
 

 

 دهیم؟بازگشت به محل کار کاهش  برایاضطراب کارگران را چگونه 

 

سؤاالتی را  EV Construction ایمنی در بخش مدیران، متحدهایاالت ویروس کرونا در گیری جهانیهمههای ابتدایی در هفته

د خواستنمی هاآن .کردند مطرح ،بودند فزاینده ویروسکه نگران ایمنی کار در هنگام شیوع  پیمانکاران فرعیاز کارمندان و 

 کنند.سالمت افراد را حفظ میشرکت  ؤسایرچگونه بدانند 

 و تمیز بودن ایمنی برایها ای از پروتکلمجموعه سرعتبه های خودبا توجه به نگرانیمستقر در هلند، میشیگانی شرکت 

 .تهیه کردکاری  هایسایت

 .نخواهد داشتپیشامدهای بعدی وجود  در خصوصچیزی برای نگرانی  مشارکت همه افرادبا  معتقد است Novakoskiشرکت 

در اوایل بحران به دلیل تمهیدات بهداشتی  ی کهکارگراناز  57حدود %تمرکز این شرکت بر ایمنی و شفافیت باعث شده تا 

 .ها برگردندبه پروژهتصمیم به ماندن در خانه داشتند 

ها رای مالقات با کارمندان از پروژهایمنی روزانه ب ؤسای بخش، رTricia Kagerer مدیریت ریسک بخش به گفته معاون اجرایی

 توانیمما نمیگوید می Kagerer مهیا است.دهند که آنچه را برای موفقیت الزم دارند، اطمینان می هاآنبه کنند و بازدید می

توانیم رفتار خود را در محل کار و ما میوجود دارد. جوامع ما بین و  متحدهایاالتدر  91کووید  واقعیت را تغییر دهیم که این

 داریم.برای سالم ماندن برهایی قدمخانه تغییر دهیم و 

 جلوگیری از غیبت

ستند نتوان، خانوادهناایمن به سالخوردگان یا اعضای  ویروس و انتقال آن ابتال بهز ترس ا ساختمانیدر سراسر کشور، کارگران 

 .خود برآیند کارپس از  خوبیبه

 



 

 

 از 57% ،چالش پیمانکاران است ترینبزرگنشان داد که برخورد با کارمندان مضطرب  وسازساختسی جدید در مورد یک برر 

 .است هاآندر تجارت  یانبحر گذارترین مواردتأثیر از یکی ،این اندگفته دهندگانپاسخ

 مانکارانپی از بسیاری که هاییغیبت نرخ کاهش به ،پیشگیرانه رویکرد یک. است مهم امر این از خاطر اطمینان و حفظ کارکنان

 .کرد خواهد کمک هستند روبرو آن با حاضر حال در

 اجتماعی گذاریفاصلهدرباره تمیز بودن محل کار و نگرانی کارمندان  به پیمانکاران باید، هاسایتدر کار انجام شدن  تسهیلبرای 

 .هیه کنندتها در راستای به رسمیت شناختن این ترسمدیران باید قوانینی . توجه کنند

 کنند.میبه کاهش مسئولیت کارفرما نیز کمک  ه کار خود برگردند بلکهکارمندان ب شودباعث می تنهانهاین مراحل 

 عالئم استرس

نند. کنرم می وپنجهدست ییباالسابقه هنوز با اضطراب بی دورهبیشتر کارفرمایان، برخی از کارگران در این  علیرغم تالش

Kagerer بین ا ر، عصبانیت، از دست دادن تمرکز و مشکل در خواب ازحدبیشمانند نگرانی مدیران باید عالئم استرس  گویدمی

 .تیم تشخیص دهنداعضای 

 ساس خوبیکه اح طبیعی استایم. ن چیزی را تجربه نکردهاز ما در زندگی خود چنی کدامهیچنرمال نیست؛  یگیربحران همه

 داشته باشیم.ن

نگرانی مداوم  .گذاردکه بر ایمنی نیروی کار تأثیر می شودبسیاری موارد به تواند منجر استرس کنترل نشده می داضافه کر وی

سالمت  رب ؤثرمسائل م تواند منجر به آسیب شود.میساعته  42 اخبار، فشارهای خانوادگی و 91کووید  قرار گرفتن در معرض از

 .کندها ایجاد میخطرات ایمنی بیشتری را برای سایتشود که  یتواند منجر به اعتیادروانی همچنین می

Kagerer نان خود کارک شناسایی عالئم استرس عملیات ساختمانی باید به دنبالهای زمان دیگری، تیم گفت، اکنون بیش از هر

 .کارمندان خود فراهم کنند پذیریو منابع الزم را برای کاهش تأثیر دباشن
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