
 

 العاملي التابع لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر أ سطول املركبات 

 

 

 ت ا رشادا   موجز 
الوقاية من العدوى وماكحفهتا يف املركبات التابعة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل  

 ال محر 

 خالل 

 19- جاحئة كوفيد   
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 قدمة امل  - 1
طار   عداد هذه ال رشادات يف ا  )الاحتاد ادلويل( حتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر  من جانب الاالالزتام املس متر  جرى ا 

هذه وتعزز . 19-كوفيدجاحئة  والعمل عىل دمع هجود امجلعيات الوطنية يف ماكحفة ،داخل املنظمةالعدوى اكحفة بتعزيز املعايري املثىل مل

نظراً  19-كوفيدفريوس ال صابة بل حممتالً اً خطر ميثل أ ن لك راكب عىل أ ساس ملاكحفة العدوى"  المنوذجيةاس تخدام "املبادئ ال رشادات 

 .الناس وضع غالبيةلعدم معرفة 

ممكن    التقليل ا ىل أ دىن حد    عىلاملوظفني  يساعد  مما  ،  الشخصيةالوقاية  واس تخدام معدات  كام تدعو هذه ال رشادات ا ىل التباعد اجلسدي  

 اطر،مثل هذه اخمل  احلد منعن  سؤولية  امل يتحمل    ومتطوع يف امجلعية الوطنية   موظفراً ل ن لك نظو   .19-كوفيد  من خطر ال صابة بفريوس

 مجليع املعنيني.  بيئة أ كرث أ مناً ضامن هتيئة عىل ه ال رشادات د ابل جراءات الواردة يف هذيساعد التقي  فسوف 

 مهنا  والغرض ال رشادات  نطاق    - 2
موظفي/متطوعي الاحتاد ادلويل ، من ؤجرةاملعارة أ و املسواء ، الحتاد ادلويلل التابعة ركباتاملمجيع مس تخديم ا ىل  ةهذه الوثيقة موهَج 

طاربداخلها  جلوسهم  أ ثناء   عن طريق مركبات   19-، وذكل بغية منع انتقال العدوى بفريوس كوفيدالرعاية  أ نشطةبضطالع  لالحتراكهتم    يف ا 

دارة جثيف املس تخدمة ادلويل الاحتاد  طار  ث نقل راكب أ و ا   أ نشطة ادلفن.املوىت يف ا 

 ملاكحفة العدوى  المنوذجية   الاحتياطات  - 3

 نظافة اليدين احلفاظ عىل   - 1- 3

يف الوقاية  ابلغ ال مهية دوراً ؤدي ياليدين غسل أ ن  ت  ب  لوقاية من انتشار العدوى. وقد ث  لال جراء الوحيد ال كرث فعالية  نظافة اليدين يه

 من العدوى املرتبطة ابلرعاية الصحية.

طه ِّر  وأ  الصابون فاملاء و   نظيفةال يدي ال   امل طه ِّر الكحويل عىلس تخدم ي  ، و لتطهري اليدينرسيعة ال اةل و فعَ كحويل من الوسائل الالاليدين م 

يكون من الرضوري  تكون مرافق غسل اليدين غري اكفية، أ و حيمث عندما يدة ، وهو من الوسائل املف ساخات الواحضةت اخلالية من الا

اكن س تخدام مركبات الاحتاد ادلويل أ و لكام يتعلق ابنشاط الاضطالع بأ ي جيب تطهري اليدين قبل وبعد و  تطهري اليدين بشلك متكرر.

 .مشتبه يف اتساخهاسطح أ و أ ش ياء هناك مالمسة ل  

 الشخصية أ لبسة ومعدات الوقاية اس تخدام   -3-2

ن   أ ن يلزتم هبذه   وينبغيوماكحفته،    19-كوفيد  فريوسانتشار  للوقاية من    المنوذجية  الاحتياطاتأ حد  من  ارتداء معدات الوقاية الشخصية  ا 

دارة يشاركون و  يعملون يف بيئات شديدة اخلطورة ن اذليوظفنياملمجيع املامرسة  اس تخدام . وملعرفة املزيد بشأ ن املوىت ثجثيف أ نشطة ا 

بشأ ن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر دليل  الرجوع ا ىليرىج معدات امحلاية الشخصية يف س ياق خمتلف، 

 :التايل الرابطوذكل من خالل  ،19-كوفيدخالل جاحئة الشخصية الوقاية  معداتاس تخدام 
19/-covid-desk-help-health-ppe-equipment-protective-https://www.preparecenter.org/resource/personal 

 وهتوية املركبة اجللوس داخل املركبة مع مراعاة التباعد اجلسدي   -3-3

مع راكب هتا أ ثناء مشاركداخل املركبة  اجلسديالتباعد ممارسة يف  19-كوفيدمن ال صابة بالغري الطرق فعالية محلاية النفس و كرث يمتثل أ  

 .ا ضافيةتقس مي  تدابري  اختاذ    معداخل املركبة  ترتيب حمدد للجلوس  وضع  من خالل    يف احلد من خطر انتقال العدوىال سهام  . وميكن  أ خرين

ل تقل  مسافةب ترك وجيا ىل أ دىن حد  ممكن،  ةاجلسدياخملالطة فرص  لتقليلالراكب بني التباعد و  الفصل مسافة مراعاةجيب  -

 ؛داخل املركبةوأ خر لك خشص عن مرت واحد بني 

 ؛تعديل ابل ماكانت احملليةبأ جراء  عن بقية الراكب فصل القسم اخلاص ابلسائقكن مي قد -

 HZJ79أ و    HZJ76  لند كروزر  تويوات  املركبة من طراز  يف  (نيمريض /نيراكب  +للك مركبة )سائق  ثالثة أ شخاص    احلد ال قىص -

 ؛مركبة من فئة "س يارة املدينة"أ و  املقصورة املزدوجةذات 

https://www.preparecenter.org/resource/personal-protective-equipment-ppe-health-help-desk-covid-19/
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، حاديةال  املقصورة ذات  HZJ79 لند كروزر تويوات املركبة من طراز يف سائق(ال للك مركبة )خشص واحد  احلد ال قىص -

  .حافةلمقعد عند اس تخدام وخشص واحد للك 

 خاصة   احتياطات  -4- 3

ىل  يف أ و املرفق ال كامم عند السعال/العطس يف و ، التباعد اجلسدي) 19-كوفيديف س ياق ابلفصل  ةاملعتادحرتاز وسال الاابل ضافة ا 

 التالية: الاحتياطاتتطبيق أ يضًا  من املهم (...اخل نظافة اليدينالعناية ب ميكن التخلص منه مبارشة بعد الاس تخدام، و وريق منديل 

 تنظيف املركبة يوميًا ابس تخدام ا جراءات التنظيف؛ -

 ؛احلفاظ عىل التباعد اجلسديمع مراعاة غسل اليدين قبل الصعود ا ىل املركبة وبعد مغادرهتا  -

 ؛الهواءالسامح بتدفق واخللفية خللق ضغط سليب و جيب فتح النافذة ال مامية : افذو تح النف  -

ذا اكنت ف الهواء كي ِّ م  التدفئة و م اس تخدعدم ا - ل ا  غلقة النوافذا  عادة تدوير هواءل تقم أ بداً بتشغيل ، وم  امل كي ِّف داخل  خيار ا 

 .املقصورة

 املركبات واملعدات   - 4
الرضوري وابلتايل، مفن يف اسرتاتيجية حركة املركبات واس تخداهما. مراعاة ذكل وذلكل جيب  ،19-كوفيديتأ ثر اس تخدام املركبات جباحئة 

 :ال يت مراعاةمن خالل  أ سطول مركباتمكسعة و للمركبات تقيمي احلاجة احلقيقية 

 ؛العزل الصحيظروف ختفيض املوارد البرشية بسبب  -

 بني الراكب(.اجلسدي للتباعد  مراعاةً املقاعد املتاحة )عدد ل للك مركبة بسبب اخنفاض النقسعة اخنفاض  -

 الوقت اذلي يس تغرقه تنظيف املركبات. -

 نقل الراكب  -   المنوذجية الس يارة   -4-1
 عدادل  ا

 ؛ابس تخدام ال جراء "اليويم" و"ال س بوعي" هاوتطهري املركبة  تنظيف -

زاةل  -  .داخل املركبةمن ا ليس هل رضورة ملك ا 

ذا اكن ذكل ممكناً  -  ؛مقاومة للامءأ و  ال يل بأ غطية قابةل للغس يلمقاعد الس يارة تغطية ، ا 

 ؛شغلهاكن وحتديد عدد الراكب واملقاعد اليت ميىل املركبة، ا  لصعود اخطط وعرض وضع  -

 وخارهجا.املركبة رض عالمات الوقاية املتاحة داخل ع -

 املركبة عىل منتاملوجودة املعدات 
طه ِّر هالم صابون أ و ه ِّر، أ و خباخ معبأ  مبحلول اللكور امل ط  بلةَل مناديلأ و  ،كحويلم  بلةَل منسوجاتأ و  م  أ كياس ، أ و ميكن التخلص مهنا م 

 .مقامة
 

 نقل املرض   - حدات الصحة املتنقةل وو مركبات ال سعاف   -4-2

للجمعيات الفين    . ويقدم الاحتاد ادلويل ادلمع19-كوفيدوكذكل خالل جاحئة  ال سعاف لالس تجابة حلالت الطوارئ الطبية  مركبات  س تخدم  ت  

م الوطنية اليت ت   ىل مراكز ال سعاف لتوفري مركبات  مواصفاتمن خالل حتديد  عاجةلخدمات طبية قد ِّ وحدات اكفية لنقل املرض ا 

رسح ا ىل م الوطنية امجلعية  املسعفني وغريمه من املس تجيبني ال وائل من متطوعيبنقل ال سعاف تقوم مركبات و  العالج.لتلقي حاةل ال  

أ ن و  19-كوفيد. ومن شأ ن توفري املعدات وال دوات الاكفية أ ن مينع انتشار فريوس العاجةلمعدات ل دارة الرعاية معهم احلادث، حاملني 

 منظمة الصحة للبدلانالصادرة عن العاجةل يرد يف ال رشادات اخلاصة ابخلدمات الطبية و  من خطر ال صابة.ممكن يقلل ا ىل أ دىن حد 

وذكل عرب  ، وتطهريها هاتنظيف مركبات ال سعاف و اس تخدام أ جل من  لوقاية من العدوى وماكحفهتاجراءات ال   واض   تعريف  ال مريكية 

 :نيالتالي نيالرابط
19/-covid-desk-help-health-andprehospital-https://www.preparecenter.org/resource/clinical 

 19-covid-ems-medicalservices-emergency-prehospital-https://www.paho.org/en/documents/recommendations 

https://www.preparecenter.org/resource/clinical-andprehospital-health-help-desk-covid-19/
https://www.paho.org/en/documents/recommendations-prehospital-emergency-medicalservices-ems-covid-19
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دارة  -4-3  املوىت  ث جث   ا 
 نقل اجلثث املؤَمنة   3-1- 4
طار مواهجة جاحئة ( غري ملوثةكياس أ و توابيت أ  )يف  املؤَمنةمبارش يف نقل اجلثث امل س تخدمة بشلك ب تطهري املركبات جي -كوفيديف ا 
ادية تيع للمركبات الا  املس تخدمة  المنوذجيةللربوتوكولت    وفقاً وذكل    ،ة()الشاحنات الصغري تويوات لند كروزر بيك أ ب  مركبات  ل س امي    ،19

 خاصة. يةاز احرت ا جراءات اختاذ حاجة ا ىل وذكل دون أ خرين.  اليت تنقل أ شخاصاً 

 نقل اجلثث غري املؤَمنة   3-2- 4
يف  الوفيات امجلاعيةيف س ياق سيناريوهات امل جهَزة غري املؤَمنة / غري اجلثث  نقل مبارش يفس تخدم بشلك اليت ت  ملركبات ابفامي يتعلق 

طار مواهجة جاحئة   الصابون املزنيلابس تخدام املركبة  البدء يف تنظيف يجب ف تويوات لند كروزر بيك أ ب،  ركباتم، ل س امي 19-كوفيدا 
٪ من هيبولكوريت 0.5حيتوي عىل اعتيادي ر مزنيل طه ِّطهريها مب  بت شطفها ة، مث القيام بعد اديتيع الا أ و املنظفات املزنلية اديتيع الا

قناع والنظارات ال جيب ارتداء معدات الوقاية الشخصية أ ثناء التنظيف، مبا يف ذكل و  .٪0.5بنس بة تركزي حلول لكور مب الصوديوم أ و
 .معدات الوقاية الشخصيةنزع اليدين ابملاء والصابون بعد غسل  الواقية واملزئر املقاوم للسوائل والقفازات، وينبغي

بطالء البضائع صندوق طالء صوب س تي  لصدأ ،ا صابهتا ابما يرتتب عىل ذكل من ال صيل و املركبة حملمتل لطالء الرضر امن أ جل معاجلة و 
يبوكيس حبري  .19-كوفيدحضااي  زنيلواملناوةل أ ثناء حتميل/تس تعامل ني لسهوةل الاتجانبي فتحتني  ذيالبضائع صندوق ل  سقفتركيب ، و ا 

 عدادال  

 ؛ابس تخدام ال جراء "اليويم" و"ال س بوعي" هاوتطهري املركبة  تنظيف -

زاةل  -  .داخل املركبةمن لك ما ليس هل رضورة ا 

ذا اكن ذكل ممكناً  -  ؛امءقاومة لل ال يل أ و م بأ غطية قابةل للغس يلمقاعد الس يارة تغطية ، ا 

 .غطاء صندوق البضائعرض عالمات الوقاية املتاحة داخل ع -
 

 املركبةاملعدات املوجودة عىل منت 
طه ِّر صابون أ و هالم خباخ معبأ  مبحلول اللكور امل طه ِّر، أ و  بلةَل مناديلأ و  ،كحويلم   .أ كياس مقامة، أ و ميكن التخلص مهنا م 

جراءات تنظيف املركبات و   - 5  تطهريها ا 
اتحة ملركبات واملعدات، اتطهري فعالية ضامن من أ جل  ا جراء التنظيف خالل  التنظيف لالس تخدامرات ومواد طه ِّاملنظفات وامل  يتعني ا 

 .اليويم

 ؛العناية بأ ي معدات كهرابئية(مع مراعاة واملاء. ) مجيع ال سطح املرئية ابملنظفمسح  -

 ا؛انتقل ا ىل خارهجمث املركبة اخل مث د ابدأ  من اخللفالطريقة:  -

 اخلارجيةو  قابض ادلاخليةامل، و ال يدي ادع)املقاعد، وخمبشلك متكرر جيري مالمس هتا جيب رش مجيع ال سطح ادلاخلية اليت  -

( بواب، واملذايعل  ال زرار ابلوحات  القيادة و ة  لسائق، ولوحوأ زرار الضبط والتحمك اخلاصة ابأ حزمة ال مان،    مشابك، و لل بواب

بي ِّض  مبحلول  ؛دقائق 10يف الهواء الطلق ملدة  ها لتجفوترك  ٪0.5تركزي  بنس بةم 

 ؛ابملنظفركبة أ رضية املمسح  -

ذراع واملؤرشات و وعصا صندوق الرتوس )اجلريبوكس(،  الاهامتم بعجةل القيادة  مع    –بشلك منفصل  املقصورة  تنظيف منطقة  -

 .اليدماكحب 

دارة النفاايت   - 6  ا 
ذا  .  ةصلبللقاممة ال يف كيس    اخل...  ميكن التخلص مهنااليت  عد  اقاملأ غطية  و   بلةَلامل    ناديلامل مثل    النفاايت الشائعةتودع   نت قد اس ت خدمت اكفا 

 النفاايت الطبية. لتخلص منل الرعاية الصحية مرفق يتبعها اليت ذاهتا جراءات ال  ل وفقاً ا التخلص مهن يجب للتعامل مع مرض، ف 
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 ذييل والوثيقة املرجعية الت   - 7
الحتاد ادلويل، يرىج الرجوع ا ىل التابعة لركبات  املاملطبقة عىل  جراءات الوقاية من العدوى وماكحفهتا  فَصةل ل  امل  طوات  اخلعن  ملزيد  ملعرفة ا

 .ذا املوجزهب  ةرفقامل – 19-خالل جاحئة كوفيدابلوقاية من العدوي وماكحفهتا يف املركبات التابعة لالحتاد ادلويل  اخلاصةال رشادات 
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