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تبنت الحكومة االتحادية والهيئات االجتامعية تدابري الحامية التالية للمدارس ورياض األطفال فيام 

يتعلق مبرض الكورونا: سيتم إغالق الصفوف العليا واملدارس املهنية اعتباًرا من يوم االثنني. يجب 

عىل جميع الطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15/14 وما فوق البقاء يف املنزل وميكنهم استخدام 

الخدمات عرب اإلنرتنت للتعلم. اعتباًرا من األربعاء املقبل ، لن يكون هناك فصول دراسية يف 

املستويات الدنيا كاملدارس االبتدائية ورياض األطفال ، ولكن ستؤمن هذه املدارس الرعاية لألطفال 

الذين لن يتمكنوا من البقاء يف البيت بسبب اضطرار األهل للعمل. 

هل يحق يل اإلجازة من العمل عندما تغلق مدرسة أطفايل أو روضة األطفال؟
ترسي اإلجراءات التالية حتى 3 نيسان:

جميع املدارس من الصف التاسع )التدريب املهني املتوسط   والعايل، املدارس   	  

   الثانوية ، املدارس املهنية( ستنتقل إىل التعلم عن بعد عرب االنرتنت اعتباراً من يوم االثنني 

    16 آذار 20.20 .

بالنسبة لجميع الطالب حتى الصف الثامن باإلضافة إىل مرافق رعاية األطفال   	  

   )الحضانات ورياض األطفال واملدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملستويات الدنيا من  

املدارس الثانوية( ، سيعلق التعليم من يوم األربعاء 18 آذار 2020:   

رفع إلزامية التعليم لألطفال إىل املدرسة. 	

يجب عىل األهل الذين ميكنهم رعاية األطفال يف املنزل القيام بذلك أيًضا لتقليل   	

االتصاالت االجتامعية قدر اإلمكان.   

يف مرافق التعليم والرعاية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و 14 عاًما ، ينصح   	

بالحد  من استخدامها قدر اإل مكان.  ومع ذلك ، ستظل هذه املرافق مفتوحة لرعاية     

هؤالء األطفال الذين ال ميكن ألولياء األمور / مقدمي الرعاية  تنظيم الرعاية يف بيئة     

خاصة.   

كورونا

وحقوقك يف العمل
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 التدابري املقرتحة تعني أنه يجب ضامن الرعاية الالزمة ألطفال املوظفني من حيث املبدأ لكل 

العامل واملوظفني املضطرين للعمل يف هذه الفرتة. إذا كان هذا هو الحال بالفعل ، فلن يكون 

هناك سبب مينع اآلباء العاملني من العمل.  ولذلك نويص رصاحة بحلول وسطية بني املوظفني 

وأصحاب العمل.

 تنبيه: يف الوقت نفسه ، أعلنت الحكومة الفيدرالية يف 12 مارس 2020 أنه ميكن منح املوظفني 

الذين لديهم التزامات برعاية األطفال تحت سن 14 عاًما رعاية خاصة مدفوعة األجر ملدة تصل إىل 

ثالثة أسابيع.  ومع ذلك ، يقرر صاحب العمل فقط ما إذا كان ميكن استخدام هذا اإلجراء. 

هل ميكنني البقاء يف املنزل خوًفا من فريوس االكليل؟
 يف األساس ال ، ما مل يكن هناك بالفعل خطر ملموس لإلصابة.  قد يكون هذا هو الحال ، عىل 

سبيل املثال ، إذا كانت هناك بالفعل إصابات يف بيئة العمل املبارشة.

 هل هناك أحكام خاصة للنساء الحوامل؟
 وفقا ملركز مراقبة العمل، ال يوجد حالياً خطر عىل للنساء الحوامل.  ومع ذلك فمن الرضوري 

تحديد املجاالت التي ميكن فيها للنساء الحوامل العمل بأمان كجزء من حامية األمومة.  يف هذا 

الصدد ، يجب عىل النساء الحوامل االتصال فوراً مبجلس العامل يف الرشكة وأخصايئ الصحة املهنية 

يف الرشكة.  وإذا مل يكن هناك طبيب مهني يف الرشكة ، فمن املستحسن التوضيح مع مركز مراقبة 

العمل املسؤول:

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Kontakt_Service/Standorte_

Zustaendigkeit/Standorte_und_Zustaendigkeiten

من وجهة نظر مركز مراقبة للعمل ، يجب إبعاد النساء الحوامل من منطقة الزبائن قدر اإلمكان.  

قد يكون العمل يف املستشفيات ، عىل سبيل املثال ، أمرًا صعبًا ويجب توضيحه يف الحاالت الفردية 

مع أخصايئ الصحة املهنية أو مركز مراقبة العمل.

ماذا أفعل إذا تم فرض الحجر الصحي عىل رشكتي أو منطقتي السكنية أو عيل شخصيا 

لالشتباه بخطر اإلصابة بالعدوى؟
 تفرض السلطات الصحية الحجر الصحي عىل شخص أو مكان عمل أو رشكة.  ميكن أيًضا تطويق 

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Kontakt_Service/Standorte_Zustaendigkeit/Standorte_und_Zustaendigkeiten
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Kontakt_Service/Standorte_Zustaendigkeit/Standorte_und_Zustaendigkeiten
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مناطق بأكملها.  عىل سبيل املثال ، هذا هو الحال حاليًا يف شامل إيطاليا ، ولكن ليس يف النمسا.  

إذا كنت تعيش يف منطقة محظورة وكان عليك تركها لبدء عملك ، فهذا سبب مينعك من العمل.  

يجب أال ترتك مثل هذه املنطقة املحظورة.  يف هذه الحالة ، يجب عليك االتصال برشكتك عىل 

الفور لإلبالغ عن هذا املنع.  حتى إذا كانت رشكتك يف منطقة محظورة ، ولكنك تعيش خارج 

املنطقة املحظورة ، فال يُسمح لك بالذهاب إىل العمل.  حتى ذلك الحني ، يجب عليك االتصال 

برشكتك لإلبالغ عن هذا املنع.

هل ميكن لصاحب العمل أن يرسلني إىل املنزل من جانب واحد؟
من حيث املبدأ ، يحق لرئيسك أن يرسلك إىل املنزل ، حتى لو مل تكن مريًضا.   عادة تكون هذه 

»إجازة« ، وليست إجازة مرضية.  لذلك ال يتعني عىل املوظفني األصحاء الحصول عىل تأكيد اإلجازة 

املرضية طوال مدة اإلجازة.  وإذا حصل ارسالك إىل البيت بالرغم من رغبتك يف العمل ، فيجب عىل 

الرشكة االستمرار يف دفع أجرك.

 هل ما زلت أحصل عىل راتبي إذا مل أمتكن من العمل بسبب الحجر الصحي؟
 أجل. إذا مل تتمكن من العمل بسبب الحجر الصحي بسبب فريوس كورونا )nCoV-2019( ، يجب 

عىل صاحب العمل االستمرار يف دفع أجرك.  وتتلقى الرشكة بعد ذلك هذه التكاليف وفًقا لذلك.  

متت إضافة فريوس االكليل اآلن إىل قامئة األمراض املعدية التي ميكن اإلبالغ عنها.  أكدت الحكومة 

الفيدرالية أيضاً أن الدفع املستمر مضمون.  ينطبق هذا االستحقاق أيًضا عىل املوظفني املستقلني.

 هل يتم بالفعل تعويض صاحب العمل عن األجر املدفوع؟
 أجل  يجب عىل الحكومة االتحادية تعويض صاحب العمل عن األجر املدفوع.

ميكن لصاحب العمل أن يسرتد من الحكومة الفيدرالية أو سلطة إدارة املقاطعة التي فرضت 

الحجر الصحي يف منطقتها األجر الذي دفعه للعامل ونصيب صاحب العمل يف التأمني االجتامعي 

القانوين.  يجب أن يصل الطلب إىل السلطة اإلدارية للمنطقة املختصة يف غضون ستة أسابيع من 

يوم رفع الحجر الصحي.  MA 40 هي مسؤولة يف فيينا.

 هل يستطيع صاحب العمل أن يطلب مني العمل للرشكة من املنزل؟
 نعم ، إذا كان هناك بالفعل اتفاق بهذا املعنى يف عقد العمل.  وحتى إذا كان عقد العمل الخاص 

بك يحتوي عىل ما يسمى بند النقل، والذي مبوجبه ميكن للرشكة أن تنقلك من جانب واحد إىل 
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مكان عمل غري الذي تم االتفاق عليه يف األصل.  إذا مل يكن األمر كذلك ، فيجب االتفاق عىل ذلك 

بينك وبني الرشكة.  يجب أيًضا التوصل إىل اتفاق بشأن سداد أي نفقات قد تنشأ عن هذا التغيري.

 تنبيه: يف حاالت استثنائية ، إذا كانت رشكتك معرضة لخطر التلف الكبري ، ميكنك أيًضا أن تكون 

ملزًما من جانب واحد للقيام بعمل فردي يف املنزل كجزء من واجبك يف الحفاظ عىل الوالء مبوجب 

قانون العمل.

 لتجنب املزيد من حاالت العدوى واإلصابات ، تويص غرفة العمل أن تتفق مع رشكتك بشأن تغيري 

مكان العمل. ويجب عىل الرشكة التأكد من أن لديك التكنولوجيا الالزمة تحت ترصفك يف حال 

طُلب منك العمل من املنزل.

هل ميكن ترتيب موضوع العمل من املنزل )املكاتب املنزلية(  أثناء الحجر الصحي 

أيضاً؟
 نعم ، وبالرشوط التالية:

 املوظف قادر عىل العمل ، أي ليس مريضا.  لذلك فهو يف الحجر الصحي مشتبه به يف العدوى أو 

لحاميته منها )§  قانون الوباء ٧(.

 توفر املتطلبات املعتادة للمكتب املنزيل )انظر السؤال السابق(.

ما هي إجراءات الوقاية ضد العدوى التي ميكن أن تتوقعها من رشكتك؟
 عىل رشكتك واجب رعاية جميع املوظفني.  وهذا يعني: يجب عىل الرشكة اتخاذ تدابري وقائية 

مناسبة ومعقولة لتجنب إصابة موظفيها.  ميكن أن يكون هذا خياًرا ميكن الوصول إليه بسهولة عن 

طريق إجراءات التعقيم والتطهري ، أو توصيات النظافة للموظفني أو التخطيط املستقبيل لرحالت 

العمل التي تأخذ يف االعتبار خطر العدوى.  عىل سبيل املثال ، تعمل العديد من الرشكات حاليًا 

عىل الحد بشكل كبري من السفر بداعي العمل.

 ويتم تحديد تدابري الحامية والوقاية الالزمة وفًقا لخطر اإلصابة وانتشار العدوى. يف حالة االتصال 

املبارش مع املرىض )مثل املهن الصحية( ، يجب توفري معدات الوقاية الشخصية )قفازات ميكن 

التخلص منها ، مالبس واقية مناسبة ، قناع تنفيس ، حامية العني والوجه( ويجب توخي الحذر 

وتوجيه املوظفني.
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 هل يجب عىل رشكتي أن توفر يل أقنعة واقية؟
 عادة ال ، باستثناء الحاالت الخاصة الخطرة بشكل خاص ، مثل عند العمل يف املستشفيات أو 

يف رحالت العمل إىل املناطق عالية الخطورة.  فائدة األقنعة الواقية مثرية للجدل.  تنصح مدرسة 

ABC للدفاع التابعة للقوات املسلحة النمساوية الرشكات املعنية بشأن التدابري املتخذة ملكافحة 

املخاطر.

هل ميكنني وضع قناع وقايئ مبفردي؟
 يعتمد ذلك عىل ما إذا كان هناك خطر متزايد من اإلصابة بالعدوى يف الرشكة أو فيام يتعلق 

بعملك.  إذا مل يكن هناك خطر متزايد للعدوى ، فقد مينعك صاحب العمل من ارتداء أقنعة واقية 

يف الرشكة.  ويأيت ذلك من التوازن بني الواجب العام للرعاية ومصلحة صاحب العمل بعدم بث 

الخوف يف العمالء بارتداء قناع واٍق.  

يُرجى أيًضا مراعاة ماييل: يف كثري من الحاالت ، ال يساعد ارتداء األقنعة الواقية بتجنب اإلصابة.  

ومع ذلك ، يعد هذا توازنًا صعبًا يف املصالح والجدوى بني العامل وصاحب العمل، وهذا ميكن أن 

يتغري أيًضا اعتامًدا عىل تطور الوضع ويجب تقييمه اعتامًدا عىل الحالة الفردية.

 هل ميكنني رفض الذهاب يف رحلة عمل إىل املناطق التي من املحتمل أن تكون 

معرضة للخطر؟
 نعم ، ميكن للموظفني رفض رحلة عمل إذا كانت هذه الرحلة تعرض صحتهم للخطر إىل درجة 

أعىل من املتوسط.  هذا هو الحال عندما يكون هناك تحذير السفر من وزارة الخارجية.  ميكن أن 

تتغري قامئة منع السفر برسعة يف الوضع الحايل.  ميكنك العثور عىل أحدث تحذيرات السفر عىل 

موقع وزارة الخارجية

 ويف حالة رحلة عمل إىل أماكن أخرى غري محظورة؟
 ال ميكن للموظفني رفض السفر إىل أماكن أخرى إال إذا كان هناك خوف من وجود خطر مرتفع 

لإلصابة يف مكان السفر.  إذا كان لديك مرض سابق يشري إىل خطر صحي عايل ، فيجب عليك 

اإلعالن عن ذلك.  إذا مل يكن هناك تحذير مبنع السفر إىل املكان املقصود، فيجب عليك دامئًا اتباع 

التعليامت.  يف الحاالت الفردية ، سيقرر طبيبك املخاطر الطبية الخاصة بك )عىل سبيل املثال يف 

حالة األمراض املزمنة(.
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 إذا كنت قلًقا بشأن صحتك: تحدث مع طبيبك ورشكتك ما إذا كانت هناك بدائل لرحلة عمل 

كهذه.  تستخدم العديد من الرشكات مؤمترات الفيديو أو املكاملات الجامعية بدالً من ذلك.

ماذا ينطبق عىل موظفي الخدمة املدنية )من يكلف بالخدمة املدنية عوض خدمة 

العلم مثالً(؟
 خدمة املجتمع ليست عالقة عمل باملعنى القانوين.  لذلك ، ال تنطبق مبادئ القانون املدين عىل 

موظفي الخدمة املدنية.  كام أن قانون الخدمة املدنية ال ينظم بوضوح »مكان العمل« - يجب 

عىل املوظف املدين الخضوع لجميع التعليامت التي متكن من أداء املهام املسندة إليه بشكل 

صحيح.  يتم إعطاء هذه التعليامت من قبل املؤسسة املعينة وبالتشاور مع وكالة خدمة املجتمع.


