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 X’inhi l-esperjenza ta’ wara l-COVID? 
Għadna qed nitgħallmu dwar l-impatt tal-COVID-19, iżda nafu li: 

 Persuna waħda minn kull ħamsa jkollha sintomi wara erba’ ġimgħat, u persuna waħda minn kull 
10 jkollha sintomi għal 12-il ġimgħa jew aktar. Għal xi wħud, is-sintomi jistgħu jdumu ħafna xhur. 

 Is-sintomi jistgħu jkunu imprevedibbli u jvarjaw maż-żmien. 
 Sintomi komuni jinkludu għeja estrema, nuqqas ta’ nifs, uġigħ fil-muskoli u fil-ġogi, uġigħ fis-

sider u problemi ta’ saħħa mentali. 
 Il-biċċa l-kbira tal-ħaddiema b’sintomi kontinwi se jkollhom bżonn li jsirulhom arranġamenti fuq 

il-post tax-xogħol, iżda xi wħud jista’ jkun li le. 
 In-natura imprevedibbli u varjabbli tal-COVID fit-tul tfisser li xi ħaddiema jista’ jkollhom bżonn 

jirritornaw għax-xogħol gradwalment, fuq perjodu twil ta’ żmien — u b’hekk jibnu l-kapaċità tax-
xogħol tagħhom. 

 Għaliex il-maniġers huma importanti fl-appoġġ tar-ritorn għax-xogħol? 

Bħala maniġer ta’ spiss tkun l-ewwel punt ta’ kuntatt. L-evidenza turi li l-maniġers tal-linja għandhom 
impatt sinifikanti fuq ir-ritorn b’suċċess għax-xogħol; dak li tagħmel u kif iġġib ruħek jista’ jaffettwa jekk 
il-ħaddiem li qed jirritorna jistax jirritorna lejn ix-xogħol u jibqa’ jaħdem hemm. M’għandekx għalfejn tkun 
espert fil-COVID fit-tul jew li jkollok it-tweġibiet kollha, iżda huwa importanti li tkun hemm biex tappoġġa 
lill-ħaddiem li jkun qed jirritorna, tisma’ t-tħassib tiegħu u tieħu azzjoni fejn tista’. 

 L-importanza li naħdmu flimkien sabiex tinstab soluzzjoni 

Kulħadd huwa differenti. Kull persuna se teħtieġ livelli differenti ta’ appoġġ skont ir-rwol tagħha, is-
sintomi fit-tul, l-ambjent tax-xogħol u s-sitwazzjoni personali. Huwa importanti li nisimgħu l-ħtiġijiet u t-
tħassib tal-ħaddiema li qed jirritornaw, nippermettulhom li jkunu proattivi biex jagħmlu bidliet li 
jippermettulhom jiġġestixxu s-saħħa u x-xogħol tagħhom, u naħdmu flimkien biex insibu soluzzjonijiet li 
jaħdmu għalihom u għat-tim tiegħek. 

 Il-passi ewlenin li għandek issegwi meta tappoġġa lill-ħaddiem li jkun qed jirritorna 

Jekk issegwi dawn il-passi, il-ħaddiem li jkun qed jirritorna jingħata l-aħjar ċans li jerġa’ lura għax-xogħol 
b’mod sikur u li jibqa’ jaħdem hemm. Aktar informazzjoni dwar kull pass hija mogħtija f’din il-gwida. 

 Pass 1: ibqa’ f’kuntatt waqt li l-ħaddiem ikun assenti mix-xogħol. 

 Pass 2: ipprepara għar-ritorn tal-ħaddiem. 

 Pass 3: agħmel konverżazzjoni dwar ir-ritorn għax-xogħol. 

 Pass 4: ipprovdi appoġġ matul l-ewwel jiem ta’ wara r-ritorn għax-xogħol. 

 Pass 5: ipprovdi appoġġ kontinwu u agħmel rieżami fuq bażi regolari. 

 Kif tuża din il-gwida 

F’din il-gwida tista’ ssib informazzjoni biex tgħinek tappoġġa lill-ħaddiema li jirritornaw għax-xogħol wara 
infezzjoni tal-COVID-19 jew COVID fit-tul. Din l-informazzjoni tista’ tintuża flimkien mal-prattiki eżistenti 
tal-ġestjoni tal-assenzi tal-organizzazzjoni tiegħek. 

Ftakar, jekk m’intix ċert minn dak li għandek tagħmel, irrikorri għand-dipartiment tar-riżorsi umani tiegħek 
— m’għandekx għalfejn tagħmel dan kollu waħdek. 

 

 

Dan il-fuljett joffri gwida dwar kif il-maniġers jistgħu jappoġġaw lill-ħaddiema b’sintomi kontinwi biex jerġgħu 
lura għax-xogħol wara infezzjoni tal-COVID-19 jew COVID fit-tul. 

L-EU-OSHA żviluppat ukoll gwida għar-ritorn għax-xogħol wara l-COVID-19 għal ħaddiema li qed jirkupraw 
— ara https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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X’inhuma “wara l-COVID” u “COVID fit-tul”? 
Għal ħafna nies, is-sintomi tal-COVID-19 idumu ftit jiem, għalkemm is-sintomi jistgħu normalment idumu 
minn ġimagħtejn sa erba’ ġimgħat. Dan jissejjaħ “COVID akut”. “COVID fit-tul” huwa terminu li ta’ spiss 
jintuża jekk wara erba’ ġimgħat is-sintomi jkunu għadhom qed iwaqqfu lil persuna milli tagħmel attivitajiet 
normali. Termini oħra użati biex jiddeskrivu l-istess kundizzjoni jinkludu “COVID-19 sintomatiku 
kontinwu” (sintomi li jdumu bejn 4 ġimgħat u 12-il ġimgħa) u “sindromu ta’ wara l-COVID-19” (12-
il ġimgħa jew aktar). 

 Għad hemm ħafna x’wieħed jitgħallem dwar l-impatt tal-COVID-19, iżda l-istudji ta’ riċerka 
jiżvelaw li: 

 Persuna waħda minn kull ħamsa jkollha sintomi wara erba’ ġimgħat, u persuna waħda minn kull 
10 jkollha sintomi għal 12-il ġimgħa jew aktar. Għal xi wħud, is-sintomi jistgħu jdumu ħafna xhur. 

 Hemm varjazzjoni sinifikanti fis-sintomi bejn l-individwi u l-ebda perkors dijanjostiku definit għall-
COVID fit-tul. 

 Is-sintomi tal-COVID fit-tul jistgħu jkunu imprevedibbli u jvarjaw maż-żmien; għal xi persuni, is-
sintomi jibqgħu għaddejjin, għal oħrajn jitfaċċaw u jitilqu. 

 Sintomi komuni jinkludu: 

  għeja — għeja li ma tgħaddix bil-mistrieħ 
  nuqqas ta’ nifs 
  uġigħ fil-muskoli u fil-ġogi 
  uġigħ fis-sider 
  sogħla 
  problemi tas-saħħa mentali inkluż l-ansjetà u d-dipressjoni. 

 sintomi oħra jinkludu wġigħ ta’ ras, diffikultajiet biex taħseb u ssib il-kliem it-tajjeb, problemi tal-
qalb u tal-pressjoni tad-demm, telf tas-sens tax-xamm, raxx tal-ġilda, problemi diġestivi, telf ta’ 
aptit u wġigħ fil-griżmejn. 

 Il-COVID fit-tul jista’ jkollu xejriet mhux tas-soltu: attakki ripetuti u fażijiet b’sintomi ġodda, xi 
drabi mhux tas-soltu. Każ inizjalment ħafif jew saħansitra asintomatiku jista’ jiġi segwit minn 
sintomi severi li jaffettwaw b’mod sinifikanti l-attivitajiet ta’ kuljum. 

 

Għaliex il-maniġers huma importanti fl-appoġġ tar-ritorn 
għax-xogħol? 
L-esperjenza li wieħed ma jkunx qed iħossu sew, speċjalment bil-COVID fit-tul, bis-sintomi li jvarjaw u 
mhux tas-soltu tiegħu, tista’ tkun ta’ tħassib kemm għall-ħaddiem kif ukoll għall-maniġer, iżda m’hemmx 
għalfejn tkun hekk — il-parir f’dan il-fuljett se jgħin lill-maniġers jagħtu appoġġ lill-ħaddiema li jirritornaw 
lura għax-xogħol. 

Kulħadd kellu esperjenza differenti wara l-COVID-19; huwa ta’ sfida għal xi wħud, iżda għal ħafna nies 
li jerġgħu lura għax-xogħol f’xi kapaċità (mhux neċessarjament full-time jew għall-istess dmirijiet) huwa 
importanti minħabba raġunijiet finanzjarji, it-titjib tas-saħħa mentali u raġunijiet soċjali, u biex jingħataw 
ċans aħjar biex jibqgħu jaħdmu — jista’ saħansitra jgħinhom jirkupraw. 

 Bħala maniġer għandek rwol vitali fl-għoti ta’ appoġġ lill-ħaddiem tiegħek li jirritorna lura għax-
xogħol. Bħala maniġer int: 

 spiss tkun l-ewwel punt ta’ kuntatt għall-ħaddiem; 

Kelma ta’ kuraġġ: għalkemm il-fatt li wieħed jirkupra mill-COVID-19 jista’ jkun proċess li jieħu ż-żmien, 
ħafna nies jaqilbu għall-aħjar maż-żmien, u t-trattamenti huma mistennija li jitjiebu hekk kif insiru nafu 
aktar dwaru. Ir-ritorn għax-xogħol huwa parti mill-proċess ta’ rkupru, anke jekk irid ikun flessibbli jew 
jinvolvi sigħat imnaqqsa u xogħol kostanti fuq diversi xhur. 
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 tinsab fl-aħjar pożizzjoni biex tgħin lill-ħaddiem iħossu apprezzat u tgħinu jżomm sens ta’ 
identità meta ma jkunx qed iħossu fl-aħjar stat ta’ saħħa; 

 kapaċi timplimenta modifiki fl-impjieg jew aġġustamenti tax-xogħol biex tgħinhom ilaħħqu kemm 
mal-impjieg tagħhom kif ukoll ma’ saħħithom meta jirritornaw. 

Ir-riżorsi umani jista’ jkollhom ukoll rwol sinifikanti, billi jappoġġaw lill-maniġers filwaqt li jwettqu għadd 
ta’ kompiti msemmija f’din il-gwida. 

X’għandhom jagħmlu l-maniġers biex jgħinu lil xi ħadd bil-
COVID fit-tul biex jirritorna lura għax-xogħol? 
 Kulħadd huwa differenti. 

Kull persuna se teħtieġ livelli differenti ta’ appoġġ skont ir-rwol tagħha, is-sintomi fit-tul, l-ambjent tax-
xogħol u s-sitwazzjoni personali. Huwa importanti li nisimgħu l-ħtiġijiet u t-tħassib tagħhom, nippermettu 
li jkunu proattivi biex jagħmlu bidliet li jippermettulhom jiġġestixxu s-saħħa u x-xogħol tagħhom, u 
naħdmu flimkien biex insibu soluzzjonijiet. Jekk issegwi dawn il-passi se tgħin biex tippjana x’jista’ jsir u 
jippermettilek tagħti lill-ħaddiema tiegħek li jkunu qed jirritornaw l-aħjar ċans li jerġgħu lura għax-xogħol 
b’mod sikur u li jibqgħu jaħdmu hemm. 

Pass 1: ibqa’ f’kuntatt waqt li l-ħaddiem ikun assenti mix-xogħol. 
 Żomm il-kuntatt. Għarrafhom li ma nsejthomx. Aqbel dwar kif se tibqa’ f’kuntatt (frekwenza; 

permezz tat-telefon jew email). 
 Iddiskuti d-drittijiet legali u d-dmirijiet kemm tal-impjegatur kif ukoll tal-ħaddiem rigward il-

leave minħabba mard. Jekk il-ħaddiem ma jaħdimx għal numru ta’ jiem, jista’ jkun hemm bżonn 
li tiġi pprovduta notifika formali skont ir-rekwiżiti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħek. 

 Aqbel dwar dak li se tgħid lill-oħrajn. Huwa importanti li jkun hemm qbil dwar liema 
informazzjoni għandha tiġi kondiviża mal-kollegi u l-klijenti, iżda għandha tiġi rispettata l-
kunfidenzjalità. 

 Jekk għandek aċċess għal servizzi tas-saħħa okkupazzjonali u/jew psikoloġiċi/ta’ appoġġ 
għall-benesseri, informa lill-ħaddiema dwar l-appoġġ disponibbli u kif taċċessah. Is-servizzi 
tas-saħħa okkupazzjonali u t-tobba għandhom l-esperjenza li jagħtu pariri dwar l-aġġustamenti 
u l-appoġġ, jikkomunikaw pariri lill-maniġers rilevanti wara li jiksbu l-kunsens tal-ħaddiema. 

 Iddiskuti mal-ħaddiem ix-xewqat tiegħu/tagħha rigward interventi, programmi ta’ riabilitazzjoni, 
taħriġ tax-xogħol u aġenziji esterni tar-ritorn għax-xogħol. 

 Agħti permess lill-ħaddiem jistrieħ u jirkupra. Ħafna nies iħossuhom ħażin li ma jkunux qed 
jaħdmu u dan jista’ jxekkel il-fejqan tagħhom — għarrafhom li qiegħed hemm biex tgħinhom u 
tappoġġahom, aktar milli tistaqsihom meta jaħsbu li se jmorru lura għax-xogħol. 

 Agħti informazzjoni lill-ħaddiema dwar kwalunkwe politika ta’ riabilitazzjoni stabbilita fil-
kumpanija tiegħek, kemm jekk speċifika għall-COVID-19 kif ukoll jekk le. 

Pass 2: ipprepara għar-ritorn tal-ħaddiem 
 Xi persuni jistgħu jeħtieġu awtorizzazzjoni medika qabel ma jirritornaw lura għax-xogħol 

— pereżempju fejn ix-xogħol jinvolvi sforz fiżiku kbir jew livell għoli ta’ stress, jew rwoli kritiċi 
għas-sikurezza, jew meta l-ħaddiema jkollhom kundizzjonijiet tas-saħħa minn qabel li jkunu 
marru għall-agħar minħabba l-COVID-19. 

 Poġġi lilek innifsek fis-sitwazzjoni tagħhom: kif tħossok kieku kont serjament marid u ma 
tkunx ċert jekk hux se tirkupra kompletament? Ipprova aħseb dwar kif il-persuna tista’ tkun qed 
tħossha, dwar dak li tkun imħassba dwaru u x’jistgħu jkunu l-prijoritajiet tagħha. 

 Ippjana konverżazzjoni dwar ir-ritorn għax-xogħol biex jintlaħaq qbil dwar pjan għar-
ritorn. Xi ħaddiema jistgħu jesperjenzaw sintomi li jvarjaw u jistgħu jieħdu ż-żmien biex ikunu 
jistgħu jaħdmu fl-istess livell bħal ma kienu qabel. Kun lest li tkun flessibbli u biex l-affarijiet 
jinbidlu maż-żmien — jista’ jkollok bżonn tbiddel il-pjan. Is-servizzi tas-saħħa okkupazzjonali, 
is-superviżuri u r-rappreżentanti tal-ħaddiema jistgħu jappoġġaw tali arranġamenti. 
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 Ikkonsulta mas-servizz tas-saħħa okkupazzjonali tiegħek jew mat-tabib okkupazzjonali 
dwar kif għandek tadatta l-post tax-xogħol. Jistgħu wkoll ikunu f’pożizzjoni li jikkonsultaw lit-
tobba li qed jittrattaw lill-ħaddiem tiegħek. 

 Ipprovdi informazzjoni dwar il-COVID fit-tul u dwar kwistjonijiet ta’ ritorn lejn ix-xogħol lill-kollegi 
u s-superviżuri tal-ħaddiem. 

 Ikkunsidra li tfittex parir u li tuża xi skemi ta’ appoġġ, jew li tieħu vantaġġ minn xi 
dispożizzjonijiet governattivi — ġeneriċi jew speċifiċi għall-COVID-19 — li jipprovdu 
appoġġ għall-aġġustamenti fuq il-post tax-xogħol biex il-ħaddiema jibqgħu jaħdmu. 

Pass 3: agħmel konverżazzjoni dwar ir-ritorn għax-xogħol 
 Qabel il-konverżazzjoni aħseb x’modifiki għall-impjieg u għad-dmirijiet jistgħu jkunu għażliet 

fattibbli u itlob lill-ħaddiem jagħmel l-istess. Ara li jiġu għal-laqgħa ppreparati biex jiddiskutu kif 
il-kundizzjoni tagħhom jista’ jkollha impatt fuq xogħolhom, x’kompiti jħossu li jistgħu jagħmlu 
issa u, fuq kollox, x’modifiki se jgħinuhom biex jagħmlu (parti minn) xogħolhom. Fakkarhom biex 
jieħdu parir mit-tobba tagħhom dwar kwalunkwe ħaġa li għandhom u m’għandhomx jagħmlu u 
biex jinvolvu lil servizzi tas-saħħa okkupazzjonali jew lil tobba. Jista’ jkun utli li tinvolvi lir-riżorsi 
umani, lill-imsieħba, lis-superviżur tal-ħaddiema jew lir-rappreżentanti tal-ħaddiema. 

 Il-maniġer tal-linja u l-ħaddiem jistgħu jelenkaw l-eżiġenzi tax-xogħol taħt il-kategoriji li 
ġejjin u jallokaw perċentwal stmat għal kull jum li jieħdu tali eżiġenzi (qabel l-assenza 
minħabba mard), u jistabbilixxu jekk l-ħaddiem jipperċepixxix li t-talbiet se jkunu kwistjoni 
li taffettwa r-ritorn għax-xogħol: 

 konjittiv — ipproċessar ta’ data kumplessa, dħul ta’ data li jeħtieġ konċentrazzjoni intensa, 
bdil rapidu tal-kompiti, użu ta’ sistemi multipli, teħid ta’ deċiżjonijiet kumpless, teħid ta’ 
deċiżjonijiet rapidu u b’riskju għoli, ġestjoni ta’ diversi partijiet ikkonċernati jew rapporti; 

 fiżiku — ripetittiv, qagħdiet statiċi, ċaqliq okkażjonali ta’ oġġetti skomdi jew tqal; 
 emozzjonali — trattament ta’ persuni/tfal vulnerabbli, jew klijenti/klijenti f’diffikultà, 

potenzjal ta’ aggressjoni jew vjolenza, il-ħtieġa li tkun emozzjonalment flessibbli u 
reżiljenti. 

 Dan jista’ jgħin biex jiġu identifikati aġġustamenti speċifiċi u utli. 

 Matul il-konverżazzjoni, ħu l-ħin biex tiċċekkja ftit dwarhom u ġġiegħlhom iħossuhom komdi; 
staqsi kif inhuma u jekk hemmx xi ħaġa li huma mħassbin dwarha, u ara x’soluzzjonijiet hemm. 
Tkellem dwar modifiki possibbli tax-xogħol, il-prijoritajiet tax-xogħol u l-iskeda tax-xogħol għall-
ewwel ġimgħat tar-ritorn tagħhom — ara x’ideat għandhom. Spjega li se timmonitorja u 
tirrieżamina kif sejrin l-affarijiet . Iddiskuti x’jistgħu jinvolvu l-ewwel jum u l-ewwel ġimgħa tax-
xogħol. Aqbel dwar pjan ta’ ritorn għax-xogħol li t-tnejn li intom tħossukom komdi bih. Irid ikun 
prattikabbli, jiġifieri kun ċert li jistabbilixxi min jeħtieġ li jagħmel xiex u meta. Jeħtieġ ukoll li jkun 
flessibbli għaliex, sakemm tipprova, ma tkunx taf x’jaħdem għat-tnejn li intom. Ikkondividi l-pjan 
mas-servizzi tas-saħħa okkupazzjonali jew mat-tobba okkupazzjonali, u kkunsidra wkoll li 
tikkondividih mar-riżorsi umani, jew mal-kollegi tal-ħaddiem. 

 Evita kwalunkwe aġġustament mhux bżonnjuż. 

Pass 4: ipprovdi appoġġ matul l-ewwel jiem tar-ritorn għax-xogħol 
 Kun ċert li tkun disponibbli biex tilqagħhom lura fl-ewwel jum. 
 Tihom il-permess biex jieħdu l-affarijiet bil-mod meta jibdew, minħabba li dan jipprevjeni li 

jħossuhom mgħobbija żżejjed u jnaqqas ir-riskju ta’ aktar assenza. 
 Fakkarhom dwar il-prijoritajiet tax-xogħol, l-iskeda u l-modifiki li qbiltu dwarhom u ċċekkja li 

dawn huma implimentati u li qed jaħdmu tajjeb. 
 Kun ċert li l-ħaddiem li rritorna jiġi aġġornat dwar kwalunkwe bidla li tkun saret fil-mod ta’ kif isir 

ix-xogħol, introduċihom ma’ kollegi ġodda, għidilhom dwar kwalunkwe aħbar reċenti, eċċ. 
 Organizza kontrolli regolari biex titkellmu dwar kif qed jiġġestixxu saħħithom u xogħolhom. 
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Pass 5: ipprovdi appoġġ kontinwu u rrieżamina fuq bazi regolari 
Dan huwa l-aspett fejn l-affarijiet huma ftit differenti mill-proċedura tas-soltu ta’ ritorn għax-xogħol. 
Minħabba li s-sintomi ta’ wara l-COVID-19 ivarjaw u jinbidlu maż-żmien, huwa ħafna aktar importanti li 
l-ammont tax-xogħol/modifiki tax-xogħol jiġu rieżaminati fuq bażi regolari. Jekk ikun possibbli, huwa 
rrakkomandat rieżami regolari tal-progress wara r-ritorn għax-xogħol ma’ professjonist tas-saħħa 
okkupazzjonali. B’dan il-mod tista’ tantiċipa l-problemi u tiżgura li l-ħaddiem tiegħek ikollu l-aħjar ċans 
possibbli li jiġġestixxi kwalunkwe sintomu li jista’ jkollu u fl-istess waqt jibqa’ jaħdem. 

 Ikkomunika regolarment u b’mod miftuħ. Organizza kontrolli biex tara x’qed jaħdem u 
x’jeħtieġ li jiġi rieżaminat. 

 Irrieżamina l-ammont tax-xogħol u ftiehem biex iżżid il-kompiti gradwalment hekk kif jgħaddi 
ż-żmien — xi kultant dan jista’ jdum xhur aktar milli ġimgħat. Għal xi nies, ritorn ta’ suċċess jista’ 
jkun aktar probabbli jekk dan isir b’pass kajman. Dan x’aktarx jipprevjeni li wieħed jirkadi u 
b’hekk jiġu evitati aktar assenzi. Għal xi nies, is-sintomi kontinwi jistgħu jfissru li ma jkunux 
jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti tax-xogħol — jekk dan ikun il-każ, jista’ jkun li jkun wasal iż-żmien 
li titkellem dwar bidla fid-dmirijiet jew trasferiment. 

 Fittex parir mingħand ir-riżorsi umani fejn xieraq. Jista’ jkun hemm bżonn li jiġu implimentati 
politiki interim dwar il-COVID-19, b’mod partikolari fir-rigward tal-assenzi minħabba mard u l-
ħtieġa li jingħata appoġġ minflok li jiġu ppenalizzati dawk li jeħtieġu perjodu estiż ta’ assenza 
jew li jkollhom dmirijiethom modifikati. 

 Assenza estiża jew xogħol modifikat jista’ jkollhom implikazzjonijiet għat-taħriġ tal-persunal; 
ikkunsidra kif dan jista’ jaffettwa r-rekwiżiti tat-taħriġ, b’mod partikolari fi professjonijiet regolati. 

 Żomm għajnejk fuq l-ammont ta’ xogħol tal-ħaddiema l-oħra. Skont ir-rati ta’ infezzjoni fiż-
żona lokali tiegħek u l-protokolli stabbiliti, jista’ jagħti l-każ li bosta mill-ħaddiema tiegħek ikunu 
assenti minħabba l-COVID-19 jew minħabba l-effetti fit-tul fil-każ ta’ mard serju. L-assenza jew 
it-tnaqqis fil-kapaċità tax-xogħol ta’ għadd sostanzjali ta’ ħaddiema jistgħu jikkawżaw pressjoni 
fuq l-attivitajiet kontinwi u l-ħaddiema l-oħra. Żomm kwalunkwe ammont ta’ xogħol addizzjonali 
baxx kemm jista’ jkun u kun żgur li dan ma jdumx wisq. Il-maniġers tal-linja għandhom rwol 
importanti fil-monitoraġġ tas-sitwazzjoni u biex jiżguraw li l-ħaddiema individwali ma jkunux 
mgħobbija żżejjed. Irrispetta r-regoli u l-ftehimiet dwar is-sigħat tax-xogħol u l-perjodi ta’ mistrieħ 
u agħti d-dritt ta’ skonnessjoni lill-ħaddiema meta ma jkunux qed jaħdmu. 

 Irrispettivament mill-organizzazzjoni tad-distribuzzjoni ta’ vaċċini, jew ir-ritorn għax-xogħol għal 
dawk li rkupraw, żomm il-miżuri rakkomandati għall-kontroll tal-infezzjonijiet (inkluż it-tbegħid 
soċjali, il-ħasil tal-idejn/l-iġjene regolari u l-użu ta’ maskri tal-wiċċ) biex tipprevjeni t-tixrid tal-
virus. Dawn il-passi jibqgħu importanti, anke meta jiġi ddistribwit il-vaċċin. 

 Bħala parti mir-rieżami tar-ritorn għax-xogħol, kun żgur li l-ħaddiem ma jkunx qed juża l-enerġija 
kollha tiegħu fuq ix-xogħol, mingħajr ma jħalli ħin għall-familja, għas-soċjalizzazzjoni u għad-
divertiment. 

Eżempji ta’ modifiki fix-xogħol 
Hemm ħafna modifiki possibbli jew bidliet żgħar li jistgħu jagħmluha aktar faċli għall-ħaddiema li 
jirritornaw biex jikkontrollaw saħħithom u xogħolhom. Il-professjonisti tas-saħħa okkupazzjonali jaraw l-
aħjar riżultati meta l-maniġer u l-ħaddiema jiftiehmu flimkien. Kun flessibbli. Tibżax tagħmel 
suġġerimenti u tinkoraġġixxi ideat mingħand il-ħaddiem tiegħek, iżda evita li timponi aġġustamenti. 
Ovvjament, jista’ jkun li ma tkunx tista’ takkomoda kull suġġeriment, iżda normalment ikun possibbli li 
ssib modifiki fattibbli li jkunu adatti għax-xogħol. L-għan ewlieni huwa li jkun hemm pjan li taqblu dwaru 
t-tnejn li intom. 

Ritorn gradwali u sigħat tax-xogħol 
Minħabba t-tul ta’ żmien u l-impatt tas-sintomi ta’ wara l-COVID, in-nies jista’ jkollhom bżonn jirritornaw 
b’mod gradwali għax-xogħol, magħruf ukoll bħala “ritorn gradwali”. Ritorn standard, qasir u gradwali 
x’aktarx li ma jkunx adegwat għall-COVID fit-tul. Ir-ritorni gradwali jistgħu jiġu adattati hekk kif jgħaddi 
ż-żmien, u dan jista’ jfisser ħafna ġimgħat jew xhur. 
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Għal dawk il-ħaddiema b’sintomi ta’ għeja, ix-xogħol mill-bogħod u x-xogħol “kostanti” (jiġifieri li jaħdmu 
b’waqfiet ta’ mistrieħ kif determinat mis-sintomi) huma importanti. Xi ħaddiema jistgħu jkunu f’pożizzjoni 
li jkomplu jaħdmu s-sigħat sħaħ tagħhom; għal oħrajn tnaqqis ippjanat tas-sigħat tax-xogħol jista’ jkun 
aktar effettiv. 

Xi drabi l-ħaddiema bil-COVID fit-tul jistgħu jirkadu jekk jisfurzaw wisq, u dan jista’ jkun li ma jidhirx sa 
bosta jiem wara. Jeħtieġ li tkun iggwidat mill-ħaddiem (u tkun konxju li huma wkoll għadhom jitgħallmu 
kif jgħixu u jiġġestixxu s-sintomi tagħhom). 

Eżempji oħra 
Il-modifiki għandhom ikunu adattati għall-individwu u se jiddependu mis-sintomi u l-limitazzjonijiet 
speċifiċi tagħhom, kif dawn jaffettwaw l-abbiltà tagħhom li jagħmlu l-affarijiet u r-rwol tax-xogħol. Huma 
meħtieġa pjanijiet individwalizzati ta’ rkupru u riabilitazzjoni. Xi wħud minn dawn li ġejjin jistgħu jidhru 
ovvji, iżda jkun utli li dawn jiġu fformalizzati biex jiġi żgurat li dawn iseħħu: 

 tibdil fil-ħinijiet tax-xogħol (bidu, tmiem u pawżi); 
 tibdil fis-sigħat li jinħadmu, eż. ġranet iqsar, ġranet ta’ waqfien bejn il-ġranet tax-xogħol; 
 tibdil għal xogħol bix-xift, eż. ikkunsidra li tissospendi xiftijiet tard jew kmieni u/jew xogħol ta’ 

billejl, b’hekk l-individwu jaħdem meta jkun fl-aqwa tiegħu; 
 tibdil fil-mudelli tax-xogħol, eż. xogħol kostanti, pawżi regolari u/jew addizzjonali; 
 tibdil fl-ammont ta’ xogħol, eż.: 

 stabbilixxi inqas kompiti min-normal fi żmien partikolari stabbilit 
 agħti aktar ħin biex jitlestew il-kompiti tas-soltu u evita li jkun hemm dati ta’ skadenza 

stretti; 
 oħloq bidliet temporanji fid-dmirijiet jew fil-kompiti (“kompiti mibdula”); 
 agħti appoġġ, eż.: 

 linja ta’ għajnuna ċara — persuna li wieħed jista’ jistaqsi jew jiċċekkja magħha 
 sistema ta’ “ħbieb” 
 ħin liberu għall-appuntamenti tal-kura tas-saħħa 
 ma jaħdmux f’iżolament; 

 objettivi ċari u mekkaniżmi ta’ rieżami; 
 xogħol mid-dar għal parti mill-ħin, fejn possibbli; 
 kontrolli regolari dwar jekk is-sintomi humiex qed ivarjaw; 

Jekk taħseb li l-kundizzjoni medika x’aktarx li titqies bħala diżabilità, l-impjegatur jista’ jkollu rekwiżit 
legali addizzjonali biex jagħmel aġġustamenti raġonevoli. Fittex parir mis-servizz tas-saħħa 
okkupazzjonali u mir-riżorsi umani. 

Kif jistgħu s-servizzi tas-saħħa okkupazzjonali jgħinu lill-
maniġers u lill-ħaddiema li jirritornaw għax-xogħol? 
Meta t-tul ta’ żmien ta’ marda jkun twil, ir-ritorn għax-xogħol li jkun kmieni wisq jew ritorn għal ammont 
ta’ xogħol bħal qabel jista’ jikkawża rikaduta. Il-professjonisti tas-saħħa okkupazzjonali jistgħu jgħinu 
b’diversi modi: 

 billi jipprovdu appoġġ fir-reviżjoni effettiva tal-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol biex 
jindirizzaw il-COVID fit-tul u r-ritorn għax-xogħol, kif ukoll f’termini ta’ miżuri ta’ kontroll fuq il-
post tax-xogħol; 

 billi jwettqu valutazzjonijiet individwalizzati, jiġġeneraw pjan individwalizzat ta’ rkupru u 
riabilitazzjoni, u jiżguraw li l-investigazzjonijiet mediċi rilevanti jkunu twettqu; 

 huma jkollhom esperjenza fil-valutazzjoni tal-ħaddiema b’kundizzjonijiet tas-saħħa ġodda u 
kundizzjonijiet li ma tantx huma mifhuma, u fl-evalwazzjoni tal-impatt tas-sintomi fuq il-
funzjonament; 

 billi jikkontribwixxu għal valutazzjoni individwalizzata tar-riskju fuq il-post tax-xogħol/kompitu 
miegħek u mal-kollega tiegħek; 

 billi jqisu s-sikurezza tal-ħaddiem individwali u tal-koħaddiema tiegħu; 
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 billi jistabbilixxu sorveljanza tas-saħħa jekk ikun meħtieġ aġġustament għall-valutazzjoni 
standard tas-saħħa għal xi riskju ieħor. 

Għal aktar informazzjoni, ikkonsulta professjonist tas-saħħa okkupazzjonali, is-servizz tas-saħħa 
okkupazzjonali jew tabib okkupazzjonali. 

 

Ir-responsabbiltajiet ġenerali ta’ maniġer 
Ir-rwol tiegħek huwa li tappoġġa lill-ħaddiem li jkun qed jirritorna billi żżomm komunikazzjoni miftuħa u 
tappoġġa modifiki tax-xogħol fejn possibbli. M’għandekx bżonn li jkollok it-tweġibiet kollha. 

Jekk m’intix ċert x’għandek tagħmel jew teħtieġ għajnuna u parir, itlob l-għajnuna mingħand maniġers 
oħra, mingħand professjonist tar-riżorsi umani tiegħek jew minn professjonist tas-saħħa okkupazzjonali. 

Jekk taħdem ma’ organizzazzjoni kbira, kun ċert li taf fejn issib informazzjoni dwar dan li ġej: 

 il-politiki tar-ritorn għax-xogħol stabbiliti mill-organizzazzjoni tiegħek; 
 mogħdijiet ta’ appoġġ għall-benesseri u psikoloġiċi (eż. konsulenza, networks tal-persunal); 
 appoġġ għar-riabilitazzjoni (eż. fiżjoterapija); 
 appoġġ prattiku dwar kwistjonijiet bħall-kura tat-tfal u kundizzjonijiet tas-saħħa fit-tul. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awtur(i): Il-Professur Ewan Macdonald, Dr Drushsca Lalloo, Dr Clare Raynor u Dr Jo Yarker, SOM Long 
COVID Group (Soċjetà tal-Mediċina Okkupazzjonali). 

L-EU-OSHA tixtieq tirringrazzja lis-Soċjetà tal-Mediċina Okkupazzjonali (SOM) 

Ġestjoni tal-proġett: Ioannis Anyfantis, Elke Schneider, William Cockburn, l-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà u s-Saħħa fuq ix-Xogħol, (EU-OSHA). 

© L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, 2021 

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata bil-kundizzjoni li s-sors ikun rikonoxxut. 

Il-COVID-19 hija marda ġdida, għalhekk, dan huwa dokument interim li se jiġi aġġornat hekk 
kif issir disponibbli informazzjoni ġdida. 

L-EU-OSHA pproduċiet għadd ta’ dokumenti ta’ gwida u għodod għall-intrapriżi biex jindirizzaw 
l-impatt tal-COVID-19 fuq il-postijiet tax-xogħol. Dawn jistgħu jiġu kkonsultati billi wieħed iżur it-
taqsima web iddedikata għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Waqqaf il-
Pandemija. 

Materjal addizzjonali jista’ jinstab billi wieħed iżur it-taqsima tal-web tal-EU-OSHA Riabilitazzjoni 
u ritorn għax-xogħol. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
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