الدليل الوطني
لمنع وضبﻂ العدوى
في ﻇل جائحة كورونا

٢٠٢٠

تتقــدم وزارة الصحــة األردنيــة بالشــكر الجزيــل لمنظمــة الصحــة العالميــة ،ومنظمــة الهجــرة الدوليــة ،ومنظمــة األمــم المتحــدة
للطفولــة علــى مســاهمتهم فــي إعــداد ومراجعــة «الدليــل الوطنــي لمنــع وضبــط العــدوى فــي ظــل جائحــة كورونــا» فــي المملكــة
األردنيــة الهاشــمية.

الدليل الوطني
لمنع وضبط العدوى في
ظل جائحة كورونا
وزارة الصحة
٢٠٢٤-٢٠٢٠

فريق اإلعداد
الدكتورة اآلء فايق بن طريف /رئيس قسم ضبط العدوى
السيد إبراهيم جمال سليمان  /ممرض قانوني  /مستشار ضبط عدوى
شارك باإلعداد
السيدة رجاء أبو ترابه  /ممرض قانوني /مستشار ضبط عدوى
السيد سلطان البنا  /ممرض قانوني /مستشار ضبط عدوى
الممرضة سوزان الحجاوي /ممرضة ضبط عدوى
السيد علي محمد فخري بني عيسى /استشاري ضبط عدوى
السيدة هبة ابراهيم الزامل /اختصاصي ضبط عدوى

2

قائمة المحتويات
المقدمــة ٤ ......................................................................................................................................................................................................................................
تعريــف الحــاالت ٤ .........................................................................................................................................................................................................................
فــرز وتصنيــف الحاالت المشــتبه إصابتها بفيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد٥ ................................................................................................... 19-
إجراءات ضـبط الــــعدوى عند التـــعامل مع الــحـــاالت المشتبـــهة والمـــثبت إصـــابتها بفيروس (كوفيد )19-داخل المؤسسات الصحية ١١
الوقايــة ،التشــخيص والتعامــل مــع خطــر اإلصابة بفيروس كوفيد 19-بين العاملين فــي القطــاع الصحــي ٢٠ ......................................................
تنظيــف وتطهيــر األســطح في بيئة العمل في ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد٢٤ ...................................................................................................... 19-
تعليمــات ضبــط العــدوى فــي المراكز الصحية في ظــل جائحــة فيــروس كورونــا 31 ......................................................................................................
تعليمــات منــع وضبــط العــدوى في العيــادات الخارجية في ظل جائحــة فيــروس كورونــا 35 .......................................................................................
تعليمــات منــع وضبــط العــدوى فــي عيادات األســنان فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا 38 ..........................................................................................
تعليمــات منــع وضبــط العــدوى فــي عيــادة األنــف واألذن والحنجــرة فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا 42 ...........................................................
تعليمــات التعامــل مــع فيروس كوفيــد 19-فــي حــال الحمــل والــوالدة 46 ..........................................................................................................................
تعليمــات ضبــط العــدوى فــي عمليــه اإلنعــاش القلبــي ( )CPRلمرضــى الكورونــا كوفيــد50 ........................................................................... 19-
إجــراءات ضبــط العدوى داخل غــرف العمليــات الجراحيــة (الروتنيــة) 53 ...............................................................................................................................
تعليمــات ضبــط العــدوى للمرضــى المصابيــن ب كوفيــد 19-فــي أقســام العنايــة الحثيثــة 56 ........................................................................
تعليمــات ضبــط العــدوى للمرضــى المصابيــن ب (كوفيــد )19-عنــد التعامــل مــع مرضــى غســيل الكلــى 61 ..................................
ضبط العدوى في مراكز اإلصالح وأماكن االحتجاز لمنع انتشار فيروس الكورونا كوفيد65 ........................................................................ 19-
ضبط العدوى في منشــآت الرعاية طويلة األجل (مراكز اإليواء) لمنع انتشــار فيروس الكورونا كوفيد68 ................................................ 19-
إجــراءات حمايــة األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة وأســرهم مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا كوفيــد71 ...................................................... 19-
الوقايــة مــن فيــروس كورونــا (كوفيد )19-بين االجئين والمهاجرين داخل وخــارج المخيمــات 74 ........................................................................
إجــراءات منــع وضبــط العدوى في مكان العمل في ســياق كوفيــد78 ............................................................................................................ 19-
منــع وضبــط العدوى داخل دور الحضانات لمنع انتشــار فيروس الكورونــا كوفيــد84 .................................................................................... 19-
منــع وضبــط العــدوى فــي ريــاض األطفــال واألندية الصيفية لمنــع انتشــار فيــروس الكورونــا كوفيــد87 ...................................................... 19-
منع وضبط العدوى داخل المنشآت التعليمية /التدريبات الجسدية لمنع انتشار فيروس الكورونا كوفيد91 ...................................... 19-
تعليمات عامة لضبط العدوى عند عقد الورشات التدريبية والمحاضرات التعليمية لمنع انتشار فيروس الكورونا كوفيد95 ................ 19-
منع وضبط العدوى ألماكن طباعة وتوزيع الصحف الورقية لمنع انتشــار فيروس الكورونا كوفيد98 ...................................................... 19-
ضبــط العــدوى للنشــاطات المختلفــة فــي المرافــق العامــة 103 ..............................................................................................................................
إجــراءات ضبــط العــدوى أثنــاء ممارســة رياضــة ركــوب الخيــل 112 ..............................................................................................................................
اإلجــراءات الوقائيــة والممارســات الموصــى بهــا عنــد افتتــاح محــات األلعــاب اإللكترونيــة فــي ظــل جائحــة الكورونــا المســتجد 116 ..................
دليــل منــع وضبــط العــدوى فــي المنشــآت التعليمية/المــدارس لمنــع انتشــار فيــروس الكورونــا كوفيــد118 .................................... 19-
إجــراءات منــع وضبــط العــدوى التي يتم التعامل بها مع حاالت الوفاة بمرض كورونا كوفيــد122 .................................................................. 19-
تعليمــات ضبط العدوى في المحطات الثابتــة لفحــص الكورونــا 126 ......................................................................................................................
تعليمــات العــزل المنزلي للمرضى المؤكد إصابتهم بفيــروس كوفيــد132 ................................................................................................... 19-
إجــراءات منــع وضبــط العــدوى في داخل مبنى وزارة الصحة في ســياق كوفيــد137 ....................................................................................... 19-
ضبط العدوى للمســافرين الدوليين 141 ..................................................................................................................................................................
التدابيــر واإلجــراءات في المعابر في ظل جائحة كورونــا كوفيــد146 .................................................................................................................. 19-
إجــراءات ضبــط العدوى في حالــة الحجــر المنزلــي 155 ................................................................................................................................................

3

المقدمة
دليل ومنع ضبﻂ العدوى في ﻇل جائحه كورونا
الهــدف مــن هــذا الدليــل هــو توجيــه التنســيق علــى
المســتوى الوطنــي ،ومرافــق الرعايــة الصحيــة ،والشــركاء
المنفذيــن فــي دراســة وتخطيــط أنشــطة منــع وضبــط
العــدوى ذات األولويــة العاليــة لمنــع انتقــال فيــروس
كورنــا المســتجد (كوفيــد )19-المرتبــط بالرعايــة الصحيــة.
الهــدف مــن أنشــطة منــع وضبــط العــدوى فــي
االســتجابة لمــرض كورونــا (كوفيــد )19-هــو الحفــاظ
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية عــن طريــق
منــع انتقــال فيــروس كوفيــد 19-بيــن العامليــن فــي
مجــال الرعايــة الصحيــة والمرضــى والمجتمــع .ويتــم ذلــك
عــن طريــق تعزيــز ممارســات الوقايــة وضبــط العــدوى
( )IPCلــدى جميــع افــراد المجتمــع فــي كافــة المؤسســات.

تعريف الحاالت

X

 .2وجــود  3أعــراض مجتمعــة مــن األعــراض التاليــة
أو أكثــر ممــا يلــي (ســعال ،زكام ،ألــم فــي الحلــق ،ألــم
فــي العضــالت مــع أو بــدون ألــم فــي المفاصــل ،ضيــق
التنفــس غيــر معــروف الســبب ،فقــدان حاســة التــذوق
أو الشــم أو كالهمــا).

X

 .3ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة مــع ألــم فــي الحلــق مــع
وجــود فقــدان حاســة التــذوق أو الشــم أو كالهمــا.

 .1الحالة المؤكدة:

 .4الحالــة التــي ينطبــق عليهــا تعريــف التهابــات الجهــاز
التنفســي الحــادة والشــديدة أو أعراضهــم المشــابهة
هــي الحالــة التــي يتــم إثباتهــا مخبريــا بفحــص  PCRمــن خــالل

لﻺنفلونــزا.

نتيجــة إيجابيــة للكشــف عن فايــروس .SARS-CoV2

 .3الحالة المحتملة:
 .2الحالة المشتبهة:
هي الحالة التي يشكو صاﺣبها من:
 .1المريــض الــذي يشــكو صاحبــه مــن أعــراض التهــاب
الجهــاز التنفســي (حــرارة ،ســعال ،إلــى آخــره) وخالــط
حالــة مؤكــدة أو حالــة محتملــة أو كان الشــخص مرتبطــا
 .1ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من  37٫٥أو أكثر مع سعال.

وبائيــا مــع حــاالت فــي بــؤرة تــم تشــخيص حالــة مؤكــدة
واحــدة علــى األقــل فيهــا.
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 .2حالــة مشــتبهة حســب مــا ورد فــي التعريــف الســابق،
وأظهــرت الصــورة الشــعاعية تغييــرات تتماشــى مــع مــرض
كوفيــد 19-وهــي كالتالــي:
صــورة شــعاعية للصــدر تبيــن عتامــات ضبابيــة دائريــة
منتشــرة فــي الجوانــب وأســفل الرئــة.

 .5تعريف حالة الوفاة بمرض كوفيد:19-
يعتبــر كوفيــد 19-الســبب المباشــر للوفــاة للحــاالت
المدخلــة فــي المستشــفيات بشــرط وجــود فحــص
 PCRإيجابــي خــال آخــر  28يــوم قبــل تاريــخ الوفــاة
مــع اســتمرار وجــود أعــراض تنفســية أو وجــود
تغيــرات بالصــور الشــعاعية أو الطبقيــة.

صــورة طبقيــة للصــدر تبيــن عتامــات متعــددة غالبــا
مــا تكــون دائريــة الشــكل فــي كلتــا الرئتيــن تشــبة الزجــاج
المغشــى وتنتشــر فــي جوانــب الرئــة وأســفلها.

فرز وتصنيف الحاالت المشتبه إصابتها

 .3الحالــة التــي بــدأ صاحبهــا يشــكو حديثــً مــن أعــراض

بفيروس كورونا المستجد كوفيد19-

ارتفــاع درجــة الحــرارة مــع فقــدان حاســة الشــم أو التــذوق أو

في المؤسسات الصحية ()triage

 .4الشــخص الــذي توفــى مــن دون معرفــة ســبب الوفــاة

الفرز:

كالهمــا بغيــاب أي ســبب آخــر.

وكان يعانــي مــن صعوبــة فــي التنفــس قبــل موتــه وكان
مخالطــً لحالــة مؤكــدة أو محتملــة أو مرتبطــً وبائيــً ببــؤرة
فيهــا علــى األقــل أحــد الحــاالت المؤكــدة.

ً
وفقــا لحاجتهــم إلــى
هــو تصنيــف المراجعيــن والمرضــى
الرعايــة الطبيــة الطارئــة وهــو طريقــة لتحديــد األولويــة لمــن
يحصــل علــى الرعايــة أو ًال .ويتــم التصنيــف عنــد نقطــة االتصــال
األولــى فــي المؤسســة الصحيــة كقســم الطــوارئ.

 .4الحالة المخالطة:
وفــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا يصبــح نظــام فــرز
وتصنيــف المرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية
مــن أهــم اإلجــراءات المعياريــة ويختلــف عــن الفــرز الســريري
الروتينــي الموجــود بالفعــل فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة
لتصنيــف المرضــى إلــى فئــات طــوارئ مختلفــة حيــث أن هــذا
النــوع مــن الفــرز لفصــل الحــاالت المشــتبه بهــا بفيــروس
الشــخص الــذي تعــرض ألي ممــا يلــي خــال اليومييــن
الذيــن يســبقان ظهــور أعــراض الجهــاز التنفســي
وتمتــد إلــى اليــوم الرابــع عشــر مــن بدايــة أعــراض الحالــة
المؤكــدة أو المحتملــة.

كورونــا المســتجد ،وهــي الخطــوة األولــى والحاســمة فــي
التعــرف المبكــر علــى الحالــة وذلــك لتحديــد األولويــات
وتحديــد المــكان المناســب لتقديــم الرعايــة المطلوبــة
ومنــع انتقــال العــدوى للمرضــى اآلخريــن وللكــوادر الصحيــة
وتطبيــق االحتياطــات القياســية الالزمــة.
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إجراءات إعداد وتجهيز مناطق الفرز والتصنيف

+
تعييــن كادر ذو كفــاءة عاليــة وخبــرة (مــن أطبــاء
وتمريــض) لتقييــم المرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض
تنفســية عنــد الفــرز (ويفضــل وجــود اســتبيان لالســتخدام
يتضمــن أســئلة تحــدد مــا إذا كان المريــض يتماشــى مــع
تعريــف حالــة كوفيــد 19 -وتدريــب هــؤالء الموظفيــن
علــى إجــراءات الفــرز ،وتعريــف الحالــة ،واســتخدام معــدات
الحمايــة الشــخصية المناســبة (.)PPE

تثبيــت الحواجــز الماديــة (مثــل الزجــاج أو الشاشــات
البالســتيكية) لمكتــب االســتقبال للحــد مــن
االتصــال الوثيــق بيــن موظفــي مكتــب االســتقبال
والمرضــى الذيــن يحتمــل أن يكونــوا مشــتبه بهــم.

ضمــان توافــر عبــوات مــاده الكحــول لنظافــة اليدين
فــي منطقــة الفــرز ،بمــا فــي ذلــك مناطــق االنتظــار
وتقليــل مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه المريــض فــي
المنطقــة.
تدريــب الموظفيــن اإلدارييــن العامليــن فــي اســتقبال
المرضــى علــى كيفيــة إجــراء نظافــة اليديــن ،والحفــاظ
علــى المســافة المناســبة ،وكيفيــة تقديــم المشــورة
للمرضــى بشــكل صحيــح حــول اســتخدام كمامــة الوجــه
ونظافــة اليديــن والفصــل عــن المرضــى اآلخريــن.
نشــر اللوحــات اإلرشــادية عنــد مدخــل المؤسســة
وفــي المناطق االســتراتيجية (مثل مناطق االنتظار
أو المصاعــد) حــول نظافــة الجهــاز التنفســي وآداب
الســعال والتباعــد الجســدي يشــمل ذلــك كيفيــة
تغطيــة األنــف والفــم عنــد الســعال أو العطــس
والتخلــص مــن األشــياء الملوثــة فــي ســله النفايــات.
إيجــاد مكتــب منفصــل الســتقبال المرضــى القادميــن
الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية ،خاصــة فــي أقســام
الطــوارئ ،وإشــارات واضحــة عنــد المدخــل توجــه المرضــى
إلــى مكتــب االســتقبال المحــدد وتوفيــر كمامــات الوجــه
والمــادة الكحوليــة لدلــك األيــدي والمناديــل الورقية وتوفير
ســلة نفايــات بغطــاء فــي المــكان حيــث يمكــن للمرضــى
التخلــص مــن المناديــل الورقيــة المســتخدمة.
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توفيــر غرفــة عــزل فرديــة أو منطقــة منفصلــة
جيــدة التهويــة حيــث يمكــن للمرضــى المعرضيــن
المشــتبه بهــم اإلصابــة بكوفيــد 19-االنتظــار،
تحتــوي علــى حمــام ومــادة نظافــة اليديــن.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

اإلجراءات الوقائية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق الفرز

تدريب جميع العاملين في مجال الرعاية
الصحية والتأكيد على االلتزام باالحتياطات
القياسية واحتياطات العزل ،والتي
تشمل نظافة اليدين ،والطرق الصحيحة
الستخدام وسائل الوقاية الشخصية (ارتداء
وخلع) ،وآداب الجهاز التنفسي ،وممارسات
التنظيف والتطهير ونقل المرضى.

يقوم العاملون في مجال
الرعاية الصحية بتوفير أقنعة
الوجه عند التعامل مع
المرضى.

أخذ درجات الحرارة باستخدام
موازين الحرارة باألشعة تحت
الحمراء طالما يمكن الحفاظ
على المسافة المكانية بأمان.

عندما تكون المسافة الجسدية غير
ممكنة ومع ذلك ال يوجد اتصال مباشر
بالمرضى ،استخدم القناع وحماية العين
(واقي الوجه أو النظارات الواقية).

يجب أن يرتدي عمال النظافة
في مناطق الفرز واالنتظار
والفحص ،الواقيات الضرورية
القفازات الثقيلة ،المريول،
القناع الطبي ،وحماية العين
وأحذية العمل المغلقة.
.

في حال ظهرت أعراض الجهاز
التنفسي على العاملون في
غرفة الفرز( :السعال وضيق
التنفس) يجب أن يبقى في
المنزل وإعالم الجهات المعنية
والتقيد باإلجراءات المتبعة.

إتباع إجراءات تنظيف وتطهير البيئة بشكل
مستمر وصحيح.
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تعليمات ضبﻂ العدوى في خيام الفرز
تنشــﺊ المستشــفيات مســاحات بديلــة مثــل الخيــام فــي
الهــواء الطلــق عنــد عــدم وجود مســاحات كافيــة للتعامل
مــع المرضــى المحتمــل إصابتهــم بفيــروس كورونــا ،وهــذا
يســمح للمرضــى والــزوار الذيــن يعانــون مــن أعــراض فــي
الجهــاز التنفســي (مثــل الســعال وضيــق التنفــس أو
الحمــى) بالظهــور فــي مــكان يقلــل مــن التعــرض لﻶخريــن
داخــل المبنــى وضمــان «بقــاء المستشــفيات خاليــة قــدر
اإلمــكان مــن الفيروســات التاجيــة».
يتــم اســتخدام خيــام الفــرز (للرعايــة البديلــة) للفحــص
األولــي للمرضــى ،وال يتــم اســتخدام الخيــام فــي الوقت
الحالــي لرعايــة المرضــى ويتــم إعدادهــا فقــط كجــزء
مــن جهــود التأهــب المســتمرة .يمكــن أن تســتخدم
لفحــص وتقييــم وعــالج المرضــى إذا لــزم األمــر.
يتــم وضــع خيــام الفــرز مباشــرة أمــام المستشــفيات
وداخــل حــرم المستشــفى وقريبــة مــن قســم
الطــوارئ.
يتــم تســجيل جميــع المرضــى المراجعيــن وفحصهــم
فحصــً أوليــً فــي خيــام الفــرز.
يتــم توجيــه المرضــى الذيــن ال يســمح وضعهــم
الصحــي لدخــول خيمــة الفــرز للتوجــه مباشــرة إلــى
الطــوارئ وإجــراء الــالزم لهــم.

مواصفات خيم الفرز
مصنوعة من مواد مقاومة للماء وشديدة التحمل
وقابلة للتنظيف.
نظام جدار جانبي لتوفير ﺣماية شاملة مع ميزات
عملية مهمة :أبواب سريعة وسهلة الوصول
ونوافﺬ متعددة الوﻇائف.
يفﻀل ان تكون األرضية ملساء وقابلة للتنظيف
ومﻀادة لانزالق ،مما يوفر بيئة عمل آمنة تتناسب
مع األﺣوال الجوية والمواد الخطرة.
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تقسم إلى عدة مناطق:

منطقة
منطقة الفحص األولي
االنتظار والتقييم

منطقة العزل
المؤقت لحين
إجراءات النقل
أو التحويل

يوجد لها مدخل
واحد ومخرجين
منفصلة عن
بعضها البعض

الماء والكهرباء والتهوية
بالنســبة للميــاه والطاقــة ،يمكــن بســهولة ربــط عيــادات
الخيــام بمبنــى متجــاور مــن أجــل توفيــر مصــدر للطاقــة
والميــاه ،وإذا لــزم األمــر اســتئجار المولــدات المتنقلــة التــي
تلبــي متطلبــات التيــار والمراحــل لمعــدات التكييــف
والتهويــة وغيرهــا مــن المعــدات.
مــن شــبه المؤكــد أنــه ســتكون هنــاك حاجــة إلــى وحــدة
تهويــة ذات مواصفــات طبيــة (أجهــزة تهويــة وتكييــف
مــع ضــرورة توفــر مــراوح شــفط) متنقلــة لثالثــة أســباب
حاســمة:
توفير الراحة لمقدم الخدمة ومتلقيها.
لتخفيــف الهــواء (تخفيــف تركيــز الميكروبــات فــي
الهــواء) بمــا يصــل إلــى  1٢دورة تغييــر هــواء لــكل
ســاعة ،وخلــق تدفــق هــواء ذو اتجــاه محــدد.
وحــدة التكييــف يجــب أن يكــون لديهــا القــدرة علــى
التكييــف والتهويــة والتحكــم للحفــاظ علــى تدفــق
الهــواء المســتمر ودرجــة الحــرارة.
يجــب أن يتــم تجهيزهــا بالمعــدات واألدوات الالزمــة
(مســتلزمات نظافــة األيــدي ،وســائل الحمايــة
الشــخصية ،المحاليــل المطهــرة والمعقمــة).
إجــراءات التنظيــف والتطهيــر وفقــا للتعليمــات
الصــادرة عــن وزارة الصحــة.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

الرسم التوضيحي لخيمة الفرز

إلى غرفة العزل

3.75

سرير ٤

مخرج الحاالت
التنفسية

3.75

سرير ٣

1.50

1.50

سرير ٥

8.00

سرير ٢

1.50

1.50

سرير ٦

8.00

سرير ١

خزائن مواد

خزائن مواد
قسم الطوارىء

16.00

3.75
3.00

مخرج للمرضى
بعد التصنيف

إلى المنزل

مخرج

سرير فحص

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

3.00
4.50

سجل

مطافىء حريق
مضخة تطهير

قاعة انتظار

4.50

2.00

2.00
المدخل

10.00
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وزارة الصحة
نموذج تصنيف المراجعين

اسم المراجع :
الرقم الوطني:

األعراض

نعم

ال

نعم

األعراض

ارتفاع درجة الحرارة

إسهال

سعال

التهاب ملتحمة العين

تعب عام

فقدان حاسة الشم والذوق

اآلم عامة
أعراض أخرى ،اذكرها
ألم بالحلق
المالحظات

هل يعاني المريض من أمراض مزمنة
ال
نعم
في حال وجود أمراض مزمنة اذكرها ............................................................................
هل كان المريض أو أحد أفراد أسرته مسافرا
ال
نعم
هل كان المريض أو أحد أفراد أسرته مخالطا لمصاب بفيروس كورونا
ال
نعم

اسم موظف االستقبال:
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التوقيع:

ال

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

إجراءات ضـبط الــــعدوى عند التـــعامل
مع الــحـــاالت المشتبـــهة والمـــثبﺖ
إصـــابتها بفيروس (كوفيد )19-داخل
المؤسسات الصحية
يجــب تطبيــق احتياطــات نقــل العــدوى عــن طريــق
الــرذاذ والتالمــس وارتــداء النظــارات الواقيــة باإلضافــة
إلــى اتخــاذ االحتياطــات القياســية عنــد التعامــل مــع
الحــاالت المشــتبهة أو المؤكــدة إصابتهــا بمــرض فيــروس
كورونــا( ٢٠19-كوفيــد )19-وعلــى النحــو التالــي:

 .1غرف تصنيف المرضى )(Triage
يجــب البــدء بتطبيــق هــذه االحتياطات عنــد أول نقطة
لرعايــة المرضــى فــي غــرف تصنيــف المرضــى ()Triage
ذوي األعــراض التنفســية عنــد مداخــل مؤسســات
الرعايــة الصحيــة الكتشــاف الحــاالت المشــتبهة.

حصــر العنايــة بالمرضــى بعــدد قليــل جــدا
قــدر المســتطاع مــن الكــوادر الصحيــة
المدربــة والمؤهلــة.
يجــب الحــد مــن عــدد الــزوار للمريــض ويكــون
مقصــورا علــى األشــخاص الذيــن يقدمــون لــه
الدعــم.
يجــب علــى الــكادر الصحــي وجميــع الــزوار
وفــي حــال دخــول غرفــة المريــض أو محيطــه
أو الوجــود لمســافة متــر أو اقــل اســتخدام
وســائل الوقايــة الشــخصية التاليــة:

 .2إدخال المرضى /عزل المرضى
يجــب إدخــال المريــض المشــتبه أو المؤكــد بﺈصابتــه
إلــى حجــرة فرديــة جيــدة التهويــة مــزودة بحمــام
منفصــل ومغســلة؛ ويفضــل اســتخدام غرفــة ذات
ضغــط ســلبي.
فــي حــال عــدم توفــر حجــرة فرديــة يتــم وضــع المرضــى
مــن نفــس التشــخيص معــً ()Cohort Isolation
علــى أن يتــم تــرك مســافة متــر فاصــل علــى األقــل بيــن
كل ســرير وآخــر.
يجــب تخصيــص األدوات الطبيــة الشــائعة (جهــاز
الضغــط ،جهــاز الحــرارة ،ســماعة الطبيــب) لــكل مريض
علــى حــدة واالحتفــاظ بملــف المريــض خــارج الغرفــة.
يجب توفير المناديل الورقية ،والمنظفات والمطهرات.

ارتداء قناع  95Nوارتداء النظارة الواقية.

ارتداء مئزرة ذات أكمام طويلة وارتداء
القفازات.

االمتناع عن لمس العين واألنف والفم
باأليدي أو بالقفازات الملوثة.

يجــب وضــع مالحظــة علــى بــاب الغرفــة تؤكــد ضــرورة
إتبــاع تعليمــات ضبــط العــدوى قبــل الدخــول.
االلتزام بنظافة اليدين قبل وبعد مالمسة
المريض ومحيطه وبعد خلع وسائل
الوقاية الشخصية.
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 .3تنقل المريض بين األقسام
تجنب تنقل المريض إال في حالة الضرورة القصوى.
اســتخدم جهــاز أشــعة متحــرك مخصــص وكذلــك
أدوات تشــخيصية خاصــة إن امكــن ويجــب تنظيــف
وتطهيــر أو تعقيــم األدوات بعــد كل اســتخدام.

 .5التخلص من النفايات والمصبغة وأدوات
األكل والشرب للمريض

إذا كان البــد مــن تنقــل المريــض ،يجــب اســتخدام
طــرق نقــل تقلــل مــن تعــرض الــكادر الصحــي أو
المرضــى اآلخريــن أو الــزوار للعــدوى.

يجــب جمــع النفايــات الناجمــة عــن غرفــة العــزل فــي
كيــس خــاص لونــه أحمــر ويفضــل إجــراء معالجــة
باســتخدام األوتوكليــف ثــم إرســالها إلــى المحرقــة.

إبــالغ الجهــة المســتقبلة للمريــض ألخــذ االحتياطــات
الضروريــة قبــل وصــول المريــض.

عنــد تلــوث الجــزء الخارجــي مــن الكيــس الخــاص
بالنفايــات ،يجــب اســتخدام كيــس آخــر يوضــع بداخلــه
()Double Bag

التأكــد مــن أن الــكادر الصحــي الــذي يقــوم بنقــل
المريــض يرتــدي وســائل الوقايــة الشــخصية الالزمــة.

يتــم التخلــص مــن فضــالت المريــض الســائلة والصلبة
فــي ميــاه المجاري.

التأكــد مــن إتبــاع المريــض آلداب العطــس والســعال
وارتــداء كمامــة جراحيــة.

غسل األيدي بعد التخلص من الفضالت.

تنظيــف وتطهيــر األســطح التــي المســها المريــض
مثــل الســرير بعــد االســتخدام.

وضــع المالبــس والشراشــف المتســخة فــي كيــس
المصبغــة الــذي لونــه احمــر وفــي غرفــة العــزل.

 .4النظافة البيئية والتطهير لغرف العزل

غســل المالبــس والشراشــف حســب الطريقــة
الروتينيــة التــي يســتخدمها المستشــفى.

يجــب تنظيــف الحجــرة مــرة يوميــً علــى األقــل وعنــد
خــروج المريــض بشــكل كامــل.

إن اســتخدام المــاء الســاخن ومســتحضرات التنظيــف
المســتخدم فــي غســاالت المستشــفيات يعتبــر كافيا
لتطهيرهــا (يفضــل درجــة حــرارة  7٠م) وفــي حــال
عــدم توفرهــا فــﺈن اســتخدام المــاء الســاخن (درجــة 7٠
_9٠م) والمنظفــات يعتبــر كافيــً لتطهيرهــا ويجــب
اســتخدام قفــازات شــديدة التحمــل عنــد تنظيفهــا.

يجــب أن يبــدأ التنظيــف مــن األماكــن األقــل اتســاخً
إلــى األماكــن األكثــر اتســاخً ويتــم غســل األســطح
مــن أعلــى إلــى أســفل ويجــب ارتــداء القفــازات شــديدة
التحمــل والكمامــة عنــد التنظيــف.

يمنــع مشــاركة أو تقاســم أوانــي الطعــام والشــراب
المســتعملة مــع المرضــى.

يجــب االهتمــام بتنظيــف وتطهيــر األدوات واألســطح
التــي يتــم مالمســتها يوميــً مثــل الســماعة ،الهاتــف،
أجهــزة التحكــم ،مقابــض األبــواب ،وأســطح األجهــزة.

يجــب اســتخدام المطهــر وفقــا للتعليمــات وحســب
درجــة التركيــز المطلوبــة والمــدة الالزمــة للتعــرض.
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يجــب مســح رذاذ الــدم وســوائل الجســم بحــرص
وباســتخدام طــرق آمنــة مــع ارتــداء المالبــس الواقيــة
المناســبة (ويمكــن اســتخدام محلــول الكلــور).

يفضــل اســتخدام المنتجــات ذات االســتعمال األحــادي
ويجــب التخلــص منهــا مباشــرة.
عنــد االضطــرار إلعــادة االســتخدام يكفــي اســتخدام
المنظفــات والمــاء الســاخن لتنظيــف أوانــي الطعــام.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

 .6إجراءات ضبﻂ العدوى عند جمع
ونقل العينات المخبرية
يجــب اعتبــار جميــع العينــات بأنهــا مصــادر محتملــة
للعــدوى ويجــب علــى الــكادر الصحــي الــذي يقــوم
بجمــع أو نقــل العينــات تطبيــق االحتياطــات القياســية
لضبــط العــدوى.

اإلجراءات الواجب اتخاذها أﺛناء هﺬه التدخاالت:

ارتداء قناع  95Nوإجراء فحص الكفاءة
عند ارتدائه.

يجــب التأكيــد علــى ارتــداء وســائل الوقاية الشــخصية
المناســبة عنــد جمــع العينة.
وضــع العينــة فــي كيــس بالســتيكي غيــر قابــل
للتســرب يتــم إغالقــه وختمــه بشــكل منفصــل
ومطبــوع عليــه عالمــة تشــير إلــى أنــه خطــر بيولوجــي
وعليــه الصــق باســم المريــض والتــزام المختبــر
بﺈجــراءات الســالمة البيولوجيــة ومتطلبــات النقــل
الخاصــة بالفيــروس.
كتابــة اســم (المــرض) العــدوى التنفســية
والمعلومــات األساســية بوضــوح علــى النمــوذج
المرفــق وإبــالغ المختبــر أن العينــة فــي طريقهــا إلــى
النقــل بأقــرب وقــت.

 .7إجراءات ضبﻂ العدوى أﺛناء القيام
بالتداخات تتﻀمن تناﺛر الرذاذ
هــي احتياطــات إضافيــة واجبــة عنــد إجــراء توليــد وتناثــر
الــرذاذ حيــث أنــه عنــد إجرائهــا تزيــد احتماليــة تطايــر
جزيئــات الــرذاذ الصغيــرة مــن المريــض ومنهــا الجســيمات
التــي يبلــﻎ وزنهــا أقــل مــن ( )٥ميكــرون.

لبس النظارات الواقية.

ارتداء مريول نظيف غير منفذ للسوائل
بأكمام طويلة وارتداء القفازات.
 12مرة
في
الساعة

إجراء التداخالت في غرفة جيدة التهوية
بمعدل ( )1٢مرة في الساعة في المرافق
التي يوجد بها تهوية ميكانيكية أو
على األقل ( 16٠لتر /ثانية) في المرافق
التي تعتمد على التهوية الطبيعية.

التداخات التي تتﻀمن تناﺛر الرذاذ:
التنبيــب الرغامــي  -شــق القصبــات  -العــالج بالتبخيــر
 تنظيــر القصبــات  -شــفط المفــرزات  -خــزع الرغامــى -التهويــة اليدويــة  -العــالج الفيزيائــي التنفســي  -تنظيف
المفــرزات األنفيــة  -أخــذ خزعــة مــن الرئتيــن.

الحد من عدد األشخاص الموجودين في
الغرفة إلى الحد األدنى.

تنظيف اليدين قبل وبعد التالمس مع
المريض ومحيطه وبعد خلع وسائل
الوقاية الشخصية.
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 .8مدة اﺣتياطات العزل الواجبة لمريض
فيروس )كوفيد(19-
غسل األيدي الصحي
يخــرج المريــض مــن منطقــة العــزل إذا مــر عليــه  1٠أيــام
بــدون أعــراض أو عالمــات مرضيــة ،وبغــض النظــر عــن
فحــص .PCR
المرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض أو عالمــات مــرض
كوفيــد ،19يتــم إخراجهــم مــن منطقــة العــزل بعــد
مــرور مــا ال يقــل عــن  13يــوم ،شــريطة أن تكــون آخــر
 3أيــام بــدون أعــراض أو عالمــات مرضيــة لكوفيــد،19-
وتشــمل هــذه األعــراض ارتفــاع درجــة الحــرارة أو أيــة
أعــراض التهابــات الجهــاز التنفســي.

التقليــل مــن الجراثيــم المؤقتــة دون التأثيــر علــى
الجراثيــم المســتوطنة باســتخدام المــاء وصابــون مطهــر
لمــدة  6٠-٤٠ثانيــة ،لكنــه أقــل فعاليــة وابطــأ تأثيــرا مــن
فــرك األيــدي الصحــي.

فرك األيدي الصحي

نﻈافة األيدي
يعــد تنظيــف اليديــن والعنايــة بطهارتهمــا مــن أهــم
الوســائل التــي تســاعد فــي منــع انتقــال العــدوى فــي
المنشــآت الصحيــة المختلفــة وتعمــل علــى حماية مقدمي
الرعايــة الصحيــة ومتلقيهــا مــن العــدوى.

باســتخدام مســتحضر فــرك األيــدي الكحولــي للتقليــل
مــن الجراثيــم المؤقتــة دون التأثيــر علــى الجراثيــم
المســتوطنة باســتخدام المحلــول الكحولــي لمــدة -٢٠
 3٠ثانيــة.

أنواع غسل األيدي:
غسل األيدي الجراﺣي

 5-3د
غسل األيدي الروتيني

إزالــة األوســاخ والمــواد العضويــة والتقليــل مــن الجراثيــم
المؤقتــة باســتخدام الصابــون العــادي والمــاء الفاتــر لمــدة
 6٠-٤٠ثانيــة.

مسح األيدي الصحي

مســح اليديــن باســتخدام قطعــة مــن القمــاش أو الــورق
مبللــة مســبقا بمــادة مطهــره إلزالــة األوســاخ العالقــة
وتثبيــط الميكروبــات أو إزالــة التلــوث البكتيــري.
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يجــرى مــن قبــل الفريــق الجراحــي قبــل العمليــات للقضــاء
علــى الجراثيــم المؤقتــة وتقليــل الجراثيــم المقيمــة
للحــد األدنــى وذلــك باســتخدام صابــون مطهــر مثــل
(الكلوررهيكســيدين أو البوفاديــن ايوديــن) لمــدة ٥-3
دقائــق.
مالحظــة :مســح األيــدي الصحــي باســتخدام قطعــة مــن
القمــاش أو الــورق المبلــل مســبقً بمطهــر ال يعتبــر
بديــال لفــرك أو غســل اليديــن الصحــي وإنمــا بديــال
لغســل األيــدي الروتينــي وذلــك ألنــه غيــر فعــال بتقليــل
عــدد الميكروبــات علــى أيــدي مقدمــي الرعايــة الصحيــة
بالدرجــة الكافيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى فــرك
وغســل األيــدي الصحــي.
مالحظــة  :فــرك األيــدي الصحــي أو الجراحــي باســتخدام
مســتحضر فــرك األيــدي الكحولــي أســرع وأكثــر فعاليــة
مــن غســلهما بالمــاء والصابــون.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

مواصفات مستحضر فرك األيدي الكحولي
القائــم علــى مــادة الكحــول الطبــي حســب النســب المعتمــدة (ايثانــول  ،٪7٠ايزوبروبانــول  ٪6٠باإلضافــة إلــى مــادة
مانعــة للتلــوث).
يعمل خالل مدة ال تزيد عن  ٢٠ثانية.

عامل مرطبات معتمد.

عديم اللون والرائحة.

مع مضخة معبأة كوحدة واحدة عالية الجودة ( 3 - 1٫٥مل  /مضخة) .
يجب اعتماد المنتجات وتصديقها من قبل مؤسسة المواصفة والمقاييس المحلية أو الدولية المناسبة.

كيفية غسل اليدين بالماء والصابون

بلل يديك بالماء

ضع كمية من الصابون
بحيث تغطي سطح اليد

باطن اليد بباطن
اليد باألخرى

باطن اليد بباطن اليد
األخرى مع تداخل األصابع

ظاهر األصابع بباطن اليد
األخرى واألصابع مضمومة

الدلك الدائري لﻺبهام
األيسر ثم األيمن

باطن اليد اليمنى على
ظاهر اليد اليسرى مع
تداخل األصابع والعكس

الدلك الدائري لألمام والخلف
بأصابع اليد اليمنى لباطن
اليد اليسرى والعكس

بعد - 4٠
 ٦٠ثانية

شطف اليدين
بماء جاري

تجفيف اليدين باستخدام
فوطة نظيفة أحادية
االستخدام

أغلق المياه باستخدام
فوطة نظيفة أحادية
االستخدام

يدك آمنة اآلن
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كيفية تدليﻚ اليدين بالمطهر

إمأل قبضة يدك من
المطهر مغطيا كافة
األسطح

باطن اليد بباطن
اليد األخرى

ظاهر األصابع بباطن اليد
األخرى واألصابع مضمومة

الدلك الدائري لﻺبهام
األيسر ثم األيمن

باطن اليد اليمنى على
ظاهر اليد اليسرى مع
تداخل األصابع والعكس

باطن اليد بباطن اليد
األخرى مع تداخل األصابع

بعد - 2٠
 3٠ثانية

استخدام الكمامات والقفازات
المطاطية في ظل جائحة كورونا
كوفيد 19-في المجتمع
المقدمة
ان اســتخدام الكمامــات وحدهــا ال يكفــي لتوفيــر الحمايــة
ضــد عــدوى فيــروس كورونــا كوفيــد ،19-وينبغــي
اســتخدام الكمامــات مــع التدابيــر الوقائيــة التاليــة:
الحــرص علــى تنظيــف اليديــن بشــكل مســتمر
وتجنــب لمــس الوجــه والكمامــة.
الحفــاظ علــى مســافة آمنــة التقــل عــن متــر واحــد مــن
اآلخريــن ،وتجنــب األماكــن المكتظــة.
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الدلك الدائري لألمام والخلف
بأصابع اليد اليمنى لباطن
اليد اليسرى والعكس

يدك آمنة عند
جفافها

الهدف من لبﺲ الكمامة
حمايــة األشــخاص الذيــن يرتدونهــا مــن اإلصابــة
بالعــدوى.
التحكــم فــي مصــدر العــدوى (منع المصابيــن بأعراض
المــرض مــن نقــل العــدوى إلــى اآلخرين).
أنواع الكمامات المستخدمة ضد انتشار فيروس
كورونا
 .1الكمامــات الطبيــة :هــي كمامــة الوجــه الطبيــة
وتُعــرف أيضــا بﺈســم الكمامــة الجراحيــة ،والكمامــات عاليــة
الفعاليــة والتــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل الكــوادر
الصحيــة داخــل مؤسســات الرعايــة الصحيــة.
 .2الكمامــات غيــر الطبيــة :المعروفــة أيضــً بالكمامــات
القماشــية أو المصنوعــة يدويــً.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

متى يتم استخدام الكمامات؟
يجــب ارتــداء كمامــة الوجــه لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أعــراض
تنفســية مثــل الســعال ،عنــد مراجعتهــم مراكــز الرعايــة الطبيــة
وذلــك لحمايــة اآلخريــن مــن حولهــم.
األشــخاص (بمــا فــي ذلــك أفــراد األســرة) الذيــن يقدمــون
الرعايــة لألفــراد الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية.
كبار السن إذا دعت الحاجه لخروجهم.
الكــوادر الصحيــة ،عنــد دخــول غرفــة المرضــى أو عــالج فــرد
يعانــي مــن أعــراض تنفســية ،و ُيحــدد نــوع الكمامــة وفقــً
لنــوع الرعايــة التــي ســيتم تقديمهــا.
يتم استخدام كمامات قماشية في األماكن العامة.
عنــد وجــود مــا يتعــذر تطبيــق تدابيــر التباعــد الجســدي،
وفــي هــذه الحــاالت قــد يكــون اســتخدام الكمامــة مفيــدﴽ
ـد مــن انتشــار القطيــرات (الــرذاذ) التــي قــد تحمــل
كحاجــز يحـ ّ
العــدوى مــن شــخص مصــاب بالمــرض.

المخاطر المحتملة والتي قد تحدث من
االستخدام غير الصحيﺢ للكمامات
قــد يزيــد عــدم المحافظــة علــى الكمامــة
نظيفــة مــن احتمــال إصابــة الشــخص بعــدوى
كوفيــد 19-إذا تســببت اليديــن الملوثــة فــي
تلويــث الكمامــة عنــد تكــرار لمســها أو إزاحتهــا
عــن الفــم واألنــف إلــى أجــزاء أخــرى مــن الوجــه أو
الــرأس ثــم إعادتهــا مــرة أخــرى لتغطيــة الفــم
واألنــف.
قد تؤدي إلى صعوبة في التواصل بوضوح.
قد ال يكون ارتداؤها مريحا.
قــد يــؤدي اســتخدام الكمامــة إلــى خلــق شــعور
زائــف باألمــان لــدى مــن يرتديهــا ،دون أن يحقــق
فوائــد واضحــة ،ممــا يــؤدي إلــى التراخــي فــي
ممارســة التدابيــر الوقائيــة المسـ ّلم بفائدتهــا،
مثــل التباعــد الجســدي ونظافــة األيــدي.

إضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك ب ّينــات تشــير إلــى أن بعــض
األشــخاص المصابيــن بالعــدوى دون أن تظهــر عليهــم
أعــراض المــرض قــد يكــون بمقدورهــم نقــل الفيــروس
إلــى اآلخريــن.

ولهــذا الســبب ،تنصــح منظمــة الصحــة العالميــة باســتخدام الكمامــات القماشــية غيــر الطبيــة ،التــي يمكــن أن
تشـ ّ
ـكل حاجــزﴽ يمنــع انتقــال الفيــروس مــن الشــخص الــذي يرتديهــا إلــى اآلخريــن ،ولعامــة النــاس فــي األماكــن
التــي يصعــب فيهــا الحفــاظ علــى مســافة متــر واحــد علــى األقــل مــن اآلخريــن ،مثــل وســائل النقــل العــام والمتاجــر
وغيرهــا مــن األماكــن المحصــورة أو المكتظــة.
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طريقة ارتداء الكمامة

قبل لبس
الكمامة ،نظف
يديك بفركهما
بمطهر
كحولي أو
بغسلهما
بالماء
والصابون.

تفحص الكمامة
للتأكد من أنها غير
ممزقة وال مثقوبة؛
ال تستخدم كمامة
سبق ارتداؤها
إذا كانت أحادية
االستخدام أو
تعرضت للتلف.

حدد الطرف
ّ
العلوي للكمامة،
حيث يوجد
الشريط المعدني
عادةً ،ثم حدد
الطرف الداخلي
للكمامة.

ضع الكمامة على
وجهك بحيث
تغطي أنفك
وفمك وذقنك،
وتأكد من عدم
ترك أي فراغات
بين وجهك
والكمامة.

اضغط على
الشريط
المعدني
لتثبيته كي
يأخذ شكل
األنف.

تذكّ ر أالّ تلمس
الطرف األمامي
من الكمامة
أثناء استخدامها
لتجنب التلوث؛
وإذا لمستها
ً
خطأ ،نظف
يديك.

طريقة خلع الكمامة

قبل لمس
الكمامة ،افرك
يديك بالمطهر
الكحولي أو
اغسلهما
بالماء
والصابون.
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انزع الشريطين
من خلف الرأس أو
األذنين ،دون لمس
الجهة األمامية من
الكمامة.

عند إزالة الكمامة،
انحن إلى األمام
ِ
واسحب الكمامة
بعيدا عن وجهك.
ً

تُستخدم الكمامات
الطبية مرة واحدة
فقط؛ تخ ّلص من
الكمامة بعد خلعها
على الفور ،ويفضل
رميها في صندوق
نفايات مغلق.

نظف يديك بعد لمس
الكمامة .انتبه لحالة
الكمامة؛ استبدلها إذا
أصبحت متسخة أو رطبة
إذا كانت أحادية االستخدام.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

العناية بالكمامة القماشية
إذا لــم تكــن كمامتــك القماشــية متســخة أو مب ّللــة
وأردت إعــادة اســتخدامها ،يمكنــك حفظهــا فــي
كيــس بالســتيكي نظيــف يمكــن إغالقــه .وإذا أردت
اســتخدامها مــرة أخــرى فأمســكها مــن الشــريطين
المطاطييــن عنــد إخراجهــا مــن الكيــس.
اغســل الكمامــات القماشــية بالصابــون أو ســائل
التنظيــف و ُيفضــل اســتخدام مــاء ســاخن (ال تقــل
حرارتــه عــن  6٠درجــة مئويــة) مــرة كل يــوم علــى األقــل.
إذا لــم يتوفــر المــاء الســاخن ،اغســل الكمامــة
بالصابــون /ســائل التنظيــف ومــاء بدرجــة حــرارة
الغرفــة ،أو نقعهــا فــي محلــول الكلــور بتركيــز ٪1
لمــدة دقيقــة واحــدة ثــم غســلها جيــدﴽ بالمــاء بدرجــة
حــرارة الغرفــة (ينبغــي أال يتبقــى أي أثــر للكلــور علــى
الكمامــة).
احــرص علــى أن تكــون الكمامــة خاصــة بــك وحــدك وال
تتقاســمها مــع اآلخريــن.
تأكــد مــن شــراء كمامــة تســمح لــك بالتنفس بشــكل
طبيعــي عندمــا تتكلــم أو تمشــي بخطى ســريعة.
التوصيــات الخاصــة باســتخدام القفــازات للوقايــة
مــن انتقــال فيــروس كورونــا

ال يوصــى باســتخدام القفــازات فــي أوســاط
المجتمــع .فارتــداء القفــازات قــد يزيــد مــن
مخاطــر العــدوى ألنــه قــد يــؤدي إلــى أن ينقــل
الشــخص العــدوى لنفســه أو لﻶخريــن مــن خــالل
لمــس األســطح الملوثــة ثــم لمــس الوجــه.

قــد يــؤدي اســتخدام القفــازات إلــى خلــق شــعور زائــف
باألمــان لــدى مــن يرتديهــا ،دون أن يحقــق فوائــد واضحــة،
ممــا يــؤدي إلــى التراخــي فــي ممارســة التدابيــر الوقائيــة
المســ ّلم بفائدتهــا ،مثــل نظافــة األيــدي .لذلــك ،توصــي
المنظمــة ،باإلضافــة إلــى تدابيــر التباعــد الجســدي ،بتوفيــر
محطــات عموميــة لنظافــة اليديــن عنــد مداخــل ومخــارج
األماكــن العامــة ،مثــل أســواق الســوبرماركت ،ألن تحســين

ممارســات نظافــة اليديــن علــى نطــاق واســع ّ
يمكــن مــن
المســاعدة علــى الوقايــة مــن تفشــي فيــروس كورونــا.
متى يجﺐ ارتداء القفازات؟
ارتداء القفـــازات ذات االستخدام الواحـــد عنـــد ممارسـة
األعمــال المنزليـــة مثـــل التنظيـــف بشـــكل عـــام أو
تعقيـــم المناطـــق الملوثـــة أو التخلـــص مـــن النفايـــات
وغيرهـــا.
يتعيــــن علــــى األفــراد ارتــداء القفــازات ذات االســتخدام
الواحــــد اذا كانــت طبيعــة عملهــم تقتضــي ذلك مثل
الذيــــن يقومــــون بتحضيــر الطعــــام ومتــى كان ذلــك
ضروريــا.
إذا كنــــت تقــــدم الرعايــة بشــــكل مباشــــر لشــــخص
يشــــتبه إصابتــــه بكوفيــــد ، 19-قـــم بارتــداء القفـــازات
ذات االســتخدام الواحـــد عنـــد التعامـــل مـــع البـــول أو
البـــراز أو النفايـــات أو المالبــس المتســـخة الخاصـــة بـــه
وعنـــد غســـل األوانــي واألدوات التـــي يســـتخدمها.
التدابير الرئيسية التي يمكن اتخاذها للحماية
من فيروس كورونا

مــن المهــم التذكيــر بــأن علــى الجميــع ،فــي ســياق
جائحــة كوفيــد ،19-وبغــض النظــر عــن اســتخدام
الكمامــات أو عــدم اســتخدامها االلتــزام بمــا يلــي:
تجنب التجمعات واألماكن المزدحمة.
التباعــد الجســدي مســافة متــر واحــد علــى األقــل
مــن اآلخريــن ،وباألخــص مــن األشــخاص المرضــى.
تنظيــف اليديــن باســتمرار ،إمــا بفركهمــا بمطهــر
كحولــي إذا لــم تكــن اليــدان متســختين بشــكل
واضــح أو بغســلهما بالمــاء والصابــون.
تغطيــة األنــف والفــم بثنــي المرفــق أو بمنديــل
ورقــي عنــد الســعال أو العطــس ،ثــم التخلــص
مــن المنديــل وتنظيــف اليديــن علــى الفــور.
االمتناع عن لمس الفم واألنف والعينين.
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الوقاية ،التشخيص والتعامل مع
خطر اإلصابة بفيروس كوفيد 19-بين
العاملين في القطاع الصحي
فــي ظــل االنتشــار المجتمعــي لفيــروس كوفيــد 19-فــي
المملكــة ،تصبــح الكــوادر الصحــي أكثــر عرضــة لﻺصابــة
بفيــروس كوفيــد ،19-ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم انتشــار
الفيــروس بيــن الكــوادر الصحيــة وإلــى المجتمــع ،باإلضافــة
إلــى إحــداث نقــص فــي عــدد الكــوادر الصحيــة المتوفــرة
لمكافحــة المــرض.
يجــب قيــاس درجــة حــرارة الكــوادر الصحيــة عنــد الدخــول
إلــى مــكان العمــل .يجــب علــى كل موظــف التواصــل مــع
مشــرفه المباشــر وشــرح الحالــة (مخالطــة ،أعــراض ...،إلــى

التعرض
الموظف الذي كان على
اتصال وثيق مع مريض
أو زائر أو موظف آخر مع
إصابة كوفيد 19-مؤكدة
لفترة مطولة ( 1٥دقيقة
أو أكثر ومع ذلك ،ينبغي
اعتبار أي مدة هي مدة
مطولة إذا حدث التعرض
أثناء القيام بﺈجراء طبي
ينتج عنه تناثر رذاذ).

التعليمات
ققق قققققق ق
ق
عدم ارتداء كمامة N95
أو الكمامة الجراحية أو

ال يرتدي الموظف
النظارة الواقية للعين
إذا كان الشخص
المصاب بـ كوفيد 19-ال
يرتدي كمامة قماش أو
كمامة جراحية أو
ال يرتدي الموظف
جميع معدات الوقاية
الشخصية الموصى بها
(على سبيل المثال،
عباءة ،قفازات ،واقي
للعينين ،كمامة )N95
أثناء القيام بﺈجراء طبي
ينتج عنه تناثر رذاذ.

آخــره) ،حيــث يجــب بعــد ذالــك التواصــل مــع قســم منــع
وضبــط العــدوى لتلقــي اإلرشــادات الالزمــة.
تصنيــف الكــوادر الطبيــة التــي تعرضــﺖ للعــدوى
بفيــروس كوفيــد:19-

إرشادات للموﻇفين الﺬين ال يعانون من أعراض
والﺬين خالطوا األفراد المصابين بفيروس
كوفيد 19-المؤكد
 .1تتضمــن حــاالت التعــرض للمخاطــر األعلــى عمومــً عنــد
تعــرض عيــون أو أنــف أو فــم الموظــف لمــواد يحتمــل
أن تحتــوي علــى كوفيــد ،19-ال ســيما إذا كان الموظــف
موجــودﴽ فــي الغرفــة أثنــاء القيــام بﺈجــراء طبــي ينتــج عنــه
تناثــر للــرذاذ ويمكــن تعريــف ذلــك كمــا يلــي:

استخدام وسائل الوقاية الشخصية
التوجه لوحدة ضبط العدوى والحصول على النموذج
الخاص بالمخالطين.
سحب عينة أنفية بلعومية إلجراء فحص  PCRفي المكان
المخصص.
االستبعاد من العمل لحين ظهور نتيجة العينة األولى
(التي يجب أن تكون خالل  ٢٤ساعة).
في حال كانت النتيجة سلبية يعود الموظف إلى عمله.
يجب على الموظف المخالط في حال عودته االلتزام بمكان
عمله وعدم التنقل بين مرافق المؤسسة الصحية مع
االلتزام بلبس الكمامة في جميع األوقات.
يتم إعادة فحص  PCRفي اليوم الخامس واليوم الحادي
عشر ويبقى الموظف على رأس عمله أثناء انتظار النتائج.
يتم متابعة الموظفين المخالطين من قبل فريق ضبط
العدوى في المستشفى بحثً عن األعراض المتوافقة مع
كوفيد.19-
يجب على الموظف الذي يعاني من الحمى أو األعراض
المتوافقة مع كوفيد 19-مراجعة قسم الطوارئ على الفور
للتقييم والفحص الطبي.
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

 .2يعتبــر التعــرض لمــدة  1٥دقيقــة أو أكثــر بمثابــة تعــرض
طويــل األمــد .ومــع ذلــك ،ينبغــي اعتبــار أي مــدة هــي مــدة
مطولــة إذا حــدث التعــرض أثنــاء القيــام بﺈجــراء طبــي ينتــج
عنــه تناثــر رذاذ.

 .٧يتــم ســحب العينــات مــن الموظفيــن المخالطيــن
علــى فترتيــن الفتــرة الصباحيــة والتــي تبــدأ مــن الســاعة
الســابعة صباحــً ولغايــة الســاعة الثامنــة والنصــف،
والفتــرة المســائية مــن الســاعة الثانيــة والنصــف ولغايــة
الســاعة الرابعــة مســاءا.

 .3االتصال الوثيق:
أن تكون على بعد أقل من مترين من شخص
مصاب بفيروس كوفيد ، 19-أو
لديه اتصال مباشر غير محمي باإلفرازات المعدية
أو إفرازات الشخص المصاب بفيروس كوفيد19-
المؤكد.
 .4تحديــد الفتــرة الزمنيــة التــي يمكــن أن يكــون المصــاب
بفيــروس كوفيــد 19-المؤكــد (مريــض أو زائــر أو موظــف)
معد ًيــا:
بالنســبة لألفــراد المصابيــن بفيــروس كوفيــد19-
المؤكــد والذيــن ظهــرت عليهــم األعــراض ،يتــم
تحديــد فتــرة العــدوى خــالل اليوميــن الســابقين
لظهــور األعــراض وتســتمر حتــى انتهــاء فتــرة عــزل
المريــض.
بالنســبة لألفــراد المصابيــن بـــ كوفيــد 19-المؤكــدة
والذيــن لــم تظهــر عليهــم أعــراض مطلقــا ،يتــم
تحديــد فتــرة العــدوى خــالل اليوميــن الســابقين إلجراء
الفحــص وتســتمر حتــى انتهــاء فتــرة عــزل المريــض.
 .5تخصيــص منطقــة معينــة فــي المستشــفى لســحب
العينــات للمخالطيــن مــن الموظفيــن.
 .٦يقــوم موظفــون مدربــون مــن المستشــفى بســحب
العينــات مــن الموظفيــن المخالطيــن فــي المــكان المحــدد.

 .٨الموظفــون المخالطــون لحالــة مؤكدة يتم اســتثناؤهم
مــن العمــل بعــد إجــراء الفحــص األول لحين ظهــور النتيجة
والتــي يجــب العمــل على اســتكمالها خالل  ٢٤ســاعة:
إذا كانت النتيجة للموظف المخالط سلبية يستمر
الموظف على رأس عمله وال إجراء.
إذا كانت النتيجة للموظف المخالط إيجابية يطبق
عليه إرشادات الحالة المؤكدة.

معايير الشفاء والعودة إلى العمل للموﻇفين
المصابين بعدوى كوفيد19-
(تعتمــد االســتراتيجية القائمــة علــى األعــراض لتحديــد
متــى يمكــن للموظفيــن العــودة إلــى العمــل)
الموﻇفون المصابون بمرض خفيف إلى متوسﻂ:
مرور  1٠أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة.
مــرور  7٢ســاعة علــى األقــل دون حــرارة مرتفعــة أو
أعــراض تنفســية دون اســتخدام األدويــة الخافضــة
للحــرارة (أي يعــود إلــى العمــل فــي اليــوم الرابــع عشــر
مــن تاريــﺦ ظهــور أول عــرض).
يعــود الموظفــون الذيــن الــذي لــم تظهــر عليهــم أعــراض
طــوال فتــرة اإلصابــة إلــى العمــل بعــد مــرور  1٠أيــام منــذ
تاريــﺦ أول اختبــار تشــخيصي فيروســي إيجابــي.
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شخص خﻀع الختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل وجاءت نتيجته إيجابية مع عدم ﻇهور أعراض كوفيد 19-عليه
يحتسب يوم إجراء االختبار باعتباره اليوم األول .راقب ظهور األعراض.
في حال عدم ظهور أعراض ،ينبغي العزل لمدة  1٠أيام.

10
اليوم األول :نتيجة
إيجابية الختبار تفاعل
البوليميراز المتسلسل

العزل لمدة  10أيام من
يوم إجراء اختبار تفاعل
البوليميراز المتسلسل
الذي جاءت نتيجته إيجابية

الخروج من العزل
في اليوم الحادي
عشر

شخص خﻀع الختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل وجاءت نتيجته إيجابية مع ﻇهور أعراض كوفيد 19-عليه
يستغرق العزل دائمً  1٠أيام من بداية ظهور األعراض باإلضافة إلى  3أيام أخرى بدون ظهور أعراض.
الحد األدنى لمدة العزل  13يومً ،مع الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر (أو الحقً إذا استمرت األعراض).

3
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يبدأ ﻇهور األعراض (اليوم األول)
وتستمر فترة تصل إلى  1٠أيام:
عزل لمدة  1٠أيام

العزل لمدة  3أيام
إضافية بدون ظهور
أعراض

الخروج من العزل
في اليوم الرابع عشر

في حال استمرار األعراض
ألكثر من  1٠أيام يستمر العزل
خالل هذه الفترة بالكامل

العزل لمدة  3أيام
إضافية بدون ظهور
أعراض

الخروج من العزل
في اليوم الرابع من
تالشي األعراض

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

وزارة الصحة
مديرية األمراض السارية
نموذج متابعة الكوادر الطبية المخالطة لحاالت مؤكد إصابتها بفيروس كورونا

الرقم

اسم الموظف

المهنة

تاريﺦ التعرض

إجراءات
الحجر ومكان
الحجر

تاريﺦ عمل
الفحص االول

النتيجة

تاريﺦ عمل
الفحص
الثاني

النتيجة

تاريﺦ العودة
للعمل

مالحﻈات

اسم المستشفى:
عدد المخالطين:
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تنﻈيف وتطهير األسطﺢ في بيئة
العمل في ظل جائحة كورونا كوفيد19-
يعــد مــرض الكورونــا (كوفيــد )19-مــن أمــراض الجهــاز
التنفســي وينتقــل بشــكل أساســي عــن طريــق االتصــال
الجســدي الوثيــق والتالمــس لــرذاذ الشــخص المصــاب
والواصــل إلــى الجهــاز التنفســي ،وكذلــك تنتقــل العــدوى
مــن األســطح والبيئــة الملوثــة بالفيــروس ،وعليــه تهــدف
هــذه التوجيهــات إلــى تقليــل دور البيئــة فــي انتقــال
لفيــروس كورونــا فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة وغيــر
الصحيــة.
المؤسسات الصحية
مــن الممكــن أن تكــون بيئة تقديــم الرعاية الصحية ملوثة
بفيــروس كورونــا كوفيــد 19-داخــل وخــارج غــرف المرضــى
نتيجــة التداخــالت الطبيــة ،مثــل الطــاوالت والكراســي
والجــدران ومفاتيــح اإلضــاءة وملحقــات الكمبيوتــر،
والمعــدات اإللكترونيــة ،والحمامــات والمراحيــض
واألحــواض وكذلــك األســطح الطبيــة والمعــدات غيــر
الحرجــة مثــل (أجهــزة ضغــط الــدم ،الســماعات ،الكراســي
المتحركــة) ،وخاصــةً عندمــا يوجــد أشــخاص معزوليــن
يشــتبه بهــم أو مرضــى مصابيــن بـــ كوفيــد 19-والتــي
يجــب تنظيفهــا وتطهيرهــا بشــكل صحيــح لمنــع مزيــد
مــن انتشــار العــدوى.

فيروســا
لألســطح .يعتبــر فيــروس كورونــا كوفيــد19-
ً
مغلفً ــا مــع غــالف دهنــي خارجــي هــﺶ يجعلــه أكثــر عرضــة
للمطهــرات مقارنــة بالفيروســات غيــر المغلفــة.

فيمــا يخــص فتــرة اســتمرار فيــروس
كوفيــد 19-علــى األســطح المختلفــة.
وجــدت الدراســات أن الفيــروس
)يبقــى مــن عــدة ســاعات إلــى عــدة
أيــام وﺣســب نــوع الســطح( ،كمــا أن
الفيــروس يبقــى علــى قيــد الحيــاة فــي
درجــه ﺣموضــة وﺣــرارة متفاوتــة تحــﺖ
ﻇــروف المختبــر فــي غيــاب ممارســات
التنظيــف والتطهيــر الصحيحــة.

العاملين في مجال التنﻈيف
يعتبــر التنظيــف تدخــ ً
ال مهمــً وأساســيً للوقايــة مــن
العــدوى ومكافحتهــا وعلــى النحــو التالــي:
المؤسسات الصحية

المؤسسات غير الصحية
فــي أماكــن العمــل غيــر الصحيــة ،تشــمل األســطح
البيئيــة المصــارف والمراحيــض واإللكترونيــات (الشاشــات
والضوابــط التــي تعمــل باللمــس) واألثــاث وغيرهــا مــن
العناصــر الثابتــة ،مثــل أســطح المناضــد وقضبــان الــدرج
واألرضيــات والجــدران.
فترة استمرار الفيروس على األسطح
فــي األماكــن التــي مــن غيــر الممكــن أن يتــم فيهــا
التنظيــف والتطهيــر بشــكل منتظــم بســبب قلــة
المــوارد ،يجــب غســل اليديــن بشــكل متكــرر وتجنــب
لمــس الوجــه ،كﺈحــدى طــرق الوقايــة مــن أي إمكانيــة تلــوث
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يجــب أن يتــم تدريــب العامليــن فــي مجــال التنظيــف
علــى السياســات واإلجــراءات وحســب تعليمــات وزارة
الصحــة.
يجــب أن يرتــدي عمــال النظافــة معــدات الوقايــة
الشــخصية الكافيــة ( )PPEوأن يتــم تدريبهــم
علــى اســتخدامها بأمــان ،فــي األماكــن التــي يوجــد
ســواء المشــتبه بهــم أو
فيهــا مرضــى كوفيــد19-
ً
الحــاالت المؤكــدة ،أو أماكــن إجــراء الفحــص والفــرز
واالستشــارات الســريرية ،وتشــمل معــدات الوقايــة
الشــخصية التاليــة :ثــوب ،قفــازات ثخينــة ،قنــاع طبــي،
واقــي للعيــن (فــي حــال وجــود خطــر التراشــق مــن
المــواد العضويــة أو المــواد الكيميائيــة) ،وأحذيــة
العمــل المغلقــة.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

دائمــا تحضيــر المحاليــل المطهــرة فــي
يجــب
ً
مناطــق جيــدة التهويــة .تجنــب الخلــط أو الجمــع بيــن
المطهــرات أثنــاء التحضيــر واالســتخدام ،ألن هــذا
اإلجــراء قــد يســبب تهيجــً فــي الجهــاز التنفســي
ومــن الممكــن أن تطلــق غــازات قاتلــة ،خاصــة عنــد
دمجهــا مــع محاليــل هيبوكلوريــت .وضــرورة ارتــداء
المعــدات الوقايــة الشــخصية عنــد إعــداد أو اســتخدام
المطهــرات.
يجــب توفيــر الملصقــات أو أي إرشــادات أخــرى مرئيــة
للعامليــن فــي مجــال التنظيــف وغيرهــم لتوجيههــم
وتذكيرهــم باإلجــراءات المناســبة بشــأن إعــداد
المطهــر واســتخدامه.
المؤسسات غير الصحية
يوصــى بــدورات تنشــيطية لعمــال النظافــة لتشــجيع
وتعزيــز الممارســة الجيــدة فــي مرافــق المؤسســات
والمبانــي العامــة.
االهتمــام بالســالمة الشــخصية عنــد تحضيــر
واســتخدام المطهــرات وإعــداد المطهــرات
واســتخدامها .الحــد األدنــى الموصــى بــه مــن معــدات
الوقايــة الشــخصية هــو قفــازات مطاطيــة ومــآزر غيــر
منفــذة وأحذيــة مغلقــة ،وقــد تكــون هنــاك حاجــة
أيضــً إلــى حمايــة العيــن واألقنعــة الطبيــة للحمايــة
مــن المــواد الكيميائيــة المســتخدمة أو إذا كان هنــاك
خطــر التراشــق.
دائمــا تحضيــر المحاليــل المطهــرة فــي مناطــق
يجــب
ً
جيــدة التهويــة.
مــن المهــم تقليــل احتماليــة التلــوث بفيــروس
كورونــا فــي األماكــن العامــة ،مثــل المنــزل أو المكتــب
أو المــدارس أو الصــاالت الرياضيــة أو المطاعــم.
يجــب اعطــاء األولويــة للتطهيــر لألســطح كثيــرة
اللمــس فــي هــذه األماكــن ،وتشــمل مقابــض األبــواب
والنوافــذ ،ومناطــق تحضيــر الطعــام ،وأســطح
الحمــام ،والمراحيــض والصنابيــر ،واألجهــزة الشــخصية
التــي تعمــل باللمــس ،ولوحــات مفاتيــح الكمبيوتــر

الشــخصية ،وأســطح العمــل .يجــب اختيــار المطهــر
وتركيــزه بعنايــة لتجنــب تلــف األســطح ولتجنــب أو
تقليل اآلثار الســامة على أفراد األســرة أو مســتخدمي
األماكــن العامــة.
يجــب إتبــاع آليــة تنظيــف البيئــة قــدر اإلمــكان .يجــب
دائمــا تنظيــف األســطح بالمــاء والصابــون أو منظــف
ً
إلزالــة المــواد العضويــة أوالً ،ثــم التطهيــر .فــي األماكن
العامــة يمكــن اســتخدام هيبوكلوريــت الصوديــوم
بتركيــز موصــى بــه ،يمكــن اســتخدام الكحــول
بتركيــز  ٪9٠- ٪7٠لتطهيــر الســطح.
مبادئ التنﻈيف والتطهير البيئي
يســاعد التنظيــف علــى إزالــة مســببات األمــراض أو تقليــل
حملهــا بشــكل كبيــر علــى األســطح الملوثــة وهــو خطــوة
أولــى ضروريــة فــي أي عمليــة تطهيــر .التنظيــف بالمــاء
والصابــون (أو منظــف محايــد) بالفرشــاة أو التنظيــف
بالدعــك يزيــل ويقلــل األوســاخ وبقايــا المــواد العضويــة
األخــرى مثــل الــدم واإلفــرازات والفضــالت ،لكنــه ال يقتــل
الكائنــات الحيــة الدقيقــة .وهــذه األوســاخ تخفــف مــن
عمــل المطهــر علــى األســطح المــراد تطهيرهــا ،ويجــب
إعــداد محاليــل المطهــرات واســتخدامها وفقــً لتوصيــات
الشــركة المصنعــة بالنســبة للكميــة والتركيــز ووقــت
االتصــال.
آلية التنﻈيف والتطهير ومستلزماتها
يجــب التأكيــد علــى عمــال التدبيــر المنزلــي والنظافــة
االلتــزام دائمــا بارتــداء وســائل الوقايــة الشــخصية
المناســبة قبــل القيــام بﺈجــراءات النظافــة والتطهيــر
وعنــد وجودهــم داخــل الغــرف.
يجــب تنظيــف الغرفــة يوميــا مــرة واحــدة علــى األقــل
وعنــد خــروج المريــض بشــكل كامــل.
يجــب االهتمــام بتنظيــف وتطهيــر األدوات واألســطح
التــي يتــم مالمســتها يوميــا مثــل التليفــون ،أجهــزة
التحكــم ،مقابــض األبــواب ،أســطح األجهــزة والمعــدات
ومفاتيــح اإلضــاءة.

25

عمليــة التنظيــف دائمــا يجــب أن تســبق عمليــة
التطهيــر ،حيــث نبــدأ بالتنظيــف باســتخدام ســائل
التنظيــف المتوفــر والمعتمــد داخــل المؤسســة
الصحيــة مــع الفــرك ،ثــم الشــطف الجيــد بالمــاء،
والتجفيــف.
يجــب أن يبــدأ التنظيــف مــن األماكــن األقــل اتســاخا
إلــى األماكــن األكثــر اتســاخا ويتــم غســل األســطح
مــن أعلــى إلــى أســفل ويجــب ارتــداء القفــازات شــديدة
التحمــل والواقيــات الشــخصية.
بعــد ذلــك نبــدأ عمليــة التطهيــر باســتخدام المطهــر
المناســب والموصــى بــه عالميــً ومــن األمثلــة علــى
ذلــك (محلــول الكلوريــن وبتركيــز ( )٪1أو مركبــات
األمونيــا الرباعيــة الجاهــزة لالســتعمال.
يجــب اســتخدام المطهــر وفقــا لتعليمــات الشــركة
المصنعــة وحســب درجــة التركيــز المطلوبــة والمــدة
الالزمــة للتعــرض( .لتحضيــر محلــول الكلــور بتركيــز ٪1
يتــم بالنســب التاليــة  1مكيــال كلــور لــكل  99مكيــال
مــاء أو  1٠مــل كلــور لــكل واحــد لتــر مــاء).

مــن المستحســن تحضيــر المحلــول يوميــً أو كل
شــفت .ويجــب غســل أدوات التنظيــف ،وشــطفها،
وتجفيفهــا وتخزينهــا.
يمكــن أن يتحلــل الكلــور بســرعة فــي المحاليــل
اعتمــادﴽ علــى مصــدر الكلــور والظــروف البيئيــة،
علــى ســبيل المثــال درجــة الحــرارة المحيطــة أو
التعــرض لألشــعة فــوق البنفســجية .يجــب تخزيــن
محاليــل الكلــور فــي حاويــات غيــر شــفافة ،فــي
منطقــة مغطــاة جيــدة التهويــة ال تتعــرض ألشــعة
الشــمس المباشــرة.
رش المطهرات على األسطﺢ البيئية في
كل من الرعاية الصحية وغير الصحية

يجــب تخصيــص عربــات تنظيــف ذات ثالثــة أحــواض
(حــوض مــاء عــادي نظيــف ،حــوض مــاء مــع منظــف،
وحــوض محلــول مطهــر).

ال يوصــى باالســتخدام الروتينــي للمطهــرات على األســطح
أيضــا
البيئيــة عــن طريــق الــرش أو الضبــاب (المعــروف ً
باســم التبخيــر أو التضبيــب) .أوضحــت الدراســات أن الــرش
كﺈســتراتيجية تطهيــر أساســية وســيلة غيــر فعالــة فــي
إزالــة الملوثــات خــارج مناطــق الــرش المباشــرة .عــالوة علــى
ذلــك مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار صحيــة ،حيــث يمكــن أن
يــؤدي رش المطهــرات إلــى مخاطــر علــى العيــن أو تهيــج
فــي الجهــاز التنفســي أو الجلــد.

عمــل برنامــج للتنظيــف والتأكــد بأنــه يشــمل جميــع
المناطــق .بالنســبة للمناطــق التــي تعتبــر عرضــة
لخطــر اإلصابــة بالفيــروس اســتخدم قطعــة قمــاش
جديــدة لتنظيــف كل ســرير مريــض .ويجــب إعــادة
معالجــة األقمشــة المتســخة بشــكل صحيــح بعــد كل
اســتخدام.

ال ُينصــح ببعــض المــواد الكيميائيــة ،مثــل الفورمالديهايــد
أو العوامــل التــي أساســها الكلــور أو مركبــات األمونيــوم
الرباعيــة ،بســبب التأثيــرات الصحيــة الســلبية علــى
العامليــن فــي المرافــق التــي يتــم اســتخدام هــذه الطــرق
فيهــا.

التعامــل مــع تراشــق الــدم وســوائل الجســم بحــرص
وباســتخدام طــرق آمنــة مــع ارتــداء المالبــس الواقيــة
المناســبة (ويمكــن اســتخدام محلــول الكلــور
بنســبة .)9:1

يجــب ترميــز المعــدات المســتخدمة فــي مناطــق
العــزل لمرضــى كوفيــد 19-باأللــوان وفصلهــا عــن
المعــدات األخــرى ويجــب صيانــة معــدات التنظيــف
(مثــل الــدالء) بشــكل جيــد .ففــي حــال تلــوث محاليــل
المنظفــات أو المطهــرات أثنــاء التنظيــف تقــل
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فعاليتهــا ،وقــد يــؤدي االســتخدام المســتمر لنفــس
المحلــول إلــى نقــل الكائنــات الحيــة الدقيقــة إلــى كل
ســطح يتــم تنظيفــه الحقـ ﹶا .وبالتالــي ،يجــب التخلــص
مــن محاليــل التنظيــف و /أو المطهــرات بعــد كل
اســتخدام فــي مناطــق المرضــى المشــتبه بهــم
والمؤكــد إصابتهــم.

ال يكــون الــرش فعــاالً علــى أســرة المرضــى التــي لــم يتــم
تنظيفهــا مســبقا بمــواد تنظيــف فعالــة فــي إزالــة المــواد
العضويــة وقــد تفقــد األســطح المحميــة باألشــياء أو
األقمشــة المطويــة أو األســطح ذات التصاميــم المعقــدة
الــرش فاعليتــه لوجــود عــازل لوصــول المــاده المرشوشــة.
لــذا يجــب أن يتــم تنظيفهــا بقطعــة قمــاش أو منديــل
مبلــل بالمطهــرات.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

باإلضافــة إلــى ذلــك ،رش المطهــرات ،حتــى فــي الهــواء
الطلــق ،يمكــن أن تكــون ضــارة بصحــة اإلنســان .رش األفــراد
بالمطهــرات (كمــا هــو الحــال فــي النفــق ،خزانــة ،أو غرفــة)
ال ينصــح تحــت أي ظــروف .يمكــن أن يكــون هــذا جســديا
ونفســيا ضــار ولــن يقلــل مــن قــدرة الشــخص المصــاب على

نشــر الفيــروس مــن خــال الــرذاذ أو االتصــال .عــاوة علــى
ذلــك ،رش األفــراد بالكلــور والمــواد الكيميائيــة الســامة
األخــرى يمكــن أن يــؤدي إلــى تهيــج العيــن والجلــد وتشــنج
قصبــي بســبب االستنشــاق واآلثــار المعديــة المعويــة مثــل
الغثيــان والتقيــؤ.

جــدول يوضــح التكــرار الموصــى بــه لتنظيــف األســطح البيئيــةً ،
وفقــا لمناطــق وجــود مريــض مشــتبه أو مؤكــد إصابتــه
بفيــروس كورونــا كوفيد.19-

إرشادات إضافية

التكرار

منطقة المريض

منطقة الفرز

مرتين يوم ًيا على األقل

التركيز على األسطح عالية اللمس ،أخيرا
األرضيات. .

غرف المرضى

مرتين يوم ًيا على األقل ،ويفضل ثالث
مرات يوم ًيا ،خاصةً لألسطح عالية
اللمس اللمس

ركز على األسطح عالية اللمس ،ثم تنتقل إلى كل
سرير للمريض؛ استخدام قطعة قماش جديدة
لكل سرير إن أمكن وأخيرا الطوابق..

غرف المرضى الداخليين  -غير
مشغولة
(التنظيف النهائي)

عند الخروج  /التحويل

أسطح منخفضة اللمس ،أسطح عالية اللمس،
أرضيات (بهذا الترتيب)؛
إزالة المخلفات ،البياضات وتنظيفها وتطهيرها
بالكامل.

رعاية غرف المرضى الخروج/
المتنقلين

بعد كل زيارة للمريض (خاصة لـألسطح تطهير األسطح عالية اللمس بعد كل زيارة
عالية اللمس) ومرة واحدة على األقل للمريض مرة واحدة يوميا ،األسطح منخفضة
تنظيف يوميف يوميا
اللمس ،واألسطح عالية اللمس واألرضيات بما
في ذلك إزالة النفايات والبياضات ،سرير الفحص
تنظيفها وتطهيرها بالكامل.

المداخل  /الممرات

مرتين يوم ًيا على األقل

أسطح عالية اللمس بما في ذلك درابزين الدرج
والمعدات في الممرات ،.ثملطوابق.

حمامات /مراحيض للمرضى

مرحاض خاص بغرفة المريض :مرتين
يوم ًيا على األقل
مراحيض مشتركة :ثالث مرات يوميًا
على األقل
يوم ًيا على األقل

أسطح عالية اللمس ،بما في ذلك مقابض
األبواب ومفاتيح اإلضاءة ،االستقبال ،الحنفيات،
ثم المغاسل ،ثم المراحيض وأخي ًرا األرضية
(بهذا الترتيب) .وتجنب مشاركة المراحيض بين
الموظفين والمرضى.
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التهوية
الغــرض مــن التهويــة هــو توفيــر هــواء صحــي للتنفــس
مــن خــالل ﹶ
كل مــن تخفيــف الملوثــات الناشــئة فــي المبنــى
وإزالــة الملوثــات منــه وهنــاك ثالثــة عناصــر أساســية
للتهويــة فــي المبنــى.
معــدل التهويــة :كميــة الهــواء خــارج المبنــى التــي يتــم
إدخالهــا إلــى المســاحة ونوعيــة الهــواء خــارج المبنــى.

بشــكل عــام ،وهــو مــا ينبغــي أن يكــون مــن المناطــق
النظيفــة إلــى المناطــق الملوثــة.
توزيــع الهــواء أو نمــﻂ تدفــق الهــواء :ينبغــي توصيــل
الهــواء الخارجــي إلــى كل جــزء مــن المســاحة بطريقــة
فعالــة ،وينبغــي أيضــً إزالــة الملوثــات المحمولــة عــن
طريــق الهــواء المتولــدة فــي كل جــزء فــي المســاحة
بطريقــة فعالــة.

اتجــاه تدفــق الهــواء :اتجــاه تدفــق الهــواء فــي المبنــى

طرق تهوية المباني

التهوية الطبيعية:

التهوية الميكانيكية:

تدفــع القــوى الطبيعيــة (مثــل الريــاح) الهــواء الموجــود
خــارج المبنــى إلــى الداخــل عبــر فتحــات المبنــى مثــل
النوافــذ واألبــواب والمداخــن الشمســية وأبــراج الريــاح
وفتحــات التهويــة الدقيقــة.

المــراوح الميكانيكيــة تقــوم بالتهويــة الميكانيكيــة.
يمكــن تركيــب المــراوح إمــا مباشــرة علــى النوافــذ أو
الجــدران ،أو تثبيتهــا فــي مجــاري الهــواء إلمــداد الهــواء
إلــى الغرفــة أو طــرد الهــواء منهــا.

التهوية الهجينة:
تعتمــد التهويــة الهجينــة (ذات الوضــع المختلــط) علــى
التهويــة الطبيعيــة لتوفيــر معــدل التدفــق المطلــوب
وتســتخدم التهويــة الميكانيكيــة عنــد انخفــاض معــدل
تدفــق التهويــة الطبيعيــة أكثــر مــن الــالزم.

التهوية الهجينة:
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التهويــة مــن أعلــى إلــى أســفل ،وســيتيح شــفط الهــواء
ســهولة التحكــم فــي معــدل التهويــة ،مــع اســتيفاء
معيــار معــدل تغيــر الهــواء فــي الســاعة ( )ACHالــالزم
وضمــان قيمــة ثابتــة لتدفــق الهــواء فــي اتجــاه واحــد مــن
أعلــى إلــى أســفل.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

برج الرياح
الهواء النظيف من الخارج

الهواء في غرفة
المريض والمرحاض
الهواء العادم

شفاط الهواء

كيفية تركيﺐ شفاط الهواء
فــي الــدول ذات المنــاخ الدافــﺊ ،وبســبب درجــة الحــرارة
والضغــط ،ســيتدفق الهــواء بشــكل طبيعــي فــي االتجــاه
المعاكــس ولهــذا الســبب مــن الضــروري تشــغيل شــفاط
الهــواء كلمــا كان هنــاك أحــد بالغرفــة.

اليوميــة .وفــي المبانــي التــي تعتمــد علــى التهويــة
الطبيعيــة فقــط ،يجــب فتــح النوافــذ واألبــواب خــالل
األوقــات البــاردة مــن الصبــاح الباكــر للتجديــد الهــواء.
معالجة الهواء العادم

االهتمــام بتنظيــف وصيانــة المجــاري الهوائيــة ألجهــزة
التكييــف وغســيل أو تغييــر الفالتــر بصفــة دوريــة
ومنتظمــة ،حتــى ال تتحــول إلــى أماكــن صالحــة لنمــو
األحيــاء الدقيقــة ،والتأكــد مــن الوضــع المناســب لمآخــذ
هــواء التكييــف (أماكــن دخــول الهــواء الخارجــي لألنظمــة)،
والنوافــذ بحيــث تكــون بعيــدة عــن أماكــن الكراجــات
لتجنــب دخــول الملوثــات مــن خاللهــا.
االهتمــام بالتهويــة الكافيــة والمســتمرة لمطابــﺦ المنــزل
للتقليــل مــن الروائــح داخــل المنــزل ،وصيانــة واســتخدام
مــراوح الشــفط فــي كل مــن المطبــﺦ والحمــام ،اســتخدام
الفالتــر ومــراوح شــفط والمحافظــة علــى اســتبدالها ممــا
يقلــل بقــدر اإلمــكان مــن الرطوبــة المتولــدة عــن األنشــطة

يمكــن إخــراج الهــواء مــن الغرفــة مباشــرة إلــى الهــواء
الخارجــي حيــث ســيتم تخفيــف نــوى القطيــرات فــي
الهــواء الخارجــي .مــن الضــروري طــرد الهــواء بعيــدﴽ عــن
فتحــات دخــول الهــواء ،واألشــخاص ،والحيوانــات .إذا لــم
يكــن التخفيــف ممك ًنــا ألســباب إنشــائية ،ينبغــي أن يمــر
الهــواء العــادم عبــر أحــد مرشــحات جســيمات الهــواء
الخاصــة عاليــة الكفــاءة ( )HEPAحيــث يزيــل معظــم نــوى
القطيــرات بنســبة. ٪99٫97 :
التخفيــف هــو النظــام الموصــى بــه لكــن إذا لــم يكــن
ممكنًــا ينصــح باســتخدام مرشــحات  HEPAأو أنظمــة
 HEPAالمحمولــة.
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مرشحات الـ :HEPA
وحدة  HEPAالمحمولة:
 HEPAهــو نــوع مــن مرشــحات الهــواء
الميكانيكيــة ذات الطيــات .وهــو اختصــار
لعبــارة» :رشــح جســيمات الهــواء عالــي
الكفــاءة« .نظر ًيــا ،يمكــن لهــﺬا النــوع مــن
مرشــحات الهــواء إزالــة  ٪99٫97علــى األقــل
مــن األتربــة وغبــار الطلــع والعفــن والبكتيريــا
وأي جســيمات محمولــة عــن طريــق الهــواء
بحجــم ) 3٫0ميكــرون متــر(.

مــن أجــل تبســيط التركيــب وتقليــل وقــت اإلنشــاء
وضمــان معالجــة الهــواء بشــكل صحيــح ،يمكــن أن
تســتفيد المنشــآت مــن اســتخدام وحــدة مرشــح HEPA
المحمولــة المــزودة بالتجهيــزات /التوصيــالت المناســبة
لطــرد الهــواء مــن غرفــة محــددة لتحقيــق معــدل تدفــق
التهويــة المطلــوب ومعالجــة الهــواء العــادم أيضــً.

الهواء الخارجي

برج الرياح

برج الرياح

مرشح HEPA

مرشح HEPA
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مروحة
الشفط

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

تعليمات ضبط العدوى

في المراكز الصحية
في ظل جائحة فيروس كورونا
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يعتبــر برنامــج ضبــط ومنــع العــدوى أحــد المكونــات
الضروريــة لرعايــة المرضــى بشــكل آمــن وتوفيــر أفضــل
مســتويات الرعايــة لهــم ويهــدف إلــى حمايــة كال مــن
المريــض والــكادر الصحــي مــن التعــرض لألمــراض المعديــة
والحــد مــن اإلصابــة بهــا ،حيــث يتطلــب األمــر تطبيــق
احتياطــات نقــل العــدوى بصــرف النظــر عــن قلــة المــوارد،

حيــث أن تلــك االحتياطــات وفــي ظــل انتشــار األوبئــة
وفيــروس كورونــا أصبحــت ضــرورة ملحــة ،ويتوقــف نجــاح
الســيطرة علــى العــدوى بفيــروس كورونــا علــى التنفيــذ
الكامــل لبرامــج ضبــط ومنــع العــدوى وكال حســب مــكان
تقديــم الخدمــة.

اإلجراءات العامة:
 .1تصنيف الحاالت ()triage

وضع الفتات ونشرات في أنحاء
المركز حول أعراض الفيروس
وطرق الوقاية منه.

توفير أماكن كافية مخصصة
لالنتظار ،منعا لالزدحام وللمحافظة
على التباعد االجتماعي.

استحداث مكان (عيادة ،غرفة) في
مدخل المركز لفرز المراجعين،
جيدة التجهيز والتهوية ويقوم
على العمل فيه من الموظفين
المدربين لهذه الغاية.
توفير معدات الوقاية
الشخصية الضرورية ()PPE
ومادة تطهير األيدي.

وضع قائمة لتقييم جميع
المرضى ( )check listتشمل
على أسئلة حول تعريف الحالة.

التأكيد على التنظيف والتطهير
المستمر لهذه األماكن.
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تخصيص مكان أو مساحة جيدة التهوية مخصصة لعزل
الحالة المشتبهة إلى أن يتم تأمين نقلها إلى المستشفى.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

 .2اإلجراءات الوقائية للمراجعين
تطبيــق االحتياطــات القياســية لجميــع المراجعيــن
(مــن نظافــة األيــدي ،وآداب العطــس والســعال ،التأكد
مــن أن جميــع المراجعيــن يغطــون أنفهــم وفمهــم
بالمنديــل أو الكــوع عنــد الســعال أو العطــس).

إدارة النفايات الطبية وحسب سياسة وزارة الصحة.
العمــل علــى تغيــر أغطيــة ســرير الفحــص بيــن مريــض
وآخــر أو اســتخدام األغطيــة أحادية االســتعمال.
اســتخدام األدوات بعــد تطهيرهــا أو تعقيمهــا
وحســب اإلجــراء الطبــي.

التأكد من ارتداء جميع المراجعين للقناع الطبي.
 .3اإلجراءات الموﺣدة للعاملين في المراكز
الصحية لحماية أنفسهم ومرضاهم
التأكيــد علــى العامليــن فــي المركــز الصحــي
ضــرورة االهتمــام بنظافــة اليديــن إمــا بغســلها
بالمــاء والصابــون أو اســتعمال محلــول دلــك األيــدي
الكحولــي ،وهــو مــن أهــم إجــراءات منــع انتشـــار
العــدوى.
تنظيــف الهاتــف بشــكل صحيــح وعــدم اســتخدامه
حــول المرضــى ،وتجنــب لمــس العينيــن واألنــف
والفــم.

التقيــد بنظافــة بيئــة المركــز بﺈتبــاع إجــراءت التنظيــف
والتطهيــر علــى النحــو الســليم مــن تنظيــف األســطح
المحيطــة بالمــاء والصابــون ثــم اســتخدام المطهــرات،
يمكــن اســتخدام الكلــور بتركيــز مكيــال واحــد ()1
مــن الكلــور مقابــل تســعة وتســعون ( )99مــن المــاء،
او اســتخدام مركبــات األمونيــا الرباعيــة المتوفــرة فــي
مســتودعات وزارة الصحــة.
التدابير الواجﺐ اتخاذها أثناء التطعيم
علــى المراكــز الصحيــة التــي تقــدم خدمــات التطعيم
التقيــد بمــا يلي:
تقديم خدمات التطعيم في منطقة جيدة التهوية.

إذا كنــت تعانــي مــن أعــراض كوفيــد ،19-فقــم بعــزل
نفســك وال تذهــب للعمــل واتصــل بمقــدم الرعايــة
الصحيــة الخــاص بــك.
توفيــر جميــع الواقيــات الشــخصية( :الكمامــة،
المريــول ،القفــازات ،غطــاء الوجــه أو النظــارات).
اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية المناســبة
( )PPEوفقــا لتقييــم المخاطــر ويجــب االلتــزام
باالحتياطــات القياســية علــى جميــع المراجعيــن وفــي
جميــع األوقــات دون اعتبــار لتشــخيص الحالــة :ارتــداء
القفــازات قبــل لمــس الــدم ،ســوائل الجســم ،اإلفــرازات،
واإلخــراج ،بصــرف النظــر عــن وجــود دم واضــح ،جلــد
غيــر ســليم ،أو أغشــية مخاطيــة ارتــداء المريــول عنــد
الضــرورة ،وهــو عنــد توقــع حــدوث تلــوث المالبــس
بالــدم ،ســوائل الجســم ،اإلفــرازات أو اإلخــراج مــع اإلبقــاء
علــى ارتــداء الكمامــة.
ممارســات الحقــن اآلمــن :يجــب التقيــد بــكل حــزم
بتقنيــة التطهيــر عنــد إعطــاء الحقــن والتعامــل مــع
اإلبــــر واألدوات الحــادة.

إبقــاء خدمــات التطعيــم منفصلــة عــن الخدمــات
الصحيــة األخــرى.
تطهير منطقة التطعيم بشكل متكرر.
تحديــد عــدد األشــخاص الذيــن يرافقــون المراجــع
بشــخص واحــد.
ضمــان توفيــر مطهــر اليديــن للمراجعيــن عنــد
مدخــل العيــادة.
التقيــد بجدولــة مواعيــد التطعيــم علــى شــكل
جلســات تطعيــم صغيــرة ولكــن متكــررة للحــد مــن
االزدحــام فــي غــرف االنتظــار.
التأكيــد علــى جميــع العامليــن التقيــد باإلجــراءات
الموحــدة لحمايــة أنفســهم ومرضاهــم أثنــاء
ا لتطعيــم .
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التدابيــر الواجــﺐ اتخاذهــا أثنــاء معاينــة المرضى
فــي العيــادات العامــة والخاصة
تطبيــق نظــام مواعيــد دقيــق يتفــادى تجمــع
وتكــدس المراجعيــن فــي منطقــة االنتظــار وضمــان
إبقــاء مســافة ال تقــل عــن المتريــن بيــن المراجعيــن
فــي أماكــن االنتظــار ،واإلبقــاء علــى فتــرة زمنيــة بيــن
المواعيــد ،بشــكل يضمــن فتــرة كافيــة لتعقيــم
جميــع األســطح داخــل غرفــة الفحــص قبــل دخــول
المريــض التالــي.
بالنســبة لمواعيــد المتابعــة الدوريــة لألمــراض
المزمنــة مثــل :أمــراض القلــب ،الســكري ،ضغــط
الــدم ،أو نقــص المناعــة ،فــال يشــترط حضــور المريــض
للعيــادة ،والســماح بتســليم األدويــة للمريــض ســواء
فــي منزلــه أو حضــور شــخص ينــوب عنــه ،وفــي
حــال اســتدعت حالــة المريــض المعاينــة فﺈنــه ال مانــع
مــن حضــور المريــض إلــى العيــادة وبحســب تقديــر
الطبيــب للحالــة (كمــا يمكــن للطبيــب اســتخدام
تقنيــة التطبيــب عــن ُبعــد) متــى مــا ســمحت حالــة
المريــض وال تؤثــر ســلبً علــى صحتــه.
اعتمــاد أســلوب المناولــة بحيــث يتــم التنســيق
المســبق مــن قبــل المريــض مــن أصحــاب األمــراض
المزمنــة مــع المركــز بحيــث يحضــر فــي وقــت معيــن
ويقــوم بالمحاســبة وتنــاول الــدواء المعــد مســبقً
ومغــادرة المركــز بأســرع وقــت.
اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة
( )PPEوفقــا لتقييــم المخاطــر ويجــب االلتــزام
باالحتياطــات القياســية علــى جميــع المرضــى.
علــى الحــاالت المرضيــة المشــتبه فــي إصابتهــا
بكوفيــد 19-إتبــاع البروتوكــول المعتمــد بشــأن إبــالغ
الجهــات المعنيــة ،والحفــاظ علــى التباعــد الجســدي
وااللتــزام بجميــع اإلجــراءات لحيــن نقــل المريــض.
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يقتصــر اســتقبال المرضــى فــي عيــادات األنــف واألذن
والحنجــرة وعيــادات األســنان علــى الحــاالت الطارئــة
والعاجلــة وبحســب تقديــر الطبيــب المعالــج مثــل
آالم األســنان الحــادة ،االلتهابــات الصديديــة واإلصابــات،
وعــالج العصــب ،وغيرهــا ،وتأجيــل جميــع المواعيــد
األخــرى متــى أمكــن تفاديــً للتدخــالت التــي من شــأنها
أن تــؤدي إلــى انبعــاث الــرذاذ فــي الهــواء حفاظــً علــى
الســالمة العامــة.
فــي حــال التعامــل مــع الحــاالت الطارئــة علــى مقــدم
الخدمــة ارتــداء (المريــول ،الكمامــة عاليــة الفعاليــة
 ،N95غطــاء الوجــه ،القفــازات).
التدابير الواجﺐ اتخاذها بعيادات الﻐيار
االلتــزام بكافــة معاييــر ضبــط العــدوى الســابقة،
وارتــداء القفــازات قبــل لمــس الــدم ،ســوائل الجســم،
اإلفــرازات ،واإلخــراج ،بصــرف النظــر عــن وجــود دم
واضــح ،جلــد غيــر ســليم ،أو أغشــية مخاطيــة .ارتــداء
المريــول عنــد الضــرورة أي عنــد توقــع حــدوث تلــوث
المالبــس بالــدم ،ســوائل الجســم ،اإلفــرازات أو اإلخــراج
واإلبقــاء علــى ارتــداء الكمامــة .مــع التركيــز علــى
غســل األيــدي بعــد كل إجــراء.
التخلص الصحيح والمناسب من الواقيات الشخصية.
التدابير الواجﺐ اتخاذها عند مراجعة الصيدلية،
األشعة والمختبر
إبقــاء مســافة ال تقــل عــن المتريــن بيــن المراجعيــن
وتوفيــر مــادة دلــك األيــدي الكحولــي وســهولة
الوصــول إليهــا مــع التقيــد باإلجــراءات الوقائيــة
للمراجعيــن أعــاله.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

تعليمات منع وضبط العدوى

في العيادات الخارجية
في ظل جائحة فيروس كورونا
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الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا أحد المكونــات الضرورية
لرعايــة المرضــى بشــكل آمــن وتوفيــر أفضــل مســتويات
الرعايــة لهــم وتهــدف إلــى وقايــة كل مــن المريــض
والــكادر الصحــي القائــم علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة
مــن التعــرض لألمــراض المعديــة والحــد مــن اإلصابــة

بهــا .وإعــادة تشــغيل بعــض العيــادات التخصصيــة فــي
المستشــفيات التــي تــم إيقــاف العمــل بهــا بســبب جائحــة
كورونــا وفــق آليــة معينــة مــع االلتــزام بالتعليمــات التــي
توصــي بهــا وزاره الصحــة حســب التالــي:

 .1تصنيف الحاالت )(triage

وضع الفتات ونشرات في
أنحاء المركز حول أعراض
الفيروس وطرق الوقاية منه.

استحداث مكان (عيادة ،غرفة) في مدخل المركز
لفرز المراجعين ،جيدة التجهيز والتهوية ويقوم
على العمل فيه من الموظفين
المدربين لهذه الغاية.

وضع استبيان لتقييم جميع المرضى (،)check list
وتوجيه المرضى واألشخاص الذين يرافقونهم (مثل
العائلة واألصدقاء) لﻺبالغ عن أي أعراض في الجهاز
التنفسي وأي تاريﺦ سفر.
توفير أماكن كافية مخصصة
لالنتظار ،منعا لالزدحام وللمحافظة
على التباعد االجتماعي.

االلتزام بغسل األيدي ،آداب العطس والسعال ،التباعد
(البعد عن أماكن االزدحام).
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تخصيص مكان أو مساحة جيدة التهوية مخصصة لعزل
الحالة المشتبهة إلى ان يتم تأمين نقلها إلى المستشفى.

التأكيد على وجود التهوية
والتنظيف الكافي لهذه
األماكن.

توفير معدات الوقاية
الشخصية الضرورية ()PPE
ومادة تطهير األيدي.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

 .2اإلجراءات الوقائية للمراجعين
يتوجــب علــى المريــض حجــز موعــد مســبق علــى
الهاتــف وبيــان نــوع الشــكوى لتحديــد مــدى حاجتــه
للحضــور الشــخصي مــن عدمــه.

دم واضــح ،جلــد غيــر ســليم ،أو أغشــية مخاطيــة.
ارتــداء المريــول عنــد الضــرورة أي عنــد توقــع حــدوث
تلــوث المالبــس بالــدم ،ســوائل الجســم ،اإلفــرازات
واإلبقــاء علــى ارتــداء الكمامــة.
 .4اإلجراءات العامة داخل العيادات

عنــد جدولــة المواعيــد عــن طريــق الهاتــف يجــب
تقديــم التعليمــات واالحتياطــات الواجــب اتخاذهــا
مــن قبــل المراجــع قبــل الحضــور للوقايــة مــن عــدوى
الكورونــا المســتجد.
تطبيــق االحتياطــات القياســية لجميــع المراجعيــن
(مــن نظافــة األيــدي،وآداب العطــس والســعال ،التأكــد
مــن أن جميــع المرضــى يغطــون أنفهــم وفمهــم
بالمنديــل أو الكــوع عنــد الســعال أو العطــس).
التأكد من ارتداء جميع المراجعين للقناع الطبي.

 .3اإلجراءات الموﺣدة للعاملين في العيادات لحماية
أنفسهم ومرضاهم
التأكيــد علــى العامليــن فــي العيــادات بضــرورة
االهتمــام بنظافــة اليديــن إمــا بغســلها بالمــاء
والصابــون أو اســتعمال محلــول دلــك األيــدي الكحولي
كأهــم إجــراء لمنــع انتشـــار العــدوى.
قــم بتنظيــف هاتفــك بشــكل صحيــح وال تســتخدمه
حــول المرضــى ،وتجنــب لمــس العينيــن واألنــف والفــم.
إذا كنــت تعانــي مــن أعــراض كوفيــد ،19-فقــم بعــزل
نفســك وال تذهــب للعمــل واتصــل بمســؤولك
المباشــر.
توفيــر جميــع الواقيــات الشــخصية( :الكمامــة،
المريــول ،القفــازات ،غطــاء الوجــه أو النظــارات).
اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة
( )PPEوفقــا لتقييــم المخاطــر ويجــب االلتــزام
باالحتياطــات القياســية علــى جميــع المراجعيــن
(مرفــق رقــم واحــد) ،فــي جميــع األوقــات دون اعتبــار
لتشــخيص الحالــة .ارتــداء القفــازات قبــل لمــس الــدم،
ســوائل الجســم ،اإلفــرازات ،بصــرف النظــر عــن وجــود

تجنــب عمــل أي إجــراء يــؤدي إلــى تولــد وتطايــر الــرذاذ
وفــي حــال الحاجــة إلــى ذلــك يتــم تحويلــه إلــى قســم
الطــوارئ أو قســم مخصــص لذلــك.
تحديــد وتوزيــع مواعيــد العمــل فــي كل عيــادة مــن
أيــام األســبوع إلعطــاء الوقــت الكافــي لتنظيــف
وتطهيــر العيــادة واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة لذلــك.
ممارســات الحقــن اآلمــن :يجــب التقيــد بــكل حــزم
بتقنيــة التطهيــر عنــد إعطــاء الحقــن والتعامــل مــع
اإلبــــر واألدوات الحــادة.
توفيــر المناديــل الورقيــة وأوعيــة للتخلــص مــن
المناديــل الورقيــة المســتخدمة تفتــح بالقــدم.
إدارة النفايات وحسب سياسات وزاره الصحة.
البياضــات والشراشــف :العمــل علــى تغيــر شراشــف
الفحــص بيــن مريض ومريض أو اســتخدام الشراشــف
أحاديــة االســتعمال.
اســتخدام األدوات بعــد تطهيرهــا أو تعقيمهــا
وحســب اإلجــراء الطبــي.
التقيــد بنظافــة بيئــة العيادة بﺈتباع إجــراءت التنظيف
والتطهيــر علــى النحــو الســليم مــن تنظيــف
األســطح المحيطــة بالمــاء والصابــون ثــم اســتخدام
المطهــرات ،يمكــن اســتخدام الكلــور بتركيــز مكيــال
واحــد ( )1مــن الكلــور مقابــل تســعة وتســعون ()99
مــن المــاء ،أو اســتخدام مركبــات األمونيــا الرباعيــة
المتوفــرة فــي مســتودعات وزارة الصحــة.
يجــب علــى العيــادات االحتفــاظ بســجل لجميــع
ا لمر ا جعيــن .
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تعليمات منع وضبط العدوى

في عيادات األسنان
في ظل جائحة فيروس كورونا
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تكتســب عيــادات األســنان خصوصيــة مــن حيــث اإلجــراءات
والتداخــالت الطبيــة التــي يتــم فيهــا التعــرض المباشــر
لﻺفــرازات التنفســية وســوائل الجســم األخــرى ،ولحمايــة

كال مــن المريــض والــكادر الطبــي القائــم علــى تقديــم
الرعايــة الصحيــة مــن التعــرض لألمــراض المعديــة والحــد
مــن انتشــار فيــروس كورونــا .يجــب التقيــد بمــا يلــي:

 .1منطقه فرز وتصنيف المرضى

االتصال بالمرضى عبر الهاتف
قبل المواعيد .سيساعد الفرز
الهاتفي في تحديد ما إذا كان
المريض يعاني من أي أعراض
تتطلب إعادة جدولة الموعد.

التأكيد على أخذ السيرة
المرضية للمريض (خالل 1٤
يوم السابقة إذا عانى من
أي أعراض تنفسية أو خالط
مصابين أو سافر .)..

إذا كان المرضى سيستخدمون
غرفة االنتظار ،فيجب أن تكون
الكراسي متباعدة عن بعضها
مسافة متر ،والتقليل من عدد
المرضى الذين ينتظرون في
غرفة االنتظار .يمكن تحقيق
ذلك عن طريق أوقات المواعيد
المبرمجة.

يجب إزالة جميع األشياء التي
ال يمكن تطهيرها بانتظام
من منطقة االنتظار ،مثل
المجالت أو أي شيء آخر
يمكن لمسه بشكل متكرر.

الحد من عدد المرافقين
للمريض ،وإبالغ المريض بأنه
سيطلب منه ومن يرافقه
ُ
ارتداء كمامة الوجه عند
دخول العيادة.

تطبيق االحتياطات القياسية لجميع
المراجعين (من نظافة األيدي ،وآداب
العطس والسعال ،التأكد من أن
جميع المرضى يغطون أنفهم
وفمهم بالمنديل أو الكوع عند
السعال أو العطس) وتوفير أوعية
النفايات التي تفتح بواسطة القدم
في أماكن االنتظار.

يوصى بتركيب حاجز مادي
في منطقة االستقبال لتقليل
االتصال مع المرضى الذين
يحتمل أن يكونوا مصابين
بفيروس كورونا.

يجب وضع الفتات ونشرات
خارج العيادة وداخلها حول
أعراض الفيروس وطرق
الوقاية منها .ووضع مالحظة
على باب العيادة تؤكد
ضرورة إتباع تعليمات ضبط
العدوى قبل الدخول.
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 .2اإلجراءات العامة داخل عيادات األسنان
اختبــار جــودة الميــاه للتأكــد مــن ســالمتها قبــل
تنفيــذ إجــراءات معالجــة األســنان.
تأكــد مــن إجــراء جميــع عمليــات التنظيــف والصيانــة
الروتينيــة وفقــً لتوصيــات الشــركة المصنعــة.
اختبــار أجهــزة التعقيــم باســتخدام مؤشــر بيولوجــي
وفقً ــا لتعليمــات تعقيــم األدوات.
تحديــد عــدد المرضــى فــي العيــادة ،واقتصــار اإلجــراء
العالجــي للمريــض بﺈجــراء واحــد.
إخــراج جميــع األثــاث والمعــدات واإلكسســوارات
غيــر الضروريــة والمــواد التــي ال يمكــن تنظيفهــا
وتطهيرهــا مــن العيــادة.
يجــب تغطيــة جميــع المســتلزمات الســنية عنــد إجــراء
المعالجــة أو وضعهــا فــي األدراج والخزائــن.
تجنــب إجــراءات تناثــر الــرذاذ كلمــا أمكــن ذلــك
( ،aerosol-generating procedureواتخــاذ
االحتياطــات الضــرورة عنــد حــدوث ذلــك ،واســتخدام
معــدات المعالجــة الســنية التــي تــؤدي إلــى تقليــل
تناثــر الــرذاذ وإعطــاء األولويــة للمعالجــة التــي تتــم
باســتخدام األدوات اليدويــة.
تعتبــر أي لــوازم أو أدوات مكشــوفة أثنــاء تناثــر الــرذاذ
ملوثــة ويجــب التخلــص منهــا أو إعــادة معالجتهــا
بشــكل صحيــح .هــذا يعنــي تقييــم شــامل للعيــادة،
علــى ســبيل المثــال ،ضــع القفــازات فــي الــدرج ،وأكواب
شــطف الفــم فــي الخزانــة ،يجــب تخزيــن األقــالم فــي
الــدرج حتــى الحاجــة.
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اســتخدام شــطف الفــم قبــل اإلجــراءُ .ينصــح أيضــً
بشــطف الفــم قبــل اإلجــراء باســتخدام منتــج مضــاد
للميكروبــات ،مــع التحذيــر مــن عــدم وجــود أدلــة
منشــورة بشــأن فعاليــة شــطف الفــم قبــل اإلجــراء
فــي تقليــل الحمــل الفيروســي لـــكورونا.
الحفــاظ علــى أنظمــة التهويــة بشــكل صحيــح .تحقــق
مــن اتجــاه تدفــق الهــواء لنظــام التهويــة بالعيــادة
مــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب أن ينتقــل تدفــق الهــواء
مــن منطقــة نظيفــة إلــى منطقــة ملوثــة ،ومــن
المستحســن ضبــط أو تثبيــت اتجــاه حركــة الهــواء
والحفــاظ عليــه .باإلضافــة إلــى إمكانيــة زيــادة الهــواء
الخارجــي الــذي يتــم توفيــره عبــر نظــام التهويــة
وتكييــف الهــواء.
اإلجراءات الوقائية
يجــب ممارســة نظافــة اليديــن قبــل وبعــد االتصــال
مــع المرضــى ،وبعــد االتصــال بــأي مــواد معديــة
محتملــة ،وكذلــك قبــل وبعــد ارتــداء معــدات الوقايــة
الشــخصية.
يجــب توافــر مســتلزمات نظافــة اليديــن بســهولة فــي
كل العيــادة (محلــول دلــك األيــدي الكحولــي ،مغســلة
وصابــون ســائل وورق تنشــيف).
توفيــر معــدات الحمايــة الشــخصية ( ،)PPEالمريــول
والقفــازات وقنــاع الوجــه الجراحــي عنــد التداخــالت
الطبيــة الروتينيــة ،ونــزع القفــازات بيــن مريــض وآخــر
وتطهيــر األيــدي ،وارتــداء الغطــاء الواقــي ()Apron
والتخلــص منــه بيــن مريــض وآخــر ويتــم تغييــر
الكمامــة كلمــا دعــت الحاجــة.
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خــالل اإلجــراءات التــي ُيحتمــل أن تنتــج عنهــا تناثــر
الــرذاذً  ،يجــب علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة لألســنان
ارتــداء قنــاع عالــي الكفــاءة ( )N95وحمايــة للعيــن
(نظــارات واقيــة أو واقــي الوجــه) وهــذا يشــمل
إجــراءات إنتــاج الهبــاء الجــوي علــى المرضــى الذيــن
يفتــرض أنهــم غيــر معدييــن) .ويجــب على الكــوادر أن
تكــون مدربــة علــى ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية
ونزعهــا بأمــان.
يجــب أن تكــون معــدات الوقائيــة الشــخصية
والمطهــرات والمعقمــات متاحــة ومتوفــرة وســهل
الوصــول إليهــا وحصــر العنايــة بالمرضــى بعــدد
قليــل قــدر المســتطاع مــن الكــوادر الصحيــة المدربــة
والمؤهلــة.
تجنــب عمــل أي إجــراء يــؤدي لتناثــر الــرذاذ وفــي حــال
الحاجــة إلــى ذلــك الحــرص علــى ارتــداء الواقيــات
الشــخصية (المريــول ،الكمامــة عاليــة الفعاليــة،
واقيــات العينيــن ،القفــازات).
تحديــد وتوزيــع مواعيــد العمــل فــي كل العيــادة
وتقليــل أعــداد المراجعيــن إلعطــاء الوقــت الكافــي
لتنظيــف وتطهيــر العيــادة واتخــاذ اإلجــراءات الوقائية
لذلــك.

اســتخدام األدوات بعــد تطهيرهــا أو تعقيمهــا
وحســب اإلجــراء الطبــي (إرســال األدوات بعــد
االســتعمال إلــى التعقيــم حســب البرتوكــول
المعمــول بــه فــي العيــادة أو توفيــر أدوات احاديــة
االســتخدام إن أمكــن.
يجــب تنظيــف وتطهيــر المناطــق التــي تتكــرر
مالمســتها بشــكل كبيــر وبيــن كل مريــض ومريض
(كرســي المريــض ،ومقبــض البــاب ،ومــا إلــى ذلــك).
التقيــد بنظافــة بيئــة العيــادة بﺈتبــاع إجــراءت
التنظيــف والتطهيــر علــى النحــو الســليم مــن
تنظيــف األســطح المحيطــة بالمــاء والصابــون ثــم
اســتخدام المطهــرات ،يمكــن اســتخدام الكلــور
بتركيــز مكيــال واحــد ( )1مــن الكلــور مقابــل تســعة
وتســعون ( )99مــن المــاء ،أو اســتخدام مركبــات
األمونيــا الرباعيــة المتوفــرة فــي مســتودعات وزارة
الصحــة.
إدارة النفايات وحسب سياسات وزاره الصحة.
يجــب علــى العيــادات االحتفــاظ بســجل لجميــع
ا لمر ا جعيــن .
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تعليمات منع وضبط العدوى

عيادة األنف واألذن والحنجرة
في ظل جائحة فيروس كورونا
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تكتســب عيــادات األنــف واألذن والحنجــرة خصوصيــة عــن
العيــادات األخــرى كونهــا يتــم فيهــا إجــراءات وتداخــالت
طبيــة والتعــرض المباشــر للتعامــل مــع اإلفــرازات
التنفســية وســوائل الجســم األخــرى وللوقايــة مــن
العــدوى لــكل مــن المريــض والــكادر الصحــي القائــم علــى
تقديــم الرعايــة الصحيــة مــن التعــرض لألمــراض المعديــة
والحــد مــن اإلصابــة بهــا .تتوفــر فــي عيــادات األنــف واألذن
والحنجــرة الخدمــات اآلتيــة:

مختبــر فحــص النــوم حيــث يوفــر خدمــات التشــخيص
والعــالج لألمــراض والحــاالت فــي إضطرابــات النــوم مثــل
الشــخير وانقطــاع النفــس النومــي.
مركــز للســمع والتــوازن حيــث يوفــر خدمــات التشــخيص
والعــالج لألمــراض والحــاالت المتعلقــة بالســمع ووظيفــة
التــوازن والدوخــة لألطفــال والكبــار.

تشمل خدمات التشخيص والعاج لﻸمراض والحاالت المتعلقة باألذن واألنف والحنجرة اﻵتي:

إضطرابات األذن والسمع بما
في ذلك إلتهاب األذن وألم
في األذن وضغط في األذن
ومشكلة السمع وطنين األذن
والدوخة( .فحص مجهري)

2
1
جوف الفم وعنق وإضطرابات
الحنجرة مثل إلتهاب اللوزتين
وإلتهاب البلعوم وكحة مزمنة
وإضطراب الصوت وإختالل
وظيفة الغدة .وإلتهاب األنف
بما في ذلك إلتهاب مزمن
في غشاء األنف والحساسية
وإضطرابات حاسة الشم.

4
3
جراحة أذن أنف وحنجرة
واألذن الوسطى ،سرطان
في الرأس والعنق ،جراحة
الجيوب األنفية بالمنظار.
سرطان وأورام في
األذن واألنف والحنجرة.

اإلجراءات الطبية التي يزداد فيها التعرض للرذاذ التنفسى او السوائل األخرى
شــفط إفــرازات الجهــاز التنفســي العلــوي والفتحــة
الرغاميــة والقصبــات الهوائيــة .
شفط إفرازات األذن.

التعامل مع نزيف األنف النشط.
تنظير الحنجرة غير المباشر.
إزالة األجسام الغريبة من األنف والبلعوم
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يجب التقيد بالتعليمات التالية:
 .1تصنيف الحاالت )(triage
اســتحداث مــكان (عيــادة ،غرفــة) عنــد مدخــل
العيــادات الخارجيــة لفــرز المراجعيــن وأن تكــون
جيــدة التجهيــز والتهويــة ويقــوم علــى العمــل فيــه
موظفيــن مدربيــن لهــذه الغايــة.
وضــع اســتبيان لتقييــم جميــع المرضــى (،)check list
وتوجيــه المرضــى واألشــخاص الذيــن يرافقونهــم
(مثــل العائلــة واألصدقــاء) لﻺبــالغ عــن أي أعــراض فــي
الجهــاز التنفســي وأي تاريــﺦ ســفر.
االلتــزام بنظافــة األيــدي ،آداب العطــس والســعال،
التباعــد (البعــد عــن أماكــن االزدحــام).

عنــد جدولــة المواعيــد عــن طريــق الهاتــف يجــب
تقديــم التعليمــات واالحتياطــات الواجــب اتخاذهــا
مــن قبــل المراجــع قبــل الحضــور للوقايــة مــن عــدوى
الكورونــا المســتجد.
التأكيــد علــى تطبيــق كل مــن نظافــة األيــدي ،وآداب
العطــس والســعال ،التأكــد مــن أن جميــع المرضــى
يغطــون أنفهــم وفمهــم بالمنديــل أو الكــوع عنــد
الســعال أو العطــس.
يجــب وضــع الفتــات ونشــرات خــارج العيــادة وداخلهــا
حــول أعــراض الفيــروس وطــرق الوقايــة منهــا.
وضــع مالحظــة علــى بــاب العيــادة تؤكــد ضــرورة إتبــاع
تعليمــات ضبــط العــدوى قبــل الدخــول.
التأكد من ارتداء جميع المراجعين للقناع الطبي.

توفيــر معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة ()PPE
ومــادة تطهيــر األيــدي.
توفيــر أماكــن كافيــة مخصصــة لﻺنتظــار منعــً
لالزدحــام والمحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي.
التأكيــد علــى وجــود التهويــة والتنظيــف الكافــي
لهــذه األماكــن.

أنفسهم ومرضاهم
التأكيــد علــى العامليــن فــي العيــادات بضــرورة
االهتمــام بنظافــة اليديــن إمــا بغســلها بالمــاء
والصابــون أو اســتعمال محلــول دلــك األيــدي الكحولي
كأهــم إجــراء لمنــع انتشـــار العــدوى.

وضــع الفتــات ونشــرات فــي أنحــاء العيــادات حــول
أعــراض الفيــروس وطــرق الوقايــة منهــا.

قــم بتنظيــف هاتفــك بشــكل صحيــح وال تســتخدمه
حــول المرضــى ،وتجنــب لمــس العينيــن واألنــف والفــم.

تخصيــص مــكان أو مســاحة مخصصــة لعــزل الحالــة
المشــتبهة إلــى حيــن يتــم تأميــن نقلهــا حســب
تعليمــات وزارة الصحــة.

إذا كنــت تعانــي مــن أعــراض كوفيــد ،19-فقــم بعــزل
نفســك وال تذهــب للعمــل واتصــل بمســؤولك
المباشــر.

 .2اإلجراءات الوقائية للمراجعين
يتوجــب علــى المريــض حجــز موعــد مســبق علــى
الهاتــف وبيــان نــوع الشــكوى لتحديــد مــدى حاجتــه
للحضــور الشــخصي مــن عدمــه.
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 .3اإلجراءات الموﺣدة للعاملين في العيادات لحماية

توفيــر جميــع الواقيــات الشــخصية( :الكمامــة،
المريــول ،القفــازات ،غطــاء الوجــه أو النظــارات).
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اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة
( )PPEوفقــً لتقييــم المخاطــر ويجــب االلتــزام
باالحتياطــات القياســية علــى جميــع المراجعيــن
(مرفــق التعليمــات) ،فــي جميــع األوقــات دون اعتبــار
لتشــخيص الحالــة .ارتــداء القفــازات قبــل لمــس الــدم،
ســوائل الجســم ،اإلفــرازات ،بصــرف النظــر عــن وجــود
دم واضــح ،جلــد غيــر ســليم ،أو أغشــية مخاطيــة.
ارتــداء المريــول عنــد الضــرورة ،أي عنــد توقــع حــدوث
تلــوث المالبــس بالــدم ،ســوائل الجســم ،اإلفــرازات
واإلبقــاء علــى ارتــداء الكمامــة.
اإلجراءات الخاصة داخل عيادة االختصاص أنف
وأذن وﺣنجرة
يجــب أن تكــون معــدات الوقايــة الشــخصية
والمطهــرات والمعقمــات متاحــة ومتوفــرة وســهل
الوصــول إليهــا وحصــر العنايــة بالمرضــى بعــدد قليــل
جــدا قــدر المســتطاع مــن الكــوادر الصحيــة المدربــة
والمؤهلــة.
فــي حــاالت نزيــف األنــف النشــط يفضــل إجــراء الكــي
الكيمــاوي علــى الكــي الكهربائــي بالنظــر إلــى
إمكانيــة توليــد الــرذاذ عنــد الكــي الكهربائــي.
تجنــب عمــل أي إجــراء يــؤدي إلــى تولــد وتطايــر الــرذاذ
وفــي حــال الحاجــة إلــى ذلــك الحــرص علــى ارتــداء
الواقيــات الشــخصية (المريــول ،الكمامــة عاليــة
الفعاليــة ( ،)N95واقيــات العينيــن ،القفــازات)

تنظيــف وتظهيــر األدوات أو تعقيمهــا قبــل
اســتخدامها وحســب اإلجــراء الطبــي.
ارســال األدوات بعــد االســتعمال إلــى التعقيــم حســب
برتوكــول المستشــفى.
ينصــح بشــدة تركيــب (فلتــر) مرشــح الشــفط علــى
آلــة الشــفط الذاتيــة فــي معظــم وحــدات الفحــص
( )cabinetsالقياســية فــي طــب األنــف واألذن
والحنجــرة ألنــه ثبــت أنهــا تفــرز الــرذاذ المتولــد عــن
الشــفط فــي الهــواء.
يجــب تنظيــف وتطهيــر المناطــق التــي تتكــرر
مالمســتها بشــكل كبيــر وبيــن كل مريــض ومريــض
(كرســي المريــض ،ومقبــض البــاب) ومــا إلــى ذلــك.
التقيــد بنظافــة بيئــة العيــادة بﺈتباع إجــراءت التنظيف
والتطهيــر علــى النحــو الســليم مــن تنظيــف األســطح
المحيطــة بالمــاء والصابــون ثــم اســتخدام المطهــرات،
يمكــن اســتخدام الكلــور بتركيــز مكيــال واحــد ( )1مــن
الكلــور مقابــل تســعة وتســعون ( )99مــن المــاء ،أو
اســتخدام مركبــات األمونيــا الرباعيــة المتوفــرة فــي
مســتودعات وزارة الصحــة.
إدارة النفايات وحسب سياسات وزاره الصحة
يجــب علــى العيــادات االحتفــاظ بســجل لجميــع
ا لمر ا جعيــن .

تحديــد وتوزيــع مواعيــد العمــل فــي العيــادة وتقليــل
أعــداد المراجعيــن إلعطــاء الوقــت الكافــي لتنظيــف
وتطهيــر العيــادة واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة لذلــك٠
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تعليمات التعامل مع فيروس كوفيد19-

في حال الحمل والوالدة
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تعتبــر النســاء الحوامــل مجموعــة «معرضــة للخطــر»
ويجــب مراقبتهــا .فالنســاء الحوامــل معرضــات لخطــر
اإلصابــة بأمــراض أو اعتــالل أو وفيــات شــديدة مقارنــة
بعامــة الســكان كمــا لوحــﻆ فــي حــاالت العــدوى بالفيروس
التاجــي األخــرى وغيرهــا مــن التهابــات الجهــاز التنفســي
الفيروســية ،مثــل اإلنفلونــزا والتغيــرات فــي أجســامهن
وجهــاز المناعــة واإلصابــة بالســكري أو ارتفــاع ضغــط الــدم
خــالل الحمــل قــد يجعلهــن أكثــر عرضــة لﻺصابــة بالتهابــات

بنــاء علــى
الجهــاز التنفســي ،بمــا فــي ذلــك كوفيــد19-
ً
الخبــرة المكتســبة مــن الفاشــيات الســابقة.
يجــب علــى النســاء الحوامــل المشــاركة فــي اإلجــراءات
الوقائيــة المعتــادة لتجنــب العــدوى مثــل غســل اليديــن
وتجنــب أماكــن ازدحــام المرضــى ،رغــم أنــه لــم تُظهــر
البيانــات حتــى اآلن زيــادة خطــر فــي النســاء الحوامــل فيمــا
يتعلــق بـــ كوفيــد 19-ولكــن يجــب االهتمــام بهــذه الفئــة.

الوقاية من العدوى وكوفيد19-

إدارة المكان

إدارة البيئة

إدارة الزوار

يجب توفر محطة فرز عند
مدخل المنشأة قبل أي
منطقة انتظار لفحص
المرضى لـ كوفيد19-

الحفاظ على تهوية
جيدة عن طريق فتح
النوافذ واألبواب

تحديد عدد الزوار ويجب
على الزوار ارتداء معدات
الحماية الشخصية
المطلوبة

عزل الحاالت المشتبه فيها
والمؤكدة على الفور تقديم
كمامة للحاالت المشتبه
فيها

حافﻆ على مسافة متر
واحد على األقل بين
المرضى ولتقليل التوتر
والقلق ،اشرح للمرضى ما
تفعله ولماذا تفعله

إجراء التنظيف
المنتظم والحد من
حركة المريض

كيفية ارتداء معدات
الحماية الشخصية ()PPE
(ارتدي المريول ،الكمامة،
واقي الوجه ،القفازات)

إدارة كيفية خلع
معدات الوقاية
الشخصية

ال تستخدم نفس معدات
الوقاية الشخصية لمختلف
المرضى

ال تدخل إلى منطقة نظيفة
مرتدية معدات الوقاية
الشخصية الملوثة

في حالة إجراء توليد
الهباء الجوي (مثل التنبيب
أو اإلنعاش) ،يجب استخدام
جهاز تنفس (مثل كمامة
التنفس عالية الكفاءة
األوروبي أو أي كمامة
مكافئة) بدالً من القناع
الطبي
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إزالة جميع معدات الوقاية الشخصية قبل الخروج من غرفة المريض بالترتيب التالي:

.1ارتداء القفازات وخلعها (انزع الثوب
والقفازات ودحرجها للخارج .تخلص
منها بأمان في حاوية النفايات .يجب
أن تتوفر حاويات منفصلة للعناصر
التي يمكن إعادة استخدامها).

إجراء نظافة
اليدين.

في ﺣال النقص في معدات الوقاية الشخصية
في المرفق الصحي
قــم بتجميــع األنشــطة لتقليــل عــدد مــرات دخــول
الغرفــة (علــى ســبيل المثــال ،التحقــق مــن العالمــات
الحيويــة أثنــاء إدارة الــدواء).
اســتخدام الحواجــز الماديــة للحــد مــن التعــرض
لفيــروس كوفيــد ،19-مثــل النوافــذ الزجاجيــة أو
البالســتيكية (علــى ســبيل المثــال ،فــي مكتــب
التســجيل فــي قســم الطــوارئ).
نقل العدوى العمودي )من األم للجنين (
ومخاطر ﺣديﺜي الوالدة
الرعاية أﺛناء الحمل:
يحــق لجميــع النســاء الحوامــل ،بمــا فــي ذلــك الحوامــل
المصابــات أو المشــتبه فــي إصابتهــن بـــ كوفيــد،19-
الحصــول علــى رعايــة عاليــة الجــودة قبــل الــوالدة
وأثناءهــا وبعدهــا.
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نظارات واقية أو واقي للوجه (قم
بﺈزالتها من الخلف برفع شريط
الرأس أو سماعات األذن ،إذا كان
العنصر قابل إلعادة االستخدام،
ضعه في الحاوية المخصصة
إلعادة المعالجة).

إجراء نظافة اليدين
مباشرة بعد إزالة
معدات الوقاية
الشخصية.

يشــمل ذلــك الرعايــة الســابقة للــوالدة ومــا بعــد الوالدة
وأثنــاء الــوالدة والعناية بالصحــة العقلية.
فــي حالــة االشــتباه فــي وجــود كوفيــد 19-أو تأكيــده،
يجــب علــى العامليــن الصحييــن اتخــاذ جميــع
االحتياطــات المناســبة لتقليــل مخاطــر اإلصابــة
ألنفســهم واآلخريــن ،بمــا فــي ذلــك نظافــة اليديــن
واالســتخدام المناســب للمالبــس الواقيــة مثــل
القفــازات والعبــاءات والقنــاع الطبــي.
يجــب علــى العامليــن الصحييــن أن يبلغــوا علــى الفــور
موظفــي مكافحــة العــدوى فــي مرافقهــم بالوصــول
المتوقــع لمريضــة مشــتبهة أو مؤكــد إصابتهــا ب
كوفيــد.19-
إذا كان ذلــك ممكنــً ،يجــب رعايــة المرضــى الذيــن
يعانــون مــن كوفيــد 19-المؤكــد أو المشــتبه بــه فــي
غرفــة لشــخص واحــد مــع إغــالق البــاب.
مــا زلنــا ال نعــرف مــا إذا كان بﺈمــكان المــرأة الحامــل
المصابــة بـــ كوفيــد 19-نقــل الفيــروس إلــى جنينهــا

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

أو طفلهــا أثنــاء الحمــل أو الــوالدة ،وحتــى اآلن لــم
يتــم العثــور علــى الفيــروس فــي عينــات مــن الســائل
األمنيوســي المحيــط بالجنيــن) أو حليــب الثــدي.

علــى الرغــم مــن أن االنتقــال بعــد الــوالدة عــن طريــق
مالمســة اإلفــرازات المعديــة أمــر مثيــر للقلــق ،ال ينصــح
بفصــل األم عــن الوليــد بعــد الــوالدة.

اعتمــادا علــى تقاريــر لحــاالت محــدودة ،تــم اإلبــالغ عــن
النتائــج الســلبية للرضــع (مثــل الــوالدة قبــل األوان)
بيــن األطفــال الذيــن يولــدون ألمهــات إيجابيــات مــع
كوفيــد 19-أثنــاء الحمــل .ومــع ذلــك ،ليــس مــن
الواضــح مــا إذا كانــت هــذه النتائــج تتعلــق بعــدوى
األمهــات ،وفــي الوقــت الحالــي ال ُيعــرف خطــر النتائــج
الســلبية للرضــع.

الرضاعــة الطبيعيــة ،يمكــن لــألم القيــام بالرضاعــة
الطبيعيــة ومشــاركة األم الغرفــة مــع طفلهــا ولكــن
يجــب علــى األم (ســواء كانــت حالــة مشــتبهة أو
مؤكــدة كوفيــد )19-اســتخدام قنــاع الوجــه وممارســة
نظافــة اليديــن قبــل كل إطعــام أو أي اتصــال وثيــق
مــع طفلهــا الوليــد.

ُيعــد األطفــال المولــودون ألمهــات إيجابيــات مــع
كوفيــد 19-أثنــاء الحمــل مجموعــة معرضــة للخطــر
ويجــب مراقبتهــا عــن كثــب بح ًثــا عــن عالمــات الخطــر.

تنظيــف وتطهيــر األســطح التــي يتم لمســها بشــكل
روتينــي ومتكرر.
إذا تــم فصــل امــرأة مصابــة بـــ كوفيــد 19-عــن طفلهــا
مؤقتــﴼ ،فيجــب أن نحفــز علــى مــا يلــي:

طريقة الوالدة
ال تحتــاج النســاء المصابــات بـــ كوفيــد 19-المشــتبه بــه
أو المؤكــد إلــى الــوالدة بالقيصريــة.

تشــجيع العصــر واســتخراج حليــب الثــدي للحفــاظ
علــى إمــدادات الحليــب وديمومتــه.
استخدم نظافة اليدين قبل استخراج الحليب.

تنصــح منظمــة الصحــة العالميــة بضــرورة إجــراء
العمليــات القيصريــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك مــا
يبررهــا طبيــً.

يجــب علــى مقــدم الرعايــة الصحيــة إطعــام الطفــل
بحليــب الثــدي الخــاص بأمــه.

كالعــادة ،يجــب أن تكــون طريقــة الــوالدة فرديــة
وتســتند إلــى تفضيــالت المــرأة جنبــً إلــى جنــب مــع
مؤشــرات التوليــد.

49

تعليمات ضبط العدوى في

عمليه اإلنعاش القلبي ()CPR
لمرضى الكورونا كوفيد19-
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الهــدف مــن هــذه المعلومــات هــو مســاعدة مقدمــي
الرعايــة الصحيــة علــى الحــد مــن مخاطــر انتقــال عــدوى
فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-للــكادر خــالل عملية اإلنعاش
القلبــي أن اإلرشــادات التاليــة مخصصــة علــى وجــه التحديد
عندمــا يكــون المرضــى يعرفــون أو يشــتبهون كوفيد.19-
ويفضــل اســتخدامها فــي جميــع الحــاالت األخــرى .تعــرض
مقدمــي الخدمــات للــرذاذ وتطايــره عــن طريــق (اإلنعــاش
القلبــي الرئــوي والتنبيــب الرغامــي والتهويــة غيــر الغازيــة
يــؤدي ألنتقــال األمــراض بشــكل أكبــر لــذا ،يجــب تنفيــذ
هــذه اإلجــراءات:
تنفيــذ عمليــة اإلنعــاش فــي غــرف عــزل إذا ممكــن
أو وجــود أجهــزة التهويــة األخــرى بترشــيح الهــواء
.HEPA filter
حصــر عددالموجوديــن أثنــاء عمليــه اإلنعــاش علــى
أولئــك األساســيين فقــط لرعايــة المرضــى والدعــم
اإلجرائــي.

ضبــﻂ العــدوى داخــل غــرف العمليــات للعمليــات
الطارئــة للحــاالت المشــتبهة أو المؤكــد إصابتهــا
بفيــروس كوفيــد:19-
األشــخاص األكثــر عرضــة للعــدوى هــم كادر التخديــر ألنهــم
يتعاملــون مباشــرة مــع المجــاري التنفســية وإفرازاتهــا
ضمــن مســافة قريبــة جــدا مــن المريــض.
الهدف
منــع انتقــال العــدوى إلــى أعضــاء الــكادر الطبــي والعاملين
داخــل غــرف العمليات.
اإلجراءات
تقليل وتحديد عدد األشخاص داخل غرفة العمليات.
توفيرغرفــة عمليــات ذات ضغــط ســلبي إن أمكــن أو
توفيــر نظــام تهويــة يمــر عبــر الفالتــر عاليــة الفاعليــة.

يجــب علــى الكــوادر ارتــداء الواقيــات الشــخصية
(اســتخدام قنــاع الوجــه عالــي الفاعليــة ( )N95وغطــاء
الوجــه ( )FACE SHILEDلحمايــة العينيــن والعبــاءات
والقفــازات والتأكيــد علــى غســل األيــدي.

ضمــان اســتعمال األدوات ذات االســتخدام الواحــد
( )single use itemsوكذلــك عبــوات األدويــة ذات
االســتخدام الواحــد.

اســتخدام أجهــزة التنفــس وعــدم اســتخدام Ambo
 bagلتقليــل تناثــر الــرذاذ والهبــاء الجــوي وإذا كانــت
هنــاك حاجــة إلــى التنبيــب ( ، )Intubationفاســتخدم
التنبيــب الســريع ،والنظــر فــي الشــروع مباشــرة فــي
التنبيــب الرغامــي ( )endotracheal intubationفــي
المرضــى الذيــن يعانــون مــن فشــل تنفســي حــاد.

يفضــل اســتخدام أدوات ذات االســتخدام الواحــد
وخاصــة أدوات التخديــر التــي تتالمــس مــع المجــاري
التنفســية ( األنبــوب الداخــل إلــى القصبــات الهوائيــة،
وصــالت جهــاز التخديــر ،الفالتــر ،البالونــات التنفســية،
أنابيــب الشــفط) ويجــب التخلــص منهــا مباشــرة فــي
وعــاء الكيــس األحمــر المخصــص للنفايــات المعديــة.

إذا أمكــن ،تجنــب اإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى تناثــر
الــرذاذ (مثــل قنــاع صمــام الكيــس ،البخاخــات،
التهويــة بالضغــط اإليجابــي غيــر الغــازي)Bag- .
valve mask, nebulizers, non-invasive positive
.(pressure ventilation

فــي حــال تعــذر اســتخدام األدوات ذات االســتخدام
الواحــد ترســل األدوات إلــى التعقيــم ضمــن إجــراءات
نقــل األدوات.

يجــب تجنــب اســتخدام األكســجين األنفــي عالــي
التدفــق ( )nasal cannulaوقنــاع  CPAPأو BiPAP
بســبب زيــادة خطــر توليــد الهبــاء الجــوي.
تنظيف الغرفة وتطهيرها.

يجــب أن يتــم تغطيــة جميــع األدوات المثبتــة داخــل
غرفــة العمليــات مثــل أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف
والمــراوح بالــورق البالســتيكي لضمــان ســهولة
التنظيــف.
يجــب أن يتــم تحضيــر كميــات كافيــة مــن األدويــة
والســوائل وغيرهــا مــن المعــدات فــي غرفــة العمليــات
قبــل الجراحــة لتقليــل الحركــة وإخــراج ونقــل المعــدات
األخــرى غيــر الضروريــة.
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تركيــب فالتــر هــواء الجســيمات عاليــة الكفــاءة
( )HEPAفــي دوائــر التنفــس ،علــى كل مــن األطــراف
الشــهيق والزفيــر فــي أجهــزة التهويــة وفــي موقــع
المريــض المتصــل بأنبــوب الرغامــي.
بعــد العمليــة للمرضــى المؤكــد والمصــاب ب
كوفيــد 19-تتــرك الغرفــة لمــدة  3٠دقيقــة لتهويــة
الغرفــة ثــم يتــم تطهيــر األســطح باســتخدام مبيــض
الكلــور المخفــف ( ٥٠٠جــزء فــي المليــون).
يجــب علــى عمــال التنظيــف ارتــداء معــدات الوقايــة
الشــخصية القياســية أثنــاء تعقيــم األســطح .ويتــم
إجــراء التطهيــر الســطحي مرتيــن.
التقيد التام بارتداء وسائل الوقاية الشخصية الازمة
علــى كادر التخديــر ارتــداء وســائل الوقايــة الشــخصية
كاملــة (افرهــول طبــي ،كمامــة  ,N95النظــارات
الواقيــة ،حاجــز حمايــة الوجــه).
كادر األطبــاء والتمريــض باإلضافــة إلــى اللبــاس
المعقــم الروتينــي (النظــارات الواقيــة ،حاجــز حمايــة
الوجــه).
يقــوم طبيــب التخديــر األكثــر خبــرة بوضــع األنبــوب
الداخــل إلــى القصبــات الهوائيــة.
فــي حالــة وجــود أكثــر مــن عمليــة تكــون الحالــة
المعديــة آخــر واحــدة علــى قائمــة العمليــات إن ســمح
الوضــع بذلــك ويعــود تقييــم ذلــك للطبيــب المعالــج.
بعــد انتهــاء العمليــة يجــب خلــع وســائل الوقايــة
الشــخصية حســب األصــول لتقليــل التلــوث والتخلــص
منهــا فــي وعــاء الكيــس األحمــر المخصــص لذلــك
قبــل مغــادرة غرفــة العمليــات.

52

نقل المريض إلى غرفة اإلنعاش
علــى الــكادر الطبــي ارتداء وســائل الوقاية الشــخصية
الالزمــة أثنــاء نقــل المريــض إلــى غرفــة اإلنعــاش بمــا
فيهــا الكمامــة عاليــة الكفــاءة.
يلتــزم الــكادر الطبــي فــي غرفــة اإلنعــاش بارتــداء
وســائل الحمايــة الشــخصية كاملــة أثنــاء مرافقتــه
ووجــوده داخــل غرفــة اإلنعــاش (،)RECOVERY ROOM
والحــرص علــى اســتخدام األدوات ذات االســتخدام
الواحــد ،والتخلــص منهــا مباشــرة بعــد االســتخدام.
عمــل إجــراءات التنظيــف والتطهيــر )والتعقيــم إن
أمكــن( بعــد انتهــاء العمليــة مباشــرة وفــي نهايــة
كل يــوم وتتﻀمــن:
التنظيــف والتطهيــر الروتينــي لجهــاز التخديــر وال
.LARYNGOSCOP
كامــل غرفــة العمليــات مــن أرضيــات وجــدران وطــاوالت
وعربــات وأدوات ،مــع عــدم إغفــال تنظيــف وتطهيــر
غرفــة اإلنعــاش.
يجــب أن تتــم عمليــة التنظيــف والتطهيــر تحــت
اإلشــراف المباشــر لضابــط ارتبــاط العــدوى فــي قســم
العــدوى.
التقيــد الكامــل مــن قبــل عمــال النظافــة بارتــداء
وســائل الوقايــة الشــخصية (كمامــة طبيــة ،مريــول
مقــاوم للمــاء ،كفــوف مطاطيــة).

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

إجراءات ضبط العدوى داخل

غرف العمليات
الجراحية (الروتينية)
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يتــم تعليــق جميــع العمليــات الجراحيــة االختياريــة غيــر
العاجلــة مؤقتًــا لضمــان قــدرة المستشــفى الكافيــة
علــى االســتجابة لـــ كوفيــد 19-ونظــرا إلعــادة العمــل فــي
المستشــفيات وتشــغيل غــرف العمليــات التقيــد بمــا يلي:

اإلجراءات
تقليل وتحديد عدد األشخاص داخل غرفة العمليات.

تحﻀير المريض

توفيــر غرفــة عمليــات ذات ضغــط ســلبي إن أمكــن أو
توفيــر نظــام تهويــة يمــر عبــر الفالتــر عاليــة الفاعليــة.

أخﺬ السيرة المرضية للمريض والتﺄكد إذا كان لديه
أعراض تدل على اإلصابة بـ كوفيد:19-

ضمــان اســتعمال األدوات ذات االســتخدام الواحــد
( )single use itemsمــن معــدات وأدويــة.

الحرارة (التعرق الليلي والقشعريرة).
التهابــات الجهــاز التنفســي الحــادة (مثــل الســعال
وضيــق التنفــس والتهــاب الحلــق).
مجموعــة مــن األعــراض األخــرى غيــر المحــددة (الصــداع،
والتعــب ،وآالم العضــالت ،وســيالن األنــف ،وفقــدان
حاســة التــذوق أو الرائحــة ،واإلســهال ،والغثيــان/
القــيء ،أو فقــدان الشــهية) فــي ال  1٤يومــً الســابقة
للموعــد المحــدد.
كان على اتصال وثيق مع حالة مؤكدة.
ســافر دوليــً أو علــى متــن ســفينة ســياحية كراكــب
أو طاقــم.
عمــل فــي مجــال الرعايــة الصحيــة أو المســنين أو
الرعايــة المنزليــة أو االتصــال المباشــر مــع المريــض.
كادر التخدير
األشــخاص األكثــر عرضــة للعــدوى هــم كادر التخديــر ألنهــم
يتعاملــون مباشــرة مــع المجــاري التنفســية وإفرازاتهــا
ضمــن مســافة قريبــة جــدﴽ مــن المريــض.

يفضــل اســتخدام أدوات ذات االســتخدام الواحــد
وخاصــة أدوات التخديــر التــي تتالمــس مــع المجــاري
التنفســية (األنبــوب الداخــل إلــى القصبــات الهوائيــة،
وصــالت جهــاز التخديــر ،الفالتــر ،البالونــات التنفســية،
أنابيــب الشــفط) ويجــب التخلــص منهــا مباشــرة فــي
وعــاء الكيــس األحمــر المخصــص للنفايــات المعديــة.
فــي حــال تعــذر اســتخدام األدوات ذات االســتخدام
الواحــد ترســل األدوات إلــى التعقيــم ضمــن سياســة
المستشــفى المتبعــة مــع الحــرص علــى تغطيتهــا
ونقلهــا.
يقــوم طبيــب التخديــر األكثــر خبــرة بوضــع األنبــوب
الداخــل إلــى القصبــات الهوائيــة.
تركيــب فالتــر هــواء الجســيمات عاليــة الكفــاءة
( )HEPAفــي دوائــر التنفــس ،علــى كل مــن األطــراف
الشــهيق والزفيــر فــي أجهــزة التهويــة وفــي موقــع
المريــض المتصــل بأنبــوب الرغامــي.
بعــد انتهــاء العمليــة يجــب خلــع وســائل الوقايــة
الشــخصية حســب األصــول لتقليــل التلــوث والتخلــص
منهــا فــي وعــاء الكيــس األحمــر المخصــص لذلــك
قبــل مغــادرة غرفــة العمليــات.

الهدف

الكادر الطبي )األطباء ،التمريض(

منــع انتقــال العــدوى إلــى أعضاء الــكادر الطبــي والعاملين
داخــل غــرف العمليات.

إجراءات نقل األدوات
يجــب أن يتــم تغطيــة جميــع األدوات المثبتــة داخــل
غرفــة العمليــات مثــل أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف
والمــراوح بالــورق البالســتيكي لضمــان ســهولة
التنظيــف.
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

يجــب أن يتــم تحضيــر كميــات كافيــة مــن األدويــة
والســوائل وغيرهــا مــن المعــدات فــي غرفــة العمليــات
قبــل الجراحــة لتقليــل الحركــة وإخــراج ونقــل المعــدات
األخــرى غيــر الضروريــة.
يمكــن أن تســتمر إجــراءات توليــد الهبــاء الجــوي
مثــل عمليــات التنظيــر (البطــن ،الركبــة... ،الــﺦ) ولكــن
ينبغــي النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر إضافيــة .يجــب أن
يكــون الجراحــون وموظفــو غرفــة التنظيــر ()OR
يرتــدون المعــدات الوقايــة الشــخصية الكاملــة ،بمــا
فــي ذلــك أجهــزة التنفــس  N95أو توفــر جهــاز يعمــل
لتنقيــة الهــواء .يجــب مراعــاة أوقــات تبــادل الهــواء
المناســبة فــي غرفــة العمليــات إذا تــم إجــراء جراحــات
التنظيــر.
يجــب أن يكــون الحــد األدنى مــن الموظفين موجودين
فــي غرفــة العمليــات أثنــاء الجراحــة .فــي حالــة وجــود
أكثــر مــن عمليــة تكــون الحالــة المعديــة آخــر واحــدة
علــى قائمــة العمليــات إن ســمح الوضــع بذلــك ويعــود
تقييــم ذلــك للطبيــب المعالــج.
بعــد العمليــة تتــرك الغرفــة لمــدة  3٠دقيقــة لتهويــة
الغرفــة ثــم يتــم تطهيــر األســطح باســتخدام مبيــض
الكلــور المخفــف ( ٥٠٠جــزء فــي المليــون).
يجــب علــى عمــال التنظيــف ارتــداء معــدات الوقايــة
الشــخصية القياســية أثنــاء تعقيــم األســطح .ويتــم
إجــراء التطهيــر الســطحي مرتيــن.
التقيد التام بارتداء وسائل الوقاية الشخصية الازمة:
علــى كادر التخديــر ارتــداء وســائل الوقايــة الشــخصية
كاملــة (افرهــول طبــي ،كمامــة  ،N95النظــارات
الواقيــة ،حاجــز حمايــة الوجــه).

كادر األطبــاء والتمريــض باإلضافــة إلــى اللبــاس
المعقــم الروتينــي (النظــارات الواقيــة ،حاجــز حمايــة
الوجــه والتأكيــد عليهــا إذا كان هنالــك تراشــق
للســو ا ئل .
نقل المريض إلى غرفة اإلنعاش
علــى الــكادر الطبــي ارتداء وســائل الوقاية الشــخصية
الالزمــة أثنــاء نقــل المريــض إلــى غرفــة اإلنعــاش بمــا
فيهــا الكمامــة عاليــة الكفــاءة.
يلتــزم الــكادر الطبــي فــي غرفــة اإلنعــاش بارتــداء
وســائل الحمايــة الشــخصية كاملــة أثنــاء مرافقتــه
ووجــوده داخــل غرفــة اإلنعــاش (،)RECOVERY ROOM
والحــرص علــى اســتخدام األدوات ذات االســتخدام
الواحــد ،والتخلــص منهــا مباشــرة بعــد االســتخدام.
عمــل إجــراءات التنظيــف والتطهيــر )والتعقيــم إن
أمكــن( بعــد انتهــاء العمليــة مباشــرة وفــي نهايــة
كل يــوم وتتﻀمــن:
التنظيــف والتطهيــر الروتينــي لجهــاز التخديــر وال
.LARYNGOSCOP
كامــل غرفــة العمليــات مــن أرضيــات وجــدران وطــاوالت
وعربــات وأدوات ،مــع عــدم إغفــال تنظيــف وتطهيــر
غرفــة اإلنعــاش.
يجــب أن تتــم عمليــة التنظيــف والتطهيــر تحــت
اإلشــراف المباشــر لضابــط ارتبــاط العــدوى فــي قســم
العــدوى.
التقيــد الكامــل مــن قبــل عمــال النظافــة بارتــداء
وســائل الوقايــة الشــخصية (كمامــة طبيــة ،مريــول
مقــاوم للمــاء ،كفــوف مطاطيــة).
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تعليمات ضبط العدوى
للمرضى المصابين ب (كوفيد)19-

في أقسام العناية الحثيثة
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مــرض كورونــا المســتجد هــو عــدوى ناجمــة عــن فيــروس
تاجــي (كوفيــد )19-يصيــب الجهــاز التنفســي بشــكل
خــاص ،حيــث أن  ٪81مــن األشــخاص المصابيــن بفيــروس
كورونــا المســتجد يعانــون مــن عالمــات وأعــراض خفيفــة
أو بســيطة ،و  ٪ 1٤تقري ًبــا يعانــون مــن عالمــات وأعــراض
متوســطة أو شــديدة ممــا يتطلــب دخولهــم المستشــفى
ودعمهــم باألكســجين إن لــزم األمــر ،و ٪٥فقــط مــن
المصابيــن يتطلبــون دخــول وحــدة العنايــة الحثيثــة والتــي
ترافقهــا عالمــات وأعــراض شــديدة تتطلــب فــي أغلــب
األوقــات دعــم المصابيــن بأجهــزة التنفــس الصناعــي،
وبالتالــي فﺈنــه مــن المرجــح أن يمثــل وبــاء فيروســي كورونــا
المســتجد تحد ًيــا غيــر مســبوق لخدمــات العنايــة الحثيثــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم.
الهــدف مــن هذه التعليمات هــو تقديم التوجيه للعاملين
فــي وحــدات العنايــة الحثيثــة فيمــا يخــص تطبيــق إجــراءات
وتعليمــات منــع وضبــط العــدوى بالشــكل األمثــل أثنــاء
وبــاء فيــروس كورونــا ممــا ينعكــس علــى الحــد مــن
الطلــب علــى وحــدة العنايــة الحثيثــة وزيــادة قــدرة وحــدات
العنايــة الحثيثــة (البنيــة التحتيــة والقــوى العاملــة) وتوفيــر
مخــزون كافــي مــن معــدات الحمايــة الشــخصية وتجنــب
التلــوث البيئــي.
اإلجراءات:
أو ًال :تدابير للحد من الطلب على وﺣدات
العناية الحﺜيﺜة
تأجيــل أو إلغــاء العمليــات الجراحيــة االختياريــة غيــر
العاجلــة.
التنســيق بيــن أقســام المستشــفى ووحــدات العنايــة
الحثيثــة للبالغيــن واألطفــال لضمــان تقديــم رعايــة
عادلــة ومنصفــة لجميــع المرضــى المصابيــن باألمــراض
التــي تحتــاج دخــول إلــى وحــدات العنايــة الحثيثــة.
المســاعدة مــن غيــر العامليــن بوحــدات العنايــة
الحثيثــة ،للعمــل تحــت إشــراف كــوادر وحــدات
العنايــة الحثيثــة إعــادة توزيــع الــكادر الطبــي) مــن

غيــر العامليــن بوحــدات العنايــة الحثيثــة (بطريقــة
تتماشــى مــع نطــاق ممارســتهم والعمــل علــى تدريب
هــذه الكــوادر وكــوادر وحــدة العنايــة الحثيثــة علــى
إجــراءات وتعليمــات منــع وضبــط العــدوى بســبب
النقــص المحتمــل فــي كادر العنايــة الحثيثــة.
يجــب الحصــول علــى كادر طبــي إضافــي لوحــدة
العنايــة الحثيثــة وذلــك مــن خــالل االســتعانة بكبــار
األطبــاء  Senior, juniorالذيــن تلقــوا قديمــً تدريــب
علــى العنايــة الحثيثــة ولكنهــم ال يعملــون حاليــً فــي
وحــدة العنايــة الحثيثــة وأطبــاء األطفــال العامليــن
فــي وحــدة العنايــة الحثيثــة لألطفــال وأطبــاء
التخديــر واألطبــاء المبتدئيــن مــن ذوي الخبــرة فــي
وحــدات العنايــة الحثيثــة .وقــد يتــم توزيــع أطبــاء
التخديــر لقيــادة فريــق اإلنعــاش القلبــي والرئــوي فــي
المستشــفى عوضــً عــن أطبــاء العنايــة الحثيثــة ،أو
توكيلهــم بمهمــة تركيــب أنبــوب التنفــس الصناعــي
عوضــً عــن أطبــاء العنايــة الحثيثــة.
ﺛاني ﹸا :تدابير لزيادة قدرة وﺣدة العناية الحﺜيﺜة
)البنية التحتية(.
تحديــد األقســام والوحــدات الســريرية داخــل
المستشــفى ذات البنيــة التحتيــة الماديــة المناســبة
ليتــم اســتخدامها لرعايــة المصابيــن الذيــن يحتاجــون
للدخــول إلــى وحــدة العنايــة الحثيثــة فــي حــال الحاجــة
لذلــك مثــل األقســام التــي يتوفــر فيهــا الضعــط
الســلبي والمناطــق التــي يتوفــر فيهــا فلتــر هوائــي
عالــي الفعاليــة.
تحديــد المخــزون الحالــي مــن المعــدات فــي وحــدات
العنايــة الحثيثــة) علــى ســبيل المثــال ،أجهــزة
التنفــس الصناعــي ومضخــات الحقــن الوريــدي...
الــﺦ) بمــا فــي ذلــك المســتهلكات الطبيــة المختلفــة
وتقييــم المتطلبــات المحتملــة مــع زيــادة الطلــب علــى
وحــدة العنايــة الحثيثــة.
تحديــد قنــوات االتصــال المتاحــة لتوريــد وتخزيــن
وشــراء معــدات إضافيــة لوحــدات العنايــة الحثيثــة.
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منع العدوى والسيطرة عليها أثناء الرعاية
الصحية لحاالت العدوى بفيروس كورونا:
تعــد إجــراءات منــع العــدوى ضروريــة لمنــع إصابــة
الموظفيــن والمرضــى اآلخريــن فــي وضــع الرعايــة الحرجــة،
لــذا يجــب تطبيــق احتياطــات نقــل العــدوى عــن طريــق
الــرذاذ والتالمــس باإلضافــة إلــى االحتياطــات القياســية
عنــد التعامــل مــع الحــاالت المصابــة بفيــروس الكورونــا
وعلــى النحــو التالــي:
إدخال المرضى /عزل المرضى
إدخــال المريــض إلــى حجــرة فرديــة جيــدة التهويــة
مــزودة بحمــام منفصل ومغســلة ،ويفضل اســتخدام
غرفــة ذات ضغــط ســلبي ،فــي حــال عــدم توفــر حجــرة
فرديــة يتــم وضــع المرضــى مــن نفــس التشــخيص
معــً ( )Cohort Isolationعلــى أن يتــم تــرك مســافة
متــر علــى األقــل فاصــل بيــن كل وحــدة مريــض وآخــر
(ســرير  +جهــاز التنفــس وملحقاتــه) ويفضــل وضــع
حواجــز ماديــة إن أمكــن.
يجــب تخصيــص األدوات الطبيــة الشــائعة (جهــاز
الضغط ،جهاز الحرارة ،ســماعة الطبيب)Ambubag ،
لــكل مريــض علــى حــدة واالحتفــاظ بملــف المريــض
خــارج الغرفــة.
يجــب وضــع مالحظــة علــى بــاب الغرفــة تؤكــد ضــرورة
إتبــاع تعليمــات ضبــط العــدوى قبــل الدخــول.
حصــر العنايــة بالمرضــى بعــدد قليــل جــدﴽ قــدر
المســتطاع مــن الكــوادر الصحيــة المدربــة والمؤهلــة.
يجــب الحــد مــن عــدد الــزوار للمريــض ويكــون مقصورﴽ
علــى األشــخاص الذيــن يقدمــون لــه الدعم.
يجــب علــى الــكادر الصحــي وجميــع الــزوار وفــي حــال
دخــول غرفــة المريــض أو محيطــه البقــاء لمســافة متر
أو أكثــر مــع اســتخدام وســائل الوقايــة الشــخصية.
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يجــب توفــر المناديــل الورقيــة ،ومــادة غســل األيــدي
ويفضــل التــي تســتخدم بواســطة الكــوع فــي
الغرفــة.
االلتــزام بنظافــة اليديــن قبــل وبعد مالمســة المريض
ومحيطــه وبعــد خلع وســائل الوقاية الشــخصية.
التــزام الكــوادر بارتــداء الواقيــات الشــخصية عنــد
التعامــل مــع المرضــى (قنــاع  N95وارتــداء النظــارة
الواقيــة ،ارتــداء مئــزرة ذات أكمــام طويلــة و قفــازات)
االمتنــاع عــن لمــس العيــن واألنــف والفــم باأليــدي أو
بالقفــازات الملوثــة.
تنقل المريض بين األقسام
تجنب تنقل المريض إال في حالة الضرورة القصوى.
اســتخدم جهــاز أشــعة متحــرك مخصــص وكذلــك
أدوات تشــخيصية خاصــة إن أمكــن وإال يجــب تنظيــف
وتطهيــر أو تعقيــم األدوات بعــد كل اســتخدام.
إذا كان البــد مــن تنقــل المريــض (مثــل التصويــر
الطبقــي) ،اســتخدم طــرق نقــل تقلــل مــن تعــرض
الــكادر الصحــي أو المرضــى اآلخريــن أو الــزوار للعــدوى.
إبــالغ الجهــة المســتقبلة للمريــض ألخــذ االحتياطــات
الضروريــة قبــل وصــول المريــض.
التأكــد مــن أن الــكادر الصحــي الــذي يقــوم بنقــل
المريــض يرتــدي وســائل الوقايــة الشــخصية الالزمــة.

النظافة البيئية والتطهير لغرف العزل
يجــب تنظيــف الحجــرة مــرة يوميــً علــى األقــل وعنــد
خــروج المريــض بشــكل كامــل.
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يجــب االهتمــام بتنظيــف وتطهيــر األدوات واألســطح
التــي يتــم مالمســتها يوميــا مثــل الســماعة،
التليفــون ،اجهــزة التحكــم ،مقابــض األبــواب ،أســطح
األجهــزة.
يجــب ان يبــدا التنظيــف مــن األماكــن األقــل إتســاخا
إلــى األماكــن األكثــر إتســاخا ويتــم غســل األســطح مــن
أعلــى إلــى أســفل ويجــب ارتــداء الواقيــات الشــخصية
عنــد التنظيــف.
يجــب اســتخدام المطهــر وفقــً للتعليمــات وحســب
درجــة التركيــز المطلوبــة والمــدة الالزمــة للتعــرض.
يجــب مســح رذاذ الــدم وســوائل الجســم بحــرص
وباســتخدام طــرق آمنــة مــع ارتــداء المالبــس الواقيــة
المناســبة (و يمكــن اســتخدام محلــول الكلــور بتركيــز
 ٥٠٠جــزء بالمليــون  1كلــور 99 :مــاء للكلــور بتركيــز ٪ ٥
وفتــرة تعــرض  1٠دقائــق).
التخلص من النفايات و أواني األكل والشرب للمريض
النفايــات الناجمــة عــن غرفــة العــزل يجــب جمعهــا
فــي كيــس خــاص لونــه أحمــر ويفضــل إجــراء معالجــة
باســتخدام األوتوكليــف ثــم إرســالها إلــى المحرقــة.
عنــد تلــوث الجــزء الخارجــي مــن الكيــس الخــاص
بالنفايــات يجــب اســتخدام كيــس آخــر يوضــع بداخلــه
(.)Double Bag
فضــالت المريــض الســائلة يتــم التخلــص منهــا فــي
ميــاه المجــاري ،وغســل األيــدي بعــد التخلــص مــن
الفضــالت.
وضــع المالبــس والشــر اشــف المتســخة فــي كيــس
لونــه أحمــر وغســل المالبــس والشراشــف حســب
الطريقــة الروتينيــة التــي يســتخدمها المستشــفى.
إن اســتخدام المــاء الســاخن ومســتحضرات
التنظيــف المســتخدم فــي غســاالت المستشــفيات
يعتبــر كافيــً لتطهيرهــا (يفضــل درجــة حــرارة 7٠م)
ويجــب اســتخدام قفــازات شــديدة التحمــل عنــد
التعامــل معهــا.

جمع و نقل العينات المخبرية
يجــب اعتبــار جميــع العينــات بأنهــا مصــادر محتملــة
للعــدوى ويجــب علــى الــكادر الصحــي الــذي يقــوم
بجمــع أو نقــل العينــات تطبيــق اإلحتياطــات القياســية
لضبــط العــدوى والتأكيــد علــى ارتــداء وســائل الوقاية
الشــخصية المناســبة عنــد جمــع العينــة.
وضــع العينــة فــي كيــس بالســتيكي غيــر قابــل
للتســرب يتــم إغالقــه وختمــه بشــكل منفصــل
ومطبــوع عليــه عالمــة تشــير أنــه خطــر بيولوجــي
وعليــه الصــق بﺈســم المريــض.
تنظيف وتطهير األدوات المستخدمة
للجهاز التنفسي
المعــدات المســتخدمة فــي عــالج الجهــاز التنفســي
(تعامــل مثــل المعــدات التــي تتالمــس مــع األغشــية
المخاطيــة) حيــث تعتبــر شــبه حرجــة semi critical
ويجــب تنظيــف هــذه المــواد ومــن ثــم معالجتهــا علــى
األقــل التطهيــر عالــي المســتوى بيــن المرضــى وذلــك
باســتخدام الطــرق الفيزيائيــة ،أو الكيميائيــة فــي حــال
الحاجــة إلعــادة اســتخدام األدوات ويفضــل أن تكــون مــن
األدوات األحاديــة االســتخدام.
طريقة تطهير أدوات المعالجة التنفسية
Plastic Pieces Of Respiratory Equipment
1القطع الباستيكية الخاصة بالمعالجة التنفسية
ارتــداء الواقيــات الشــخصية ومــن ثــم التنظيــف
والتجفيــف الجيديــن واســتخدام الجاليــات
األوتوماتيكيــة علــى حــرارة  8٠درجــة مئويــة فمــا فــوق
إذا كانــت األدوات تتحمــل ذلــك أو اســتخدام أجهــزة
البســترة إذا توفــرت وإذا لــم يتوفــر ذلــك يمكــن غمــر
األدوات بالكلــور بتركيــز  1٠٠٠جــزء بالمليــون لمــدة 3٠
دقيقــة ،ويجــب هنــا الشــطف الجيــد بالمــاء المغلــي
والمبــرد لمــدة  ٥دقائــق ويفضــل المــاء المعقــم،
وذلــك لمنــع التأثيــر علــى المرضــى الالحقيــن بســبب
التأثيــر الســلبي للمــواد الكيميائيــة.
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بمــا يخــص اســتخدام  Ambubagيفضــل أن تكــون
ذات االســتخدام الواحــد وفــي عــدم توفرهــا أن يتــم
تخصيــص واحــدة لــكل مريــض ويتــم تنظيفهــا
وتعقيمهــا بعــد كل اســتخدام أو بعــد خــروج المريــض
وتغليفهــا لحيــن الحاجــة (حســب توصيــات الشــركه
المصنعــة).
تنظيف وتطهير جهاز التنفﺲ االصطناعي
) :(Mechanical Ventilators
تنظيــف الجهــاز مــن الخــارج ولوحــة التحكــم بفوطــة
مشــبعة بالمــواد المنظفــة وحســب توصيــات الشــركة
الصانعــة ،الشــطف بفوطــة أخــرى مبللــة بالمــاء ومــن
ثــم التجفيــف.
اســتخدام المطهــر المعتمــد مــن قبــل وزارة الصحــة
المناســب للجهــاز لألســطح غيــر المعدنيــة.
غمــر أنابيــب الجهــاز التنفســي  Tubingبالمطهــر
المعتمــد مــن قبــل وزارة الصحــة وفــي حــال عــدم
وجــود توصيــة مــن الشــركة المصنعــة للمطهــر يجــب
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هنــا الشــطف الجيــد بالمــاء المغلــي والمبــرد لمــدة ٥
دقائــق ويفضــل المــاء المعقــم ،وذلــك لمنــع التأثيــر
علــى المرضــى الالحقيــن بســبب التأثيــر الســلبي
للمــواد الكيميائيــة.
تنظيــف وتطهيــر خطــوط الجهــاز التنفســي
وخطــوط الضغــط بشــكل روتينــي بيــن المرضــى
داخــل جهــاز التنفــس الصناعــي ألنهــا تتعــرض
إلفــرازات الجهــاز التنفســي للمريــض.
يجــب تغيــر مرشــح البكتــري  Bacterial filterكل ٢٤
ســاعة أو بيــن مريــض وآخــر وكل مــا دعــت الحاجــة
لذلــك مــع ضــرورة كتابــه التاريــﺦ.
مالحظــة :فــي حــال الحاجــه إلــى عمليــة إنعــاش قلبــي
رئــوي يجــب االلتــزام بتعليمــات  CPRالســابقه الذكــر.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

تعليمات ضبط العدوى
للمرضى المصابين ب (كوفيد)19-

عند التعامل مع مرضى
غسيل الكلى
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ـدا خاصــً للمرضــى الذيــن
تمثــل عــدوى كوفيــد 19-تهديـ ً
يعانــون مــن مــرض الكلــى المزمــن ،خاصــة أولئــك الذيــن
يخضعــون لغســيل الكلــى ومتلقــي زراعــة الكلــى .قــد
يكــون لــدى مرضــى غســيل الكلــى أعــراض ســريرية أخــف
مــن المرضــى اآلخريــن المصابيــن بعــدوى كوفيــد.19-
يجــب علــى مرضــى زرع الكلــى اتخــاذ اإلجــراءات لمنــع
العــدوى .يجــب علــى جميــع المرضــى متابعــة جميــع األدوية
بالجرعــات الموصوفــة بمــا فــي ذلــك مثبطــات اإلنزيــم
المحــول لألنجيوتنســين إال إذا نصــح األطبــاء المعالجــون
بخــالف ذلــك.
استراتيجيات إلدارة المرضى على غسيل الكلى
تعتبــر العــدوى بفيــروس كورونــا كوفيــد 19-تحديــً خاصــً
للمرضــى الذيــن يعانــون مــن غســيل الكلــى ،علــى وجــه
الخصــوص وحــدة غســيل الكلــى ومعرضــون بشــكل
خــاص للعــدوى مــع وجــود اختــالف فــي األعــراض الســريرية
والعــدوى .عــالوة علــى ذلــك ،علــى عكــس األفــراد اآلخريــن
الذيــن قــد يكــون لديهــم عــدوى كوفيــد ،19-ال يــزال
المرضــى المصابــون بعــدوى كوفيــد 19-بحاجــة إلــى
القــدوم إلــى مركــز غســيل الكلــى إلجــراء غســيل الكلــى
المنتظــم .وهــذا يزيــد مــن خطــر انتقــال العــدوى ،بمــا
فــي ذلــك إلــى الطاقــم الطبــي والعامليــن فــي المنشــأة
والمرضــى اآلخريــن وكل مــن هــو علــى اتصــال معهــم.
وكجــزء مــن المكافحــة الروتينيــة للعــدوى ،يجــب وضــع
سياســات وبروتوكــوالت لمنــع أو تقليــل انتشــار األمــراض
المعديــة فــي وحــدات غســيل الكلــى.
التوصيات الخاصة بموﻇفي وﺣدة غسيل الكلى
يجــب علــى جميــع الموظفيــن المشــاركين فــي
رعايــة المرضــى المباشــرة القيــام بالحمايــة الكاملــة،
بمــا فــي ذلــك مالبــس العــزل المقاومــة للمــاء ذات
األكمــام الطويلــة ،أغطيــة الشــعر ،النظــارات الواقيــة،
القفــازات ،واألقنعــة الطبيــة (درجــة القنــاع الجراحــي أو
أعلــى) .يجــب تنفيــذ نظافــة اليديــن بدقــة.
يجــب وضــع ملصقــات  /إشــعارات عنــد المداخــل
ومناطــق االنتظــار لتقديــم المشــورة بشــأن تدابيــر
النظافــة (إجــراءات غســل اليديــن /تطهيــر اليديــن
وآداب الســعال  /العطــس).
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عمــل تدريــب لفريــق العمــل مــن أطبــاء غســيل الكلــى
وموظفــي التمريــض والتقنييــن علــى المعرفــة
الســريرية المحدثــة لـــ كوفيــد 19-الوبائــي ،كيفيــة
اإلبــالغ عــن الحــاالت المعرضــة لخطــر العــدوى ،وأدوات
الوقايــة الشــخصية مــن الوبــاء ،والتعليمــات الرســمية،
يجــب تســجيل قائمــة موظفــي وحــدة غســيل الكلــى
واالحتفــاظ بهــا مــن قبــل المستشــفيات.
يجــب جمــع وتحديــث المعلومــات المتعلقــة بالســفر،
والوظيفــة ،واالتصــاالت ،لــكل مــن الطاقــم الطبــي،
ومريــض غســيل الكلــى ،وأفــراد أســرهم ،والمقيميــن
فــي نفــس المؤسســة ،والزمــالء فــي العمــل بانتظــام.
يجــب تحديــث التعليمــات واإلجــراءات الخاصــة بالرعايــة
والمعلومــات الوبائيــة حســب األحــدث وتســليمها إلــى
جميــع العامليــن فــي مجــال الرعايــة الطبيــة.
يجــب تجنــب األنشــطة الجماعيــة ،بمــا فــي ذلــك
الجــوالت الجماعيــة والدراســات الجماعيــة ومناقشــات
الحالــة (التقاريــر الصباحيــة) أو التقليــل منهــا.
يوصــى بــأن يتنــاول الموظفــون وجبــات الطعــام فــي
أوقــات مختلفــة لتجنــب تنــاول الطعــام معــً.
يجــب إزالــة النظــارات الواقيــة واألقنعــة والقبعــات قبــل
الوجبــات وغســل اليديــن بالمــاء والصابــون والتقليــل
مــن التحــدث أثنــاء الوجبــات لتقليــل انتشــار الــرذاذ.
يجــب علــى الموظفيــن مراقبــة ظهــور األعــراض
عليهــم ذاتيــً وإبــالغ ضابــط العــدوى فــي حالــة ظهــور
أعــراض أو أعــراض توحــي بﺈصابــة كوفيــد.19-
يجــب التحكــم فــي الدخــول وتحديــد هويــة األشــخاص
المعرضيــن لخطــر العــدوى وقيــاس درجــة حــرارة
الجســم وغســل اليديــن وارتــداء األقنعــة المناســبة
(الجراحيــة أو  )N95طــوال عمليــة غســيل الكلــى،
وتطهيــر الماكينــة ،والنظافــة البيئيــة ،وتجديــد
الهــواء واالهتمــام بظــروف التهويــة الجيــدة.
ال تلمــس المرضــى أو تســتخدم ســماعة الطبيــب إال
إذا كان ذلــك ضروريــً.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

التعامل مع المرضى
يجــب مراقبــة درجــة حــرارة جميــع المرضــى عنــد
الوصــول لغســيل الكلــى.
يجــب إعطــاء المرضــى واألشــخاص المرافقيــن لهــم
معقــم فــرك اليديــن أثنــاء دخــول غرفــة غســيل
الكلــى.
يجــب علــى المرضــى تجنــب الوجبــات أثنــاء غســيل
الكلــى .يمكنهــم إحضــار وجبــة خفيفــة مثــل الحلــوى
لمنــع نقــص الســكر فــي الــدم.
يجــب علــى المرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض
الحمــى أو الجهــاز التنفســي االتصــال بوحــدة غســيل
الكلــى قبــل وصولهــم ،ويتــم تقييمهــم فــي غرفــة
أو منطقــة منفصلــة عــن منطقــة غســيل الكلــى
ويجــب فحصهــم بحثــً عــن عــدوى كوفيــد .19-يجــب
أن يتلقــى المرضــى الذيــن يشــتبه فــي إصابتهــم بـــ
كوفيــد« 19-تخصيــص جهــاز غســيل كلــى منفصــل
عــن الوحــدة» خــالل فتــرة  1٤يومــً مــن الحجــر الصحــي.
يجــب إجــراء فحــص الكورونــا للمرضــى الذيــن
يحتاجــون إلــى جراحــة (الوصلــة الشــريانية) .يجــب
إجــراء العمليــات علــى المرضــى الذيــن يعانــون مــن
عــدوى فيــروس كورونــا مؤكــدة أو مشــتبه بهــا فــي
غرفــة مخصصــة مــع توفيــر الحمايــة الالزمــة للكــوادر
الطبيــة.
يجــب فحــص جميــع المرضــى الذيــن يعانــون مــن
الحمــى بحثــً عــن عــدوى فيروســات كورونــا ،ويجــب
عمــل غســيل الكلــى فــي الفتــرة األخيــرة مــن اليــوم
حتــى يتــم اســتبعاد اإلصابــة بـــ كوفيــد.19-
مكان عاج غسيل الكلى:
يجــب علــى المرضــى مواصلــة غســيل الكلــى فــي مركــز
غســيل الكلــى األصلــي وعــدم التغييــر إلــى مركــز آخــر.

برنامﺞ الموطفين:
تثبيــت برنامــج الموظــف مــع برنامــج المريــض ،وال يتــم
تغييــر البرامــج لتجنــب حــدوث العــدوى.
النقل:
يجــب عــدم اســتخدام وســائل النقــل العــام .يجــب علــى
المرضــى اتخــاذ طــرق نقــل ثابتــة .يجــب أن يرتــدي أفــراد
النقــل والمرافقــون الكمامــة الجراحيــة طــوال الوقــت.
مسار المرور للدخول إلى
المستشفى ووﺣدة غسيل الكلى:
يجــب تحديــد مــكان دخــول مرضــى غســيل الكلــى
ومنفصــل عــن أماكــن دخــول باقــي المرضــى والمراجعيــن.
يجــب تجنــب الدخــول والخــروج مــع مرضــى آخريــن فــي
نفــس الوقــت .يجــب تحديــد مســار وطريقــة ووقــت نقــل
موظفــي غســيل الكلــى.
االﺣتياطات في وﺣدة غسيل الكلى:
يجــب أال يكــون المرضــى علــى مقربــة ،مــع وجــود مســافة
ال تقــل عــن متريــن ( )٢بيــن المرضــى؛ يجــب أن تحتــوي
مناطــق المعالجــة واالنتظــار علــى تهويــة جيــدة.
أجهزة غسيل الكلى:
يجــب تطهيــر المعــدات التــي قــد تتالمــس مــع المرضــى أو
المــواد التــي يحتمــل أن تكــون ملوثــة وفقً ــا للبروتوكــوالت
القياســية.
إذا تــم تحديــد حالــة جديــدة مؤكــدة أو مشــتبه بهــا بشــدة
لعــدوى كوفيــد 19-فــي مراكــز غســيل الكلــى ،فيجــب
إجــراء التطهيــر علــى الفــور .يجب عــدم اســتخدام المعدات
واألدوات والمناطــق التــي تــم اســتخدامها مــن قبــل هــؤالء
المرضــى للمرضــى اآلخريــن حتــى يتــم تطهيرهــا.
يجــب اعتبــار النفايــات الطبيــة مــن المرضــى المؤكديــن أو
المشــتبهين المصابيــن بعــدوى كوفيــد 19-نفايــات طبيــة
معديــة والتخلــص منهــا فــي الكيــس األحمــر.
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يقترح الجدول أدناه معدات الحماية المطلوبة لمستويات مختلفة من االتصال المتوقع.
فئة الموظفين

نﻈافة اليد
الموظف

حماية
العين

قناع
جراحي

N95

مئزر

GOWN

قفازات

موظفــي االســتقبال (مــع
وجــود حاجــز)
طاقم الفرز ()Triage
الكادر الصحي :تقديم
الرعاية الصحية الروتينية
الكادر الصحي :تقديم
الرعاية الصحية في حال
تناثر الرذاذ* أو حالة
مؤكدة لمريض حالته
حرجة

في حال
عدم توفر
المريول

عمال النظافة

المراسل /رجال األمن

في حال
عدم لبس
المريض
للكمامة

السائق

حســب قانــون الدفــاع المفعــل حتــى تاريخــه علــى الجميــع
االلتــزام بلبــس الكمامــة الجراحيــة.
توصيات ألفراد األسرة ومقدمي الرعاية
يجــب علــى جميــع أفــراد األســرة الذيــن يعيشــون
مــع مرضــى غســيل الكلــى اتبــاع جميــع االحتياطــات
الضروريــة الخاصــة بالمرضــى لمنــع انتقــال العــدوى
مــن شــخص آلخــر بفيــروس كوفيــد ،19-والتــي
تشــمل قيــاس درجــة حــرارة الجســم ،والنظافــة
الشــخصية الجيــدة ،وغســل اليديــن واإلبــالغ الفــوري
عــن األشــخاص الذيــن يحتمــل أن يكونــوا مرضــى.
يمكــن لمرضــى غســيل الكلــى ،الذيــن لديهــم فــرد
مــن العائلــة أو مقــدم رعايــة يخضــع «للحجــر الصحــي»
إجــراء عمليــة غســيل الكلــى كالمعتــاد والمتابعــة
يومــا.
لمــدة ً 1٤
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بمجــرد تحويــل أفــراد األســرة أو مقدمــي الرعايــة
لمرضــى غســيل الكلــى إلــى حالــة مؤكــدة ،يجــب
اعتبــار المريــض حالــة مشــتبهة ويتــم ومعالجتــه
وفقــً للتعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة.
وباختصــار ،فــﺈن مــرض كورونــا يســببه فيــروس
كوفيــد ،19-وهــو مــرض تاجــي جديــد ،هــو جائحــة
بشــري عالمــي كبيــر .لــم يتــم دراســة تأثيــر هــذه
العــدوى علــى أولئــك الذيــن يعانــون مــن مــرض
الكلــى المزمــن بشــكل كامــل ،ويجــب التعامــل
مــع المرضــى الذيــن بحاجــة إلــى غســيل الكلــى
والذيــن يشــتبه فــي أنهــم كانــوا علــى اتصــال
مــع أشــخاص تعرضــوا إلــى فيــروس كورونــا وفــق
بروتوكــوالت صارمــة لتقليــل المخاطــر علــى
المرضــى والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة لرعايــة
هــؤالء المرضــى.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

ضبط العدوى في

في مراكز اإلصالح
وأماكن االحتجاز
لمنع انتشار فيروس الكورونا
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يجــب تحديــد ضابــط ارتبــاط مــن الــكادر الطبــي داخــل
المركــز لقيــادة وتنســيق األنشــطة الخاصــة بمنــع العــدوى،
وعلــى اتصــال مباشــر مــع فريــق ضبــط العــدوى المعنــي
فــي المحافظــة التــي يقــع فيهــا المركــز وحســب القوانيــن
واألنظمــة والتعليمــات التــي يخضــع لهــا المركــز.
مهام ضابﻂ االرتباط
توفير اإلمدادات الكافية:
مــواد فــرك األيــدي الكحوليــة التــي تحتــوي علــى األقــل
 ٪6٠مــن الكحــول وتوفيــر الصابــون الســائل والميــاه
النظيفــة ،ووضعهــا فــي جميــع المداخــل والمخــارج
وداخــل المهاجــع.
توفيــر المطهــرات والمعقمــات لألســطح والبيئــة
ا لمحيطــة .
توفيــر الواقيــات الشــخصية (المريــول ،الكفــوف،
الكمامــة) وتدريــب العامليــن علــى آليــة ارتداءهــا
و خلعهــا .
ضمــان اإلمــدادات الكافيــة مــن المناديــل وآليــة
التخلــص المناســب منهــا فــي ســلة النفايــات.
وضع لوحات ونشرات إرشادية داخل المركز.
تنظيــم توزيــع الطعــام بالتعاقــب مــع ضمــان الحفــاظ
علــى مســافة ال تقــل عــن متــر بيــن النــزالء إذا أمكــن
وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنــً ،تغلــق قاعــات الطعــام
ويتــم تقديــم وجبــات فرديــة للنــزالء فــي غرفهــم.
توفير التدريب المناسب على إجراءات ضبﻂ العدوى
للتعامل مع الفيروس لكل من:
أوال :المرتب ،وتشمل ما يلي:
توفيــر المعرفــة األساســية عــن الفيــروس وتشــمل:
طبيعــة الفيــروس ،طــرق انتقــال الفيــروس ،العالمــات
واألعــراض ،طــرق الوقايــة.
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الممارســات الصحيحــة لنظافــة األيــدي واألوقــات
الصحيحــة وخاصــة فــي بدايــة يــوم العمــل ،قبــل وبعــد
التعامــل مــع النــزالء ،بعــد اســتخدام المرحــاض قبــل
وبعــد تحضيــر الطعــام وبعــد الســعال أو العطــس.
التركيــز علــى الموظفيــن الســتخدام مركبــات دلــك
األيــدي الكحوليــة بانتظــام لمــدة  ٢٠ثانيــة علــى األقــل
وتشــجيع غســل اليديــن بالمــاء والصابــون لمــدة ٤٠
ثانيــة علــى األقــل.
االســتخدام المناســب ألدوات الوقايــة الشــخصية
ومبــررات اســتخدامها والتخلــص منهــا بالطريقــة
ا لصحيحــة .
آداب العطــس والســعال ( ،العطــس أو الســعال فــي
الكــوع أو اســتخدام المناديــل الورقيــة والتخلــص
منهــا علــى الفــور فــي ســلة ذات غطــاء).
ﺛانيا :النزالء
توفيــر جلســات تدريبيــة للنــزالء حــول طبيعــة المــرض
والفيــروس الــذي يســببه وطــرق االنتقــال والعالمــات
واألعــراض وكيفيــة حمايــة أنفســهم مــن العــدوى.
زيــادة التركيــز علــى نظافة اليدين واألوقــات الصحيحة
وبعد اســتخدام المرحاض.
آداب العطس والسعال.
تشــجيع النــزالء والزائريــن ألداء نظافــة اليديــن بشــكل
متكــرر (علــى الرغــم مــن أنــه يجــب تجنــب الزيــارة قــدر
اإلمــكان) ومطالبــة النــزالء بتجنــب اللمــس (مثــل
المصافحــة أو المعانقــة أو التقبيــل).
االبتعــاد الجســدي لتقليــل انتشــار الفيــروس وذلــك
عــن طريــق تــرك مســافة كافيــة بفــرض مســافة متــر
واحــد علــى األقــل بيــن النــزالء.
الحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن ممارســات نظافــة
البيئــة المحيطــة والصــرف الصحــي.
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ﺛالﺜﴼ :إجراءات نظافة البيئة والتطهير
يجــب التأكيــد علــى نظافــة وتطهيــر غــرف النــزالء
يوميــً مــرة واحــدة علــى األقــل.
عمليــة التنظيــف دائمــا يجــب أن تســبق عمليــة
التطهيــر ،حيــث نبــدأ بالتنظيــف باســتخدام ســائل
التنظيــف المناســب مــع الفــرك ،ثــم الشــطف الجيــد
بالمــاء ،والتجفيــف .يجــب أن يبــدأ التنظيــف مــن
األماكــن األقــل اتســاخً إلــى األماكــن األكثــر اتســاخً
ويتــم غســل األســطح مــن أعلــى إلــى أســفل ويجــب
ارتــداء القفــازات شــديدة التحمــل والقنــاع الطبــي عنــد
التنظيــف.
بعــد ذلــك تبــدأ عمليــة التطهيــر باســتخدام المطهــر
المناســب والموصــى بــه عالميــً (محلــول الكلــور
 1مكيــال كلــور لــكل  99مكيــال مــاء) أو مركبــات
األمونيــا الرباعيــة الجاهــزة لالســتعمال.
رابعﴼ :التعامل مع الشراشف واألغطية
األغطيــة والبطانيــات وأغطيــة المخــدات المســتخدمة
مــن قبــل النــزالء يتــم جمعهــا فــي العربــات أو الســالل
المخصصــة وتطبــق عليهــا إجــراءات الغســيل العاديــة
(مســتحضرات التنظيــف المناســبة  /مبيــض ومــاء
ســاخن  /درجــة الحــرارة مــن  9٠-6٠م) يجــب عــدم
نفــض الشراشــف المســتخدمة.
تعليمات الزيارة
تقييد عدد الزوار.
يجــب أن يقتصــر الــزوار علــى واحــد فــي كل مــرة مــع

الحفــاظ علــى المســافة ،مســافة متــر واحــد علــى
األقــل وإتبــاع تعليمــات غســل األيــدي وآداب العطــس
والقيــام بزيــارة النزيــل مباشــرة عنــد الوصــول
والمغــادرة مباشــرة بعــد الزيــارة.
يجــب حظــر االتصــال المباشــر مــن قبــل الــزوار مــع
المقيميــن المصابيــن المؤكــد أو المشــتبه فيهــم،
ويمكــن المنــع الكامــل للــزوار بتوصيــة مــن الســلطات
الصحيــة المحليــة.
بالنســبة لألنشــطة الجماعيــة ،تأكــد مــن اإلبتعــاد
الجســدي .إن لــم يكــن مــن الممكــن ذلــك فيتــم إلغــاء
األنشــطة الجماعيــة.
إجراءات مركز اإلصاح إذا تم توﺛيق ﺣالة اشتباه
فيها بفيروس كورونا كوفيد19-
التعــرف المبكــر والعــزل والعنايــة بالحــاالت المشــتبه
بهــا بفيــروس كورونــا أمــر ضــروري للحــد مــن انتشــار
المــرض.
ال يشــترط وجــود الحــرارة أحيانــً ،فوجــود أي عــرض
غيــر عــادي للمقيــم يتــم عــزل المريــض والتقليــل مــن
الحركــة وإخبــار الجهــات المعنيــة فــي وزاره الصحــة.
اســتخدام الواقيــات الشــخصية (المريــول ،الكفــوف،
الكمامــة عاليــة الفعاليــة ،النظــارات الواقيــة) عنــد
التعامــل مــع النزيــل المشــتبه.
إتبــاع اإلجــراءات المســموح بهــا مــن قبــل مركــز اإلصالح
للعــزل الصحي.
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منشآت الرعاية طويلة
األجل (مراكز اإليواء)
لمنع انتشار فيروس الكورونا
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يتــم تكليــف المهــام الخاصــة بضبــط العــدوى داخــل
مركــز اإليــواء ألحــد الكــوادر الصحيــة فــي المركــز لتنســيق
األنشــطة والمهــام الخاصــة بمنــع العــدوى ،ويكــون علــى
اتصــال مباشــر مــع فريــق ضبــط العــدوى فــي المحافظــة
التــي يقــع فيهــا مركــز اإليــواء.

تشــجيع المقيميــن والزائريــن ودعمهــم ألداء نظافــة
اليديــن بشــكل متكــرر قبــل وبعــد لمــس األشــخاص
اآلخريــن (علــى الرغــم مــن أنــه يجــب تجنــب الزيــارة قــدر
اإلمــكان) ومطالبــة المقيميــن والموظفيــن بتجنــب
اللمــس (مثــل المصافحــة أو المعانقــة أو التقبيــل).

مهام ضابﻂ ارتباط العدوى في مراكز اإليواء

االبتعــاد الجســدي لتقليــل انتشــار الفيــروس وذلــك
عــن طريــق تــرك مســافة كافيــة بفــرض مســافة متــر
واحــد علــى األقــل بيــن المقيميــن.

 .1توفيــر التدريــب المناســب علــى إجــراءات ضبــﻂ
العــدوى للتعامــل مــع مــرض الكورونــا كوفيــد19 -
وتشــمل مــا يلــي:
نظافــة اليديــن للموظفيــن ،خاصــة فــي بدايــة يــوم
العمــل ،قبــل وبعــد لمــس المقيميــن ،بعــد اســتخدام
المرحــاض ،قبــل وبعــد تحضيــر الطعــام وبعــد
الســعال أو العطــس.
التركيــز علــى الموظفيــن والمقيميــن والــزوار
الســتخدام مركبــات دلــك األيــدي الكحولــي بانتظــام
لمــدة  ٢٠ثانيــة علــى األقــل .تشــجيع غســل اليديــن
بالمــاء والصابــون لمــدة  ٤٠ثانيــة علــى األقــل.
آداب العطــس والســعال ،االحتياطــات القياســية:
االحتياطــات القائمــة علــى طريقــة انتقــال فيــروس
الكورونــا كوفيــد( 19-التالمــس والــرذاذ) ،اســتخدام
المطهــرات ،التعامــل مــع البياضــات.

الحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن ممارســات نظافــة
البيئــة المحيطــة والصــرف الصحــي.
 .2ضمان اإلمدادات الكافية من:
مــواد فــرك األيــدي الكحوليــة التــي تحتــوي علــى ٪6٠
علــى األقــل مــن الكحــول وتوفيــر الصابــون والميــاه
النظيفــة .وضعهــا فــي جميــع المداخــل والمخــارج
ونقــاط الرعايــة.
توفير المطهرات والمعقمات.
توفيــر جميــع الواقيــات الشــخصية (المريــول ،الكفــوف،
الكمامــة ،النظــارات الواقيــة) وتدريــب العامليــن علــى
آليــة ارتداءهــا وخلعهــا.
ضمــان اإلمــدادات الكافيــة مــن المناديــل وآليــة
التخلــص المناســب منهــا فــي ســله النفايــات
( بغطــا ء ) .

توفيــر جلســات تدريبــة للمقيميــن وإبالغهــم عــن
المــرض والفيــروس الــذي يســببه وكيفيــة حمايــة
أنفســهم مــن العــدوى ومــن أهمهــا زيــادة التركيــز
علــى نظافــة اليديــن وآداب العطــس والســعال.

وضع لوحات ونشرات إرشادات داخل المركز.

تشــجيع الموظفيــن والمقيميــن والزائريــن عنــد
العطــس أو الســعال اســتخدام الكــوع أو المناديــل
الورقيــة والتخلــص منهــا علــى الفــور فــي ســلة ذات
غطــاء.

توفيــر التطعيــم الســنوي ضــد اإلنفلونــزا للموظفيــن
والــكادر ،حيــث أن هــذه اإلصابــات تســهم بشــكل
مهــم فــي وفيــات الجهــاز التنفســي لــدى كبــار
الســن.
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تنظيــم توزيــع الطعــام بالتعاقــب مــع ضمــان الحفــاظ
علــى مســافة ماديــة بيــن المقيميــن إذا إمكــن وإذا
لــم يكــن ذلــك ممكنــً ،تغلــق قاعــات الطعــام ويتــم
تقديــم وجبــات فرديــة للمقيميــن فــي غرفهــم.
 .3تعليمات الزيارة
تقييــد عــدد الــزوار ،واســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي إذا أمكــن.
يجــب أن يقتصــر الــزوار علــى واحــد فــي كل مــرة مــع
الحفــاظ علــى المســافة ،مســافة متــر واحــد علــى
األقــل واتبــاع تعليمــات غســل األيــدي وآداب العطــس
والقيــام بزيــارة المقيــم مباشــرة عنــد الوصــول
والمغــادرة مباشــرة بعــد الزيــارة.
يجــب حظــر االتصــال المباشــر مــن قبــل الــزوار مــع
المقيميــن المصابيــن المؤكــد أو المشــتبه بهــم.
الحــﻆ أنــه فــي بعــض األماكــن ،يخضــع اإلغــالق الكامــل
للــزوار حســب الســلطات الصحيــة المحليــة.
بالنســبة لألنشــطة الجماعيــة ،تأكــد مــن اإلبعــاد
الجســدي ،إن لــم يكــن مــن الممكــن ذلــك فيتــم إلغــاء
األنشــطة الجماعيــة.
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مراكز اإليواء التي يتم توﺛيق ﺣالة اشتباه
فيها بفيروس كورونا كوفيد19-
التعــرف المبكــر والعــزل والعنايــة بالحــاالت
المشــتبهة بفيــروس كورونــا أمــر ضــروري للحــد مــن
انتشــار المــرض.
غالبــً مــا يظهــر لــدى األطفــال وكبــار الســن ،ال
ســيما أولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة أو
ضعــف ،تظهــر عليهــم عالمــات وأعــراض غيــر محــددة
اســتجابةً للعــدوى ،بمــا فــي ذلــك انخفــاض اليقظــة،
وقلــة الحركــة واإلســهال وال يشــترط وجــود الحــرارة
أحيانــً ،فوجــود أي عــرض غيــر عــادي للمقيــم يتــم
عــزل المريــض والتقليــل مــن الحركــة وإخبــار الجهــات
المعنيــة فــي وزاره الصحــة.
اســتخدام الواقيــات الشــخصية (المريــول ،الكفــوف،
الكمامــة عاليــة الفعاليــة ،النظــارات الواقيــة) عنــد
التعامــل مــع المقيــم الــذي عليــه أعــراض.
فــي حــال تقــرر عمــل حجــر صحــي منزلــي التواصــل
مــع الجهــات المعنيــة فــي وزارة الصحــة للحصــول
علــى تعليمــات الحجــر الصحــي المنزلــي.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

إجراءات حماية

األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة وأسرهم
من اإلصابة بفيروس كورونا كوفيد19-
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يعتبــر األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن اكثــر فئــات
المجتمــع عرضــة لخطــر العــدوى بفيــروس كوفيــد19-
المســتجد المســبب لمــرض «كوفيــد.»19-
أهم تدابير الوقاية من الفيروس
العمــل علــى توفيــر معلومــات دقيقــة ومتاحــة حــول
المــرض وطــرق الوقايــة منــه وكيفيــة حمايــة أنفســهم
والحصــول علــى الخدمــات أثنــاء الحجــر الصحــي
والعــزل الذاتــي لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة التخــاذ القــرارات المناســبة.
يجــب أن تتضمــن آليــات التواصــل توفيــر المعلومــات
عــن طريــق ترجمتهــا بلغــة اإلشــارة للمعلومــات
المتلفــزة ،والمواقــع اإللكترونيــة التــي يســهل اإلطــالع
عليهــا مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــات المختلفــة،
والخدمــات الهاتفيــة ذات الخيــارات النصيــة لألشــخاص
الصــم أو ذوي صعوبــات الســمع.
توفيــر مســتلزمات نظافــة األيــدي (أحــواض غســيل
األيــدي ،الصابــون الســائل ،وأوراق التجفيــف) وســهولة
الوصــول إليهــا والعمــل مــع العائلــة ومقدمــي الرعايــة
لتحديــد التعديــالت الالزمــة التــي تتناســب مــع الحــاالت
المختلفــة لﻺعاقــة.
توفيــر التعليمــات الخاصــة بنظافــة البيئــة وطــرق
التنظيــف والتطهيــر وأنــواع المطهــرات وطــرق
اســتخدامها فــي المنــزل أو داخــل مؤسســات الرعايــة
وطــرق تنظيــف وتطهيــر األجهــزة المســاعدة مثــل
الكراســي المتحركــة والعــكازات وغيرهــا.
تجنــب البيئــات المزدحمــة إلــى أقصــى حــد ممكــن
وتقليــل االتصــال الجســدي مــع األشــخاص اآلخريــن.
توفيــر المــواد الضروريــة لهــم مثــل الطعــام أو لــوازم
التنظيــف أو األدويــة أو اإلمــدادات الطبيــة وإجــراء
عمليــات الشــراء عبــر اإلنترنــت أو عبــر الهاتــف أو
طلــب المســاعدة مــن العائلــة أو األصدقــاء أو مقدمــي
الرعايــة لتجنــب الحاجــة إلــى الوصــول إلــى البيئــات
المزدحمــة.
العمــل مــن المنــزل إذا كان ذلــك ممكنــً ،خاصــة إذا
كان الشــخص ذي االحتياجــات الخاصــة يعمــل عــادة
فــي بيئــة مزدحمــة.
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اإلجراءات التي تتخﺬها الحكومات لﻀمان
الوصول إلى المعلومات واالتصاالت الصحية العامة
تشــمل التعليــق ولغــة اإلشــارة لجميــع األحــداث
واالتصــاالت الحيــة والمســجلة .ويشــمل ذلــك العناوين
الوطنيــة واإلحاطــات الصحفيــة ووســائل التواصــل
االجتماعــي الحيــة.
تحويــل المــواد العامــة إلــى صيغــة «القــراءة الســهلة»
بحيــث تكــون فــي متنــاول األشــخاص ذوي االحتياجــات
الخاصــة الذهنيــة أو اإلدراكيــة.
تطويــر منتجــات معلومــات مكتوبــة يمكــن الوصــول
إليهــا باســتخدام أشــكال المســتندات المناســبة
(مثــل « ،)»Wordمــع عناويــن منظمــة ،وطباعــة
كبيــرة ،وإصــدارات وأشــكال بريــل لألشــخاص الذيــن
يعانــون مــن الكفــاف وضعــف الرؤيــا.
تضميــن التســميات التوضيحيــة للصــور المســتخدمة
داخــل الوثائــق أو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
اســتخدام صــور شــاملة وال توصــم ذوي االحتياجــات
الخاصــة.
العمــل مــع منظمــات ذوي االحتياجــات الخاصــة ،بمــا
فــي ذلــك هيئــات الدعــوة ومقدمــي خدمــات ذوي
االحتياجــات الخاصــة لنشــر المعلومــات المتعلقــة
بالصحــة العامــة.
توفيــر خــط ســاخن فــي أشــكال متعــددة (مثــل
الهاتــف والبريــد اإللكترونــي) لألشــخاص ذوي
االحتياجــات الخاصــة للتواصــل مــع الحكومــة ،وطــرح
األســئلة ،وإثــارة المخــاوف.
اتخــاذ تدابيــر محــددة األهــداف لمقدمــي خدمــات ذوي
االحتياجــات الخاصــة فــي المجتمــع المحلــي والعمــل
مــع مقدمــي خدمــات ذوي االحتياجــات الخاصــة
لتحديــد اإلجــراءات المتخــذة لمواصلــة الخدمــات
وأولويــة الحصــول علــى معــدات الحمايــة الشــخصية.
ضمــان أن يكــون لــدى الــوكاالت التــي تقــدم لمقدمــي
الرعايــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة خطــط
اســتمرارية للحــاالت التــي يمكــن فيهــا تخفيــض عــدد

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

مقدمــي الرعايــة المتاحيــن ،مــع االســتمرار فــي الحفــاظ
علــى تدابيــر الحمايــة ،وتوفيــر الفحوصــات الالزمــة
لمقدمــي الرعايــة.
إعطــاء األولويــة لــوكاالت رعايــة المعوقيــن للحصــول
علــى معــدات الحمايــة الشــخصية بــدون تكلفــة ،بمــا
فــي ذلــك األقنعــة والمــآزر والقفــازات ومطهــرات اليــد.
اإلجراءات واإلعدادات المؤسسية للحد
وتقليل التعرض المحتمل لكوفيد19-
توفيــر التدريــب واالرتقــاء بالعامليــن الصحييــن
القائميــن علــى رعايــة ذو االحتياجــات الخاصــة فيمــا
يتعلــق بمكافحــة العــدوى.
ضمــان وصــول مقدمــي رعايــة االحتياجــات الخاصــة
ومقدمــي الخدمــات إلــى معــدات الحمايــة الشــخصية
بمــا فــي ذلــك األقنعــة والقفــازات ومعقمــات األيــدي؛
للنظــر فــي زيــادة الطلبــات مــن هــذه المنتجــات.
تقديــم خدمــات االحتياجــات الخاصــة المناســبة مــن
خــالل االستشــارة المنزليــة أو مــن خــالل منصــات
مماثلــة كمــا هــو مســتخدم فــي الخدمــات الصحيــة
عــن بعــد.
تحديــد األشــخاص األكثــر عرضــة للخطــر والعمــل
معهــم وأســرهم وموظفيهــم لتنفيــذ تدابيــر
مكافحــة العــدوى.

تنفيــذ ترتيبــات عمــل مرنــة تســمح لألشــخاص ذوي
االحتياجــات الخاصــة بالعمــل عــن بعــد .تأكــد مــن
حصولهــم علــى التكنولوجيــا التــي يحتاجــون إليهــا،
بمــا فــي ذلــك أي منتجــات مســاعدة متوفــرة عــاد ًة فــي
مــكان العمــل إلمكانيــة الوصــول إلــى تدابيــر مكافحــة
العــدوى فــي مــكان العمــل ،مثــل محطــات تنظيــف
وتطهيــر اليديــن
إذا كان العمــل عــن بعــد غيــر ممكــن ،ففكــر فــي
الســماح لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة
المعرضيــن لخطــر اإلصابــة بأعــراض شــديدة بأخــذ
إجــازة (بمــا فــي ذلــك اإلجــازة مدفوعــة األجــر) حتــى يتــم
تقليــل خطــر اإلصابــة.
تنفيــذ تدابيــر وقائيــة لمنــع انتشــار العــدوى خــالل
ســاعات الزيــارة ،وتســهيل طــرق مختلفــة للتواصــل
مــع العائــالت والعالــم الخارجــي (مثــل الهاتــف
واإلنترنــت واالتصــال بالفيديــو) فــي حــال االشــتباه أو
إصابــه أحــد األشــخاص ذو االحتياجــات الخاصــة بعــدوى
كوفيــد.19-
االستعداد داخل المؤسسات
توفيــر الفحوصــات والرعايــة الطبيــة للمقيميــن عنــد
الحاجــة.
إحالــة المقيميــن إلــى المرافــق الطبيــة المناســبة
حســب الضــرورة.

التأكــد مــن أن المرافــق نظيفــة وصحيــة ،وأن مرافــق
الصــرف الصحــي والغســيل واللــوازم متاحــة ويمكــن
الوصــول إليهــا.

االســتعداد لزيــادة الحاجــة لموظفــي الدعــم لرعايــة
أولئــك الذيــن يصابــون بحــاالت خفيفــة مــن كوفيــد19-
ولكــن ال يحتاجــون إلــى دخــول المستشــفى وتنفيــذ
تدابيــر مكافحــة العــدوى للمقيميــن (علــى ســبيل
المثــال ،إرشــادهم الرتــداء قنــاع وتقييــد االتصــال مــع
المقيميــن اآلخريــن).

تقليــل عــدد األشــخاص فــي مستشــفيات األمــراض
النفســية ،حيثمــا أمكــن ذلــك ،مــن خــالل تنفيذ خطط
الخــروج المبكــر ،مــع توفيــر الدعــم الكافــي للعيــﺶ
فــي المجتمــع .وضمــان وصــول إلــى المعلومــات حــول
كوفيــد 19-ومعرفــة كيفيــة اتبــاع تدابيــر الحمايــة
األساســية.

توفيــر معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة عنــد
الحاجــة للمقيميــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وعلــى
الموظفيــن تقديــم الدعــم الكافــي لضمــان اســتمرار
الرعايــة.

تقليــل االزدحــام إلــى أقصــى حــد ممكــن عــن طريــق
تعديــل توزيــع المســاحات.
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الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد)19-

بين الالجئين والمهاجرين
داخل وخارج المخيمات
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الالجــﺊ هــو عبــارة عــن شــخص قــد أجبــر علــى تــرك بــالده،
وغيــر قــادر علــى العــودة إلــى هنــاك فــي المســتقبل
المنظــور .عــادة مــا يهــرب النــاس إلــى مخيــم لالجئيــن
أو مركــز مدنــي إلــى بلــد مجــاور لطلــب اللجــوء والحمايــة
والمســاعدة.
المهاجــر هــو “شــخص أقــام فــي دولــة أجنبيــة ألكثــر مــن
ســنة بغــض النظــر عــن األســباب ،ســواء كانــت طوعيــة
أو كراهيــة ،وبغــض النظــر عــن الوســيلة المســتخدمة
للهجــرة.
التحديات
يعيــﺶ معظــم الالجئيــن فــي أماكــن إقامــة فرديــة
وجماعيــة فــي المــدن والبلــدات والمناطــق الصناعيــة
والحضريــة ويواجهــون تهديــدات صحيــة مــن مــرض
فيــروس التاجــي (كوفيــد )19-مثــل الســكان المضيفيــن.
ومــع ذلــك ،ونظــرﴽ لظروفهــم ،وفــرص العمــل المحــدودة،
وظــروف المعيشــة والعمــل المكتظــة والفقيــرة مــع عــدم
كفايــة الوصــول إلــى الغــذاء والميــاه والصــرف الصحــي
والخدمــات األساســية األخــرى ،قــد تشــكل هــذه الظــروف
تهديــدﴽ إضافيــً للصحــة العامــة .وممــا يزيــد مــن خطــر
تفشــي مــرض كورونــا كوفيــد 19-بيــن هــؤالء الالجئيــن.
فعلــى الجميــع االلتــزام بحمايــة وتعزيــز الحــق فــي الصحــة
لجميــع األشــخاص الموجوديــن علــى أراضــي الدولــة دون
تمييــز .يشــير هــذا إلــى الحــق فــي الوصــول إلــى خدمــات
الرعايــة الصحيــة  ،مثــل الفحــص ،التشــخيص ،الرعايــة
والعــالج والتحويــل ،وكذلــك األنشــطة المتعلقــة بالوقايــة
وتعزيــز الصحــة وقــد يحتــاج بعــض األشــخاص إلــى خدمــات
خاصــة كالذيــن يعانــون مــن إعاقــات أساســية ،وكبــار
الســن ،واألطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن
ذويهــم ،وكذلــك األشــخاص المحتجزيــن.

االستعدادات للسيطرة على تفشي وباء
كورونا كوفيد 19-من خال
التنســيق بيــن الســلطات المحليــة وغيرهــا مــن
المســتويات الحكوميــة والقطاعــات مثــل الصحــة
والصــرف الصحــي والتخطيــط الحضــري والمنظمــات
العماليــة والنقابــات ،ومنظومــة األمــم المتحــدة
وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ،بمــا فــي ذلــك المجتمــع
المدنــي والقطــاع الخــاص لضمــان االســتجابات
المنســقة للســيطرة علــى وبــاء كوفيــد.19-
يجــب أن يشــارك الالجئــون والمهاجــرون فــي وضــع
خطــط االســتعداد واالســتجابة الوطنيــة لـــ كوفيــد.19-
مراجعــة الخطــة الوطنيــة للتعامــل مع كوفيــد 19-و/
أو خطــة االســتعداد واالســتجابة للطــوارئ ،والقــدرات
الوطنيــة والمحليــة ،واإلطــار القانونــي والمتطلبــات
التنظيميــة لتقديــم الخدمــات الصحيــة لالجئيــن
والمهاجريــن .حيــث أنــه ال يمكــن فصــل صحــة
الالجئيــن والمهاجريــن عــن صحــة عامــة الســكان،
إذ يجــب أن يتــم تضميــن الرعايــة الصحيــة الخاصــة
بهــم فــي برامــج كوفيــد ، 19-واألنظمــة والسياســات
الصحيــة الوطنيــة والتخطيــط لضمــان الخدمــات
األساســية.
يجــب تقييــم المرافــق الصحيــة مــن حيــث االســتعداد
والقــدرة على االســتجابة والسياســات والبروتوكوالت
باســتخدام قائمــة التحقــق مــن جاهزيــة المستشــفى
والمراكــز الموجــودة فــي المخيمــات والمــدارة مــن
قبــل المنظمــات لـــ كوفيــد 19-ويجــب إزالــة أي
حواجــز والتــي تخلــق عــدم المســاواة بيــن الســكان
المضيفيــن والالجئيــن والمهاجريــن ،مــن أجــل
توحيــد جهــود اســتجابة كوفيــد 19-الفعالــة .يجــب
أن تكــون المرافــق الصحيــة والبنيــة التحتيــة الحيويــة
آمنــة وجاهــزة ومصانــة جيــدﴽ ومرنــة لتجنــب انقطــاع
الخدمــات األساســية.
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يجــب علــى الجهــات الحكوميــة المركزيــة العمــل
بشــكل وثيــق مــع المجتمعــات المحليــة لتوفيــر
الخبــرة الفنيــة لدعــم المديريــات ورؤســاء البلديــات
للقيــام بأدوارهــم فــي التأهــب والوقايــة والســيطرة
علــى تفشــي كوفيــد ،19-مــع الحفــاظ علــى عمــل
الخدمــات العامــة.
تعزيــز الشــراكات وكذلــك التنســيق بيــن القطاعــات
وبيــن الــوكاالت ،كجــزء مــن االســتجابة الشــاملة
كوفيــد .19-ينبغــي تعزيــز التنســيق بيــن شــبكات
مجتمعــات الالجئيــن /المهاجريــن مــع الســلطات
الحكوميــة المحليــة ووحــدات الصحــة العامــة وخدمــات
الرعايــة قبــل دخــول المستشــفى والرعايــة الصحيــة.
يجــب تبــادل المعلومــات حــول التسلســل القيــادي
الحالــي والمســؤولين عــن توفيــر الرعايــة الصحيــة
لالجئيــن والمهاجريــن.
تعزيــز التعــاون الدولــي فــي مجــال صحــة الالجئيــن
والمهاجريــن .ويمكــن النظــر فــي تقديــم المســاعدة
الالزمــة مــن خــالل التعــاون الثنائــي والدولــي إلــى
البلــدان التــي تســتضيف أعــدادﴽ كبيــرة مــن الالجئيــن
والمهاجريــن والمســاواة فــي المعاملــة فــي مــكان
العمــل للحفــاظ علــى معاييــر العمــل الدوليــة
والحقــوق األساســية ،بمــا فــي ذلــك توفيــر ظــروف
عمــل آمنــة (مثــل تخفيــف االكتظــاظ ،وارتــداء الواقيات
الشــخصية وترتيــب اإلجــازات واألجــور لتالفــي تفشــي
كوفيــد.19-

الوقاية والسيطرة على مرض فيروس
كورونا )كوفيد(19-
منــع انتقــال العــدوى مــن إنســان آلخــر بااللتــزام
باإلجــراءت وتدخــالت الصحــة العامــة الشــاملة ومحاولة
تطبيــق التباعــد وتــرك المســافات واالهتمــام
بالنظافــة الشــخصية ونظافــة األيــدي بشــكل خــاص
وإرشــادات حــول االســتعدادات الحرجــة وإجــراءات
االســتجابة لـــ كوفيــد.19-
إدراج الالجئيــن والمهاجريــن فــي أنظمــة المراقبــة
والمعلومــات الصحيــة كوفيــد .19-إذ يجــب الكشــف
عــن الحــاالت الجديــدة لعــدوى كوفيــد 19-واإلبــالغ
عنهــا بســرعة وتصنيــف البيانــات الناتجــة إلجــراء
تقييمــات المخاطــر وتوجيــه االســتعدادات وتدابيــر
االســتجابة فــي حــاالت تفشــي كوفيــد 19-فــي بيئــات
الالجئيــن والمهاجريــن.
يجــب فحــص جميــع األشــخاص الذيــن يشــتبه فــي
إصابتهــم بـــ كوفيــد 19-وتوفيــر الرعايــة لهم .يســاعد
اكتشــاف الحــاالت النشــطة وتتبــع جهــات االتصــال
والمراقبــة فــي تحديــد جهــات االتصــال التــي قــد
تحتــاج إلــى الحجــر الصحــي والمرضــى الذيــن يحتاجون
إلــى العــزل بمــا يتماشــى مــع الخطــة الوطنيــة.
االســتعداد لزيــادة الطلــب علــى مرافــق الرعايــة الصحيــة
واســتخدامها.
ينبغــي تحديــد الفئــات المعرضــة لخطــر كبيــر
مــع الحــاالت الكامنــة مثــل فيــروس نقــص المناعــة
البشــرية  /اإليــدز والســل والحــاالت الصحيــة المزمنــة
واإلعاقــات.
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تدريــب الكــوادر الصحيــة علــى إدارة الحــاالت وتدابيــر
الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا فــي المرافــق
الصحيــة .يجــب وضــع الخطــط التشــغيلية وتنفيذهــا
لمراقبــة العامليــن الصحييــن المعرضيــن لعــدوى
كوفيــد ،19-بمــا فــي ذلــك العامليــن الصحييــن الذيــن
يخدمــون الالجئيــن والمهاجريــن.
يجــب أن يكــون العاملــون الصحيــون فــي الخطــوط
األماميــة الذيــن يســتجيبون لـــ كوفيــد 19-علــى
معرفــة بمخاطــر تطــور المــرض وآليــة التعامــل مــع
هــذه التطــورات ل كوفيــد. 19-
تعزيــز النظافــة المجتمعيــة ال ســيما فــي المناطــق
التــي فيهــا كثافــة ســكانية وتجمعــات عشــوائية.
وغالبــً مــا يســكن هذه المناطق الســكان المهاجرون
الضعفــاء .ينبغــي دعــم الســلطات المحليــة وجهــود
المجتمــع المحلــي لتحســين الحصــول علــى الميــاه
النظيفــة والصــرف الصحــي وإدارة النفايــات ،وتعزيــز
تدابيــر النظافــة الجيــدة.
فــي حــال تأكــد وجــود مرضــى يعانــون مــن كوفيد19-
المؤكــد مختبريــً .يجــب عزلهــم لمــدة  1٤يومــً مــن
آخــر مــرة تعرضــوا فيهــا للمــرض وحســب تعليمــات
األمــراض الســارية فــي وزارة الصحــة.
تطبيــق تعليمــات الحجــر الصحــي لألفــراد الخاصــة
بمــرض كورونــا كوفيــد 19-مثــل توفيــر المرافــق
األساســية مــن الميــاه والصــرف الصحــي وغســل
اليديــن) .يجــب أن تكــون اإلقامــة فرديــة ،و فــي مبانــي
نــوم منفصلــة خاصــة للحجــر الصحــي.

التأكيــد علــى التباعــد االجتماعــي وتحســين االتصــال
والتواصــل وتوفيــر معلومــات مناســبة مــن الناحيــة
الثقافيــة واللغويــة وســهلة االســتخدام بأشــكال
يمكــن الوصــول إليهــا فــي المرافــق الصحيــة المتاحــة
لرعايــة كوفيــد.19-
توفيــر معلومــات حــول كيفيــة طلــب األشــخاص
لفحــص الكورونــا والرعايــة والعــالج مــن خــالل خطــوط
الهاتــف الســاخنة لكوفيــد 19-علــى مــدار الســاعة
طــوال أيــام األســبوع باإلضافــة إلــى األشــكال المرئيــة
وغيرهــا مــن المــواد التعليميــة .يجــب أن تغطــي هذه
المعلومــات الوقايــة والفــرز لألشــخاص الذيــن يعانــون
مــن أعــراض الجهــاز التنفســي ،باإلضافــة إلــى الرعايــة
المنزليــة والنظافــة الفرديــة والمجتمعيــة .يمكــن
اســتخدام اآلليــات الموجــودة بالفعــل لتلقــي التغذيــة
الراجعــة مــن الالجئيــن والمهاجريــن لتحســين توفيــر
المعلومــات والخدمــات األخــرى.
التعــرف علــى الجماعــات القــادرة علــى التواصــل
بشــكل جيــد مــع الالجئيــن والمهاجريــن والعمــل
معهــم .قــد يكــون القــادة المجتمعيــون والدينيــون
والشــبكات  /المجموعــات المحليــة والمنظمــات غيــر
الحكوميــة القــادرة علــى تشــجيع مجتمعــات الالجئين
والمهاجريــن علــى القيــام بــدور نشــط فــي جهــود
الوقايــة واالســتجابة الوطنيــة لـــ كوفيــد .19-يجــب أن
تكــون اآلليــات المســتخدمة للتواصــل بشــأن تدابيــر
الوقايــة والتحكــم كوفيــد 19-منســقة ومشــاركة
مــع وســائل اإلعــالم ،والصحــة العامــة والشــبكات
المجتمعيــة لالجئيــن والمهاجريــن.
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إجراءات منع وضبط العدوى

في مكان العمل
في سياق كوفيد19-
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ينتقــل فيــروس كورونــا بشــكل أساســي مــن خــالل
قطــرات الجهــاز التنفســي أو مالمســة األســطح الملوثــة
او االتصــال باألشــخاص الذيــن قــد أصيبــوا بـــ كوفيــد.19-
وهــذا يتطلــب وضــع معايــر وتدابيــر وقائيــة فــي أماكــن
العمــل مــع الحــرص وتعزيــز هــذه المعايــر مــن حيــث
التباعــد الجســدي والمــادي ،وغســل اليديــن ،وآداب
التنفــس ،والرصــد الحــراري المحتمــل ،باإلضافــة إلــى مراقبــة
االمتثــال لهــذه التدابيــر.

وفــي تغيــر الوضــع الوبائــي والبــدء فــي إعــادة فتــح أماكــن
العمــل وللحفــاظ علــى النشــاط االقتصــادي .تــم تقســيم
مســتوى خطــر انتقــال العــدوى للموظفيــن إلــى ثــالث
مســتويات حيــث يســاعد هــذا التقســيم فــي إجــراء تقييــم
مخاطــر مــكان العمــل للتعــرض لـــ كوفيــد 19-والتخطيــط
للتدابيــر الوقائيــة:

التعرض
ذو خطورة
منخفضه

التعرض
ذو خطورة
متوسطة

وظائــف أو مهــام عمــل دون اتصــال
وثيــق ومتكــرر مــع عامــة النــاس
وغيرهــم مــن زمــالء العمــل أو
الــزوار أو العمــالء ،والتــي ال تتطلــب
االتصــال بأشــخاص مصابــون
بـــ كوفيــد 19-أو يشــتبه بهــم.
العاملــون فــي هــذه الفئــة لديهــم
اتصــال مهنــي ضئيــل مــع الجمهور
وزمــالء العمــل اآلخريــن.

الوظائــف أو مهــام العمــل مــع االتصــال
الوثيــق والمتكــرر مــع عامــة النــاس أو
زمــالء العمــل اآلخريــن أو الــزوار أو العمــالء
او فــي بيئــات العمــل ذات الكثافــة
الســكانية العاليــة (مثــل أســواق المــواد
الغذائيــة ،محطــات الحافــالت ،النقــل
العــام  ،وأنشــطة العمــل األخــرى حيــث قــد
يصعــب المحافظــة علــى المســافة اآلمنة)،
ولكــن ذلــك ال يتطلــب االتصــال بأشــخاص
معــروف أنهــم مصابــون أو مشــتبه بهــم
ب كوفيــد .19-فــي المناطــق التي يســتمر
فيهــا اإلبــالغ عــن حــاالت كوفيــد 19-قــد
يتضمــن هــذا الســيناريو االتصــال المتكــرر
مــع األشــخاص العائديــن مــن المناطــق
التــي فيهــا تفشــي مجتمعــي.

التعرض ذو
خطورة عالية

الوظائــف أو مهــام العمــل ذات
اإلمكانــات العاليــة لالتصــال الوثيــق مــع
األشــخاص المعروفيــن أو المشــتبه
فــي إصابتهــم بـــ كوفيــد 19-أو
االتصــال باألشــياء واألســطح التــي قــد
تكــون ملوثــة بالفيــروس مثــل (نقــل
األشــخاص المصابيــن أو المشــتبه فــي
إصابتهــم بـــ كوفيــد 19-فــي مركبــات
مغلقــة دون الفصــل بيــن الســائق
والراكــب ،القائميــن علــى توفيــر
الخدمــات المنزليــة أو الرعايــة المنزليــة
لألشــخاص المصابيــن بـــ كوفيــد،19-
االتصــال بجثــث األشــخاص الذيــن كانــوا
معروفيــن أو يشــتبه فــي إصابتهــم بـــ
كوفيــد 19-وقــت وفاتهــم).

وكذلك يتم تقييم األفراد األكثر عرضة لﻺصابة بمرض كوفيد 19-بسبب العمر أو الظروف الطبية الموجودة مسبقً ا.
تقييــم بيئــة العمــل كــون هنــاك وظائــف ذات مســتويات مختلفــة مــن المخاطــر ،لذلــك ينبغــي إجــراء تقييــم المخاطــر
لــكل بيئــةة عمــل محــددة ولــكل وظيفــة والعامليــن فــي الخدمــات العامــة األساســية( ،مثــل األمــن والشــرطة ،تجــارة
المــواد الغذائيــة بالتجزئــة ،اإلقامــة والنقــل العــام ،التســليم ،الميــاه والصــرف الصحــي ،والعامليــن فــي الخطــوط
األماميــة) أكثــر عرضــة للتعــرض للمخاطــر المهنيــة.
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اإلجراءات الوقائية والتدابير العامة لجميع
أماكن العمل
ينبغــي اتخــاذ قــرار إعــادة فتــح أماكــن العمــل أو تعليــق
أو إغــالق أو تقليــص أنشــطة العمــل فــي ضــوء تقييــم

نظافة اليدين

غسل اليدين بﺈنتظام بالماء والصابون أو نظافة اليدين باستخدام المطهر الكحولي قبل بدء
العمل ،قبل تناول الطعام ،بشكل متكرر أثناء الدوام ،خاصة بعد االتصال بزمالء العمل أو العمالء،
بعد الذهاب إلى الحمام ،بعد االتصال مع اإلفرازات والفضالت وسوائل الجسم ،بعد مالمسة األشياء
التي يحتمل أن تكون ملوثة (القفازات ،المالبس ،الكمامة ،المناديل المستعملة ،والنفايات) ،وفور
إزالة القفازات ومعدات الحماية األخرى ولكن قبل لمس العين أو األنف أو الفم.

وضع مطهرات فرك اليدين
في أماكن بارزة وظاهرة في
محيط مكان العمل ،والتأكد
من جاهزيتها بانتظام.

نظافة الجهاز
التنفسي )آداب
العطﺲ والسعال(
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المخاطــر والقــدرة علــى تنفيــذ التدابيــر الوقائيــة،
وبنــاء علــى توصيــات الجهــات المختصــة لمنــع انتقــال
ً
كوفيــد 19-التــي تنطبــق علــى جميــع أماكــن العمــل
وجميــع األشــخاص فــي مــكان العمــل ،مثــل أصحــاب العمــل
المــدراء والعامليــن والمقاوليــن والعمــالء والــزوار مــا يلــي:

تعزيز آداب العطس
والسعال من قبل جميع
الناس في مكان العمل.

عرض الملصقات
والمنشورات واللوحات
اإلرشادية وتوفير المعلومات
وتعزيز نظافة األيدي.

تأكد من توفر كمامات الوجه
الطبية والمناديل الورقية في
مكان العمل ،خاصة للمصابين
بسيالن األنف أو السعال في
العمل ،إلى جانب سالل مع
أغطية للتخلص من المناديل
الورقية ،وارتداء كمامة أو
غطاء للوجه بما يتماشى مع
تعليمات الجهات المختصة.

التأكيد على سهولة وصول
الموظفين والعمالء والزبائن إلى
األماكن التي يمكنهم غسل
أيديهم بالماء والصابون أو مادة
فرك اليدين الكحولي.

عندما يتم استخدام
األقنعة سواء تماشيً مع
سياسة الحكومة أو االختيار
الشخصي ،من المهم جدﴽ
ضمان االستخدام اآلمن
والسليم والتخلص الصحيح.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

التباعد الجسدي

اســتحداث تدابيــر للحفــاظ علــى مســافة ال تقــل عــن متــر واحــد بيــن األشــخاص وتجنــب االتصــال الجســدي
المباشــر مــع اآلخريــن (مثــل المعانقــة واللمــس والمصافحــة).
الرقابــة الصارمــة علــى المداخــل والمخــارج ،وضــع عالمــات علــى األرض والحواجــز) والحفــاظ علــى المســافة اآلمنــة
لمحطــات العمــل والمســاحات المشــتركة ،مثــل (المصاعــد ،المخــازن ،الممــرات ،المقاصــف ،الســاللم) حيــث قــد
يحــدث تجمــع أو طابــور للموظفيــن أو الــزوار  /العمــالء وتجنــب االزدحــام.
التقليــل مــن الحاجــة إلــى اجتماعــات األشــخاص ،باســتخدام أســاليب المؤتمــرات عــن بعــد وتعزيــز ترتيبــات
التحويــل أو تقليــل أعــداد الــكادر أو تقســيم الفريــق ،أو العمــل عــن بعــد.
تقليــل كثافــة األشــخاص فــي المبنــى (ال يزيــد عــن شــخص واحــد ل (كل  1٠أمتــار مربعــة) فــي حالة عــدم إمكانية
تنفيــذ التباعــد الجســدي بخصــوص نشــاط معيــن ،يؤخــذ باالعتبــار الحاجــة إلــى اســتمرار هــذا النشــاط ،مثــل
األنشــطة المتداخلــة ،الطلــب مــن العامليــن العمــل جنبــً إلــى جنــب بــدالً مــن وجهــً لوجــه أو المواجهــة بعيــدﴽ
عــن بعضهــم البعــض ،وتركيــب حواجــز زجاجيــة فــي جميــع نقــاط التفاعــل المنتظــم وتنظيفهــا بانتظــام .

تنظيف وتطهير
البيئة المنتظم

التنظيــف باســتخدام المــاء والصابــون أو المنظفــات المحايدة ،والعمل الميكانيكي (التنظيف بالفرشــاة) ،يزيل
األوســاخ والمــواد األخــرى مــن األســطح .بعــد اكتمــال عمليــة التنظيــف يتــم اســتخدام المطهرات المعتمــدة ،كما
يجــب إعطــاء األســطح عاليــة اللمــس والمناطــق شــائعة االســتخدام األولويــة للتطهيــر مثــل (مقابــض األبــواب
النوافــذ ،مفاتيــح اإلضــاءة ،مناطــق إعــداد المطبــﺦ والطعــام ،أســطح الحمــام ،المراحيــض والصنابيــر ،األجهــزة
الشــخصية التــي تعمــل باللمــس ،لوحــات مفاتيــح الكمبيوتــر الشــخصية ،وأســطح العمــل).
يجــب دائمــً تحضيــر محاليــل المطهــرات واســتخدامها وفقــً لتعليمــات الشــركة الصانعــة ،بمــا فــي
ذلــك تعليمــات الســالمة العامــة لعمــال التنظيــف ،واســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية ،وتجنــب خلــط
المطهــرات الكيميائيــة المختلفــة.
فــي أماكــن العمــل الداخليــة ،ال يوصــى بتطهيــر األســطح البيئيــة عــن طريــق الــرش أو الضبــاب ألنــه غيــر
فعــال فــي إزالــة الملوثــات خــارج مناطــق الــرش المباشــر ويمكــن أن يســبب تهيــج العيــن والجهــاز التنفســي
وتهيــج الجلــد وغيرهــا مــن اآلثــار الســامة .أمــا فــي أماكــن العمــل الخارجيــة ،ال توجــد حاليــً أدلــة كافيــة لدعــم
التوصيــات الخاصــة بالــرش أو التبخيــر علــى نطــاق واســع وال يوصــى بــرش األشــخاص باســتخدام المطهــرات
(مثــل النفــق أو الخزانــة أو الغرفــة) تحــت أي ظــرف.
زيادة معدل التهوية ،من خالل التهوية الطبيعية أو التهوية االصطناعية ،ويفضل عدم إعادة تدوير الهواء.
تنظيــف األســطح التــي تــم لمســها بشــكل متكــرر يوميــً .يجــب اســتعمال مطهــرات مثــل الكلــور بتركيــز
 99:1جــزء مــن المــاء .تنظيــف وتطهيــر الحمامــات مــرة واحــدة علــى األقــل يوميــً واســتخدام الصابــون أو
المنظفــات المنزليــة العاديــة للتنظيــف أوالً وبعــد ذلــك ،يجــب اســتخدام مطهــر منزلــي منتظــم يحتــوي علــى
 ٪٠٫٥هيبوكلوريــت الصوديــوم .بالنســبة لألســطح التــي ال يمكــن تنظيفهــا بالمبيــض ،يمكــن اســتخدام ٪7٠
مــن اإليثانــول (الكحــول ) إذ يجــب أن يرتــدي عمــال التنظيــف معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة ( )PPEوأن
يتــم تدريبهــم علــى اســتخدامها بأمــان .وللقفــازات والكمامــة تدابيــر خاصــة حســب تصنيــف مــكان العمــل.
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اإلجراءات للعاملين الﺬين يعانون من كوفيد19-
يجــب حــث العامليــن الذيــن يعانــون مــن توعــك أو
الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض تتوافــق مــع كوفيــد19-
البقــاء فــي المنــزل وعــدم الحضــور إلــى العمــل،
والعــزل الذاتــي ،واالتصــال بالجهــات الصحيــة المحليــة
للحصــول علــى المشــورة.

ال ينبغــي الســماح للزائريــن بالزيــارة حتــى نهايــة فتــرة
الحجر.

مــن التدابيــر للوقايــة والســيطرة علــى كوفيــد19-
فــي مــكان العمــل القيــام بقيــاس درجــة الحــرارة عــن
بعــد يوميــً.

الحــد مــن حركــة (الشــخص المحجــور) والتأكــد مــن
أن المســاحات المشــتركة (مثــل المطبــﺦ والحمــام)
جيــدة التهويــة (مثــل إبقــاء النوافــذ مفتوحــة).

يجــب إعــداد سياســات للتعامــل مــع الشــخص الــذي
يمــرض أو يشــتبه بﺈصابتــه ب كوفيــد 19-فــي مــكان
العمــل ،بوضــع الشــخص فــي غرفــة العــزل ،والحــد
مــن عــدد األشــخاص الذيــن يتواصلــون ،واســتخدام
معــدات الحمايــة الشــخصية ،ومراقبــة ومتابعــة
التنظيــف والتطهيــر.
مــن المهــم االتصــال بالجهــات الصحيــة واالحتفــاظ
بســجالت الحضــور واالجتماعــات مــن أجــل تســهيل
أو إجــراء تتبــع المخالطيــن وفــي حــال مــرض أحــد
العامليــن.
إذا شــعر أحــد العامليــن بعــدم الراحــة أثنــاء العمــل،
عليــه أن يرتــدي كمامــة طبيــة لحيــن العــودة إلــى
المنــزل بأمــان أو الذهــاب إلــى مقــدم الرعايــة الطبيــة.
التوصيات الخاصة بالحجر الصحي المنزلي
يتــم وضــع (الشــخص المحجــور) فــي غرفــة مفــردة
جيــدة التهويــة مــع فتــح النوافــذ للتهويــة خمســة
دقائــق كل نصــف ســاعة إن أمكــن .إذا لــم تكــن غرفــة
واحــدة متاحــة ،فﺈحــرص علــى تــرك مســافة متــر واحــد
علــى األقــل مــن أفــراد األســرة اآلخريــن.
تنطبــق االحتياطــات القياســية وااللتــزام بﺈجــراءات
الوقايــة مــن العــدوى (الحفــاظ علــى نظافــة اليديــن
بشــكل متكــرر ،اتبــاع آداب العطــس والســعال،
اإلمتنــاع عــن لمــس العينيــن واألنــف والفــم ،الحفــاظ
علــى المســافة اآلمنــة علــى جميــع األشــخاص
الخاضعيــن للحجــر الصحــي وعلــى األفــراد المقميــن
فــي الحجــر الصحــي.

82

الحــد مــن عــدد القائميــن علــى رعايــة الشــخص
المحجــور ،وتعييــن شــخص واحــد يتمتــع بصحــة
جيــدة (أن ال يعانــي مــن األمــراض أو ضعــف المناعــة)
لرعايــة المحجــور عليــه.

اإلجراءات الوقائية للحد من العدوى
لضمــان بيئــة آمنــة لألشــخاص المحجوريــن اتبــاع اإلجــراءات
والتدابيــر التاليــة وتنطبــق هــذه التدابيــر علــى الحجــر
الصحــي فــي منشــأة مخصصــة أو فــي المنــزل.
 .1نظافة األيدي:
غســل األيــدي بعــد أي مالمســة لـــ (المشــتبه بهــم) أو
بيئتهــم المباشــرة ،أو قبــل وبعــد إعــداد الطعــام،
وقبــل األكل ،وبعــد اســتخدام المرحــاض وعندمــا
تبــدو األيــدي متســخة باســتخدام الصابــون والمــاء إذا
لــم تكــن األيــدي ظاهــرة اإلتســاخ فيمكــن اســتخدام
فــرك اليديــن بالكحــول المعتمــد.
عنــد اســتخدام الصابــون والمــاء ،يفضــل اســتخدام
مناشــف ورقيــة يمكــن التخلــص منهــا لتجفيــف
اليديــن .وفــي حــال عــدم توفرهــا اســتخدام فــوط
قمــاش نظيفــة واســتبدالها عندمــا تصبــح رطبــة مــع
تخصيصهــا للشــخص المشــتبه بــه.
يجــب ممارســة آداب العطــس والســعال مــن قبــل
الجميــع ،وخاصــة (المشــتبه بهــم) عنــد الضــرورة
بتغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء الســعال أو العطــس
باســتخدام المناديــل الورقيــة أو الكــوع المثنــي ،ثــم
غســل اليديــن.
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 .2ارتداء الكمامات:
يجــب علــى القائــم علــى رعايــة المحجــور عليــه ارتــداء
قنــاع طبــي (جراحــي) محكــم اإلغــالق لتغطيــة الفــم
واألنــف أثنــاء وجــوده فــي نفــس الغرفــة مــع (المشــتبه
بــه) .يجــب عــدم لمــس األقنعــة أو التعامــل معهــا
أثنــاء االســتخدام .إذا أصبــح القنــاع مبلــ ً
ال أو متســخً
باإلفــرازات ،فيجــب اســتبداله علــى الفــور بقنــاع نظيــف
وجــاف جديــد .قــم بﺈزالــة القنــاع باســتخدام تقنيــة
مناســبة (علــى ســبيل المثــال ،ال تلمــس المقدمــة
بــل تخلــع الربــاط مــن الخلــف) .تخلــص مــن القنــاع فــور
االســتخدام واغســل يديــك بعــد إزالــة القنــاع .ال تعيــد
اســتخدام األقنعــة ذات االســتخدام الواحــد.
لمنــع انتقــال كوفيــد 19-بشــكل فعــال فــي المجتمــع،
يجــب تشــجيع عامــة النــاس علــى ارتــداء الكمامــات فــي
مواقــف وظــروف محــددة ،مثــل وســائل النقــل العام أو
فــي المتاجــر أو فــي بيئــات محصــورة أو مزدحمــة أخــرى،
كجــزء مــن خطــة شــاملة لمنــع انتشــار الفيــروس
(تطبيــق قانــون الدفــاع .)11
 .3استخدام القفازات:
تجنــب مالمســة ســوائل الجســم بشــكل مباشــر،
وخاصــة إفــرازات الفــم أو الجهــاز التنفســي والبــراز.
اســتخدم القفــازات ذات االســتخدام الواحــد والقنــاع
الطبــي لتوفيــر رعايــة صحيــة عــن طريــق الفــم أو
الجهــاز التنفســي وعنــد التعامــل مــع البــراز والبــول
والنفايــات( .مثــال ،تنظيــف المرافــق الصحيــة).
أداء نظافة اليدين قبل وبعد إزالة القفازات والكمامة.
ال تعيد استخدام االكمامة أو القفازات.
 .4أواني الطعام والشراب:
يمنــع مشــاركة أو تقاســم أوانــي الطعــام والشــراب
المســتعملة مــع (المشــتبه بهــم).

عنــد اســتخدام األدوات المنزليــة المعتــادة وأوانــي
الطعــام يكفــي اســتخدام المنظفــات والكلــور
والمــاء الســاخن لتنظيفهــا.
 .5التعامل مع البياضات:
غســل المالبــس والشــر اشــف حســب الطريقــة
الروتينيــة.
ضــع البياضــات الملوثــة فــي كيــس الغســيل وتجنــب
مالمســة الجلــد للمالبــس مباشــرة بالمــواد الملوثــة.
قــم بتنظيــف المالبــس وأغطيــة الســرير ومــا إلــى
ذلــك والمالبــس الخاصــة بالمشــتبه بــه باســتخدام
المــاء الســاخن ومســتحضرات التنظيــف المســتخدم
يحيــث عتبــر كافيــً لتطهيرهــا (يفضــل درجــة حــرارة
مــن 9٠-6٠م) ويجــب اســتخدام قفــازات شــديدة
التحمــل عنــد تنظيفهــا وتجفيفهــا جيــدﴽ.
 .6تنظيف األسطح:
تنظيــف وتعقيــم األســطح التــي تــم لمســها
بشــكل متكــرر يوميــً ،مثــل طــاوالت الســرير ،إطــار
األســرة ،وغيرهــا مــن غــرف النــوم وأثــاث المنــزل .يجــب
اســتعمال مطهــرات مثــل الكلــور بتركيــز  99:1جــزء
مــن المــاء.
تنظيــف وتعقيــم أســطح الحمــام والمرحــاض مــرة
واحــدة علــى األقــل يوميــً .يجــب اســتخدام الصابــون
أو المنظفــات المنزليــة العاديــة للتنظيــف أوالً وبعــد
ذلــك يجــب اســتخدام مطهــر منزلــي منتظــم يحتــوي
علــى  ٪٠٫٥هيبوكلوريــت الصوديــوم .بالنســبة
لألســطح التــي ال يمكــن تنظيفهــا بالمبيــض،
يمكــن اســتخدام  ٪7٠مــن اإليثانــول (الكحــول)
ويجــب أن يرتــدي عمــال التنظيــف معــدات الحمايــة
الشــخصية المناســبة ( )PPEوأن يتــم تدريبهــم علــى
اســتخدامها بأمــان( .القفــازات والكمامــة).

يفضــل اســتخدام المنتجــات ذات االســتعمال األحــادي
والتخلــص منهــا مباشــرة.
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إجراءات منع وضبط العدوى

داخل دور الحضانات
لمنع انتشار فيروس الكورونا كوفيد19-
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تمثــل الحضانــات وريــاض األطفــال بيئــة مناســبة النتقــال
العــدوى التنفســية نظــرﴽ للوقــت الطويــل الــذي يقضيــه
األطفــال فــي هــذه األماكــن واالزدحــام وطبيعــة نشــاط
األطفــال .لــذا يجــب عمــل خطــة واضحــة لتالفــي خطــر
اإلصابــة وانتشــار الفيــروس (تقليــل أعــداد األطفــال
وتقصيــر الوقــت والحــد مــن النشــاطات ..الــﺦ)
ممكــن أن يصــاب األشــخاص بعــدوى مــرض كوفيــد19-
عــن طريــق تعــرض األشــخاص لــرذاذ المرضــى الناتــج عــن
الســعال والعطــس ولمســهم للفــم واألنــف والعينيــن،
كمــا ينتقــل عــن طريــق لمــس اليديــن لألســطح الملوثــة
بالــرذاذ الحامــل للفيــروس .ولــذا فمــن األهميــة االبتعــاد عــن
اآلخريــن بمســافة تزيــد علــى متــر واحــد ( 3أقــدام) وتجنــب
االزدحــام.
الفئة المستهدفة من هﺬه التعليمات
الكــوادر العاملــة فــي دور الحضانــة :مربيــات ،عامــالت ،أوليــاء
امــور األطفال.

توعيـــــة أوليــاء األمــور باإلجــراءات الوقائيـــــة والتنبيــه
علــى عــدم ذهــاب الطفــل إلــى الحضانــة فــي حـــــال
ظهــور أعــراض تنفســـــية وزيـــــارة الجهــات المختصــة
لطلــب المشــورة الطبيــة.
تلتــزم الكــوادر العاملة بغســل األيدي باســتمرار (عند
تحضيــر الطعــام ،قبــل وبعــد تغيــر الحفاضــات ،عنــد
مالمســة األســطح ...الــﺦ) ال حاجــة الرتــداء القفــازات.
يرتــدي العامليــن زي يتــم لبســه داخــل الحضانــة وإذا
كان هنالــك تالمــس مــع األطفــال ارتــداء المريــول
الواقــي.
ارتــداء الكمامــة وتغيرهــا إذا أصبحــت رطبــة أو عنــد
الحاجــة وغســل األيــدي بعــد ذلــك (مــع المحافظــة
علــى ارتداءهــا طــول فتــره الــدوام).
االلتــزام بعــدم لمــس العينيــن واألنــف والفــم
وغســل األيــدي باســتمرار وتقليــل التواصــل الجســدي
مــع األطفــال.

اإلجراءات الوقائية التي ينصح بﺈتباعها في
دور الحﻀانات
توفيــر غرفــة مســتقلة للعــزل ،توفيــر الواقيــات الشــخصية،
مــاده غســل األيــدي ،المطهــرات والمعقمــات.
توعيــة العامليــن وأوليــاء األمــور واألطفــال األكبــر
عمــرﴽ بماهيــة المــرض وطــرق انتقالــه ووســائل الوقايــة
الــازم اتباعهــا:
يتــم تزويــد االكــوادر العاملــة وأوليــاء األمــور بالمــواد
التوعويــة والــدورات التدريبيــة عــن طريــق إدارات
وأصحــاب العمــل وبــث محتــوى علمــي مبســط
عــن العــدوى التنفســية وكيفيــة الوقايــة منهــا
والممارســات الصحيحــة للعنايــة والنظافة الشــخصية،
التــي تســاعدهم علــى تأديــة دورهــم والتركيــز علــى
غســل األيــدي واتبــاع آداب الســعال والعطــاس،
(تغطيــة الفــم واألنــف بالمرفــق المثنــي أو المناديــل
الورقيــة عنــد الســعال أو العطــس والتخلــص مــن
المناديــل المســتعملة علــى الفــور).
توعيــة العامليــن بآليــة اإلبــالغ وكيفيــة التعامــل مــع
األطفــال الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية.

 .2استقبال األطفال:
تحديــد مــكان ومدخــل خــاص الســتالم وتســليم
األطفــال والحــرص علــى تنظيفــه باســتمرار وعــدم
دخــول أوليــاء األمــور إلــى مرافــق الحضانــة.
يتــم توفيــر مــواد تعقيــم األيــدي عنــد بــاب الحضانــة
ليتــم اســتخدامها مــن قبــل األهالــي والعامليــن عنــد
اســتالم وتســليم األطفــال وفتــح األبــواب وإغالقهــا.
تقســيم وقــت التســليم واالســتالم بيــن أوليــاء
أمــور األطفــال عــن طريــق التواصــل معهــم لمنــع
االكتظــاظ والمحافظــة علــى التباعــد.
يلتــزم الجميــع بخلــع األحذيــة خــارج الحضانــة وارتــداء
آخــر نظيــف يســتخدم داخــل الحضانــة.
إيجــاد مــكان لحفــﻆ حقيبــة الطفــل كال علــى حــدة،
مــع تقليــل األغــراض داخلهــا وغســل األيــدي عنــد
كل اســتعمال ويفضــل أن تكــون مصنوعــة مــن
مــادة يمكــن تنظيفهــا ومســحها (الجلــد) ويمكــن
اســتعمال مــادة مركبــات األمونيــا الرباعيــة لتطهيــر
الحقيبــة بتركيــز  ٪٠٫٥والمتوفــرة فــي األســواق.
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التركيــز علــى فصــل األطفــال حســب الفئــات العمريــة
والتركيــز علــى التباعــد.
 .3نظافة البيئة والخدمات:
التركيــز علــى تنظيــف البيئــة المحيطــة بمطهــرات
معتمــدة وآمنــة علــى األطفــال (توفيــر التهويهــة
الجيــدة والتركيــز علــى التنظيــف والتطهيــر الشــامل
للبيئــة بعــدم وجــود األطفــال).

 .4عزل األطفال المشتبه بهم:
فــي حــال ظهــرت أي أعــراض علــى الطفــل يتــم عزلــه
مباشــرة عــن باقــي األطفــال فــي غرفة مســتقلةبوجود
مربيــة معــه (مــع االلتــزام بالمالبــس الواقيــة والكمامــة
وغســيل األيــدي) لحيــن اســتالمه مــن قبــل األهــل
وتحويلهــم إلــى الجهــات المختصــة إلــى اقــرب
مستشــفى .
 .5تفقد المخالطين:

إتبــاع إجــراءت التنظيــف علــى النحــو الســليم ،تنظيف
األســطح المحيطــة بالمــاء والصابــون وبعــدم وجــود
األطفــال يمكــن اســتخدام الكلــور بتركيــز  1:99أي كل
واحــد مكيــال مــن الكلــور يحــل ب  99مكيــال من الماء
أو مركبــات األمونيــا الرباعيــة الجاهــزه لالســتخدام.
االهتمــام بتنظيــف مرافــق الحضانــة (الحمامــات،
المغاســل ،المطبــﺦ ،مــكان تحضيــر الحليب...الــﺦ
وتنظيفهــا بعــد كل اســتعمال.
يمنــع مشــاركة األطفــال األلعــاب حيــث يتــم تعقيــم
غرفــة األلعــاب وإغالقهــا والحــد مــن النشــاطات
المشــتركة وإذا ال غنــى عــن اللعبــة يحضــر الطفــل
لعبتــه الخاصــة وتكــون مصنوعــة مــن مــادة
ســهلة ا لتنظيف .
مراعــاة الشــروط الصحيــة عنــد إطعــام األطفــال وعــدم
مشــاركة األدوات والطعــام بــأي شــكل بيــن األطفــال
والتنظيــف المباشــر لألســطح واألدوات (يفضــل
أحاديــة االســتعمال).
عــدم مشــاركة األســرة واألغطيــة والفراشــات مــا بيــن
األطفــال ويتــم غســل األغطيــة يوميــً وتشــميس
الفراشــات ومراعــاة التباعــد بيــن األســرة والفراشــات.
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علــى المســؤول عــن دور الحضانــة تفقــد حالــة األطفــال
والموظفيــن اآلخريــن يوميــً وفــي حــال وجــود شــخص لديــه
أعــراض عليــه إتبــاع مــا يلــي:
يجــب عــدم الحضــور إلــى العمــل أو الحضانــة فــي حــال
تــم اكتشــاف األعــراض خــالل وجودهــم بالبيت.
ارتــداء كمامــة مــن قبــل المشــتبه بــه ووضعــه فــي
مــكان منعــزل عــن اآلخريــن.
التواصل مع ولي أمره إلبالغه بالحالة.
تحويــل المشــتبه بــه إلــى أقــرب مستشــفى داخــل
المحافظــة.
التأكيــد علــى عــدم حضــور الطفــل أو الموظــف
إلــى الحضانــة حتــى شــفائه وفــي حــال كانــت الحالــة
مؤكــدة لﻺصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد ال يســمح
بالعــودة حتــى يتــم فحصــه وتزويــده بتقريــر طبــي
يفيــد بانتهــاء فتــرة العــدوى.
إغالق الحضانة فى حالة ظهور أو ثبوت إصابة.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

إجراءات منع وضبط العدوى في

رياض األطفال واألندية الصيفية
لمنع انتشار فيروس الكورونا كوفيد19-
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يمثــل ريــاض األطفــال واألنديــة الصيفيــة بيئــة مناســبة
النتقــال العــدوى التنفســية نظــرﴽ للوقــت الطويــل الــذي
يقضيــه األطفــال فــي هــذه األماكــن واالزدحــام وطبيعــة
نشــاط األطفــال ،لــذا يجــب عمــل خطــة واضحــة لتالفــي
خطــر اإلصابــة وانتشــار الفيــروس (تقليــل أعــداد األطفــال
وتقصيــر الوقــت والحــد مــن النشــاطات ..الــﺦ) ويمكــن أن
يصــاب األشــخاص بعــدوى مــرض كوفيــد 19-عــن طريــق
تعــرض األشــخاص لــرذاذ المرضــى الناتــج عــن الســعال
والعطــس ولمســهم للفــم واألنــف والعينيــن ،كمــا
ينتقــل عــن طريــق لمــس اليديــن لألســطح الملوثــة
بالــرذاذ الحامــل للفيــروس .ولــذا فمــن األهميــة االبتعــاد
عــن اآلخريــن بمســافة تزيــد علــى متــر واحــد ( 3أقــدام)
وتجنــب االزدحــام.

االبتعــاد الجســدي لتقليــل انتشــار الفيــروس وذلــك
عــن طريــق تــرك مســافة كافيــة بفــرض مســافة متــر
واحــد علــى األقــل.

بعــد مــا أن شــرعت الحكومــة فــي تخفيــف القيــود عقــب
اســتقرار الوضــع الوبائــي فــي فتــح بعــض النشــاطات
والســماح لهــذه األماكــن بالعمــل ،يجــب اتبــاع الخطــوات
التاليــة لتجنّــب التقــاط العــدوى:

توفيــر مــواد فــرك األيــدي الكحوليــة التــي تحتــوي
علــى  ٪6٠علــى األقــل مــن الكحــول وتوفيــر الصابــون
والميــاه النظيفــة ووضعهــا فــي جميــع المداخــل
والمخــارج للمنشــأة.

الفئة المستهدفة من هﺬه التعليمات

توفيــر المطهــرات والمعقمــات ،والمحافظــة عليهــا
بعيــدﴽ عــن متنــاول األطفــال.

وبعــد الســعال أو العطــس وذلــك بدلــك األيــدي
الكحولــي بانتظــام لمــدة  ٢٠ثانيــة علــى األقــل أو
غســل اليديــن بالمــاء والصابــون لمــدة  ٤٠ثانيــة.
االحتياطــات القياســية :االحتياطــات القائمــة علــى
طريقــة انتقــال فيروس الكورونا كوفيــد( 19-التالمس
والــرذاذ) ،ويجــب علــى العامليــن التقيــد بأمــر الدفــاع
برتــداء الكمامــة داخــل المنشــأة وخالل تقديــم الخدمة،
مــع االلتــزام بــآداب العطــس والســعال.

الكوادر العاملة في المنشأة (معلمين ،عامالت).
أولياء أمور األطفال.

توفيــر الواقيــات الشــخصية الضروريــة (الكفــوف،
الكمامــة) وتدريــب العامليــن علــى آليــة ارتداءهــا
و خلعهــا .

اإلجراءات الوقائية التي ينصح بﺈتباعها
يتــم تكليــف المهــام الخاصــة بضبــط العــدوى داخــل
المنشــأة ألحــد الكــوادر الصحيــة فــي المركــز إن وجــد
أو ألحــد العامليــن بعــد تدربيــه لتنســيق األنشــطة
والمهــام الخاصــة بمنــع العــدوى ،وعليــه التنســيق مــع
الجهــات الصحيــة المحليــة إذا دعــت الحاجــه لذلــك.
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ضمــان اإلمــدادات الكافيــة من المناديــل وآلية التخلص
المناســب منهــا فــي ســلة النفايــات (بغطــاء).
وضع لوحات ونشرات إرشاداية داخل المنشأة.
تنظيــم وقــت تقديــم الطعــام بالتعاقــب مــع ضمــان
الحفــاظ علــى مســافة ماديــة بيــن األطفــال إذا أمكــن.

توعيــة العامليــن وأوليــاء األمــور واألطفــال األكبــر
عمــرﴽ بماهيــة المــرض وطــرق انتقالــه ووســائل
الوقايــة الــالزم اتباعهــا وتوعيــة العامليــن بآليــات إبــالغ
وكيفيــة التعامــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن
أعــراض تنفســية.

بالنســبة لألنشــطة الجماعيــة :التأكيــد علــى التباعــد
الجســدي ،إن لــم يكــن مــن الممكــن ذلــك فيتــم إلغــاء
األنشــطة الجماعيــة ويفضــل عمــل النشــاط فــي
الهــواء الطلــق.

نظافــة اليديــن :خاصــة فــي بدايــة يــوم العمــل ،قبــل
وبعــد لمــس األســطح والتعامــل مــع األطفــال ،بعــد
اســتخدام المرحــاض ،قبــل وبعــد تحضيــر الطعــام

االلتــزام بالطاقــة االســتعابية للروضــة وترتيــب الغــرف
الصفيــة علــى هــذا األســاس وتــرك مســافات بيــن
الطــاوالت ال تقــل عــن  ٢متــر.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

يمنــع مشــاركة األطفــال األلعــاب حيــث يتــم تعقيــم
غرفــة األلعــاب وإغالقهــا والحــد مــن النشــاطات
المشــتركة ،وإذا ال غنــى عــن اللعبــة يحضــر الطفــل
لعبتــه الخاصــة وتكــون مصنوعــة مــن مــادة ســهلة
التنظيــف وكذلــك األدوات الموســيقية وباقــي
النشــاطات.
مراعــاة الشــروط الصحيــة عنــد إطعــام األطفــال وعــدم
مشــاركة األدوات والطعــام بــأي شــكل بيــن األطفــال
والتنظيــف المباشــر لألســطح واألدوات (يفضــل
أحاديــة االســتعمال).
توفيــر غرفــة عــزل فــي موقــع مناســب ومجهــزة بمــواد
التطهيــر والواقيــات الشــخصية وجيــدة التهويــة
الســتخدامها عنــد الحاجــة.
اإلجراءات الوقائية أﺛناء استخدام وسائل
النقل  /الباصات
يجــب مراعــاة إجــراءات الســالمة العامــة أثنــاء النقــل والتــي
تتلخــص فــي:
تنظيــم األعــداد عنــد الوصــول وعنــد المغــادرة وتجنــب
االزدحــام مــع المحافظــة علــى المســافات اآلمنــة أثنــاء
الصعــود والنــزول مــن المركبــة.
تنظيــم نقــل األشــخاص مــن وإلــى المركــز علــى
دفعــات لتقليــل عــدد األشــخاص ومراعــاة عــدم
االكتظاظ داخل المركبة (التباعد الجسدي).
التــزام الســائق والعامليــن المرافقيــن ومن يســتطيع
بارتــداء الكمامــات داخــل المركبة.
القيــام بﺈجــراءات التنظيــف والتطهيــر للمركبــات
قبــل وبعــد كل اســتخدام.
مهام أولياء األمور:
تزويدهــم بالمــواد التوعويــة والــدورات التدريبيــة عــن
طريــق إدارات وأصحــاب العمــل وبــث محتــوى علمــي
مبســط عــن العــدوى التنفســية وكيفيــة الوقايــة

منهــا والممارســات الصحيحــة للعنايــة والنظافــة
الشــخصية التــي تســاعدهم علــى تأديــة دورهــم
والتركيــز علــى غســل األيــدي واتبــاع آداب الســعال
والعطــاس( .تغطيــة الفــم واألنــف بالمرفــق المثنــي
أو المناديــل الورقيــة عنــد الســعال أو العطــس،
والتخلــص مــن المناديــل المســتعملة علــى الفــور)
وتوعيـــــة أوليــاء األمــور باإلجــراءات الوقائيـــــة والتنبيــه
علــى عــدم ذهــاب الطفــل إلــى المنشــأة فــي حـــــال
ظهــور أعــراض تنفســـــية وزيـــــارة الجهــات المختصــة
لطلــب المشــورة الطبيــة.
يراعــي أوليــاء األمــور عنــد التســجيل أو مراجعــة
المنشــأة التقيــد بالتعليمــات (مثــل ارتــداء الكمامــة،
التباعــد االجتماعــي)
منــع الزيــارة مــا أمكــن ،واســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي إذا أمكــن.
 .1استقبال األطفال:
تحديــد مــكان ومدخــل خــاص الســتالم وتســليم
األطفــال والحــرص علــى تنظيفهــم باســتمرار وعــدم
دخــول أوليــاء األمــور إلــى مرافــق المنشــأة.
يتــم توفيــر مــواد تعقيــم األيــدي عنــد بــاب المنشــأة
ليتــم اســتخدامها مــن قبــل األهالــي والعامليــن عنــد
اســتالم وتســليم األطفــال وفتــح األبــواب وإغالقهــا.
توفيــر جهــاز قيــاس حــرارة لقيــاس حــرارة األطفــال
عنــد الوصــول للمنشــأة.
تقســيم وقــت تســليم واســتالم بيــن أوليــاء أمــور
األطفــال عــن طريــق التواصــل معهم لمنــع االكتظاظ
والمحافظــة علــى التباعــد.
إيجــاد مــكان لحفــﻆ حقيبــة الطفــل كال علــى حــدة
ومحاولــة تقليــل األغــراض وغســل األيــدي عنــد كل
اســتعمال ويفضــل أن تكــون مصنوعــة مــن مــادة
يمكــن تنظيفهــا ومســحها (الجلــد).
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التركيــز علــى فصــل األطفــال حســب الفئــات العمريــة
والتركيــز علــى التباعــد.

يتــم حصــر المخالطيــن ومتابعتهــم حســب تعليمــات
وزاره الصحــة.

عــدم اســتقبال أي مــن األطفــال عليــه أعــراض (حــرارة،
ســعال ،ســيالن األنــف  )...أو مخالطيــن لمرضــى
كورونــا.

عمــل قائمــة تفقــد داخــل المنشــأة لألطفــال
والموظفيــن اآلخريــن يوميــً وفــي حــال وجــود شــخص
لديــه أعــراض أو غيــاب عليــه إتبــاع مــا يلــي:

 .2نظافة البيئة والخدمات:
التركيــز علــى تنظيــف البيئــة المحيطــة بمطهــرات
معتمــدة وآمنــة علــى األطفــال (توفيــر التهويــة
الجيــدة والتركيــز علــى التنظيــف والتطهيــر الشــامل
للبيئــة بعــدم وجــود األطفــال).
اتبــاع إجــراءت التنظيــف علــى النحــو الســليم ،تنظيف
األســطح المحيطــة بالمــاء والصابــون وبعــدم وجــود
األطفــال يمكــن اســتخدام الكلــور بتركيــز  1:99أي كل
واحــد مكيــال مــن الكلــور يحــل ب  99مكيــال مــن
المــاء ،أو اســتخدام مركبــات األمونيــا الرباعيــة الجاهــزة
الســتخدام.
االهتمــام بتنظيــف مرافــق المنشــأة (الحمامــات،
المغاســل ،المطبــﺦ ،مــكان تنــاول الوجبات...الــﺦ
وتنظيفهــا بعــد كل اســتعمال.
عــدم مشــاركة األســرة واألغطيــة والفرشــات مــا بيــن
األطفــال ويتــم غســل األغطيــة يوميــً وتشــميس
الفرشــات ومراعــاة التباعــد بيــن األســرة والفرشــات.
عزل األطفال المشتبه بهم
فــي حــال ظهــرت أي أعــراض علــى الطفــل يتــم عزلــه
مباشــرة عــن باقــي األطفــال فــي غرفــة مســتقلة
بوجــود مربيــة معــه (مــع االلتــزام بالمالبــس الواقيــة
والكمامــة وتغســيل األيــدي) لحيــن اســتالمه مــن قبــل
األهــل وتحويلهــم إلــى الجهــات المختصــة.
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يجــب عــدم الحضــور إلــى العمــل أو المنشــأة فــي حــال
تــم اكتشــاف األعــراض خالل وجودهــم بالبيت.
ارتــداء كمامــة مــن قبــل المشــتبه بــه ووضعــه فــي
مــكان منعــزل عــن اآلخريــن.
التواصل مع ولي األمر إلبالغه بالحالة.
تحويــل المشــتبه بــه إلــى أقــرب مستشــفى داخــل
المحافظــة.
التأكيــد علــى عــدم حضــور الطفــل أو الموظــف
إلــى المنشــأة حتــى شــفائه وفــي حــال كانــت الحالــة
مؤكــدة لﻺصابــة بفيــروس كورونا المســتجد ال يســمح
بالعــودة حتــى يتــم فحصــه وتزويــده بتقريــر طبــي
يفيــد بانتهــاء فتــرة العــدوى.
إغــالق المنشــأة فــى حــال ظهــور أو ثبــوت إصابــة،
ويخضــع كافــه العامليــن فــي هــذه المنشــآت لفحــص
فيــروس كورونــا (يتــم اإلغــالق وبــدء العمــل بقــرار مــن
الجهــات المعنيــة).

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

إجراءات منع وضبط العدوى في

داخل المنشآت التعليمية /
التدريبيات الجسدية
لمنع انتشار فيروس الكورونا
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يمكــن للمــرض أن ينتقــل مــن شــخص إلــى شــخص آخــر
عــن طريــق ُ
القطيــرات الصغيــرة التــي تتناثــر مــن األنــف أو
الفــم عندمــا يســعل أو يتكلــم الشــخص المصــاب بمــرض
كوفيــد 19-أو يعطــس .وتتســاقط هــذه ُ
القطيــرات علــى
األشــياء واألســطح المحيطــة بالشــخص ويمكــن حينهــا
أن يصــاب األشــخاص اآلخــرون بمــرض كوفيــد 19-عنــد
مالمســتهم لهــذه األشــياء أو األســطح ثــم لمــس عينيهم
أو أنفهــم أو فمهــم .ولــذا فمــن األهميــة االبتعــاد عــن
اآلخريــن بمســافة تزيــد علــى متــر واحــد ( 3أقــدام) حيــث
تمثــل البيئــة داخــل المنشــأت العســكرية التعليميــة
والتدريبيــة بيئــة مناســبة إلنتقــال العــدوى التنفســية
نظــرﴽ للوقــت الطويــل الــذي يقضيــه المتدربيــن فــي
المنشــآت العســكرية التعليميــة والتدريبيــة واالزدحــام
فــي بعــض المــدارس وطبيعــة نشــاط المتدربيــن.
الفئة المستهدفة من هﺬه التعليمات
يســتهدف هــذا الدليــل (العامليــن فــي المنشــآت
التعليميــة والتدريبيــة والمتدربيــن فيهــا).
اإلجراءات الوقائية التي ينصح بﺈتباعها في
المنشﺂت التعليمية والتدريبية
مراعاة التباعد الجسدي.
إتاحــة غــرف واســعة بدرجــة كافيــة لمباعــدة األســرة
وعــدم اســتخدام األســرة ذات الطابقيــن.
العمــل علــى توســيع البنيــة التحتيــة للمدرســة
لتوفيــر الح ّيــز المالئــم للتباعــد بيــن المتدربيــن.
توفيــر مــواد وإمــدادات كافيــة للمســاعدة علــى منــع
انتقــال العــدوى ،مثــل محطــات مجهــزة جيــدﴽ لغســل
اليديــن ومحلــول دلــك األيــدي الكحولــي عنــد المداخل
والمخــارج والممــرات.
تقليــص أحجــام الصفــوف (عــدد المتدربيــن) ،أو
العمــل علــى تطبيــق نظــام المناوبــة عنــد اســتعمال
المرافــق مــن غــرف اجتماعــات أو مجموعــات الصفــوف.
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العمــل علــى تطهيــر البيئــة والمرافــق العامــة
والملحقــات والممــرات بصــورة دوريــة وعمــل برنامــج
للتنظيــف والتطهيــر تحــت إشــراف شــخص يتــم
توكيلــه بهــذه المهمــة.
العمــل علــى قيــاس الحــرارة بواســطة ميــزان يقيــس
الحــرارة عــن بعــد ومراقبــة ظهــور األعــراض عنــد
جميــع األشــخاص العامليــن والمتدربيــن وإناطــة هــذه
المهمــة بشــخص ذو كفــاءة للقيــام بذلــك.
توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى كادر طبــي لتيســير
رعايــة المتدربيــن والعامليــن.
توعية العاملين والمتدربين كافة بماهية المرض
وطرق انتقاله ووسائل الوقاية الازم اتباعها
يتــم تزويــد المنشــأة بالمــواد التوعويــة وتدريــب األشــخاص
المعنييــن عــن طريــق الجهــات المختصــة والتــي
تســاعدهم علــى تأديــة دورهــم فــي التوعيــة وتتــم
التوعيــة الصحيــة بﺈتبــاع مــا يلــي:
نشــر الرســائل التوعويــة عــن طريــق وســائل التواصــل
الداخلــي بيــن الجميــع (الــكادر والمتدربيــن) مــع
أهميــة اإلعتمــاد علــى المصــادر الرســمية للمعلومــة
(وزارة الصحــة أو المنظمــات العالميــة).
تخصيــص بعــض حصــص األنشــطة باليــوم التدريبــي
وبــث محتــوى علمــي مبســط عــن العــدوى التنفســية
وكيفيــة الوقايــة منهــا والممارســات الصحيحــة
للعنايــة والنظافــة الشــخصية.
نشــر وســائط التوعيــة كالملصقــات والمنشــورات
التوعويــة فــي مناطــق التجمــع فــي المنشــآت
التدريبيــة لحــث الجميــع علــى غســل األيــدي
واتبــاع آداب الســعال والعطــاس( .تغطيــة الفــم
واألنــف بالمرفــق المثنــي أو المناديــل الورقيــة عنــد
الســعال أو العطــس ،والتخلــص مــن المناديــل
المســتعملة علــى الفــور ،وعــدم لمــس األعيــن
والفــم أو األنــف.
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التخطيــط للتواصــل مــع الســلطات الصحيــة المحلية
والعامليــن فــي مجــال الصحــة وتحديــث قوائــم
جهــات االتصــال فــي حــاالت الطــوارئ( ،عمليــة اإلبــالغ
للجهــات المختصــة ،والتشــاور مــع مقدمــي الرعايــة
الصحيــة).
توعيــة المرشــدين الصحييــن والــكادر بآليــات اإلبــالغ
وكيفيــة التعامــل مــع المتدربيــن الذيــن يعانــون مــن
أعــراض تنفســية والتنبيــه علــى عــدم الذهــاب إلــى
المنشــأة فــي حــال ظهــور أعــراض تنفســية وزيــارة
الطبيــب لطلــب المشــورة الطبيــة.
مراقبــة الحضــور لتتبــع غيــاب الجميــع (الــكادر
والمتدربيــن) والمقارنــة مــع أنمــاط الغيــاب المعتــادة
فــي المنشــأة .تنبيــه الســلطات المختصــة ووزارة
الصحــة فــي حــال الزيــادات الكبيــرة فــي تغيــب مــن
قبــل الــكادر والمتدربيــن بســبب أمــراض الجهــاز
التنفســي.
نشــر ثقافــة غســل اليديــن واســتخدام عبــوات
المطهــر الكحولــي لأليــدي خــالل اليــوم الدراســي
والتدريبــي بطريقــة صحيحــة بيــن الجميــع (الــكادر
والمتدربيــن) بوضــع مــواد نظافــة األيــدي فــي دورات
الميــاه (صابــون ســائل) والفصــول الدراســية والقاعات
وقريبــً مــن المخــارج إن أمكــن (محلــول دلــك األيــدي
الكحولــي).
التأكيــد علــى عــدم مشــاركة الكــؤوس أو أدوات
الطعــام أو الطعــام أو المشــروبات مــع اآلخريــن.

االلتزام الصارم بتطهير األسطح البيئية بشكل
روتيني بمطهرات معتمدة
اســتخدم هيبوكلوريــد الصوديــوم (الكلــور) لتطهيــر
الســطوح ،والكحــول اإليثيلــي  ٪7٠لتطهيــر العناصــر
الدقيقــة والحساســة وحســب تعليمــات الشــركة
الصانعــة ،ومــع ضــرورة تأميــن معــدات الوقايــة
المناســبة لموظفــي التنظيــف وعمــال الخدمــات.
الحــرص علــى تطهيــر األماكــن العامــة ودورات الميــاه
التــي يرتادهــا المتدربــون مــع التركيــز علــى األماكــن
التــي يكثــر إحتماليــة التالمــس فيهــا كمقابــض
األبــواب وطــاوالت الطعــام ومســاند المقاعــد ومفاتيــح
المصاعــد والكمبيوتــر والفــأرة ولوحــة المفاتيــح
وخالفــه بشــكل دوري.
فــي حــال تقســيم األعــداد لتدريــس المتدربــون علــى
فتــرات مختلفــة بنفــس المــكان تتــم عمليــة التنظيــف
والتطهيــر بيــن هــذه الفتــرات عــدا عــن التنظيــف
والتطهيــر فــي بدايــة ونهايــة اليــوم.
التهوية الجيدة داخل المنشﺂت التعليمية:
الحــرص علــى تهويــة الفصــول الدراســية وأماكــن التجمــع
بشــكل جيــد واســتخدام التهويــة الطبيعيــة وعــدم
اســتخدام المــراوح والمكيفــات إال ضمــن الشــروط المحــددة
مــن قبــل وزارة الصحــة.
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تحويل المتدربين المشتبه بﺈصابتهم إلى

متابعــة المخالطيــن بالســؤال عــن األعــراض حســب
توجيهــات وزارة الصحــة.

علــى المرشــد الصحــي تفقــد حالــة الجميــع (الــكادر
والمتدربيــن) يوميــً وفــي حــال وجــود شــخص لديــه
أعــراض عليــه إتبــاع مــا يلــي:

التأكيــد علــى عــدم حضــور المتدربيــن المخالطيــن
للمريــض إن لــزم األمــر لمــدة تعــادل فتــرة حضانــة
المــرض بتوجيــه مــن مديريــة الشــؤون الصحيــة فــي
المنطقــة.

أقرب مستشفى داخل المحافظة

يجــب علــى الجميــع (الــكادر والمتدربيــن) فــي حالــة المــرض
عــدم الحضــور إلــى المنشــآت التعليميــة والتدربيــة وفــي
حــال تــم اكتشــاف األعــراض:
ارتــداء كمامــة مــن قبــل المريــض ووضعــه فــي مــكان
منعــزل عــن اآلخريــن.
التواصــل مــع الجهــة المختصة إلبالغها بحالــة المتدرب
الصحية.
تحويل المتدرب أو الموظف إلى أقرب مستشفى.
التأكيــد علــى عــدم حضــور المتــدرب المريــض أو
الموظــف المريــض للمدرســة حتــى شــفائه وفــي
حــال كانــت الحالــة مؤكــدة لﻺصابــة بفيــروس كورونــا
المســتجد ال يســمح للمتــدرب أو الموظــف بالعــودة
إلــى المنشــآت التعليميــة والتدريبيــة حتــى يتــم
فحصــه وتزويــده بتقريــر طبــي يفيــد بﺈنتهــاء فتــرة
العــدوى.
متابعة المخالطين
فــي حــال تحويــل أحــد المتدربيــن أو الموظفيــن إلــى أحدى
المستشــفيات أو تــم إكتشــاف حالــة خــارج المنشــآت
التعليميــة والتدريبيــة ،يتــم التنســيق بيــن المنشــأت
التعليميــة والتدريبيــة مــع مديريــة الشــؤون الصحيــة
بالمنطقــة إلتبــاع مــا يلــي:
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ينبغي التﺄكد من تطبيق قواعد المباعدة بين
األشخاص داخل المنشﺄة للحد من انتشار
مرض كورونا:
التأكــد مــن المباعدة الجســدية عند القيام باألنشــطة
الجماعيــة ،فــﺈن لــم يكــن ذلــك ممكنــً ،فينبغــي إلغــاء
تلك األنشــطة.
اإلســتعاضة عــن بعــض األنشــطة العمليــة الملغــاة
بأخــرى نظريــة عبــر المشــاهدة كاألفــالم.
فرض مسافة ألكثر من واحد متر بين المتدربين.
الطلــب مــن المتدربيــن تجنــب المالمســة .مثــال،
المصافحــة باأليــدي.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

تعليمات عامة لضبط العدوى عند

عقد الورشات التدريبية
والمحاضراتالتعليمية
لمنع انتشار فيروس الكورونا كوفيد١٩-
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كيفية ادارة المخاطر بعدوى فيروس كورونا
عند تنظيم الورشات التدريبية /المحاضرات
علــى منظمــي الورشــات التدريبيــة والمحاضــرات التفكيــر
فــي المخاطــر المحتملــة مــن التعــرض للعــدوى خــالل
الورشــات والتــي يمكــن أن ينقلهــا األشــخاص المشــاركون
فــي اإلجتمــاع دون قصــد.
اعتبارات رئيسية لمنع أو تقليل مخاطر

تأكــد مــن تســجيل جميــع التفاصيــل والمعلومــات
الخاصــة بالمنظميــن والمشــاركين والمتعهديــن
والــزوار فــي الحــدث( .رقــم الهاتــف المحمــول
والبريــد اإللكترونــي والعنــوان الــذي يقيمــون
فيــه) .ألن هــذه المعلومــات ســتكون ضروريــة
وســيتم مشــاركة تفاصيلهــا مــع ســلطات الصحــة
العامــة المحليــة فــي حــال االشــتباه بــأي إصابــة
بالعــدوى.
خال المحاضرة:

انتقال العدوى
قبل عقد المحاضرات أو الورشات:
تحقــق مــن نصيحــة الســلطات وهــل تســمح القوانيــن
الســائدة بعقــد هــذه المحاضــرات أو الورشــات ووضــع
خطــة االســتعداد والموافقــة عليهــا لمنــع انتقــال
العــدوى بيــن المشــاركين.

ال يلــزم ارتــداء الكمامــة داخــل القاعــات أثنــاء
المحاضــرة مــع تطبيــق شــرط التباعــد الجســدي.

التحــري عــن المشــاركين مقدمــً ومنــع حضــور أي
مشــارك فــي حــال كان لديــه أي أعــراض تنفســية حتــى
لــو كانــت خفيفــة.

يفضــل قبــل البــدء بفعاليــات الورشــة تقديــم معلومــات
أو إحاطــة شــفهية وخطيــة ،عــن عــدوى فيــروس كورونــا،
وطــرق انتشــاره واإلجــراءات التــي يتخذهــا المنظمــون
لجعــل هــذا الحــدث آمنــً للمشــاركين والتركيــز علــى األمــور
التاليــة:

ضــع فــي اعتبــارك مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى
هــذه الورشــات .وهــل يمكــن اســتبدالها بمحاضــرات
تدريبيــة عبــر اإلنترنــت؟
العمــل علــى أن يتناســب عــدد المشــاركين مــع
مســاحة القاعــة بحيــث يمكــن المحافظــة علــى
المســافات اآلمنــة بيــن المشــاركين( ،متــر واحــد علــى
األقــل).
توفيــر اإلمــدادات الكافيــة وأدوات الوقايــة  /الكمامــات
والمحــارم الورقيــة ومطهــرات اليديــن لجميــع
المشــاركين.
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تنظيــم دخــول المشــاركين وتجنــب االزدحــام
مــع المحافظــة علــى المســافات اآلمنــة وارتــداء
الكمامــة أثنــاء الدخــول.

حــث المشــاركين علــى ممارســة طــرق الترحيــب
دون اللمــس والمصافحــة.
بيــان أهميــة نظافــة اليديــن وطــرق نظافــة األيدي.
مفهــوم النظافــة التنفســية( ،آداب العطــس)
تغطيــة األنــف والفــم باســتخدام المناديــل الورقيــة
أو العطــس والســعال علــى أعلــى الــذراع مــع ثنــي
المرفــق ،وتوفيــر صناديــق النفايــات المغلقــة
للتخلــص مــن المناديــل المســتعملة وتنظيــف
األيــدي بعــد العطــس أو الســعال.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

توزيــع مطهــرات األيــدي وتوفيرهــا فــي جميــع
أنحــاء المــكان (وعلــى المداخــل والمخــارج).

تأكــد مــن ســهولة وصــول المشــاركين إلــى األماكــن
التــي يمكنهــم غســل أيديهــم بالمــاء والصابــون.

فتــح النوافــذ واألبــواب كلمــا أمكــن ذلــك لضمــان
أن المــكان جيــد التهويــة.

تعزيز النظافة التنفســية الجيدة.

التﺄكد من أن قاعات المحاضرات نظيفة وصحية
وجيدة التهوية
يجــب تنظيــف وتطهيــر األســطح (مثــل المكاتــب
والطــاوالت والمقاعــد) واألشــياء األخــرى (مثــل
الهواتــف ولوحــات المفاتيــح) بانتظــام باســتخدام
المنظفــات والمطهــرات المناســبة ،ألن األســطح
الملوثــة التــي يلمســها الموظفــون والعمــالء هــي
إحــدى الطــرق الرئيســية النتشــار فيــروس كورونــا
ا لمســتجد .
تعزيــز غســل اليديــن بشــكل منتظــم وشــامل مــن
قبــل المشــاركين.
وضــع معقمــات فــرك اليــد المطهــرة فــي أماكــن بــارزة
وظاهــرة فــي محيــط المــكان ،والتأكــد مــن جاهزيتهــا
بانتظــام.

عــرض الملصقــات والمنشــورات واللوحــات اإلرشــادية
التــي تعــزز ممارســات النظافــة التنفســية وآداب
العطــس.
التأكــد مــن توفيــر ســالل النفايــات المغلقــة فــي
جميــع مناطــق العمــل والتخلــص مــن المحــارم
الورقيــة الملوثــة مباشــرة.
أﺛناء االستراﺣة وتقديم الﻀيافة:
تنظيــم تواجــد األفــراد مــع مراعــاة المحافظــة علــى
التباعــد الجســدي.
تقديــم الطعــام والشــراب فــي أوانــي أحاديــة
ا ال ســتخد ا م .
غسل اليدين بعد تناول الطعام.

عــرض الملصقــات والمنشــورات واللوحــات اإلرشــادية
التــي تــروج لغســل اليديــن.
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يتــم تــداول المالييــن مــن الصحف والمجالت بشــكل يومي
حــول العالــم ومــع ظهــور جائحــه فيــروس كورنــا المســتجد
كوفيــد 19-ظهــرت الكثيــر مــن األســئلة واإلشــاعات التــي
تخــص نقــل العــدوى عــن طريــق الصحــف الورقيــة حيــث
تبيــن أنــه ال يوجــد أي دليــل حتــى يومنــا هــذا يــدل علــى
انتقــال العــدوى عبــر التعامــل مــع الصحــف اليوميــة ســواء
كانــت أثنــاء مراحــل تحضيــر الــورق للطباعــة أو الطباعــة
نفســها أو طــي الصحــف أو توزيعهــا.
لــذا كان مــن الواجــب بيــان تعليمــات ضبــط العــدوى فــي
هــذا الخصــوص حفاظــً علــى حمايــة العامليــن ومتلقــي
الخدمــة .يفضــل تغليــف الصحــف بشــكل منفصــل كل
صحيفــه علــى حــدة.
الفئة المستهدفة من هﺬا الدليل
يســتهدف هــذا الدليــل الكــوادر العاملــة فــي المطبعــة
وآليــة الطباعــة بحــد ذاتهــا وتوزيــع الصحــف الورقيــة.
اإلجراءات الوقائية التي ينصح بﺈتباعها للكوادر
داخل أماكن الطباعة
توعية العاملين كافة بماهية المرض وطرق انتقاله
ووسائل الوقاية الازم اتباعها:
يتــم التزويــد بالمــواد التوعويــة والــدورات التدريبيــة وتتــم
التوعيــة الصحيــة بﺈتبــاع مــا يلــي:
نشــر وســائط التوعيــة كالملصقــات والمنشــورات
التوعويــة للعامليــن علــى غســل األيــدي واتبــاع آداب
الســعال والعطــاس( .تغطيــة الفــم واألنــف بالمرفــق
المثنــي أو المناديــل الورقيــة عنــد الســعال أو
العطــس والتخلــص مــن المناديــل المســتعملة علــى
الفــور).
توعيــة العامليــن فيهــا باإلجــراءات الوقائيــة مــن
األمــراض التنفســية وحثهــم علــى اتباعهــا.

نشــر ثقافــة نظافــة اليديــن واســتخدام عبــوات
المطهــر الكحولــي لأليــدي خــالل اليــوم بطريقــة
صحيحــة بيــن العامليــن بوضــع مــواد نظافــة
األيــدي فــي دورات الميــاه (صابــون ســائل) والقاعــات
وقريبــً مــن المخــارج إن أمكــن (محلــول دلــك األيــدي
الكحولــي).
التأكيــد علــى عــدم مشــاركة الكــؤوس أو أدوات
الطعــام أو الطعــام أو المشــروبات مــع اآلخريــن.
التأكيــد علــى ضــرورة ارتــداء الكمامــات ،وال يشــترط
لبــس القفــازات إال فــي حالــة اســتدعت طبيعــة العمــل
ذلــك مثــل التعامــل مــع األحبــار والطابعــات والصيانــة
ومــا إلــى ذلــك.
توعيــة الكــوادر باإلجــراءات الوقائيــة والتنبيــه علــى
عــدم القــدوم للعمــل فــي حــال ظهــور أعــراض
تنفســية وزيــارة الطبيــب لطلــب المشــورة الطبيــة.
االلتزام بتطهير األسطح البيئية بشكل روتيني
بالمطهرات أو االكلور المخفف
فــي حــال اســتعمال الكلــور المخفــف ،طريقــة حــل
الكلــور وتحضيــره (كأس كلــور مقابــل  99كأس مــاء
ويحضــر يوميــً ويوضــع فــي وعــاء غيــر شــفاف وبعيــدﴽ
عــن أشــعة الشــمس).
اســتخدم هيبوكلوريــت الصوديــوم لتطهيــر
الســطوح ،أو الكحــول اإليثيلــي  ٪7٠لتطهيــر العناصــر
الدقيقــة والحساســة وحســب تعليمــات الشــركة
الصانعــة ،ومــع ضــرورة تأميــن معــدات الوقايــة
المناســبة لعمــال التنظيــف والخدمــات.
الحــرص علــى تطهيــر األماكــن العامــة ودورات الميــاه
مــع التركيــز علــى األماكــن التــي يكثــر إحتماليــة
التالمــس فيهــا كمقابــض األبــواب وطــاوالت الطعــام
ومســاند المقاعــد ومفاتيــح المصاعــد والكمبيوتــر
والفــأرة ولوحــة المفاتيــح وخالفــه بشــكل دوري.

مراقبــة الحضــور لتتبــع غيــاب الموظفيــن والمقارنــة
مــع أنمــاط الغيــاب المعتــادة.
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التهوية الجيدة
الحــرص علــى تهويــة أماكــن العمــل بشــكل جيــد
واســتخدام التهويــة الطبيعيــة إن أمكــن.
تحويل الحاالت المشتبه بﺈصابتهم إلى
أقرب مستشفى
تخصيــص أﺣــد الموﻇفيــن لتفقــد ﺣالــة الموﻇفيــن
يوميــﴼ وفــي ﺣــال وجــود شــخص لديــه أعــراض عليــه
إتبــاع مــا يلــي:
ارتــداء كمامــة مــن قبــل المريــض ووضعــه فــي
مــكان منعــزل عــن اآلخريــن.
تحويــل المريــض إلــى أقرب مستشــفى.
التأكيــد علــى عــدم حضــور الموظــف المريــض
حتــى شــفائه وفــي حــال كانــت الحالــة مؤكــدة
لﻺصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد ال يســمح
الموظــف بالعــودة إلــى حتــى يتــم فحصــه وتزويــده
بتقريــر طبــي يفيــد بﺈنتهــاء فتــرة العــدوى.
اإلجراءات الوقائية التي ينصح بﺈتباعها
لتوزيع الصحف
التأكــد مــن تغليــف كل صحيفــه بشــكل منفصــل
إن أمكــن.
.
توعيــة العامليــن كافــة بماهيــة المــرض وطــرق انتقاله
ووســائل الوقايــة الــالزم اتباعها.
عــدم الســماح لألشــخاص العامليــن التــي تظهــر
عليهــم أعــراض اإلصابــة مثــل (الحــرارة ،الســعال ،ضيــق
التنفــس ،التعــب العام...،الــﺦ) بالعمــل وإرســالهم إلــى
الجهــات الصحيــة المعنيــة للتأكــد مــن خلوهــم مــن
اإلصابــة.
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توفيــر األدوات والمــواد التــي يجــب توفرهــا لغســل
األيــدي (محلــول كحولــي) بالقــرب مــن العامليــن.
التأكيــد علــى التباعــد االجتماعــي وعــدم المصافحــة
وعــدم المشــاركة فــي األكل والشــرب.
التأكيــد علــى ضــرورة ارتــداء الكمامــات ،وال يشــترط
لبــس القفــازات إال فــي حالــة اســتدعت طبيعــة العمــل
ذلــك مــع مراعــاة نظافــة األيــدي قبــل وبعــد ارتــداء
القفــازات.
تطهير بيئة سيارات التوزيع بالمطهرات المناسبة.
آلية تنظيف سيارات التوزيع
تعــد النظافــة مــن أهــم خطــوات مواجهــة فيــروس
كورونــا المســتجد ،وألن الســيارة مــن األماكــن التــي
يتواجــد فيهــا الشــخص لفتــرات قــد تكــون طويلــة
أحيانــً ،فﺈنــه يجــب تنظيفهــا وتعقيمهــا بشــكل
صحيــح ،وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عليهــا قــدر اإلمــكان
خاليــة مــن الجراثيــم والفيروســات ،وخاصــة فيــروس
كورونــا.
فــي البدايــة يجــب التقليــل مــن المــواد غيــر الضروريــة
(اإلكسســوارات) التــي يمكــن للفيروســات أن تتكاثــر
عليهــا ،لــذا يجــب التخلــص مــن المــواد غيــر الضروريــة
بالســيارة ،ومنهــا كيــس القمامــة ،وينطبــق هــذا
بشــكل خــاص علــى المناديــل.
يجــب تنظيــف وتطهيــر الســيارة بالمطهــرات
المناســبة ،وإذا تعــذر القيــام بذلــك ،فــﺈن اســتخدام
الصابــون المتوفــر تجاريــً أو منظفــات غســيل
الصحــون يكفــي ،حيــث أن المــواد الكيميائيــة التــي
يحتــوي عليهــا الصابــون تدمــر الفيروســات ألن
الفيــروس محــاط بطبقــة واقيــة مــن الدهــون .وإذا
تــم حــل وتفكيــك هــذا الطبقــة عــن طريــق مذيبــات
الدهــون ،فعندئــذ يمــوت الفيــروس .ومــن المهــم إزالة
الصابــون بعــد ذلــك وشــطفه بقطعــة قماشــية مبللــة
وتنظيــف جميــع األســطح ،التــي يتــم لمســها يدويــً
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مثــل المقــود ومقبــض ناقــل الحركة ،ومقابــض األبواب
وشاشــات اللمــس وعناصــر التحكــم األخــرى .ويشــمل
ذلــك أيضــً المــرآة الداخليــة والمقبــض الموجــود علــى
غطــاء حيــز األمتعــة ورافعــة فتــح غطــاء حيــز المحــرك
وفتحــة خــزان الوقــود .وبالطبــع يجــب غســل اليديــن
قبــل وبعــد تنظيــف الســيارة.
يجــب أن تكــون المــواد المســتخدمة خفيفــة جــدﴽ
بحيــث ال تضــر األســطح الحساســة داخــل الســيارة
وتتلفهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك (منظفــات ســطح
التابلــو) .وينصــح قبــل اســتخدام المطهــرات باختبــار
تأثيرهــا أوالً علــى المــادة فــي منطقــة غيــر مرئيــة.
هنــاك نــوع مــن المــواد المعقمــة المكونــة مــن 7٠
بالمئــة مــن الكحــول ،يمكــن أن تســتخدم فــي تعقيــم
وتطهيــر الســيارات .وينصــح بعــدم اســتخدام مــواد
مثــل المبيضــات فﺈنهــا تضــر بأثــاث الســيارة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب اســتبدال الفلتــر الداخلــي
لمكيــف الهــواء .ومــن األفضــل القيــام بذلــك مــرة
واحــدة علــى األقــل فــي العــام حتــى ال تتســرب أي
جراثيــم إلــى مكيــف الهــواء.

ارتداء /استخدام القفازات:
ال يتعيــن علــى األفــراد ارتــداء القفــازات خالل أعمالهم اليومية
حيــث ال يغنــي ارتــداء القفــازات عــن نظافــة األيــدي ،حيــث
تكــون القفــازات فعالــة فقــط عنــد اســتخدامها مــع الغســيل
المتكــرر لأليــدي بالمــاء والصابــون أو المعقــم الكحولــي (قبل
وبعــد ارتــداء القفــازات) لكــن عنــد تلوثهــا قد تصبــح القفازات
مصــدرﴽ لنقــل العــدوى لــك أو لﻶخريــن أو األســطح.
كيفية وضع القفازات واستخدامها والتخلص منها
كيفية ارتداء القفازات

غسل اليدين بالماء والصابون
أو المعقم الكحولي

نﻈافة األيدي:
يعــد تنظيــف اليديــن وتطهيرهمــا مــن أهــم الوســائل
التــي تســاعد فــي منــع انتقــال العــدوى فــي المنشــآت
المختلفــة وتعمــل علــى حمايــة مقدمــي الخدمــة ومتلقيها
مــن العــدوى.
ارتد القفازات وقم بمدها
لتغطية الرسﻎ

أنواع غسل األيدي:

غسل األيدي

فرك األيدي

لمدة
 60-40ﺛانية

لمدة
 30-20ﺛانية

إزالة األوساخ والمواد
العضوية باستخدام
الصابون العادي والماء
الفاتر.

باستخدام مستحضر
فرك األيدي الكحولي
باستخدام المحلول
الكحولي.

التخلص منها مباشره بعد اإلجراء
الخاص بارتدائها وثم غسل اليدين
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نصائح هامة الستخدام القفازات

إ ذا كنـت ترتـدي القفـازات،
عليـك معرفـة طريقـة
اسـتخدامها والتخلص
منها بالشـكل المناسـب.

قم بﺈزالة القفازات
والتخلص منها
بعد كل استخدام.

قــم برميهــا فــي ســلة مهمـالت مغطــاة
بكيــس بالستيكي وتخلــص منهــا مــع
غيرهــا مــن النفايــات المنزليــة.

يمنع غســل القفــازات
وإعــادة اســتخدامها إذا
كانت أحادية االستخدام
حيــث تصبــح القفــازات أكثــر
عرضــة للتمــزق والتســريب.

قم بتغيير القفازات
إذا تمزقت أو أصبحت
ملوثة بشكل كبير.

تجنــب اللمــس غيــر الضــروري لألسطح.
حــاول أن تقلــل مــن لمــس األسطح
التــي يتــم لمســها باســتمرار ،مثــل
مفاتيــح األضواء وأزرار المصاعــد وغيرهــا
مــن األسطح التــي تصبــح ملوثــة إذا
تــم لمســها بقفــازات ملوثــة.

تجنب لمس وجهك
وأنفك وفمك أو نظاراتك
في حال ارتداء القفازات.

نصائح هامة الستخدام القفازات
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قــم بشد القفاز بعيدﴽ عن اليد
وذلك بخلعه بالمقلوب

امسك أحد القفازين من الخارج
عند معصم اليد مع لمس الجلد

أدخل أصابع اليد العارية بين أعلى
المعصم والقفاز وأمسك القفاز المخلوع
باليد األخرى التي ال تزال مرتدية للقفاز

تخلص من القفازات بطريقة
آمنة مع الحرص على عدم
إعادة استخدامها

إخلع القفاز بالمقلوب وذلك
بسحبه بعيدﴽ عن الجسم وثم
لفه داخل القفاز اآلخر

إغسل يديك مباشرة بعد إزالة القفازات
بالماء والصابون أو باستخدام معقم
اليدين الذي يحتوي على الكحول في
حال عدم توافر الماء والصابون

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

ضبط العدوى

للنشاطات المختلفة
في المرافق العامة
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تحتــاج إعــادة افتتــاح النــوادي إلــى تطبيــق التعليمــات
الصــادرة عــن وزارة الصحــة وااللتــزام بأوامــر الدفــاع الصــادرة
عــن رئاســة الــوزراء.

تحتــاج األنديــة إلــى تحديــد بروتوكــوالت وسياســات تنظيف
جديــدة ،وضمــان العــدد الكافــي مــن الموظفيــن المدربيــن
واإلمــدادات الالزمــة لتنفيــذ هــذه التعليمات.

األنشطة الموقوفة:

المدارس ورياض األطفال
صاالت األفراح وبيوت العزاء
الجامعات والكليات والمعاهد
األنشطة الشبابية
منشﺂت تنظيم الحفات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الﺜقافية والمهرجانات
دور السينما
مراكز التدريب والمراكز الﺜقافية
مدن األلعاب واألماكن الترفيهية
الفئات التالية باإلضافة إلى االستﺜناءات المﺬكورة في المستويات السابقة
المسموح لهم بالعمل والحركة :الفحوصات الطبية الدورية؛ السماح بزيارة السجون ودور الرعاية
غير المسموح لهم :كبار السن ) (+ 70؛ من يعانون من أمراض مزمنة ،فعاليات الزفاف والجنازات والعزاء

األمور التي يجب مراعاتها عند بدء التخطيﻂ
لكيفية وموعد إعادة فتح النادي الرياضي
خطة إعادة افتتاح النادي الصحي:
 .1يطلــب مــن األعضــاء والموظفيــن ارتــداء كمامــة الوجــه
فــي األماكــن التــي يصعــب الحفــاظ علــى تدابيــر التباعــد
الجســدي فيهــا.
 .2الحــد مــن عــدد األشــخاص فــي المنشــأة فــي وقــت واحــد
لالمتثــال لمتطلبــات التباعــد الجســدي ،ومراقبــة ذلــك
وتطبيقــه.
 .3عنــد حجــز الموعــد يتــم التأكــد مــن العضــو مــن عــدم
وجــود أعــراض تنفســية أو حــرارة ،وعنــد قــدوم األعضــاء
إلــى النــادي يتــم فحصهــم مــن خــالل جهــاز حــرارة عــن بعــد
وتعبئــة اســتبيان.
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 .4يمكــن لألعضــاء حجــز الوصــول إلــى النــادي فــي فتــرات
زمنيــة مدتهــا متفاوتــة حتــى يقــوم الموظفــون بتنظيــف
النــادي بيــن هــذه المواعيــد .ســيحتاج الموظفــون إلــى
مراعــاة عــدد األشــخاص فــي النــادي فــي وقــت واحــد (نصــف
العــدد المســموح عــادة).
 .5تجنــب التماريــن الجماعيــة وفــي حــال فتــح تمريــن
جماعــي أو مجموعــة صغيــرة التركيــز علــى التباعــد
الجســدي وتــرك مســافة (متــر ونصــف  -متريــن) و تجنــب
مشــاركة المعــدات والمســاحات.
 .٦االعتمــاد علــى العــروض عــن طريــق االنترنــت والتواصــل
اإللكترونــي ،قــد ال تتمكــن بعــض الفئــات المعرضــة

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

للخطــر (كبــار الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن
أمــراض مزمنــة) مــن العــودة علــى الفــور ،ولكــن ال يــزال مــن
الممكــن أن تكــون العــروض عن طريــق االنترنت والتواصل
اإللكترونــي ذات فائــدة كبيــرة لهــذه المجموعــات ،وقــد
يكــون مــن المفيــد وضــع خطــة مســتقبلية للتعامــل
وفتــح هــذه الخدمــة مســتقب ً
ال.
 .٧فــرض التباعــد الجســدي علــى أجهــزة تماريــن القلــب
(الركــض) ،فــي منطقــة الــوزن الحــر( األثقــال) ،أو مواقــع
النــادي األخــرى مثــل غــرف تبديــل المالبــس أو مناطــق
حمامــات الســباحة.
 .٨إيقــاف اســتخدام بعــض اآلالت واألجهــزة عــن طريــق
وضــع المناشــف أو الالفتــات فــوق كل آلــة و أخــرى أو -
إذا كان مــن اآلمــن القيــام بذلــك  -قــم بفصــل أو إيقــاف
تشــغيل الماكينــات بشــكل اســتراتيجي أو نقلهــا بعيــدﴽ
عــن الموقــع .قــد يكــون التباعــد الجســدي أكثــر صعوبــة
فــي منطقــة األوزان واألثقــال الحــرة أو المناطــق التــي
تكــون فيهــا الحركــة أكثــر مرونــة.
 .9االهتمــام بالتغييــرات التــي ســتُ طبق علــى السياســات
أو اإلجــراءات لمنــع النــاس مــن التجمــع فــي مناطــق معينــة،
علــى ســبيل المثــال ،عنــد الدخــول إلــى النــادي أو المرافــق،
علــى األشــخاص االلتــزام بالتباعــد االجتماعــي وكذلــك
اإلبقــاء علــى غــرف الخزانــة مغلقــة ،باســتثناء مرافــق
الحمــام ،للحفــاظ علــى المســافة الجســدية.
 .1٠يجــب علــى الموظفيــن القيــام بتنظيف اآلالت واألســطح
واآلليــة والكيفيــة التــي ســتتم بهــا تنظيــف المســاحات
وبيــن القاعــات (كل مجموعــة وأخــرى واســتخدام منتجــات
التنظيــف والمطهــرات المعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة
والتــي ال تؤثــر علــى األشــخاص.

 .12توفيــر وســائل الحمايــة للموظفيــن المســؤولين عــن
التنظيــف مــن التعــرض للعــدوى .حيــث يجــب توفيــر
القفــازات الثخينــة وأغطيــة الوجــه والنظــارات والكمامــات
واألحذيــة الثقيلــة.
 .13التواصــل مــع األعضــاء وفــرض ممارســات تنظيــف
األجهــزة جيــدﴽ قبــل وبعــد االســتخدام .علــى ســبيل
المثــال ،ضمــان أن األعضــاء يقومــون بتنظيــف أجهزتهــم
ومســاحتهم قبــل وبعــد االســتخدام ،وغســل اليديــن
بانتظــام ،وتغطيــة الفــم عنــد الســعال والعطــس (آداب
العطــس والســعال) وتوفيــر وســائل الغســل والمناديــل
الورقيــة والســالت التــي تفتــح بالقــدم بالقــرب مــن األعضــاء
لجعــل ممارســات التنظيــف والنظافــة الجيــدة ســهلة
بالنســبة لهــم.
الموﻇفون
تحديــد عــدد الموظفيــن الذيــن تحتاجهــم للقيــام
بﺈعــادة فتــح النــادي وتحديــد الموظفــون الذيــن ســوف
تعيدهــم إلــى العمــل وتحديــد أدوارهــم ،وكيفيــة
اإلبــالغ عــن أي تغييــرات فــي المســؤوليات أو األدوار؟
عمــل اختبــار كوفيــد 19-لـــ الموظفيــن قبــل العــودة
إلــى العمــل إذا كان االختبــار متاحــً والقيــام بالمراقبــة
اليوميــة لصحــة الموظــف (مثــل فحوصــات درجــة
الحــرارة).
عمــل تدريــب للموظفيــن قبــل إعــادة فتــح النــادي
فــي بيئــة مــا بعــد كوفيــد 19-علــى معرفــة المــرض
وطــرق انتشــاره والوقايــة منــه.
المكان

 .11سيســاعدك مخطــط بروتوكــوالت التنظيــف والجــدول
الزمنــي علــى تنســيق احتياجــات التنظيــف واإلمــداد
واألخــذ بعيــن االعتبــار بخصــوص تنظيــف أي مــواد يصعــب
تنظيفهــا مــن علــى األرض ،والتــي قــد تشــمل األمثلــة
األربطــة والعصابــات ،واألوزان اليدويــة ،وكتــل اليوغــا،
والحصــر والمناشــف للتمــدد ،وأنــواع معينــة مــن بكــرات
الرغــوة (روالت الفــوم).

يفﻀل فتح النادي على مراﺣل
أعــادت األنديــة فتــح المرافق الرئيســية فــي المرحلة األولى،
حيــث أنــه فــي بعــض الــدول تــم هــذا وكان كالتالــي ،ظلت
غــرف الخزائــن واالســتحمام والمســابح مغلقــة .اختــارت
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بعــض األنديــة الســماح لغــرف تبديــل المالبــس بالبقــاء
مفتوحــة للحمامــات ،ولكــن ليــس للتغييــر ،وتحديــد
مخطــط زمنــي إلعــادة فتــح الشــرائح الالحقــة.
النظــر فــي الحاجــه إلــى إجــراء أي تحســينات أو تغييــرات
علــى خدماتــك الحاليــة لتلبيــة االحتياجــات الجديــدة التــي
تأتــي مــع إعــادة فتــح مثــل (الحجــز المســبق ،تقليــل االعداد،
الوقــت الكافــي للتنظيــف والتطهيــر) وتوفيــر فواصــل
وحواجــز بيــن مختلــف القاعــات وأماكــن النشــاطات.
التنظيف والتطهير
هنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي يجــب أخذهــا فــي
االعتبــار ،ولكــن األول واألهــم هــو تهيئــة بيئــة نظيفــة
وآمنــة لموظفــي وأعضــاء النــادي الصحــي.
لتحقيــق ذلــك ،التنظيــف ليــس كافيــً  -ســيتعين عليــك
إضافــة المزيــد مــن التطهيــر إلــى نظامــك مــع عــودة
األعضــاء إلــى صالــة األلعــاب الرياضيــة.
يزيــل التنظيــف الجراثيــم واألوســاخ والشــوائب مــن
األســطح أو األشــياء .يعمــل التنظيــف باســتخدام الصابــون
(أو المنظفــات) والمــاء إلزالــة الجراثيــم مــن األســطح .هــذه
العمليــة ال تقتــل الجراثيــم بالضــرورة ،ولكــن بﺈزالتهــا
فﺈنهــا تقلــل مــن أعدادهــا وخطــر انتشــار العــدوى لــذا
يجــب مــا يلــي:

تنظيــف النــادي لمــدة  3٠دقيقــة ،وتنظيــف كل شــيء
بيــن النشــاطات واألفــراد ،ومــن ثــم ُيســمح للمجموعــة
التاليــة بالدخول.
خطوات للمستقبل
أثنــاء خلــو مرافــق الصالــة الرياضيــة ســيتعين علــى
النــادي زيــادة ممارســات التنظيــف التــي يمكــن أن
تُبقــي منشــآتك نظيفــة وآمنــة.
يجــب وضــع خطــة فــي حــال اكتشــاف إن كان اختبــار
عضــو إيجابــي فــي اختبــار كوفيــد 19-بعــد زيــارة
العديــد مــن المرافــق.
إعادة افتتاح المطاعم والمقاهي
العاملين

اســتخدام المــواد المطهــرة المعتمــدة لتطهيــر
األســطح أو األشــياء لتقليــل خطــر انتشــار العــدوى.

التقيــد بدليــل إجــراءات تدابيــر الســالمة والوقايــة الصحيــة
الصــادر عــن وزارة الســياحة ،وينــص الدليــل علــى:

مــع وضــع هــذه التعريفــات فــي االعتبــار ،مــن الســهل
أن تــرى أن التنظيــف فقــط لــن يخلصــك تمامــً مــن
الجراثيــم والفيروســات .ســيتعين عليــك وضــع
خطــوات لتطهيــر وتعقيــم المعــدات ومقابــض
األبــواب ومناطــق أخــرى كثيــرة اللمــس.

توفيــر موظــف للتأكــد مــن تطبيــق تدابيــر الســالمة
والوقايــة الصحيــة حســب التعليمــات الصــادرة عــن
الجهــات الرســمية.

يقوم عمال النظافة بتنظيف النوادي واالستوديوهات
بشكل منتظم ومتكرر.
يجــب القيــام بزيــادة عــدد محطــات تعقيــم اليديــن
فــي النــادي .حيــث تعتبــر محطــات التعقيــم والالفتــات
التــي تذكــر األعضــاء بمســح المعــدات بعد االســتخدام
مــن األفــكار الجيــدة أيضــً.
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التأكــد مــن الحفــاظ علــى نظافــة الغــرف ومناطــق
الغســيل والحفــاظ عليهــا كمــا لــو كانــت غــرف
الخزانــة .كل شــيء يبــدأ مــن هنــاك« .المماســح
والمكانــس والخــرق والمناشــف والمــواد الكيميائيــة
والصابــون فــي جميــع أنحــاء المــكان تخلــق أرضــً
خصبــة للبكتيريــا والجراثيــم ،خاصــة علــى األرض،
والتــي ينقلهــا الموظفــون بعــد ذلــك إلــى جميــع
مناطــق النــادي األخــرى.

توفيــر جهــاز قيــاس الحــرارة عــن بعــد عنــد مدخــل كل
منشــأة ،بحيــث يتــم قيــاس حــرارة كل شــخص قبــل
دخولــه للمنشــأة.
يجــب تدريــب العامليــن علــى اإلجــراءات والتعليمــات
الــواردة فــي الدليــل وإعــداد تقريــر يومــي يتضمــن فحــص
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الموظفيــن مــن حيــث قيــاس درجــة الحــرارة والتأكــد مــن
عــدم وجــود عــوارض العطــاس والســعال والرشــح يوميــً،
باإلضافــة إلــى توفيــر مــواد تنظيــف وتطهيــر عنــد
المداخــل والمخــارج بشــكل واضــح ومرئــي الســتخدامها
عنــد الدخــول مــن قبــل الموظفيــن ،وتوفيــر هــذه
المــواد أيضــً فــي أماكــن اســتراحة الموظفيــن ،وارتــداء
الموظفيــن مســتلزمات الوقايــة الشــخصية مــن
الكمامــات والقفــازات ،واســتبدالها بشــكل مســتمر
وفــور التلــوث ،وأنــه يتوجــب علــى كل موظــف غســل
اليديــن قبــل بــدء العمــل وكل ســاعة أو عندمــا
تســتدعي الحاجــة.

بحســب التعليمــات يتوجــب تنظيــف وتطهيــر األســطح
المســتخدمة فــي غــرف االســتراحة والطعــام للموظفيــن
بشــكل مســتمر وبعــد كل اســتخدام ،واســتخدام ســالت
مهمــالت ذات اغطيــة فقــط ،والتخلــص مــن النفايــات عــدة
مــرات فــي اليــوم الواحــد خصوصــً بعــد تنــاول الوجبــات
اليوميــة فــي غــرف اســتراحة الموظفيــن ،وغســل اليديــن
قبــل الدخــول لغــرف االســتراحة والطعــام وتأميــن
العامليــن بمســتلزمات نظافــة اليديــن مثــل الصابــون
الســائل ،ومحلــول دلــك اليديــن الكحولــي والمناديــل
الصحيــة ،ووضــع لوحــات إرشــادية تلــزم العامليــن بــآداب
العطــس والســعال والتباعــد وارتــداء الكمامــات والقفازات.

مكان إعداد الطعام
أربع خطوات لسامة الغﺬاء يمكن أن تساعد في ﺣمايتﻚ:

.1

التنﻈيف:

اغسل يديك واألسطح
والعديد من األماكن
التي يمكن أن تعيﺶ
الجراثيم عليها والتي
تسبب التسمم الغذائي
والعدوى (اغسل يديك
لمدة  ٢٠ثانية بالماء
والصابون قبل وأثناء
وبعد إعداد الطعام
وقبل تناول الطعام).

اغسل أدواتك وألواح
التقطيع وأسطح العمل
بالماء الساخن والصابون.
اشطف الفاكهة
والخضروات الطازجة
تحت الماء الجاري ،اغسل
واشطف وطهر أسطح
مالمسة الطعام واألواني
وأسطح تحضير الطعام
والمعدات.

قم بتطهير األسطح
بشكل متكرر مثل
مقابض األبواب ،ومقابض
المعدات ،وطاوالت
السحب ،ومقابض عربة
البقالة  ،إلﺦ.

تنظيف وتطهير
األرضيات والعدادات
ومناطق الوصول األخرى
للمنشآت بشكل متكرر
باستخدام المطهرات
المسجلة لدى وكالة
حماية البيئة وقم بﺈعداد
المطهرات واستخدامها
وفقً للتعليمات.
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.2

االنفصال :فصل أصناف الطعام

يجب فصل اللحوم النيئة والدواجن
والمأكوالت البحرية والبيض عن
األطعمة الجاهزة لألكل (ألنه من
الممكن تكاثر البكتيريا على
األطعمة النيئة وتنتقل إلى
األغذية الجاهزة)

.3

الطبﺦ:

.4

البرودة

استخدم ألواح تقطيع منفصلة
للحوم النيئة والدواجن
والمأكوالت البحرية

عند التسوق في البقالة ،احتفﻆ
باللحوم النيئة والدواجن والمأكوالت
البحرية وعصائرها بعيدﴽ عن
األطعمة األخرى في عربة التسوق
وكذلك منفصلة عن جميع األطعمة
األخرى في الثالجة

يتم طهي الطعام بأمان عندما ترتفع درجة الحرارة الداخلية بما يكفي لقتل الجراثيم التي
يمكن أن تسبب لك بالمرض .الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا تم طهي الطعام بأمان هي
استخدام مقياس حرارة الطعام .ال يمكنك معرفة ما إذا تم طهي الطعام بأمان عن طريق
التحقق من لونه وقوامه (يطهى على درجة حرارة مناسبة).

يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسرعة إذا تركت في درجة حرارة الغرفة أو في الجو الحار .احتفﻆ
بالطعام في الثالجة على الفور لتجنب البكتيريا .قم بﺈذابة الطعام المجمد بأمان في الثالجة
أو في الماء البارد أو في الميكروويف .ال تذوب األطعمة أبدﴽ على المنضدة ،ألن البكتيريا تتكاثر
بسرعة في أجزاء الطعام التي تصل إلى درجة حرارة الغرفة.
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صالة الطعام
يفضــل تنــاول الطعــام فــي الهــواء الطلــق والصــاالت
المفتوحــة.
تقليــل عــدد الطــاوالت وســعة المقاعــد للســماح
بتباعــد مســافة  6أقــدام علــى األقــل.
يلتــزم مقــدم الخدمــة بارتــداء الكمامــة والقفــازات
وغطــاء الــرأس.

وضــع أدوات التنظيــف( .المماســح والمكانــس والخــرق
والمناشــف والمــواد الكيميائيــة والصابــون) فــي جميع
أنحــاء المــكان حيــث تخلــق أرضــً خصبــة للبكتيريــا
والجراثيــم ،لــذا يجــب تخصيــص مكان خــاص لحفظها
والحــرص علــى نظافتهــا.
تنظيــف الطــاوالت وإعطــاء الوقــت الكافــي لذلــك،
وتنظيــف كل شــيء بيــن الزبائــن واألفــراد ،ومــن ثــم
ُيســمح للمجموعــة التاليــة بالدخــول.
خطوات للمستقبل

أخــذ الطلبــات إن أمكــن عــن طريــق المحمــول
اإللكترونــي مــن العامليــن أو تكــون قائمــة الطلبــات
مغلفــة بغطــاء يمكــن تنظيفــه وتطهيــره .تنظيــف
وتطهيــر كافــه مرافــق الصالــة (الطــاوالت ،الكراســي..
الــﺦ) عنــد اســتقبال الزبائــن.
يفضــل تقديــم الطعــام في األدوات أحادية االســتخدام
وإذا كان غيــر ذلــك التقيــد بآليــة التنظيــف وتطهيــر
األدوات.
وهنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي يجــب أخذهــا فــي
االعتبــار ،ولكــن األول واألهــم هــو تهيئــة بيئــة نظيفــة
وآمنــة لموظفــي ورواد المطعــم .لتحقيــق ذلــك ســيتعين
عليــك إضافــة المزيــد مــن التطهيــر إلــى نظامــك فــي
صــاالت الطعــام فالتنظيــف ليــس كافيــً لوحــده فهــو
يعمــل علــى التقليــل مــن أعدادهــا والحــد مــن انتشــار
العــدوى لــذا يجــب مــا يلــي:
اســتخدام المــواد المطهــرة المعتمــدة لتطهيــر
األســطح أو األشــياء لتقليــل خطــر انتشــار العــدوى.
ضــع خطــوات لتطهيــر وتعقيــم المعــدات ومقابــض
األبــواب ومناطــق أخــرى كثيــرة اللمــس.
يقــوم عمــال النظافــة بتنظيــف مرافــق المطعــم
بشــكل منتظــم ومتكــرر مــع ارتــداء الواقيــات
الشــخصية الضروريــة.
يجــب القيــام بزيــادة عــدد محطــات النظافــة فــي
النــادي .حيــث تعتبــر محطــات النظافــة والالفتــات التــي
تذكــر الزبائــن بضــرورة غســل اليديــن بعــد االســتخدام
مــن األفــكار الجيــدة أيضــً.

أثنــاء خلــو مرافــق صــاالت الطعــام ســيتعين علــى
المطعــم زيــادة ممارســات التنظيــف التــي يمكــن أن
تبقــي منشــآتك نظيفــة وآمنــة.
يجــب وضــع خطــة فــي حــال اكتشــاف إن كان اختبــار
رواد المطعــم أو العامليــن إيجابــي فــي اختبــار
كوفيــد 19-وحســب التعليمــات .
خدمة تقديم األراجيل
تم منع تقديم الخدمة بناء على امر الدفاع رقم (.)٢3
المرجعية دليل إجراءات عمل المطاعم السياﺣية ،في
ﺣال تم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدمة
األراجيل يجب االتزام بالشروط التالية:
في األماكن المفتوحة فقط.
التعقيــم الشــامل لألرجيلــة قبــل وبعــد كل اســتخدام
مــن الزبــون وتنظيــف كامــل أجــزاء األرجيلــة مــن
الداخــل والخــارج بالمــاء والصابــون وتطهيرهــا بالمــواد
المعقمــة المعتمــدة عالميــً ،وحســب تعليمــات
وشــروط الصحــة العامــة ،وكذلــك اســتخدام ماكينــة
التعقيــم بالبخــار لجميــع أجــزاء األرجيلــة مــن الداخــل
والخــارج.
تبديــل المــاء المعبــأ داخــل زجاجــة األرجيلــة قبــل
وبعــد كل عمليــة اســتخدام ،مــع الحــرص التــام علــى
اســتخدام مــاء نظيــف مــع مــادة معقمــة غيــر ضــارة
بالصحــة وال تؤثــر علــى النكهــات.
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باإلضافــة إلــى تقديــم البربيــﺶ الصحــي واالســتخدام
لمــرة واحــدة علــى أن يكــون مغلقــً مــع الحــرص علــى
فتــح التغليــف أمــام الزبــون وعنــد االســتخدام.

المسابح لتجنﹼ ب التقاط العدوى

الحــرص علــى اســتخدام األرجيلــة لمــرة واحــدة فقــط
فــي اليــوم  ،بعــد تنظيفهــا وتعقيمهــا بصفــة كاملــة.

مراعــاة التباعــد الجســدي فــي المســابح ،ال ســيما أن
االقتــراب مــن األشــخاص اآلخريــن فــي هــذه األماكــن
يبــدو أمــرﴽ حتميــً ،كمــا أن النــاس ال يســتطيعون
ارتــداء الكمامــة ،ويمكــن توفيــر إشــارات أو أدلــة
ماديــة (علــى ســبيل المثــال ،خطــوط حــارة فــي
المــاء أو كراســي وطــاوالت علــى الســطح) وإشــارات
مرئيــة (علــى ســبيل المثــال ،شــريط علــى الطوابــق
أو األرضيــات أو األرصفــة) وإشــارات لضمــان أن يكــون
الموظفيــن والزبائــن والســباحين علــى بعــد  6أقــدام
علــى األقــل ســواء داخــل أو خــارج المــاء.

التباعد المناسب بين الطاوالت.

عــدم االســتحمام بعــد الســباحة فــي المســابح ،ألنــه
يشــكل خطــرﴽ ،وينصــح ممارســي الرياضــة بتفــادي
حمامــات النــوادي الرياضيــة ،نظــرﴽ إلــى احتمــال انتقــال
العــدوى عــن طريــق صنابيــر الميــاه وأدوات تنشــيف
الشــعر ومقابــض األبــواب وعبــوات الشــامبو.

التــزام جميــع موظفــي تقديــم خدمــة األرجيلــة
بالشــروط العامــة للصحــة والســالمة مــن خــالل ارتــداء
الــزي الخــاص والكمامــات والقفــازات مــع الحــرص التــام
علــى النظافــة الشــخصية.
الفحــص الــدوري لفيــروس كورونــا والحــرارة لجميــع
موظفــي تقديــم خدمــة األرجيلــة.

عــدم الســماح بتقديــم خدمــة األرجيلــة لمــن هــم دون
ســن ال  18أو فــوق ســن الـــ .6٥
يســمح للزبــون بﺈحضــار األرجيلــة الخاصــة مــع االلتــزام
بالشــروط المطبقــة.
المسابﺢ الصيفية الخارجية
ميــاه المســابح يتــم تعقيمهــا بكميــة مهمــة وعاليــة
التركيــز مــن مــادة الكلوريــن ،ال مجــال النتقــال العدوى
إلــى اآلخريــن حتــى وإن دخــل شــخص مصــاب إلــى
المســبح ،إن احتمــال انتقــال فيــروس كورونــا فــي
المســابح ضعيــف جــدﴽ ،ويجــب أال يشــكل مصــدرﴽ
للقلــق ،حتــى وإن كان المســبح مشــتركً بيــن عــدد
مــن النــاس.
ال ينتقــل فيــروس كورونــا للشــخص حتــى وإن ابتلــع
الــذي يســبح قــدرﴽ مــن المــاء ،وهــذا األمــر لــه تفســير
علمــي أيضــً .أن مــن يبتلــع المــاء لــن يمــرض علــى
األرجــح ،ألن مناعــة اإلنســان فــي الجهــاز الهضمــي
أقــوى ممــا هــي عليــه فــي الجهــاز التنفســي ،وهــذا
يعنــي أن تســلل كميــة صغيــرة مــن الميــاه لــن يــؤدي
إلــى أي أذى.

110
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التأكيــد علــى نظافــة بيئــة المســبح مــن تنظيــف
وتطهيــر لألســطح واألماكــن التــي تســتخدم بكثــرة
علــى األقــل يوميــً وعلــى نظافــة اليديــن وآداب
التنفــس مثــل :الدرابزيــن والشــرائح وهيــاكل
التســلق واللعــب ،كراســي االســتلقاء ،الطــاوالت،
مقابــض وأســطح المراحيــض ،ومحطــات غســل
اليديــن.
تثقيــف الموظفيــن والمســتفيدين والســباحين حول
وقــت البقــاء فــي المنــزل (علــى ســبيل المثــال ،إذا
كانــت لديهــم أعــراض كوفيــد ،19-أو كانــت االختبــارات
إيجابيــة لـــ كوفيــد ،19-أو تعرضــوا لشــخص مصــاب بـــ
كوفيــد 19-خــالل آخــر  1٤يومــً) ومتــى يمكنهــم إنهــاء
عزلهــم بأمــان.
ضمــان اإلمــدادات الكافيــة لدعــم النظافــة الصحيــة،
وتشــمل المســتلزمات الصابــون ومعقــم اليديــن
الــذي يحتــوي علــى  6٠بالمائــة مــن الكحــول علــى األقــل
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(للموظفيــن واألطفــال األكبــر ســنً الذيــن يمكنهــم
اســتخدام معقــم اليديــن بأمــان) والمناشــف الورقيــة
واألنســجة وعلــب القمامــة التــي ال تعمــل باللمــس.
توفيــر الوســائل اإلرشــادية حــول الســلوكيات التــي
تمنــع انتشــار كوفيــد.19-
توفيــر حاويــات للمعــدات المســتعملة التــي لــم يتــم
تنظيفهــا وتطهيرهــا بعــد ،وحاويــات للمعــدات
النظيفــة والمطهــرة.
غســيل المناشــف والمالبــس حســب تعليمــات
المصنــع باســتخدام المــواد الجافــة ،ودرجــة حــرارة ال
تقــل عــن  7٠درجــة مئويــة.
ضمــان االســتخدام اآلمــن والســليم للمطهــرات
وتخزينهــا ،بمــا فــي ذلــك تخزيــن المنتجــات بشــكل
آمــن بعيــدﴽ عــن متنــاول األطفــال.
التأكــد مــن أن أنظمــة التهويــة للمســاحات الداخليــة
تعمــل بشــكل صحيــح.
زيــادة إدخــال الهــواء الخارجــي قــدر اإلمــكان عــن طريــق
فتــح النوافــذ واألبــواب دون اســتخدام المــراوح ،ال
تفتــح النوافــذ واألبــواب إذا كان القيــام بذلــك يشــكل
خطــرﴽ علــى الســالمة للموظفيــن أو المســتفيدين أو
الســباحين.
اتخــاذ خطــوات للتأكــد مــن أن جميــع شــبكات الميــاه
وأحــواض االســتحمام الســاخنة آمنــة لالســتخدام بعــد
إغــالق المنشــأة لفتــرة طويلــة لتقليــل خطــر اإلصابــة
باألمــراض األخــرى المرتبطــة بالميــاه.

عــدم مشــاركة الطعــام والمعــدات واأللعــاب واللــوازم
مــع األشــخاص الذيــن ال يعيشــون معهــم.
ضمــان المعــدات المناســبة للزبائــن والســباحين ،مثل
ألــواح الــركل وشــعرية البركــة ،لتقليــل المشــاركة إلــى
أقصــى حــد ممكــن ،أو الحــد مــن اســتخدام المعــدات
مــن قبــل مجموعــة واحــدة مــن المســتخدمين فــي
وقــت واحــد والتنظيــف والتعقيــم بيــن االســتخدام.
قصــر اســتخدام األماكــن المائيــة علــى الموظفيــن
والزبائــن والســباحين الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة
المحليــة فقــط ،إذا كان ذلــك ممكنــً.
التأكــد مــن أن رجــال اإلنقــاذ الذيــن يقومــون بﺈنقــاذ
الحيــاة ملتزميــن بغســل اليديــن ،أو اســتخدام أغطية
الوجــه القماشــية ،والتباعــد الجســدي مــع اآلخريــن،
والتقيــد بالتعليمــات وهــو ينقــذ ســباحً متوتــرﴽ  ،أو
يقــدم اإلســعافات األوليــة ،أو يقــوم باإلنعــاش القلبــي
الرئــوي.
الحــد مــن عــدد الموظفيــن الموجوديــن فــي المــكان
المائــي فــي نفــس الوقــت.
وجــود ســجل لتدويــن أســماء األشــخاص فــي النــادي
وكيفيــة االتصــال بهــم.
تدريب العاملين على جميع بروتوكوالت السالمة.
إجــراء فحوصــات صحيــة يوميــة (علــى ســبيل المثــال،
فحــص درجــة الحــرارة أو فحــص األعــراض) للموظفيــن.

عــدم مشــاركة العناصــر التــي يصعــب تنظيفهــا أو
تعقيمهــا أو التــي مــن المفتــرض أن تالمــس الوجــه
(علــى ســبيل المثــال ،النظــارات الواقيــة ومقاطــع
األنــف والغطــس).
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

وفقــً لمنظمــة الصحــة العالميــة ،ال يوجــد أي دليــل علــى
إمكانيــة انتقــال العــدوى مــن البشــر إلــى حيواناتهــم
األليفــة وعلــى الرغــم مــن أن فيروســات كورونــا ،بمختلــف
حــد ســواء ،إال
ســالالتها ،تصيــب الحيوانــات والبشــر علــى ﹴ
أن انتقــال العــدوى عبــر األنــواع المختلفــة أمــر غيــر شــائع.
ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن العــدوى ال
يمكــن أن تنتقــل إليــك عبــر ســعال حيوانــك األليــف ،إال أنــه
حيوان،
مــن المحتمــل أن تصــاب بالفيــروس عبــر لمس فــراء
ﹴ
لمســه أو ســعل علــى فرائــه شــخص مصــاب بالفيــروس.
وفــي جميــع األحــوال ،يبقى غســل اليدين بالمــاء والصابون،
بانتظــام ،النصيحــة الذهبيــة للوقايــة مــن الفيــروس.
يجــب علــى القائميــن علــى إدارة االســطبات )مزرعــة
الخيــل( التﺄكــد مــن إجــراء التجهيــزات الازمــة والتــي
تتﻀمــن:

االســتقبال وأماكــن االنتظــار وجميــع مرافــق المزرعــة
او االســطبالت.
التشــديد علــى االلتــزام بــآداب العطــس والســعال
وتوفيــر أوعيــة النفايــات التــي تفتــح بواســطة القــدم
فــي أماكــن االنتظــار وفــي جميــع مرافــق المزرعــة.
تجهيــز مــكان االنتظــار مــع مراعــاة التباعــد الجســدي
والمــادي وتــرك المســافات اآلمنــة بيــن المقاعــد.
توفــر مســتلزمات نظافــة األيــدي (المحاليــل الكحوليــة
المطهرة).
توفــر وســائل الوقايــة الشــخصية األساســية مــع
بيــان طــرق اســتخدامها وأوقــات اســتخدامها وآليــة
التخلــص منهــا.

جدولــة المواعيــد وحصــر أعــداد (تقليــل) القادميــن
لممارســة الرياضــة إلــى الحــد األدنــى تجنبــً لحــدوث
االزدحــام واالكتظــاظ ،وتنظيــم دخولهم إلــى الميدان
مــع مراعــاة التباعــد الجســدي (عــدم دخولهــم دفعــة
واحــدة).

علــى راكبــي الخيــول /الفــارس التقيــد بارتــداء
الكمامــات والقفــازات أثنــاء التواجــد فــي منطقــة
االســتقبال واالنتظــار وعنــد الدخــول إلــى غــرف الخيــل
المخصصــة (االســطبالت).

التحــري والســؤال عــن أي أعــراض تنفســية أو تاريــﺦ
مخالطــة لحالــة مصابــة أو إن كان قادمــً مــن ســفر
خــالل الـــ  1٤يــوم الســابقة قبــل الوصــول إلــى مزرعــة
الخيــل واالحتفــاظ بالبيانــات للــزوار عنــد الوصــول أو
فــي االســتقبال.

علــى عمــال المزرعــة التقيــد بارتــداء الكمامــات
والقفــازات أثنــاء تجهيــز الخيــول ووضــع معــدات
الخيــول (الســرج واللجــام ومــا إلــى ذلــك) وأثنــاء
التواصــل مــع راكبــي الخيــول مــع المحافظــة علــى
التباعــد الجســدي.

توفير وسائل الوقاية الشخصية األساسية (الكمامات
والقفازات).

أثنــاء ركــوب الخيــل ال يلــزم ارتــداء الكمامــات تجنبــً
لحــدوث أي مضاعفــات صحيــة ويكتفــي راكــب الخيــل
بلبــاس القفــازات الجلديــة الخاصــة المتوفــرة أصــال مــع
الراكــب.

توفيــر مســتلزمات نظافــة األيــدي (الصابــون الســائل،
مطهــر األيــدي ،محــارم ورقيــة) والتأكيــد علــى توفيــر
المغاســل فــي األماكــن األكثــر تلوثــً (الحمامــات،
وغيرهــا).
توفيــر المحاليــل المنظفــة والمحاليــل المطهــرة
الالزمــة لنظافــة البيئــة.
منطقة االستقبال واالنتظار
توفيــر لوحــات إرشــادية حــول طبيعــة المــرض
وطــرق انتشــاره وطــرق الوقايــة منــه فــي مناطــق

إجراءات نظافة البيئة
يجــب القيــام بﺈجــراءات نظافــة البيئــة بشــكل دوري
ومســتمر ،وبيــن كل مجموعــة وأخــرى مــن راكبــي
الخيــول.
تنظيــف وتطهيــر األســطح واألرضيــات فــي أماكــن
االســتقبال واالنتظــار والتركيــز علــى األســطح التــي
تتكــرر مالمســتها مثــل مقابــض األبــواب ومفاتيــح
اإلضــاءة ،أســطح المكاتــب ،المقاعــد  ...ومــا إلــى ذلــك.
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تنظيــف وتطهيــر األســطح واألرضيــات فــي الحمامــات
وغــرف غيــار المالبــس ،والتركيــز علــى مقاعــد
الحمامــات.
تنظيــف وتطهيــر معــدات الخيــل بعــد اســتخدامها
(الســرج واللجام وأي معدات أخرى) باســتخدام قطعة
قمــاش أو قطعــة اســفنج مبللــة بالمــاء والصابــون أو
المحلــول المنظــف المناســب ثــم مســحها بقطعــة
قمــاش مبللــة بالمــاء النظيــف ثــم تجفيفهــا ويمكــن
مســحها بمحلــول الكحــول بنســبة  ٪76-6٠وتركهــا
حتــى تجــف.

ينبغــي دائمــً تحضيــر المحاليــل المطهــرة فــي أماكن
جيــدة التهوية.
ينبغــي أن يرتــدي عمــال النظافــة معــدات الحمايــة
الشــخصية وأن يتدربــوا علــى اســتخدامها بالطريقــة
الوافيــة بالغــرض.
زيارة الحدائق والمرافق الترفيهية

يمكــن اســتخدام دعســات مشــبعة بمحلــول مطهــر
(الكلــور المنزلــي مث ـ ً
ال) فــي أماكــن معينــة لتطهيــر
أســفل األحذيــة فــي حــال تلوثهــا وذلــك بعــد حــل
المطهــر بنســبة  1كلــور 1٠-مــاء.

زيــارة المتنزهــات والممــرات والمســاحات المفتوحــة
تعتبــر وســيلة لتخفيــف الضغــط  ،والحصــول
علــى بعــض الهــواء النقــي  ،والحفــاظ علــى العقــل
والجســم فــي صحــة .

يمكــن أن توضــع مالبــس راكــب الخيــل بعــد االنتهــاء
مــن ممارســة الرياضــة (الخــوذة ،القفــازات ،األحذيــة
الطويلــة /الجــزم) فــي كيــس خــاص وإغالقــه ليتــم
معالجتهــا الحقــً.

مــن المهــم أن تتبــع الخطــوات أدنــاه لحمايــة نفســك
واآلخريــن مــن كوفيــد .19-فــي هــذه المرافــق
والمناطــق.

ال ينصــح بــرش أو تبخيــر األماكــن المفتوحــة مثــل
الشــوارع أو الممــرات بالمطهــارات لقتــل فيــروس
كوفيــد 19-أو أي مســببات أخــرى للمــرض ،ألن
المطهــرات تتعطــل بفعــل القــاذورات والبقايــا
وعــالوة علــى ذلــك يتعــذّ ر تنظيــف تلــك األماكــن
وإزالــة القــاذورات وبقايــا المــواد العضويــة منهــا يدويــً،
وكذلــك ال يحقــق رش األســطح المســامية ،مثــل
األرصفــة والممــرات غيــر المعبــدة ،الفاعليــة المطلوبــة.
وحتــى فــي غيــاب المــواد العضويــة ،مــن غيــر المرجــح
أن يغطــي الــرش الكيميائــي جميــع األســطح تغطيــة
وافيــة طــوال فتــرة التالمــس الالزمــة لتعطيــل
مســببات المــرض .ناهيــك عــن أن الشــوارع واألرصفــة
ال تعتبــر مســتودعات للعــدوى بكوفيــد .19 -وإضافــة
إلــى مــا ســبق يمكــن أن يكــون رش المطهــرات ،حتــى
فــي الهــواء الطلــق ضــارﴽ بصحــة اإلنســان.
ال يوصــى بــرش األشــخاص بالمطهــرات (كرشــهم داخل
نفــق أو مقصــورة أو غرفــة) تحــت أي ظــرف مــن الظــروف
فقــد يكــون هــذا التصــرف ضــارا نفســيً وبدنيــً.
استشــارة طبيــب بيطــري بخصــوص أنــواع المطهــرات
المــراد اســتعمالها علــى الخيــول وكذلــك استشــارة
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طبيــب بشــري لمعرفــة تأثيرهــا علــى العامليــن
والمســتخدمين للخيــول.

اختيــار أقــرب الحدائــق إلــى منزلــك ،لتجنــب التنقــل
واالتصــال مــع اآلخريــن.
التأكــد مــن أن الحديقــة أو منطقــة الترفيــه يوجــد
فيهــا االســتعدادات اآلمنــة وتأكــد إن كانــت ســتفتح
كافــة المناطــق والخدمــات مثــل (مراكــز الــزوار ومرافــق
الحمــام واالمتيــازات) ،أحضــر مــا تحتاجــه معــك ،مثــل
مطهــر اليديــن أو المناديــل الورقيــة وغيرهــا مــن
المســتلزمات للحفــاظ علــى النظافــة.
المحافظــة علــى التباعــد المــادي (بعــد متــر إلــى
متريــن علــى األقــل مــن اآلخريــن الذيــن ال تعيــﺶ
معهــم) واتخــذ خطــوات أخــرى لمنــع كوفيــد 19-مثــل
آداب العطــس والســعال.
قــم بارتــداء كمامــة الوجــه قــدر اإلمــكان .ال يجــب وضــع
الكمامــات علــى األطفــال الصغــار تحــت ســن الثانيــة،
او أي شــخص يعانــي مــن صعوبــة فــي التنفــس ،أو
غيــر قــادر علــى إزالــة القنــاع دون مســاعدة.
اغســل يديك كثيرﴽ بالماء والصابون لمدة  ٤٠ثانية على
األقــل  ،خاصــة بعــد الذهــاب إلــى الحمــام  ،قبــل تنــاول
الطعــام  ،وبعــد لمــس أنفــك أو الســعال أو العطــس.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

اإلجراءات الوقائية
يجــب علــى مســؤولي الحديقــة التفكيــر فــي عــرض
الملصقــات والالفتــات فــي جميــع أنحــاء الحديقــة
لتذكيــر الــزوار بشــكل متكــرر باتخــاذ خطــوات لمنــع
انتشــار كوفيــد .19-يجــب أن تتضمــن هــذه الرســائل
المعلومــات الســابق ذكرهــا.
يجــب أن تكــون الحمامــات مفتوحــة إذا كانــت الحديقــة
مفتوحــة للزيــارة العامــة .فــي حالــة إغــالق دورات
الميــاه ،يجــب إبــالغ الزائريــن مســبقً حتــى يتمكنــوا
مــن االســتعداد بشــكل مناســب.
تأكــد مــن أن دورات الميــاه المفتوحــة يتــم تنظيفهــا
وتطهيرهــا بانتظــام  ،وخاصــة األســطح عاليــة اللمس
مثــل الحنفيــات والمراحيــض ومقابــض األبــواب
ومفاتيــح اإلضــاءة.
القيــام بتنظيــف وتطهيــر دورات الميــاه يوميــً أو
أكثــر فــي كثيــر مــن األحيــان باســتخدام المطهــرات
المعتمــدة.
تزويدهــا بانتظــام بلــوازم غســل اليديــن ،بمــا فــي
ذلــك المناشــف الورقيــة والصابــون لتجفيــف اليديــن
أو معقــم اليديــن الــذي يحتــوي علــى مــا ال يقــل عــن
 ٪6٠مــن الكحــول وال يحتــوي علــى علــب القمامــة التــي
تعمــل باللمــس.
يجــب علــى الموظفيــن ارتــداء قفــازات مناســبة دائمــً
للمــواد الكيميائيــة المســتخدمة أثنــاء التنظيــف
والتعقيــم ،وأنهــم قــد يحتاجــون إلــى معــدات الوقايــة
الشــخصية اإلضافيــة.
تأكــد مــن تخزيــن منتجــات التنظيــف بشــكل صحيــح
وإبعادهــا عــن األطفــال.
رصــد وااللتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة علــى
المســتوى الوطنــي بتحديــد حجــم التجمعــات.
التقييــم المســتمر للظــروف الحاليــة المتعلقــة
بانتشــار كوفيــد 19-عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن تأجيــل أو
إلغــاء أو تقليــل عــدد الحضــور (إن أمكــن) للتجمعــات.

إعادة فتح الماعب والعناية بها:
التشــاور مــع مســؤولي الصحــة والرجــوع إلــى اللوائــح
المحليــة فيمــا يتعلــق بالتوقيــت المناســب إلعــادة
فتــح المالعــب.
تتطلــب المناطــق الخارجيــة عمومــً التنظيــف
الروتينــي العــادي وال تتطلــب التطهيــر .إن رش
المطهــر علــى األرصفــة والحدائــق ليــس اســتخدامً
فعــاالً لمــواد التطهيــر ولــم يثبــت أنــه يقلــل مــن خطــر
كوفيــد 19-للجمهــور .يجــب عليــك مواصلــة ممارســات
التنظيــف والنظافــة الحاليــة للمناطــق الخارجيــة.
يمكــن أن يتــم االســتخدام المســتهدف للمطهــرات
بفعاليــة وكفــاءة وأمان على األســطح الصلبة الخارجية
واألشــياء التــي يلمســها العديــد مــن األشــخاص كثيــرﴽ
(مثــل الدرابزيــن والمقاعــد)؛ تأكــد مــن جفــاف المطهــر
جيــدﴽ قبــل الســماح لألطفــال باللعــب و عــدم القيــام
بعمليــة التطهيــر أثنــاء وجــود األشــخاص.
التأكيــد علــى ضــرورة التباعــد الجســدي لالشــخاص
فــي الحديقــة.
لتقليل فرصة انتشار كوفيد 19-يجب على مسؤولي
الحديقة مراعاة ما يلي:
مراقبــة المناطــق التــي مــن المرجــح أن يتجمــع فيهــا
األشــخاص وإغالقهــا مؤقتــً عنــد الضــرورة لدعــم
ممارســات التباعد الجســدي .قد تشــمل هذه المناطق
المالعــب الرياضيــة ،المالعــب ،منتزهــات التزلــج ،مالعــب
كــرة الســلة ،مالعــب التنــس ،ومناطــق التنــزه .فــي حالة
إغــالق المنشــأة ،يمكــن لمديــري المتنــزه وضــع حواجــز
ماديــة فــي هــذه المناطــق ووضــع الفتــات تــدل علــى أن
المنطقــة مغلقــة.
نشــر الفتــات تمنــع المجموعــات مــن التجمــع بأعــداد
أكبــر ممــا هــو موصــى بــه أو مســموح بــه حاليــً.
إذا لــزم األمــر ،ضــع فــي اعتبــارك تقديــم أدلــة ماديــة
لضمــان بقــاء األشــخاص علــى مســافة آمنــة أثنــاء
وجودهــم فــي المتنــزه .علــى ســبيل المثــال ،عالمــات
علــى األرض أو شــريط ملــون أو عالمــات (بلغــات
مناســبة) لﻺشــارة إلــى مســافات آمنــة.
ال تقــم بزيــارة المتنزهــات إذا كنــت مريضــً ،أو تم اختبار
إيجابــي لكورونــا أو تعرضــت مؤخــرﴽ لكوفيــد 19-فــي
غضــون  1٤يومــا).
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بعــد أن شــرعت الحكومــة فــي تخفيــف القيــود عقــب
اســتقرار الوضــع الوبائــي ،فــي فتــح بعــض النشــاطات
وضمــن ضوابــط عنــد العمــل ،يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة
لتجنّــب التقــاط العــدوى ،وفــي حــال تــم:
مراعــاة التباعــد الجســدي ال ســيما أن االقتــراب مــن
األشــخاص اآلخريــن فــي هــذه األماكــن يبــدو أمــرﴽ
محتمــ ً
ال مــع وجــوب ارتــداء الكمامــة.
التأكيــد علــى نظافــة البيئــة مــن تنظيــف وتطهيــر
لألســطح واألماكــن التــي تســتخدم بكثــرة وتطهيــر
األســطح التــي يتــم لمســها بشــكل متكــرر فــي
كل مــرة يتــم اســتخدامها( .لوحــة المفاتيــح ،جهــاز
اللعــب ،الطاولــة ،والكرســي) ،مــع ضمــان االســتخدام
اآلمــن والســليم للمطهــرات المعتمــدة (ال تؤثــر علــى
صحــة اإلنســان) .يجــب أن تكــون أســطح المكاتــب
ولوحــات المفاتيــح نظيفــة ومعقمــة بشــكل مســتمر
ألن تلــوث األســطح التــي يمســها الزبائــن هــو واحــد
مــن الطــرق الرئيســية التــي ينتشــر مــن خاللهــا
(كوفيــد ،)19-وتنظيــف كل شــيء بيــن النشــاطات
واألفــراد ،ومــن ثــم ُيســمح للمجموعــة التاليــة
بالدخــول.
ضمــان اإلمــدادات الكافيــة لدعــم النظافــة الصحيــة.
تشــمل المســتلزمات الصابــون ومعقــم اليديــن الــذي
يحتــوي علــى  6٠بالمائــة مــن الكحــول علــى األقــل
(للموظفيــن واألطفــال األكبــر ســنً الذيــن يمكنهــم
اســتخدام معقــم اليديــن بأمــان) والمناشــف الورقيــة
واألنســجة وعلــب القمامــة التــي تعمــل باللمــس.
وتعزيــز وتشــجيع غســل اليديــن بشــكل منتظــم
مــن قبــل الزبائــن ورواد المــكان.
وضــع أدوات تعقيــم اليديــن فــي أماكــن بــارزة
فــي القاعــات وتوزيعهــا بشــكل منتظــم أو توفــر
الصابــون والمغاســل لغســل اليديــن باســتمرار

عــرض الملصقــات داخــل مــكان النشــاط التــي توضــح
الطريقــة الصحيحــة لغســل اليديــن.
توفيــر الوســائل اإلرشــادية حــول الســلوكيات التــي
تمنــع انتشــار كوفيد19-مثــل آداب العطــس والســعال
إعــداد نظــام بحيــث يتــم فصــل الطــاوالت وتــرك
مســافه متــر  -متريــن بيــن طاولــة وأخــرى أو جهــاز
وآخــر.
التأكــد مــن أن أنظمــة التهويــة للمســاحات الداخليــة
تعمــل بشــكل صحيــح لزيــادة إدخــال الهــواء الخارجــي
وتداولــه قــدر اإلمــكان عــن طريــق فتــح النوافــذ
واألبــواب أو طــرق أخــرى .ومــع ذلــك ،ال تفتــح النوافــذ
واألبــواب إذا كان القيــام بذلــك يشــكل خطــرﴽ علــى
الســالمة للموظفيــن أو رواد المــكان.
يمنــع التدخيــن نهائيــً داخــل أماكــن الترفيــه ألنــه
يســاعد علــى انتشــار الفيــروس بالمــكان.
عــدم مشــاركة األدوات واألشــياء مثــل الطعــام
والمعــدات واأللعــاب واللــوازم.
وجــود ســجل لتدويــن أســماء المرتاديــن لهــذا
المــكان .يجــب أن يعــرف جميــع الموظفيــن مــن هــو
هــذا الشــخص وكيفيــة االتصــال بــه.
الحــرص علــى نظافــة اليديــن بشــكل كامــل مــن
خــالل غســلهما جيــدﴽ بالصابــون والمــاء أو باســتخدام
المعقــم الكحولــي قبــل لمــس األســطح واألدوات.
كذلــك االلتــزام بــآداب العطــس والســعال عــن طريــق
تغطيــة الفــم واألنــف بالمرفــق أو بالمناديــل عنــد
الســعال أو العطــس؛ وتجنــب لمــس العينيــن واألنــف
والفــم.
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تمثــل المراكــز المجتمعيــة المعنيــة باألطفــال بيئــة
مناســبة النتقــال العــدوى التنفســية نظــرﴽ للوقــت الطويل
الــذي يقضيــه األطفــال فــي هــذه األماكــن واالزدحــام
وطبيعــة نشــاط األطفــال .لــذا يجــب عمــل خطــة لتالفــي
خطــر اإلصابــة وانتشــار فيــروس كورونــا (تقليــل أعــداد
األطفــال وتقصيــر الوقــت والحــد مــن النشــاطات..الﺦ)،
ويمكــن أن يصــاب األشــخاص بعــدوى مــرض كوفيــد19-
عــن طريــق تعــرض األشــخاص لــرذاذ المرضــى الناتــج عــن
الســعال والعطــس ولمســهم للفــم واألنــف والعينيــن،
كمــا ينتقــل عــن طريــق لمــس اليديــن لألســطح الملوثــة
بالــرذاذ الحامــل للفيــروس .ولــذا فمــن األهميــة االبتعــاد عن
اآلخريــن بمســافة مــن متــر إلــى متريــن وتجنــب االزدحــام.
الفئة المستهدفة من هﺬه التعليمات
الكــوادر العاملــة فــي المركــز (المعلميــن والمعلمــات
والعامليــن ،اإلدارييــن والفنييــن والطــالب وأوليــاء
األمــور).
اإلجراءات الوقائية التي ينصح بﺈتباعها
في المنشﺂت التعليمية
توعيــة العامليــن والطــالب كافــة بماهيــة المــرض وطــرق
انتقالــه ووســائل الوقايــة الــالزم اتباعهــا .يتــم تزويــد
المرشــد الصحــي بالمــدارس بالمــواد التوعويــة والــدورات
التدريبيــة عــن طريــق إدارات الصحــة المدرســية بالمديريــات
الصحيــة بالمناطــق التــي تســاعدهم علــى تأديــة دورهــم
فــي التوعيــة وتتــم التوعيــة الصحيــة بﺈتبــاع مــا يلــي:

توعيــة طــالب المــدارس والعامليــن فيهــا باإلجــراءات
الوقائيــة مــن األمــراض التنفســية نظريــً وعمليــً
وحثهــم علــى اتباعهــا.
توعيــة المرشــدين الصحييــن والمعلميــن بآليــات
التبليــﻎ وكيفيــة التعامــل مــع الطلبــة الذيــن يعانــون
مــن أعــراض تنفســية.
نشــر ثقافــة غســل األيــدي باســتخدام عبــوات المطهــر
الكحولــي خــالل اليــوم الدراســي بطريقــة صحيحــة
بيــن الطــالب والعامليــن.
توفيــر المســاحة المطلوبــة للوصــول إلــى غــرف
كبيــرة بمــا يكفــي للتباعــد حتــى لــو مؤقتــً للحــد مــن
االزدحــام والنظــر فــي زيــادة عــدد المعلميــن إن أمكــن
للســماح بعــدد أقــل مــن الطــالب لــكل فصــل دراســي
(إذا كانــت المســاحة متوفــرة).
توفيــر المــواد واللــوازم المناســبة للمســاعدة فــي منــع
انتقــال العــدوى ،مثــل تجهيــز محطــات غســل اليديــن،
توفيــر مطهــرات األيــدي والصابــون فــي كافــة مرافــق
المدرســة والتأكــد مــن توفــر صابــون األيــدي فــي دورات
المياه.
تقليــل أحجــام الفصــول ،أو اســتبدال اســتخدام
المرافــق يوميــً أو أســبوعيً مــن قبــل مجموعــات
الفصــول (مثــل تقســيم األيــام يــوم صــف أول ويــوم
ثانــي وهكــذا) يمكــن تنفيــذ أو الحفــاظ علــى بعــض
مناهــج التعليــم عــن بعــد المرنــة أو الجزئيــة.

نشــر الرســائل التوعويــة عــن طريــق وســائل التواصــل
الداخلــي بيــن الــكادر التعليمــي والطــالب مــع أهميــة
االعتمــاد علــى المصــادر الرســمية للمعلومــة (وزارة
الصحــة.

وجــود ممرضــة أو شــخص قــادر علــى تقديــم رعايــة
الطــالب المرضــى لحيــن وصولهــم لمــكان الرعايــة
المخصــص.

تخصيــص بعــض حصــص األنشــطة باليــوم الدراســي
وبــث محتــوى علمــي مبســط عــن العــدوى التنفســية
وكيفيــة الوقايــة منهــا والممارســات الصحيحــة
للعنايــة والنظافــة الشــخصية.

تمتلــك المدرســة مــا يكفــي مــن قــدرة المعلميــن
لدعــم التغييــرات فــي الجــدول الزمنــي للمدرســة
وتوســيع الجــدول الزمنــي للمدرســة الثانويــة ،مــع
حضــور بعــض الطــالب والمعلميــن فــي الصبــاح،
وآخــرون فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر ،والبعــض اآلخــر
فــي المســاء.

نشــر وســائط التوعيــة كالملصقــات والمنشــورات
التوعويــة فــي مناطــق التجمــع فــي المــدراس لحــث
الطــالب والمعلميــن علــى غســل األيــدي واتبــاع آداب
الســعال والعطــاس.
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تعديــل وقــت األنشــطة الخارجيــة وفتــرة االســتراحة
بيــن الحصــص (حيثمــا وجــدت) لضمــان االلتــزام بمــا
هــو موصــى بــه ومنــع التجمعــات وعــرض إمكانيــة
الحفــاظ علــى البعــد الجســدي ،بمــا فــي ذلــك فــي
المواقــف االجتماعيــة خــارج الفصــل الدراســي.
بالنســبة لألنشــطة الجماعيــة ،تأكــد مــن االبتعــاد
الجســدي ،إن لــم يكــن مــن الممكــن ذلــك فيتــم إلغــاء
األنشــطة الجماعيــة.
فصــل األوقــات لــكل فصــل للدخــول ومغــادرة
المدرســة لتخفيــف االزدحــام وتحقيــق التباعــد
ا ال جتما عــي .
توعيــة أوليــاء األمــور باإلجــراءات الوقائيــة التــي تمــت
والتنبيــه علــى عــدم ذهــاب الطفــل إلــى المدرســة فــي
حــال ظهــور أعــراض تنفســية وزيــارة الطبيــب لطلــب
المشــورة الطبيــة.
تنظيف البيئة المدرسية والتهوية الجيدة
الحــرص علــى تهويــة الفصــول الدراســية وأماكــن
التجمــع بشــكل جيــد ويفضــل اســتخدام التهويــة
الطبيعيــة.
التأكــد مــن توفــر المطهــرات وإســتخدامها حســب
طريقــة االســتخدام الموضحــة علــى المنتــج.
االلتــزام الصــارم بتطهيــر األســطح البيئيــة بشــكل
روتينــي بمطهــرات معتمــدة مــن وزارة الصحــة مثــل
مركبــات األمونيــوم الرباعيــة ومــادة الكلــور بنســبة
.1:99
الحــرص علــى تطهيــر األماكــن العامــة ودورات الميــاه
التــي يرتادهــا الطــالب مــع التركيــز علــى األماكــن
التــي يكثــر إحتماليــة التالمــس فيهــا كمقابــض
األبــواب وطــاوالت الــدرس ومســاند المقاعــد ومفاتيــح
المصاعــد بشــكل دوري.

120

مهام أولياء األمور
تزويدهــم بالمــواد التوعويــة والــدورات التدريبيــة
عــن طريــق إدارة المؤسســة التعليميــة وبــث محتــوى
علمــي مبســط عــن العــدوى التنفســية وكيفيــة
الوقايــة منهــا والممارســات الصحيحــة للعنايــة
والنظافــة الشــخصية التــي تســاعدهم علــى تأديــة
دورهــم والتركيــز علــى نظافــة األيــدي واتبــاع آداب
الســعال والعطــاس( .تغطيــة الفــم واألنــف بالمرفــق
المثنــي أو اســتخدام المنديــل.
اســتخدام المناديل الورقية عند الســعال أو العطس
والتخلــص مــن المناديــل المســتعملة علــى الفــور فــي
الســالل المخصصــة لذلــك وغســيل األيــدي بعــد ذلــك)
وتوعيـــــة أوليــاء األمــور باإلجــراءات الوقائيـــــة والتنبيــه
علــى عــدم إحضــار أو إرســال الطــالب إلــى المدرســة
فــي حـــــال ظهــور أعــراض تنفســـــية وزيـــــارة الجهــات
المختصــة لطلــب المشــورة الطبيــة.
يرعــى أوليــاء األمــور عنــد التســجيل أو مراجعــة
المدرســة التقيــد بالتعليمــات (مثــل ارتــداء الكمامــة،
التباعــد الجســدي ...الــﺦ).
اإلجراءات الوقائية أﺛناء استخدام وسائل
النقل  /الباصات في ﺣال كانﺖ المدرسة
تقدم هﺬه الخدمة:
يجــب مراعــاة إجــراءات الســامة العامــة أﺛنــاء النقــل
والتــي تتلخــص فــي:
تنظيــم األعــداد عنــد الوصــول وعنــد المغــادرة وتجنب
االزدحــام مــع المحافظــة علــى المســافات اآلمنــة أثنــاء
الصعــود والنــزول مــن المركبــة.
تنظيــم نقــل األشــخاص مــن وإلــى المدرســة علــى
دفعــات لتقليــل عــدد األشــخاص ومراعــاة عــدم
االكتظــاظ داخــل المركبــة (التباعــد الجســدي).
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التــزام الســائق والعامليــن المرافقين ومن يســتطيع
بارتــداء الكمامــات داخل المركبة.
القيــام بﺈجــراءات التنظيــف والتطهيــر للمركبــات
قبــل وبعــد كل اســتخدام.
اإلجراءات في ﺣال االشتباه باإلصابة
علــى المرشــد الصحــي تفقــد حالــة الطــالب يوميــً وفــي
حــال وجــود طالــب لديــه أعــراض عليــه إتبــاع مــا يلــي:
التواصــل مــع ولــي أمــر الطالــب إلبالغــه بحالــة الطالــب
الصحيــة.
إحالة الطالب إلى المركز الصحي.
التأكيــد علــى عــدم حضــور الطالب المريض للمدرســة
حتــى شــفائه وفــي حــال كانــت الحالــة مؤكــدة اإلصابــة
بفيــروس كورونــا ال يســمح للطالــب بالعــودة إلــى
المدرســة حتــى يتــم فحصــه وتزويــده بتقريــر طبــي
يفيــد بانتهــاء فتــرة العــدوى.

عزل الطاب المشتبه بهم
فــي حــال ظهــرت أي أعــراض علــى أحــد مــن الطــالب
يتــم عزلــه مباشــرة عــن باقــي الطــالب فــي غرفــة
مســتقلة تحــت إشــراف المشــرف أو المشــرفة (مــع
االلتــزام بالمالبــس الواقيــة والكمامــة وغســل األيــدي)
لحيــن اســتالمه مــن قبــل األهــل وتحويلهــم إلــى
الجهــات المختصــة إلــى إقــرب مستشــفى.
يتــم متابعــة المخالطيــن حســب تعليمــات وزارة
الصحــة .وعلــى المســؤول عــن المدرســة أو مــن ينوبــه
تفقــد حالــة األطفــال والموظفيــن اآلخريــن يوميــً وفــي
حــال وجــود شــخص لديــه أعــراض عليــه إتبــاع مــا يلــي:
يجــب عــدم الحضــور إلــى العمــل (الموظفيــن
والعامليــن) فــي المركــز وكذلــك أوليــاء األمــور
واألطفــال فــي حــال تــم اكتشــاف األعــراض خــالل
وجودهــم بالبيــت.
ارتــداء كمامــة مــن قبــل المشــتبه بــه ووضعــه فــي
مــكان منعــزل عــن االخريــن.

متابعة المخالطين

التواصل مع ولي األمر إلبالغه بحالة الطالب.

فــي حــال تحويــل أحــد الطلبــة إلــى المركــز الصحــي أو تــم
إكتشــاف حالــة خــارج المدرســة يتــم التنســيق بيــن المركــز
الصحــي والمدرســة بالتنســيق مــع إدارة الصحــة المدرســية
بالمنطقــة إلتبــاع مــا يلــي:

تحويــل المشــتبه بــه إلــى اقــرب مستشــفى داخــل
المحافظــة.

متابعــة المخالطيــن مــن قبــل المرشــد الصحــي
بالســؤال عــن األعــراض حســب توجيهــات وزارة
ا لصحــة .
التأكيــد علــى عــدم حضــور الطلبــة المخالطيــن
للمريــض إن لــزم األمــر لمــدة تعــادل فتــرة حضانــة
المــرض بتوجيــه مــن المركــز الصحــي.

التأكيــد علــى عــدم حضــور الطالــب أو الموظــف
إلــى المركــز حتــى شــفائه وفــي حــال كانــت الحالــة
مؤكــدة لﻺصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد ال يســمح
بالعــودة حتــى يتــم فحصــه وتزويــده بتقريــر طبــي
يفيــد بانتهــاء فتــرة العــدوى.
يفضــل اســتخدام التطبيقــات الموصــى بهــا مــن قبــل
وزارة الصحة.
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إجراءات منع وضبط العدوى
التي يتم التعامل بها مع

حاالت الوفاة بمرض
كورونا كوفيد19-
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يجــب االســتمرار عنــد وفــاة الشــخص المصــاب
بفيــروس كورونــا بتطبيــق احتياطــات منــع العــدوى
(رذاذ /تالمــس) ،التــي كانــت تطبــق علــى المريــض
أثنــاء حياتــه داخــل أقســام العــزل.
التأكــد مــن توافــر معــدات الحمايــة الشــخصية
المناســبة ،بمــا يشــمل وجــود مريــول ،ورداء بأكمــام
طويلــة مانــع للســوائل ،قفــازات ،واق للوجــه أو نظــارات
واقيــة وأحذيــة طويلــة.
المتوفى إلى ﺛاجة المستشفى
نقل ﹸ
المتوفــى بالشراشــف المحيطــة بهــا ،وتنقل
يتــم رفــع ُ
علــى عربــة (القابلــة للتنظيــف والتطهيــر) مــع مراعــاة
ارتــداء الواقيــات الشــخصية( :كمامــة الوجــه ،قفــازات،
مريــول طويــل ،النظــارة الواقيــة أو واقــي الوجــه،
غطــاء الــرأس ،الحــذاء البالســتيكي) مــع االلتــزام بخلــع
الواقيــات بطريقــة صحيحــة واالهتمــام التــام بغســل
األيــدي عنــد االنتهــاء مــن خلــع الواقيــات الشــخصية
(فــي مــكان توصيــل الجثــة).
ال حاجــة لتطهيــر الجســم قبــل نقلــه إلــى منطقــة
الجثــث.
ضمــان إزالــة جميــع الخطــوط والقســطرة واألنابيــب
المتوفــى.
األخــرى والالصــق مــن جثــة ُ
لــف الجســم بقطعــة قمــاش ونقلــه فــي أقــرب وقــت
ممكــن إلــى الطــب الشــرعي (المشــرحة).
التــزام الكــوادر الموجــودة بالطــب الشــرعي بارتــداء
أيضــً كافــة وســائل الوقايــة الشــخصية الضروريــة.

المحيطين بالحالة أﺛناء الغسيل
يجــب أن يمنــع دخــول أفــراد ال حاجــة لوجودهــم أثنــاء
الغســل وفــى حالــة الضــرورة يجــب االبتعــاد عــن
الجثــة لمســافة أكثــر مــن واحــد متــر وارتــداء الواقيــات
المناســبة مثــل كمامــة الوجــه ،قفــازات المريــول
الطويــل ،النظــارة الواقيــة أو واقــي الوجــه ،إعطــاء
األســرة تعليمــات واضحــة بعــدم لمــس أو تقبيــل
المتوفــى ويجــب علــى أي شــخص ســاعد فــي تحضيــر
ُ
الجســم غســل أيديهــم جيــدﴽ بالمــاء والصابــون عنــد
االنتهــاء؛ يجــب أال يشــارك األطفــال وكبــار الســن (<6٠
عامــً) وأي شــخص يعانــي مــن أمــراض مزمنــة (مثــل
أمــراض الجهــاز التنفســي أو أمــراض القلــب أو مــرض
الســكري أو ضعــف الجهــاز المناعــي) فــي تجهيــز
الجثــة.
المتوفــى مالبســه وأغراضــه يجــب
فــي حــال أراد أهــل ُ
بالمتوفــى فــي الغســالة
غســل المالبــس الخاصــة ُ
بالمــاء الدافــﺊ عنــد درجــة حــرارة  9٠-6٠درجــة مئويــة
ومنظفــات الغســيل ،ومســح األغــراض بالكحــول
الطبــي.
المتوفــى يرغبــون فــي إلقــاء
إذا كان أفــراد أســرة ُ
نظــرة علــى الجثمــان ،فلهــم ذلــك ،لكــن البــد مــن
المتوفــى أو تقبيلــه
تذكيرهــم بضــرورة عــدم لمــس ُ
باإلضافــة إلــى شــروط الســالمة العامــة( ،حفــﻆ مســافة
ال تقــل عــن متــر واحــد بيــن الشــخص والشــخص اآلخــر،
وكذلــك بيــن أي موظــف مــن الموظفيــن الموجوديــن،
أثنــاء إلقــاء النظــرة األخيــرة علــى الجثمــان ،وأن يقومــوا
بتنظيــف أيديهــم بعــد ذلــك.
توضــع الجثــة بعــد التغســيل والتكفيــن بكيــس
اإلخــالء (الكيــس المخصــص للجثــث).

إجراءات الغسل والتكفين
القائم بتغسيل الحالة

ينبغــي تجهيــز الجثــث فــي المشــرحة أو فــي
المستشــفى ،وفقــً للمبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة،
قبــل تســليمها إلــى األســرة.

ارتــداء الواقيــات الشــخصية المناســبة (كمامــة وجــه،
قفــازات ،مريــول طويــل مقــاوم للســوائل ،النظــارة
الواقيــة أو واقــي الوجــه ،غطــاء الرأس ،حذاء بالســتيكي
طويــل.
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المتوفى بعد الغسل
إجراءات نقل ﹸ
والتكفين بالسيارة المخصصة لﺬلﻚ
المتوفــى
التأكــد مــن أن الموظفيــن الذيــن يتعاملــون مــع ُ
(موظفــي الرعايــة الصحيــة أو الموظفيــن الذيــن يتعاملون
المتوفيــن ،أو فريــق الدفــن) يطبقــون االحتياطــات
مــع ُ
القياســية.
التأكــد مــن احتــواء ســوائل الجســم المتســربة مــن
المتوفــى).
الفتحــات( .اســتخدام أكيــاس ُ
التقليل من حركة ومناولة الجثة قدر اإلمكان.
ال يلــزم معــدات نقــل خاصــة أو مركبــة ،يراعــى عــدم
تواجــد أشــخاص بالســيارة.
المتوفى بعد الغسل والتكفين.
يتم نقل ُ
إجراءات الدفن
عنــد نقــل الجثــة داخــل المقبــرة يلتــزم مــن يقــوم
بالدفــن بارتــداء الواقيــات الشــخصية.
يراعــى تواجــد أقــل عــدد ممكــن عنــد إدخــال الجثــة
إلــى القبــر.
االلتــزام التــام بغســيل األيــدي أو دلكهــا بالكحــول
المتوفــى.
لــكل مــن تعامــل مــع ُ
االلتــزام بتنظيــف وتطهيــر كافــة األســطح التــي
تالمســت مــع الجثــة بــدءﴽ مــن (الحمالــة ،ثالجــة حفــﻆ
الموتى ،أســطح ســيارة النقل) باســتخدام المطهرات
المعتمــدة بــوزارة الصحــة (الكلــور الســائل بتركيــز )٪٥
لتركيــز  1مكيــال كلــور لــكل  ٤9مكيــال مــاء (.)٤9:1
ينبغــي لألســرة واألصدقــاء أيضــا أن يتبعــوا اإلرشــادات
المحليــة ،فيمــا يختــص بعــدد األشــخاص الذيــن
يمكنهــم حضــور مراســم إلقــاء النظــرة األخيــرة علــى
الجثمــان أو مراســم الدفــن ،وكذلــك المتطلبــات
المحليــة ذات الصلــة بارتــداء الكمامــة والتباعــد
ونظافــة األيــدي.
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للمتوفــى ،يجــب
األشــخاص المكلفيــن بالدفــن
ُ
أن يرتــدوا وســائل الوقايــة الشــخصية الالزمــة وأن
يغســلوا أيديهــم بالمــاء والصابــون بعــد نــزع تلــك
الواقيــات بمجــرد انتهــاء مراســم الدفــن.
المتوفى يجب مراعاة ما يلي:
في ﺣال تم تشريح ﹸ
إجراءات السامه لﻸفراد:
عنــد إجــراء فحوصــات مــا بعــد الوفــاة وجمــع العينــات
يجــب إشــراك الحــد األدنــى مــن الموظفيــن.
وضــع معــدات الوقايــة الشــخصية( :قبــل الدخــول إلــى
غرفــة التشــريح) وإزالتهــا فــي خــارج الغرفــة.
تجنــب اســتخدام المناشــير الكهربائيــة كلمــا أمكــن
ذلــك وال تســتخدم بخاخــات المــاء ذات الضغــط العالــي
(تجنــب تناثــر الــرذاذ).
ال ُينصح بالتحنيط ،لتفادي التحريك المفرط للجثة.
الﻀوابﻂ الهندسية:
توفيــر غرفــة جيــدة التهويــة مناســبة إلجــراء تشــريح
الجثــث ،أي تهويــة طبيعيــة مــع تدفــق هــواء ال يقــل
عــن  16٠لتــر  /ثانيــة  /أو مــا ال يقــل عــن  1٢تغييــرﴽ فــي
الهــواء فــي الســاعة.
عنــد اســتخدام التهويــة الميكانيكيــة ،ينبغــي
إحــداث ضغــط ســلبي مــن أجــل التحكــم فــي اتجــاه
تدفــق الهــواء.
يجب أن تكون اإلضاءة كافية.
تنظيف البيئة:
يمكــن أن تبقــى الفيروســات التاجيــة البشــرية معديــة
علــى األســطح لعــدة ســاعات ،لــذا يعــد تنظيــف البيئــة
أمــرﴽ بالــﻎ األهميــة.
يجــب أن تبقــى المشــرحة نظيفــة وجيــدة التهويــة
فــي جميــع األوقــات.
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يجــب أن تكــون األســطح واألدوات مصنوعــة مــن مــواد
يمكــن تطهيرهــا بســهولة وصيانتهــا بيــن عمليــات
التشريح.

بعــد التنظيــف ،يجــب أن يكــون مطهــرﴽ يحتــوي
علــى تركيــز بحــد أدنــى  1٠٠٠( ٪٠٫1جــزء فــي المليــون)
هيبوكلوريــت الصوديــوم (مبيــض) ،أو  ٪7٠مــن
اإليثانــول.

يجــب تنظيــف وتعقيــم األدوات المســتخدمة أثنــاء
المتوفــى،
المتوفــى مباشــرة بعــد تشــريح ُ
تشــريح ُ
كجــزء مــن اإلجــراء الروتينــي.

الحــرص علــى تنظيــف البيئــة باســتخدام المطهــرات
المعتمــدة بــوزارة الصحــة.

يجــب تنظيــف األســطح البيئيــة ومــكان تحضيــر الجثة،
أوالً بالصابــون والمــاء ،أو بمحلــول منظــف معتمــد.

المواصفات الفنية والمعدات المطلوبة للحماية الشخصية لﻺجراءات المتعلقة بﺈدارة الوفيات كوفيد19-

إدارة النفايات
والتنظيف
البيئي

الواقيات
الشخصية

غسل األيدي

كيﺲ التخلص

على الكحول أو

من النفايات

قفازات

المياه الجارية

الخطرة بيولوجيﴼ
مريلة باستيكية
مقاومة للماء

صابون سائل عادي

مريول طويل

صابون وماء

لتنظيف اليدين

األكمام

أو منظف

نظارات واقية من
الﻀباب/واقي
منشفة يمكن
التخلص منها
لتجفيف اليدين
)ورق أو منديل(

الوجه
تنفﺲ  -قناع
جراﺣي
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مطهر لﻸسطح
 محلولهيبوكلوريﺖ
 1000) ٪0٫1جزء في
المليون(
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تعليمات ضبط العدوى

في المحطات الثابتة
لفحص الكورونا
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تــم إنشــاء محطــات ثابتــة للتعامــل مــع المرضــى المحتمــل
إصابتهــم بفيــروس كورونــا وألخــذ العينــات والفحــص
األولــي للمرضــى.
مواصفات هﺬه المحطات
مــكان آمــن يتناســب مع األحــوال الجويــة لتوفير حماية
شــاملة مــع ميــزات عمليــة مهمــة :ســهولة الوصــول
إليهــا ،يوجــد لهــا مدخــل ومخــرج آخــر منفصــل عــن
بعضهــا البعــض ويفضــل أن تكــون األرضيــة والجدران
ملســاء وقابلــة للتنظيــف.
الماء والكهرباء والتهوية:
توفيــر مصــدر للطاقــة والميــاه ،التــي تلبــي متطلبــات
(التكييــف والتهويــة وغيرهــا مــن المعــدات) والمــاء
لتنظيــف وغســل األيــدي.
يجــب أن يتــم تجهيزهــا بالمعــدات واألدوات الالزمــة
(مســتلزمات نظافة األيدي ،وســائل الحماية الشــخصية،
المحاليــل المطهــرة والمعقمــة).
إجراءات ضبﻂ العدوى التي يجب التقيد بها
من قبل فريق الفحص
هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات والمعاييــر التــي وضعــت
لمنــع انتقــال العــدوى مــن الشــخص الــذي يتــم فحصــه
إلــى العامليــن فــي المجــال الصحــي وباقــي أفــراد المجتمــع،
وتطبــق علــى الجميــع وفــي جميــع األوقــات بغــض النظــر
عــن تشــخيصهم ،وتقــوم علــى اعتبــار أن كل شــخص
هــو مصــدر محتمــل للعــدوى ،وتعــرف باالحتياطــات
القياســية لضبــط العــدوى وهــي( :نظافــة األيــدي ،الواقيــات
الشــخصية ،نظافــة وتطهيــر البيئــة ،النفايــات الطبيــة).
نظافــة األيــدي مــن أهــم االحتياطــات القياســية علــى

اإلطــالق خصوصــا إن أيــدي العامليــن فــي المجــال الصحــي
مــن الطــرق الرئيســية والمباشــرة لنقــل العــدوى ،ويعــد
الغســيل المتكــرر لأليــدي واحــدﴽ مــن أفضــل الطــرق
لتجنــب انتقــال المــرض وانتشــاره.
مبادئ أساسية لنظافة األيدي
اغســل يديــك بالمــاء والصابــون عنــد اتســاخهما أو
تلوثهمــا بالــدم أو بســوائل الجســم األخــرى بشــكل
ظاهــر للعيــان ،وبعــد خلــع القفــازات وكلمــا دعــت
الحاجــة لذلــك.
طهــر يديــك عــن طريــق فركهمــا بمســتحضر يحتــوي
علــى الكحــول إذا لــم تكونــا متســختين بشــكل
ظاهــر للعيــانُ ،يعــد الكحــول الوســيلة المفضلــة
لتطهيــر اليديــن روتين ّيــً ،كمــا أنــه ســريع ويتــم
توفيــره بشــكل أساســي مــع الفريــق.
وسائل الوقاية الشخصية
هــي الوســائل التــي تحمــي مــن يرتديهــا مــن التعــرض إلــى
رذاذ الشــخص المصــاب بفيــروس كورونــا مباشــر ًة أو عــن
طريــق التالمــس وهــي:
الكمامة الطبية
يجــب علــى الــكادر الطبــي عنــد ســحب العينــة األنفيــة
البلعوميــة ارتــداء الكمامــة عاليــة الفعاليــة .N95
عــدم مواجهــة الشــخص المــراد أخــذ العينــة منــه مــن
األمــام وإنمــا مــن أحــد الجوانــب مــع إجــالس الشــخص
علــى كرســي).
التدريــب علــى تعلــم الطريقــة الصحيحــة الرتــداء
الكمامــة والتخلــص منهــا.
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كيفية ارتداء الكمامة واستعمالها ونزعها والتخلص منها

اغسل يديك بمادة
الكحول لفرك
األيدي ،أو اغسلهما
بالماء والصابون
قبل ارتداء الكمامة.

غط فمك وأنفك
بالكمامة وتأكد
من عدم وجود
فراغات تتخلل
وجهك والقناع.

تجنب لمس
الكمامة أثناء
استعمالها وإن
لمستها ،فاغسل
يديك مباشرة.

استبدل الكمامة بأخرى
جديدة بمجرد تعرضها
للبلل ،وال تعيد
استعمال الكمامات
المعدة لالستعمال
لمرة واحدة .احرص
على نزع الكمامة من
الخلف (وال تلمس
مقدمتها).

تخلص منها فورﴽ
بﺈلقاءها في حاوية
النفايات الطبية
المغلقة؛ واغسل
يديك مباشرة.

استخدام القفازات :Gloves
القفــازات ال تعتبــر بديــال لغســل اليديــن .غســل اليديــن
يقــدم حمايــة أكبــر مــن فيــروس كورونــا ،ففــي حــال لمــس
الوجــه ،ينتقــل الفيــروس مــن القفــاز إلــى الوجــه ،وبذلــك
يمكــن أن تصــاب بفيــروس كورونــا ،وتصبــح القفــازات
مصــدرﴽ للعــدوى بــدالً مــن أن تكــون مصــدرﴽ للوقايــة.
يجــب اســتخدام القفــازات الطبيــة فــي بيئــة طبيــة
فقــط وعنــد تقديــم الرعايــة الطبيــة المباشــرة وخلعهــا
بالطريقــة الصحيحــة بعــد اإلنتهــاء منهــا مباشــرة وغســل
اليديــن.
استخدام المريول :Gown
العمــل علــى ارتــداء المريــول لحمايــة المالبــس (يجــب علــى
الفريــق الطبــي ارتــداء بــدالت العمليــات وعــدم العمــل
بمالبســهم الشــخصية).
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يجــب أن يغطــي الجهــة األماميــة مــن الجســم وأن يكــون
غيــر منفــذ للســوائل وذو أكمــام طويلــة ولــه ربــاط ضاغــط
مــن المطــاط عنــد الرســﻎ.
غطاء الوجه Face Shield
أو النﻈارات الواقية Eye Goggle
يقــدم الحمايــة للوجــه والعينيــن مــن رذاذ الشــخص المــراد
أخــذ العينــة منــه.
اإلجراءات
يقــوم مدخــل البيانــات بتســجيل األســماء والبيانــات
بارتــداء الواقيــات الشــخصية مــع المحافظــة علــى مســافة
األمــان وهــي  ٢متــر و يجــب عليــه عــدم مالمســة أي شــيء
مــع المحافظــة علــى نظافــة األيــدي.
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الشخص الﺬي سيقوم بﺄخﺬ العينات إتباع ما يلي:

ارتداء وسائل
الوقاية الشخصية
( )PPEالتالية :كمامة
طبية عالية الفعالية
( ،)N95كفوف
أحادية االستخدام
( .)latexمريول
الطبي ()Gown
غطاء الوجه (Face
.)shield

نزع الكفوف
مباشرة بعد
االنتهاء من المهمة
وتطهير اليدين
بمادة دلك األيدي
الكحولي وارتداء
قفازات جديدة بين
مريض وآخر (خالل
أخذ عينة وأخرى).

يستطيع الفاحص
اإلبقاء على ارتداء
الواقيات .تغير
القفازات فقط بين
فحص وأخر وتغير
باقي الواقيات إذا
شعر أنها تلوثت
أو تعرضت للتلف
(وحسب حجم
العمل).

التخلص من النفايات الطبية
يتــم التعامــل مــع النفايات الطبية حســب تعليمــات مديرية
صحــة البيئة.
إجراءات نظافة البيئة والتطهير
يجــب التأكيــد علــى عمــال التدبيــر المنزلــي والنظافــة
االلتــزام دائمــا بارتــداء وســائل الوقايــة الشــخصية
المناســبة قبــل القيــام بﺈجــراءات النظافــة والتطهيــر
وعنــد وجودهــم داخــل محطــات الفحــص.
يجــب تنظيــف المحطــة عــدة مــرات يوميــً واالهتمــام
بتنظيــف وتطهيــر األدوات واألســطح التــي يتــم
مالمســتها يوميــً مثــل الهاتــف ،أجهــزة التحكــم،
مقابــض األبــواب ،أســطح األجهــزة والمعــدات ومفاتيــح
اإلضــاءة.
عمليــة التنظيــف دائمــا يجــب أن تســبق عمليــة
التطهيــر ،حيــث نبــدأ بالتنظيــف باســتخدام ســائل
التنظيــف المناســب مــع الفــرك ،ثــم الشــطف الجيــد
بالمــاء ،والتجفيــف ،يجــب أن يبــدأ التنظيــف مــن

خذ العينة من
الشخص المراد
فحصه وهو جالس،
والوقوف إلى جانبه
لتقليل التعرض
المباشر للرذاذ (في
حال استخدام خدمة
الفحص من السيارة
تؤخذ العينة مباشرة
وهو داخل السيارة).

وضع العينة
بعد أخذها في
الكيس الخاص
بها وإحكام إغالقه
لمنع حدوث تلوث
للعينات.

التخلص من الواقيات
الشخصية بعد
االنتهاء من مهمة
الفريق مباشرة واإلبقاء
على الكمامة فقط،
ووضع جميع الواقيات
في كيس النفايات
الطبية والحرص على
غسل األيدي بعد خلع
الواقيات بالطريقة
الصحيحة.

األماكــن األقــل إتســاخً إلــى األماكــن األكثــر اتســاخً
ويتــم غســل األســطح مــن أعلــى إلــى أســفل ويجــب
ارتــداء القفــازات شــديدة التحمــل والقنــاع الطبــي عنــد
التنظيــف.
بعــد ذلــك نبــدأ عمليــة التطهيــر باســتخدام المطهــر
المناســب والموصــى بــه عالميــً (محلــول الكلوريــن
وبتركيــز ( )٪٥أو مركبــات األمونيــا الرباعيــة الجاهــزة
لالســتعمال أو المحلــول المركــز بعــد حلــه يوميــً
بالتركيــز المناســب .يجــب اســتخدام المطهــر وفقــً
لتعليمــات الشــركة المصنعــة وحســب درجــة التركيــز
المطلوبــة والمــدة الالزمــة للتعــرض( .لتحضيــر محلــول
الكلــور بتركيــز  ٪٥يتــم بالنســب التاليــة 1 :مكيــال
كلــور لــكل  99مكيــال مــاء ،أو  1٠مــل كلــور لــكل واحــد
لتــر مــاء) .يتــم حــل الكلــور يوميــً ويحفــﻆ فــي عبــوة
معتمــة وبعيــدﴽ عــن أشــعة الشــمس.
يجب تخصيص عربة لتنظيف المحطة.
يجــب مســح رذاذ الــدم وســوائل الجســم بحــرص
وباســتخدام طــرق آمنــة مــع ارتــداء المالبــس الواقيــة
المناســبة.
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خطوات ارتداء معدات الوقاية الشخصية بما في ذلﻚ المريول

1

3

٦

قم بخلع جميع اإلكسسوارت،
الساعة ،الهاتف المتنقل،
األقالم ..وضعها جانبﴼ.

قم باالنتقال إلى مكان
نﻈيف عند مدخل وحدة
العزل.

4

2

تﺄكد من أن مقاسات معدات
الوقاية الشخصية مناسبة
وذات جودة عالية.

قم بوضع الرداء الطبي
وحﺬاء مطاطي في غرفة
تﻐيير المالبﺲ.

5

قم بﺈجراءات وضع معدات
الوقاية الشخصية تحﺖ إشراف
ومراقبة زميل ﹸمدرب.

قم بتنﻈيف اليدين.

٨

٧
قم بارتداء
القفازات.

1٠

ارتدي المريول الطبي
أحادي االستخدام ،مع
التﺄكد من مقاومته
لتسرب الدم أو سوائل
الجسم أو مسببات
األمراض المنقولة بالدم.

11

ضع غطاء
الوجه أو
النﻈارات
الواقية.

9
قم بارتداء
الكمامة
الواقية.

12

ضع غطاء
الرأس
والرقبة

ارتدي مئزر
أحادي
االستعمال
مقاوم للماء.

خطوات خلع معدات الوقاية الشخصية بما في ذلﻚ المريول
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1

4

٧

9

يجﺐ دائمﴼ القيام بﺈجراءات خلع
معدات الوقاية الشخصية تحﺖ
إشراف ومراقبة زميل ﹸمدرب .تﺄكد من
توفر حاويات مخصصة للتخلص من
معدات الوقاية الشخصية بشكل آمن،
باإلضافة إلى توفر حاويات منفصلة
للمعدات القابلة إلعادة االستخدام.

2

قم بتنﻈيف
اليدين دون
خلع القفازات
الخارجية.

قم بخلع القفازات
الخارجية بالطريقة
الصحيحة (بﺈمكانﻚ
الرجوع إلى الصفحة
 1٠2من هﺬا الدليل)

5

قم بتنﻈيف
اليدين دون
خلع القفازات
الخارجية.

قم بﺈزالة غطاء الرأس
والرقبة بحﺬر تجنبﴼ لتلوث
الوجه وذلﻚ بدءﴽ من أسفل
الﻐطاء من الخلف ولفه إلى
األمام من الداخل إلى الخارج،
وتخلص منه بطريقة آمنة.
قم بعدها بتنﻈيف األيدي.

1٠

قم بﺈزالة النﻈارات الواقية
عن طريق سحﺐ الخيط من
خلف الرأس وتخلص منها
بشكل آمن .قم بعدها
بتنﻈيف األيدي.

11

3

٨

قم بخلع المئزر مع االنحناء
لﻸمام بحﺬر تجنبﴼ لتلوث
األيدي .عند إزالة المئزر ،قم
بتمزيقه من الرقبة ولفه
ألسفل دون لمﺲ المنطقة
األمامية ،ثم أمسكه من
الﻈهر ولف المئزر لﻸمام.

٦

ثم قم
بتنﻈيف
اليدين مرة
أخرى.

انزع المريول عن طريق
فﻚ العقدة أوالﹰ ،ثم
اسحبه من الخلف إلى
األمام ولفه من الداخل
إلى الخارج للتخلص
منه بﺄمان .قم بعدها
بتنﻈيف األيدي.

قم بﺈزالة الكمامة من خلف الرأس وذلﻚ
برفع الخيط السفلي أوالﹰ إلى فوق الرأس
ثم سحﺐ الخيط العلوي من خلف الرأس
إلى األمام والتخلص منها بشكل آمن .قم
بعدها بتنﻈيف األيدي.

12
قم بخلع الحﺬاء المطاطي من دون
لمسه .إذا أردت استخدام الحﺬاء
نفسه خارج منطقة الخطر ،تﺄكد
من إزالة التلوث عنه جيد ﹸا وإبقاءه
نﻈيفﴼ قبل مﻐادة المنطقة .وقم
بعدها بتنﻈيف األيدي.

قم بخلع القفازات بالطريقة
الصحيحة وتخلص منها
بشكل آمن .قم بتنﻈيف
األيدي بالطريقة الصحيحة.
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تعليمات

العزل المنزلي
للمرضى المؤكد إصابتهم
بفيروس كوفيد19-
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العزل الصحي
العــزل الصحــي هــو فصــل الشــخص الــذي تأكدت
إصابتــه بكوفيــد 19-عــن اآلخريــن الحتــواء ومنــع
انتقــال العــدوى.

تقييم البيئة المنزلية
يجــب تقييــم مــا إذا كان المنــزل المعنــي مناســبً للعــزل
وتوفيــر الرعايــة لمصــاب كوفيــد ،19-بمــا فــي ذلــك توفــر
جميــع مــا يحتاجــون إليــه لاللتــزام بالتوصيــات المتعلقــة
بالعــزل المنزلــي .علــى ســبيل المثــال:
مســتلزمات نظافــة األيــدي ومــواد التنظيــف
والتطهيــر والوصــول إلــى الميــاه والصــرف الصحــي.

الخطوات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ قرار
عزل المريض منزليﴼ
تقييــم المريــض مــن قبــل الطبيــب لمعرفــة إمكانيــة
تلقــي الرعايــة فــي المنــزل.

القــدرة علــى فــرض القيــود وااللتــزام بهــا علــى حركــة
األشــخاص حــول المنــزل أو منــه.
ضمــان العــزل الكافــي وتدابيــر الوقايــة مــن العــدوى
فــي المنــزل.

التأكد من بيئة المنزل بحيث يكون مناسبً للعزل.
العمــل علــى متابعــة المخالطيــن للمصــاب داخــل
المنــزل.
توفــر وســائل الوقايــة الشــخصية المناســبة لرعايــة
المصــاب والحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل المنــزل.
الجهات المعنية
 .1العامليــن الصحييــن المســؤولين عــن متابعــة المرضــى
المعزوليــن.
 .2مقدمــي الرعايــة (وهــم :اآلبــاء واألزواج وأفــراد األســرة)،
علــى أن يتــم إرشــادهم إلــى الســبل المثلــى لمــا يلــي:
كيفيــة رعايــة المرضــى والتقليــل مــن مخاطــر العــدوى
(مــن إجــراءات النظافــة واســتخدام معــدات الوقايــة
الشــخصية والتخلــص منهــا).
التعــرف علــى العالمــات التــي تــدل علــى أن حالــة
مريــض الكوفيــد 19-تــزداد ســوءﴽ وأنــه يحتــاج إلــى
إرســاله إلــى منشــأة صحيــة.
التعــرف علــى آليــة التواصــل الفاعــل بيــن مقدمــي
الرعايــة فــي المنــزل ومقدمــي خدمــات الصحــة
المجتمعيــة ،وكذلــك وصــول المرضــى إلــى المرافــق
الصحيــة.

العائــالت التــي لديهــا أطفــال وتــم عزلهــم داخــل
األســرة يجــب ان يعلمــوا أن إصابتهــم بالمــرض
محتمــل ،واالتفــاق مســبقً علــى كيفية رعايــة األطفال
فــي حالــة مــرض مقدمــي الرعايــة األساســيين .ويجــب
أن يتــم تحديــد ذلــك بالتشــاور مــع مقدمــي الرعايــة
والطفــل .إذا كان هــؤالء أو غيرهــم مــن األشــخاص
المعرضيــن للخطــر (كبــار الســن وذوي اإلعاقــة)
موجوديــن فــي بيئــة المنــزل وال يمكــن فصلهــم
عــن األســرة فيجــب االتفــاق مــع مقــدم الرعايــة لتوفيــر
مــكان بديــل لعــزل المريــض ،بموافقــة المريــض،
وموافقــة مقــدم الرعايــة ،وأفــراد األســرة.
إجراءات العزل المنزلي
إذا ظهــرت نتيجــة فحــص ( )PCRإيجابيــة لشــخص وال
تظهــر عليــه األعــراض المرضيــة فيتــم عــزل المريــض
منزليــً عشــرة أيــام وحجــر أفــراد العائلــة لمــدة عشــرة
أيــام مــن تاريــﺦ ظهــور نتيجــة الفحــص .أمــا إذا كانــت
األعــراض خفيفــة فيتــم عــزل المصــاب ثالثــة عشــر
يومــً علــى األقــل علــى أن ال تكــون لديــه أعــراض خــالل
الثالثــة أيــام األخيــرة.
يتــم إبــالغ مديريــات الشــؤون الصحيــة /قســم رصــد
األمــراض فــي المحافظــات مــن قبــل مديريــة األمــراض
الســارية بنتائــج العينــات اإليجابيــة يوميــً كل حســب
محافظتــه لمتابعــة هــؤالء األشــخاص فــي منازلهــم.
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يتــم إبــالغ المصــاب بالنتيجــة اإليجابيــة للفحــص مــن
قبــل فريــق ( )111وتزويــده بﺈرشــادات العــزل المنزلــي إذا
انطبقــت عليــه شــروط العــزل المنزلــي.
فــي حــال كان المنــزل مناســبً ويفــي بشــروط العــزل
المنزلــي يقــوم المعنييــن بالمتابعــة والرصــد النشــط
للمريــض والمخالطيــن المباشــرين لــه طــوال فتــرة
العــزل ومدتهــا عشــرة أيــام من خالل الزيــارات المنزلية
(مديريــة الشــؤون الصحيــة المعنيــة ،الجهــات األمنيــة)
أو االتصــال الهاتفــي ( )111أو كليهمــا معــً وبشــكل
دوري ومنتظــم (كل يــوم) للتأكــد مــن اســتمرارية
التقيــد بﺈرشــادات وشــروط العــزل المنزلــي المبينــة
فــي النشــرة وكذلــك التأكــد مــن عــدم ظهــور أيــة
أعــراض مرضيــة علــى الشــخص أو أي مــن أفــراد أســرته
كﺈرتفــاع الحــرارة أو الســعال أو ضيــق التنفــس.
مــن خــالل المتابعــة ،إذا الحــﻆ الطبيــب أو الشــخص
المــوكل لــه بالمتابعــة أن الشــخص المعــزول فــي
المنــزل غيــر متقيــد بشــروط العــزل المنزلــي عليــه أن
يقــوم فــورﴽ بﺈبــالغ خليــة األزمــة ( )193فــي المحافظــة
المعنيــة بذلــك التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة والصحيــة
الفوريــة الالزمــة.
فــي حــال وجــد مقــدم الخدمــة أن ظــروف المســكن
واألســرة ال تناســب العــزل المنزلــي فعليــه االتصــال
برقــم هاتــف ( )111واإلبــالغ عــن ذلــك ليتــم إخضاعــه
للعــزل المؤسســي فــي المؤسســات المعتمــدة مــن
قبــل وزارة الصــة لهــذه الغايــة.
فــي حــال تطــورت حالــة المريــض واســتدعت العــالج
فــي المستشــفى فيتــم تحويــل المريــض إلــى
المستشــفيات المعتمــدة للتقييــم والعــالج وذلــك
مــن خــالل االتصــال علــى رقــم هاتــف ( )111و بالتنســيق
مــع خليــة األزمــة فــي كل محافظــة لنقــل المريــض إلــى
المستشــفى.
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إذا كانــت العينــة اإليجابيــة لشــخص يســكن ضمــن
عمــارة مؤلفــة مــن شــقق ســكنية ،فــال يتــم حجــر
جميــع ســكان العمــارة بــل يكتفــي بحجــر العائلــة
ضمــن نطــاق المنــزل فقــط.
يتــم خــالل فتــرة عــزل المصــاب متابعــة أفــراد العائلــة
المحجوريــن (المخالطيــن المباشــرين) هاتفيــً مــن
قبــل ( )111وبشــكل دوري لﻺطمئنــان علــى عــدم
حــدوث أعــراض علــى أي فــرد مــن أفــراد العائلــة.
األشــخاص القادميــن مــن خــارج البــالد وحســب
تعليمــات وزارة الصحــة يتــم إجــراء الفحــص ()PCR
فــي مطــارات المملكــة والمعابــر الحدوديــة األخــرى
واالنتظــار لحيــن ظهــور النتيجــة .وفــي حــال كانــت
نتيجــة الفحــص إيجابيــة وال توجــد علــى الشــخص
أعــراض مرضيــة فيطبــق عليــه إجــراءات العــزل
المنزلــي حســب تصنيــف حالتــه الصحيــة.
فــي اليــوم العاشــر مــن العــزل المنزلــي بالتنســيق مــع
مديريــة الشــؤون الصحيــة المعنيــة يتــم فــك العــزل
المنزلــي عــن المصــاب إذا لــم يكــن يعانــي مــن أعــراض
دون إعــادة فحــص ( )PCRللمصــاب.
يقــوم ( )111بتزويــد مديريــة األمــراض الســارية أو مديريــة
الشــؤون الصحيــة المعنيــة بتقريــر يومــي (يتضمــن
أســماء المرضــى وأرقــام هواتفهــم ومــكان الســكن
بالتفصيــل).
تقــوم مديريــة األمــراض الســارية أو مديريــة الشــؤون
الصحيــة المعنيــة بعمــل االســتقصاء الوبائــي للحــاالت
مــن أجــل متابعــة المخالطيــن مــن قبــل فــرق التقصــي
الوبائــي بعــد تزويدنــا بالكشــوفات والتقريــر اليومــي
مــن (.)111

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

يجب أن يكون مكان إقامته مناسبً للعزل المنزلي.

شروط العزل المنزلي لﻸشخاص المصابين

أال يعانــي مــن أمــراض نقــص المناعة (اإليدز ،الســرطان
والعالجــات المثبطــة للمناعــة ومــا إلى ذلك).

التقيــد بﺈجــراءات ضبــط العــدوى والســالمة العامــة
وضمــان اإلمــدادات الكافيــة لمعــدات الحمايــة
الشــخصية المناســبة لــكل مــن المرضــى ومقدمــي
الرعايــة الصحيــة.

عامً.
أال يزيد عمره عن ً 6٥
أال يعانــي مــن األمــراض المزمنــة غيــر المســيطر
عليهــا مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم ،الســكري ،أمــراض
القلــب ،أمــراض الرئــة ،الكبــد ،الكلــى المزمنــة واألوعية
الدمويــة.

المراقبــة الدقيقــة أليــة عالمــات أو أعــراض تدهــور فــي
حالتهــم الصحيــة.
ال يســمح بالعــزل المنزلــي إال بعــد التقييــم مــن
الطبيــب المعالــج والتأكــد أن المريــض ال يعانــي مــن
أعــراض وتنطبــق عليــه شــروط العــزل المنزلــي بعــد
ثبــوت اإلصابــة بواســطة فحــص .PCR

أن يكــون مقــدم الرعايــة الصحيــة متاحــً لتقديــم
الرعايــة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع خــالل
مــدة العــزل.

أن تكــون درجــة حــرارة الشــخص أقــل مــن  37٫٥درجــة
مئويــة.

أن يلتــزم المريــض بمراقبــة حالتــه الصحيــة وإبــالغ ()111
عــن أي تطــورات بخصــوص األعــراض المرضيــة.

العناية الطبية
يجب على المريض او ذويه طلب العناية الطبية الفورية في ﺣال ﻇهور أي من العامات أو األعراض التالية:

ارتفاع درجة
الحرارة أكثر
من37٫٥درجة
مئوية.

صعوبة
التنفس.

ألم /ضغط
مستمر في
الصدر.

ضعف أو
تنميل
في أي من
االطراف.

ظهور زرقة في
الشفاه /الوجه.

االرتباك العقلي.

تداخل
الكالم /
النوبات.
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متطلبات العزل المنزلي
المريض:
يتــم وضــع المصــاب فــي غرفــة مفــردة جيــدة التهويــة
(مثــل النافــذة المفتوحــة).
الحــد مــن عــدد القائميــن علــى رعايــة المصــاب،
وتعييــن شــخص واحــد يتمتــع بصحــة جيــدة بشــكل
مثالــي دون وجــود حــاالت مزمنــة أو ظــروف ضعــف
المناعــة.
ال يســمح بالزيــارة حتــى يتعافــى المريــض تمامــً مــن
العالمــات واألعــراض وانتهــاء فتــرة العــزل المنزلــي
للمصــاب أو فتــرة الحجــر للمخالطيــن.
عزلــه فــي غرفــة مســتقلة عــن باقــي أفــراد األســرة
والحفــاظ علــى مســافة ال تقــل عــن متــر ونصــف المتــر
عــن الشــخص المريــض واســتخدام وســائل الوقايــة
الشــخصية عنــد التعامــل معــه أو مــع متعلقاتــه
الشــخصية.
الحد من حركة المريض وتقليل المساحة المشتركة.
التأكــد مــن أن المســاحات المشــتركة (مثــل المطبــﺦ
والحمــام) جيــدة التهويــة.
نﻈافة األيدي:
تعتبــر األيــدي مــن الطــرق الرئيســية والمباشــرة لنقــل
العــدوى ويعــد الغســيل المتكــرر لأليــدي واحــدﴽ مــن
أفضــل الطــرق لتجنــب انتقــال المــرض وانتشــاره.
الحــرص الدائــم علــى غســيل األيــدي بالمــاء والصابــون
لمــدة تزيــد عــن  6٠-٤٠ثانيــة أو اســتخدام معقــم
كحولــي يحتــوي علــى  ٪7٠مــن الكحــول علــى األقــل
لمــدة ( 3٠-٢٠ثانيــة).
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تطبيــق آداب الســعال مــن قبــل الجميــع ،وخاصــة
المصابيــن (تغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء الســعال أو
العطــس باســتخدام المناديــل أو الكــوع والتخلــص
مــن المناديــل فــورﴽ بطريقــة ســليمة ثــم غســل
األيــدي).
ارتداء الكمامات:
يجــب علــى مقــدم الرعايــة ارتــداء كمامــة طبيــة
محكمــة اإلغــالق لتغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء وجــوده
فــي نفــس الغرفــة مــع المريــض والمحافظــة علــى
التباعــد االجتماعــي فــي جميــع االوقــات.
يجب عدم لمس مقدمة الكمامة أو التعامل معها.
إذا أصبحــت الكمامــة مبللــة أو متســخة باإلفــرازات،
يجــب اســتبدالها علــى الفــور بكمامــة نظيفــة وجافــة.
قم بﺈزالة الكمامة باستخدام تقنية مناسبة.
قــم بغســل األيــدي بعــد خلــع الكمامــة وتخلــص منهــا
بطريقة مناســبة.
ال تعيــد اســتخدام الكمامــة ذات االســتخدام الواحــد
وتخلــص منهــا بعــد اســتخدامها.
استخدام القفازات:
تجنــب مالمســة ســوائل الجســم بشــكل مباشــر،
وخاصــة إفــرازات الفــم أو الجهــاز التنفســي والبــراز.
اســتخدم القفــازات أحاديــة االســتخدام والكمامــة
الطبيــة عنــد التعامــل مــع المريــض والنفايــات
المتعلقــة بــه.
غسل اليدين قبل وبعد إزالة القفازات والكمامة.
عدم استخدام الكمامة أو القفازات ألكثر من مرة.
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أواني الطعام والشراب
يمنــع مشــاركة أو تقاســم أوانــي الطعــام والشــراب
المســتعملة مــع المصــاب.
يفضــل اســتخدام المنتجــات ذات االســتعمال األحــادي
ويجــب التخلــص منهــا مباشــرة.
عنــد الضــرورة إلعــادة اســتخدام الوانــي يكفــي
اســتخدام المنظفــات والمــاء الســاخن لتنظيــف
أوانــي الطعــام.
التعامل مع البياضات
غســل المالبــس والشراشــف حســب الطريقــة
ا لر و تينيــة .
ضع البياضات الملوثة في كيس الغسيل.
تجنــب مالمســة الجلــد للمالبــس مباشــرة بالمــواد
الملوثــة.
تنظيــف المالبــس وأغطيــة الســرير ومــا إلــى ذلــك،
باإلضافــة إلــى المالبــس الخاصــة بالمصــاب باســتخدام
المــاء الســاخن ومســتحضرات التنظيــف حيــث
يعتبــر كافيــً لتطهيرهــا (يفضــل درجــة حــرارة 9٠-6٠
م) ويجــب اســتخدام قفــازات شــديدة التحمــل عنــد
تنظيفهــا وجففهــا جيــدﴽ.
تنﻈيف األسطﺢ:
تنظيــف وتطهيــر األســطح التــي يتــم لمســها
بشــكل متكــرر يوميــً ،مثــل طــاوالت الســرير ،أطــراف
األســرة ،وغيرهــا مــن غــرف النــوم وأثــاث المنــزل .يجــب
اســتعمال مطهــرات مثــل الكلــور بتركيــز  99:1جــزء
مــن المــاء ( 1مكيــال كلــور لــكل  99مكيــال مــاء).

تنظيــف وتطهيــر أســطح الحمــام والمرحــاض بعــد
كل اســتخدام .يجب اســتخدام الصابون أو المنظفات
المنزليــة العاديــة للتنظيــف أوالً وبعــد ذلــك يجــب
اســتخدام مطهــر منزلــي منتظــم يحتــوي علــى ٪٠٫٥
هيبوكلوريــت الصوديــوم؛ كمــا ويجــب وضــع القفــازات
والكمامــات.
يجــب عــدم مشــاركة أدوات الطعــام أو المناشــف أو
بياضــات األســرة.
نصائﺢ ومالحﻈات
يفضــل إبعــاد األطفــال وكبــار الســن واألشــخاص الذيــن
لديهــم أمــراض مزمنــة مــن المحيــط الــذي يتواجــد
فيــه الشــخص المعــزول.
توفيــر مخــزون كاف مــن وســائل الوقايــة الشــخصية
ومــواد التطهيــر ألفــراد األســرة مثــل الصابــون
والمطهــرات والقفــازات والكمامــات .....الــﺦ.
بعــد إنهــاء مــدة العــزل وفــي حــال عــدم ظهــور أعراض
مرضيــة علــى الشــخص طيلــة فتــرة العــزل يعطــى
إقــرار مــن قبــل مديــر الشــؤون الصحيــة بأنــه قــد أنهــى
مــدة العــزل ويمكنــه ممارســة حياتــه الطبيعيــة.
إذا اشــتكى الشــخص المعــزول مــن أيــة أعــراض
كﺈرتفــاع درجــة الحــرارة أو الســعال أو ضيــق التنفــس أو
أيــة أعــراض تنفســية أخــرى فيتــم اتبــاع مــا يلــي:
 .1إبــالغ الجهــة الصحيــة المعنيــة ( )111بذلــك ليتــم نقلــه
إلــى مــكان العــزل المخصــص لمثــل هــذه الحــاالت فــي
المستشــفيات.
 .٢خــالل نقــل الشــخص إلــى المستشــفى يجــب أن
يوضــع لــه كمامــة وينقــل مــن خــالل ســيارة إســعاف
مــع اتخــاذ جميــع احتياطــات ضبــط العــدوى وفــي حــال
اإلضطــرار إلــى نقلــه بمركبــة عاديــة فيجــب أن تكــون
مركبــة خاصــة وليســت مخصصــة للنقــل العــام.
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ينتقــل فيــروس كورونــا بشــكل أساســي مــن خــالل
قطــرات الجهــاز التنفســي باالتصــال مــع األشــخاص الذيــن
قــد أصيبــوا بـــ كوفيــد 19-أو مالمســة األســطح الملوثــة.
وهــذا يتطلــب وضــع معايــر وتدابيــر وقائيــة فــي أماكــن
العمــل مــع الحــرص وتعزيــز هــذه المعايــر من حيــث التباعد
الجســدي والمــادي ،وغســل اليديــن ،وآداب التنفــس،
والرصــد الحــراري المحتمــل ،باإلضافــة إلــى مراقبــة االمتثــال
لهــذه التدابيــر والتــي تشــتمل علــى مــا يلــي:
نﻈافة اليدين:

تأكــد مــن توفــر كمامــات الوجــه الطبيــة والمناديــل
الــورق فــي مــكان العمــل ،خاصــة للمصابيــن بســيالن
األنــف أو الســعال فــي العمــل ،إلــى جانــب ســالل مــع
أغطيــة للتخلــص مــن المناديــل الورقيــة.
ارتــداء الكمامــة أو غطــاء الوجــه ومــن المهــم جــدﴽ
ضمــان االســتخدام اآلمــن والتخلــص منهــا بطريقــة
صحيحــة.
التباعد الجسدي:

غســل اليديــن بانتظــام بالمــاء والصابــون أو تطهيــر
اليديــن باســتخدام المطهــر الكحولــي قبــل بــدء
العمــل وقبــل تنــاول الطعــام ،بشــكل متكــرر أثنــاء
الــدوام ،خاصــة بعــد االتصــال بزمــالء العمــل أو العمالء،
بعــد الذهــاب إلــى الحمــام ،بعــد االتصــال مــع اإلفــرازات
والفضــالت وســوائل الجســم ،بعــد مالمســة األشــياء
التــي يحتمــل أن تكــون ملوثــة (القفــازات ،المالبــس،
الكمامــة ،المناديــل المســتعملة ،والنفايــات) وفــور
إزالــة القفــازات ومعــدات الحمايــة األخــرى ولكــن قبــل
لمــس العيــن أو األنــف أو الفــم.

وضــع عالمــات علــى األرض ،وحواجــز للحفــاظ علــى
المســافة اآلمنــة للمســاحات المشــتركة ،مثــل
(المصاعــد ،المخــازن ،الممــرات ،المقاصــف ،الســاللم)
حيــث قــد يحــدث تجمــع أو طابــور للموظفيــن أو
المراجعيــن وتجنــب االزدحــام.

وضــع مطهــرات فــرك اليديــن فــي أماكــن بــارزة
وظاهــرة فــي محيــط مــكان العمــل .والتأكــد مــن
جاهزيتهــا بانتظــام.

التقيــد التــام مــن قبــل الموظفيــن بااللتــزام بمــكان
العمــل وعــدم التنقــل بيــن األقســام المختلفــة وباقــي
مديريــات الــوزارة.

عــرض الملصقــات والمنشــورات واللوحــات اإلرشــادية
التــي تعــزز مــن نظافــة األيــدي.

التقليــل مــن الحاجــة إلــى االجتماعــات ،ويمكــن
اســتخدام أســاليب المؤتمــرات عــن بعــد وتعزيــز
ترتيبــات التحويــل أو تقليــل أعــداد الــكادر أو تقســيم
الفريــق ،أو العمــل عــن بعــد واالحتفــاظ بســجالت
الحضــور واالجتماعــات مــن أجــل تســهيل أو إجــراء
تتبــع المخالطيــن وفــي حــال مــرض أحــد العامليــن.

التأكيــد على ســهولة وصــول الموظفين والمراجعين
إلــى األماكــن التــي يمكنهــم غســل أيديهــم بالمــاء
والصابــون أو مــادة فــرك اليديــن الكحولــي.
نﻈافة الجهاز التنفسي
(آداب العطﺲ والسعال):
تعزيــز آداب العطــس والســعال مــن قبــل جميــع
النــاس فــي مــكان العمــل.

العمــل علــى اســتحداث تدابيــر مــن شــأنها الحفــاظ
علــى مســافة ال تقــل عــن متــر واحــد بيــن الموظفيــن
وتجنــب االتصــال الجســدي المباشــر مــع اآلخريــن (مثــل
المعانقــة واللمــس والمصافحــة).

تقليــل كثافــة األشــخاص فــي المديريــة (ال يزيــد عــن
شــخص واحــد ل (كل  1٠أمتــار مربعــة) .فــي حــال عــدم
إمكانيــة تنفيــذ التباعــد الجســدي بخصــوص نشــاط
معيــن ،يؤخــذ باالعتبــار الحاجــة إلــى اســتمرار هــذا
النشــاط ،مثــل األنشــطة المتداخلــة ،الطلــب مــن
العامليــن العمــل جنبــً إلــى جنــب بــدالً مــن وجهــً
لوجــه أو المواجهــة بعيــدﴽ عــن بعضهــم البعــض.
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التنﻈيف والتطهير البيئي المنتﻈم:
التنظيــف باســتخدام المــاء والصابــون أو المنظفــات
المحايــدة والعمــل الميكانيكي (التنظيف بالفرشــاة)،
يزيــل األوســاخ والمــواد األخــرى مــن األســطح .بعــد
اكتمــال عمليــة التنظيــف يتــم اســتخدام المطهــرات
المعتمــدة.
يجــب إعطــاء األســطح عاليــة اللمــس والمناطــق
شــائعة االســتخدام األولويــة للتطهيــر مثــل (مقابــض
األبــواب ،النوافــذ ،مفاتيــح اإلضــاءة ،أســطح الحمــام،
المراحيــض والصنابيــر ،األجهــزة الشــخصية التــي
تعمــل باللمــس ،ولوحــات مفاتيــح الكمبيوتــر
الشــخصية ،وأســطح العمــل).
يجــب دائمــً تحضير محاليــل المطهرات واســتخدامها
وفقــً لتعليمــات الشــركة الصانعــة ،بمــا فــي ذلــك
تعليمــات الســالمة العامــة لعمــال التنظيــف،
واســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية ،وتجنــب
خلــط المطهــرات الكيميائيــة المختلفــة.
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اســتخدام مطهــر منزلــي منتظــم يحتــوي علــى ٪ ٠٫٥
هيبوكلوريــت الصوديــوم ؛ بالنســبة لألســطح التــي
ال يمكــن تنظيفهــا بالمبيــض .يمكــن اســتخدام ٪7٠
مــن اإليثانــول (الكحــول) وأن يرتــدي عمــال التنظيــف
معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة (.)PPE
التعليمات الخاصة باستخدام المصاعد
تعتبــر المصاعــد إحــدى أكثــر األماكــن التــي يمكــن
للشــخص أن تنتقل إليه العدوى من خالل اســتخدامه
حيــث أنــه يعتبــر مــكان كثيــر االســتخدام واللمــس
ممــا يزيــد مــن احتماليــة تلوثــه وعــدم تحقيــق التباعــد
الجســدي وهــي ســيئة التهويــة.
الحفــاظ علــى المســافة اآلمنــة و تجنــب االزدحــام داخــل
المصعد.
الحــرص علــى تطهيــر المصاعــد التــي يرتادهــا
المراجعــون بكثــرة مــع التركيــز علــى األماكــن التــي
يكثــر احتماليــة التالمــس فيهــا كمقابــض ومســاند
ومفاتيــح المصاعــد ولوحــة المفاتيــح وبشــكل دوري.

فــي أماكــن العمــل الداخليــة ،ال يوصــى بتطهيــر
األســطح البيئيــة عــن طريــق الــرش أو الضبــاب ألنــه
غيــر فعــال فــي إزالــة الملوثــات خــارج مناطــق الــرش
المباشــر ويمكــن أن يســبب تهيــج العيــن والجهــاز
التنفســي وتهيــج الجلــد وغيرهــا مــن اآلثــار الســامة.

تجنــــب اللمــــس غيــــر الضــــروري لألســطح .حــــاول
أن تقلــــل مــــن لمــــس األســطح التــــي يتــــم لمســــها
باســــتمرار مثــــل مفاتيــــح األضــواء وأزرار المصاعــــد
وغيرهــــا مــــن األســطح.

زيــادة معــدل التهويــة ،مــن خــالل التهويــة الطبيعيــة
أو التهويــة االصطناعيــة ،ويفضــل عــدم إعــادة تدويــر
الهــواء.

العمــل علــى تهويــة المصاعــد باســتمرار بطريقــة
طبيعيــة بتــرك األبــواب مفتوحــة وأتوماتيكيــة عــن
طريــق الشــفاطات الهوائيــة.

تنظيــف األســطح التــي تــم لمســها بشــكل متكــرر
يوميــً ،يجــب اســتعمال مطهــرات مثــل الكلــور بتركيز
 99:1جــزء مــن المــاء .تنظيــف وتطهيــر الحمامــات مــرة
واحــدة علــى األقــل يوميــً .يجــب اســتخدام الصابــون أو
المنظفــات المنزليــة العاديــة للتنظيف أوالً وبعد ذلك

يجــب حــث العامليــن الذيــن يعانــون مــن توعــك أو
الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض تتوافــق مــع كوفيــد19-
علــى البقــاء فــي المنــزل وال يأتــي إلــى العمــل ،والعــزل
الذاتــي ،واالتصــال بجهــة العمــل للحصــول علــى
المشــورة.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

ضبط العدوى

للمسافرين الدوليين
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التأكيــد علــى االلتــزام بالتدابيــر الوقائيــة الصحيــة لتجنــب
انتقــال العــدوى مــن شــخص آلخــر للحــد مــن انتشــار
العــدوى وزيــادة الخطــر المســبب اللتهابــات الجهــاز
التنفســي الحــادة أثنــاء الســفر مــن وإلــى المناطــق
التــي تــم تســجيل حــاالت بهــا (خصوصــً األعلــى تســجي ً
ال
للحــاالت) وذلــك بﺈتبــاع التعليمــات التاليــة:
تجنــب االتصــال الوثيــق مــع األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن التهابــات الجهــاز التنفســي الحــاد.
غســل اليديــن بشــكل متكــرر ،خاصــة بعــد االتصــال
المباشــر مــع المرضــى أو البيئــة المحيطــة بالمرضــى.
تجنــب االتصــال الوثيــق مــع الحيوانــات الحيــة أو الميتــة
(منزليــة أوبريــة).
يجــب علــى المســافرين الذيــن يعانــون مــن أعــراض
العــدوى التنفســية الحــادة التقيــد الجيــد بــآداب
العطــس والســعال (الحفــاظ علــى مســافة آمنــة ألكثر
مــن واحــد متــر ،تغطيــة األنــف والفــم عنــد الســعال
والعطــس وغســل اليديــن).
يجــب تزويــد المســافرين بالمعلومــات الكافيــة عــن
طــرق انتقــال المــرض للحــد مــن انتشــار العــدوى
وزيــادة الخطــر مــن التهابــات الجهــاز التنفســي الحــادة
مــن قبــل المؤسســات الصحيــة ووكاالت الســفر
ومشــغلي النقــل فــي مواقــع المعابــر الحدوديــة
الدوليــة.
فــي ﺣــال كان المســافر لديــه أعــراض تــدل علــى
التهابــات الجهــاز التنفســي الحــادة:
يجــب أن يتبــع طاقــم المقصــورة اإلجــراءات التشــغيلية
القياســية فيمــا يتعلــق بــﺈدارة األمــراض المعديــة المشــتبه
بهــا علــى متــن الرحلــة إذا كان علــى متــن الرحلــة ركاب
قادميــن مــن األماكــن التــي تــم تســجيل حــاالت لديهــا
فهنــاك تدابيــر محــددة يجــب اتباعهــا.
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التدابير على متن الرﺣلة
اإلعالنات
يقــوم قائــد الرحلــة بتقديــم اإلعالنــات بحيــث يجــب أن
تصــدر هــذه اإلعالنــات قبــل الرحلــة وأثنــاء الصعــود علــى
متــن الرحلــة وخــالل الرحلــة وقبــل الوصــول مباشــرة
وتشــمل الرســائل التاليــة:
خال الرﺣات الجوية:
يشــترط للــركاب الذيــن يعانــون مــن أعــراض مثــل الحمــى
والســعال /أو ضيــق التنفــس بتعريــف أنفســهم للطاقــم.
إدارة الركاب الذين يعانون من أعراض (كوفيد.)19-
إبــالغ الســلطات فــي المطــار ومنــاوب العيــادة الطبيــة
قبــل الوصــول مــن قبــل قائــد الرحلــة.
تحديــد عــدد الــركاب الذيــن يعانــون مــن أعــراض
العــدوى (كوفيــد )19-فــي أقــرب وقــت ممكــن.
يجــب إعطــاء الــركاب الذيــن تــم تحديدهــم أقنعــة
واقيــة مناســبة (كمامــة جراحيــة) ،ويتــم تحويــل
هــؤالء الــركاب إلــى مســاحة فارغــة .خــالف ذلــك ،يجــب
إخــالء صفيــن فــي األمــام وصفيــن فــي الجــزء الخلفــي
للــركاب الذيــن يعانــون مــن األعــراض.
يجــب تحديــد مرحــاض منفصــل الســتخدام هــؤالء
المســافرين.
يجــب أن يرتــدي الطاقــم أقنعــة واقيــة وقفــازات يمكــن
التخلــص منهــا إذا لــزم األمــر إلــى التعامــل مــع الــركاب
المشــتبه بهــم أو أدواتهــم واالهتمــام بنظافــة األيدي
كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك ويفضــل تخصيــص شــخص
واحــد للتعامــل معهــم.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

يجــب أن تكــون أوانــي الطعــام والشــراب معبــأة
بشــكل منفصــل لالســتعمال مــره واحــدة.
إذا تــم تصنيــف الراكــب المصــاب بﺄعــراض كحالــة
مشــتبهة )كوفيــد (19-فعلــى الطبيــب المنــاوب فــي
عيــادة مدخــل القادميــن العمــل علــى مــا يلــي:

يجــب أن تكــون ســيارة اإلســعاف مجهــزة بمســتلزمات
مكافحــة العــدوى حســب البرتوكــول.
محلول تعقيم األيدي الكحولي.
المطهــرات الخاصــة بتنظيــف األســطح وتكــون جاهزة
لالستعمال.

إخضاع المسافر عند وصوله للماسح الحراري.
أكياس النفايات الخاصة بالنفايات المعدية.
يتــم تســجيله كحالــة مشــتبهة ونقلــه إلــى العيــادة
الطبيــة داخــل المطــار مــن قبــل ممــرض علــى أن تتــم
مراعــاة إجــراءات منــع وضبــط العــدوى ومراعــاة أن يتــم
تزويــد المريــض بكمامــة جراحيــة للوجــه أثنــاء التنقــل.
إبــالغ الطبيــب الموجــود فــي العيــادة الطبيــة بوصــول
حالــة مشــتبهة لألخــذ بوســائل الوقايــة الواجــب
إتباعهــا وفحــص المريــض.
إذا كان المريــض ممــن تنطبــق عليهــم وصــف الحالــة،
يتــم إبــالغ المستشــفى المعنــي الســتقباله ونقلــه
بســيارة إســعاف مــع مراعــاة سياســات وإجــراءات منــع
وضبــط العــدوى.
جميــع التدابيــر التــي اتخــذت علــى متــن الرحلــة تكــون
مكتوبــة ويتــم تســجيلها فــي تقريــر يقــدم إلــى
المســؤولين الصحييــن عنــد الوصــول.
إجراءات نقل المريض المشتبهة أو المﺜبﺖ
إصابته بمرض فيروس )كوفيد(19-
واستخدام سيارات اإلسعاف:
التحضير للنقل:
تجهيــز جميــع وســائل الوقايــة الشــخصية الضروريــة
للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن الحــاالت مــن قبــل الــكادر
الصحــي.

عبوات النفايات الحادة.
أدوات اإلنسكاب.
مالبس وقاية شخصية.
يجــب أن تكــون حجــرة نقــل المريــض مفصولــة تمامــً
عــن حجــرة الســائق وفــي حــال وجــود فتحــة بيــن
الحجرتيــن يجــب ابقاءهــا مغلقــة عنــد النقــل.
عدد المرضى الﺬين يتم نقلهم:
ُينصــح بنقــل مريــض واحــد فقــط فــي ســيارة إســعاف
وبــدون مرافــق.
يمكــن الحصــول علــى التوجيــه الطبــي مــن طبيــب
الطــوارئ للســماح بذلــك لنقــل أكثــر مــن مريــض
مــع تشــخيص مماثــل (نقــل أكثــر مــن حالــة مشــتبه
بهــا مــع مراعــاة التباعــد وااللتــزام بمالبــس الوقايــة
الشــخصية).
يجــب أن ال يكــون هنــاك خلــط بيــن المرضــى مــن
الحــاالت المشــتبهة مــع الحــاالت المؤكــد إصابتهــا أو
حــاالت النقــل للحجــر.

ينصــح بﺈزالــة جميــع المعــدات غيــر الضروريــة لرعايــة
المريــض.
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تﺄهيل الكادر الطبي
يجــب علــى جميــع الكــوادر المرافقيــن للمريــض فــي ســيارة
اإلســعاف أن يكونــوا مدربيــن علــى إجــراءات منــع وضبــط
العــدوى وارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية الموصــى بهــا
بالطريقــة الصحيحــة التــي تــم تدريبهــم عليهــا الرتــداء
ونــزع الواقيــات الشــخصية.
رعاية المريض أثناء النقل
إجراءات الحماية التنفسية Respiratory Hygiene
فــي حالــة عــدم وجــود أعــراض وصعوبــة بالتنفــس،
يجــب تزويــد المرضــى بكمامــة جراحيــة.
يتــم جلــوس المريــض أو أكثــر فــي حجــرة اإلســعاف
لوحــده إذا كانــت حالتــه العامــة حســنة ويجلــس
المســعف أو الــكادر الصحــي بجانــب الســائق مــع
اإلغــالق الكامــل للحجرتيــن ويتــم التواصــل مــع
المريــض عــن طريــق االتصــال الداخلــي.
فــي حــال بقــاء المســعف مــع المريــض الــذي يعانــي
مــن أعــراض مرضيــة يجــب ارتــداء الكمامــة التنفســية
عاليــة الكفــاءة (.)N95
وضعية المريض:
وضــع المريــض فــي وضعيــة الجلــوس فــي نقالــة مــا
لــم يكــن هنــاك وضــع مرضــي يحــول دون وضعيــة
الجلــوس.
التواصل مع الجهة المستقبلة )المستشفى(:
يجــب إخطــار المستشــفى بالوقــت المقــدر للوصــول،
وحالــة المرضــى الســريرية أو أي تحديــث فــي الحالــة
الســريرية أو النقــل.
تقــع علــى عاتــق المستشــفى مســؤولية إعــالم
وتحديــد الوقــت المقــدر للوصــول وحالــة المــرض
الســريرية.
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تطهير سيارة اإلسعاف:

التنظيــف يزيــل األوســاخ ولكنــه ال يقتــل الجراثيــم
ويتــم التنظيــف باســتخدام المــاء والصابــون
الخــاص بالتنظيــف عــن طريــق اســتخدام الفــرك
إلزالــة األوســاخ وتقليــل وجــود الجراثيــم.
التطهيــر هــو العمليــة المســتخدمة لقتــل ومنــع
نمــو الجراثيــم علــى المــواد واألســطح و يجب عدم
اســتخدام المطهــرات إال بعــد تنظيــف المعــدات
داخــل ســيارة االســعاف جيــدﴽ مــع مراعــاة االلتــزام
بوقــت التالمــس الــالزم للمــادة المســتخدمة فــي
التطهيــر (وهــي الفتــرة الزمنيــة التــي يجــب أن
يبقــى فيهــا المطهــر علــى الســطح أو المــادة)،
وفقــً لسياســات المستشــفى أو /والشــركة
المصنعــة.

يجــب تنظيــف المــواد واألســطح جيــدﴽ قبــل أن يتــم
التطهيــر الفعــال (إزالــة األتربــة والــدم) وااللتــزام
باحتياطــات الســالمة ،مثــ ً
ال التهويــة الكافيــة فــي
المناطــق المحصــورة وارتــداء الواقيــات المناســبة
وإزالتهــا بالطــرق الصحيحــة وإجــراء نظافــة اليديــن
علــى الفــور بعــد كل إجــراء.
يجــب وضــع أجهــزة ومعــدات رعايــة المرضــى الملوثــة
القابلــة إلعــادة االســتخدام فــي أكيــاس واقيــة وغيــر
نافــذة للســوائل وإرســالها للتنظيــف والتطهيــر كال
حســب الجهــة التابــع لهــا الســيارة أو جهــة واحــدة
يتــم اعتمادهــا لهــذه الغايــة والتخلــص مــن النفايــات
الطبيــة فــي أكيــاس النفايــات الخطــرة وإرســالها إلــى
أقــرب منشــئة صحيــة.
اســتعمال األغطيــة أحاديــة االســتخدام مــا أمكــن
بينمــا يتــم وضــع البياضــات التــي يعــاد اســتخدامها
بأكيــاس خاصــة وإرســالها إلــى مــكان التنظيــف.
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يجــب أن تكــون حجــرة الســائق مفصولــة تمامــً
بواســطة حاجــز مــادي (زجاجــي أو حديــد أو ألومنيــوم)
عــن منطقــة المريــض وأن تكــون األســطح المحيطــة
بالمريــض جميعهــا مغطيــة بعــازل يمكــن تنظيفــه
وتطهيــره.

أحيانــً ،فﺈنــه يجــب تنظيفهــا وتعقيمهــا بشــكل
صحيــح ،وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عليهــا قــدر اإلمــكان
خاليــة مــن الجراثيــم والفيروســات ،وخاصــة فيــروس
كورونــا.

األدوات والمســتلزمات الطبيــة الموجــودة داخــل
ســيارة اإلســعاف محــدودة جــدﴽ ،ويجــب توفيــر ســلة
مهمــالت ذات غطــاء فــي الحجــرة الخلفيــة لﻺســعاف
يوجــد بداخلهــا كيــس أصفــر اللــون.

فــي البدايــة يجــب تقليــل المــواد غيــر الضروريــة
(اإلكسســوارات) التــي يمكــن للفيروســات أن تتكاثــر
عليهــا ،لــذا يجــب التخلــص مــن المــواد غيــر الضروريــة
بالســيارة ،ومنهــا كيــس القمامــة ،وينطبــق هــذا
بشــكل خــاص علــى المناديــل.

التركيــز علــى تنظيــف وتطهيــر األســطح التــي يتــم
لمســها بشــكل متكــرر فــي حجــرة نقــل المرضــى
(بمــا فــي ذلــك نقــاالت ،درابزيــن ،لوحــات تحكــم
المعــدات الطبيــة واألرضيــات المجــاورة والجــدران
واألســقف وأســطح العمــل ومقابــض األبــواب وأجهــزة
الراديــو ولوحــات المفاتيــح والهواتــف المحمولــة) التــي
أصبحــت ملوثــة بشــكل مباشــر بﺈفــرازات الجهــاز
التنفســي ،وســوائل الجســم األخــرى أثنــاء رعايــة
المرضــى ،أو بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق لمــس
األســطح أثنــاء ارتــداء الكفــوف.

يجــب تنظيــف وتطهيــر الســيارة بالمطهــرات
المناســبة ،ومــن المهــم إزالــة الصابــون بعــد ذلــك
وشــطفه بقطعــة قماشــية مبللــة وتنظيــف جميــع
األســطح ،التــي يتــم لمســها يدويــً مثــل المقــود
ومقبــض ناقــل الحركــة ،ومقابــض األبــواب وشاشــات
اللمــس وعناصــر التحكــم األخــرى .ويشــمل ذلــك أيضــً
المــرآة الداخليــة والمقبــض الموجــود علــى غطــاء
حيــز األمتعــة ورافعــة فتــح غطــاء حيــز المحــرك وفتحــة
خــزان الوقــود .وبالطبــع يجــب غســل اليديــن قبــل
وبعــد تنظيــف الســيارة.

وتتــم عمليــة التطهيــر بمســح جميــع األســطح التــي
تــم تنظيفهــا بواســطة فوطــة مبللــة بمحلــول كلــور
بتركيــز  ٥٠٠جــزء بالمليــون وهــو مــا يعــادل  99:1مــاء.

يجــب أن تكــون المــواد المســتخدمة مخففــة حســب
تعليمــات وزارة الصحــة او الشــركة الصانعــة ،حيــث ال
تضــر األســطح الحساســة داخــل الســيارة وتتلفهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك (منظفــات ســطح التابلــو) .ينصــح
قبــل اســتخدام المطهــرات باختبــار تأثيرهــا أوالً
علــى المــادة فــي منطقــة غيــر مرئيــة ،هنــاك نــوع
مــن المــواد المعقمــة المكونــة مــن  7٠بالمئــة مــن
الكحــول ،يمكــن أن تســتخدم فــي تطهيــر الســيارات.

الكوادر الطبية في سيارات اإلسعاف:
يجــب علــى الكــوادر الصحيــة التــي ترافــق المريــض خلــع
معــدات الوقايــة الشــخصية الملوثــة والتخلــص منهــا
حســب األصــول فــي المستشــفيات المســتقبلة.
في حال نقل المريض في سيارة خاصة:
آلية تنظيف السيارات الخاصة:
تعــد النظافــة مــن أهــم خطــوات مواجهــة فيــروس
كورونــا المســتجد ،وألن الســيارة مــن األماكــن التــي
يتواجــد فيهــا الشــخص لفتــرات قــد تكــون طويلــة

ينصــح بعــدم اســتخدام مــواد مثــل المبيضــات أو
بيروكســيد الهيدروجيــن (األكســجين الســائل) فــي
تنظيــف الســيارات ،فبينمــا يمكــن لهــذه المــواد قتــل
الكورونــا فﺈنهــا تضــر بأثــاث الســيارة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب اســتبدال الفلتــر الداخلــي
لمكيــف الهــواء .ومــن األفضــل القيــام بذلــك مــرة
واحــدة علــى األقــل فــي العــام حتــى ال تتســرب أي
جراثيــم إلــى مكيــف الهــواء.
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التدابير واإلجراءات

في المعابر
في ظل جائحة كورونا كوفيد١٩-
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الهدف
توفــر هــذه اإلجــراءات للســلطات والمســؤولين الصحييــن
الكشــف عــن المســافرين المرضــى فــي نقــاط الدخــول
الدوليــة فــي المطــارات والموانــﺊ والمعابــر الدوليــة تدابيــر
إدارة الحــدود لحمايــة الصحــة.
االستعدادات العامة عند المعابر ونقاط
التفتيﺶ الحدودية
من المهم أن تتم االستعدادات الازمة عند المعابر
للتعامل بفعالية مع هﺬه الجائحة:

توفيــر ســيارات إســعاف أو وســيلة نقــل مجهــزة لنقــل
المســافرين المشــتبه بهــم وأن يبقــى ســائق ســيارة
اإلســعاف منفصـ ً
ال عــن الحــاالت (مــع االحتفــاظ بمســافة
أكثــر مــن  1متــر (ال حاجــة لمعــدات الحمايــة الشــخصية
للســائق إذا كان يمكــن الحفــاظ علــى المســافة) .إذا
كان علــى الســائقين أيضــا المســاعدة فــي تحميــل
الحــاالت فــي ســيارة اإلســعاف يجــب عليهــم اتبــاع
توصيــات بارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية.
اإلجراءات

معرفــه متوســط عــدد المســافرين الذيــن يعبــرون
الحــدود يوميــً.

مباشــرة بعــد عبــور وعند وصــول المســافرين الحدود،
يجــب تنظيــم االمســافرين بالطابــور المناســب مــع
إبعادهــم متريــن علــى األقــل للحفــاظ علــى التباعــد
االجتماعــي.

ترســيم األماكــن (أماكــن الفحــص ،مناطــق العــزل
المؤقــت ،مناطــق االنتظــار ومرافــق الحجــر الصحــي
للمســافرين المشــتبه بهــم أو المصابيــن).

يجــب علــى جميــع المســافرين والموظفيــن ارتــداء
كمامــة الوجــه المناســبة (توفيــر أقنعــة الكمامــات
للمســافرين).

توفيــر المعــدات الالزمــة مثــل الموازيــن الحراريــة
والماســحات الحراريــة ومعــدات الوقايــة الشــخصية
ومــا إلــى ذلــك باإلضافــة إلــى صناديــق النفايــات مــع
األغطيــة والتأكــد مــن وجــود خطــة للتخلــص مــن
هــذه النفايــات وفقــً للنفايــات المعديــة.

يجــب وضــع معقــم اليديــن عنــد نقــاط الوصــول
وينصــح المســافرون بفــرك أيديهــم وتعقيمهــا.

تحديــد وتوظيــف الموظفيــن المدربيــن فــي العيادات
الصحية.
إرشادات واضحة للموظفين ألدوارهم ومسؤولياتهم.
يجــب أن تكــون اإلرشــادات متوفــرة ﺣــول كيفيــة
التنظيــف والتطهيــر بشــكل متكــرر
التنســيق مــع الجهــات  /اإلدارات (صحــة المديريــة،
مســؤول صحــة المنطقــة).

إرشــاد المســافرين حــول اســتخدام النظافــة
التنفســية (أي الســعال أو العطــس فــي األنســجة أو
الكــوع المنحنــي).
إجــراء نظافــة متكــررة لليديــن ،خاصــة بعــد الســعال
أو العطــس أو عنــد لمــس والتخلــص مــن الكمامــة.
يتــم مــرور المســافرين بمكتــب اســتقبال الفحــص
الصحــي (لتصنيــف وأخــذ المعلومــات منهــم) نقطــة
االتصــال األولــى للمســافرين.
يتــم فحــص المســافرين (حرارية/ماســح ضوئــي مــن
قبــل العامليــن الصحييــن ويتــم االستفســار عــن
األعــراض إن وجــدت.

تخصيــص غرفــة جيــدة التهويــة للمرضــى الذيــن
يشــتبه إصابتهــم بـــ كوفيــد ،19-يجــب أن يكــون
هنــاك حمــام مخصــص لالســتخدام مــن قبــل هــوالء
األشــخاص فقــط.
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يجب أن يتم تقييم نتائﺞ الفحص من قبل موﻇفي
الصحة بمجرد أن يمر جميع المسافرين من خال
العملية المﺬكورة أعاه ،سيكون هناك فئتان من
المسافرين:
المسافرون المصابون بﺄعراض
تبــدأ أي مــن العالمــات  /األعــراض التاليــة بروتوكــوالت
االشــتباه فــي كوفيــد( 19-حمــى ،ســعال ،صعوبــة فــي
التنفــس) فــي حالــة وجــود أي مــن هــذه األعــراض وفقــً
لﻺجراءات.
يجــب إرســال المســافر إلــى منطقــة العــزل فــي مركــز
الفحــص الصحــي.
يجــب إجــراء التحقــق التفصيلــي مــن قبــل المســؤول
الطبــي الــذي ســيأخذ ســجل ســفر مفصــل مــن أي
منطقــة والمســافرين االقادميــن معهــم.
سيتم اتخاذ اإلجراءات التالية من قبل مسؤول الصحة:
توفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية علــى الفــور
للمســا فر .
تقديــم تقريــر إلــى المســؤولين الصحييــن
الحكومييــن ،ويجــب بعــد ذلــك التنســيق مــع مركــز
الفحــص الطبــي لصحــة فريــق االســتجابة الســريعة
المعيــن مــن قبــل الحكومــة إلخــالء المريــض
المشــتبه بــه .يتعيــن بعــد ذلــك مرافقــة المريــض /
المســافر المشــتبه بــه إلــى ســيارة إســعاف معينــة
وإلــى المستشــفى المعيــن فــي حالــة وجــود أكثــر
مــن مســافر واحــد مــع االشــتباه فــي كوفيــد،19-
قــد تكــون هنــاك حاجــة لســيارات إســعاف متعــددة
ـاء علــى الحاجــة لضمــان
وبالتالــي يتــم إجــراء تقييــم بنـ ً
التشــغيل الســلس

يقــدم الطبيــب توعيــة موجــزة ويطمئــن المســافرين
مــن خــالل جلســة استشــارية حــول طريقــة المــرض
والبروتوكــوالت الحاليــة لهــؤالء المرضــى وبالتالــي
غــرس الثقــة وتســهيل اإلخــالء.
أخيــرﴽ ،يجــب علــى جميــع الموظفيــن الذيــن يتعاملــون
مــع حالــة مشــتبه بهــا ضمــان الحمايــة الكاملــة
واســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية مثــل األقنعــة
الجراحيــة  /الطبيــة والقفــازات.
المسافرون بدون أعراض
ســيتم نقــل جميــع هــؤالء المســافرين بواســطة
حافــالت محــددة متوقفــة علــى الحــدود وســيتم
وضعهــا تحــت الحجــر الصحــي فــي مراكــز محــددة.
ســتقوم اإلدارة المحليــة بهــذه العمليــة.
ســيتم أخــذ مســحات  PCRفــي مرافــق الحجــر الصحــي
وســيتم احتجــاز المســافرين هنــاك حتــى نتائــج
اختبــارات  .RT-PCRســيتم احتجازهــم فــي الحجــر
الصحــي وفقً ــا لنتائــج  RT-PCRمــع احتماليــن:
فــي حالــة وجــود نتيجــة إيجابيــة  ،أرســل إلــى منشــأة
معينــة مــن خــالل  RRTللعــزل أو عــزل المنــزل وفقــً
لبروتوكــول الحكومــة.
فــي حالــة النتائــج الســلبية ،ينصــح المســافر بالعــودة
إلــى المنــزل .ومــع ذلــك ،ســيتم توجيهــه وتعليمــه
للبقــاء فــي المنــزل٠
يتعيــن علــى المســافرين الذيــن ال يعانــون مــن أي
أعــراض المــرور بعمليــة الحجــر الروتينيــة (يجــب أن
يبقــى كل مســافر تحــت الحجــر الصحــي طــوال فتــرة
حضانــة كوفيــد.)19-
تدابير السامة للموﻇفين

فــي حالــة اصطحــاب أي من األقارب  /األســرة ،افحصهم
علــى الفــور مــع توفيــر أقنعة جراحيــة  /طبية لهم.
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إعــداد سياســة واضحــة للموظفيــن بشــأن موعــد
وكيفيــة تطبيــق الحجــر الصحــي  -علــى ســبيل
المثــال ،إذا كان الموظــف علــى اتصــال بشــخص
مصــاب.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

تدريــب الموظفيــن بتدابيــر الوقايــة مــن اإلصابــة بـــ
كوفيــد ،19-علــى ســبيل المثــال كيفيــة حمايــة
أنفســهم وكيفيــة التعامــل مــع المواقــف المختلفــة
التــي ســيواجهونها أثنــاء عملهــم ،وكيفيــة تجنــب
وتقليــل التعــرض وتعلــم التدابيــر المناســبة لرعايــة
شــخص مريــض (علــى ســبيل المثــال ،ارتــداء الكمامــة،
المريــول )...إلــﺦ.
يجــب تذكيــر جميــع الموظفيــن بغســل أيديهــم
بشــكل متكــرر ،مــن الناحيــة المثاليــة بالصابــون
والمــاء أو بــدالً مــن ذلــك اســتخدام معقــم اليديــن
الــذي يحتــوي علــى  ٪7٠علــى األقــل مــن الكحــول.
جمع البيانات
ســيتم إدخــال البيانــات فــي نظــام معلومــات إدارة مراقبــة
المســافرين كوفيــد ،19-وإرســالها إلــى مديريــة الصحــة
المركزيــة يوميــً .ســيحتوي علــى بيانات فحص المســافرين
وتفاصيــل تتبــع جهــات االتصــال وفقــً للنمــوذج.
تطهير البﻀائع والمركبات
حتــى اآلن ،ال توجــد معلومــات وبائيــة تشــير إلــى أن االتصــال
بالســلع أو المنتجــات المشــحونة مــن البلــدان المتضــررة
مــن تفشــي كوفيــد 19-كان مصــدر مــرض كوفيــد19-
لــدى البشــر (وهــذا ال يشــمل الحيوانــات الحيــة والمنتجــات
الحيوانيــة والبيولوجيــة) .تواصــل منظمــة الصحــة العالمية
رصــد تطــور تفشــي كوفيــد 19-عــن كثــب وســتقوم
بتحديــث التوصيــات حســب الحاجــة.
تطهير مقصورة الركاب
يجــب تنظيــف وتعقيــم ســيارات اإلســعاف ومركبــات النقــل
بشــكل خــاص.
فيمــا يتعلــق بالتطهيــر الوقائــي ،يوصــى بتطهيــر جميــع
كبائــن الــركاب بمــا فيها (الشــاحنات والحافالت والســيارات)
بــأي مــن المــواد الكيميائيــة التاليــة عنــد المعابــر الحدوديــة:
اســتخدم مركــب األمونيــا الرباعيــة ،بيروكســيد
الهيدروجيــن أو مطهــر يحتــوي علــى الكلــور.
بالنســبة لبيروكســيد الهيدروجيــن ،يجــب أال يزيــد
التركيــز عــن  ٪3ووقــت التفاعــل  ٢٠دقيقــة.

في ﺣال تم استخدام المعابر البرية
ودخول الشاﺣنات
تعليمات تنظيف وتطهير سيارات الشحن
تعــد النظافــة مــن أهــم خطــوات مواجهــة فيــروس كورونــا
المســتجد ،وألن مقصــورة الســائق فــي ســيارة الشــحن
مــن األماكــن التــي يتواجــد فيهــا الســائق لفتــرات طويلــة،
فﺈنــه يجــب تنظيفهــا وتطهيرهــا بشــكل صحيــح ،وذلــك
مــن أجــل الحفــاظ علــى المقصــورة قــدر اإلمــكان خاليــة مــن
الجراثيــم والفيروســات ،وخاصــة فيــروس كورونــا ولتحقيــق
ذلــك العمــل علــى مــا يلــي:
التقليــل مــن المــواد غيــر الضروريــة (اإلكسســوارات)
التــي يمكــن للفيروســات أن تتكاثــر عليهــا ،لــذا يجــب
التخلــص مــن المــواد غيــر الضروريــة بالســيارة.
يجــب تنظيــف وتطهيــر الســيارة بالمطهــرات
المناســبة ،وإذا تعــذر القيــام بذلــك ،فــﺈن اســتخدام
الصابــون المتوفــر تجاريــً أو منظفــات غســيل
الصحــون يكفــي ،حيــث أن المــواد الكيميائيــة التــي
يحتــوي عليهــا الصابــون تدمــر الفيروســات ألن
الفيــروس محــاط بطبقــة واقيــة مــن الدهــون .وإذا
تــم حــل وتفكيــك هــذه الطبقــة عــن طريــق مذيبــات
الدهــون ،فعندئــذ يمــوت الفيــروس.
العمــل علــى إزالــة الصابــون بعــد ذلــك وشــطفه
بقطعــة قماشــية مبللــة وتنظيــف جميــع األســطح
التــي يتــم لمســها يدويــً مثــل المقــود ومقبــض ناقــل
الحركــة ،ومقابــض األبــواب وشاشــات اللمــس وعناصــر
التحكــم األخــرى .ويشــمل ذلــك أيضــً المــرآة الداخليــة
ورافعــة فتــح غطــاء حيــز المحــرك وفتحــة خــزان الوقود.
وبالطبــع يجــب غســل اليديــن قبــل وبعــد تنظيــف
الســيارة.
يجــب أن تكــون المــواد المســتخدمة خفيفة جدﴽ بحيث
ال تضــر األســطح الحساســة داخــل الســيارة وتتلفهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك (منظفــات ســطح التابلــو) .مثــل
المــواد المعقمــة المكونــة مــن  ٪ 7٠مــن الكحــول،
يمكــن أن تســتخدم فــي تعقيــم وتطهيــر الســيارات.
العمــل علــى تفقــد الفلتــر الداخلــي لمكيــف الهــواء
وضمــان فعاليتــه والعمــل علــى اســتبداله إذا دعــت
الحاجــة لذلــك.
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مقطورة الشاﺣنة:
يتــم إتبــاع التعليمــات واالشــتراطات الصحيــة الصــادرة عــن
وزارة الزراعــة والمؤسســة العامــة للغــذاء والدواء (وحســب
مــواد الشــحن المحملــة).
إجراءات التنظيف والتطهير في الطائرات
ومرافق المطارات
يعــرف التنظيــف فــي المقــام األول بأنــه إزالــة األوســاخ أو
الجســيمات المرئيــة؛ والتنظيــف عــادة يتــم علــى أســاس
روتينــي ومتكــرر ،وهــو العمليــة األوليــة إلزالــة األوســاخ
والملوثــات.
يعــرف التطهيــر علــى أنــه التدابيــر المحــددة المتخــذة
للســيطرة علــى العوامــل المعديــة أو تعطيلهــا أو قتلها،
مثــل الفيروســات والبكتيريــا .عــادة مــا يتــم التطهيــر
علــى أســاس غيــر منتظــم ،مثــال أثنــاء فحوصــات الصيانــة
الدوريــة أو بعــد حــدث يتعلــق بالصحــة العامــة ،مثــل نقــل
راكــب مصــاب أو مشــتبه بﺈصابتــه بمــرض معــدي .ودائمــً
عمليــة التنظيــف تســبق عمليــة التطهيــر.
تقسم الطرق المحتملة النتقال العدوى التي قد
تحدث على متن الطائرات إلى ﺛاﺛة تصنيفات
 .1استنشــاق قطيــرات الجهــاز التنفســي مباشــرة ،أو
الجســيمات العالقــة فــي الهــواء ،أو كليهمــا.
 .2االتصــال المباشــر مــع البــراز أو الــدم أو ســوائل الجســم
األخــرى.
 .3مالمســة إفــرازات الجهــاز التنفســي أو البــراز أو ســوائل
الجســم التــي اســتقرت علــى األســطح .مثــ ً
ال ،يمكــن أن
تنتقــل العــدوى ألطقــم الصيانــة ،الذيــن يتعاملــون مــع
أنظمــة التهويــة.
المصــدر الرئيســي للعــدوى للمســافرين اآلخريــن هــو مــن
شــخص مصــاب ،والقــرب مــن الشــخص المصــاب هــو عامــل
خطــر مهــم للعــدوى المحمولــة بواســطة الهــواء.
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مــع األخــذ فــي االعتبــار أنــه قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد
طائــرة تحمــل شــخص مصــاب يجــب أن يكــون التركيــز علــى
مــا يلــي:
االفتــراض بــأن جميــع الطائــرات مشــغولة بشــكل
دوري مــن قبــل المصابيــن فيتــم التنظيــف والتطهيــر
الروتينــي.
الحقيقــة أن بعــض األحــداث (مثــل الســعال المســتمر
علــى متــن الطائــرة) قــد تزيــد مــن خطــر اإلصابــة
باألمــراض.
إذا كان هنــاك اشــتباه بحالــة معديــة ،فﺈنــه يــؤدي إلــى
القيــام بﺈجــراءات تنظيــف وتطهيــر محــددة مختلفــة عــن
التنظيــف والتطهيــر الروتينــي حســب الخطــة الموضوعــة.
قــد ال تظهــر األعــراض علــى المســافرين .لذلك يجــب اعتماد
نهــج وقائــي يعالــج جميــع إفــرازات الجهــاز التنفســي
والبــراز والــدم وســوائل الجســم األخــرى باعتبارهــا معديــة
محتملــة لعــدم معرفــة األمــراض المعديــة إال بعــد عــدة
أيــام وأن الشــخص المصــاب ربمــا يكــون قــد نشــر مســببات
األمــراض علــى األســطح فــي المطــار أوعلــى متــن الطائــرة.
ويوجــد خطــر العــدوى عنــد التالمــس مــع هــذه األســطح
الملوثــة .فمــن الضــروري لمشــغلي الطائــرات والمطــارات
ووكالء المناولــة األرضيــة أن يكــون لديهــم خطــة منســقة
للتعامــل مــع هــذه األحــداث (شــخص أو أشــخاص مصابيــن
أو مشــتبه إصابتهــم ومرافقيهــم).
خطة التنﻈيف والتطهير
يجــب أن تأخــذ الخطــة بعيــن االعتبــار ميــزات غيــر عادية
إلجــراءات التنظيــف والتطهيــر لكابينــة الطائــرة
بالمقارنــة مــع المبانــي األرضيــة.
بالنســبة للمطــارات ،يجــب أن تتصــدى الخطــة للتحــدي
المتمثــل فــي إدارة التلــوث المحتمــل لــدى جمهــور
كبيــر مــن المســافرين وغيرهــم فــي جميــع المناطــق
مثــل المبنــى والقاعــات ومرافــق المطــار األخــرى.
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تميــل المطهــرات إلــى أن تكــون مؤكســدات،
ويحتــوي الجــزء الداخلــي مــن الطائــرة علــى العديــد
مــن المــواد التــي يمكــن أن تتأكســد وتتعــرض
للتلــف بســبب منتجــات التنظيــف والمطهــرات.
هنــاك بعــض المعــادن المســتخدمة فــي بنــاء
الطائــرة والتــي يمكــن أن تتــآكل عنــد التعــرض لمثــل
هــذه المنتجــات ،بمــا فيهــا الكابــالت الحرجــة للســالمة
واألســالك واألحزمــة وأثــاث الطائــرة.
وكذلــك لهــا تأثيــر علــى صحــة العمــال أحيانــً فمــن
المهــم حمايــة صحــة عمــال التنظيــف وضمــان
العمــل الفعــال؛ لذلــك يجــب اتبــاع تعليمــات الشــركة
المصنعــة بعنايــة.
مــن الضــروري توفيــر بيئــة صحيــة للمســافرين،
وخاصــة فــي المناطــق التــي يتــم فيهــا تحضيــر
الطعــام ،وأماكــن تخزينهــا وتقديمهــا ،ويجــب
تنظيــف وتطهيــر األســطح التــي يلمســها األشــخاص
ومرافــق الحمــام بشــكل عــام ويجــب أن تبقــى هــذه
األســطح خاليــة مــن الملوثــات التــي قــد تضــر بصحــة
اإلنســان حتــى عندمــا ال يكــون هنــاك تفشــي محــدد
للمــرض ،للوقايــة مــن األمــراض أو التخفيــف منهــا.
الجوانــﺐ الحاســمة واألســاس المنطقــي لبرامــﺞ
التنﻈيــف والتطهيــر
وضــع جــداول للتنظيــف والتطهيــر الروتينــي
لــكل مــن المطــار والطائــرة واإلجــراءات الفعالــة فــي
الوقــت المناســب ودون تأخيــر مــن قبــل الموظفيــن
المكلفيــن.
إجــراءات التطهيــر الفعــال بعــد وقــوع حــدث معيــن
(يشــكل خطــرﴽ علــى الصحــة العامــة).
اختيــار مــواد التنظيــف والتطهيــر المناســبة التــي ال
تضــر بالطائــرات أو المــواد المكونــة لهــا.
توفير معدات الحماية الشخصية.
فــرق التنظيــف بحاجــة إلــى التدريــب الكافــي حتــى
يفهمــوا ويحترمــوا اإلجــراءات التــي تضمــن فعاليــة
عوامــل التنظيــف والتطهيــر ،واســتخدام معــدات

الحمايــة الشــخصية المناســبة ،ومنــع تلــوث المناطــق
األخــرى وتقليــل مخاطــر الســالمة علــى الموظفيــن.
المطارات:
تصميــم وبنــاء المطــارات بطريقــة تســهل التنظيــف
والتطهيــر المناســبين.
تــم تصميــم المرافــق وإنشــائها مــن مــواد مناســبة (علــى
ســبيل المثــال منيــع وســلس وبــدون طبقــات) لتســهيل
التنظيــف وتقليــل مخاطــر إيــواء الحشــرات والقــوارض
وناقــالت األمــراض األخــرى.
يجــب أن تؤخــﺬ فــي االعتبــار جوانــب عديــدة فــي
تصميــم وبنــاء المطــار:
التصميــم الصحيــح ســيقلل مــن كميــة الملوثــات
المتراكمــة والنفايــات ويقلــل فــرص بقــاء ناقــالت
األمــراض وخزاناتهــا ،مثــل القــوارض والحشــرات.
توفيــر مناديــل ورقيــة لتجفيــف اليديــن ســيقلل مــن
خطــر التلــوث المتبــادل ،خاصــة عنــد االســتغناء عــن
اســتخدام الحنفيــات (الصنابيــر) اإللكترونيــة( .يمكــن
أن تعــزز مجففــات األيــدي انتشــار التلــوث).
أوال :التنﻈيف والتطهير الروتيني
يجب مراعاة العديد من جوانب التنظيف الروتيني:
يجــب أن تأخــذ برامــج التنظيــف الروتينــي فــي
االعتبــار عــدد الــركاب (علــى ســبيل المثــال فتــرات
الــذروة ،والمناطــق المســتخدمة بكثــرة) وتعقيــدات
وتعــدد األنشــطة فــي المطــارات (مثــل صالونــات
الشــعر والمنتجعــات والمنشــآت الغذائيــة/
المطاعــم والمغاســل والحمامــات) واألشــخاص الذيــن
يســتخدمون المرافــق األخــرى.
يجــب أن يكــون مشــغلو المطــارات علــى اســتعداد
لتعديــل برامــج التنظيــف الروتينيــة الخاصــة بهــم إذا
تــم الكشــف عــن مخاطــر الصحــة العامــة أو إذا نصحــت
الســلطات الصحيــة العامــة بذلــك.
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يجــب إجــراء برنامــج التنظيــف الروتينــي مــن قبــل
أشــخاص متخصصين و يكون تحت إشــراف الســلطات
المختصــة فــي المطــار ومراجعتــه وتحديثــه بشــكل
دوري ،وحســب الحاجــة.

إحــكام غلــق الكيــس البيولوجــي المســتخدم،
وضمــان النقــل المناســب والتخلــص النهائــي منــه ثــم
غســل اليديــن.
دليل النظافة والصرف الصحي في الطائرة

خــالل فتــرات الــذروة داخــل المطــار ،ينبغــي زيــادة
تواتــر التنظيــف واألخــذ بعيــن االعتبــار إزالــة النفايــات
المتراكمــة بشــكل كبيــر وكميــات كثيــرة والملوثــات
الناتجــة عــن زيــادة اســتخدام مرافــق المطــار ،وخاصــة
الحمامــات.
التنظيــف االحتــرازي ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام منتجــات
مطهــرة ،محــددة الهــدف فعالــة ضــد العامــل الممرض
(الجراثيــم المســببة للمــرض) فــي مناطــق االزدحــام
عنــد نقــاط الوصــول والمغــادرة.
يتوفــر عــدد مناســب مــن الموظفيــن المدربيــن علــى
اســتخدام معــدات وتقنيــات الحمايــة الشــخصية وتوفر
المعلومــات (اإلجــراءات التشــغيلية الســتخدامها)
وتحديــد معــدات التطهيــر وصيانتهــا وتخزينهــا
بشــكل صحيــح فــي مــكان محــدد.
إذا لــزم األمــر ،الســيطرة علــى حركــة المشــاة عبــر
المنطقــة عــن طريــق توجيــه النــاس بعيــدﴽ أو نشــر
الفتــة أو وضــع شــريط حاجــز.
فــي حــال الســوائل المنســكبة (تنظيــف القــيء
والفضــالت البشــرية وغيرهــا مــن األمــراض المعديــة)،
علــى عمــال التنظيــف أن يحمــوا أنفســهم بمعــدات
الحمايــة الشــخصية المناســبة ،مثــل القفــازات
والمالبــس الواقيــة ،واقيــة حمايــة العيــن (خطــر
التعــرض للــرذاذ) ،تحضيــر محلــول مطهــر مــن مــواد
التبييــض وفقــً لمواصفــات المنتــج .اســتخدام
كيــس خطــر بيولوجــي وفتحــه ووضعــه بالقــرب مــن
موقــع التســرب ،إذا لــم تتوافــر حقيبــة بيولوجيــة،
ضــع عالمــة علــى كيــس النفايــات المعتــاد علــى أنــه
«خطــر بيولوجــي» .باســتخدام مناشــف ورقيــة أو مــادة
ماصــة ،قــم بتنظيــف المــواد المتســخة والســوائل
المنســكبة ووضعهــا فــي حقيبــة بيولوجيــة ،اشــطف
بالمــاء ،وجفــف الســطح .ضــع كل المناشــف الورقيــة
فــي الكيــس البيولوجــي مــع إزالــة القفــازات ووضعهــا
فــي الكيــس البيولوجــي.
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يجــب أن تكــون بيئــة الطائــرة وفــي جميــع األوقــات
نظيفــة وصحيــة.
يجــب أن تأخــذ برامــج التنظيــف الروتينــي بعيــن
االعتبــار النــوع (مثــل الــركاب أو البضائــع) ،الحجــم
والوقــت األرضــي (وقــت التوقــف) للطائــرة.
يمكــن العثــور علــى مثــال لجــدول التنظيــف الروتيني
للطائــرة فــي الدليــل المعتمــد مــن قبــل مشــغلي
المطــار.
يجــب أن يكــون مشــغلو الطائــرات مســتعدين
لتعديــل برامــج التنظيــف الروتينيــة إذا تــم الكشــف
عــن مخاطــر الصحــة العامة و /أو إذا نصحت الســلطات
الصحيــة العامــة بذلــك.
التنظيــف الوقائــي لبعــض المناطــق المســتهدفة
بالطائــرة ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام منتجــات مطهــرة
قــد تنصــح بهــا ســلطة الصحــة العامة والتي تتناســب
مــع مســببات العــدوى المنتشــرة فــي نقــاط المغــادرة.
يقــدم القســم الهندســي للمشــغل (إدارة المطــارات)
مراجعــة فنيــة لــكل منتــج مســتخدم فــي عمليــة
بنــاء علــى توصيــات الشــركة
التنظيــف والتطهيــر،
ً
المصنعــة (المنتجــات المعتمــدة هــي مدرجــة عــادة
فــي دليــل صيانــة الطائــرات).
اســتخدام الطــرق والمــواد الموصــى بهــا مــن قبــل
القســم الهندســي للمشــغل يجــب أن يكــون إلزاميــً.
ينبغــي للســلطات الصحيــة األخــذ بعيــن االعتبــار
الجوانــب الخاصــة بمجــال الطيــران عنــد تطويــر خطــة
وطنيــة محــددة تحــدد المعاييــر واإلرشــادات الفنيــة،
المتعلقــة بالســالمة.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

تطهير الطائرات عند )ﺣدوث تلوث(
إجــراءات تطهيــر الطائــرات لمنــع انتشــار المــرض واحتــواء
مصــدر العــدوى والتلــوث فــي المصــدر.
بمجــرد أن تكــون علــى متــن الطائــرة ،يجــب الحفــاظ علــى
تشــغيل أنظمــة التهويــة أثنــاء التنظيــف .توصــي وكالــة
ســالمة الطيــران األوروبيــة ( )EASAبﺈيقــاف تشــغيل مكيــف
الهــواء أثنــاء عمليــة التطهيــر ،ويجــب تهويــة مقصــورة
الــركاب بالكامــل بعــد التطهيــر.
يتوفــر عــدد مناســب مــن الموظفيــن المدربيــن ومعــدات
ولــوازم التطهيــر متوفــرة مــع مراعــاة النــوع (مثــل الــركاب
أو البضائــع) ،الحجــم والتوقيــت األرضــي (وقــت التوقــف)
للطائــرات والتطهيــر.
يتــم اســتخدام معــدات وتقنيــات الحمايــة الشــخصية
المناســبة مــن قبــل عمــال التنظيــف.
لتجنــب التلــوث علــى متــن الطائــرة ،يجــب علــى طاقــم
التنظيف:
تكليفه بمهام محددة قدر اإلمكان.
اســتخدام مــواد تنظيــف مختلفــة فــي كل منطقــة
مهمــة ،علــى ســبيل المثــال المالبــس ،الــدالء ،الفــرش،
المماســح ،ومــا إلــى ذلــك .يحتمــل أن تســتخدم عناصــر
مشــفرة باأللــوان.
حمــل مــواد التنظيــف الخاصــة بهــم علــى متــن
الطائــرة لتجنــب التبــادل غيــر الضــروري لمــواد
التنظيــف بيــن الفــرق  /األشــخاص المختلفيــن.
اســتخدام قفــازات جديــدة يمكــن التخلــص منهــا فــي
كل منطقــة .يجــب عــدم إعــادة اســتخدام القفــازات
التــي تســتخدم لمــرة واحــدة مــرة أخــرى فــي أقســام
أخــرى مــن الكابينــة.
اتبــع التسلســل الصحيــح للتنظيــف ،علــى ســبيل
المثــال مــن أعلــى إلــى أســفل أو مــن األمــام إلــى
الخلــف حســب االقتضــاء (مثــل المراحيــض ،المطابــﺦ،
األرضيــات).

بشــكل عــام ،التنظيــف الروتينــي لألســطح الملوثــة
بالصابــون أو المنظفــات والمــاء (بعــد اســتخدام أدوات
تنظيــف االنســكاب ،إذا لــزم األمــر) إلزالــة التربــة والمــواد
العضويــة ،يليــه االســتخدام الســليم للمطهــرات لتعطيل
أي مــن الكائنــات الحيــة المتبقيــة ،يشــكل فاعليــة اإلدارة
البيئيــة للعوامــل المشــتبه فيهــا .تقليــل عــدد العوامــل
المعديــة يقلــل تلــوث الســطح وبالتالــي تقــل فــرص نقلهــا
عــن طريــق األيــدي الملوثــة.
يجــب توخــي الحــذر عنــد اســتخدام المطهــرات علــى متــن
الطائــرات بســبب اآلثــار الضــارة المحتملــة لهــذه العوامــل
علــى مكونــات الطائــرات .الرجــوع إلى المواصفــات الموصى
بهــا لمطهــرات الطائــرات حســب الدليــل المعتمــد.
يجــب التعامــل أوالً مــع الســوائل/مواد الجســم (مثــل
القــيء مــن المســافر المريــض) علــى األســطح الملوثــة
باســتخدام مــادة ماصــة يجــب التخلــص منهــا بعــد ذلــك.
فــي حــال كانــت المســاحات كبيــرة ملوثــة بســوائل/مواد
الجســم (علــى ســبيل المثــال تغطــي معظــم صينيــة
الطاولــة) يجــب معالجتهــا بمطهــر بعــد اإلزالــة بمــواد
ماصــة وتنظيفهــا.
فــي حــال تلــوث أغطيــة المقاعــد والســجاد (حــدوث
انســكاب) يجــب إزالتهــا بعنايــة ،ووضعهــا فــي كيــس
بالســتيكي موســوم نفايــات خطــرة ومختومــة ويتــم
غســله طبقــً لتعليمــات جهــة التصنيــع ،أو يجــب إتالفهــا.
وفــي حالــة اختــراق غطــاء المقعــد وتلــوث المقعــد ،قــد
يلــزم إزالــة تنجيــد المقعــد األساســي مــن أجــل التطهيــر
الكافــي .واتبــاع طريقــة التعامــل مــع االنســكابات.
كمــا ويجــب تنظيــف األســطح التاليــة ثــم تطهيرهــا فــي
مقعــد الحالــة (الحــاالت) المشــتبه إصابتهــا بالعــدوى
والمقعــد (المقاعــد) المجــاور فــي نفــس الصــف والصــف
(الصفــات) المجــاور ومناطــق أخــرى ضمــن مســافة متريــن
وفــي كافــة االتجاهــات ،كمــا يلــي :منطقــة المقعــد،
مســاند للــذراع ،ظهــور المقاعــد (الجــزء البالســتيكي و  /أو
المعدنــي) طــاوالت صينيــة ،مزاليــج حــزام األمــان ،ضوابــط
الضــوء والهــواء ،زر اســتدعاء طاقــم المقصــورة ومقابــض
المقصــورة العلويــة ،الجــدران والنوافــذ المجــاورة ،مراقــب
فيديــو فــردي.
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المراﺣيض داخل الطائرة
هنــاك إجــراءات خاصــة لتنظيــف وتطهيــر المراحيــض
التــي يمكــن أن يســتخدمها المســافر المصــاب أو
المشــتبه إصابتــه وملحقاتهــا مثــل :مقبــض البــاب،
جهــاز القفــل ،مقعــد المرحــاض ،صنبــور ،مغســلة،
جــدران مجــاورة وطاولــة.
تنظيــف المنطقــة الملوثــة بــأي ملوثــات عضويــة أو
األوســاخ المختلفــة (إزالــة المــواد الصلبــة وامتصــاص
النفايــات الســائلة) .ويتــم اســتخدام المنظفــات
والمطهــرات وفقــً لﻺجــراءات المعتمــدة مــن قبــل
الشــركة المصنعــة للمعــدات األصليــة للمرحــاض
وملحقاتــه .يبــدأ دائمــً بالتنظيــف باســتخدام
المنظفــات الموصــى بهــا وباســتخدام المناشــف
الورقيــة المبللــة بالمــاء والمنظــف والتخلــص منهــا
فــي الكيــس البيولوجــي المخصــص لذلــك.
القيــام بالتطهيــر باســتخدام المطهــر المناســب
وحســب تعليمــات الشــركة المصنعــة وضمــان وقــت
مالئــم للتالمــس بيــن المطهــر والســطح المــراد
تطهيــره.
القيــام بمســح األســطح بمناشــف ورقيــة مبللــة بالمــاء
وتجفيفها.
االلتــزام بــأي احتياطــات للســالمة وفقــً للتوجيهــات
(علــى ســبيل المثــال ،تأكــد مــن كفايــة التهويــة فــي
المناطــق المحصــورة مثــل المراحيــض وتجنــب الــرذاذ
أو توليــد الهبــاء الجــوي غيــر المقصــود).
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تنظيف السجاد داخل الطائرة
ارتــداء الواقيــات الشــخصية مــن قبــل عامــل التنظيــف
إلزالــة أي جــزء مصــاب مــن الســجادة.
اغســل الســطح بالمــاء وجففــه .عنــد اكتمــال
التنظيــف والتطهيــر وإزالــة القفــازات ،قــم بتنظيــف
اليديــن علــى الفــور بالمــاء والصابــون أو فــرك اليــد
الــذي يحتــوي علــى الكحــول.
ال تســتخدم الهــواء المضغــوط و/أو المــاء تحــت
الضغــط للتنظيــف ،أو أي طــرق أخــرى يمكــن أن
تســبب الــرذاذ أو قــد تتســبب فــي إعــادة تحلــل المــواد
المعديــة.
ال تســتخدم المكانــس الكهربائيــة إال بعــد إجــراء
التطهيــر المناســب.
تشــغيل نظــام التحكــم البيئــي بالطائــرة علــى األقــل
حتــى نــزول المســافر المشــتبه بــه أو حتــى تكتمــل
عمليــة النــزول قــد يســاهم أيضــً فــي مقاطعــة نقــل
المــواد المعديــة ويجــب إجراؤهــا إذا كانــت متســقة مــع
عوامــل الســالمة .خــالف ذلــك ،يجــب توفيــر التهويــة
مــن مصــدر أرضــي.
إذا تــم اســتخدام أوعيــة معينــة للنفايــات علــى
الطائــرات لتخزيــن حاويــات دوار الهــواء المســتخدمة،
يجــب تنظيفهــا وغســلها تمامــً وتطهيرهــا بعــد كل
اســتخدام والتعامــل معهــا بنفــس الطريقــة مثــل
حاويــات المرحــاض المحمولــة.

الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا

إجراءات ضبط العدوى

في حالة الحجر المنزلي
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المعرضيــن لﻺصابــة بالعــدوى
ُيطلــب مــن األشــخاص ُ
البقــاء فــي المنــزل أو فــي مــكان آخــر محــدد لمنــع انتشــار
المــرض لﻶخريــن ،وكمحاولــة للســيطرة علــى الحــاالت
المط ّبــق عليهــم
المرضيــة .ينبغــي أن ُيراقــب األشــخاص ُ
الحجــر الصحــي يوميــً ومتابعتهــم عنــد ظهــور أي أعــراض
مرضيــة قــد تظهــر عليهــم ،ليبلغــوا الجهــات الصحيــة
بهــا ،كارتفــاع الحــرارة وغيرهــا ،ويتــم تحديــد مــدة الحجــر
بنــاء علــى فتــرة حضانــة المــرض.
الصحــي
ً
في ﺣالة الحجر الصحي يجب ما يلي:
التأكــد مــن أن األشــخاص الذيــن فــي المنــزل علــى
معرفــة بالمعلومــات التــي يحتاجونهــا فــي حالــة
اإلصابــة ،األدويــة  ،واحتياجــات الرعايــة ألي مــن المعالين
(األطفــال أو اآلبــاء المســنين).
التأكــد مــن أن كل شــخص فــي األســرة يعــرف مــا
يجــب أن يفعلــه إذا أصيــب ذوي االحتياجــات الخاصــة
بكوفيــد 19-أو احتــاج إلــى المســاعدة ،آليــة التواصــل
(رقــم هاتــف خدمــات الصحــة والخطــوط الســاخنة).
ضمــان أن يقــوم جميــع أفــراد األســرة ومقدمــي
الرعايــة بســن تدابيــر الحمايــة األساســية ضــد اإلصابــة
ب كوفيــد( 19-االســتخدام الصحيــح للواقيــات
ا لشــخصية ) .
طبق الحجر الصحي المنزلي على الفئات التالية:
ﹸي ﹼ
األشــخاص الذيــن ال يظهــر عليهــم أي أعــراض
لفيــروس كورونــا الجديــد (كوفيــد )19-لكــن ســبق
لهــم وخالطــوا أشــخاصً مصابيــن بشــكل مؤكــد.

األشــخاص القادمــون مــن خــارج البــالد ،يســتمر الحجــر
الصحــي المنزلــي فتــرة اســبوع ،أي منــذ التعــرض
لمســبب المــرض لضمــان عــدم انتقــال العــدوى مــن
شــخص آلخــر( .فــي حــال ظهــور األعــراض يجــب إعــالم
الجهــات الصحيــة المختصــة).
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التوصيات الخاصة بالحجر الصحي المنزلي
ا
إقامة )المشتبه به(:
يتــم وضــع (المشــتبه بــه) فــي غرفــة مفــردة جيــدة
التهويــة مــع فتــح النوافــذ للتهويــة خمســة دقائــق
كل نصــف ســاعة إن أمكــن.
الحــد مــن عــدد القائميــن علــى رعايــة المشــتبه بــه،
وتعييــن شــخص واحــد يتمتــع بصحــة جيــدة بشــكل
مثالــي دون وجــود حــاالت مزمنــة أو ظــروف ضعــف
المناعــة .ال ينبغــي الســماح للزائريــن بالزيــارة حتــى
نهايــة فتــرة الحجــر.
ينبغــي أن يبقــى أفــراد األســرة فــي غرفــة مختلفــة
إذا كان ذلــك ممكنــً وفــي حــال تعــذر ذلــك الحفــاظ
علــى مســافة ال تقــل عــن متــر واحــد عــن الشــخص
(المشــتبه بــه) (مثــل النــوم فــي ســرير منفصــل).
الحــد مــن حركــة (المشــتبه بــه) والتأكــد مــن أن
المســاحات المشــتركة (مثــل المطبــﺦ والحمــام)
جيــدة التهويــة (مثــل إبقــاء النوافــذ مفتوحــة).
نﻈافة األيدي:
غســل األيــدي بعــد أي مالمســة لـــ (المشــتبه بهــم) أو
بيئتهــم المباشــرة ،أو قبــل وبعــد إعــداد الطعــام،
وقبــل األكل ،وبعــد اســتخدام المرحــاض وعندمــا
تبــدو األيــدي متســخة باســتخدام الصابــون والمــاء إذا
لــم تكــن األيــدي ظاهــرة االتســاخ فيمكــن اســتخدام
فــرك اليديــن بالكحــول المعتمــد.
عنــد اســتخدام الصابــون والمــاء ،يفضــل اســتخدام
مناشــف ورقيــة يمكــن التخلــص منهــا لتجفيــف
اليديــن .وفــي حــال عــدم توفرهــا اســتخدم فــوط
قمــاش نظيفــة واســتبدلها عندمــا تصبــح رطبــة مــع
تخصيصهــا للشــخص المشــتبه بــه.

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

يجــب ممارســة آداب الســعال والعطــس مــن قبــل
الجميــع ،وخاصــة (المشــتبه بهــم) عنــد الضــرورة
بتغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء الســعال أو العطــس
باســتخدام المناديــل الورقيــة أو الكــوع المثنــي ،ثــم
غســل اليديــن.
ارتداء الكمامات:
يجــب علــى مقــدم الرعايــة ارتــداء قنــاع طبــي (جراحــي)
محكــم اإلغــالق لتغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء وجــوده
فــي نفــس الغرفــة مــع (المشــتبه بــه) .يجــب عــدم
لمــس األقنعــة أو التعامــل معهــا أثنــاء االســتخدام.
إذا أصبــح القنــاع مبلــ ً
ال أو متســخً باإلفــرازات ،فيجــب
اســتبداله علــى الفــور بقنــاع نظيــف وجــاف جديــد .قــم
بﺈزالــة القنــاع باســتخدام تقنيــة مناســبة (علــى ســبيل
المثــال ال تلمــس المقدمــة بــل تخلــع الربــاط مــن
الخلــف) .تخلــص مــن القنــاع فــور االســتخدام واغســل
يديــك بعــد إزالــة القنــاع .ال تعيــد اســتخدام األقنعــة
ذات االســتخدام الواحــد.
استخدام القفازات:
تجنــب مالمســة ســوائل الجســم بشــكل مباشــر،
وخاصــة إفــرازات الفــم أو الجهــاز التنفســي والبــراز.
اســتخدم القفــازات ذات االســتخدام الواحــد والقنــاع
الطبــي لتوفيــر رعايــة صحيــة عــن طريــق الفــم أو
الجهــاز التنفســي وعنــد التعامــل مــع البــراز والبــول
والنفايــات( .مثــال تنظيــف المرافــق الصحيــة).
أداء نظافة اليدين قبل وبعد إزالة القفازات والقناع.
ال تعيد استخدام األقنعة أو القفازات.

التعامل مع البياضات
غسل المالبس والشر اشف حسب الطريقة الروتينية.
ضــع البياضــات الملوثــة فــي كيــس الغســيل ،وتجنــب
مالمســة الجلــد للمالبــس مباشــرة بالمــواد الملوثــة.
قــم بتنظيــف المالبــس وأغطيــة الســرير ومــا إلــى
ذلــك ،و المالبــس الخاصــة بالمشــتبه بــه باســتخدام
المــاء الســاخن ومســتحضرات التنظيــف المســتخدم
والــذي يعتبــر كافيــً لتطهيرهــا ( يفضــل درجــة حــرارة
 7٠م) ويجــب اســتخدام قفــازات شــديدة التحمــل عنــد
تنظيفهــا وتجففهــا جيــدﴽ.
تنﻈيف األسطﺢ:
قــم بتنظيــف وتعقيــم األســطح التــي تــم لمســها
بشــكل متكــرر يوميــً ،مثــل طــاوالت الســرير ،وإطــار
األســرة ،وغيرهــا مــن غــرف النــوم وأثــاث المنــزل .يجــب
اســتعمال مطهــرات مثــل الكلــور بتركيــز  99:1جــزء
مــن المــاء.
قــم بتنظيــف وتعقيــم أســطح الحمــام والمرحــاض
مــرة واحــدة علــى األقــل يوميــً .يجــب اســتخدام
الصابــون أو المنظفــات المنزليــة العاديــة للتنظيــف
أوالً وبعــد ذلــك ،يجــب اســتخدام مطهــر منزلــي
منتظــم يحتــوي علــى  ٪ ٠٫٥هيبوكلوريــت الصوديــوم؛
(يجــب وضــع القفــازات واألقنعــة).
يجــب علــى مقــدم الحجــر الصحــي المنزلــي معرفــه مــا
يلي :

يمنــع مشــاركة أو تقاســم أوانــي الطعــام والشــراب
المســتعملة مــع (المشــتبه بهــم).

إعطــاءه إرشــادات مســبقة حــول مــكان التمــاس
الرعايــة عنــد مــرض مــا ،ومــا هــي أنســب وســيلة نقــل،
ومتــى وأيــن تدخــل منشــأة الحجــر الصحــي المنزلــي
المعينــة ،ومــا هــي احتياطــات مكافحــة العــدوى التــي
يجــب اتباعهــا.

يفضــل اســتخدام المنتجــات ذات االســتعمال األحــادي
والتخلــص منهــا مباشــرة.

إبــالغ المنشــأة الطبيــة المســتقبلة بــأن هنــاك مريضــً
لديــه أعــراض ســيصل إلــى المؤسســة الصحيــة.

عنــد اســتخدام األدوات المنزليــة المعتــادة وأوانــي
الطعــام يكفــي اســتخدام المنظفــات والكلــور والمــاء
الســاخن لتنظيفهــا.

أثنــاء الحركــة للحصــول علــى الرعايــة ،يجــب علــى
الشــخص (المشــتبه بــه) ارتــداء قنــاع طبــي.

أواني الطعام والشراب:
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تجنــب المواصــالت العامــة للوصــول إلــى مرفــق الحجــر
الصحــي المنزلــي .إن أمكــن؛ اســتدعاء ســيارة إســعاف
أو نقــل الشــخص (المشــتبه بــه) بســيارة خاصــة وفتــح
نوافــذ الســيارة إن أمكــن.
ينصــح بالشــخص الــذي تظهــر عليــه األعــراض دائمــً
االلتــزام بــآداب العطــس والســعال ونظافــة اليديــن،
الوقــوف أو الجلــوس بعيــدﴽ عــن اآلخريــن قــدر اإلمــكان
( 1متــر علــى األقــل) أثنــاء العبــور ،وعندمــا تكــون فــي
مركــز الحجــر الصحــي المنزلــي.

يجــب تنظيــف أي أســطح تصبــح ملوثــة بﺈفــرازات
الجهــاز التنفســي وســوائل الجســم األخــرى أثنــاء
النقــل بالصابــون أو المنظفــات وتطهيرهــا بمنتــج
منزلــي منتظــم يحتــوي علــى مبيــض مخفــف بنســبة
مناســبة وحســب األصــول.
العزل الصحي:
العــزل الصحــي يتــم تطبيقــه علــى الذيــن تــم تشــخيص
إصابتهــم بالمــرض المعــدي ،ويتــم هنــا عزلهــم عــن باقــي
األصحــاء.

الخطة التدريبية

الموضوع /الهدف

الفئة المستهدفة

الجهة المسؤولة عن التدريﺐ

الوقﺖ

نبذة عن نشاطات ضبط
العدوى

جميع الكوادر الطبية

مديرية األمراض السارية  /قسم
ضبط العدوى

مدار العام

التدريب على ارتداء وخلع
الواقيات الشخصية

جميع الكوادر الطبية

مديرية األمراض السارية  /قسم
ضبط العدوى

مدار العام

نظافة األيدي

جميع الكوادر الطبية

مديرية األمراض السارية  /قسم
ضبط العدوى

مدار العام

أخذ العينات وآلية
التعامل معها

جميع الكوادر الطبية

مديرية األمراض السارية  /قسم
ضبط العدوى

مدار العام

إجراءات تنظيف وتطهير
البيئة

جميع الكوادر الطبية

مديرية األمراض السارية  /قسم
ضبط العدوى

مدار العام

انشاء برنامج لرصد
اإلصابات بين الكوادر

جميع المؤسسات
الصحية

مديرية األمراض السارية  /قسم
ضبط العدوى

مدار العام
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