املراقبة اجملمتعية للعدوى بفريوس كوروان املس تجد (كوفيد)19-
الغرض من إعداد هذه الوثيقة هو مساعدة امجلعيات الوطنية عىل البت بشأن ما إذا اكنت ترغب ف إدراج املراقبة اجملمتعية ف خطهتا للتأهب
لفاش ية كوفيد 19-والتصدِّي لها ،فض ًال عن البت بشأن كيفية القيام بذكل .وقد م ِّ
ُص َمت هذه األداة للرتكزي عىل مرض كوفيد 19-مع اإلشارة إىل
أدوات املراقبة اجملمتعية العاملية األخرى مثل أداة تقيمي املراقبة اجملمتعية ،ومنوذج بروتوكول املراقبة اجملمتعية والقامئة الشامةل للمخاطر/األحداث
الصحية املقرتحة (مرفقة ابلوثيقة).
ونظراً دلرجة التعقيد احمليطة مبرض كوفيد ،19-وانتشاره عىل نطاق عاملي ،وف ضوء األولوايت الوطنية وقدرات امجلعيات الوطنية ،فإن املراقبة
اجملمتعية قد تكون ،أو ال تكون ،أفضل خيار ميكن إدراجه ف خطة التصدِّي لهذا املرض .وتوفر هذه الوثيقة إرشادات بشأن معلية اختاذ القرار
بإدراج املراقبة اجملمتعية ف اخلطة الوطنية للتصدِّي لفريوس كوفيد19-ـ ابإلضافة إىل اعتبارات حمددة يتعني إدراهجا ف برامج املراقبة اجملمتعية.
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املراقبة اجملمتعية :ملن ،وما يه ،وملاذا
املراقبة اجملمتعية يه "الكشف املهنجي واإلبالغ عن األحداث الهامة ف جمال الصحة العامة اليت تقع داخل اجملمتع احمليل من قبل أفراد اجملمتع
احمليل أنفسهم" 1.واملبدأ ف ذكل هو أن اإلنذار املبكر ميكن أن يؤدي إىل اختاذ إجراءات مبكرة ميكن أن تكون ممنقذة لألرواح .وتنفرد حركة
الصليب األمحر والهالل األمحر بوضع اسرتاتيجي ميكهنا من تنفيذ املراقبة اجملمتعية نظراً لش بكهتا الواسعة من املتطوعني ودورها املساعد
للحكومات ف س ياقات عديدة.

مقارنة املراقبة اجملمتعية ابألشاكل األخرى من أشاكل مراقبة الصحة العامة
هناك طرق عديد إلدراج أشاكل خمتلفة من املراقبة والكشف مضن أنشطة امجلعية الوطنية ،وما املراقبة اجملمتعية سوى أحد هذه األشاكل.
العملية

الغرض

من امللكّف هبا

كيفية الاضطالع هبا

املراقبة اجملمتعية

اإلبالغ الفوري عن اخملاطر الصحية
امللحوظة اليت تفي مبعايري كوفيد19-

متطوعون داخل امجلعية الوطنية
مدربون عىل إجراء املراقبة اجملمتعية.
َّ

تويل املتطوعني اإلبالغ عن اخملاطر الصحية
املطابقة لإلصابة مبرض كوفيد 19-أثناء
الاضطالع بأنشطهتم الصحية املعتادة أو عرب
أنشطة املراقبة الفعلية.

تتبُّع خمالطي
املصابني

الكشف النشط
حلاالت اإلصابة

عزل خمالطي املصابني خمالطة وثيقة ومراقبة حالهتم
التعرض احملمتل .وينطوي ذكل
املسؤولون أو العاملون الصحيون ملدة  14يوماً بعد ّ
املتطوعون  /أو العاملون الصحيون عىل ما ييل:
حتديد ومتابعة األشخاص اذلين رمبا
احملليون (متطوعون دلى امجلعية  -1البحث عن األشخاص اذلين ينطبق علهيم
خالطوا عن قرب أحد املصابني
الوطنية عند الطلب) ،وعادة ما يكون
تعريف اخملالطة عن قرب؛
بفريوس كوفيد.19-
ذكل بطلب خاص وبدمع وتدريب من
 -2متابعة حاةل هؤالء اخملالطني وما إذا اكنت
احلكومة الوطنية أو احمللية.
أعراض اإلصابة تظهر علهيم (يومياً عرب
الهاتف إن أمكن).
معليات البحث والفحص املنتظمة
من أجل الكشف عن اإلصاابت
بفريوس كوفيد 19-مضن فئات أو

علامء األوبئة أو العاملون الصحيون
احملليون أو غريمه ،تبعاً لقدرات نظام
الصحة .قد يشمل أيضاً متطوعي
امجلعية الوطنية وفقاً الضطالع امجلعية

يتطلب ذكل توافر القدرات الالزمة إلجراء
اختبارات تشخيصية رسيعة وتوافر املوارد
البرشية .وميكن أن يشمل مراكز للمراقبة ،أو
تفقد املنازل ،أو البحث داخل خمتلف أقسام

 1تعريف املراقبة اجملمتعية وطريق امليض قمدم ماً :نتاجئ الاجامتع الفين العاملي ملنظمة الصحة العاملية ،فرنسا 28-26 ،يونيو (.2018متاح ابإلجنلزيية)
A definition for community-based surveillance and a way forward: results of the WHO global technical meeting, France, 26 to 28 June 2018.
Technical Contributors to the June 2018 WHO meeting Eurosurveillance, 24, 1800681 (2019), https://doi.org/10.2807/156017.ES.2019.24.2.1800681.
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معرضة خلطر الوطنية ابدلور املساعد دلى وزارة
مواقع حمددة يمعتقد أهنا ّ
الصحة /أو دلى مركز ماكحفة األمراض
العدوى.
الوطين.
إاتحة ش بكة الاتصاالت الهاتفية
ألفراد اجملمتع احمليل ابالتصال واإلبالغ
اإلبالغ عرب
حني يعتقدون بوجود مشلكة تتعلق
خط الاس تغاثة
بعدوى كوفيد 19-داخل جممتعهم
الهاتفي
احمليل ،وتقدمي معلومات عن
األعراض امل مالحظة بغرض متابعهتا.

الفحص عند
نقاط ادلخول

إجراء حفوصات عند نقاط ادلخول
من أجل تقيمي إماكنية وجود أعراض
دلى املسافرين.

أفراد اجملمتع احمليل ،والعاملون ف
املرافق الصحية ،واملتطوعون ف
الصليب األمحر والهالل األمحر
(الساكن  /اجملمتع احمليل).
مسؤولون حكوميون (من العاملني
الصحيني واجليش والرشطة وما إىل
ذكل) .كام ميكن أن تكون امجلعية
الوطنية للصليب األمحر أو الهالل
األمحر بنا ًء عىل املهمة املولكة إلهيا.

املستشفيات عن األشخاص اذلين رمبا جرى
تشخيص حالهتم بشلك خاطئ.

يتطلب ذكل إنشاء خط اس تغاثة هاتفي وطين
أو حميل مس تقر يكون متص ًال خبدمات اإلحاةل.

وفقاً ملتطلبات احلكومة الوطنية .وعادة ما يكون
ذكل عرب الكشف عن األعراض اليت توافق
تعريف حاةل العدوى دلى منظمة الصحة العاملية

أو البدل املعين.

دمج املراقبة اجملمتعية ف أنظمة املراقبة القامئة
الهدف من تنفيذ املراقبة اجملمتعية هو تعزيز أنظمة املراقبة احمللية والوطنية من خالل سد الفجوة بني نظام املرافق الصحية واإلبالغ القامئ عىل
اجملمتع احمليل .وينبغي عدم تنفيذ املراقبة اجملمتعية ابعتبارها نظاماً مواز ًاي ،وإمنا جيب إدماهجا مضن آليات املراقبة واإلحاةل القامئة أ ًاي اكنت (املراقبة
الوطنية التابعة لوزارة الصحة ،أو ش بكة اإلنذار املبكر واملواهجة ) ،(EWARNأو مراقبة العدوى التنفس ية احلادة الوخمية ) ،(SARIإخل).
وينبغي النظر إىل اإلنذارات الناش ئة عن ن مظم الصليب األمحر والهالل األمحر للمراقبة اجملمتعية ابعتبارها "خماطر حصية" تطابق تعريف احلاالت
داخل اجملمتع احمليل اليت جيري تدريب املتطوعني عىل البحث عهنا ،ولكن مل يؤكدها الطبيب .وابلتايل ،فإن هذه اإلنذارات ال تشلك "حاالت"
إصابة أو حىت "حاالت مشتبه فهيا" ف حيهنا إىل أن يفحصها أخصايئ طيب وجيري تأكيدها من خالل حفوص خمتربية .وذلكل ،ينبغي النظر
إىل إنذارات برانمج املراقبة اجملمتعية بشلك منفصل عن احلاالت املبلغ عهنا عرب املرافق الصحية أو ش بكة اإلنذار املبكر واملواهجة ،إىل أن جيري
التحقق مهنا من خالل حفص األخصايئ الطيب والفحوص اخملتربية.

الاعتبارات املتعلقة مبا إذا اكنت املراقبة اجملمتعية يه األداة األنسب
عند النظر ف اس تخدام املراقبة اجملمتعية داخل مجعيتمك الوطنية لإلبالغ عن اخملاطر الصحية املرتبطة مبرض كوفيد ،19-جيب أو ًال مراعاة عدة
عوامل تشمل أيضاً:
مفصةل أدانه مضن أداة تقيمي املراقبة اجملمتعية( ،بعد تعديلها لتكون خاصة مبرض كوفيد:)19-
اعتبارات أكرث حتديداًّ ،
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أداة صنع القرار :هل ينبغي اس تخدام برانمج املراقبة اجملمتعية؟
ممكن ،ولكن
نعم /ممكن
بصعوبة

األهداف

ال /غري ممكن

رضورة املراقبة اجملمتعية /أمهيهتا

هل هناك جفوة ف املراقبة ،هل س تكون املراقبة اجمل متعية مفيدة لسد هذه الفجوة؟
هل هناك خطر انتقال العدوى بفريوس كوفيد 19-حملي ًا أو داخل امجلاعة احمللية؟
املهمة املولكة إىل امجلعية الوطنية وقدراهتا

إذا اكنت املراقبة اجمل متعية ذات جدوى ،فهل ميتكل الصليب األمحر والهالل األمحر
املوقع األفضل لسد هذه الفجوة؟
إماكنية تطبيق املراقبة اجملمتعية

نظرًا إىل ما هو متاح من موارد مالية وبرشية وتدريب ،هل س يكون تنفيذ املراقبة
اجمل متعية ممكن ًا؟
ما هو ادلمع الفين املطلوب؟
التعاون والرشااكت مع وزارة الصحة  /وزارة الزراعة  /هجات أخرى

هل هناك هيالك مراقبة جم متعية قامئة دلى وزارة الصحة أو غريها من اجلهات
الفاعةل؟
هل تقدم وزارة الصحة دع ًام إىل الصليب األمحر أو الهالل األمحر ف تنفيذ املراقبة
اجمل متعية؟
هل دلى النظام الصحي الوطين القدرات الالزمة للرد عىل اإلنذارات؟
طريقة مجع البياانت وهيالكها واخملاطر الصحية

هل جرى النظر ف طريقة تدفق البياانت وإماكنية مجعها؟ هل ستتطابق
الاس تجابة مع اخملاطر/األحداث الصحية اليت جرى حتديدها؟
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وصف مقرتح للمخاطر الصحية املتعلقة مبرض كوفيد19-
الاعتبارات العامة الختيار/أو وضع تعاريف خاصة ابجملمتع احمليل تتعلق بفريوس كوفيد 19-تشمل ما ييل:
●

الشواغل الرئيس ية املتعلقة ابلصحة العامة :مبا أن فريوس كوفيد 19-هو فريوس جديد ،فليست دلى الساكن مناعة ضد عدوى
معرضة خلطر اإلصابة ابملرض حاملاً يصبح موجوداً عرب انتقال العدوى حملياً أو
اإلصابة ،وابلتايل فإن فئات واسعة من الساكن ّ
داخل امجلاعة احمللية.

● التدخل الف َّعال ف حال الاكتشاف املبكر :إن وقف انتقال العدوى من خالل الكشف املبكر ميكن أن حيول دون انتشار أوسع
للمرض داخل اجملمتع احمليل .وابإلضافة إىل ذكل ،جيب أن يتلقى األشخاص اذلين يعانون من أعراض شديدة عالجاً ف مرفق حصي
ف أقرب وقت ممكن ملنع األعداد الكبرية من اإلصاابت والوفيات.
● إماكنية التطبيق من جانب املتطوعني احملليني :يشمل تعريف حاالت اإلصابة داخل اجملمتع احمليل عالمات وعوارض بس يطة يس تطيع
التعرف إلهيا.
املتطوعون ّ
اقرتح الفريق العامل الفين التابع لربانمج املراقبة اجملمتعية تعريفاً خاصاً ابجملمتعات احمللية يستند إىل تعريف حاالت اإلصابة مبرض كوفيد19-
ملنظمة الصحة العاملية ،وإىل أحدث املعلومات املتعلقة ابألعراض الشائعة .واقرتح أيضاً اختاذ إجراءات مقابةل ،مس متدة من إرشادات
أخرى تتعلق مبرض كوفيد 19-ترد ف دليل املتطوع ملاكحفة األوبئة (متاح أيضاً ف نسخة إلكرتونية) .أما إذا اكن تنفيذ برانمج املراقبة
اجملمتعية جيري كجزء من ماكحفة كوفيد 19-ألول مرة ،فيوىص بشدة حرص اخملاطر الصحية اليت س يفيد عهنا املتطوع خبطر واحد أو اثنني
يتعلقان مبرض كوفيد ،19-مع اإلشارة إىل قامئة شامةل بتعاريف اخملاطر الصحية املقرتحة ترد ف مرفق ابلوثيقة.
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ينبغي مقارنة التعريف املقرتح اخلاص ابجملمتع احمليل واخملاطر الصحية املقابةل املشار إلهيا أدانه ،وتكييفها ف لك بدل يك تتناسب مع متطلبات
وزارة الصحة املعنية (إن وجدت) .وملا اكن مرض كوفيد 19-متأص ًال ف غالبية املناطق ،جيب أن تناقش عتبات اإلنذار ويتفق علهيا مع وزارات
الصحة و/أو السلطات الصحية احمللية حبيث ال تتحمل أنظمة املراقبة احمللية أعباء تفوق طاقهتا .وجيب أن يقدم املتطوعون تقارير عن لك
خطر من اخملاطر الصحية املتعلقة بوابء كوفيد ،19 -ولكن ينبغي حتديد عدد التقارير اليت تؤدي إىل توجيه إنذار إىل السلطات الصحية ابلتوافق
مع وزارات الصحة احمللية واجلهات الفاعةل املعنية.
العدد

اخملاطر الصحية

التعريف اجملمتعي املقرتح

9

السعال وصعوبة
التنفس

14

األمراض ذات الصةل

مزجي من ثالثة أو أكرث
من ثالثة أعراض من بني
األعراض التالية:
• سعال
• صعوبة
التنفس
• محى
• س يالن األنف
• تعب
• صداع
• شعور ابإلعياء
• الهتاب احللق
• إسهال
• فقدان حاسة
ّ
الشم
• فقدان حاسة
اذلوق

•

كوفيد19-

إصاابت أو وفيات
مجموعة من حاالت
املرض أو الوفيات غري مفاجئة جملموعة من
الناس (أكرث من )3
املألوفة
حيملون عالمات املرض
نفسها.

•

أي مرض
كوفيد19-

الرسائل الرئيس ية املقرتحة جلامعي البياانت/
واملتطوعني
•

رشح أمهية غسل اليدين ،وآداب
السعال ،والتباعد اجلسدي.
اإلحاةل إىل املرفق الصحي أو السلطات
الصحية ف حال صعوبة التنفس.
اس تخدام مجموعيت األدوات  7و 16من
دليل املتطوع ملاكحفة األوبئة.

•

تشجيع التباعد اجلسدي.
مالحظة األنواع واألعراض وإحاةل
املريض إىل خدمات الرعاية
اس تخدام مجموعة األدوات  28من دليل
املتطوع ملاكحفة األوبئة

•
•

•

•
•

اعتبارات خاصة وفقاً للس ياق
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من أجل حتديد نطاق املراقبة اجملمتعية بشلك أفضل ومدى احلاجة إلهيا ف س ياقمك ،يرىج التأكد من مناقشة األمر مع منسق الاتصال املعين
دلى وزارة الصحة .ووفقاً للس ياق ،قد يمطلب منمك أن تدرجوا كذكل ف التعريف اجملمتعي اخلاص ’الاتصاالت األخرية مع الشخص اذلي
تأكدت إصابته مبرض كوفيد ‘19-أو تفاصيل السفر .ولالطالع عىل قامئة ابلبدلان اليت تعاين من حاالت الانتقال احمليل للعدوى و/أو حاالت
واردة من اخلارج ،يرىج الرجوع إىل اجلداول الواردة ف أحدث تقرير عن الوضع صادر عن منظمة الصحة العاملية.

تنفيذ املراقبة اجملمتعية ملرض كوفيد19-
لتنفيذ املراقبة اجملمتعية بشلك مناسب جيب أن تؤخذ عدة اعتبارات ف احلس بان إطار املشورة .وترد ف اجلدول أدانه قامئة للرشوط اللوجستية
والفنية العامة املطلوبة ف هنج املراقبة اجملمتعية املتبع دلى الصليب األمحر والهالل األمحر (فض ًال عن اخليارات املتاحة التباع هنج خمتلفة) .ومثة
منسقي املراقبة طيةل معلية إعداد نظام املراقبة اجملمتعية أو توس يع نطاقه ،وضامن أن تكون
أمهية ابلغة للتواصل مع وزارة الصحة وغريها من ِّ
دلى السلطات الصحية القدرة عىل الاس تجابة أمام اإلنذارات ف حال إطالقها.
إضافة إىل ذكل ،يمقرتح أن يقوم املرشفون ابلتحقق من التقارير قبل إطالقها كإنذار يرسل فوراً إىل السلطات الصحية ،األمر اذلي يتيح
للمرشف التحقق من أن تقرير املتطوع امللكّف ابملراقبة اجملمتعية يطابق التعريف اجملمتعي ،والتقليل من "إاثرة الضجة" أو من التقارير/الطلبات
اخلاطئة اليت تصل إىل السلطات بغرض املتابعة .وبيامن ميكن اطالع السلطات عىل تقارير املتطوعني العامة عند الطلب ،فإن تويل املرشفني
التحقق أو ًال من التقارير يعزز مصداقية إنذارات برانمج املراقبة اجملمتعية الواردة من امجلعية الوطنية ،ويتيح للسلطات الصحية فرصة تركزي
مواردها عىل اإلنذارات احلقيقية اليت يتعني الاس تجابة لها.
مثال لتقدمي التقارير كام يرد أدانه:
التعقيب
تقارير ا بشأن اخملاطر الصحية
واردة من متطوعني دلى مجعية
وطنية للصليب األمحر أو الهالل
األمحر معنيني ابملراقبة اجملمتعية

التعقيب

حتقُّق املرشف ف الصليب األمحر
أو الهالل األمحر من توافق تقرير
املتطوع مع التعريف اجملمتعي

رفع اإلنذار إىل السلطات الصحية
للمتابعة

قيام السلطات الصحية ابلتحقيق
وإدراج اإلنذار ف تقارير نظام
املراقبة الوطين

اس تجابة حملية أو
وطنية

إنذار زائف
* القدرة عىل تبادل مجيع التقارير مع السلطات الصحية عند الطلب

التأكد من أن تفاصيل نظام تقدمي التقارير اذلي اختارته امجلعية الوطنية (مبا ف ذكل الروابط املؤدية إىل نظام املراقبة الوطين) مسجةل بوضوح
ف بروتوكول املراقبة اجملمتعية املعمتد.
وبغض النظر عن وضع التقرير دلى السلطات الصحية ،فقد تلقى املتطوعون املعنيون ابملراقبة اجملمتعية التدريب الالزم بشأن إجراءات الصحة
العامة املناس بة املتعلقة جباحئة كوفيد 19-ويس مترون ابلعمل مع أفراد اجملمتع احمليل بإسداء النصح حول املباعدة اجلسدية ،وغسل اليدين ،وغريها
من اإلجراءات الهادفة إىل وقف انتقال عدوى الكوفيد ،19-ومن مث يسعون إىل إبطاء انتقال املرض داخل جممتعاهتم احمللية.
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اإلعداد العام واملتطلبات اللوجستية
الاعتبارات املقرتحة

الفئة
-1
-2
ختطيط  /ومعليات
املراقبة اجملمتعية

-3
-4

نعم /ممكن

ال /غري ممكن
حاليا ً

إجراء تقيمي املراقبة اجملمتعية أو التخطيط إلجراء تقيمي رسيع؛
إعداد بروتوكول املراقبة اجملمتعية وفقاً للخطة املوضوعة مع الرشاكء/
أو وزارة الصحة ،أو أحصاب املصلحة املعنيني؛
إدراج اسرتاتيجية مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةل )/ (CEA
واإلبالغ عن اخملاطر ومشاركة اجملمتعات احمللية ) (RCCEف
معلية التخطيط؛
ختطيط أنشطة املتطوعني ملاكحفة األوبئة ) /(ECVوأنشطة
التوعية الصحية إىل جانب املراقبة اجملمتعية.

رشااكت اإلحاةل

قدرة وزارة الصحة و/أو اجلهات الفاعةل األخرى واهامتهما ابالس تجابة
لإلنذارات املكتشفة عرب برانمج املراقبة اجملمتعية ف اجملمتعات احمللية
املس هتدفة.

املوارد البرشية
املقرتحة

مسؤول واحد معين ابملراقبة اجملمتعية ف املقر الرئييس للبدل؛
مسؤول واحد للك منطقة عىل مس توى املقاطعة (أو ما يعادلها)؛
مرشفون عىل املتطوعني (مرشف واحد للك  35-20متطوعام)؛
متطوع واحد للك  50-30أرسة معيش ية.2
وسائل النقل /الوصول إىل اجملمتع احمليل:
• زايرات اإلرشاف إىل اجملمتعات احمللية املعنية (هل مثة حاجة إىل
دراجات انرية أو دراجات هوائية ،اخل)..

الاعتبارات
اللوجستية

الوضع األمين ف املواقع املعنية:
• إماكنية تنقل املتطوعني داخل اجملمتع احمليل والاضطالع ابألنشطة؛
• إماكنية القيام بزايرات اإلرشاف؛
• قبول اجملمتع احمليل بإجراءات املراقبة اجملمتعية.
النظام الوريق للمراقبة اجملمتعية:
• طباعة الاس امترات للمتطوعني؛

 2فامي يتعلق ابلتنفيذ ،يعمتد إىل حد كبري عدد املتطوعني املطلوب للمراقبة داخل اجملمتع احمليل عىل الس ياق املعين (الريف ،املدينة ،الوضع األمين ،اخل ،)..وعىل ما يس تطيع املتطوعون تنفيذه،
كام يعمتد عىل وضع امجلعية الوطنية واخليارات املفضةل للمجمتع احمليل .واألمر األمه هو النظر ف ما إذا اكن اجملمتع احمليل يشارك منذ البداية ف املراقبة اجملمتعية ويعرف من هو املتطوع احمليل
املعين هبذه املراقبة وكيف ميكن الاتصال به ،وإذا اكن من املمكن للمتطوعني تقدمي تقارير عن املنطقة اليت يعملون داخلها.
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الفئة

الاعتبارات املقرتحة

نعم /ممكن

ال /غري ممكن
حاليا ً

• كتابة التقارير للمرشفني.
النصية القصرية:
نظام املراقبة اجملمتعية القامئ عىل الرسائل ِّ
• هاتف واحد  /هجاز لويح واحد للك مرشف؛
• توفري وقت البث /البياانت للك مرشف متطوع؛
• توفري وقت البث جلامعي البياانت املتطوعني حني تكون املراقبة
النشطة مطلوبة
منصة  Nyssللمراقبة اجملمتعية (يرىج الاطالع ف املرفق عىل -1النداء
اآليل):
• ادلمع الفين إلعداد هجاز  eagleللرسائل القصرية (عن بعد أو
خشصياً)؛
• متكن املدير من اس تخدام اإلنرتنت بواسطة احلاسوب أو الهاتف
اذليك؛
• الرشوط املطلوبة من املتطوع يه نفس الرشوط املدرجة ف نظام
الرسائل القصرية
التقنيات الرمقية القامئة عىل التطبيقات:
• إاتحة الهواتف اذلكية والش بكة للمرشفني بنا ًء عىل خطة املراقبة
اجملمتعية.
النظافة الصحية:
• جيب أن تكون مجليع املتطوعني اذلين يضطلعون ابملراقبة اجملمتعية
إماكنية اس تخدام مطهّر لليدين و/أو غسل اليدين بعد زايرة لك
أرسة.
املدربني عىل برانمج املراقبة اجملمتعية (إذا اكن برانمج
دورة واحدة لتدريب ِّ
املراقبة اجملمتعية جديداً):
• يوىص بعدم جتاوز  25مشاراكً ف ادلورة التدريبية الواحدة.
ادلورات التدريبية تدريب املتطوعني ف لك موقع:
• القيادة من جانب مرشف املوقع؛
املوىص هبا
ً
• يوىص بعدم جتاوز  25مشاراك ف ادلورة التدريبية الواحدة.
ختصيص يومني إىل مخسة أايم لتدريب املتطوعني عىل برانمج املراقبة اجملمتعية
إجراء دورات تدريبية تنش يطية حسب احلاجة
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الفئة
آليات الرصد والتقيمي
والتعقيب

الاعتبارات املقرتحة
•
•

نعم /ممكن

ال /غري ممكن
حاليا ً

حتديد املؤرشات األساس ية وإماكنية تطبيقها وفقاً للموارد املتوقعة؛
التخطيط الس تخدام آلية تلقي التعقيبات.

سالمة املتطوعني
جيب أن تتوفر مجليع املتطوعني احملليني ،عىل لك مس توى من مس توايت انتقال العدوى (سواء اكنت حاالت واردة من اخلارج فقط ،أو حاالت
انتقال العدوى حملياً ،أو داخل امجلاعة احمللية) إماكنية اس تخدام مرافق غسل اليدين و/أو مطهّر لليدين بعد زايرة لك أرسة ،واس تخدام
الكاممات/أقنعة الوجه .3ويوىص بأن حيافظ املتطوعون عىل التباعد اجلسدي مبسافة ترتاوح بني مرت واحد ومرتين فامي بني أفراد اجملمتع احمليل
أثناء املناقشات مع تفادي أي مالمسة جسدية .كام ينبغي إجراء النقاش بشأن أي خشص تبدو عليه عالمات خطر حصي خارج املزنل أو عرب
النافذة أو ف ماكن مفتوح ،وأن تكون بني خشص سلمي من أفراد األرسة/أو امجلاعة احمللية واملتطوع وليس مع الشخص العليل نفسه.
وإذا جرت املراقبة اجملمتعية من قبل املتطوعي احملليني ف جمال الصحة ممن جرى تدريهبم عىل تقدمي دمع طيب إضاف ،فينبغي هلم اتباع التدابري
اإلضافية بشأن معدات الوقاية الشخصية املرتبطة بتكل األنشطة وابملتطلبات احلكومية.

 3يرىج اتباع اإلرشادات بشأن طريقة اس تخدام قناع الوجه مبا ف ذكل تغطية األنف والفم .وف حال اس تخدام غطاء وجه من القامش يرىج التأكد من احرتام رشوط النظافة الصحية/
والغس يل الصحيحة .للمزيد من التوجهيات بشأن الاس تخدام الصحيح للكاممات وأقنعة الوجه ،يرىج الاطالع عىل الوثيقة التاليةIFRC Guidance on Face Masks during the :
Pandemic
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املؤرشات املقرتحة ف معليات الرصد والتقيمي لتنفيذ املراقبة اجملمتعية
املؤرش املقرتح

العمليات احلسابية  /التفاصيل

الغرض

النس بة املئوية للحاالت املؤكدة ف املناطق  #اإلنذارات امل مرسةل إىل السلطات اخملتصة ف املناطق املس هتدفة
املس هتدفة اليت مأحيلت أو مُسِّلت من وأكدهتا السلطات الحقاً كحاالت عدوى  /مجموع  #احلاالت اليت
أكدهتا السلطات.
خالل إنذارات نظام املراقبة اجملمتعية.

تأثري الربانمج

عدد أو نس بة إنذارات املتطوعني اليت
النس بة املئوية # :التقارير اليت جرى التحقق مهنا مع توافق دقيق/
جرى التحقق مهنا واكن توافقها مع التعريف
مجموع  #التقارير املتبادةل.
اجملمتعي للحاةل دقيقاً.

جودة الربانمج

النس بة املئوية لإلنذارات املطلقة اليت
الطبية/
الفحوص
أو
ات
ر
الاختبا
أكدهتا
اليت
احلقيقية
ات
ر
نذا
إل
ا
#
جودة الربانمج ،قمية
جرى التحقق مهنا وأصبحت حاالت
 #اإلنذارات احلقيقية اليت أرسلها متطوعون من الصليب األمحر أو
تنبؤية إجيابية
مؤكدة من خالل الفحوص الطبية أو
الهالل األمحر.
اخملربية.
النس بة املئوية للمتطوعني الناشطني اذلين
املدربني املوزعني اذلين يقدمون التقارير عىل النحو
يقدمون تقارير عن اخملاطر الصحية و/أو  #املتطوعني َّ
املدربني املوزعني لتنفيذ همام املراقبة اجملمتعية.
تقارير عن األنشطة "ف حيهنا" كام حيدده املطلوب  # /املتطوعني َّ
الربوتوكول.

رصد الربانمج

النس بة املئوية للمجمتعات احمللية املس هتدفة  #اجملمتعات احمللية املس هتدفة اليت تضم متطوعاً واحداً عىل األقل
اليت تضم متطوعني ينشطون ف جمال ينشط ف جمال املراقبة اجملمتعية  # /اجملمتعات احمللية املس هتدفة
ابملراقبة اجملمتعية.
املراقبة اجملمتعية.

التغطية

املدربني/
مدربو ِّ
للمدربني ( ِّ
العدد اإلجاميل ِّ
املدربون الرئيس يون) اذلين تلقوا تدريباً ف
ِّ
ال يلزم إجراء أي معلية حسابية
جمل
جمال املراقبة ا متعية ،والعدد اإلجاميل
املدربني عىل املراقبة اجملمتعية.
للمتطوعني َّ
النس بة املئوية إلنذارات املراقبة اجملمتعية
 #اإلنذارات اليت تتابعها السلطات ف غضون  24ساعة /
اليت جرى التحقيق فهيا/و اس تمجيب لها
مجموع  #اإلنذارات اليت مأرسلت إىل السلطات ملتابعهتا.
ف غضون  24ساعة

11/13

مطلوب ف
احلساابت املتعلقة
برصد الربانمج
واملتابعة
جودة الربانمج
(وآلية اإلحاةل)

Public

نس بة اجملمتعات احمللية اليت ماختذت فهيا
إجراءات ف أعقاب إطالق اإلنذار
(شهر ًاي)

 #اجملمتعات احمللية اليت ماختذ فهيا إجراء يتعلق ابلصحة العامة ف
أعقاب إطالق اإلنذار  /العدد اإلجاميل للمجمتعات احمللية اليت
تبادلت اإلنذارات مع مسؤويل الصحة.
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جودة الربانمج
(وآلية اإلحاةل)

Public

أدوات وإرشادات إضافية
 -1منصة  GOالتابعة لالحتاد ادلويل للحصول عىل أحدث اإلرشادات بشأن مرض كوفيد ،19-مبا ف ذكل إرشادات الصحة اجملمتعية؛
 -2مبادئ توجهيية للمراقبة اجملمتعية (ابإلجنلزيية والفرنس ية) * قيد التنقيح؛
 -3أداة ومنوذج تقيمي املراقبة اجملمتعية (ابإلجنلزيية والفرنس ية)
 -4منوذج بروتوكول املراقبة اجملمتعية؛
 -5دليل املتطوع ملاكحفة األوبئة اذلي وضعه الاحتاد ادلويل
 -6قامئة اخملاطر/األحداث الصحية العاملية ،والتعاريف املقرتحة حلاالت اإلصابة داخل اجملمتعات احمللية (املرفق)
 -7مؤرشات األداء الرئيس ية ملشاريع املراقبة اجملمتعية

https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/FinAdmTDrive/TRANSLATION SERVICES/2021/ARABIC/Health/2021-09-06_013_CBS Guidance for COVID19_AR.docx/TR-MA/21.09.21
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