إدارة المسافرين المرضى في نقاط الدخول  -المطارات والموانئ والمعابر البرية
الدولية  -في سياق فاشية مرض كوفيد19-
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لمحة عامة

إن سلطات الصحة العموم ة في الموانئ والمطارات والمعابر البرة مطال ة موجب اللوائح الصح ة الدول ة بوضع
فعالة من أجل اﻻستجا ة لﻸحداث التي قد تش ّ ل طارئة صح ة عموم ة تسبب قلقاً دول ًا
خطة للطوار وترتي ات ّ
مركز اﻻتصال الوطن ة المعن ة اللوائح الصح ة الدول ة شأن تدابير الصحة العموم ة .وقد انتشرت
والتواصل مع ا
فاش ة مرض وفيد 19-وانتقلت عبر عدد من الحدود ،ما أوجد طل اً على الكشف عن الحاﻻت المشت ه فيها ٕوادارتها
في نقا الدخول ،ما في ذلك الموانئ والمطارات والمعابر البرة.
وتستهدف هذه الوث قة تقد م المشورة شأن الكشف عن المسافر ن المرضى المشت ه في إصابتهم عدو مرض
وفيد ،19-في المطارات والموانئ والمعابر البرة الدول ة ،ما في ذلك على متن وسائل النقل.
وتشمل إدارة المرضى في المطارات والموانئ والمعابر البرة الدول ة في س اق فاش ة مرض وفيد 19-الحال ة
التدابير التال ة التي ين غي تنفيذها اﻻستناد إلى أولو ات ل بلد من البلدان وقدراته:
-1
-2
-3
-4

الكشف عن المسافرن المرضى
إجراء المقابﻼت مع المسافرن المرضى لتحر العدو مرض وفيد19-
اﻹبﻼغ عن اﻹنذارات الخاصة المسافرن المرضى المشت ه في إصابتهم عدو مرض وفيد19-
عزل المسافرن المرضى المشت ه في إصابتهم عدو مرض وفيدٕ 19-واجراء التدبير العﻼجي لحاﻻتهم
ٕواحالتهم إلى مراف الرعا ة الصح ة

وستقوم المنظمة بتحديث هذه التوص ات لما وردت معلومات جديدة.
وتتوجه هذه اﻹرشادات المبدئ ة إلى م راكز اﻻتصال الوطن ة المعن ة اللوائح الصح ة الدول ة ،وسلطات الصحة
العموم ة في نقا الدخول ،ومشغلي نقا الدخول ،ومشغلي وسائل النقل ،وسائر الجهات صاح ة المصلحة المشار ة
في إدارة أحداث الصحة العموم ة في نقا الدخول.

 -1الكشف عن المسافرن المرضى في نقا الدخول الدول ة
التخط
الموظفون
ين غي أن تُسند هذه المهام إلى عدد مﻼئم من الموظفين المدرين ،على نحو يتناسب مع عدد المسافرن ومد
تواتر حر تهم ،ومد التعقيد الذ تتسم ه نقا الدخول من حيث مراف المحطات النهائ ة.

و ن غي أن ُيدرب الموظفون على حما ة أنفسهم الحفا على مسافة تزد على متر واحد بينهم و ين المسافرن في
جم ع اﻷوقات ) ُعرف ذلك أ ضاً اسم "الم اعدة اﻻجتماع ة"( .و ن غي تزو د الموظفين بتعل مات شأن تشج ع
المسافرن على الحفا على مسافة تزد على متر واحد بين عضهم ال عض أثناء انتظارهم لعبور نقطة الدخول،
ما في ذلك اثناء استكمالهم ﻻستمارات الدخول.
و ن غي أن تزود نقا الدخول التي تستقبل أعداداً بي رة من المسافرن أو تتضمن بن ة تحت ة بيرة )مثل المطارات(
عامل واحد على اﻷقل للرعا ة الصح ة عمل في الموقع وُ خصص لدعم الموظفين في نقطة الدخول في حال
احت اج المسافرن المرضى أو حاﻻت العدو مرض وفيد 19-المشت ه فيها إلى الرعا ة السررة العاجلة .و ن غي
أن يزود هؤﻻء العاملين في الرعا ة الصح ة اﻹمدادات من معدات الحما ة الشخص ة الﻼزمة للعاملين في الرعا ة
الصح ة )أ اﻻحت اطات الخاصة المخالطة و القطيرات والنظارات الواق ة /أدوات حما ة العينين( وأن يت عوا الم اد
التوجيه ة الخاصة الوقا ة من العدو وم افحتها الموضحة هنا تحس اً لنشأة الحاجة الطارئة إلى تقد م الرعا ة
الم اشرة إلى مسافر مرض أو حالة مشت ه فيها.

المعدات
في حال اخت ار الفرز عن طر فحص درجة ح اررة الجسم ،ين غي استخدام الموازن المحمولة لق اس الح اررة عن
عد أو اميرات التصو ر الحرار للتأكد من درجة ح اررة الجسم .و ن غي عدم استخدام موازن الح اررة اليدو ة التي
تتطلب مﻼمسة الجلد أو اﻷغش ة المخاط ة.

التنفيذ
م ن الكشف عن المسافرن المرضى عن طر اﻹبﻼغ الذاتي أو المﻼحظة ال صرة أو ق اس درجة ح اررة الجسم
على نحو يتماشى مع الس اق الخاص البلدان التي تختار أداء فحص درجة ح اررة أجسام المسافرن في نقا
الدخول.





اﻹبﻼغ الذاتي :مع زادة معارف المسافرن شأن مرض وفيد ،19-ما في ذلك عن طر اﻹبﻼغ عن
المخاطر على نحو نش ستهدف المسافرن في نقا الدخول ،قد يلجأ فراد المسافرن الذين عانون من
عﻼمات المرض وأعراضه إلى السلطات في نقا الدخول للحصول على المساعدة .و ن غي لهؤﻻء
المسافرن المرضى الذين يبلغون أنفسهم عن مرضهم أن يخضعوا لﻺج راءات نفسها.
المﻼحظة ال صرة :م ن للعاملين في نقا الدخول تحديد المسافر ن المرضى الذين تبدو عليهم عﻼمات
تشير إلى إصابتهم مرض وفيد 19-عند عبورهم من مراف نقا الدخول.
الكشف عن المسافرن المرضى عن طر فحص درجة ح اررة الجسم في البلدان التي تختار إجراء هذا
)يرجى اتّ اع "نصائح شأن فحص المسافرن الوافدين إلى بلدان /مناط ﻻ يتواصل فيها انتقال
الفحصُ .
فيروس ورونا المستجد  nCoV-2019والتي اختارت أن تجر فحوصاً في نقا الدخول" الموضحة هنا.

عندما تشف أحد العاملين الصحيين في نقا الدخول مساف اًر تبدو عل ه عﻼمة )عﻼمات( المرض و /أو تشف
مرضه عن طر ق اس درجة ح اررة جسمه ،أو عندما يتقدم أحد المسافرن طل اً للمساعدة من العاملين الصحيين
سبب معاناته من )أحد( أعراض المرض ،يلزم مطال ة رفقاء المسافر اﻻبتعاد عن الحشد واصطحابهم إلى مبنى
مخصص في نقطة الدخول لتقي م حالتهم )انظر الفرع  .(4و ن غي للعاملين في نقطة الدخول الذين صاحبون
ّ
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 -2إجراء مقابلة مع المسافرن المرضى لتحر العدو
التخط
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مرض وفيد19-

المراف







إنشاء /تحديد مبنى القرب من نقطة الدخول م ن أن ُ حال إل ه المسافرون المرضى في انتظار إجراء المقابلة.
وضمان أن هذا الم ان يت ح الفصل بين المسافرن المرضى مسافة متر واحد على اﻷقل عند انتظارهم ﻹجراء
المقابلة.
وفي الحاﻻت المثلى ين غي لهذا المبنى أن يت ح عزل المسافرن المرضى الذين ُشت ه في إصابتهم مرض
وفيد 19-عد إجرائهم للمقابلة وأثناء انتظارهم للوسيلة التي ستنقلهم إلى مرف الرعا ة الصح ة .انظر الفرع 4
شأن مواصفات مراف العزل في نقا الدخول.
و ن غي وضع الترتي ات مع مراف الرعا ة الصح ة المحل ة حتى تتسنى اﻹحالة السرعة للمسافرن المشت ه في
إصابتهم عدو مرض وفيد 19-إلى هذه المراف عد إجراء المقابلة معهم.
و ن غي وضع الترتي ات الﻼزمة ﻹتاحة مرف للحجر الصحي في م ان عيد عن نقطة الدخول ،تحس اً لضرورة
است عاب عدد بير من مخالطي الحاﻻت المشت ه فيها أو المؤ دة.

الموظفون






تحديد وتدر ب الموظفين الﻼزمين أ( للمقابلة ،ب( واﻷمن ،ج( والنقل في حاﻻت اﻹحالة المحتملة إلى المراف
الطب ة لمواصلة التقي م الطبي والعﻼج.
تزو د الموظفين التدرب على أ( ممارسة التقن ة المﻼئمة لتنظيف اليدين ،ب( والحفا على مسافة متر واحد
تفصلهم عن المسافرن في جم ع اﻷوقات أثناء إجراء المقابلة ،ج( وطرق توع ة المرضى وأسرهم ورفقائهم
ومعالجة شواغلهم.
ن
تزو د الموظفين التدرب على أهم ة م افحة مصدر المرض )توفير اﻷقنعة الطب ة للمسافرن الذين عانو من
أعراض تنفس ة قبل إجراء المقابلة وفي أثنائها(.
تدرب الموظفين على ف ة تزو د المسافرن المرضى التعل مات الخاصة اتّ اع قواعد النظافة التنفس ة )أ
السعال أو العطس في منديل أو في الكوع المثني( وضرورة استخدام المسافرن المرضى للقناع ،وتنظيف
اﻷيد م ار اًر وتك ار اًر ،وﻻس ما عد السعال /العطس ولمس القناع أو التخلص منه.

المعدات







تحديد اﻻحت اجات من إمدادات المعدات واﻷدوات الﻼزمة ﻹجراء المقابلة ،وشراؤها وضمان استدامة توافرها.
ضمان توافر لوازم تنظيف اليدين والمحلول الكحولي لتدل ك اليدين أو الصابون والماء.
ضمان توافر لوازم النظافة التنفس ة ،ما في ذلك اﻷقنعة الطب ة )ﻻستخدامها من ِقبل المرضى الذين عانون
من أعراض تنفس ة( والمناديل الورق ة.
ضمان توافر صنادي القمامة المزودة أك اس وأغط ة لوضع اﻷقنعة الطب ة والمناديل الورق ة ،من أجل التخلص
من هذه النفا ات وفقاً للوائح الخاصة النفا ات المعد ة.
ضمان توافر لوازم التنظيف ما في ذلك المنظفات والمطهرات المنزل ة )انظر الخط  /اﻹجراءات التشغيل ة
الموحدة لﻼطﻼع على المواصفات(.
ضمان توافر الكراسي و /أو اﻷس رة في مناط عزل المسافرن المرضى.

الخط  /اﻹجراءات التشغيل ة الموحدة



وضع عمل ة ﻹحالة المسافرن الذين تعرضوا للعدو  ،ما في ذلك مرافقو المسافرن المصابين أعراض وُشت ه
في إصابتهم عدو مرض وفيد 19-إلى مراف الرعا ة الصح ة لمواصلة تقي م حاﻻتهم وتزو دهم العﻼج.
و ن غي إتاحة الم اد التوجيه ة شأن تنظيف وتطهير اﻷسطح التي يتكرر لمسها ودورات الم اه في المنطقة
التي تُجر فيها المقابﻼت .و ن غي تك رار عمل ة التنظيف ثﻼث مرات يوم اً )في الص اح و عد الظهر وفي
الليل( استخدام الصابون أو المنظف المنزلي العاد أوﻻً ،ثم عد الشطف الماء ،استخدام المطهر المنزلي
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العاد الذ حتو على هيبو لورت الصوديوم بنس ة ) %0.5أ ما عادل  5.000م رومتر أو جزءاً واحداً
لكل  9أجزاء من الماء(1.
وضع خطة طوار الصحة العموم ة في نقا الدخول والحفا عليها ،ما في ذلك تعيين منس ومسؤولي
اتصاﻻت لنقا الدخول وو اﻻت الصحة العموم ة وسائر الو اﻻت المعن ة )مثل السلطات المسؤولة عن
الطيران وال حرة والﻼجئين( والخدمات.

الخدمات اﻷخر




تحديد وسائل نقل الحاﻻت المشت ه فيها إلى مراف الرعا ة الصح ة المحددة.
تحديد مقدمي الخدمات من أجل اتخاذ التدابير الموصى بها لتنظيف اﻷماكن المتضررة في نقطة الدخول وعلى
متن وسائل النقل وتطهيرها ،وضمان اﻹدا رة المﻼئمة للنفا ات الملوثة.
وضع عمل ة ﻹحالة المسافرن الذين تعرضوا للعدو  ،ما في ذلك مرافقو المسافرن المصابين أعراض وُشت ه
في إصابتهم عدو مرض وفيد 19-إلى مراف الرعا ة الصح ة لمواصلة تقي م حاﻻتهم وتزو دهم العﻼج.

تنفيذ المقابﻼت
تشمل المقابلة لتحر العدو مرض وفيد 19-ما يلي:





ق اس درجة ح اررة الجسم بواسطة تكنولوج ا موازن ق اس الح اررة عن عد؛
وتقي م العﻼمات واﻷعراض التي تشير إلى العدو مرض وفيد 19-عن طر المقابلة /المﻼحظة فق )ين غي
أﻻ ُيجر العاملون في نقا الدخول فحصاً بدن اً(؛
وتحديد سواب السفر /المخالطة عن طر استكمال المسافر ﻻستما رة إعﻼن الصحة العموم ة ،وتقي م اﻹجا ات
الواردة في اﻻستمارة؛
والمﻼحظات اﻷخر للعامل الصحي في نقطة الدخول.

ين غي تقي م المسافرن من حيث ما يلي:
ألف  -عﻼمات المرض وأعراضه التي تشير إلى عدو الجهاز التنفسي؛
أ -ارتفاع الح اررة إلى  38درجة مئو ة أو أكثر أو الشعور الحمى؛
ب -السعال؛
ج -صعو ة التنفس؛
اء  -سواب التعرض المحتمل لمرض وفيد19-؛
أ -سواب السفر إلى بلد )أو أكثر( يتواصل ف ه انتقال مرض وفيد ،19-خﻼل اﻷ ام اﻷرعة عشر
السا قة لبدء اﻷعراض؛
ب -سواب زارة )أحد( مراف الصحة العموم ة في بلد )أو أكثر( يتواصل ف ه انتقال العدو خﻼل اﻷرعة
عشر يوماً السا قة لبدء اﻷعراض؛

 1تحتو معظم محاليل التبي ض على هيبو لورت الصــوديوم بنس ـ ة  .٪5و م ن اﻻطﻼع على التوص ـ ات الخاصــة طرق
حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب تـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ــر ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ار ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي:
https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/environmental-cleaning.html
 1ين غي للسـ ـ ــلطات المحل ة المسـ ـ ــؤولة عن النظافة أن تتخذ تدابير لضـ ـ ــمان التخلص من النفا ات في مدفن قمامة صـ ـ ــحي
ول س في مقلب نفا ات مفتوح غير خاضع للرصد.
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ج -سواب المخالطة البدن ة الوث قة 1ﻷحد المسافرن المصابين عدو مرض وفيد 19-المشت ه فيها أو
المؤ دة خﻼل اﻷ ام اﻷرعة عشر السا قة؛
د -سواب لزارة أحد أسواق الحيوانات الح ة في بلد )أو أكثر( يتواصل ف ه انتقال عدو مرض وفيد-
 19خﻼل اﻷرعة عشر يوماً السا قة لبدء اﻷعراض.
و ن غي للمسافرن الذين ُشت ه في إصابتهم مرض وفيد 19-وتبدو عليهم أعراض سررة مطا قة ﻷعراض عدو
الجهاز التنفسي و /أو لديهم سواب للتعرض المحتمل للمرض ،أن ُعزلوا في نقطة الدخول عقب إجراء المقابلة،
وأن حالوا إلى مرف الرعا ة الصح ة المحدد مس قاً لمواصلة خضوعهم للتقي م الطبي وحصولهم على العﻼج .ما
ين غي إخطار سلطات الصحة العموم ة المعن ة.

 -3اﻹبﻼغ عن اﻹنذارات الخاصة المسافرن المرضى المشت ه في إصابتهم
عدو مرض وفيد19-
التخط
إنشاء آل ات اﻻتصال لﻺبﻼغ عن اﻹنذارات شأن حاﻻت مرض وفيد 19-المشت ه فيها ف ما بين السلطات الصح ة
في نقا الدخول والمسؤولين عن قطاع النقل )مثل ممثلي سلطات الطيران المدني والسلطات ال حرة ،ومشغلي
النظم الوطن ة لترصد الصحة.
وسائل النقل ،ومشغلي نقا الدخول( ،وف ما بين السلطات الصح ة في نقا الدخول و ُ

إجراءات ووسائل اﻻتصال

ين غي تحديد اﻹجراءات ووسائل اﻻتصال الﻼزمة لما يلي:
أ -حصول السلطات الصح ة في نقطة الدخول على المعلومات و /أو الوثائ و /أو التقارر الصح ة من
مشغلي وسائل النقل ف ما يتعل المسافرن المرضى على متن وسائل النقلٕ ،واجراء التقي م المبدئي للمخاطر
الصح ةٕ ،واسداء المشورة شأن التدابير الﻼزمة ﻻحتواء المخاطر وم افحتها وفقاً لذلك؛
ب -إخطار السلطات الصح ة في نقطة الدخول لنقطة الدخول التال ة شأن المسافرن المرضى الموجودين
على متن وسائل النقل؛
ج -إخطار السلطات الصح ة في نقطة الدخول ُلنظم ترصد الصحة على صعيد المجتمعات المحل ة أو
المحافظات أو الصعيد الوطني شأن المسافرن المرضى المحددين.

اﻹبﻼغ عن المر ض المسافر )المرضى المسافرن( على متن إحد وسائل النقل
 1تُعرﱠف المخالطة عن ثب أنها -- :السفر مع مرض مصاب عدو مرض وفيد 19-المشت ه فيها أو المؤ دة في أ
وسيلة من وسائل النقل )الجلوس في أ من المقعدين المجاورن لمقعد المرض في ل اﻻتجاهات ،وطاقم الض افة(
 -التعرض المرت الرعا ة الصح ة ،ما في ذلك تقد م الرعا ة الم اشرة إلى المرضى المصابين عدو مرض وفيد19-المش ـ ـ ــت ه فيها أو المؤ دة ،والعمل مع العاملين في الرعا ة الص ـ ـ ــح ة المص ـ ـ ــابين عدو مرض وفيد 19-المش ـ ـ ــت ه فيها أو
المؤ دة ،دون اتخاذ اﻻحت اطات المﻼئمة المحددة للقطيرات أو المخالطة.
 -زارة المرضى أو الم وث في البيئة المغلقة نفسها التي يوجد بها مرض مصاب عدو مرض وفيد 19-المشت ه فيهاأو المؤ دة.
 -العمل عن ثب مع مرض مص ـ ـ ـ ــاب عدو مرض وفيد 19-المش ـ ـ ـ ــت ه فيها أو المؤ دة ،أو مش ـ ـ ـ ــار ته بيئة الفص ـ ـ ـ ــلالمدرسي نفسها.
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تُق ﱠدم اﻻستمارات التال ة إلى السلطات الصح ة في نقطة الدخول إﻻ إذا انت الدولة الطرف ﻻ تشتر تقد مها .ومن
شأن هذه الوثائ أن تساعد على جمع المعلومات عن المخاطر المحتملة على الصحة العموم ة ،مثل المسافرن
المرضى الموجودين على متن وسائل النقل والمصابين عﻼمات أو أعراض سررة تشير إلى مرض الجهاز التنفسي
واحتمال حدوث التعرض لمرض وفيد.19-

النقل الجو  :الفرع الصحي من استمارة اﻹقرار العام للطائرة
إذا ان استكمال الفرع الصحي من استمارة اﻹقرار العام للطائرة غير ملزم لجم ع الطائرات عند وصولها ،قد ترغب
البلدان في النظر في أن تجعله ملزم ًا في حال الطائرات القادمة من المناط المتضررة من مرض وفيد ،19-على
النحو الذ تحدده السلطات الصح ة .وتُعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو و ﻼءهم بهذه المتطل ات.

النقل ال حر  :اﻹقرار الصحي ال حر
إذا ان تقد م اﻹقرار الصحي ال حر غير ملزم لجم ع السفن القادمة من الرحﻼت الدول ة ،قد ترغب البلدان في
النظر في أن تجعله ملزم ًا في حال السفن الدول ة القادمة /المارة من المناط المتضررة من مرض وفيد ،19-على
النحو الذ تحدده السلطات الصح ة.

 -4عزل المسافرن المرضى المشت ه في إصابتهم عدو مرض وفيد19-
ٕواجراء التدبير العﻼجي لحاﻻتهم ٕواحالتهم إلى مراف الرعا ة الصح ة
العزل والتدبير العﻼجي للحاﻻت

ين غي عزل المسافر ن المرضى الذين تبدو عليهم عﻼمات أو أعراض تدل على إصابتهم الحمى و /أو العدو
التنفس ة والذين لديهم سواب تعرض لمرض وفيد ،19-في نقطة الدخول إلى أن يتسنى نقلهم على نحو مأمون إلى
مرف الرعا ة الصح ة ﻻستكمال تقي م حالتهم وتشخ صها وتزو دهم العﻼج .وخﻼل هذه الفترة ين غي الق ام ما يلي:
أ -وضع المرض في غرفة جيدة التهو ة )بها اب أو ش اك مفتوح مثﻼً إذا ان الجو سمح بذلك( مخصصة
للمرضى المشت ه في إصابتهم مرض وفيد.19-
)أ( في حال استضافة أكثر من حالة مشت ه في إصابتها مرض وفيد 19-في الغرفة نفسها ،تأكد
من الفصل بين فراد المسافرن مسافة متر واحد على اﻷقل؛
مخصصة لﻼستخدام من ِقبل الحاﻻت المش ه فيها؛
)ب( في الحاﻻت المثلى ،ين غي توفير دورة م اه
ّ
)ج( تزو د المرضى وأسرهم المعلومات عن ضرورة هذا اﻹجراء ،ومعالجة شواغل المرضى وأسرهم.
ب -ين غي للعاملين في نقا الدخول توج ه تعل مات إلى الحاﻻت المشت ه فيها شأن ما يلي:
)أ( وضع قناع طبي أثناء انتظارهم لﻼنتقال إلى مراف الرعا ة الصح ة؛
)ب( عدم لمس الجزء اﻷمامي من اﻷقنعة أو تحر ه .وفي حال لمس الجزء اﻷمامي من القناع،
تنظيف اليدين محلول حولي لتدل ك اليدين أو الصابون والماءٕ .واذا أص ح القناع مبتﻼً أو ملوثاً
اﻹف ارزات ،يجب تغييره على الفور؛
)ج( الحرص على النظافة التنفس ة في جم ع اﻷوقات .و شمل ذلك تغط ة الفم واﻷنف مناديل ورق ة
أو الكوع المثني عند السعال أو العطس في حال عدم استخدام القناع ،ثم تنظيف اليدين محلول
حولي لتدل ك اليدين أو الصابون والماء.
)د( عدم استخدام اﻷماكن التي تم ث فيها الحاﻻت غير المشت ه فيها )مثل المسافرن المرضى الذين
ينتظرون إجراء المقابلة(.
ج -و ن غي للعاملين في نقا الدخول عدم دخول مناط العزل التي تنتظر فيها الحاﻻت المشت ه فيها وسائل
النقلٕ .واذا انت هناك ضرورة لدخولهم ،ين غي لهم اﻻمتثال لﻺرشادات التال ة:
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)أ( وضع قناع طبي مح م غطي اﻷنف والفم عند الدخول إلى الغرفة .و ن غي عدم لمس القناع أو
تحر ه أثناء اﻻستخدامٕ .واذا أص ح القناع مبتﻼً أو ملوثاً اﻹف ارزات ،يجب تغييره على الفور.
والتخلص من القناع عد اﻻستخدام في سلة قمامة مغلقة وتنظيف اليدين محلول حولي لتدل ك
اليدين أو الصابون والماء عد إزالة القناع؛
)ب(و ن غي للعاملين في نقا الدخول أن ينظفوا أيديهم قبل الدخول إلى غرفة العزل و عد الخروج
منها استخدام محلول حولي لتدل ك اليدين أو الصابون والماء.
د -و ن غي وضع المناديل الورق ة واﻷقنعة وسائر النفا ات المستهلكة من ِقبل الحاﻻت المشت ه فيها والتي
تراكمت في منطقة العزل في حاو ة مزودة غطاء توضع في غرفة العزل ،والتخلص منها وفقًا للوائح
الوطن ة الخاصة النفا ات المعد ة.
ه -و لزم تنظيف اﻷسطح التي يتكرر لمسها في منطقة العزل ،مثل اﻷثاث ومفات ح اﻹنارة واﻷحواض ودورات
الم اه التي ستخدمها المرضى المشت ه فيهم ،ثﻼث مرات يوم اً )في الص اح و عد الظهر وفي الليل( ،مع
استخدام عمال النظافة لمعدات الحما ة الشخص ة المﻼئمة.
)أ( و ن غي التنظيف استخدام الصابون أو المنظف المنزلي العاد أوﻻً ،ثم عد الشطف الماء،
استخدام المطهر المنزلي العاد الذ حتو على هيبو لورت الصوديوم بنس ة ) ٪0.5أ ما
عادل  5.000م رومتر أو جزءاً واحداً لكل  9أجزاء من الماء(.
و -و ن غي استضافة المسافرن المشت ه في إصابتهم مرض وفيد 19-في درجة ح اررة مرحة وتأمين راسي
أو مناط لجلوسهم ووسائل التهو ة واﻷغط ة حسب اﻻقتضاء .ما ين غي تزو دهم الماء والطعام حسب
احت اجاتهم وقدرتهم على تناول الطعام والشراب ،و جب أن توفر لهم سبل الراحة قدر المستطاع.

إعداد وسائل نقل المسافرن المرضى المشت ه في إصابتهم عدو مرض وفيد19-
ين غي نقل المسافرن المشت ه في إصابتهم عدو مرض وفيد 19-على وجه السرعة إلى مراف الرعا ة الصح ة
ي يخضعوا للتقي م والتشخ ص والرعا ة الصح ة ،لضمان تقد م الرعا ة السررة الم رة وتﻼفي ازدحام نقطة
الدخول الحاﻻت المشت ه فيها .و ن غي أن تشمل اﻻستعدادات ما يلي:
الرعا ة الصح ة التي ستتولى التقي م والتشخ ص والرعا ة الطب ة لحاﻻت العدو

مرض

أ -تحديد مراف
وفيد19-؛
ب -ضمان إتاحة النقل المأمون للمرضى )بواسطة س ارات اﻹسعاف( عند اللزوم؛
ج -ضمان اتخاذ احت اطات الوقا ة من العدو وم افحتها ،وتوافر لوازم تنظيف اليدين ومعدات الحما ة
الشخص ة ،وتدرب الموظفين على استخدامها استخداماً سل ماً في مراف الرعا ة الصح ة وأثناء النقل؛
د -وضع عمل ة ﻹخطار مراف الرعا ة الصح ة المستقبلة للمرضى قبل نقل المرضى إليها؛
ه -معالجة المسائل اﻷمن ة أثناء النقل؛
و -ضمان التسجيل المنهجي للعاملين المشار ين في فرز حاﻻت عدو مرض وفيد 19-المشت ه فيها.

اﻻعت ارات الخاصة الوقا ة من العدو وم افحتها التي ين غي لموظفي اﻹسعاف والنقل مراعاتها
أ -ين غي لموظفي النقل تنظيف اليدين على نحو روتيني ووضع اﻷقنعة الطب ة والقفازات عند حمل المرضى
لنقلهم في س ارات اﻹسعاف.
)أ( ٕواذا ان المرض المشت ه في إصابته مرض وفيد 19-يتطلب رعا ة م اشرة )مثل المساعدة
البدن ة للصعود على متن س ارة اﻹسعاف( ين غي لموظفي النقل إضافة وسائل حما ة العينين
)مثل النظارات الواق ة( والمعاطف الطو لة اﻷكمام ،إلى معدات الحما ة الشخص ة التي
ستخدمونها؛
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)ب(و ن غي تغيير معدات الحما ة الشخص ة عند تحميل ل مرض والتخلص من المعدات المستخدمة
على نحو مﻼئم في حاو ات مزودة أغط ة وفقاً للوائح الوطن ة الخاصة النفا ات المعد ة.
ب -و جب فصل سائ س ارة اﻹسعاف عن الحاﻻت ) مسافة تزد على متر واحد( وﻻ يلزم استخدام معدات
الحما ة الشخص ة إذا أم ن الحفا على هذه المسافة .أما إذا وجب على السائ المساعدة على تحميل
المرضى في س ارة اﻹسعاف فين غي له اتّ اع التوص ات الخاصة معدات الحما ة الشخص ة الواردة في
الفرع أعﻼه.
ج -و ن غي لموظفي النقل تنظيف اﻷيد م ار اًر وتك ار اًر محلول حولي لتدل ك اليدين أو الصابون والماء ،ما
ين غي لهم التأكد من تنظيف اﻷيد قبل وضع معدات الحما ة الشخص ة و عد خلعها.
د -و ن غي تنظيف س ارات اﻹسعاف أو النقل وتطهيرها مع إيﻼء عنا ة خاصة لمواضع مﻼمسة الحاﻻت
ﻻ ،ثم عد الشطف الماء،
المشت ه فيها .و ن غي التنظيف استخدام الصابون أو المنظف المنزلي العاد أو ً
استخدام المطهر المنزلي العاد الذ حتو على هيبو لورت الصوديوم بنس ة ) ٪0.5أ ما عادل
 5.000م رومتر أو جزءاً واحداً لكل  9أجزاء من الماء(1.

منظمة الصحة العالم ة  .2020جم ع الحقوق محفوظة © هذه الوث قة ع ارة عن مسودة .و عتبر محتواها غير نهائي،
وقد يخضع النص للمراجعة قبل نشره .وﻻ يجوز مراجعة الوث قة أو تلخ صها أو اﻻقت اس منها أو إعادة إنتاجها أو نقلها أو
توزعها أو ترجمتها أو تعديلها ،جزئً ا أو لًا ،أ ش ل أو أ وسيلة دون إذن من منظمة الصحة العالم ة.

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/POEmgmt/2020.1

 1م ن اسـ ــتخدام مطهر آخر غير الكلور شـ ــرطة أن ون قد ثبتت نجاعته في إ ادة الفيروسـ ــات المغلفة في الوقت الﻼزم
لتطهير اﻷسطح.
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