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 علوماتم

 کرونا ویروس

 19 -کووید 
Traduit du français vers le dari 

 

 کار
 

2020نوامبر  3  
 
 تا زمانی که بحران خاتمه نیابد، دولت به محافظت از همه سکتورهای که قربانی این ویروس شده اند ادامه می دهد و کمک هایش

 را با شرایط وفق می دهد. 
 

سپتامبر توسط نخست  3که در  ، می باشدمیلیارد یورویی 100(، پالن France Relance)این هدف عملیات "فرانس روالنس" 

 وزیر کشور معرفی گردید. همه اقداماتی که روی دست گرفته شده است را در سایت حکومت مشاهده می توانید : 
https://www.gouvernement.fr/france-relance  
 )در این لینک به فرانسوی ساده قابل دسترس است( 

 
 را ببینید.  ،می شودبه شما مرتبط مات مختلف معلومات بگیرید تا آن موردی که به صورت منظم در مورد اقدا

 
 

نوامبر  2مشکل دارند سر از دوشنبه تماس ویژه معلومات در مورد اقدامات اضطراری برای شرکت ها و انجمن هایی که شماره 

 صبح فعال می شود )تنها به زبان فرانسوی قابل دسترس است(  9:00از ساعات 

0806 000 245 
 

 سالمتی و محافظت از کارمندان : اولویت اصلی 
 

 دولت کارفرمایان، کارمندان و نمایندگان شان را در مورد نحوه کار در زمان بحران صحی همراهی می کند.

 
، وزارت 2020 آگست 31کارفرما مسئولیت امنیت و سالمتی کارمندانی که تحت امرش کار می کنند، را به عهده دارد. به تاریخ 

منتشر کرد )تنها به  19-وتکل ملی را برای تامین امنیت و سالمت کارمندان در شرکت ها در برابر اپیدمی کوویدپرکار یک 

فرانسوی قابل دسترس است(. این پروتکل مقررات قابل اعتبار برای همه سکتورها، مثل مدیریت جریان فعالیت ها در شرکت، کار 
محافظتی فردی )پوشیدن اجباری ماسک(، آزمایش، پاک کاری و ضد عفونی کردن (، تجهیزات Télétravailاز خانه یا راه دور )

 محل کار را در بر می گیرد. 
 

برگه ها تنها به فرانسوی  les fiches conseils et guides métiers مشاغلاین مقررات در تکمیل برگه های مشورتی، راهنمای 

 که در همکاری با فدراسیون های مسلکی و همکاران اجتماعی ترتیب شده اند.  ر دسترس هستند(د
 

هر برگه مشورتی، مطابق به هر سکتور فعالیت، روش تطبیق اقدامات پیشگیرانه را و رعایت فاصله فزیکی را با تفصیل مشخص 
ب را معرفی می کنند. برعالوه، حکومت پخش ماسک های می سازد. این برگه ها و راهنماها معیارهای الزم برای اقدامات خو

کارمند را تشویق می کند. حکومت این کار را به شرکت به شرکت "الپست"  50دارای کمتر از "عمومی" را برای شرکت های 

(La poste)  .واگذار کرده تا از طریق پالتفورم هایش ماسک های قابل شستشو را به فروش برساند و توزیع نماید 

 
برای محافظت از هر یک از کارمندان، وزارت کار متن های معلوماتی را به صورت آنالین در اختیار کارمندان قرار می دهد تا 

 از مکلفیت های شرکت ها و توصیه های که در جریان بحران صحی به آنها می شود، با خبر باشند.  
 

 
 Protocole sanitaire )پروتکل صحی( 

 Lire les textes )خواندن متن ها در لینک( 
 (پروتکل و متن ها در لینک های باال فقط به فرانسوی در دسترس هستند)

 
 م کرد. ، رییس جمهور کشور وضعیت اضطراری صحی را اعال2020اکتبر  14طی فرمانی به تاریخ 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/retour-au-travail
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance/francais-simplifie-falc
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/
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 وضعیت کنونی مستلزم کاهش بیشتر تعامل اجتماعی و رفت و آمدهاست. 

 
سکتور فعالیت شان امکان اجازه کار از راه دور را می به این معنی که در همه شرکت ها، کارمندان، چه معاش بگیر چه آزاد، که 

 ( را انجام دهند. Télétravailدهد، باید این کار )

 
 مقررات به شرح زیر است : 

 

  : مندی که می تواند همه کارهایش را از راه دور یک کارمورد اول(Télétravail ) روز کاری در هفته را  5انجام دهد، باید هر

 از خانه کار کند. 

 که نمی توانند همه کارهای شان را از راه دور انجام دهند، می توانند برای یک بخش کار، به محل کار شان  مورد دوم : کارمندانی

حاضر شوند )به عنوان مثال : یک انجنیر، یک کارمند تخنیکی، یک معمار که نیاز به تجهیزات و وسایل خاص برای کار کردن 

 یم کردن این امور را بدهد تا رفت و آمد ها تا حد امکان محدود گردند. دارند(. با این حال، سازماندهی کار باید امکان تنظ

 

 که انجام آنها از راه دور ممکن نیست )کارمندان مغازه های که در جریان قرنطین باز هستند، : بعضی از مشاغل  مورد سوم

کنند و...(. این سکتورها باید به کار  مسئوالن کار ساختمانی، کارگران بخش ساختمان، زارعین، اشخاصی که در خانه ها کار می

 شان ادامه دهند و حضور در محل کار مجاز است و باید مقررات بهداشتی به صورت دقیق رعایت شوند. 

 
 را طوری تنظیم کنند که شلوغی در ساعات اصلی محدودتر شود.  کارمندانکارفرمایان موظف هستند که ساعات ورود و خروج 

 
( برای همه آنهایی که می توانند، تطبیق خواهد شد. دفاتر پست و گیشه های Télétravail، کار از راه خانه )برای کارمندان دولتی

 خدمات دولتی باز خواهند بود به کار شان ادامه می دهند. 
 

هستند و آنهایی که در خانه با افرادی که در خطر ابتال به  کارمندانی که در خطر ابتال به نوع شدید مریضیبرعالوه، برعالوه، 
نوع شدید مریضی هستند و نمی توانند از خانه کار کنند و یا به اندازه کافی در چارچوب کار شان محافظت شده نمی توانند، می 

 کار و یا تصدیق انزوا یا قرنطین توانند به داکتر شخصی شان یا داکتر کاری شان مراجعه کنند، و از نزد داکتر اظهارنامه توقف
 بگیرند. 

 
 
 

 Travailleur ou proche vulnérable )کارمند و یا شخص نزدیک به کارمند که در وضعیت آسیب پذیر قرار دارد(
 (لینک تنها به فرانسوی قابل دسترس است)

  

 حمایت از والدینی که کار می کنند

 
رزندان ف به دلیل بسته شدن کودکستان، مکتب یا کولژ حکومت متعهد به ارائه راه حل به آن عده از والدینی است که مجبور می شوند

شان، کار نروند و از فرزندان شان نگهداری کنند، و یا هم در صورتی که فرزندان شان توسط سازمان بیمه به عنوان اشخاصی 
 که با مبتالیان به ویروس در تماس بوده اند، شناسایی شوند. 

 
سپتامبر، اقدامات پرداخت جبران خسارت که قبل از تابستان اجرا می شدند، دوباره فعال گردید، تا والدین مورد نظر  1از تاریخ 

 بتوانند از یک سطح درآمد تضمین شده بهره مند شوند. 
 

از درآمد جایگزین از اولین روز ( برای شان وجود ندارد، می توانند Télétravailبه این ترتیب، والدینی که امکان کار از خانه )

 توقف کار شان و حداکثر تا آخرین روز قرنطین خانگی، مستفید شوند : 
 

 ( کارمندان سکتور خصوصی در وضعیت فعالیت مقطعیactivité partielle قرار می )گیرند ؛ 

 این که اظهارنامه شان را در  کارمندان آزاد و قراردادی حقوق عمومی، می توانند از پرداخت روزانه مستفید شوند پس از
 می کنند. آپلود)لینک تنها به فرانسوی قابل دسترس است(،  declare.ameli.frپالتفورم 

 کارمندان دولت( ی در سازوکار اجازه خاص غیر حاضریASA .قرار می گیرند ) 
 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/retour-au-travail
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35217
https://declare.ameli.fr/

