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ــدوى  ــن الع ــة م ــا للوقاي ــى به ــات املوص املمارس
:COVID-19 أثنــاء جائحــة  )IPC( ومكافحتهــا 

ــدوى  ــن الع ــة م ــا للوقاي ــى به ــات املوص  املمارس
ومكافحتهــا )IPC( عنــد رعايــة مريــض مصــاب بعــدوى 

ســارس - CoV-2 املشــتبه بهــا أو املؤكــدة

كيــف يحافــظ املهنيــون الصحيــون الذيــن يشــعرون 
ــى  ــروس إل ــون الفي ــد يحمل ــم ق ــن أنه ــق م بالقل
املنــزل لعائالتهــم ىلع أمــان عائلتهــم بعــد رعايــة 

ــة  COVID-19 ؟ ــالل جائح ــى خ املرض

معاييــر العــودة إلــى العمــل ملوظفــي الرعايــة 
SARS-COV-2 بعــدوى  املصابيــن  الصحيــة 

معاييــر العــودة إلــى العمــل لـــمقدمي الخدمــة 
 SARS-COV-2 عــدوى   مــع  الطبيــة 

اســتراتيجيات للتخفيــف مــن نقــص املوظفيــن يف 
مجال الرعاية الصحية

العودة إلى ممارسات العمل وقيود العمل

مرفقات وزارة الصحة والسكان

تعريفات
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العــدوى  مــن  للوقايــة  بهــا  املوصــى  1-املمارســات 
:COVID-19 جائحــة  أثنــاء   )IPC( ومكافحتهــا 

التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى 
ومكافحتها للعاملين يف الرعاية الصحية خالل 

)COVID-19( 2019 جائحة مرض التاجية لعام

ــيطرة ىلع  ــز الس ــي مرك يوص  
ممارســات  باســتخدام  األمــراض 
العــدوى  مــن  للوقايــة  إضافيــة 
 COVID-19 ومكافحتهــا خــال جائحــة
ــية  ــات القياس ــب املمارس ــى جان ، إل
املوصــى بهــا كجــزء مــن تقديــم 
ــع  ــة لجمي ــة الروتيني ــة الصحي الرعاي
إلــى  تهــدف  والتــي  املرضــى 
املرضــى،  جميــع  ىلع  التطبيــق 
ــن يشــتبه   وليــس فقــط أولئــك الذي
بالســارس.  إصابتهــم  يؤكــد يف  أو 
إضافيــة  ممارســات  توجــد   CoV  -2
رعايــة  عنــد  اســتخدامها  يجــب 
املرضــى الذيــن يشــتبه أو يؤكــد يف 
إصابتهــم بالســارس  CoV -2 تتضمــن 

اإلضافيــة: املمارســات  هــذه 

■ تطبيــق بروتوكــوالت الصحــة عــن بعــد والفــرز للمرضــى عنــد أول نقطــة 
دخول.

■ االســتمرار يف اســتخدام اســتراتيجيات الرعايــة الصحيــة عــن بعــد لتوفير 
رعايــة عاليــة الجــودة للمرضــى وتقليــل خطــر انتقــال الســارس CoV-2 يف 

إعــدادات الرعايــة الصحية.



■ عنــد جدولــة مواعيــد للرعايــة الطبيــة الروتينيــة )ىلع ســبيل املثــال، 
ــه ىلع املرضــى  ــم التنبي ــة الســنوية(، يت الجراحــة الجســدية واالختياري
بضــرورة االتصــال مســبًقا ومناقشــة الحاجــة إلــى إعــادة جدولــة موعدهــم 

إذا كانــت لديهــم أعــراض COVID-19 يف اليــوم املقــرر رؤيتــه.
ــزال  ــه ال ي ــى أن ــح املرض ــراض COVID-19 ، ينص ــم أع ــن لديه ــم يك ■ إذا ل

ــل دخــول املنشــأة. عليهــم وضــع كمامــة خاصــة بهــم قب
■ عنــد جدولــة املواعيــد للمرضــى الذيــن يطلبــون تقييًمــا لعــدوى 
ســارس- CoV-2  املحتملــة ، يجــب اســتخدام بروتوكــوالت الفــرز املوجهــة 
ــا أو إذا كان املريــض يمكــن  ــا إذا كان املوعــد ضروريًّ ــد م للمرضــى لتحدي

ــزل. ــه مــن املن إدارت
■ إذا كان مــن الواجــب ىلع املريــض أن يحضــر موعــًدا ، يجــب إبــاغ 
أفــراد الفــرز بأنــه يعانــي مــن أعــراضCOVID-19 واتخــاذ اإلجــراءات الوقائية 
املناســبة )ىلع ســبيل املثــال، اتبــاع إجــراءات الفــرز، وضــع كمامــة خاصة 
بــه قبــل الدخــول وأثنــاء وجــوده باملنشــأة الحتــواء إفــرازات الجهــاز 

ــي(. التنفس
■ مســح وفــرز كل شــخص يدخــل إلــى منشــأة الرعايــة الصحيــة مــن أجــل 

COVID-19 عامــات وأعــراض
■ ىلع الرغــم مــن أن فحــص األعــراض لــن يحــدد األفــراد الذيــن ال يعانــون 
ــة بعــدوى ســارس CoV-2 ، يبقــى  ــا بعــد اإلصاب مــن أعــراض أو أعــراض م
ــن أن  ــن يمك ــك الذي ــد أولئ ــة لتحدي ــتراتيجية مهم ــراض اس ــص األع فح

ــذ االحتياطــات املناســبة. يكــون لديهــمCOVID-19 حتــى يمكــن تنفي
■ تحديد ومراقبة نقاط الدخول إلى املنشأة.

ــم  ــل دخوله ــراد قب ــص األف ــأة لفح ــارج املنش ــرز خ ــات ف ــاء محط ■ إنش
ــأة. املنش

■ فحــص كل شــخص مريــض، مقــدم خدمــة طبيــة،  أو زوار( مــن الذيــن 
ــع  ــق م ــراض تتواف ــن أع ــف ع ــة للكش ــة الصحي ــأة الرعاي ــون منش يدخل
COVID-19 أو التعــرض لآلخريــن املصابيــن بعــدوى SARS-COV-2  والتأكد 

مــن أنهــم يمارســون التحكــم يف املصــدر )لبــس الكمامــة(.
■ قياس درجة الحرارة عند نقاط الدخول إلى املنشأة.

■ الســؤال عــن مــا إذا كان قــد تــم نصحهــم بالحجــر الذاتــي بســبب 
.  SARS-COV-2 بعــدوى  مصــاب  لشــخص  التعــرض 
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اتخــذ خطــوات لضمــان التــزام الجميــع بإجــراءات التحكــم 
يف املصــدر وممارســات نظافــة اليديــن أثنــاء وجودهــم 

يف منشــأة للرعايــة الصحيــة

ــات  ــات، امللصق ــال، الافت ــبيل املث ــة ىلع س ــات املرئي ــر التنبيه ■ نش
ــق  ــل مناط ــتراتيجية )مث ــن اإلس ــل ويف األماك ــد املدخ ــترات عن والبوس
االنتظــار واملصاعــد والكافيتريــات( لتقديــم تعليمــات )باللغات املناســبة( 
حــول ارتــداء قنــاع الوجــه للتحكــم يف املصــدر وكيــف ومتــى يتــم تنفيــذ 

نظافــة اليديــن.
ــك  ــا يف ذل ــة التنفســية وآداب الســعال، بم ــر مســتلزمات النظاف ■ توفي
ــن الكحــول  ــم ىلع الكحــول )ABHS( مــع 60-95 ٪ م ــن القائ معقــم اليدي
واملناديــل وأوعيــة ال تعمــل بلمــس األيــدي وتعمــل بلمــس القــدم 
ــة، وغــرف االنتظــار،  ــة الصحي للتخلــص منهــا، يف مداخــل منشــأة الرعاي

ــى. ــول املرض ــجيل وص وتس
.COVID-19 تقييم املرضى املقبولين بحًثا عن عامات وأعراض ■

■ يجب منع الزائرين من دخول املنشأة.
■ يجب عزل املرضى يف غرفة الفحص مع إغاق الباب.

■ إذا لــم تكــن غرفــة الفحــص متاحــة ىلع الفــور، فيجــب أال ينتظــر هــؤالء 
املرضــى بيــن املرضــى اآلخريــن الذيــن يطلبــون الرعاية.

■ تحديــد مســاحة منفصلــة جيــدة التهويــة تتيــح فصــل املرضــى 
ــوازم  ــى ل ــول إل ــهولة الوص ــع س ــر ، م ــدام أو أكث ــدار 6 أق ــن بمق املنتظري

النظافــة التنفســية.
■ يف بعــض األماكــن، قــد يختــار املرضــى االنتظــار يف ســيارة شــخصية أو 
خــارج منشــأة الرعايــة الصحيــة؛ حيــث يمكــن االتصــال بهــم عبــر الهاتــف 

املحمــول عندمــا يحيــن دورهــم ليتــم تقييمهــم.
■ اعتمــاًدا ىلع مســتوى االنتقــال يف املجتمــع، قــد تنظــر املرافــق أيًضــا 
يف تعييــن منطقــة منفصلــة يف املنشــأة )ىلع ســبيل املثــال، مبنــى 
إضــايف أو هيــكل مؤقــت( أو موقــع قريــب كمنطقــة تقييــم؛ حيــث يمكــن 

للمرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراضCOVID-19 طلــب التقييــم والرعايــة.



ــب  ــأة، يج ــى املنش ــول إل ــد الدخ ــص عن ــراء الفح ــب إج ــن يج ■ يف حي
ــن. ــى املقيمي ــع املرض ــة لجمي ــات اليومي ــه يف التقييم ــا تضمين أيًض

ــن  ــع  COVID-19 بي ــق م ــي تتواف ــراض الت ــى واألع ــة الحم ــب متابع ■ يج
املرضــى املقيميــن وتقييمهــا بشــكل صحيــح )ىلع ســبيل املثــال، ضــع 
ــراض COVID-19 ىلع  ــرة أو أع ــر مفس ــى غي ــن حم ــي م ــض يعان أي مري

ــا. ــال وتقييمه ــة االنتق ــبة لطريق ــات املناس االحتياط
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تنفيذ تدابير التحكم يف املصدر 

■ يجــب ىلع املرضــى والــزوار، ارتــداء أقنعــة 
الوجــه الخــاص بهــم فــور الوصــول إلى املنشــأة 

ــم  ــن لديه ــم يك ــا. إذا ل ــم فيه ــاء إقامته وأثن
ــه،  ــاع وج ــم قن ــب تقدي ــه، فيج ــاع للوج قن

ــدادات. ــمح اإلم ــا تس كم
■ يمكــن للمرضــى أن يزيلــوا أقنعــة الوجــه 
عندمــا يكونــون يف غرفهــم ولكــن عليهم 
إعادتــه مــرة أخــرى عندمــا يكونــون حــول 
عندمــا  املثــال،  ســبيل  )ىلع  اآلخريــن 

ــم(. ــادرون غرفته يغ
■ ال يجــب وضــع أقنعــة الوجــه ىلع األطفــال 

الصغــار دون ســن الثانيــة، أو أي شــخص يعانــي 
مــن صعوبــة يف التنفــس، أو أي شــخص فاقــد 
الوعــي أو عاجــز أو غيــر قــادر ىلع إزالــة 

ــاعدة. ــاع دون مس القن
■ يجــب أن يرتــدي ) HCP( مقدمــو الخدمــة 

األوقــات  جميــع  يف  للوجــه  قناًعــا  الطبيــة 
ــك يف غــرف  ــة، بمــا يف ذل ــة الصحي ــاء وجودهــم يف منشــأة الرعاي أثن
ــل. ــاء العم ــا زم ــون فيه ــد يقابل ــي ق ــرى الت ــن األخ ــتراحة أو األماك االس

■ ُتفضــل أقنعــة الوجــه ىلع أغطيــة الوجــه القماشــية ملقــدم الخدمــة 
الطبيــة؛ حيــث توفــر أقنعــة الوجــه التحكــم يف املصــدر والحمايــة 

ــن. ــن اآلخري ــة م ــواد املعدي ــرذاذ امل ــرض ل ــن التع ــا م ملرتديه
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يشــير التحكــم باملصــدر إلــى اســتخدام أقنعــة الوجــه لتغطيــة   
ــاء  ــي أثن ــاز التنفس ــرازات الجه ــار إف ــع انتش ــخص ملن ــف الش ــم وأن ف
التحــدث أو العطــس أو الســعال. نظــًرا الحتمــال انتقــال العــدوى 
ــر التحكــم يف املصــدر  ــل األعــراض ، يوصــى بتدابي دون أعــراض وقب
ــم  ــن لديه ــم تك ــو ل ــى ل ــة، حت ــة الصحي ــأة الرعاي ــع يف منش للجمي

.COVID-19 أعــراض 



ــداء أغطيــة الوجــه القماشــية بــدال مــن جهــاز التنفــس أو  ■ ال يجــب ارت
قنــاع الوجــه إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى أكثــر مــن التحكــم يف املصــدر.
ــة  ــدم الخدم ــا مق ــس فيه ــب أن يلم ــي يج ــرات الت ــدد امل ــل ع ■ لتقلي
الطبيــة وجهــه واملخاطــر املحتملــة للتلــوث الذاتــي، يجــب ىلع مقــدم 
الخدمــة الطبيــة التفكيــر يف االســتمرار يف ارتــداء نفــس جهــاز التنفــس 

أو قنــاع الوجــه )اســتخداًما ممتــًدا( طــوال نوبــة العمــل بأكملهــا.
ــم  ــر للتحك ــام زفي ــزودة بصم ــس امل ــزة التنف ــتخدام أجه ــح باس ■ ال ُينص

ــح. ــر املرش ــر غي ــس الزفي ــروج نف ــمح بخ ــا تس ــدر؛ ألنه يف املص
■ يجــب ىلع مقــدم الخدمــة الطبيــة إزالــة جهــاز التنفــس أو قنــاع 
ــاع وجــه  نظيــف ىلع وجــه  ــن، ووضــع قن ــة اليدي الوجــه، وإجــراء نظاف
ــزل. ــي املن ــودة ال ــل الع ــه وقب ــة نوبات ــأة يف نهاي ــادرة املنش ــد مغ عن
■ تثقيــف املرضــى والــزوار ومقدمــي الخدمــة الطبيــة حــول أهميــة إجراء 

نظافــة اليديــن مباشــرة قبــل وبعــد أي اتصــال مــع قنــاع الوجــه.
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ــض  ــة املري ــن ملرافق ــك الضروريي ــأة ىلع أولئ ــن ىلع املنش ــر الزائري ■ قص
الجســدي أو العاطفــي ورعايتــه )ىلع ســبيل املثال ، شــريك الرعايــة ، الوالد(.

■ تشــجيع اســتخدام آليــات بديلــة لتفاعــات املريــض والزائــر مثــل 
تطبيقــات مكاملــات الفيديــو ىلع الهواتــف املحمولة أو األجهــزة اللوحية.

■ جدولة املواعيد للحد من عدد املرضى يف غرف االنتظار.
■ ترتيــب املقاعــد يف غــرف االنتظــار حتــى يتمكــن املرضى مــن الجلوس 

ىلع مســافة 6 أقــدام ىلع األقل.
■ تعديــل أنشــطة الرعايــة الصحيــة الجماعية الشــخصية )ىلع ســبيل املثال 
، العــاج الجماعــي ، واألنشــطة الترفيهيــة( مــن خــال تنفيــذ طــرق افتراضية 
)مثــل تنســيق الفيديــو للعــاج الجماعــي( أو جدولــة جلســات جماعيــة أصغر 

حجمــا بينمــا يجلــس املرضــى ىلع مســافة 6 أقــدام ىلع األقــل.

)physical distances( تشجيع التباعد الجسدي
يتطلــب تقديــم الرعايــة الصحيــة االتصــال الجســدي الوثيــق بيــن املرضــى 
ومقدمــي الخدمــة الطبيــة.  ومــع ذلــك، عندمــا يكــون ذلــك ممكًنــا، فــإن 
االبتعــاد الجســدي )الحفــاظ ىلع 6 أقــدام بيــن النــاس( هــو اســتراتيجية 

. CoV -2 مهمــة ملنــع انتقــال الســارس

ــدة  ــذ املســافات البعي ــة تنفي ــة ىلع كيفي تتضمــن األمثل
للمرضــى مــا يلــي:
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بالنســبة ملقدمــي الخدمــة الطبيــة ال يقتصــر احتمــال 
املباشــرة  التفاعــالت  ىلع   SARS-COV-2 لـــ  التعــرض 
ــا مــن  ــال أيًض ــدث االنتق ى. يمكــن أن يح ــة املرضــ لرعاي
ــدون  ــل ب ــالء العم ــى زم ــي إل ــر املحم ــرض غي ــالل التع خ
أعــراض أو أعــراض يف غــرف االســتراحة أو زمــالء العمــل أو 
ــزوار يف مناطــق مشــتركة أخــرى. تتضمــن األمثلــة ىلع  ال
كيفيــة تنفيــذ املســافات البعيــدة ) HCP( ملقدمــي الخدمة 

ــي: ــا يل ــة م الطبي

 SARS-COV-2 تذكيــر مقدمــي الخدمــة الطبيــة بــأن احتماليــة التعرض لـــ ■
ال تقتصــر ىلع تفاعــات رعايــة املرضــى املباشــرة.

ــاالت  ــدي يف مج ــاد الجس ــادر واإلبع ــم باملص ــة التحك ــد ىلع أهمي ■ التأكي
ــر املرضــى. ــة لغي الرعاي

■ توفيــر مناطــق اجتماعــات عائليــة حيث يمكــن أن يبقى جميــع األفرادىلع 
ســبيل املثــال ، الزائــرون ، مقدمــي الخدمــة الطبيــة ىلع بعــد 6 أقــدام ىلع 

األقــل بعيــًدا عــن بعضهــم البعض.
■ تخصيــص مناطــق لـــ مقدمــي الخدمــة الطبيــة ألخــذ فتــرات راحــة وتنــاول 
الطعــام والشــراب التــي تســمح لهــم بالبقــاء ىلع بعــد 6 أقــدام ىلع األقــل 

بعيــًدا عــن بعضهــم البعــض .



االستخدام  الرشيد ملعدات الحماية الشخصية
يجــب أن يتبــع مقدمــي الخدمة الطبيــة االحتياطــات القياســية واالحتياطات 
املســتندة علــي طريقــة اانتقــال العــدوي إذا لــزم األمــر بنــاًء ىلع التشــخيص 

ــتبه به. املش
يجب عليهم أيًضا:

ــة  ــان حماي ــه لضم ــة الوج ــى أقنع ــة إل ــن باإلضاف ــة للعيني ــِداء حماي ■ ارت
العينيــن واألنــف والفــم مــن التعــرض إلفــرازات الجهــاز التنفســي أثنــاء لقاءات 

رعايــة املرضــى.
■ ارتــِداء جهــاًزا N95 أو مــا يعادلــه مــن أجهــزة التنفس ذات املســتوى األىلع 

، بــداًل مــن قنــاع الوجــه ، مــن أجــل:
■ إجراءات توليد الهباء الجوي 

■ اإلجــراءات الجراحيــة التــي قــد تشــكل خطــًرا أكبــر لانتقــال إذا كان 
املريــض يعانــي مــن COVID-19 )ىلع ســبيل املثــال ، التــي تولــد هبــاء 
ــا محتمــًا أو تنطــوي ىلع مناطــق تشــريحية حيــث قــد تكــون  معدًي
األحمــال الفيروســية أىلع ، مثــل األنــف والحنجــرة ، والبلعــوم ، والجهــاز 

التنفســي( .

باســتخدام  ُينصــح  ال   ■
املــزودة  التنفــس  أجهــزة 
بصمامــات الزفيــر للتحكــم 
يجــب  وال  املصــدر  يف 
الوضــع  مــع  اســتخدامها  
يف االعتبــار إجــراء اختبــار 
املستهدف   SARS-COV-2
ليــس  الذيــن  للمرضــى 
ــراض  ــات أو أع ــم عام لديه

COVID -19
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ــة  ــخصية العام ــة الش ــدات الوقاي ــتخدام مع ــى اس ــة إل باإلضاف  
يمكــن   ، الصحيــة  الرعايــة  إعــدادات  يف  املصــدر  يف  والتحكــم 
ــس  ــن لي ــى الذي ــتهدف للمرض ــارس CoV-2 املس ــار س ــتخدام اختب اس
لديهــم عالمــات أو أعــراض COVID-19 لتحديــد األشــخاص الذيــن يعانون 
مــن عــدوى SARS-COV-2  بــدون أعــراض أو أعــراض وكذلــك تقليــل 

ــة.  ــة الصحي ــدادات الرعاي ــض إع ــرض يف بع ــر التع مخاط

ــار ، ومــدى  ــة ، وتوافــر االختب ■ اعتمــاًدا ىلع التوجيهــات مــن أقســام الصحــة املحلي
ــخيص  ــار التش ــذ اختب ــر يف تنفي ــآت التفكي ــن للمنش ــة ، يمك ــج املتاح ــرعة النتائ س
ــووي أو  ــض الن ــارات الحم ــتخدام اختب ــبق باس ــخيصي املس ــراء التش ــبق أو اإلج املس

.SARS-COV-2  ــدة لـــ ــتضدات املعتم ــارات املس اختب
■ قــد ُتفيــد نتائــج االختبــار بالقــرارات املتعلقــة بإعــادة جدولــة اإلجــراءات االختياريــة 
أو بالحاجــة إلــى احتياطــات إضافيــة قائمــة ىلع طــرق االنتقــال  عنــد رعايــة املريــض. 
■ تشــمل قيــود اســتخدام اســتراتيجية االختبــار هــذه الحصــول ىلع نتائــج ســلبية يف 

املرضــى خــال فتــرة الحضانــة .
■ يجــب الوضــع يف االعتبــار مــا إذا كان يجــب تأجيــل اإلجــراءات االختياريــة والعمليــات 

الجراحيــة وزيــارات العيــادات الخارجيــة غيــر العاجلــة يف ظــروف معينــة.
يجــب أن تــوازن املنشــآت بيــن الحاجــة إلــى تقديــم الخدمــات   
ــا  ــة كم ــة الطبي ــي الخدم ــى ومقدم ــر للمرض ــل املخاط ــع تقلي ــة م الضروري
ــض إذا  ــار احتمــال حــدوث ضــرر للمري ــن االعتب يجــب أن تأخــذ املرافــق بعي
تــم تأجيــل الرعايــة عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن تقديــم اإلجــراءات االختياريــة 

والعمليــات الجراحيــة وزيــارات العيــادات الخارجيــة غيــر العاجلــة. 



تحسين استخدام الضوابط الهندسية وجودة الهواء الداخلي
ــل أو القضــاء ىلع  تحســين اســتخدام عناصــر التحكــم الهندســية للتقلي  
التعرضــات مــن خــال حمايــة مقدمــي الخدمــة الطبيــة واملرضــى اآلخريــن مــن 

األفــراد املصابيــن. تتضمــن أمثلــة عناصــر التحكــم الهندســية مــا يلــي:
■ الحواجــز املاديــة واملســارات املخصصــة لتوجيــه املرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض مــن 

خــال مناطــق الفــرز.
■ مرافق فرز عن بعد ملناطق تناول املرضى.

■ إذا كان املنــاخ يســمح يمكــن أن تكــون مراكــز التقييــم والفــرز يف الهــواء الطلــق للمرضــى 
الذيــن يعانــون مــن أعــراض الجهــاز التنفســي.

■ تحسين جودة الهواء الداخلي يف جميع املساحات املشتركة.
■ تحســين أنظمــة مناولــة الهــواء )ضمــان االتجــاه املناســب، والترشــيح، والتركيــب املناســب، 

والصيانــة الحديثــة(.
ــادة جــودة الهــواء يف املناطــق  ــة لزي ــة اســتخدام وحــدات ترشــيح HEPA املحمول ■ إمكاني

ــا. التــي ال تكــون فيهــا أنظمــة معالجــة الهــواء الدائمــة خيــاًرا ممكًن
■ إنشــاء خطة لاستجابة لتعرضات SARS-COV-2 بين مقدمي الخدمة الطبية وغيرها.

كورونا للمنشآت الصحيةدليل
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يجــب أن يكــون لــدى مرافــق الرعايــة الصحيــة عمليــة إلخطــار 
وزارة الصحــة بالحــاالت املشــتبه فيهــا أو املؤكــدة لعــدوى 
الســارس -  CoV-2 ، ويجــب أن تضــع خطــة ، بالتشــاور مــع 
ســلطات الصحــة العامــة املحليــة ، حــول كيفيــة التحقيــق يف 
حــاالت التعــرض يف منشــأة الرعايــة الصحيــة وإدارتهــا وكيــف 
ســيتم تنفيــذ تتبــع االتصــال. يجــب أن تتنــاول الخطــة مــا يلي:
■ مــن املســؤول عــن تحديــد جهــات االتصــال ىلع ســبيل املثــال؛ مقدمــو 
الخدمــة الطبيــة، املرضــى ، الزواروإخطــار األفــراد الذيــن يحتمــل تعرضهم؟

■ كيف ستحدث مثل هذه اإلخطارات؟
■ ما اإلجراءات واملتابعة املوصى بها ألولئك الذين تعرضوا لإلصابة؟

■ يجــب أن يتــم تتبــع االتصــال بطريقــة تحمــي ســرية األفــراد املتضرريــن 
وتتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح املعمــول بهــا. 



2- . املمارســات املوصــى بهــا للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا 
)IPC( عنــد رعايــة مريــض مصاب بعدوى ســارس - CoV-2 املشــتبه 

ــا أو املؤكدة به

■ إنشــاء التقاريــر داخــل وبيــن مرافــق الرعايــة الصحيــة وســلطات الصحــة 
لعامة. ا

ــي  ــريف ملوظف ــي الظ ــزز الوع ــي تع ــات الت ــات والسياس ــذ اآللي ■ تنفي
ــة،  ــة الصحي ــات الرعاي ــدوى، ووبائي ــة الع ــك مكافح ــا يف ذل ــأة بم املنش
وقيــادة املنشــأة، والصحــة املهنيــة، واملختبــر الســريري، وطاقــم الخــط 
األمامــي حــول املرضــى الذيــن يشــتبه أو يتأكــد يف إصابتهــم بالســارس  

ــتجابة. ــأة لاس ــط املنش CoV-2 وخط
■ التواصل والتعاون مع سلطات الصحة العامة.

ــة  ــأة الرعاي ــل منش ــن داخ ــخاًصا محددي ــق أش ــن املراف ــب أن تعي ■ يج
الصحيــة املســؤولين عــن التواصــل مــع مســؤولي الصحــة العامــة ونشــر 

إلــى  املعلومــات 
الخدمــة  مقدمــي 

الطبيــة.

كورونا للمنشآت الصحيةدليل

التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملين في الرعاية الصحية16
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وضع املريض
ــاز  ــات الجه ــن COVID-19 أو التهاب ــون م ــن يعان ــى الذي ــبة للمرض ■ بالنس
التنفســي األخــرى، يجــب تقييــم الحاجــة إلــى االستشــفاء والدخــول 

واإلقامــة يف املستشــفي.
ــة،  ــة الطبي ــن الناحي ــا م ــفى ضروريًّ ــاج يف املستش ــن الع ــم يك ■ إذا ل

ــك. ــرد بذل ــة الف ــمحت حال ــة إذا س ــة املنزلي ــل الرعاي ــن األفض فم
■ إذا تــم قبــول املريــض داخــل املستشــفي يجــب وضــع املريــض 
ــاب.  املصــاب بالســارس CoV-2 يف غرفــة لشــخص واحــد مــع إغــاق الب

ــص. ــام مخص ــض حم ــدى املري ــون ل ــب أن يك يج
■ يجــب حجــز غــرف عــزل العــدوى املحمولــة للمرضــي الذيــن ســيخضعون 

إلجــراءات توليــد الهبــاء الجوي.
■ يجــب ىلع املوظفيــن الذيــن يدخلــون الغرفــة اســتخدام معــدات 

ــاه. ــح أدن ــو موض ــا ه ــخصية كم ــة الش الوقاي
■ كإجــراء للحــد مــن التعــرض ملقدمــي الخدمــة الطبيــة والحفــاظ ىلع 
معــدات الوقايــة الشــخصية، يمكــن للمنشــآت التفكيــر يف تعييــن وحدات 
ــن  ــون م ــن يعان ــى الذي ــة املرض ــة، لرعاي ــأة مخصص ــل املنش ــة داخ كامل
ــدم  ــذا أن مق ــي ه ــدة. يعن ــا أو املؤك ــتبه به ــارز CoV-2 املش ــدوى س ع
الخدمــة الطبيــة مخصــص لرعايــة هــؤالء املرضــى فقــط أثنــاء نوباتهــم. 

)مستشــفيات أو أقســام العــزل(
ــدد  ــادة ع ــع زي ــف م ــات التوظي ــة احتياج ــيتم تلبي ــف س ــد كي ■ تحدي
ــه أو  ــتبه ب ــارس CoV-2  املش ــرض الس ــن م ــون م ــن يعان ــى الذي املرض
املؤكــد، وإذا مــرض مقــدم الخدمــة الطبيــة وتــم اســتبعاده مــن العمــل.

 COVID-19 ــم ــن لديه ــى الذي ــز املرض ــن تميي ــن املمك ــون م ــد ال يك ■ ق
ــون مــن فيروســات الجهــاز التنفســي األخــرى.  ــن يعان عــن املرضــى الذي
ىلع هــذا النحــو، قــد يتــم تجميــع املرضــى الذيــن يعانــون مــن مســببات 
ــك، يمكــن  األمــراض التنفســية املختلفــة يف الوحــدة نفســها. ومــع ذل
فقــط إيــواء املرضــى الذيــن لديهــم نفــس مســببات األمــراض التنفســية 
يف الغرفــة نفســها. ىلع ســبيل املثــال، يجــب عــدم وضــع مريــض 
مصــاب بـــ COVID-19 يف الغرفــة نفســها تماًمــا مثــل مريــض يعانــي مــن 
عــدوى تنفســية غيــر مشــخصة أو عــدوى تنفســية ناتجــة عــن ُمْمــِرض 

ــف. مختل



■ إلــى أقصــى حــد ممكــن، يجــب أن يتــم إيــواء املرضــى الذيــن يعانــون 
ــة  ــس الغرف ــدة يف نف ــا أو املؤك ــتبه به ــارز CoV-2 املش ــدوى س ــن ع م
طــوال مــدة إقامتهــم يف املنشــأة )ىلع ســبيل املثــال، تقليــل عمليــات 

نقــل املريــض مــن  الغرفــة(.
■ قصر نقل وحركة املريض خارج الغرفة ىلع األغراض الطبية األساسية.
■ كلما كان ذلك ممكًنا، قم بإجراء اإلجراءات / االختبارات يف غرفة املريض.

■ توفيــر معــدات أشــعة محمولــة يف مناطــق مجموعــات املرضــى 
ــى. ــل املرض ــى نق ــة إل ــل الحاج لتقلي

■ توصيــل املعلومــات حــول املرضــى الذين يشــتبه يف إصابتهــم أو تأكدت 
إصابتهــم بالســارس CoV-2 إلــى العاملييــن يف األقســام األخــرى قبــل نقلهم 

إلــى هــذه األقســام )مثــل األشــعة( أو مرافــق رعايــة صحيــة أخرى.
■ يجــب ىلع املرضــى ارتــداء قنــاع وجــه الحتــواء اإلفــرازات أثنــاء النقــل. إذا 
كان املرضــى ال يســتطيعون تحمــل قنــاع الوجــه أو ال يتوفــر واحــد، فيجــب 
عليهــم اســتخدام املناديــل لتغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء الخروج مــن غرفهم.

■ بمجــرد خــروج املريــض أو نقلــه، يجــب أن يمتنــع مقــدم الخدمــة 
الطبيــة، بمــا يف ذلــك موظفــو الخدمــات البيئيــة ، عــن دخــول الغرفــة 
التــي تــم إخاؤهــا حتــى انقضــاء وقــت كاٍف إلجــراء تغييــرات كافيــة يف 
الهــواء إلزالــة الجســيمات التــي يحتمــل أن تكــون معديــة بعد انقضــاء هذا 
الوقــت، يجــب أن تخضــع الغرفــة للتنظيــف املناســب وتطهيــر األســطح 

قبــل إعادتهــا إلــى االســتخدام الروتينــي.

كورونا للمنشآت الصحيةدليل
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نظافة األيدي
ــة  ــي الخدم ــب ىلع مقدم ■ يج
اليديــن  نظافــة  إجــراء  الطبيــة 
قبــل كل اتصــال للمريــض وبعــده، 
التــي  املــواد  مــع  والتامــس 
يحتمــل أن تكــون معديــة، وقبــل 
وضــع معــدات الوقايــة الشــخصية 
ذلــك  يف  بمــا  إزالتهــا،  وبعــد 
القفــازات. نظافــة اليديــن بعــد 
إزالــة معــدات الوقايــة الشــخصية 
مهمــة بشــكل خــاص إلزالــة أي 
مســببات لألمــراض التــي قــد تــم 
نقلهــا إلــى األيــدي العاريــة أثنــاء 

ــة. ــة اإلزال عملي
ــة  ــي الخدم ــب ىلع مقدم ■ يج
اليديــن  نظافــة  إجــراء  الطبيــة 
األيــدي  مطهــرات  باســتخدام 
مــن   ٪  95-60 ىلع  املحتويــة 
ــن باملــاء  الكحــول أو غســل اليدي
والصابــون ملــدة 20 ثانيــة ىلع 
األقــل. إذا كانــت األيــدي متســخة 
فاســتخدم  واضــح،  بشــكل 
ــتخدام  ــل اس ــاء قب ــون وامل الصاب

الكحوليــة. املطهــرات 
■ يجــب أن تتأكــد مرافــق الرعايــة 
مســتلزمات  أن  مــن  الصحيــة 
نظافــة اليديــن متاحــة بســهولة 
لجميــع املوظفيــن يف كل موقــع 

ــة. رعاي



معدات الحماية الشخصية
■ يجــب أن يلتــزم مقــدم الخدمــة الطبيــة الــذي يدخــل إلــى غرفــة مريــض 
 N95 مصــاب أو مشــتبه بعــدوى كوفيــد-19 باالحتياطات القياســية ويســتخدم
املعتمــد مــن NIOSH أو جهــاز تنفــس مــن املســتوى األىلع )أو قنــاع الوجــه 

إذا كان جهــاز التنفــس غيــر متــاح( ، الجــاون ، القفــازات ، وحمايــة العيــن.
ــة( ؛  ــن األقنع ــداًل م ــس )ب ــزة التنف ــتخدام أجه ــل اس ــا ، يفض ــد توفره ■ عن
يجــب أن يتــم منحهــم األولويــة للحــاالت التــي تكــون فيهــا حمايــة الجهــاز 
التنفســي هــي األكثــر أهميــة ورعايــة املرضــى الذيــن يعانــون مــن مســببات 
ــل،  ــال، الس ــق الهــواء )ىلع ســبيل املث ــن طري ــل ع ــي تنتق ــراض الت األم

ــة(. الحصب

كورونا للمنشآت الصحيةدليل
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التدريب ىلع معدات الحماية الشخصية
ــة الشــخصية املناســبة  ــار معــدات الحماي يجــب ىلع أصحــاب العمــل اختي
ــب أن  ــر OSHA يج ــا ملعايي ــة وفًق ــة الطبي ــي الخدم ــى مقدم ــا إل وتقديمه

ــي: ــا يل ــم مل ــار فه ــب وإظه ــة التدري ــة الطبي ــو الخدم ــى مقدم يتلق

■ متى تستخدم معدات الوقاية الشخصية؟
■ ما معدات الحماية الشخصية الازمة؟

■ كيفيــة ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية واســتخدامها وخلعهــا بطريقــة 
صحيحــة ملنــع التلــوث الذاتــي.

■ كيفيــة التخلــص مــن معــدات الحمايــة الشــخصية أو تطهيرهــا والحفــاظ 
عليهــا بشــكل صحيــح.

■ حدود معدات الحماية الشخصية.
ــتخدام،  ــادة االس ــة إلع ــخصية القابل ــة الش ــدات الوقاي ــف مع ــب تنظي ■ يج

ــا.  ــا بينه ــتخدامات وفيم ــد االس ــا بع ــاظ عليه ــوث، والحف ــة التل وإزال
■ يجــب أن يكــون لــدى املنشــآت سياســات وإجــراءات تصــف التسلســل 

ــان. ــا بأم ــخصية ونزعه ــة الش ــدات الوقاي ــداء مع ــه الرت ــى ب املوص



ــة  ــد رعاي ــخصية عن ــة الش ــدات الوقاي ــتخدام مع ــى باس يوص
مريــض يعانــي مــن COVID-19 املشــتبه بــه أو املؤكــد مــا يلي:

■ أغطيــة الوجــه القماشــية ليســت معــدات الوقايــة الشــخصية وال ينبغــي 
ــة املرضــى الذيــن يعانــون مــن COVID-19 املشــتبه أو املؤكــد أو  ارتداؤهــا لرعاي
ــه. ــاع الوج ــس أو قن ــاز تنف ــتخدام جه ــا باس ــح فيه ــي ُينص ــرى الت ــاالت األخ الح

■ اســتخدام N95  أو جهــاز تنفــس عالــي الكفــاءة أو قنــاع الوجــه )إذا لــم يكــن 
هنــاك جهــاز تنفــس متــاح( قبــل الدخــول إلــى غرفــة املريــض أو منطقــة 
ــتخدام  ــتراتيجيات االس ــن اس ــزء م ــل كج ــدي بالفع ــن يرت ــم يك ــة، إذا ل الرعاي

املمتــد لتحســين إمــدادات معــدات الوقايــة الشــخصية. 
ــي الكفــاءة التــي توفــر مســتوى أىلع  ■ يجــب اســتخدام N95 أو جهــاز تنفــس عال
مــن الحمايــة بــدال مــن قنــاع الوجــه عنــد إجــراء أو تقديــم إجــراء توليــد الهبــاء الجوي. 
■ يجــب إزالــة أجهــزة التنفــس وأقنعــة الوجــه التــي يمكــن التخلــص منهــا 
والتخلــص منهــا بعــد الخــروج مــن غرفــة املريــض أو منطقــة الرعايــة وإغاق 

البــاب مــا لــم يتــم تنفيــذ االســتخدام املطــول أو إعــادة االســتخدام.
■ إجراء نظافة اليدين بعد إزالة جهاز التنفس أو قناع الوجه.

■ يف حالــة اســتخدام أجهــزة تنفــس قابلــة إلعــادة االســتخدام )ىلع 
ســبيل املثــال، أجهــزة تنفــس تعمــل بالطاقــة لتنقيــة الهــواء ]PAPRs[ يجــب 
تنظيفهــا وتطهيرهــا وفًقــا لتعليمــات الشــركة املصنعــة إلعــادة املعالجــة 

ــل إعــادة اســتخدامها. قب

كورونا للمنشآت الصحيةدليل
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حماية العين

■ اســتخدام حمايــة العيــن )نظــارات 
واقيــة أو واٍق للوجــه يغطــي الجــزء 
األمامــي وجوانــب الوجــه( عنــد الدخول 
إلــى غرفــة املريــض أو منطقــة الرعاية، 
بالفعــل كجــزء  يرتــدي  لــم يكــن  إذا 
ــد  ــن اســتراتيجيات االســتخدام املمت م
لتحســين إمــدادات معــدات الوقايــة 

الشــخصية.
ــة  ــارات الواقي ــل أن النظ ــن املحتم ■ م
)ىلع ســبيل املثــال، نظارات الســامة، 
نظــارات الصدمــة( مــع وجــود فجــوات 
بيــن النظــارات والوجــه ال تحمــي العين.
■ التأكــد مــن أن حماية العيــن متوافقة 
مــع جهــاز التنفــس حتــى ال يكــون 
ــب  ــع املناس ــع الوض ــل م ــاك تداخ هن
لحمايــة العيــن أو مــع ماءمــة الجهــاز.
■ إزالــة حمايــة العيــن بعــد مغــادرة 
غرفــة املريــض أو منطقــة الرعايــة، مــا 
ــول. ــتخدام املط ــذ االس ــم تنفي ــم يت ل

حمايــة  وتطهيــر  تنظيــف  يجــب   ■
العيــن القابلــة إلعادة االســتخدام )ىلع 
ســبيل املثــال، النظــارات الواقيــة( وفًقا 
ــادة  ــة إلع ــركة املصنع ــات الش لتعليم

ــتخدامها. ــادة اس ــل إع ــة قب املعالج
حمايــة  مــن  التخلــص  يجــب   ■
العيــن التــي يمكــن التخلــص منهــا 
بعــد االســتخدام مــا لــم يتــم اتبــاع 
لاســتخدام  التاليــة  البروتوكــوالت 

االســتخدام. إعــادة  أو  املوســع 



قفازات
ــض أو  ــة املري ــى غرف ــول إل ــد الدخ ــة عن ــر معقم ــة غي ــازات نظيف ــداء قف ■ ارت

ــة. ــة الرعاي منطق
■ تغيير القفازات إذا أصبحت ممزقة أو ملوثة بشدة.

■ إزالــة القفــازات والتخلــص منهــا قبــل مغــادرة غرفة املريــض أو منطقــة الرعاية، 
والقيــام بإجــراء نظافــة اليديــن ىلع الفور.

العباءات )الجاون(

■ ارتــداء عبــاءة نظيفــة عنــد الدخــول 
إلــى غرفــة املريــض أو املنطقــة. 

■ تغييــر العبــاءة إذا أصبحــت متســخة 
والقيــام بإزالــة العبــاءة والتخلــص منهــا 
ــل  ــات قب ــة للنفاي ــة مخصص يف حاوي
أو منطقــة  املريــض  غرفــة  مغــادرة 

ــة.  الرعاي
■ يجــب التخلــص مــن العبــاءات التــي 
يمكــن التخلــص منهــا بعــد االســتخدام. 
■ يجــب غســل العبــاءات القماشــية 

بعــد كل اســتخدام.
■ يجــب أن تعمــل املرافــق مــع قســم 
الصحيــة  الرعايــة  وائتــاف  الصحــة 
الخارجييــن ملعالجــة نقــص معــدات 

الوقايــة الشــخصية.

كورونا للمنشآت الصحيةدليل
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)AGPs(  إجراءات توليد الهباء الجوي
يمكــن أن تــؤدي بعــض اإلجــراءات التــي يتــم إجراؤهــا ىلع املرضــى الذيــن   
يشــتبه يف إصابتهــم بالســارس  CoV-2 أو مؤكــدة إلــى هبــاء معــٍد. يجــب تنفيــذ 

ــن. ــا إن أمك ــذر وتجنبه ــر بح ــذه املخاط ــل ه ــكل مث ــي تش ــراءات الت اإلج

إذا تم تنفيذ ذلك، يجب أن يحدث ما يلي:
■ يجــب أن يرتــدي مقــدم الخدمــة الطبيــة يف الغرفــة جهــاز تنفــس N95 أو مــا 

يعادلــه  مــن املاســك عالــي الكفــاءة، وواقًيــا للعيــن، وقفــازات، وعبــاءة.
■ يجــب أن يقتصــر عــدد مقدمــي الخدمــة  الطبيــة املوجــود أثنــاء اإلجــراء ىلع 

العــدد الضــروري فقــط لرعايــة املرضــى ودعــم اإلجــراءات.
■ ال يجب ىلع الزائرين حضور اإلجراء.

.AIIR  بشكل مثالي يف AGPs يجب أن تتم ■
ــح يف  ــو موض ــا ه ــور كم ــات ىلع الف ــرف العملي ــطح غ ــر أس ــف وتطهي ■ تنظي

ــاه.  ــة أدن ــدوى البيئي ــة الع ــاص بمكافح ــم الخ القس

جمع عينات الجهاز التنفسي التشخيصي
عنــد جمــع عينــات الجهــاز التنفســي التشــخيصية )ىلع ســبيل املثــال ،   
 CoV-2  -البلعــوم األنفــي أو املســحة األنفيــة( مــن مريــض مصــاب بعــدوى ســارس

ــي: ــا يل ــة ، يجــب أن يحــدث م املحتمل
■ يجب إجراء جمع العينات يف غرفة الفحص العادية مع إغاق الباب.

■ يجــب أن يرتــدي مقــدم  الخدمــة الطبيــة يف الغرفــة جهــاز تنفــس N95 أو مــا 
ــر  ــاع الوجــه إذا كان جهــاز التنفــس غي ــاءة )أو قن ــي الكف ــن جهــاز عال ــه م يعادل

متــاح(، وحمايــة العيــن، والقفــازات، والجــاون.
ــة  ــا األولوي ــي منحه ــهولة، فينبغ ــة بس ــس متاح ــزة التنف ــن أجه ــم تك ■ إذا ل
ــدي )ىلع  ــوي املع ــاء الج ــاج الهب ــر أىلع إلنت ــة لخط ــرى املعرض ــراءات األخ لإلج

ــخيصية. ــية التش ــات التنفس ــع العين ــن جم ــدال م ــب(، ب ــال، التنبي ــبيل املث س
■ يجــب أن يقتصــر العــدد املوجــود مــن مقدمــي الخدمــة الطبيــة أثنــاء اإلجــراء 

ىلع األعــداد الضروريــة فقــط لرعايــة املرضــى ودعــم اإلجــراءات.
■ ال يجب أن يكون الزائرون حاضرين لجمع العينات.

ــح يف  ــو موض ــا ه ــور كم ــات ىلع الف ــرف العملي ــطح غ ــر أس ــف وتطهي ■ تنظي
ــاه.  ــة أدن ــدوى البيئي ــة الع ــاص بمكافح ــم الخ القس



إدارة وصول الزوار والحركة داخل املرفق
■ قصــر زائــري املرفــق ىلع أولئــك االضرورييــن  فقــط ملرافقــة املريــض ورعايتــه 

)ىلع ســبيل املثــال ، شــريك الرعايــة ، الوالــد(.
ــل تطبيقــات  ــر مث ــض والزائ ــة لتفاعــات املري ــات بديل ■ تشــجيع اســتخدام آلي

ــة. ــزة اللوحي ــة أو األجه ــف املحمول ــو ىلع الهوات ــات الفيدي مكامل
ــن بعــدوى  SARS-COV-2 ، يجــب  ــارة للمرضــى املصابي ــة حــدوث زي ■ يف حال

تحديــد مواعيــد الزيــارات والتحكــم فيهــا للســماح بمــا يلــي:
■ يجــب ىلع املرافــق تقييــم املخاطــر ىلع صحــة الزائــرىلع ســبيل املثال، 
 ) COVID-19 قــد يكــون لــدى الزائــر مــرض أساســي يضعــه يف خطــر أىلع لـــ

والقــدرة ىلع االمتثــال لاحتياطــات.
■ يجــب أن تقــدم املرافــق التعليمــات، قبــل دخــول الــزوار إلــى غــرف 
ــتخدام  ــطح، واس ــة األس ــن مامس ــد م ــن، والح ــة اليدي ــول نظاف ــى، ح املرض
معــدات الوقايــة الشــخصية وفًقــا لسياســة املنشــأة الحاليــة أثنــاء وجودهــم 

ــض. ــة املري يف غرف
■ يجب أال يكون الزائرون حاضرين أثناء AGPs أو اإلجراءات األخرى.

■ يجــب توجيــه الــزوار لزيــارة غرفــة املريــض فقــط. ال يجــب أن يذهبــوا إلــى 
مواقــع أخــرى يف املنشــأة.

كورونا للمنشآت الصحيةدليل
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مكافحة العدوى البيئية
■ يجــب تخصيــص معــدات طبيــة مخصصــة عنــد رعايــة املرضــى الذيــن يعانــون 

مــن عــدوى ســارز CoV-2 املشــتبه بهــا أو املؤكــدة.
■ يجــب تنظيــف وتعقيــم جميــع املعــدات الطبيــة غيــر املخصصــة لرعايــة املرضــى 

والقابلــة إلعــادة االســتخدام وفًقــا لتعليمــات الشــركة الصانعــة وسياســات املنشــأة.
■ التأكد من اتباع إجراءات التنظيف والتطهير البيئي بشكل ثابت وصحيح.

■ إجــراء التنظيــف والتطهيــر الروتينــي )ىلع ســبيل املثــال، اســتخدام املنظفات 
ــة  ــجل يف وكال ــر مس ــتخدام مطه ــل اس ــبًقا قب ــطح مس ــف األس ــاء لتنظي وامل
حمايــة البيئــة ألوقــات االتصــال املناســبة كمــا هــو موضــح ىلع ملصــق املنتــج 
ومناســبة لســارس - CoV-2 يف إعــدادات الرعايــة الصحيــة(، مــع التركيــزىلع 
ــح  ــل مفاتي ــرر مث ــكل متك ــها بش ــم ملس ــي يت ــياء الت ــطح أو األش ــتوى األس مس
ــة املرضــى التــي يتــم  ــك مناطــق رعاي ــاء وطــاوالت األكل والكومــود وكذل الكهرب

ــاء الجــوي(. ــد الهب ــذ إجــراءات تولي فيهــا تنفي
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 )EPA( الرجــوع إلــى القائمــة املوجــودة ىلع موقــع وكالــة حمايــة البيئــة  
ــت  ــة والتــي تأهل ــة البيئ ــة حماي ــدى وكال للتعــرف ىلع املطهــرات املســجلة ل
بموجــب برنامــج مســببات األمــراض الفيروســية الناشــئة الخــاص بوكالــة حمايــة 

. CoV-2  - لاســتخدام ضــد الســارس )EPA( البيئــة
ــة  ــات الطبي ــام والنفاي ــة الطع ــي خدم ــيل وأوان ــا إدارة الغس ــب أيًض يج  

الروتينيــة. لإلجــراءات  وفًقــا 
ــف  ــا للتنظي ــى به ــات املوص ــول املمارس ــة ح ــات إضافي ــر معلوم توفي  
النهائــي للغــرف ومعــدات الوقايــة الشــخصية التــي يرتديهــا موظفــو الخدمــات 
البيئيــة يف األســئلة الشــائعة حــول الوقايــة مــن عــدوى الرعايــة الصحيــة 

. COVID-19  والتحكــم فيهــا لـــ

AIIRsمعلومات عن
إن AIIRs عبــارة عــن غــرف مريــض واحــد بضغــط ســلبي بالنســبة للمناطــق   
املحيطــة ، وبحــد أدنــى 6 تغيــرات هــواء يف الســاعة )يوصــى بـــ 12 تغييــًرا للهواء 

ــد(. ــد أو التجدي ــاء الجدي ــاعة للبن يف الس
يجــب اســتنفاد الهــواء مــن هــذه الغــرف مباشــرة إلــى الخــارج أو تصفيتــه   
ــادة  ــل إع ــرة قب ــاءة )HEPA( مباش ــي الكف ــيمات عال ــواء جس ــح ه ــال مرش ــن خ م

التدويــر.
يجــب إبقــاء أبــواب الغرفــة مغلقــة إال عنــد دخــول الغرفــة أو مغادرتهــا،   

أدنــى حــد ممكــن. إلــى  الدخــول والخــروج  ويجــب تقليــل 
يجــب ىلع املنشــآت مراقبــة وتوثيــق وظيفــة الضغــط الســلبي املناســب لهــذه 

الغــرف.

معلومات عن أجهزة التنفس:
ــه،  ــداؤه ىلع الوج ــم ارت ــخصي يت ــة ش ــاز حماي ــو جه ــس ه ــاز التنف جه  
ويغطــي ىلع األقــل األنــف والفــم، ويســتخدم لتقليــل خطــر مرتديهــا مــن 
ــات  ــك جزيئ ــا يف ذل ــواء )بم ــة يف اله ــرة املنقول ــيمات الخط ــاق الجس استنش
الغبــار والعوامــل املعديــة( أو الغــازات أو األبخــرة. أجهــزة التنفــس معتمــدة مــن 
CDC / NIOSH ، بمــا يف ذلــك تلــك املخصصــة لاســتخدام يف الرعايــة الصحيــة.
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ــاز  ــة الجه ــج حماي ــياق برنام ــس يف س ــتخدام التنف ــون اس ــب أن يك يج  
ــة  ــة الطبي ــي الخدم ــح مقدم ــب مس ــار OSHA. يج ــا ملعي ــل وفًق ــي الكام التنفس
وعمــل اختبــار املاءمــة يف حالــة اســتخدام أجهــزة التنفــس ذات أغطيــة الوجــه 
ــه  ــن NIOSH( وتدريب ــال، جهــاز تنفــس N95 معتمــد م الضيقــة )ىلع ســبيل املث
ىلع االســتخدام الصحيــح ألجهــزة التنفــس، واإلزالــة والتخلــص اآلمنيــن، واملوانــع 

ــي. ــاز التنفس ــتخدام الجه ــة الس الطبي
 N95 أجهزة التنفس للوجه بما يف ذلك

جهــاز تنفــس شــائع االســتخدام يف إعــدادات   
ــه  ــار إلي ــه ُيش ــس للوج ــاز تنف ــو جه ــة ه ــة الصحي الرعاي
ــارة عــن أجهــزة تنفــس نصــف  عــادًة باســم FFRs&N95  عب
غطــاء يمكــن التخلــص منهــا تقــوم بتصفيــة الجســيمات.
للعمــل بشــكل صحيــح ، يجــب ارتــداء  FFRs& N95 أثنــاء فترة 
التعــرض وأن تكــون مناســبة خصيًصــا لــكل شــخص يرتــدي 
واحــدة وهــذا مــا يســمى "اختبــار التوافــق" ويتــم عــادة يف 

مــكان العمــل؛ حيــث يتــم اســتخدام أجهــزة التنفــس.
يجــب ىلع مســتخدمي FFRs أيًضــا إجــراء فحــص   
ــبة يف كل  ــة املناس ــان املاءم ــتخدم لضم ــم املس خت

.FFR مــرة يتــم فيهــا اســتخدام
توجــد قائمــة مــن FFRs املعتمــدة مــن قبــل   
مــع  املتوافقــة  التنفــس  أجهــزة  قائمــة  NIOSH يف 

.NIOSH مــن  املعتمــدة  الجســيمات  مرشــح 

)PAPRs( أجهزة لتنقية الهواء تعمل بالطاقة
ــة يســحب الهــواء مــن خــال  ــوي أجهــزة PAPR ىلع منفــاخ يعمــل بالبطاري تحت  
املرشــحات أو العلــب أو الخراطيــش املرفقــة. إنهــا توفــر الحمايــة ضــد الغــازات أو األبخــرة 

أو الجســيمات، عندمــا تكــون مجهــزة بالخرطوشــة أو العلبــة أو الفلتــر املناســب.
ــع  ــتخدامها م ــن اس ــة ويمك ــار املاءم ــة اختب ــزة PAPRs الفضفاض ــب أجه ال تتطل  

الوجــه. شــعر 
ــن NIOSH يف قائمــة املعــدات املعتمــدة  توجــد قائمــة باألجهــزة املعتمــدة م  

NIOSH مــن 
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معلومات حول أقنعة الوجه:
إذا تــم ارتــداؤه بشــكل صحيــح، فــإن قنــاع الوجه يســاعد ىلع منــع إفرازات   
الجهــاز التنفســي التــي ينتجهــا مرتدوهــا مــن تلويــث األشــخاص اآلخرين واألســطح 

ــا مــا يطلــق عليهــا التحكــم يف املصــدر(. )غالًب
يتــم مســح أقنعــة الوجــه الجراحيــة مــن قبــل إدارة الغــذاء والــدواء   
األمريكيــة )FDA( الســتخدامها كأجهــزة طبيــة. يجــب اســتخدام أقنعــة الوجــه مــرة 

واحــدة ثــم التخلــص منهــا يف ســلة املهمــات.

ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــل ملوظف ــى العم ــودة إل ــر الع معايي
SARS-COV-2 املصابيــن بعــدوى

ــة  ــة العام ــؤولو الصح ــة ومس ــة املهني ــج الصح ــك: برام ــن ذل ــتفيدون م ■ املس
ــة  ــة الصحي ــى العمــل ملوظفــي الرعاي ــن يتخــذون قــرارات بشــأن العــودة إل الذي
)HCP( املصابيــن بعــدوى ســارس-  CoV-2 املؤكــدة ، أو الذين اشــتبهوا يف اإلصابة 
بســارس- CoV-2 ىلع ســبيل املثــال ، أعــراض اإلصابــة بـــ  COVID-19 ولكــن لم يتم 

.SARS-COV-2 اختبارهــا مطلًقــا لـــ
■ يجــب إعطــاء األولويــة ملقدمــي الرعايــة الصحيــة  الذيــن يشــتكون مــن أعــراض  
COVID-19 لاختبــارات الفيروســية باســتخدام فحوصــات حمــض نــووي أو اختبــارات 

ــتضدات معتمدة.  مس
■ عندمــا يقــرر أحــد األطبــاء أن اختبــار شــخص مــا لـــ SARS-COV-2 ، باســتخدام 
اختبــار  COVID-19  الفيروســي الجزيئــي املأخــوذ مــن إدارة الغــذاء والــدواء للكشــف 
عــن RNA 2-SARS-CoV وتفيــد النتائــج بســلبية االختبــار فهذا  يشــير إلى أن الشــخص 

ىلع األرجــح ليــس لديــه عــدوى ســارس- CoV-2 نشــطة يف وقــت جمــع العينــة. 
ــة  ــدم الرعاي ــر مق ــا لتقدي ــاٍن لـــ  SARS-COV-2 -RNA ، وفًق ــار ث ــراء اختب ــن إج ■ يمك
 . SARS-COV-2الصحيــة ، خاصــة عنــد وجــود مســتوى أىلع مــن الشــك الســريري لعــدوى
■ بالنســبة لـــمقدم الخدمــة الطبيــة الــذي يشــتبه يف إصابته بـــ COVID-19 وكان 
قــد اســتبعد ، يتــم أخــذ قــرار العــودة إلــى العمــل إمــا بعــد اختبــار ســلبي واحــد 
ــم يجــب أن تســتند  ــرار ســريري بعــدم االشــتباه بـــ COVID-19 ، ث ىلع األقــل أو ق

قــرارات العــودة إلــى العمــل ىلع تشــخيصات أخــرى مشــتبه بهــا أو مؤكــدة.
■ ينبغــي اتخــاذ القــرارات بشــأن العــودة إلــى العمــل ملقدمــي الخدمــة الطبيــة 



معاييــر العــودة إلــى العمــل لـــمقدمي الخدمــة الطبيــة مع 
 SARS-COV-2  عــدوى

-اســتراتيجية قائمــة ىلع األعــراض لتحديــد متــى يمكــن ملقدمــي الخدمة 
الطبيــة العــودة إلــى العمل.

■ مقدمــو الخدمــة الطبيــة الذيــن يعانــون مــن مــرض خفيــف إلــى معتــدل والذين 
ال يعانــون مــن ضعــف شــديد يف املناعة:

■ مــرور 10 أيــام ىلع األقــل مــن ظهــور األعــراض ألول مــرة، ومــرور 24 ســاعة ىلع 
األقــل منــذ الحمــى األخيــرة دون اســتخدام األدويــة املخفضــة للحمــى، وتحســن 

األعــراض )مثــل الســعال وضيــق التنفــس(.
ــف  ــن ضع ــون م ــن ال يعان ــة الذي ــة الطبي ــي الخدم ــن مقدم ــى م ــود املرض ■ يع
شــديد يف املناعــة وكانــوا بــدون أعــراض طــوال فتــرة العــدوى إلــى العمــل عندما 

يمــر 10 أيــام ىلع األقــل منــذ تاريــخ أول اختبــار تشــخيصي فيروســي إيجابــي.
■ مقدمــو الخدمــة الطبيــة الذيــن يعانــون مــن املــرض الشــديد إلــى الحــرج، أو 

الذيــن يعانــون مــن ضعــف شــديد يف املناعــة :
■ مرور 20 يوًما ىلع األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة.

■ مــرور 24 ســاعة ىلع األقــل منــذ الحمــى األخيــرة دون اســتخدام األدويــة 
املخفضــة للحمــى وتحســنت األعــراض )مثــل الســعال وضيــق التنفــس(.

■ يعــود املرضــى مــن مقدمــي الخدمــة الطبيــة الذيــن يعانــون مــن ضعــف 
شــديد يف املناعــة، ولكــن لــم يكــن لديهم أعــراض أثنــاء فتــرة إصابتهم إلى 
العمــل عندمــا يمــر 20 يوًمــا ىلع األقــل منــذ تاريــخ أول اختبــار تشــخيصي 

فيروســي إيجابــي.

املؤكــد إصابتهــم بعــدوى  SARS-COV-2   يف ســياق الظــروف املحليــة. بشــكل 
عــام، يجــب اســتخدام اســتراتيجية قائمــة ىلع األعــراض كمــا هــو موضــح أدنــاه. 
تعتمــد علــي الفتــرة الزمنيــة املســتخدمة ىلع شــدة املــرض لدى مقــدم الخدمة 

الطبيــة أو إذا كان لــدى مقــدم الخدمــة الطبيــة أي أســباب لنقــص املناعــة.
■ لــم يعــد ُيوصــى باالســتراتيجية القائمــة ىلع االختبــار )باســتثناء مــا هــو مذكور 
أدنــاه( ألنــه، يف معظــم الحــاالت، ينتــج عنــه اســتبعاد مقــدم الخدمــة الطبيــة 
ــم يعــد  ــه ل ــل للكشــف، ولكن ــى RNA 2-SARS-CoV القاب ــه إل ــذي يواصــل إيجابيت ال

معدًيــا مــن العمــل.
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ــرة أو حرجــة، بمــا  لوحــظ أن 95٪ مــن املرضــى املصابيــن بأمــراض خطي  
يف ذلــك بعــض املصابيــن بضعــف شــديد يف املناعــة، لــم يعــد لديهــم فيــروس 
قابــل للنســخ بعــد 15 يوًمــا مــن ظهــور األعــراض؛ لــم يكــن لــدى املريــض فيــروس 
ــا مــن ظهــور األعــراض. نظــًرا التصالهــم  ــر مــن 20 يوًم ــر بعــد أكث مختــص بالتكاث
املكثــف والوثيــق غالًبــا باألفــراد املســتضعفين يف أماكــن الرعايــة الصحيــة، تــم 
تطبيــق الفتــرة األكثــر تحفًظــا البالغــة 20 يوًمــا يف هــذا الدليــل. ومــع ذلــك، نظــًرا 
ألن غالبيــة املرضــى املصابيــن بأمــراض حــادة أو حرجــة لــم تعــد تبــدو معديــة 
بعــد 10 إلــى 15 يوًمــا مــن ظهــور األعــراض، فقــد تختــار املرافــق التــي تعمــل يف 
ظــل نقــص حــاد يف املوظفيــن الســماح ملقــدم الخدمــة الطبيــة بالعــودة إلــى 

العمــل بعــد 10 إلــى 15 يوًمــا، بــدال مــن 20 أيــام.

-اســتراتيجية قائمــة ىلع االختبــار لتحديــد متــى يمكــن لـــمقدمي الخدمة 
الطبيــة العــودة إلــى العمــل.

ــار  يف بعــض الحــاالت، يمكــن النظــر يف اســتراتيجية قائمــة ىلع االختب  
ــا  ــر مم ــت أبك ــل يف وق ــى العم ــودة إل ــة بالع ــة الطبي ــي الخدم ــماح ملقدم للس
لــو تــم اســتخدام اإلســتراتيجية القائمــة ىلع األعــراض. ومــع ذلــك ســيكون 
ــدة هــذه  ــراد انتشــار فيروســي مطــول، ممــا يحــد مــن فائ ــد مــن األف ــدى العدي ل
ــض  ــار لبع ــة ىلع االختب ــتراتيجية قائم ــر يف إس ــا النظ ــن أيًض ــتراتجية. يمك االس
مقدمــي الخدمــة الطبيــة )ىلع ســبيل املثــال، أولئــك الذيــن يعانــون مــن ضعــف 
شــديد يف املناعــة( بالتشــاور مــع خبــراء األمــراض املعديــة باملنشــأة إذا كانــت 
هنــاك مخــاوف مــن أن يكــون مقدمــو الخدمــة الطبيــة معديــن ألكثــر مــن معاييــر 

ــي: ــار ه ــة ىلع االختب ــتراتيجية القائم االس

■ مقدمو الخدمة الطبية الذين يعانون من أعراض:
■ اختفــاء الحمــى دون اســتخدام األدويــة الخافضــة للحرارة وتحســن األعراض 

)مثــل الســعال وضيــق التنفس(.
■ النتائــج ســلبية لعينتيــن ىلع األقــل مــن عينــات التنفــس املتتاليــة التي 
ــا  ــم اختباره ــلبيتين( ت ــن س ــوع عينتي ــاعة )مجم ــارق 24 س ــا بف ــم جمعه ت
باســتخدام اختبــار فيروســي جزيئــي مرخــص مــن ِقبــل إدارة األغذيــة 

SARS-COV-2 -HCP- RNA والعقاقيــر للكشــف عــن



■ النتائــج ســلبية ىلع األقــل مــن عينتيــن تنفســيتين متتاليتيــن تــم 
ــا  ــم اختبارهم ــلبيتين( ت ــن س ــوع عينتي ــاعة )مجم ــارق 24 س ــا بف جمعهم
باســتخدام اختبــار فيروســي جزيئــي مرخــص مــن ِقبــل إدارة األغذيــة 

والعقاقيــر للكشــف عــن SARS-COV  - RN-2 20 يوًمــا.
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■ مقدمو الخدمة الطبية الذين ليس لديهم أعراض:

العودة إلى ممارسات العمل وقيود العمل
بعد العودة إلى العمل، يجب ىلع  مقدم الخدمة الطبية:

■ ارتــداء قنــاع للرقابــة ىلع املصــدر يف جميــع األوقــات أثنــاء التواجــد يف مرفق 
الرعايــة الصحيــة حتــى يتــم حــل جميــع األعــراض تماًمــا أو عنــد خط األســاس.

ــطة  ــاش بواس ــن القم ــه م ــاء وج ــن غط ــدال م ــه ب ــاع الوج ــتخدام قن ــب اس ■ يج
مقــدم الخدمــة الطبيــة للتحكــم يف املصــدر خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة أثنــاء 

ــأة. ــوده يف املنش وج
■ بعــد هــذه الفتــرة الزمنيــة، يجــب أن يعــود مقــدم الخدمــة الطبيــة إلــى سياســة 
املرافــق الخاصــة بهــا فيمــا يتعلــق بالســيطرة الشــاملة ىلع املصــدر أثنــاء الوباء.

ــداء N95 أو  ــى ارت ــة إل ــل الحاج ــدر مح ــم يف املص ــه للتحك ــاع الوج ــل قن ■ ال تح
جهــاز تنفــس بمســتوى أىلع أو مــا يعادلــه )أو معــدات الوقايــة الشــخصية األخــرى 
املوصــى بهــا( عنــد اإلشــارة إلــى ذلــك، بمــا يف ذلــك عنــد رعايــة املرضــى الذيــن 

.CoV-2  يشــتبه أو يتأكــد يف إصابتهــم بالســارس
ــة إذا  ــم مــن الصحــة املهني ــب إعــادة التقيي ــة لألعــراض، وطل ــة الذاتي ■ املراقب

ــررت األعــراض أو تفاقمــت. تك
اســتراتيجيات للتخفيــف مــن نقــص املوظفيــن يف مجــال 

الرعايــة الصحيــة
يعــد االحتفــاظ باملوظفيــن املناســبين يف مرافــق الرعايــة الصحيــة أمــًرا   
ضروريًّــا لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة ملقدمي الخدمــة الطبيــة ورعاية آمنــة للمرضى. 
ــن  ــص يف املوظفي ــدث نق ــح أن يح ــن املرج ــة  COVID-19 ، م ــدم جائح ــع تق م
بســبب التعــرض ملــرض مقدمــي الخدمــة الطبيــة أو الحاجــة إلــى رعايــة أفــراد 
ــة مســتعدة لنقــص  ــة الصحي ــق الرعاي ــزل. يجــب أن تكــون مراف األســرة يف املن
املوظفيــن املحتمليــن، وأن تكــون لديهــا خطــط وعمليــات مطبقــة للتخفيــف 
منهــا، بمــا يف ذلــك اعتبــارات للســماح ملقدمــي الخدمــة الطبيــة بالعــودة إلــى 

العمــل دون تلبيــة جميــع معاييــر العــودة إلــى العمــل أعــاه.
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كيــف يحافــظ املهنيــون الصحيون الذيــن يشــعرون بالقلق 
مــن أنهــم قــد يحملــون الفيــروس إلــى املنــزل لعائالتهــم 
ــة   ــالل جائح ــى خ ــة املرض ــد رعاي ــم بع ــان عائلته ىلع أم

COVID-19 ؟
ــود  ــا يع ــار عندم ــا يف االعتب ــب وضعه ــي يج ــح الت ــض النصائ بع
إلــى  األطبــاء واملمرضــات وغيرهــم مــن املهنييــن الصحييــن 

. COVID-19  منازلهــم ملواصلــة حمايــة أســرهم مــن

اتخاذ االحتياطات الصحيحة يف العمل
ســواء يف املستشــفى أو النظــام الصحي أو املمارســة الصغيــرة، من املهم   
اتخــاذ جميــع التدابيــر الوقائيــة املتاحــة. يمكــن أن يســاعد اســتخدام االحتياطــات 
املناســبة يف العمــل ىلع تقليــل املخاطــر والتعــرض ملرضــى  COVID-19، ومــن 

ثــم يمكــن أن يحمــي العائــات أيًضــا.
ــون  ــه العامل ــا يفعل ــت م ــة ليس ــر أهمي ــا األكث ــى وربم ــوة األول "إن الخط  
ــذي  ــو ال ــل ه ــه يف العم ــا يفعل ــن م ــزل، ولك ــى املن ــودة إل ــد الع ــون عن الصحي
سيحســب بالفعــل". "مــا يعنــي إلــى اســتخدام االحتياطــات املناســبة عنــد 
مواجهــة املرضــى. "إذا فعلــت ذلــك، فــإن رعايــة املرضــى ســتظل آمنــة للغايــة". 

■ غسل األيدي باستمرار.
■ عدم مشاركة األجهزة اإللكترونية والتليفونات.

■ ترك األقام املستخدمة يف العمل وعدم أخذها إلى املنزل.
■ عدم إحضار أية مستلزمات شخصية إلى منطقة رعاية املرضى.

ــدم  ــة لع ــا بعناي ــراء وخلعه ــب اإلج ــخصية حس ــة الش ــتخدام أدوات الحماي ■ اس
ــف. ــن املتســخ للنظي ــوث م التعــرض للتل

■ توفيــر بيئــة عمــل آمنــة قــدر اإلمــكان مــع االهتمــام الدقيــق بالضوابــط اإلداريــة 
والهندســية للحــد مــن املخاطــر.

■ تقليــل االتصــال باملريــض إلــى الحــد األدنــى، ويمكــن تقليــل عــدد املتخصصين 
يف الرعايــة الصحيــة الذيــن يتفاعلــون مــع املريض.
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الفطرة السليمة مع األسرة

تغيير املالبس

غسل األيدي بعناية

البقاء مع العائلة

يحتــاج مقدمــو الرعايــة الصحيــة إلــى الدقــة يف ارتــداء الحمايــة   
املناســبة، وكذلــك إجــراء نظافــة اليدين املناســبة وعدم ملــس وجوههم 
، إن هــذه هــي األشــياء التــي يمكنــك القيــام بهــا لعــدم املــرض وعــدم 
إحضــار أي شــيء موطــن لعائلتــك. هــذا هــو أهــم شــيء يجــب القيــام بــه 

ــاح. ــدة هــي املفت ــن الجي ــة اليدي ــك ". إن ممارســة نظاف ــة عائلت لحماي
ــد العــودة  ــا تري ــه عندم قبــل أن تغــادر العمــل أو أول شــيء تفعل  
إلــى املنــزل، أن تغســل يديــك بعنايــة أو تســتخدم الجــل اليــدوي. 
إذا كان النــاس يقومــون باملمارســات الصحيحــة يف العمــل وهــم حــذرون 
يف املنــزل قــدر املســتطاع، فيمكنهــم تحســين معظــم هــذه املخــاوف 

وأن يكونــوا آمنيــن«.

عنــد الوصــول إلــى املنــزل يقــوم مقــدم الخدمــة الصحيــة بتغييــر   
مابســه وغســلها ثــم يقــوم بغســل األيــدي باملــاء والصابــون أو أي مطهر 

ــدي. لاي

هــذا يشــمل عــدم مشــاركة األوانــي أو فــرش األســنان، واســتخدام   
منفصلــة. وأوعيــة  وأكــواب  أطبــاق 

قــد يكــون مــن املناســب أيًضــا "القيــام ببعــض التباعــد االجتماعي   
الحكيــم، ومــع ذلــك، مــن املهــم عــدم فصــل أنفســنا تماًمــا عــن العائلــة 

ــى. ــة املثل ــة العقلي ــاظ ىلع الصح للحف
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تعريفات
■ غطــاء وجــه مــن القمــاش: تهــدف أغطيــة القمــاش إلى منع الشــخص 
الــذي يرتــدي واحــدة مــن نشــر إفــرازات الجهــاز التنفســي عنــد التحــدث أو 
العطــس أو الســعال. إنهــا ليســت معــدات الوقايــة الشــخصية، ومــن غيــر 
املؤكــد مــا إذا كانــت أغطيــة الوجــه القماشــية تحمــي مرتديهــا. توجــد 
إرشــادات متوفــرة حــول تصميــم واســتخدام وصيانــة أغطيــة الوجــه 

..CDC القماشــية ىلع موقــع
■ أقنعــة الوجــه: أقنعــة الوجــه هــي معــدات الوقايــة الشــخصية 
وغالًبــا مــا يشــار إليهــا باألقنعــة الجراحيــة أو أقنعــة العمليــات. تســتخدم 
أقنعــة الوجــه وفًقــا لتوســيم املنتــج واملتطلبــات املحليــة. تــم تصميــم 
األقنعــة الجراحيــة التــي تــم مســحها مــن ِقبــل إدارة األغذيــة والعقاقيــر 
)FDA( للحمايــة مــن الــرذاذ ويتــم منحهــا األولويــة لاســتخدام عنــد توقــع 
التعــرض للــرذاذ، بمــا يف ذلــك اإلجــراءات الجراحيــة. قــد ال توفــر أقنعــة 
ــة  ــض أقنع ــل بع ــر، مث ــة والعقاقي ــا إدارة األغذي ــي ال تنظمه ــه الت الوج
ــرذاذ. اإلجــراءات، والتــي تســتخدم عــادًة ألغــراض العــزل، الحمايــة مــن ال

ــم  ــخصي يت ــي ش ــاز وقائ ــو جه ــس ه ــاز التنف ــس: جه ــاز التنف ■ جه
ارتــداؤه ىلع الوجــه، ويغطــي ىلع األقــل األنــف والفــم، ويســتخدم 
لتقليــل خطــر مرتديهــا مــن استنشــاق الجســيمات الخطــرة املنقولــة يف 
الهــواء )بمــا يف ذلــك جزيئــات الغبــار والعوامــل املعديــة( أو الغــازات أو 
األبخــرة. أجهــزة التنفــس معتمــدة مــن CDC / NIOSH ، بمــا يف ذلــك تلــك 

ــة. ــة الصحي ــتخدام يف الرعاي ــة لاس املخصص
■ معاييــر شــدة املــرض SARS-COV-2 مقتبســة مــن إرشــادات العــالج 

: COVID-19 -NIH
■ مــرض خفيــف: األفــراد الذيــن لديهم أي مــن العامــات واألعراض 
املختلفــة لـــ  COVID-19   )ىلع ســبيل املثــال، الحمــى، الســعال، 
التهــاب الحلــق، التوعــك، الصــداع، آالم العضــات( دون ضيــق يف 

التنفــس، ضيــق التنفــس، أو تصويــر غيــر طبيعــي للصــدر.



■ موظفــو الرعايــة الصحيــة )HCP( : يشــير HCP إلــى جميــع األشــخاص 
ــة  ــم إمكاني ــن لديه ــة والذي ــة الصحي ــن الرعاي ــون يف أماك ــن يعمل الذي
التعــرض املباشــر أو غيــر املباشــر للمرضــى أو املــواد املعديــة، بمــا يف 
ذلــك مــواد الجســم )مثــل الــدم واألنســجة وســوائل الجســم املحــددة( ؛ 
اإلمــدادات واألجهــزة واملعــدات الطبيــة امللوثة؛ األســطح البيئيــة امللوثة 
أو الهــواء امللــوث. تشــمل HCP ، ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر، موظفــي 
الخدمــات الطبيــة الطارئــة، واملمرضــات، ومســاعدي التمريــض، واألطبــاء، 
ــن  ــن، واملوظفي ــة، والطــاب واملتدربي ــن، والصيادل ــن، واملعالجي والفنيي
ــة، واألشــخاص  ــة الصحي ــون يف مرفــق الرعاي ــن ال يعمل ــن الذي التعاقديي
ــن أن  ــن يمك ــن الذي ــى، ولك ــة املرض ــرة يف رعاي ــاركين مباش ــر املش غي
ــة  ــة الرعاي ــي يمكــن أن تنتقــل يف بيئ ــة الت ــل املعدي يتعرضــوا للعوام
الصحيــة )ىلع ســبيل املثــال، النظــام الغذائــي، والخدمــات البيئيــة، 
والغســيل، واألمــن، والهندســة وإدارة املرافــق، واإلدارييــن، والفواتيــر، 

ــن(. واملتطوعي
■ التحكــم يف املصــدر: اســتخدام أقنعــة الوجــه لتغطيــة فــم الشــخص 
وأنفــه ملنــع انتشــار إفــرازات الجهــاز التنفســي أثنــاء التحــدث أو العطــس 
أو الســعال. يجــب عــدم وضــع أقنعــة الوجــه وأغطيــة الوجــه القماشــية 
ىلع األطفــال دون ســن الثانيــة، أو أي شــخص يعانــي مــن صعوبــة يف 

ــن لديهــم دليــل ىلع أمــراض  ــراد الذي ــدل: األف ــرض املعت ■ امل
الجهــاز التنفســي الســفلي عــن طريــق التقييــم الســريري أو 
التصويــر وتشــبع األكســجين )SpO2( ≤94٪ ىلع هــواء الغرفــة عنــد 

مســتوى ســطح البحــر.
ــي< 30  ــردد تنفس ــم ت ــن لديه ــراد الذي ــديد: األف ــرض الش ■ امل
نفًســا يف الدقيقــة ، SpO2 >94٪ ىلع هــواء الغرفــة عنــد مســتوى 
ــص  ــن نق ــون م ــن يعان ــى الذي ــبة للمرض ــر )أو ، بالنس ــطح البح س
األكســجين املزمــن، انخفــاض مــن خــط األســاس< 3٪(، نســبة 
ــى جــزء مــن األكســجين  ــي الشــرياني لألكســجين إل الضغــط الجزئ
املســتوحى )FiO2 / PaO2( >300 مــم زئبــق ، أو ارتشــاح الرئــة< ٪50.

■ املــرض الحــرج: األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فشــل تنفســي، 
وصدمــة إنتانيــة، و / أو خلــل وظيفــي متعــدد يف األعضــاء.
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■ بعــض الحــاالت؛ مثــل العــاج الكيميائي للســرطان، عــدوى فيروس 
نقــص املناعــة البشــرية غيــر املعالجــة مــع عــدد خايــا اللمفاويات 
T CD4 >200، واضطــراب نقــص املناعــة األوليــة املشــترك، وتنــاول 
بريدنيــزون< 20 ملــغ / يــوم ألكثــر مــن 14 يوًمــا ، قــد تتســبب يف 
ــة  ــل إطال ــراءات مث ــب إج ــة وتتطل ــص املناع ــن نق ــة أىلع م درج

مــدة قيــود عمــل مقــدم الخدمــة الطبيــة.
■ عوامــل أخــرى؛ مثــل التقــدم يف الســن، أو داء الســكري، أو أمــراض 
ــن  ــر م ــل بكثي ــة أق ــكل درج ــد تش ــة، ق ــة املرحل ــى يف نهاي الكل
ضعــف املناعــة وال تؤثــر بشــكل واضــح ىلع إجــراءات الصحــة 

ــرض. ــال امل ــع انتق ــة ملن املهني
■ يف نهايــة املطــاف، يتــم تحديــد درجــة ضعــف املناعــة لقــدم 
ــة  ــراءات الوقائي ــاج، واإلج ــدم الع ــل مق ــن قب ــة م ــة الطبي الخدم

ــة. ــرد وكل حال ــكل ف مصممــة ل

املراجع:
.)CDC( مركز التحكم والسيطرة ىلع األمراض ■

■ وزارة الصحة املصرية.

ــة  ــادر ىلع إزال ــر ق ــز أو غي ــي أو عاج ــد الوع ــخص فاق ــس، أو أي ش التنف
القنــاع دون مســاعدة.

■ انتقــال مجتمعــي كبيــر: انتقــال مجتمعــي واســع النطــاق، بمــا يف 
ذلــك اإلعــدادات املجتمعيــة )مثــل املــدارس وأماكــن العمــل(.

■ انتقــال املجتمــع مــن الحــد األدنــى إلــى املعتــدل: انتقــال مســتمر 
مــع احتمــال كبيــر أو تعــرض مؤكــد داخــل البيئــات املجتمعيــة واحتمــال 

الزيــادة الســريعة يف الحــاالت.
■ الحــد األدنــى مــن انتقــال املجتمــع: دليــل ىلع حــاالت معزولــة أو 
انتقــال محــدود للمجتمــع، تحقيقــات الحالــة جاريــة؛ ال يوجــد دليــل ىلع 

التعــرض يف تســوية جماعيــة كبيــرة.
■ "ضعف شديد يف املناعة".
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