVID-19 Typical Symptoms 

• Fever 
• Cough 
• Shortness of Breath 
• Sore Throat 

Self-certify prior to shift 

Prior to starting a shift, each employee will self-certify to their supervisor that they: 

• Have no signs of a fever or a measured temperature above 100.3 degrees F (37.9 C) or 
greater, a cough or trouble breathing within the past 24 hours. 

• Have not had "close contact" with an individual diagnosed with COVID-19. “Close 
contact” means living in the same household as a person who has tested positive for 
COVID-19, caring for a person who has tested positive for COVID-19, being within 2 
meters of a person who has tested positive for COVID-19 for about 15 minutes, or 
coming in direct contact with secretions (e.g., sharing utensils, being coughed on) from a 
person who has tested positive for COVID-19, while that person was symptomatic. 

• Have not been asked to self-isolate or quarantine by their doctor or a local public health 
official. 

Employees exhibiting symptoms or unable to self-certify should be directed to leave the work site 
and seek medical attention and applicable testing by their health care provider. They are not to 
return to the work site until cleared by a medical professional. 

General On-the-Job Guidance to Prevent Exposure & Limit the 
Transmission of the Virus 

• No handshaking 
• Wash hands often with soap for at least 20 seconds or use an alcohol-based hand 

sanitizer with at least 60% ethanol or 70% isopropanol 
• Each jobsite should have Education, Information and Communication (IEC) Materials 

(either from MOH or WHO) that are posted and shared. These posters must cover all 
areas including trailers, gates, equipment, vehicles, etc. and shall be posted at all entry 
points to the sites, and throughout the project site. 

• A "No Congregation" policy is in effect, individuals must implement social distancing by 
maintaining a minimum distance of 1-meters from other individuals 

• Avoid face to face meetings – critical situations requiring in-person discussion must 
follow social distancing 
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• All individual work crew meetings and breaks should be held outside and follow social 
distancing 

• Please keep all crews a minimum of 1 meters apart at all times to eliminate the potential 
of cross contamination 

• At each daily briefing, employees are asked if they are experiencing any symptoms, and 
are sent home if they are 

• Each jobsite should have laminated COVID-19 safety guidelines and handwashing 
instructions (WHO IEC Materials) 

• All restroom facilities/porta-potties should be cleaned daily and handwashing stations 
must be provided with soap 

• All surfaces should be regularly cleaned, including surfaces, door handles, laptops, etc. 
• All common areas and meeting areas are to be regularly cleaned and disinfected at least 

once a day but preferably twice a day 
• Be sure to use your own cup/ bottle for water, and do not share. 
• To avoid external contamination, we recommend everyone bring food from home 
• Please maintain Social Distancing separation during breaks and lunch. 
• Cover coughing or sneezing with a tissue, then throw the tissue in the trash and wash 

hands, if no tissue is available then cough into your elbow 
• Avoid touching eyes, nose, and mouth with your hands 
• To avoid sharing germs, please clean up after Yourself. DO NOT make others responsible 

for moving, unpacking and packing up your personal belongings. 
• If you or a family member is feeling ill, stay home! 

Work Site Risk Prevention Practices 

• At the start of each shift, confirm with all employees that they are healthy. 
• We will have a 100% glove policy from today going forward. All construction workers will 

be required to wear cut-resistant gloves or the equivalent. 
• In work conditions where required social distancing is impossible to achieve affected 

employees shall be supplied PPE including as appropriate a standard face mask, gloves, 
and eye protection. 

• All employees shall drive to work site/parking area in a single occupant vehicle. 
Contractors / State staff shall not ride together in the same vehicle 

• When entering a machine or vehicle which you are not sure you were the last person to 
enter, make sure that you wipe down the interior and door handles with disinfectant 
prior to entry 

• In instances where it is possible, workers should maintain separation of 2 meters from 
each other per MOH/WHO guidelines. 

• Multi person activities will be limited where feasible (two person lifting activities) 
• Large gathering places on the site such as shacks and break areas will be eliminated and 

instead small break areas will be used with seating limited to ensure social distancing. 
• Clean all high contact surfaces a minimum of twice a day in order to minimize the spread 

of germs in areas that people touch frequently. This includes but is not limited to desks, 
laptops and vehicles 

Handwashing Stations 
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All site-specific projects with outside construction sites without ready access to an indoor 
bathroom MUST install Wash Stations. 

• Install hand wash stations with hot water, if possible, and soap at fire hydrants or other 
water sources to be used for frequent handwashing for all onsite employees 

• All onsite workers must help to maintain and keep stations clean 
• If a worker notices soap is running low or out, immediately notify supervisors 
• Garbage barrels will be placed next to the hand wash station for disposal of 

tissues/towels 

 

Limiting Exposures and Worker Infection Protocol COVID-19 

Limiting Exposures 

Workers should follow the General On-the-Job Guidance to Prevent Exposure & Limit the 
Transmission of the Virus of the COVID-19 Employee Health, protection, guidance and prevention 
guide. 

In addition, DRC will continue to advise workers of best practice to limit exposures off the 
construction site as new guidance becomes available. 

When leaving a construction site for breaks, lunch, or other reasons are required to wash hands 
with soap for at least 20 seconds or use an alcohol-based hand sanitizer with at least 60% ethanol 
or 70% isopropanol before leaving the site and must maintain social distancing if traveling to 
other locations off the construction site. Frequent use of handwashing or alcohol-based hand 
sanitizers should be encouraged and handwashing facilities and/or alcohol-based hand sanitizers 
should be made readily available at work sites. 

Worker Infection Protocol 

As provided in the guidance document, there is a zero tolerance for sick workers reporting to 
work. DRC staff, contractors and workers should be instructed that even those with mild 
symptoms of respiratory infection (cough, shortness of breath, sore throat) or fever should stay 
off work. Contractors shall take immediate steps to limit infections at the job site in the event 
that a worker discovered to have tested positive for COVID-19 or has COVID-19 related 
symptoms. 

Although it is understood that contractors and DRC are enforcing Work Site Risk Prevention 
Practices including social distancing rules and use of PPE, consistent with guidelines it is also 
recognized that there may be occasions where someone who has tested positive for COVID-19 or 
who has COVID-19 symptoms has been present in a work area. 

Prompt identification and isolation of potentially infectious individuals is a critical step in 
protecting workers, visitors, and others at a worksite. 

Identification of Exposure 
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The Contractor shall direct workers with COVID-19 related symptoms to leave the jobsite 
immediately and contact their healthcare provider. The Directorate of Health (DOH) will make 
appropriate notifications to those who had direct prolonged contact with the COVID-19 positive 
workers. 

The Contractor shall work with the local board of health to identify any potential job site 
exposures, including : 

• Other workers, government authorities, or visitors to the work site with close contact to 
the individual 

• Working areas of the construction site 
• Work tools and equipment 
• Common areas such as offices, storage rooms, and bathroom facilities 

Notification of Public Health Authorities 

As provided by law, the identity of the worker must be kept confidential. DRC applies it data 
protection policy to the sharing of confidential information. 

Upon learning of an infection, the contractor must immediately notify the designated COVID-19 
focal point from DRC who will then contact the DOH for notification. 

Disinfection Requirements 

DRC and contractors with support from local DoH, shall take immediate steps to sanitize common 
areas and direct work places if a known exposure is identified. This includes all on-site bathroom 
facilities, any and any other common areas on the job site that may have been in close contact 
with the infected worker. 

Disinfection will be conducted with personnel, equipment, and material approved for COVID-19 
disinfection. 

Identified areas should remain isolated from workers until sanitation process has been completed 
and area is deemed safe for use. 

Returning to Work 

All impacted workers should follow MOH and WHO recommended steps concerning return to 
work. Workers who are considered close contacts to a COVID-19 case by public health authorities 
should not return for 14 days and are subject quarantine by public health. 

Workers who leave during the work-day due to COVID-19 symptoms and develop COVID-19 as 
confirmed by laboratory testing or diagnosis by a healthcare provider shall not return to the site 
until either released from isolation by healthcare provider or public health. 

In All Cases 



I raq COVID-19 Guidance   
 

 
Page 12 of 13 

 

• Keep all employee names confidential as required by law (whether it is a DRC staff or 
worker) 

• Other workers may be sent home while construction site or worksite is being disinfected 
but will return to work after cleaning unless advised otherwise by a health care provider. 

• Other workers should be asked to contact their local DoH or DRC COVID-19 focal point if 
they have any questions. 

• Remind other workers to continue to practice proper hygiene and monitor for flu like 
symptoms. 

Contractor Compliance with guidelines 
A site-specific COVID-19 focal point shall be designated for every site, (this person will be from 
the Shelter & Infrastructure Team of DRC).  

Contractors will be briefed on these guidelines by DRC and provide acknowledgement that the 
understand and will follow the guidelines. See below for Declaration of Agreement to terms of 
work, which are required to be signed by lead contractor/site engineer as well as the DRC site 
focal point. 

Any issue of non-compliance with these guidelines shall be a basis for the suspension of work. 
The contractor will not be allowed to resume work until a corrective plan is approved by the DRC. 
Any additional issues of non-conformance may be subject to action against the contractor’s 
agreement with DRC. 

  



I raq COVID-19 Guidance   
 

 
Page 13 of 13 

 

Declaration of agreement to terms of work 
I understand and agree to all of the above and undertake full responsibility to ensure that all 
protocols are followed to ensure the safety of workers and household members throughout the 
duration of the works.  

Further, I agree that designated and dedicated engineer shall be onsite at all times to ensure 
quality of works and adherence to safety & COVID-19 protocols. 

 DRC Contractor 

Project Location   

Focal point name   

Focal point phone number   

 
 
Focal point signature 
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