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COVID-19 )(مرض فيروس كورونا 

أي مسؤولية عن اإلجراءات الناتجة عن استخدام  Perentiوال تتحمل  فقط.  Perentiالمعلومات الواردة  هذا الموقع مخصصة لموظ 
     ، أو اعتمادهم عليهما وأي آثار ناجمة عنها.Perentiالمعلومات من قبل أشخاص ليسوا من موظفي 

(فيروس كورونا) وانتشاره المتزايد حول العالم. يوفر هذا الموقع اإللكتروني معلومات هامة لموظفي  COVID-19يدرك معظم الناس اآلن وجود 
Perenti  ف للمساعدة على الحد من آثار الفيروس على موظفينا وأعمالنا. تظل صحة وسالمة الموظفين شاغلنا األساسي، لذا نرجو منك التعرُّ

 المعلومات الواردة أدناه وااللتزام بالتدابير ذات الصلة التي تم إدخالها. على

  به. القيام عليك يجب الذي ماذا

  حجز السفر

يجب حجز جميع الرحالت المتعلقة بالعمل عن طريق وكاالت سفر الشركات التابعة 
] للسماح لنا بتتبع Corporate Travel Managementو Globetrotterللمجموعة [

  حركة موظفينا بدقة:

  إذا كنت قد حجزت بالفعل السفر المتعلق بالعمل من خالل مقدم خدمة آخر بخالف
Globetrotter  أوCorporate Travel Management فسيتعين عليك ،

بالبريد اإللكتروني إرسال نسخة من مسار رحلتك 
  .perentitravel@globetrotter.com.au إلى

  السفر الدولي والمحلي المرتبط بالعمل
 يسمح بالسفر  آخر. إشعار وحتى  اآلن من اعتباراً  معلقة جميع رحالت العمل الدولية

  من نقطة المنشأ إلى الموقع. FIFOللعاملين الدوريين بنظام  فقط

  ،سيتم تقييم أي طلبات أخرى لرحالت العمل الدولية من حيث درجة أهميتها للعمل
 وتتطلب إذنا من المدير التنفيذي للمجموعة ذو الصلة.

  ة (إرشادات عزل العزلة الذات قوم  ا أن  ال طلب من أي موظف عائد إ أس س
Coronavirus COVID-19 ن،  14) لمدة يوما. ينطبق هذا ع جميع المساف

ل ، انظر موقع قوة الحدود  د من التفاص . لم الي ما  ذلك المواطن األس
نت ( ة ع االن ال   ).Australian Border Forceاألس

  تم تعليق جميع الرحالت الداخلية غير الضرورية (أي المؤتمرات والتدريب
يسمح فقط للعاملين من اآلن وحتى إشعار آخر. والندوات وما إلى ذلك) للموظفين

 والسفر الضروري. FIFOالدوريين بنظام 

  ،إذا كانت لديك حالياً رحالت عمل محجوزة ال تتوافق مع التوجيهات المذكورة أعاله
  فيرجى االتصال بوكالة سفر الشركات ذات الصلة إللغاء الرحالت.

 وا على دراية بالنسبة للموظفين العائدين إلى اإلقامة خارج أستراليا، عليهم أن يكون
يتوجب عليهم الرجوع إلى  –بأن العديد من البلدان تُدخل ضوابط الحجر الصحي 

  النصائح المقدمة من السلطات الصحية في بلدهم األم.

في حالة عودة أي مسافر من الخارج ويعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي أو أي من 
األخرى، يتوجب طلب الرعاية الطبية كأولوية باإلضافة إلى الحجر  COVID-19أعراض 

  يوماً. 14الصحي لمدة 

 

 السفر الشخصي
 

 بالنصح موظفيها بعدم القيام بالسفر الدولي على الصعيد الشخصي. Perentiتواصل 

إذا قررت حجز السفر الدولي الشخصي، فيرجى التأكد من مراجعة جميع نصائح السفر 
يوًما.  14المتاحة. سيُطلب من الموظفين القيام بالحجر الذاتي عند العودة إلى أستراليا لمدة 

ينطبق هذا على جميع المسافرين، بما في ذلك المواطنين األستراليين. لمزيد من التفاصيل، 
  ).Australian Border Forceوة الحدود األسترالية على االنترنت (انظر موقع ق

إذا قرر الموظفون السفر إلى الخارج وبحاجة إلى عزل أنفسهم عند عودتهم، فعليهم مناقشة 
ل مع مديرهم. قد تشمل هذه خيارات للعمل من المنزل، أو إجازة خيارات العودة إلى العم

 سنوية مدفوعة األجر أو إجازة بدون أجر.

يُطلب من الموظفين الذين قاموا بحجز سفر شخصي إلى الخارج إبالغ مديرهم وتسجيل 
هذا . perentitravel@globetrotter.com.auتحركاتهم عبر البريد اإللكتروني 

  سيساعد في إدارة صحة القوى العاملة لدينا.
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COVID-19 عن معلومات
 األعراض؟  ما

 التنفس وضيق الحلق والتهاب التعب واإلحساس الح COVID-19 أعراض شمل
ضا من األوجاع واآلالم واإلسهال. ا عض عا  قد. الجاف والسعال  ألشخاص أ

ف ين  ؟COVID-19ك
، أو السعال COVID-19 من عا  شخص قوم عندما خراج قوم فهو الزف  قطرات ب

اء ال من سوائل ال تحمل العدوى. تقع معظم هذه القطرات ع األسطح واألش
اتب أو ال ة، مثل الم مكن التقاط عدوى الق  عن COVID-19طاوالت أو الهواتف. 

ان شخص  اء الملوثة ثم لمس األع أو األنف أو الفم. إذا  ق لمس األسطح أو األش ط
وس  ف عد م واحد من شخص مصاب  قف عل  مكنه التقاط  ،COVID-19ما  ف

ج أثناء السعال أو الزف  شاق القطرات ال تخ ق است   . العدوى عن ط

ارة ع قة COVID-19 ين  أخرى، و عا . لألنفلونزا مشابهة ط  المصاب  معظم و
وس عض من المرض  من COVID-19 ف عا ال تعافون. ومع ذلك،  فة و أعراض خف

مرض  ة  . يزداد خطر اإلصا ش ة  المس حتاجون إ رعا ل أ خطورة وقد  ش
د أعمارهم عن  دو أن األشخاص الذين ت عاما هم أ  60خط مع تقدم العمر، و

لك فإن األشخاص الذين عاما. كذ 60ذين تقل أعمارهم عن عرضة للخطر من أولئك ال
عانون من ضعف جهاز المناعة وحاالت مثل مرض السكري وأمراض القلب والرئة هم 

ضا أ عرضة للخطر.  أ

ف COVID-19 خطر من الحد مكن  ك
د   يتطور الوضع لدان، من العد  حالة   الجميع ي  أن جب ولذلك، ال
ن تأهب   . ذعر دون ول

ة حاالت  من عانون الذين وهؤالء العمر من 60 الـ تجاوزا الذين األشخاص  أخرى صح
ة عرضة األ  هم د المرض لإلصا  .COVID-19 من الشد

اطات اتخاذ األشخاص ع جب ة االحت ل التال ة خطر لتقل وس اإلصا  :الف

 .اتخاذ االحتياطات اليومية للحفاظ على مسافة بينك وبين اآلخرين

 المرضى وحد من االتصال القريب  عند التواجد في األماكن العامة، ابتعد عن
  باآلخرين.

 .اغسل يديك جيداً وكثيراً وحافظ على النظافة الشخصية الجيدة  

 .تجنب الزحام قدر اإلمكان  

 .تجنب الرحالت البحرية والسفر الجوي غير الضروري  

 ذ في بما األنفلونزا، تشبه أعراض من تعاني كنت إذا السفر، عن النظر بغض
  وابلغ المنزل في ابق التنفس، ضيق أو الحلق التهاب أو السعال أو الحمى لك

  طبيبك.

 إذا كنت تشك في إصابتك بأعراض فيروس كورونا أو ربما اتصلت بشكل وثي 
ق مع شخص مصاب بفيروس كورونا، فيجب عليك االتصال بخط معلومات 

صحة فيروس كورونا )Coronavirus Health Information Line( على 
الرقم 0081 020 080 . برجاء عدم القدوم إلى العمل إذا كنت مريضاً.  

 .راقب الجهات الحكومية، إذا أنه من المحتمل أن يتم تطبيق خطط األوبئة

ـ ة  ل خطر اإلصا ة تقل ف د من المعلومات حول ك ارة ،COVID-19 لم  قم ب
ة ال نت الخاص بوزارة الصحة األس .موقع االن

ه   Perentiما تقوم 
 مجموعة عمل الستمرارية خطة ووضعنا لألعمال التأهب فريق بتشكيل قمنا 

Perenti Group . 

 ة نقوم ة الصحة منظمة مراق افحة ومركز  WHO العالم ة األمراض م  منها  والوقا
CDC  ة الصحة وزاةو ال  Australian Government Dept of Health األس

ارا  اتها وتحديثاتها. اعت اع نصائحها وطل ، صنفت منظمة 12/03/2020من  وات
ة   اء. ك   COVID-19وس ف  WHOالصحة العالم

 رسال نقوم ادرات وندعم التحديثات ب اتهم عمالئنا  م . واتصاالتهم ومتطل

د   المعلومات من لم
ة Perenti مصادر استخدام ير  د من المعلومات: ل التال م

  . ا تحدث مع مديرك الم

 ارة تفضل ة ب شارات بوا   الموقعع Perenti HSE Advice اس
.www.perentigroup.com/hseadvice 

 ة ع العثور من تتمكن لم إذا حث ال  اإلجا  المصادر، هذه من أي ع  عنها ت
د رسالة إرسال ير  و  ال ق   اإلل  العنوان ع Perenti HSE ف

grouphsesupport@perentigroup.com. 

ة معلومات ع العثور مكن ة المواقع ع صلة ذات إضاف : التال

Centre for Disease :https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 

Health Direct : https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus

International SOS :-https://www.internationalsos.com/client
 coronavirus-magazines/novel

Johns Hopkins School Infection map :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

 #/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Smart Traveller :-and-https://www.smartraveller.gov.au/news
19-covid-updates/coronavirus 

ة   COVID-19 مخاطر من الحد أن تذكر الرجاء  من ونطلب الجميع، مسؤول
وس علم ع ظلوا أن الموظف  .الف




