املراقبة اجملمتعية للعدوى بفريوس كوروان املس تجد (كوفيد)19-
الغرض من اعداد هذه الوثيقة هو مساعدة امجلعيات عىل البت بشأن ما اذا اكنت ترغب يف ادراج املراقبة اجملمتعية يف خطهتا للتأهب لفاش ية
كوفيد 19-والتص مِّدي لها ،فض ًال عن البت بشأن كيفية القيام بذكل .وقد ُ مِّ
ص َمت هذه الداة للرتكزي عىل مرض كوفيد 19-مع الشارة اىل
أدوات املراقبة اجملمتعية العاملية الخرى مثل أداة تقيمي املراقبة اجملمتعية ،ومنوذج بروتوكول املراقبة اجملمتعية والقامئة الشامةل للمخاطر/الحداث
الصحية املقرتحة (مرفقة ابلوثيقة).
ونظر ًا دلرجة التعقيد احمليطة مبرض كوفيد ،19-وانتشاره عىل نطاق عاملي ،ويف ضوء الولوايت الوطنية وقدرات امجلعيات الوطنية ،فان
املراقبة اجملمتعية قد تكون ،أو ل تكون ،أفضل خيار ميكن ادراجه يف خطة التص مِّدي لهذا املرض .وتوفر هذه الوثيقة ارشادات بشأن معلية
اختاذ القرار ابدراج املراقبة اجملمتعية يف اخلطة الوطنية للتص مِّدي لفريوس كوفيد19-ـ ابلضافة اىل اعتبارات حمددة يتعني ادراهجا يف برامج
املراقبة اجملمتعية.
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املراقبة اجملمتعية :ملن ،وما يه ،وملاذا
املراقبة اجملمتعية يه "الكشف املهنجي والبالغ عن الحداث الهامة يف جمال الصحة العامة اليت تقع داخل اجملمتع احمليل من قبل أفراد اجملمتع
احمليل أنفسهم" 1.واملبدأ يف ذكل هو أن النذار املبكر ميكن أن يؤدي اىل اختاذ اجراءات مبكرة ميكن أن تكون ُمنقذة للرواح .وتنفرد
حركة الصليب المحر والهالل المحر بوضع اسرتاتيجي ميكهنا من تنفيذ املراقبة اجملمتعية نظراً لش بكهتا الواسعة من املتطوعني ودورها املساعد
للحكومات يف س ياقات عديدة.

مقارنة املراقبة اجملمتعية ابلشاكل الخرى من أشاكل مراقبة الصحة العامة:
هناك طرق عديد لدراج أشاكل خمتلفة من املراقبة والكشف مضن أنشطة امجلعية الوطنية ،وما املراقبة اجملمتعية سوى أحد هذه الشاكل.
العملية

الغرض

من امللكمف هبا

كيفية الاضطالع هبا

املراقبة اجملمتعية

البالغ الفوري عن اخملاطر الصحية
امللحوظة اليت تفي مبعايري كوفيد19-

متطوعون داخل امجلعية الوطنية
مدربون عىل اجراء املراقبة اجملمتعية.
َّ

ميكن للمتطوعني البالغ عن اخملاطر الصحية
املطابقة لالصابة مبرض كوفيد 19-أثناء
الاضطالع بأنشطهتم الصحية املعتادة أو
أنشطة نرش الرسائل الرئيس ية.

تتبُّع اخملالطني

جيري عزل اخملالطني خمالطة وثيقة ومالحظهتم
ملدة  14يوم ًا بعد التعرض احملمتل .وينطوي ذكل
مسؤولون أو عاملون حصيون
متطوعون  /جممتعيون (متطوعون دلى عىل ما ييل:
حتديد ومتابعة الشخاص اذلين رمبا
امجلعية الوطنية عند الطلب) ،وعادة  -1الوصول اىل من ينطبق علهيم تعريف
قد خالطوا أحد املصابني مبرض
ما يكون ذكل بطلب خاص وبدمع
اخملالطة الوثيقة؛
كوفيد 19-خمالطة وثيقة.
وتدريب من احلكومة الوطنية أو
 -2متابعة ما اذا اكنت أعراض الصابة تظهر
احمللية.
عىل هؤلء اخملالطني (يومي ًا عرب الهاتف
ان أمكن).

يتطلب ذكل توافر قدرات عىل اجراء الاختبار
البحث والفحص املنتظمني من أجل
الكشف عن الفريوس املسبب ملرض علامء الوبئة أو العاملون الصحيون التشخييص الرسيع واملوارد البرشية ،وجيوز أن
اكتشاف
يشمل نقاط للفحص ،أو تفقد املنازل ،أو
كوفيد 19-مضن الفئات أو املواقع اجملمتعيون أو غريمه ،وذكل تبع ًا لقدرة
احلالت النشطة
البحث داخل املستشفيات عن الشخاص
النظام الصحي.
املس هتدفة اليت يُعتقد أهنا معرضة
اذلين رمبا جرى تشخيصهم بشلك خاطئ.
خلطر العدوى.
البالغ عرب

سامح ش بكة التصالت الهاتفية

أفراد اجملمتع احمليل ،والعاملون يف

يتطلب ذكل انشاء خط هاتفي وطين أو حميل

 1تعريف املراقبة اجملمتعية وطريق امليض قُدُ م ًا :نتاجئ الاجامتع الفين العاملي ملنظمة الصحة العاملية ،فرنسا 28-26 ،يونيو  .2018املسامهون الفنيون يف اجامتع منظمة الصحة العاملية يف
يونيو  2018منظمة يوروسريفيالنس.https: //doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.2.1800681 ،)2019( 1800681 ،24 ،
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خط الاس تغاثة لفراد اجملمتع احمليل ابلتصال والبالغ
بشأن ما اذا اكنوا يعتقدون أن هناك
الهاتفية
مشلكة ما خبصوص مرض كوفيد19-
يف جممتعهم احمليل ،وتقدمي معلومات
عن العراض املُكتشَ فة بغرض
متابعهتا.
الفحص عند
نقاط ادلخول

اجراء الفحوص عند نقاط ادلخول
لتقيمي ما اذا اكنت أعراض العدوى
تظهر عىل املسافرين.

املرافق الصحية ،واملتطوعون يف
الصليب المحر والهالل المحر
(الساكن  /اجملمتعات احمللية).

مسؤولون حكوميون (من العاملني
الصحيني واجليش والرشطة وما اىل
ذكل) ،كام ميكن أن تكون امجلعية
الوطنية للصليب المحر أو الهالل
المحر بنا ًء عىل وليهتا.

مس تقر لتلقي البالغات عىل أن يكون متص ًال
خبدمات الحاةل.

بناء عىل متطلبات احلكومة الوطنية .وعادة ما
يكون ذكل عرب الكشف عن العراض اليت
توافق تعريف حاةل العدوى اذلي حتدده منظمة
الصحة العاملية أو البدل.

دمج املراقبة اجملمتعية يف أنظمة املراقبة القامئة:
الهدف من تنفيذ املراقبة اجملمتعية هو تعزيز أنظمة املراقبة احمللية والوطنية من خالل سد الفجوة بني املرفق الصحي والبالغ اجملمتعي .ول
ينبغي اعتبار املراقبة اجملمتعية نظام ًا مواز ًاي ،وامنا جيب ادماهجا مضن أليات املراقبة والحاةل القامئة أ ًاي اكنت (املراقبة الوطنية التابعة لوزارة
الصحة ،وش بكة النذار والتنبيه والاس تجابة مبكراً ) ،(EWARNومراقبة أمراض اجلهاز التنفيس احلادة الوخمية ) ،(SARIاخل).
وينبغي النظر اىل التنبهيات الناش ئة عن ن ُظم الصليب المحر والهالل المحر للمراقبة اجملمتعية ابعتبارها "خماطر حصية" تضايه التعريف
اجملمتعي للحاةل اليت جيري تدريب املتطوعني عىل البحث عهنا ،ولكن مل يؤكدها الطباء .وابلتايل ،فان هذه التنبهيات ل تشلك "حاةل" أو
حىت "حاةل مشتبه فهيا" يف ذكل الوقت اىل أن يفحصها أخصايئ طيب وجيري تأكيدها من خالل حفوص خمتربية .وذلكل ،ينبغي النظر اىل
تنبهيات برانمج املراقبة اجملمتعية بشلك منفصل عن احلالت املبلغ عهنا من خالل املرافق الصحية أو ش بكة النذار والتنبيه والاس تجابة
مبكراً اىل أن جيري التحقق مهنا من خالل حفص طيب همين وخمتربي.

الاعتبارات املتعلقة مبا اذا اكنت املراقبة اجملمتعية يه الداة النسب:
عند النظر يف اس تخدام املراقبة اجملمتعية داخل مجعيتمك الوطنية لالبالغ عن اخملاطر الصحية املرتبطة مبرض كوفيد ،19-جيب أو ًل مراعاة عدة
عوامل تتضمن ما ييل:
اعتبارات أكرث حتديد ًا ،تتضمهنا أداة تقيمي املراقبة اجملمتعية ،ويه مب َّينة أدانه (بعد تعديلها لتناسب مرض كوفيد:)19-
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أداة صنع القرار :هل ينبغي اس تخدام برانمج املراقبة اجملمتعية؟
ممكن ،ولكن
نعم /ممكن
بصعوبة

الهداف
رضورة  /أمهية املراقبة اجملمتعية

هل هناك جفوة يف املراقبة ،هل س تكون املراقبة اجمل متعية مفيدة لسد هذه الفجوة؟
هل هناك خطر رساين حميل أو جم متعي للعدوى بفريوس كوفيد19-؟
ولية امجلعية الوطنية وقدرهتا

اذا اكنت املراقبة اجمل متعية ذات أمهية ،فهل يُعد الصليب المحر والهالل المحر يف
الوضع الفضل اذلي يؤههل لسد هذه الفجوة؟
اماكنية تطبيق املراقبة اجملمتعية

يف ضوء ما هو متاح من موارد مالية وبرشية وتدريب ،هل تُعد املراقبة اجمل متعية
ممكنة؟
ما هو ادلمع الفين املطلوب؟
التعاون والرشأاكت مع وزارة الصحة  /وزارة الزراعة  /غري ذكل

هل هناك أي هيألك مراقبة جم متعية قامئة دلى وزارة الصحة أو غريها من اجلهات
الفاعةل؟
هل تتبين وزارة الصحة موقف ًا داع ًام لتنفيذ املراقبة اجمل متعية من قبل الصليب المحر
أو الهالل المحر؟
هل دلى النظام الصحي الوطين القدرة عىل الاس تجابة للتنبهيات؟
طريقة وهيلك مجع البياانت واخملاطر الصحية

هل جرى النظر يف طريقة وجدوى تدفق البياانت؟ هل ستتطابق الاس تجابة مع
اخملاطر/الحداث الصحية اليت جرى حتديدها؟
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ل /غري ممكن

وصف مقرتح للمخاطر الصحية املتعلقة مبرض كوفيد19-
تشمل الاعتبارات العامة لختيار/وضع تعاريف جممتعية تتعلق مبرض كوفيد 19-ما ييل:
● مراعاة الشواغل الرئيس ية املتعلقة ابلصحة العامة :مبا أن فريوس كوفيد 19-هو فريوس مس تجد ،ليست دلى الساكن مناعة ضد
العدوى به ،وابلتايل فان الشطر الكرب من عامة الساكن معرض خلطر الصابة به مبجرد وجوده من خالل رساين العدوى حملي ًا
أو جممتعي ًا.
● الاضطالع بتدخالت ف َّعاةل اذا اكتشفت احلاةل مبكراً :ميكن أن يؤدي وقف رساين العدوى اىل الآخرين من خالل الكشف
املبكر اىل ردع انتشار املرض بشلك أكرب عىل النطاق اجملمتعي .وابلضافة اىل ذكل ،جيب أن يتلقى الشخاص اذلين يعانون من
أعراض وخمية (شديدة) عالج ًا يف مرفق حصي يف أقرب وقت ممكن ملنع تفامق الوضع الصحي وحدوث وفاة.
● أن يكون بوسع املتطوعني اجملمتعيني تطبيقها :عىل الرمغ من اتساع نطاق اخملاطر الصحية املتعلقة مبرض كوفيد ،19-يتعني وضع
ُبسط للتعريف اجملمتعي احلايل لغالبية حالت العدوى املؤكدة مبرض كوفيد 19-حبيث ل يتطلب اجراء التقيمي خربة فنية.
وصف م َّ
وقد اقرتح الفريق العامل الفين التابع لربانمج املراقبة اجملمتعية تعريف ًا جممتعي ًا شام ًال يستند اىل تعريف احلاةل اذلي تستند اليه منظمة الصحة
العاملية فامي يتعلق مبرض كوفيد 19-واىل أحدث املعلومات املتعلقة ابلعراض الشائعة .كام يُقرتح اختاذ اجراءات مناظرة ،مس متدة من
ارشادات أخرى تتعلق مبرض كوفيد 19-ترد يف دليل ماكحفة الوبئة من أجل املتطوعني .فاذا جرى تنفيذ برانمج املراقبة اجملمتعية يف اطار
التص مِّدي للعدوى مبرض كوفيد ،19-يوىص بشدة ابحلد من عدد اخملاطر الصحية اليت يتعني عىل املتطوع البالغ عهنا اىل  2-1من اخملاطر
الصحية املتعلقة مبرض كوفيد ،19-ويرد يف املرفق ابلوثيقة قامئة شامةل بتعاريف اخملاطر الصحية املقرتحة لس تخداهما مكرجع.
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وينبغي مقارنة التعريف اجملمتعي املقرتح واخملاطر الصحية املناظرة عىل النحو الوارد أدانه ،مع تعديهل يف لك بدل ليتناسب مع متطلبات وزارة
الصحة دلهيا (ان وجدت) .وينبغي أن تكون العتبة املقرتحة لعدد بالغات املتطوع اليت تساوي تنبهي ًا واحد ًا يه الواحد الصحيح ،ما يعين أن
لك بالغ من متطوع ياكئف تنبهي ًا يتعني التحقق منه ومن مث متريره اىل وزارة الصحة.
العدد

اخملاطر الصحية

التعريف اجملمتعي املقرتح

9

السعال وصعوبة
التنفس

محى مع السعال اجلاف
أو صعوبة يف التنفس

المراض ذات الصةل
•

كوفيد19-
الهتاب اجلهاز
التنفيس احلاد
السل (ادلرن)

•

أي مرض
كوفيد19-

•
•

14

مجموعة المراض أو مجموعة من الناس ()+3
ميرضون أو يتوفون
الوفيات غري العادية
بشلك مفاجئ مع
اصاابهتم بنفس العراض.

•

الرسائل الرئيس ية املقرتحة جلامعي البياانت/
املتطوعني
•

رشح أمهية غسل اليدين واتباع أآداب
السعال والتباعد اجلسدي.
الحاةل اىل املرفق الصحي أو السلطات
اس تخدام الداتني  7و 16من أدوات
ماكحفة الوبئة من أجل املتطوعني.

•

تشجيع التباعد اجلسدي.
مالحظة النواع والعراض واحاةل
املريض اىل الرعاية
اس تخدام الداة  28من أدوات ماكحفة
الوبئة من أجل املتطوعني

•
•

•
•

اعتبارات خاصة وفق ًا للس ياق:
من أجللتحديد نطاق املراقبة اجملمتعية بشلك أفضل ومدى احلاجة الهيا يف س ياقمك  ،يرىج التأكد من مناقشة المر مع منسق التصال دلى
وزارة الصحة املعين بمك .واستناداً اىل الوضع  ،قد يُطلب منمك أيض ًا أن تدرجوا يف تعريفمك اجملمتعي ’أحدث اتصال مع الشخص اذلي تأكدت
اصابته مبرض كوفيد ‘19-أو سابقة السفر .ولالطالع عىل قامئة ابلبدلان اليت تعاين من حالت رساين حميل و/أو حالت واردة من اخلارج،
يرىج الرجوع اىل اجلداول الواردة يف أحدث تقرير عن الوضع صادر عن منظمة الصحة العاملية.

تنفيذ املراقبة اجملمتعية ملرض كوفيد19-
لتنفيذ املراقبة اجملمتعية بشلك مناسب جيب أن تؤخذ عدة اعتبارات يف اطار املشورة .وترد يف اجلدول أدانه الاحتياجات اللوجستية والفنية
العامة لهنج املراقبة اجملمتعية دلى الصليب المحر والهالل المحر (فض ًال عن خيارات هنج خمتلفة) .ومثة أمهية ابلغة للتواصل مع وزارة الصحة
منسقي املراقبة طيةل معلية اعداد نظام املراقبة اجملمتعية أو توس يع نطاقه ،وضامن أن تكون دلى السلطات الصحية القدرة عىل
وغريها من ِّ م
الاس تجابة للتنبهيات اليت قد يصدرها النظام.
وابلضافة اىل ذكل ،يُقرتح أن يقوم املرشفون ابلتحقق من التقارير قبل ابالغها فور ًا اىل السلطات الصحية كتنبيه .فذكل يتيح للمرشف
التحقق من أن تقرير املتطوع امل ملكف ابملراقبة اجملمتعية مطابق للتعريف اجملمتعي ،كام يقلل من "الضوضاء" أو التقارير/الطلبات الزائفة اليت
تصل اىل السلطات من أجل متابعهتا .وبيامن ميكن مشاركة تقارير املتطوعني الجاملية مع السلطات اذا ُطلب مهنا ذكل ،فان قيام املرشف
ابلتحقق أو ًل من التقارير يزيد من موثوقية تنبهيات برانمج املراقبة اجملمتعية الواردة من امجلعية الوطنية ،كام هيئي الفرصة للسلطات الصحية
لرتكزي مواردها عىل التنبهيات احلقيقية اليت يتعني علهيا الاس تجابة لها.
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ويرد أدانه مثال واحد لالبالغ:
تعقيبات
ابالغ بشأن خماطرة حصية من
متطوع قامئ ابملراقبة اجملمتعية دلى
مجعية وطنية للصليب المحر أو
الهالل المحر

تعقيبات

حتقُّق املرشف دلى الصليب المحر
أو الهالل المحر من مطابقة تقرير
املتطوع للتعريف اجملمتعي

اصدار تنبيه ونقهل اىل السلطات
الصحية ملتابعته

قيام السلطات الصحية ابلتحقيق
وادراج التنبيه يف تقارير نظام
املراقبة الوطين

اس تجابة حملية أو
وطنية

تنبيه زائف
* القدرة عىل مشاركة مجيع التقارير مع السلطات الصحية عند الطلب

تأكد من أن بنية نظام البالغ اليت اختارهتا مجعيتك الوطنية (مبا يف ذكل الروابط اىل نظام املراقبة الوطين) مسجةل بوضوح يف بروتوكول
املراقبة اجملمتعية اخلاص بمعيتك .

العداد العام واملتطلبات اللوجستية
الاعتبارات املقرتحة

الفئة
-1
-2
ختطيط  /معليات
املراقبة اجملمتعية

-3
-4

اجراء تقيمي املراقبة اجملمتعية أو التخطيط لجراء تقمي رسيع؛
اعداد بروتوكول املراقبة اجملمتعية وفق ًا للخطة املوضوعة مع
الرشاكء /وزارة الصحة وأحصاب املصلحة املعنيني؛
ادراج اسرتاتيجية املشاركة اجملمتعية واملساءةل )/ (CEA
البالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية ) (RCCEيف معلية
التخطيط؛
ختطيط أنشطة ماكحفة الوبئة من اجل املتطوعني )/(ECV
التوعية الصحية اىل جانب املراقبة اجملمتعية.

رشأاكت الحاةل

قدرة واهامتم وزارة الصحة و/أو اجلهات الفاعةل الخرى فامي يتعلق
ابلس تجابة للتنبهيات اليت جيري اكتشافها من خالل برانمج املراقبة اجملمتعية
يف اجملمتعات احمللية املس هتدفة.

املوارد البرشية
املقرتحة

مسؤول واحد للمراقبة اجملمتعية ابملقر الرئييس ابلبدل؛
مسؤول واحد عىل مس توى املقاطعة (أو ما يعادلها) للك منطقة؛
مرشفون عىل املتطوعني (مرشف واحد للك  35-20متطوع ُا)؛
متطوع واحد للك  50-30أرسة معيش ية.

الاعتبارات
اللوجستية

النقل /الوصول اىل اجملمتع احمليل:
• الزايرات الرشافية اىل اجملمتعات احمللية املس هتدفة (أي
ادلراجات النارية أو ادلراجات الهوائية الالزمة ،وما اىل ذكل)
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نعم /ممكن

ل /غري ممكن
حالي ًا

الفئة

الاعتبارات املقرتحة
الوضع المين يف املواقع املثرية لالهامتم:
• متكن املتطوعني من التنقل بني اجملمتعات احمللية والاضطالع
ابلنشطة؛
• المتكن من الاضطالع بزايرات ارشافية؛
• قبول اجملمتع احمليل ملفهوم املراقبة اجملمتعية.
النظام ادلفرتي للمراقبة اجملمتعية:
• طباعة اس امترات للمتطوعني؛
• اعداد التقارير للمرشفني.
نظام املراقبة اجملمتعية القامئ عىل الرسائل م ِّ
النصية القصرية:
• هاتف واحد  /هجاز لويح واحد للك مرشف؛
• توفري وقت البث /البياانت للك مرشف متطوع؛
• توفري وقت بث جلامعي البياانت املتطوعني اذا اكنت املراقبة
النشطة مطلوبة
منصة  Nyssللمراقبة اجملمتعية (يرىج الاطالع يف املرفق عىل -1النداء
الآيل):
• ادلمع الفين لعداد هجاز  eagleللرسائل القصرية (عن بعد أو
خشصي ًا)؛
• متكن املدير من اس تخدام النرتنت مع احلاسوب أو الهاتف
اذليك؛
• متطلبات املتطوع عىل غرار املدرج يف نظام الرسائل القصرية
التقنيات الرمقية القامئة عىل التطبيقات:
• ااتحة الهواتف اذلكية والش بكة للمرشفني بنا ًء عىل خطة املراقبة
اجملمتعية.
النظافة:
• جيب أن تكون مجليع املتطوعني اذلين يضطلعون ابملراقبة اجملمتعية
اماكنية اس تخدام مطهر اليدين و/أو غسل اليدين بعد زايرة
لك أرسة.

املدربني عىل برانمج املراقبة اجملمتعية (اذا بدأ
دورة تدريبية واحدة لتدريب م ِّ
ادلورات التدريبية
تطبيق برانمج املراقبة اجملمتعية مؤخرا):
املوىص هبا
• يوىص بعدم جتاوز  25مشاراكً يف ادلورة التدريبية.
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نعم /ممكن

ل /غري ممكن
حالي ًا

الاعتبارات املقرتحة

الفئة

نعم /ممكن

ل /غري ممكن
حالي ًا

تدريب املتطوعني للك موقع:
• يتوىل مرشف املوقع زمام القيادة؛
• يوىص بعدم جتاوز  25متطوع ًا يف ادلورة التدريبية الواحدة.
ختصيص يومني اىل مخسة أايم لتدريب املتطوعني عىل برانمج املراقبة
اجملمتعية
اجراء دورات تدريبية تنش يطية حسب احلاجة
ألية الرصد والتقيمي
وتلقي والتعقيبات

•
•

ادراج مؤرشات أساس ية ميكن العمل هبا يف ضوء املوارد
املتوقعة؛
ادراج ألية لتلقي التعقيبات .

سالمة املتطوعني
جيب أن يكون مجليع املتطوعني ،يف س ياقاهتم عىل لك مس توى من مس توايت رساين العدوى (سواء اكنت حالت واردة من اخلارج فقط،
أو حالت رساين العدوى حملي ًا ،أو رسايهنا جممتعي ًا) اماكنية اس تخدام مطهر اليدين بعد زايرة لك أرسة .ويوىص بأن حيافظ املتطوعون عىل
التباعد اجلسدي مبسافة ترتاوح بني مرت واحد ومرتين من أفراد اجملمتع احمليل أثناء املناقشات مع تفادي أي مالمسة جسدية .كام ينبغي اجراء
املناقشات بشأن أي خشص تبدو عليه خماطر حصية خارج املزنل أو من خالل انفذة أو يف ماكن مفتوح ،اذا أمكن ذكل ،وأن تكون بني
فرد سلمي من أفراد الرسة/اجملمتع احمليل ومتطوع وليس الشخص العليل ذاته.
واذا جرت املراقبة اجملمتعية من قبل متطوعي الصحة اجملمتعية ممن جرى تدريهبم عىل تقدمي دمع طيب اضايف ،فينبغي هلم اتباع أي تدابري
اضافية بشأن معدات الوقاية الشخصية ترتبط بتكل النشطة وابملتطلبات احلكومية.
ول يتعني عىل املتطوعني اذلين يضطلعون بأنشطة املراقبة اجملمتعية ،يف اطار النشطة املعتادة يف جمالت التوعية الصحية والبالغ عن
اخملاطر واملشاركة اجملمتعية ،ارتداء معدات الوقاية الشخصية .كام ل يُنصح ابرتداء كاممات أو قفازات لن ذكل يسهم يف اخافة اجملمتعات
احمللية ،ويؤدي اىل خلق شعور زائف ابلمان ،فض ًال عن كوهنا غري رضورية يف حاةل اختاذ احتياطات التباعد اجلسدي.
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املؤرشات املقرتحة لرصد وتقيمي تنفيذمك لعملية املراقبة اجملمتعية
املؤرش املقرتح

العمليات احلسابية  /التفاصيل

الغرض

النس بة املئوية للحالت املشتبه فهيا أو
 #التنبهيات امل ُحاةل اىل السلطات اخملتصة يف املناطق املس هتدفة
املؤكدة يف املناطق املس هتدفة اليت
وأكدهتا السلطات لحق ًا كحالت عدوى  /اجاميل  #احلالت اليت
ُأحيلت أو ُ مِّسلت من خالل التنبهيات
أكدهتا السلطات.
الصادرة عن برانمج املراقبة اجملمتعية.

تأثري الربانمج

عدد ونس بة التنبهيات اليت جرى التحقق
النس بة املئوية # :التقارير اليت جرى التحقق مهنا وثبتت مطابقهتا
مهنا واكنت مطابقة للتعريف اجملمتعي للحاةل
بدقة  /اجاميل  #تقارير اليت أرسلت
مطابق ًة دقيق ًة.

جودة الربانمج

املدربني اذلين يقدمون التقارير عىل النحو املطلوب /
املدربني الفاعلني  #املتطوعني َّ
النس بة املئوية للمتطوعني َّ
املدربني عىل اجراء املراقبة اجملمتعية
يف أنشطة املراقبة اجملمتعية.
 #املتطوعني َّ
النس بة املئوية للمجمتعات احمللية
 #اجملمتعات احمللية املس هتدفة اليت تضم متطوعني نشطني يف جمال
املس هتدفة اليت تضم متطوعني نشطني يف
املراقبة اجملمتعية  # /اجملمتعات احمللية املس هتدفة ابملراقبة اجملمتعية
جمال املراقبة اجملمتعية
املدربني/
مدريب م ِّ
للمدربني ( م ِّ
العدد الجاميل م ِّ
املدربني عىل املراقبة
م ِّ
املدربني الرئيس يني) َّ
ل يلزم اجراء معلية حسابية
اجملمتعية ،والعدد الجاميل للمتطوعني
املدربني عىل املراقبة اجملمتعية
َّ
النس بة املئوية للتنبهيات الصادرة عن
 #التنبهيات اليت تتابعها السلطات يف غضون  24ساعة /
برانمج املراقبة اجملمتعية اليت اس ُتجيب لها
اجاميل عدد التنبهيات اليت ُأرسلت اىل السلطات ملتابعهتا
يف غضون  24ساعة
نس بة اجملمتعات احمللية اليت ُاختذت فهيا
اجراءات بنا ًء عىل تنبيه (يف الشهر)

رصد الربانمج
التغطية
مطلوب من أجل
العمليات احلسابية
املتعلقة برصد
الربانمج وابملتابعة
جودة الربانمج (وألية
الحاةل)

 #اجملمتعات احمللية اليت ُاختذ بشأهنا اجراء يف جمال الصحة العامة
جودة الربانمج (وألية
بنا ًء عىل تنبيه  /العدد الجاميل للمجمتعات احمللية اليت صدر بشأهنا
الحاةل)
تنبهيات ُأرسلت اىل مسؤويل الصحة
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أدوات وارشادات اضافية
 -1منصة  GOالتابعة لالحتاد ادلويل للحصول عىل أحدث الرشادات بشأن مرض كوفيد ،19-مبا يف ذكل ارشادات الصحة اجملمتعية؛
 -2مبادئ توجهيية للمراقبة اجملمتعية (ابلجنلزيية والفرنس ية) * قيد التنقيح يف عام 2020؛
 -3أداة ومنوذج تقيمي املراقبة اجملمتعية (ابلجنلزيية والفرنس ية)
 -4منوذج بروتوكول املراقبة اجملمتعية؛
 -5قامئة ابخملاطر/الحداث الصحية العاملية والتعاريف اجملمتعية املقرتحة للحالت؛
 -6بوسعمك احلصول عىل مزيد من ادلمع الفين عن طريق التصال عرب عنوان الربيد اللكرتوينcbs@ifrc.org :
املرفق  :1القامئة الشامةل للتعاريف اجملمتعية للمراقبة اجملمتعية داخل حركة الصليب المحر والهالل المحر
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قامئة عاملية بتعاريف حاالت االإصابة داخل اجملمتعات احمللية املس تخدمة يف هنج املراقبة اجملمتعية املطبق
يف احلرةة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
التعاريف العاملية حلاالت االإصابة داخل اجملمتعات احمللية يف ما يعترب غالب ًا خماطر حصية يف هنج املراقبة اجملمتعية داخل حرةة الصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر يببي ،دل اإعداد بروتوكول املراقبة اجملمتعية أأن حتدد تعاريف حاالت االإصابة يف اجملمتع احمليل مع مراعاة املعايري
الوطنية لوزارات الصحة والزارعة وغريها من اجلهات الفاعةل والليات والصياغات احمللية اإضافة اإىل ذكل قد ترغب امجلعيات الوطنية
يف النظر يف اس تخدام عتبات اإنذار لبعض اخملاطر الصحية وا ألمراض فينبي ،أأيض ًا النظر يف هذه العتبات مع مراعاة املعايري والظروف
الوطنية واتباع االإرشادات الوطنية حيامث تكون موجودة
رمق اخلطر/
احلدث
الصح،

امس اخلطر  /احلدث
الصح،

1

الاسهال املايئ احلاد

2

أأمراض االإسهال احلاد

االإسهال ادلموي

الامراض ذات الصةل

التعريف املقرتح حلاالت االإصابة

اسهال مايئ ثالث مرات أأو أأةرث من الكولريا
ثالث مرات يف اليوم مع تقيؤ أأو بدون
تقيؤ

الكولريا والارشيكية
E.coli
براز رخو أأو سائل ثالث مرات أأو أأةرث القولونية
والش يييال وفريوس
خالل فرتة  22ساعة
الروات (الفريوس العجيل)
الش يييال (الزحار)
والارشيكية القولونية
E.coli

براز رخو مع ظهور دم يف الرباز
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2

امحلى والطفح اجلدلي

احلصبة ومرض فريوس
محى وطفح جدلي غالب ًا ما يرتافق أأو زياك وامحلرياء (احلصبة
يبد أأ بس يالن ا ألنف والتعب ا ألملانية) وجدري املاء
والصداع والشعور ابالإعياء

الرسائل الأساس ية املقرتحة جلامع ،البياتات/
واملتطوعني
اإعطاء أأمالح اإعادة االإماهة الفموية (حملول)ORS
تقدمي النصح بشأأن غسل اليدين االإحاةل اإىل مرفق
حص ،يف حال العجز عن الرشب أأو ظهور عالمات
اجلفاف اس تخدام مجموعيت ا ألدوات  1و 2من دليل
املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
تفسري طريقة اإعداد حملول السكر أأو امللح و /أأو اإعطاء
أأمالح اإعادة االإماهة الفموية (حملول )ORSتفسري
الطرق اجليدة ليسل اليدين
تفسري طريقة احلفاظ عىل الطعام واملاء النق ،واملأأمون
تشجيع اس تخدام مرافق الرصف الصح ،املناس بة
اس تخدام مجموعيت ا ألدوات  1و 2من دليل املتطوع
ملاكحفة ا ألوبئة
تفسري طريقة اإعداد حملول السكر أأو امللح و /أأو اإعطاء
أأمالح اإعادة االإماهة الفموية (حملول )ORSتفسري
الطرق اجليدة ليسل اليدين
وتأأمني الطعام واملاء النق ،واملأأمون واس تخدام مرافق
الرصف الصح ،املناس بة اس تخدام مجموعة ا ألدوات 6
من دليل املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
تقدمي النصح بشأأن غسل اليدين أداب السعال
التباعد الاجامتع ،االإحاةل اإىل مرفق حص ،تقدمي
النصح اإىل أأفراد اجملمتع احمليل ابتباع التلقيح الروتيين اإذا
اكن متوفراً اس تخدام مجموعات ا ألدوات  7و 8و 11من
دليل املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
محالت التنظيف امجلاعية إالزاةل أأماكن تاكثر البعوض
تقدمي النصح اإىل أأفراد اجملمتع احمليل ابتباع التلقيح

1

1

امحلى واصفرار العينني

6

امحلى والزنف

7

امحلى و أأمل يف اجلسم

8

امحلى وتصلّب الرقبة

1

السعال
التنفس

11

امحلى و أأمل احللق

محى مفاجئة مع ظهور اصفرار يف امحلى الصفراء والهتاابت الروتيين اس تخدام مجموعة ا ألدوات  11من دليل
املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
العينني أأو اجلدل يف خالل اس بوعني من الكبد /A
وE
االإصابة ابملرض
محى مع نزف يف ا ألنف والعينني والفم مرض فريوس
واجلدل واللثة أأو وجود دم يف الرباز ومحى ماربورغ
التبول (غري النامج عن السا ومحى
والتقيؤ أأو ّ
حادث) أأو وفاة خشص بعد مرض الريفت ومحى
الزنفية
شديد غامض مع محى ونزيف
درجات حرارة مرتفعة مع أالم يف
العضالت واملفاصل /أأمل يف لك اجلسم
شعور ابلتعب وصداع وإاسهال أأو
اإمساك

تصلّب يف الرقبة حساس ية من
تشوش صداع تقيؤ
الضوء حاةل ّ

وصعوبة سعال وصعوبة يف التن ّفس ميكن أأن
يبد أأ ابمحلى وس يالن ا ألنف والتعب
والصداع والشعور ابالإعياء

درجات حرارة مرتفعة أالم شديدة
والهتاب احللق صعوبة يف التنفّس
تورم يف احللق
/والبلع و /أأو ّ

اس تخدام معدات امحلاية الشخصية يف العناية ابملرىض
اإيبوال تشجيع املباعدة الاجامتعية وعزل املريض اإىل حني
ومحى وصول املساعدات أأو االإحاةل عرب وسائل نقل مأأمونة
وادي اس تخدام مجموعات ا ألدوات  17و 18و 11و 26من
الضنك دليل املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة

تقدمي النصح بشأأن غسل اليدين وتأأمني الطعام واملياه
محى الضنك 1وداء النظيفة واس تخدام مرافق الرصف الصح ،املناس بة
اللولبيات وش يكونيونيا 1االإحاةل اإىل مرفق حص ،اإذا اكن الشخص يف حاةل تعب
واملالراي 1وزياك 1شديد أأو عاجز عن الألك أأو الرشب أأو اإحاةل امجليع
وامحلى الصفراء ومحى اإىل مرفق حص ،اإذا اكن هناك خطر تفيش املالراي أأو
الهتاب السحااي أأو امحلى الصفراء يف املنطقة تشجيع
التيفوئيد
محالت التنظيف امجلاعية يف حال وجود نواقل املرض
وجتنب املياه الراةدة واس تخدام الناموس يات
اس تخدام مجموعات ا ألدوات  1و 12و 13و 12و11
من دليل املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
تقدمي النصح بشأأن غسل اليدين أداب السعال
املباعدة الاجامتعية االإحاةل اإىل مرفق حص ،تقدمي
النصح اإىل أأفراد اجملمتع احمليل ابتباع التلقيح الروتيين
الهتاب السحااي
أ
اس
تخدام مجموعة الدوات  1من دليل املتطوع ملاكحفة
ا ألوبئة
 -1الالهتاابت التنفس ية
اخلناق
احلادة
(ادلفرتاي) والهتاب اليدة تشجيع املباعدة الاجامتعية
النكفية ( أأبو كعب) تفسري أأمهية غسل اليدين
ادلييك ا إالحاةل اإىل مرفق حص ،يف حال ظهور صعوابت يف
والسعال
(الشاهوق) وانفلونزا التنفّس اس تخدام مجموعة ا ألدوات  7من دليل املتطوع
ومتالزمة ملاكحفة ا ألوبئة
الطيور
ا ألوسط
الرشق
التنفس ية وكوفيد 11-
السل
ّ -2
تشجيع املباعدة الاجامتعية االإحاةل اإىل مرفق حص،
تشجيع محالت التحصني تقدمي الرعاية يف املزنل ملعاجلة
امحلى اس تخدام مجموعة الأدوات  7من دليل املتطوع
اخلناق (ادلفرتاي)
ملاكحفة ا ألوبئة

1يف أأغلب ا ألماكن قد ال تكون املراقبة اجملمتعية أأفضل ا ألدوات ملعاجلة ا ألمراض اليت حتملها النواقل وخاصة يف املناطق اليت تتوطن فهيا ا ألمراض أأو يف ا ألماكن اليت تمتزي ببس بة
انتشار عالية ويعود ذكل اإىل احامتل أأال يكون اخلطر الصح/ ،احلدث الصح ،حمدد ًا مبا يكف ،ليتعرف اإليه املتطوعون أأو أأن الكشف املبكر ال يمتزي بنفس فعالية هنج مشارةة اجملمتع
احمليل واملساءةل  CEAو أأنشطة التنظيف ملاكحفة نواقل ا ألمراض يف منع انتشار ا ألمراض احملموةل ابلنواقل
2

شلل مفاجئ يصيب ا ألطفال دون سن
 -11ضعف وارختاء اذلراعني والساقني شلل ا ألطفال
جعز مفاجئ عن امليش أأو الس باحة (غري
النامج عن حادث)

11

الشلل الرخو احلاد

12

تورم مؤمل حتت الطاعون جدري القردة
تورم مؤمل حتت اذلراع أأي خشص يعاين من ّ
ّ
أأو بني اذلراع (االإبط) أأو بني الفخدين
(االإبط)
(ا ألربية)
الفخدين (الأربية)
وقوع قياس حميط اذلراع يف القسم
ا ألمحر أأو القسم ا ألصفر من رشيط
قياس حميط منتصف اذلراع MUAC
)(MUAC <125mm

13

سوء التيذية احلاد

12

مجموعة اإصاابت ابملرض اإصاابت أأو وفيات مفاجئة جملموعة من
أأو مجموعة وفيات غري الناس أ(أةرث من  )3حيملون عالمات
املرض نفسها
مأألوفة

11

31

31

ا إالحاةل اإىل مرفق حص،
تشجيع غسل اليدين وتأأمني املاء النق ،واس تخدام
مرافق الرصف الصح ،املناس بة والتلقيح اس تخدام
مجموعة ا ألدوات  11من دليل املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
تشجيع محالت التنظيف امجلاع ،من أأجل جتنب
اقرتاب القوارض والرباغيث من املنازل ا إالحاةل اإىل
مرفق حص ،اس تخدام مجموعيت ا ألدوات  21و 21من
دليل املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة

اإحاةل ا ألطفال اذلين يعانون من سوء التيذية فور ًا اإىل
سوء التيذية احلاد العامل ،املرفق الصح ،أأو مرةز التيذية تشجيع تناول الفيتامني
(سوء التيذية احلاد  Aوالنصح بيسل اليدين اس تخدام مجموعة ا ألدوات
اخلطري  SAMوسوء  21من دليل املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
التيذية احلاد املتوسط
)MAM
تشجيع املباعدة الاجامتعية تعلمي طرق غسل اليدين
تسجيل أأنواع العوارض وإابالغ املرفق الصح ،بذكل
اإحاةل املرىض اس تخدام مجموعة ا ألدوات  28من دليل
املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة

فيضان حريق نقص الاس امتع اإىل االإشعارات اليت تصدرها السلطات
أأي يشء غري معتاد حيدث داخل اجملمتع حاد يف املاء نزاع واسع مساعدة الناس عىل البقاء يف أأمان اس تخدام مراةز
مفاجئ ا إالجالء يف حال توفرها اإرسال املعلومات عن أخر
حدث غري معتاد احمليل ويبدو أأنه يشلك خطراً أأو انتشار
ترسب مواد املس تجدات اإىل املرشفني عىل العمل
يسبب قلقا يف هذا اجملمتع
/حدث مثري للقلق
ل ألمراض ّ
كاميئية/تسمم
ّ
حيوان يترصف بشلك عدواين رمبا
الابتعاد عن احليوان املصاب تقدمي االإسعافات ا ألولية
حياول عض أأي يشء الناس أأو
ل
حيواتات ذات سلوك حيواتات أأخر أأو أأش ياء و عالمتان داء ل
اإىل الناس – غسل اجلروح والعضات واخلدشات
الَكب
ابملاء والصابون طوال  11دقيقة االإحاةل اإىل مرفق
أأو أأةرث من العالمات التالية :نشاط
عدواين غري مأألوف
حص ،يف حال االإصابة
مفرط خارج عن الس يطرة أأو نوابت
شديدة غري مضبوطة ةثري من اللعاب
أأو س يالن غري مضبوط للعاب اخلوف
من الضوء أأو اخلوف من املاء  -مع
البقاء خمتبئ ًا
نرش معدات امحلاية دل املزارعني وعزل احليواتات
املريضة اإبالغ السلطات البيطرية تقدمي النصح بشأأن
موت مفاجئ للحيواتات مع نزيف غري امجلرة اخلبيثة (انرتاكس) طهي ،لك اللحوم واملنتجات احليوانية بشلك جيد
التحذير من أألك احليواتات اليت ماتت بسبب اإصابهتا
موت حيواتات مع مفهوم يف اللثة أأو العينني أأو ا ألنف أأو ومحى وادي ريفت
ابملرض اس تخدام مجموعيت ا ألدوات  21و 26من دليل
الرشج أأو ظهور دم يف الرباز أأو الق،ء
نزف غري عادي
املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
نرش معدات امحلاية دل املزارعني وعزل احليواتات
املريضة اإبالغ السلطات البيطرية تقدمي النصح بشأأن
3

32

33

32
18

11

مجموعة من حاالت
االإهجاض أأو موت
حيواتات
صيار
املاش ية
موت عدد غري مأألوف
من الطيور

مجموعة من حاالت
املرض أأو املوت غري
املأألوفة دل احليواتات
عدم تقدمي أأي تقرير

تقدمي
ا ألنشطة

تقرير

2

2

محى وادي ريفت وداء طهي ،لك اللحوم واملنتجات احليوانية بشلك جيد
التحذير من أألك احليواتات اليت ماتت بسبب اإصابهتا
الربوس يالت
ابملرض اس تخدام مجموعة الأدوات  26من دليل
املتطوع ملاكحفة ا ألوبئة
نرش معدات امحلاية دل املزارعني وعزل احليواتات
املريضة اإبالغ السلطات البيطرية التحذير من أألك
اللحوم والبيض ومنتجات احلليب للحيواتات اليت ماتت
انفلونزا الطيور
بسبب اإصابهتا ابملرض

مجموعة من حاالت االإهجاض دل
حيواتات املاش ية و /أأو موت مفاجئ
لعدد كبري من صيار اخلرفان  /أأو
العجول
مجموعة من حاالت املوت املفاجئ
للطيور أأو البط أأو ادلجاج يف منطقة
حملية
(مجيعها يف املنطقة احمليطة بقرية صيرية
واحدة خالل فرتة ا ألس بوعني املاضيني)
مجموعة من احليواتات أ(أةرث من ثالثة)
مصابة مبرض أأو موت مفاجئ غري انفلونزا اخلنازير و أأمراض
مأألوف وجمهول السبب مجيعها يف أأخر غري معروفة
املنطقة احمليطة بقرية صيرية واحدة
خالل فرتة ا ألس بوعني املاضيني
يبشط جامعو البياتات يف اجملمتع احمليل
لكهنم مل يكشفوا خالل هذا ا ألس بوع
أأي خطر حص / ،أأو حادث حص،
يبل ّيون عنه

يبشط جامعو البياتات يف اجملمتع احمليل
عن لكهنم مل يكشفوا خالل هذا ا ألس بوع
أأي خطر حص / ،أأو حادث حص،
يبل ّيون عنه

نرش معدات امحلاية دل املزارعني عزل احليواتات
املريضة اإبالغ السلطات البيطرية التحذير من أألك
اللحوم والبيض ومنتجات احلليب للحيواتات اليت ماتت
بسبب اإصابهتا ابملرض
شكر ًا للبشاط اذلي تبذلونه داخل جممتعمك احمليل اإن
العمل مع أأفراد اجملمتع احمليل من أأجل ضامن غسل
ا أليدي وتأأمني الطعام واملاء املأأمون والبيئة النظيفة
هو من بني االإجراءات املهمة للوقاية من املرض بلّيوا
املرشفني عىل العمل بأأي صعوابت تواهجوهنا و /أأو أأي
حاجة اإىل ادلمع
شكر ًا للبشاط اذلي تبذلونه داخل جممتعمك احمليل اإن
العمل مع أأفراد اجملمتع احمليل من أأجل ضامن غسل
ا أليدي وتأأمني الطعام واملاء املأأمون والبيئة النظيفة هو
من بني االإجراءات املهمة للوقاية من املرض بلّيوا
املرشفني عىل العمل بأأي صعوابت تواهجوهنا و /أأو أأي
حاجة اإىل ادلمع
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