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ــاير  30في  ــاني/ ينــ ــانون الثــ ـــة  قرر، 2020ــ ــام لمنظمـ ـــدير العــ المـ

ـــة  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة (المنظمـــة) أن فـــاشــ ـــحـــة العـــالم ــ ـــ ـــ ــ ورونـــا مرض الصـــ   فيروس 
وفيد ل 19-( ة التي تثير قلقًا ) تش طارئة من طوار الصحة العموم
ًا. ـــاء تدرس  1دول ة، فإن الدول األعضــ ـــ ـــتمر للفاشــ ونظرًا للتطور المســ

ــة من دخول المرض إلى منــاط جــديــدة أو  ــارات المتــاحــة للوقــا الخ
ــر فيها  ـــ ـــ ــ ســ ــان إلى آخر في المناط التي  ــ ـــ ـــ الحد من انتقاله من إنســ

الفعل.   الفيروس 
  

ــمل  ـــ ة إلى وقد تشــ ة والرام ــحة العموم ــ التدابير المتخذة في مجال الصـــ
ـــحي على األفراد ينطو على  ــ ـــ ـــ ــ تحقي هـذه األهـداف فرض حجر صـــ
ــوا للفيروس،  ـــ ــحة جيدة رما تعرضـــ ـــ تهم أو عزل أفراد في صـــ تقييد حر
رًا.  غرض رصــــد األعراض واكتشــــاف الحاالت م ان،  ــ ة الســ ق عن 

ة قا ــالح ــ صـــ ـــــحي، وتتمتع العديد من البلدان  ة لفرض الحجر الصــ نون
ة  ــتجا ــاملة من تدابير االســــ ــه في إطار حزمة شــــ ــ غي لها أن تفرضــ ن و

ــام المــادة  ــة، وفقــًا ألح ــحــة العموم ــ ـــ ــ ـــ من  3واالحتواء في مجــال الصــــ
ة ( ة الدول االحترام الكامل لكرامة 2005اللوائح الصــح ) التي تقضــي 

ة لألفراد.   2الناس وحقوق اإلنسان والحرات األساس
  

ــادات  ــاء بإرشـــ د الدول األعضـــ قة في تزو تمثل الغرض من هذه الوث و
اق عدو  ، وهي 19-وفيد عن تدابير الحجر الصـــحي لألفراد في ســـ

ة المتعلقة  ة أو الوطن ــات المحل اسـ ــ موجهة للمســـؤولين عن وضـــع السـ
افحتها ة من العدو وم   .الحجر الصحي لألفراد والتقيد بتدابير الوقا

  
ــد  ــ ـــ ــ ـــترشـــ ـــ ــ ة مرض هذه وتســــ ـــ ـــ ــ ــ ًا عن فاشــ المعارف المتوفرة حال قة  الوث

ــأن مُ  19-وفيد ــ ـــ ـــ شـ ــعت  ــ ــ ــ ارات المماثلة التي ُوضـــ االعت ــات مرِ و ـــ ــ ـــ ضـ
ورونا المســبب لمتالزمة االلتهاب الرئو  ، منها فيروس  ة أخر تنفســ
ـــرق  ـــ ــبب لمتالزمة الشـــ ـــ ورونا المســــ ــارس) وفيروس  ــ ـــ م (الســ الحاد الوخ

ة وفيروس األنفلونزا . وســـتواصـــل المنظمة تحديث هذه األوســـ التنفســـ
ات    معلومات جديدة في هذا الصدد.لما توفرت التوص

  
على أنه تقييد ألنشطة األشخاص  الحجر الصحي لألشخاصوُعّرف 

ــــوا لعامل ُممرض أو  ــ ـــ ــ ـــى، ولكن الذين ُيرجح أنهم تعرضــ ــ ـــ ـــ غير المرضــ
ــــاف  ــ ـــ ـــد األعراض واكتشــ ـــ ــ لمرض، أو عزلهم عن اآلخرن، بهدف رصـــ

راً  ـــــحي عن العزل الذ يتمثل في الحاالت م ــ ـــ ــ ختلف الحجر الصـ . و
ـــي  ة من تفشــ المرض أو العدو عن اآلخرن للوقا ــابين  ـــل المصـــ فصــ

  العدو أو عدو المرض أو التلوث.
  

ندرج الحجر الصـــحي ضـــمن نطاق اإلطار القانوني للوائح الصـــح ة و
ة ( ة:2005الدول   )، وتحديدًا المواد التال

ةوضع  – 30المادة   -   المسافرن تحت مالحظة الصحة العموم

                                                             
ـة.    1 ــــحـة العـالم ــ ـــ ـــ ـان المنبث عن االجتمـاع الثـاني للجنــة منظمـة الصــ الب

ة  ــــح ـــ اللوائح الصـ ة  ة (الطوار المعن ة فيروس 2005الدول ــــ ـــ ــأن فاشـ ــ ـــ شـ  (
 .ورونا المستجد

ة.    2 ة لواالمنظمة الصحة العالم ة (ئح الصح  .)2005الدول
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ة المتعلقة بدخول المسافرن - 31المادة   -   التدابير الصح
  2معاملة المسافرن – 32المادة   -
  

اد القانون  موجب ميثاق األمم المتحدة وم ــاء  ــ ـــ وتتمتع الدول األعضــ
اســـاتها  ســـ اد في ســـن التشـــرعات وتنفيذها عمًال  الح الســـ الدولي 

ة،  ة األفراد.الصح   ولو انطوت على فرض قيود على حر
  

ـــل مع  ـــ ــ ــ ــ ــحي، أن تتواصــ ــ ـــ ـــ ــ غي للبلدان، قبل أن تفرض الحجر الصــ ن و
م للحّد من حالة الذعر  ــل ـــ ـــأن هذه التدابير على النحو الســ ــ شــ المجتمع 

  3وتحسين االمتثال، على النحو التالي:
ـــحة ومحدَّ   • ـــ ــادات واضــــ ـــ ـــ ــلطات الناس بإرشــ ــ ـــ ثة يجب أن تزود الســـ

معلومات موثوقة عن تدابير الحجر الصحي؛وشفافة وم   تسقة و
ــورة بناءة إذا أرد   • ـــ صـــ ة  ـــراك المجتمعات المحل ــ ال غنى عن إشـــ

قبولها؛   لتدابير الحجر الصحي أن تحظى 
ة   • ــحي على الرعا ــ ـــعون للحجر الصــــ ـــ ـــل الخاضــ ـــ حصــ غي أن  ين

اجات  ـــي واالحت ــ ــ ــ ــ ــ ة والدعم المالي واالجتماعي والنفســ ـــح ـــ ـــ ـــ ــ الصـ
ما في ة،  ـــ ــاســ ، على األســـ ــتلزمات األخر ــ ها الغذاء والماء والمسـ

اجات الفئات األضعف؛  ة الحت   أن ُتعطى األولو
ة.   • ة واقتصاد ة وجغراف عوامل ثقاف ة الحجر الصحي  تتأثر فعال

م  ــمل تقي ــ شـ ــائد  اق المحلي الســـ ــ ــرع للســـ م ســـ غي إجراء تقي ن و
ات،  ــه من عق ــ ـــ ــ عترضـــ ـــحي وما قد  ـــ ــ عوامل إنجاح الحجر الصــــ

ة لُستر  ه في وضع التدابير األنسب واألكثر قبوًال من الناح شد 
ة.   الثقاف

  
  متى ُتطب تدابير الحجر الصحي

  
رة من اندالع  ـــحي في مرحلة م ــ ـــ ــ ــ قد يؤد تطبي تدابير الحجر الصـ
ة إلى تأخير دخولها إلى بلد أو منطقة ما و/ أو قد يؤجل بلوغ  ــ ـــ ــ الفاشــ
ًا. غير أن الحجر  ــل فيها انتقاله محل ــ ـــ ـــ ــ ــ اء في منطقة يتواصــ ذروة الو
ـــادر  ضـــــًا مصــ ـــئ أ م، قد ينشــ ـــل الصـــــحي، إذا لم ُطب على النحو الســ

ة للتلوث    ونشر المرض. إضاف
  

وفيد ة الحتواء مرض  ة العالم ـــتراتيج ــ ـــ اق  19-وتنطو االسـ ـــ ـــ ــ في سـ
دة مختبرًا  ــراع في تحديد الحاالت المؤ ــ ــ ـــ ــيته الجارة، على اإلســـ ــ ــ ـــ فاشـــ

ًا سواء في مرف صحي   5أو في المنزل. 4وعزلها وتدبيرها عالج
  

ـــي المنظمة  ـــ ـــ ــ دة مختبرًا، توصـــ ة لمخالطي الحاالت المؤ ـــ ـــ ــ ـــ ــ النسـ أما 
ــخاص لمدة بتطبي ــحي على هؤالء األشــ ارًا  14 الحجر الصــ يومًا اعت

وفيد مرض    .19-من آخر مرة خالطوا فيها مرضًا مصاب 

ة.    4 ـــحة العالم ـــ ة  التدبيرمنظمة الصــ ـــ ــ ــــرر للعدو التنفســـ ـــ العالجي السـ
ــد اال ــة عنـ مـ ورونـــا الحـــادة الوخ عـــدو فيروس  ـــة  ــا ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاه في اإلصــ ـ ـــت ـــ ـــ ـــ شــ

 .)nCoV(  المستجد

ة ل   5 ة المنزل ة. الرعا ــــحة العاالم عدو منظمة الصــ ـــابين  ــى المصـــ لمرضــــ
ورونا المستجد  فة،  )nCoV(فيروس  أعراض خف ة  ه فيها والمصحو المشت

 مخالطيهم.والتدبير العالجي ل

   

ارات   ــحي لألفراداالعت ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحجر الصــ اق احتواء مرض المتعلقة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  في ســ
ورونا  وفيدفيروس  )-19(  

  
ةإرشادات    مبدئ
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ــخص  ــحي، ُعّرف المخال على أنه الشــ وألغراض تطبي الحجر الصــ
ما يلي: قوم    الذ 

وفيد  - مرض  ــابين  ــ ــى مصـــ ــ ـــرة إلى مرضـــ ــ اشــ ة م م رعا  19-تقد
ة ة دون استخدام معدات الحما ة المناس   6؛الشخص

ــاب   - مرض مصــ ــي  وث في نفس الوســــ االجتماعي اللصــ الم
وفيد ة  19-مرض  ان العمل والصــفوف الدراســ شــمل م ما  )

ة وتجمعات األفراد)؛ ش   واألسر المع
ة (تقل عن متر واحد) مع مرض   - ـــافة قر ـــ ــ ــ ـــ ــفر على مســـ ــ ــ ـــ ــ ــ الســـ

وفيد مرض  ــاب  ـــ ـــائل النقل، في  19-مصــ ــ في أ نوع من وســ
ـــ ــ ــ ـــ عد ظهور أعراض المرض على الحالة قيد  14ون غضـ يومًا 
  7.النظر

  
شأن تطبي تدابير الحجر الصحي ات    توص

  
ــــلطات  غي للسـ ـــحي، ين ـــأن تطبي الحجر الصــ شــ في حالة اتخاذ قرار 

  أن تكفل ما يلي:
في من   -1 ــحي وتوفير ما  ــ ــب للحجر الصـــ ــ ــ ان المناسـ تهيئة الم

  إمدادات طوال فترة الحجر الصحي؛ 
افحتها؛  -2 ة من العدو وم   اتخاذ الحد األدنى من تدابير الوقا
ــحي   -3 ــ ـــ ــ ـــع الصــ ـــ ــ ــ ــد الوضـ ـــ ــ ــ ات رصــ مراعاة الحد األدنى من متطل

  لألشخاص الخاضعين للحجر الصحي طوال فترته.
  
في من   -1 ان المناســـب للحجر الصـــحي وتوفير ما  تهيئة الم

   إمدادات طوال فترة الحجر الصحي
  

ة لعزل شخص ستلزم  الحجر الصحي استخدام إو إنشاء مراف مناس
ًا عن المجتمع المحلي واالعتناء بهم  ـــــخاص عزًال ماد ــ ــ أو مجموعة أشـ

  أثناء ذلك. 
  

ة ما يلي ات الحجر الصحي المناس   :وتشمل ترتي
ة   - ـــحي في غرف فرد ــــعين للحجر الصــ ـــخاص الخاضـ إيواء األشــ

ـــتمــل على مرحــاض خــ ــ ـــ ــ ـــ ــة وتشـــ ــعــة وجيــدة التهو ــــ ــ ــ ــ ــ اص بهــا واســ
ــاه). وٕان  ـــحي لليــدين ودورة الم ــ ــ ــ ـــ ــ ـــتلزمــات التنظيف الصــ ـــ ــ ــ ــ (مســــ

ل سرر عن اآلخر مسافًة   لم عاد  غي إ ة، فين تتوفر غرف فرد
  ال تقل عن متر واحد؛

ة   - ، مثل التهو افحة العدو ة لم ــ ة المناســ ــوا البيئ تطبي الضــ
ات؛ والت إدارة النفا روتو ة ونظم الفلترة و   الكاف

ــعين للحجر   - ــخاص الخاضـــ ــافة بين األشـــ قاء مســـ الحرص على إ
  الصحي (أكثر من متر واحد) أثناء التواصل االجتماعي؛ 

ـــــحي،   - مين في الحجر الصــ ـــب للمق ــ اب الراحة المناســ ـــ ــ توفير أســ
  شمل:  ما
ة؛  -   إمدادات الغذاء والماء ومستلزمات النظافة الصح
ة األمتعة وغيرها من الممتلكات   - ة؛حما   الشخص

                                                             
ة.    6 ــحة العالم ـــ ــ ـــ ـــ ةمنظمة الصـ ة  الوقا افحتها أثناء الرعا من العدو وم

ــــتجد  ــ ـــ ورونا المســـ عدو فيروس  ة  ــا ـــ ـــ ـــ اه في اإلصـ ـــت ـــ ـــ ة عند االشـــ ـــح ـــ ـــ الصـــ
)nCoV(. 

عانون   - ـــخاص الذ  ــ ــــب لألشــــ ــ ــ توفير العالج الطبي المناسـ
ة؛   أصًال من مشاكل صح

نهم   - م التواصــل مع األشــخاص في الحجر الصــحي بلغة 
ـــيجر  ـــ ــ ــ ــتلزمات التي ســ ـــ ــ ــ ح حقوقهم؛ والمســـ ــ ــ ـــ ـــ فهمها لتوضــ
قاؤها في الحجر  توفيرها لهم؛ والمدة التي ســـــيتعين عليهم 

ال ــيبوا  ــ ـــ حدث إذا أصــ ــ ـــ ــ ـــــحي؛ وما ســ ــ انات الصــ مرض؛ و
اتهم  ـــل ــ ــ ـــ ــ ــفاراتهم أو قنصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال لطلب الدعم من ســـ ــ ــ ــ ـــ االتصـــ

ة؛   المحل
ــواء   - ــعين للحجر الصـــحي، سـ ــافرن الخاضـ م المســـاعدة للمسـ تقد

ـــا من  ـــة أو لغيرهــ ــ ـــاعهم لفحوص طب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ جر عزلهم أو إخضـ
ة؛   اإلجراءات المتخذة ألغراض الصحة العموم

م المساعدة في مجال التواصل مع أفراد األسرة خ  - ارج مرف تقد
  الحجر الصحي؛

ه واالطالع   - ــائل الترف ــ ــ ـــ اإلنترنت ووســ ــال  ــ ـــ ــ توفير خدمات االتصــ
ن؛ ار، إن أم   على األخ

م الدعم النفسي واالجتماعي؛  -   تقد
عانون   - ارات الخاصة لألفراد المسنين وغيرهم مّمن  مراعاة االعت

ــهم  ـــ ــ ـــ ــ ة متزامنة، نظرًا لزادة خطورة تعرضــــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ من حاالت مرضــ
ال ة  وفيدلإلصا مة لمرض    . 19-مضاعفات الوخ

  
ة  ـــاكن الطل ــ ـــ ــ نة: الفنادق ومسـ ـــحي المم ــ ــ ـــ ــمل أماكن الحجر الصـ ــ ــ ـــ وتشــ
ــة، أو منزل المخــال  ــاجــات جمــاع وغيرهــا من المراف التي تلبي احت
ــمان  ــ ـــ م له لضــ ان، ال بد من إجراء تقي غض النظر عن الم ـــه. و ـــ نفســـ

فائه الشرو الالزمة لتطبي حجر صحي آمن وفعال.   است
  

م الشـخص الخاضـع  ق غي أن  وٕاذا اختير الحجر الصـحي المنزلي، ين
ــة، وٕاذا تعــذر توفير تلــك الغرفــة،  للحجر في غرفــة مفردة جيــدة التهو
ين أفراد  ـــافــة ال تقــل عن متر واحــد بينــه و ــ ــ ـــ ــ ــ غي الحفــا على مســـ فين
ة  ــتخدام األماكن المشــــتر ــرته اآلخرن والتقليل إلى أدنى حد من اســ أســ

المطبخ، وأدوات الما ة ( ــتر ـــ ــ ــ ة جيدة لألماكن المشـــ ــــمان تهو ــ ــ ــ ئدة وضــ
  الحمام).

  
افحتها  -2 ة من العدو وم   اتخاذ الحد األدنى من تدابير الوقا
  

ــمان  ــ ـــ ــ ــ افحتها، لضـ ة من العدو وم ة للوقا غي تطبي التدابير التال ين
  تهيئة بيئة آمنة إليواء األشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

  
رًا    التعّرف على الحاالت واحتواؤها م

ة أو   - أعراض حمو ــاب  ــ ــ ــحي ُصــ ــ ـــــخص في الحجر الصــــ أ شـــ
غي أن  ـــحي، ين ـــ ــ ــ ة، في أ وقت أثناء فترة الحجر الصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ تنفسـ

وفيد مرض  ه بها للعدو  حالة مشت   ؛19-ُعالج وُعامل 
ع   - ــة على جم ــ ـــ ــال ــ ــة التـــ ـــ ــ ـــات النموذج ــاطــــ ــ ـــ يتعين تطبي االحت

ه: األشخاص الخاضعين   للحجر الصحي والعاملين ف
عد   - ــًا  ــوصــــ ــ ـــحي لليدين، خصــ ة على التنظيف الصـــ المواظ

عد الخروج  مالمسة إفرازات الجهاز التنفسي وقبل األكل و
شـــمل التنظيف الصـــحي لليدين غســـلهما  من المرحاض. و
ل  ــّ ــ ــ ـــ ــ حولي. وُفضــ مطهر  هما  ــابون والماء أو فر ــ ـــ ــ ــ الصــ

ة  7 ـــحة العالم ــ ـــ فيروس . منظمة الصـــ ـــرة  ـــ ـــ شــ ـــد العالمي للعدو ال ــ ـــ الترصـــ
 .)COVID-19( ورونا المستجد
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ل المطهر الكحولي إذا لم تكن اليدان م ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ شــ ـــختين  ــ ـــ ــ ــ تســــ
انتا  ــابون إذا  الماء والصـــ ــلهما  ل غســـ ـــّ فضــ ما  ــح، ف واضـــ

  متسختين بوضوح؛  
ـــعين للحجر   - ــ ــ ــ ـــ ــخاص الخاضــ ــ ــ ـــ ــ ع األشـــ ـــمان التزام جم ـــ ــ ـــ ــ ضـ

ـــــي  ة للجهاز التنفســ ـــح ــات النظافة الصــــ ــ ممارســـ ـــحي  الصــــ
مناديل  ة األنف والفم بثني المرف أو  ة تغط وٕادراكهم أهم

ــــعال أو العطس ثم التخل ــ ــ ــ ــ ة عند الســــ ص فورًا من تلك ورق
  المناديل والتنظيف الصحي لليدين؛

  اإلحجام عن لمس الفم واألنف؛  -
أعراض المرض    - ــابين  ــخاص غير المصــ ال يلزم أن يرتد األشــ

ــة، إذ ال توجــد بّينــة على أن ارتــداء أ نوع من هــذه  أقنعــة طب
ة لألشخاص غير المرضى.   8األقنعة يوفر حما

  
  الضوا اإلدارة

  
ــات اإلدارة  ــ اســ ــ ـــ ـــوا والسـ ــمل الضـــ ــ ة من تشــ افحتها الللوقا عدو وم

  داخل مراف الحجر الصحي، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
ـــتدامة ل  - ــ ــ ــ ـــ ــ ــطة مســ ــ ــ ــ ـــ ــ ة وأنشـــ ـــاء بنى تحت ـــ ــ ـــ ــ ــ ة من العدو إرسـ لوقا

افحتها  )؛وم م المراف   (تصم
ــحي والعاملين في   - ــ ـــعين للحجر الصـــ ــ ـــــخاص الخاضــ تثقيف األشــ

ـــأ ـــ ــ ــ ــ ـــ شــ ــافحتهــان تــدابير امرافقــه  ــة من العــدو وم تعين لوقــا ؛ و
ـــحي على مراعاة  ــ ـــ ــ ـــ ع العاملين في مرف الحجر الصــ تدرب جم
ــحي.  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة قبــل تطبي تــدابير الحجر الصــ ــاطــات النموذج االحت
ـــة  ـــاطـــات النموذج ـــادات عن االحت ــ ــ ـــ ــ ــ م نفس اإلرشــــ غي تقـــد ن و
ــولهم.  ــحي عند وصــ ــخاص الخاضــــعين للحجر الصــ ع األشــ لجم

غي أ ــعين للحجر ما ين ــ ــ ٌل من العاملين والخاضــ ـــتوعب  ــ ســـ ن 
ة إذا ظهرت عليهم أعراض المرض؛ ة الطب ة التماس الرعا   أهم

ه في   - رًا على الحاالت المشــت شــأن التعّرف م اســات  وضــع ســ
وفيد عدو    وٕاحالتها إلى المراف المختصة. 19-إصابتها 

  
ة   الضوا البيئ

  
اع إجراءات  ة على ات مة. يجب المواظ ة السل التنظيف والتطهير البيئ

ــد وفيـــ ــدو  عـــ ــاملي التنظيف  لزم تثقيف عـــ ـــا،  19-و ــايتهم منهــ وحمـــ
ـــورة منتظمة  صــ ـــحي  ـــطح بيئة مرف الحجر الصــ ــمان تنظيف أســ وضـــ

  وشاملة طوال فترة الحجر الصحي، على النحو التالي:
ــد   - ـــ ــ ــها، مثل المناضــ ــ ــ ـــطح التي يتكرر لمســ ـــ تنظيف وتطهير األســ

ــرّ  ــ ــ ـــ ــ ـــرة وغيرها من أثاث غرفة النوم، ة وأُ المجاورة لألســ ــ ـــ ــ طر األســـ
حتو على محلول  استعمال مطهر منزلي عاد  ًا  فًا يوم تنظ

مقــدار جزء واحــد من المبّض لكــل  ض مخفف ( جزءًا  99تبي
ـــــطح التي ال تتحمـــل ــ ــ ــ ـــ ا األســ ــّ ــاء). أمـ ض،  محلول من المـ التبي

ـــانول  حتو على اإليثــ ــال محلول  ــتعمـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــاســـ ـــ ــا  ــ فهـ ن تنظ م ف
  ٪؛70  يزبتر

ــــطح الحمام والمرحاض وتطهيرها مرة واحدة على   - ــ ــ ـــ ــ تنظيف أســـ
حتو على محلول  ـــتعمال مطهر منزلي عاد  اســ ًا  األقل يوم

مقــدار جزء واحــد من المبّض لكــل  ض مخفف ( جزءًا  99تبي
  ؛)من الماء

ــتحمام   - ــــف االســــ ــرر ومناشــ ــ ة الســ س المرض وأغط تنظيف مال
ــيل العاد والماء واليدين وما إلى ذلك  ــابون الغســ ــتعمال صــ اســ

س بـدرجـة حرارة تتراوح بين  ــالـة المال ــ ــ ـــ ــ ــ ــطـة غســــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  60أو بواســ
استعمال منظفات   90و ة،  من ثم الشائعة، و الغسيل درجة مئو

فها جيداً    ؛تجف
ــدابير تكفــــل التخلص من   - ــاذ تــ ــدان في اتخــ غي أن تنظر البلــ ين

ان مفت س في م ات، ول ــحي للنفا ــ ــ ب صــــ ــالت في م ــ ــ ــ وح الفضــ
  ؛غير مراقب

ــتعمال عند   - ــ ـــ ــ غي أن يرتد عاملو النظافة قفازات وحيدة االســـ ين
ــخة  ــراشــــف المتســ س أو الشــ ــطح أو المال تنظيف أو مناولة األســ
حرصوا على التنظيف الصحي لليدين قبل  سوائل الجسم، وأن 

عد نزعها.   ارتداء القفازات و
  
ــحي  -3 ــ ـــع الصــــ ــ ـــد الوضـــ ــ ات رصـــ  مراعاة الحد األدنى من متطل

   لألشخاص الخاضعين للحجر الصحي طوال فترته
  

ًا داخل  عة حالة األشخاص الخاضعين للحجر الصحي يوم يتعين متا
اس درجة حرارة  عة ق ــمل المتا ، طوال فترة الحجر، على أن تشـ المرف
ل  ش ًا وتحر األعراض. أما فئات األشخاص المعرضين  الجسم يوم
مة فقد يتطلبون  ـــاعفاته الوخ ـــ ــ ـــ ــ العدو ومضـــ ة  ــا ــ ــ ــ ــ ـــ أكبر لخطر اإلصـــ

ة  ة محددة. إجراءات ترصد إضاف   للحاالت المزمنة أو عالجات طب
  

ص  ار لتوفير ما يلزم من موارد وموظفين وتخصــــ غي إيالء االعت ن و
ــي  ــ ــ تسـ ـــــحي. و فترات راحة للموظفين العاملين في مراف الحجر الصــ
ات الســارة، حيث قد ُتعطى  اق الفاشــ ة خاصــة في ســ هذا األمر أهم

ــــحة ا ــ ــ ــ ص موارد الصـــ ــــ ـــ ـــ ة أثناءها لتخصـــ ة المحدودة إلى األولو لعموم
ة وأنشطة الكشف عن الحاالت. ة الصح   مراف الرعا

  
ـــحي بإجراء فحوص مختبرـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ة فترة الحجر الصــ ــح في نها ــ ـــ ــ ــ ـــ وُنصــ
ة لألشـــخاص الخاضـــعين للحجر  للعينات المأخوذة من األجهزة التنفســـ

صرف النظر عن األعراض.   الصحي، 
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ة في المجتمع المحلي ل   8 ـــتخدام األقنعة الطب ــأن اســـ شــــ ـــائح  م نصـــ د تقد

ورونا  ة فيروس  اق فاشــ ة في ســ ة الصــح ة وفي مراف الرعا ة المنزل الرعا
 .)nCoV-2019المستجد (


