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 .محفوظة الحقوق جميع

 منظمممة رأي عممن تع ممر ال ا مما   ال ه،فيمم الممم اة عممر    ريقممةفممه امملا الم  مم     المسممتمةمة التسممميا  نإ
 منهمما، أي لسممل ا  أ  ،من قممة أ  ،مةينممة أ  ،ال لممي  أ  ، لممة ألي القممان نه ال ضمم   شمم ن العالميممة الصممحة

 ي جمة ال  مة تقري يمة حة ةيمة م   ما   الممراط  على المنق  ة  الم   . تم مها أ  حة ةاا تحةية  ش ن أ 
 .  عليها كامل اتفاق  عة

ال يعنمه أن املا الشمركا   المنتجما  معتمممة ، أ   معينمة صممانعة جهما  منتجما  أ   عينهما شمركا  لكمر  
 فيممما . لكممرا يممرة  لمم  يماثلهمما مممما سمم ااا علممى لهمما تفضمميا   العالميممة، الصممحة منظمممة   مملم صممه  همما مممن 

 .الملكية   حرف استهالية ك ير  المسجلة المنتجا  ميز أسماءت  السه ، الم  عةا 

  ممة اتمممل  منظمممة الصممحة العالميممة كممل االحتيا مما  المعق لممة للتحقممق مممن صممحة المعل ممما  المم ارة  فممه 
أي نمم   صممريحا  كممان أ  ضمممنيا . امملا الم  مم  .  ممم  للممم فممان الممم اة المنشمم ر  تمم ز  ة ن أي ضمممان مممن 

 القمممارو اممم  المسمممس ل عمممن تفسمممير  اسمممتعمال المممم اة المنشممم ر .  المنظممممة ليسممم  مسمممس لة  ممم ي حمممال عمممن 
 األضرار الته تترتب على استعمال الا الم اة.

 

 

 

 إقرار  ■
 

  اتحمماة ،منظمممة ال يممران المممةنه الممة له ممم  امملا اشرشمماةا   التعمما ن العالميممة الصممحة منظمممة أعممة    ممة
 المتحممممة  ال اليمممما  انتمممما،تأ منهمممما،  ال  ايممممة األمممممرا  لمكافحممممة األمريكيممممة  المراكممممز الممممة له الجمممم ي النقممممل

 .األمريكية
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 مقدمة أواًل:
 

  ااسممتمةامه كممما يمكممن، إلي مم الل انتقممال التممه تشممهة حمماال  ال لممةان فممه االسممتمةا  امملا االرشمماةا   غممر  تمم  العممةاة
 .ساطر ال لةانفه  للتم ي   ك ةا  كمرج 

 
 فممه ي مم الاش فيممر   أن فاشممية مممر  العالميممة الصممحة لمنظمممة ةالعاممم  المممةير   أعلنمم ،4102 أغسمم   آب/ فممه  

 الصمممحية اللممم اط  ألحكممما   فقممما   ،ة ليممما    لقممما   تثيمممرالتمممه  عم ميمممةالصمممحة ال  ممم ارو تشمممكل  ارطمممة ممممن أفريقيممما غمممرب
 الته تشهة حاال  انتقال لإلي  ال:التالية لل لةان  رحليةالت صيا  المتقةي   شمل  االستجا ة . 4112 الة لية

 
 ال ريممة  المعما ر  الممم ان  الة ليمة لم ممارا ممن ا األشممماص جميم  مممر جعنمة  عمليمة فممرز الجممراء ة لعلممى الم ين غمه"

 ممر  فيمر    المحتملمة العمة   مم  تت ما قالمعر فمة األسم اب  التمه  غيمر الحممىكتشاف حاال   غية ا الرطيسية،
لا الحممرار ، ةرجممةل   يمما  ،اسممت يانالجممراء  أةنممى، كحممة ،المممر ج الفممرز عنممةيشمممل أن  يجممب  . اشي مم ال  انممام كممان  ا 
 شممص ألي السمما  عمة  يجمب   حمى ناجمة عن مر  فير   اشي م الفيت  تقيي  م ر ما اللا كان  الا ال حمى،
. المناسمب ال  مه اشمماء ممن ا  جمزء السمفر يكمن لم  مما السمفر  مم  ممر  فيمر   اشي م ال يت ما ق ممر  ممن يعانه

 السمفر يكمن لم  مما ،المصما ة  مه الحماال لمرضى فيمر   اشي م ال أ   للممال ين  السفر الة له  ين غه عة  السما 
 .  المناسب ال  ه اشماء من ا  جزء
 
 :االلتزا   ما يلهمر  فير   اشي  ال فيجب ل الة له االنتشار م ر من للحة  

مممر  فيممر   اشي م ال ممم  عممة   عماج معالجتهما فممه مركممز  المسكممة  الحمماال يمت  علممى الفمم ر عمزل  ○
ين لممر  محمةة ينتشميصمي ينامت مار  أن نتيجمةالت كمة ممن  لحمينة لمه  أ محلمه  سفر  يالسما   

 ؛سل ية جاء  األ ل على ساعة 24  فاصل فير   اشي  ال ت  الجراساما
العمماملين    صممحي   شممكل ينمحميممال الصممحيين العمماملين المملين ال يشمممل ن)الممممال ين  رصممة  ين غممه ○

 السممفر المم  نه  منمم  سممفرال تقييممة ممم  ،ي ميمما  (   ايممة ة نللفيممر   ال يتعرضمم ن  المملين  ممالممت را 
   ؛التعر  على ي ما   40 اللى أن ينقضه الة له

  يجممممب تقييممممة سممممفراا  فقمممما   فممممه الصمممما تها،  المشممممت ه المحتملممممة الحمممماال ين غممممه علممممى الفمممم ر عممممزل    ○
 ."ممال ة أ  مسكة  س اء كان  حالةلتصنيفها 

 
جممراءا  ،الممممر جعنممة  رزفمملل م ممم   ضمم  فممه ال لمممةان لمسمماعة  معل ممما  ال ثيقمممة امملا تقممة  . القياسمممية التشممغيل  ا 
 ؛اشعاميمممة رسممماطلال  . الم ل  مممة المممم ارة تحةيمممة   الفمممرز؛  تسلسمممل  األة ا ، األسمممل ب ا ال ثيقمممة علمممىامممل ملتشممم ت

 .  رزللف القان نية  االعت ارا 
 

  المعمممايير  الت صممميا  العلميمممة، ،  ال ينممما (4112) الة ليمممة الصمممحية اللممم اط  ال مممار علمممى  تسمممتنة اممملا اشرشممماةا 
تعمانه ممن  التمه ال لمةان فمه الممر جعنمة  الفرز م ماصمةال الممارسما  ممن المستفاة   الةر   ،القاطمة التقنية الة لية

 انتقال مر  فير   اشي  ال.
 

 ال يممران  منظمممة ،منهمما  ال  ايممة االمممرا  لمكافحممة االمريكيممة المراكممز ممم   التعمما ن   ممة تمم  العممةاة امملا اشرشمماةا 
 .الة له الج ي النقل  اتحاة ،الة له المةنه
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 ونطاقه الخروجالفرز عند  الغرض من
 

 أعمممرا  مممن يعمممان ن المملين األشمممماص لتحةيممة الصمممحة العم ميممة المت عمممة تممةما  ممممن المممر جعنمممة  الفممرز يعت ممر
 تقيمي  علمى الفمرز الجمراءا   تسمتنة. السمفر م اصملة ممن  ممنعه  لمر  فير   اشي  ال، التعر  م ر أ  محتملة،

أن يقتمرن  يجمب  . ال ريمة  المعما ر  المم ان  م مارا السمتمةا  فمه ال مما يم اء  ا تكييفهما  يمكن ،األعرا   المما ر
 حمايممةل   أمممر ،  لممةان اللممى مممر  فيمر   اشي مم ال فمماة   لحيل لممة ة نل السممفر علمى  فممر   يمم ة المممر جالفمرز عنممة 
ا للم مر أ  ممن ظهمر  علميه  المتعلقمة  ممن تعرضم   م ميمةالع الصمحة لت صميا   االمتثمال ال ا  ،  أفراة المسافرين
 .   انتشارا فيها أمر  منا ق اللى المر  ةم ل يساعة فه من  المر ج. فالفرز الفعال عنة المر  أعرا 

 
مممم  ممممر  ت ممما ق ي ممممر   أعمممرا  عامممما  عمممن  حثممما   المسمممافرينحالمممة  تقيمممي  سممميت  ،الممممر جالفمممرز عنمممة  ثنممماء أ

ممال الفمرز عنمة   ال يمكمن. اشي م اليك نم ن  مة تعرضم ا لممر  فيمر    الممال ين اللين تحةية أ  ،فير   اشي  ال
 .مسكة  حالة المسافر كانما  اللا لتحةية  ريةتالمم الجراء امت ار للعينا  المر ج،

 
  الخروجللفرز عند  التخطيط ثانيًا:

 
  األ ممراف المصملحة أصمحاب ممم   التشما ر العمةاة الجممراءا  التشمغيل القياسمية ين غمه ،الممر جعنممة  الفمرز تنفيمل   مل

 الجممممارم مثمممل االمتصممماص لا  الحك ميمممة الجهممما : ة ن الحصمممر ،ةالمقترحممم اممملا األ مممراف  تشممممل. المسمممس لة
 نممممةيريال    المممم ان  ا الم مممار سممل ا     ال حريمممة  السمممل ا  الممممةنه  ال يممرانم ميمممة الع الصمممحة  سمممل ا   الهجممر 
ةار  الممممر جعنمممة  الفمممرز عمليمممة تنفيمممل الكيانممما  اممملا قممم ةت سممم ف  . األممممن  أفمممراة النقمممل،  سممماطل  مشمممغله  المممم ارة  ا 
 .للم ارا   مرافق الم ان  منفصلة  ياسية تشغيل الجراءا  ض     ة يستلز  األمر. المتاحة

 
 الخروج عند  الفرز إجراء ومواقع الدخول نقاطمحطات  تحديد

 
 عنمممة ماصممة) المغمماةر  مح مما  لتحةيممة تقيممي  الجممراء ين غممه  كجممزء مممن عمليممة العممةاة الجممراءا  التشممغيل القياسممية،

الفممرز األ لممه  الثممان ي،  شجممراء مكممان  أفضممل المممر ج، تسمم ا الفممرز عنممة التممه الممةم ل نقمما  فممه( الة ليممة المغمماةر 
 ، مة ن لمم  الحمرار مقيما  ةرجمة  للم فه  ما الضر رية  المستلزما  ،االحتياجا  من الم ظفين  التةريبتحةية   
 .  اشعامية اة  الم الشمصية، الحماية معةا   
 
أ   الم ممار اللمى   صمم له لمة  ممكممن   م  أ ممرب فمه للفممرز عنمة المممر ج  نالمسمافر  يمضمم  أن يجمب عمما ، كم مةأ  

 .  القاطمة األمنية اشجراءا  م   التزامن الميناء، مرفق

 لا أمكمن  الال للمسممافرينالسمفر فمما تسمم   مرفمق اللممى المةم ل  المينمماء الم مارسمل ا   يممةفقمة تق ، ا 
 .  األمتعة تسلي   ةم ل،ال تسجيل ا نق من  القرب المر ج فرز عنةال اجراءتق        ةم له، فق 

   أ  أممما  المممر ج الفممرز عنممة الجممراء ين غممه الممةم ل، عنممة نظمما  أمممنالتممه تفتقممر اللممى  مرافممقال فممه 
 عنة المغاةر . األمن أجهز  من  القرب

 
 الممممر ج،عنممة  رزفمملل القان نيممة اآلليمما  اللممى عنممة العممةاة الجممراءا  التشممغيل القياسممية، ين غممه النظممر  عمممين االعت ممار 

العم ميممة علممى الصممعية  لصممحةل م مم   ضمم  ين غممه.   السممفر علممى قيمم ةال شصممةار الازمممة السممل ة للممم فممه  ممما
 ممم   ممالتزامن امملا يممت  أن  ين غممه. السممفرالمعنيممة    الكيانمما  الحممة ة،  حمايممة ، الجمممارم ، الممة له  المم  نه المحلمه
 .نقا  الةم ل فه الة لية الصحية ل اط ال  ل  ة  م جبالم األساسية القةرا  تقيي  من االنتهاء
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 المرتبطة بالفرز عند الخروج التواصل استراتيجيات ثالثًا:
 

  هممممةف تثقيممممفم ميممممة الع صممممحةت اصممممل  شمممم ن اللل مكثفممممة حملممممة مممممر جعنممممة ال الفممممرز عمليممممة تتضمممممن أن  ين غممممه
  كمممللم الفاشمممية، حممم ل ااممممة صمممحية معل مممما  الرسممماطل اممملا تقمممة  أن  ين غمممه.  ة اطمممر صمممناعة السمممفر المسمممافرين

 أن  ين غمممه. ممممر  فيمممر   اشي ممم الل التعمممر   م مممر الممممر  الكتشممماف عامممما  لمسمممافرينفمممرز ا الغمممر  ممممن
 :  ما يله الرساطل تتضمن

 ممر  ممن يعمانه شممص ألي يسمم  لمن  . السمفر ت جيمل فمه النظمر المسافرين المرضمى على ين غه ●
   ؛المناسب ال  ه اشماء من ا  جزء ما ل  يكن الا السفر  السفر م  مر  فير   اشي  ال يت ا ق

المممرت    فممرز الصممحة   ت  مم  التمم مير السممفر منشمم   اللممى م كممرا   لل صمم ل المسممافر ن يم مم  أن يجممب ●
   ؛العم مية

 اممممملا اسمممممتعرا   سممممميت  مسمممممافر،لل م ميمممممةالع الصمممممحة العمممممان سمممممتكمالا ممممممن المسمممممافرينسمممممي لب  ●
 ؛ الصع ة على متن  سيلة النقلسما  ال   ل االست يانا 

 ؛المعتاة  األمنية األحكا  اللى  اشضافة الحرار ، ةرجة  يا   سي لب ●
 .  م ميةالع الصحة معايير اللى استناةا   صع ة على متن  سيلة السفرال رف  يت   ة   ●

 
 :  1الت عية اشعامية للمسافرين الماص  تقةي  التاله لنم لجا العالمية الصحة منظمة نشر    ة
مصماب  العمة    ظهمر   شممص أنسمجة أ  الجسم  سم اطل أ  المة  مامسمة مال من العة   تحةث ●

 األشممممياء مامسمممة  ريممممق عمممن أ  ي مممم ال،اش فيمممر   ثممممان المتمممم فه ممممن جممممراءج أ  ،عليمممه األعممممرا 
 .  المل ثة

 أعمرا العمة    الملي ظهمر  عليمه   مصمابال شمص ال م اشر يتصل ن  شكل اللين األشماصالن  ●
 .  معرض ن للم ر ي  الاش فير   جراء من جثمان المت فه م  أ  المصا ة الحي انا  أ  المر 

 .   فاته   عة حتى المرضى،  أنسجة جس   س اطل الة   اتصال كل ضر ر  تجنب ●
 .   العة   مصابال شمصال تك ن  ة المس  الته األشياء عة  تنا ل ●
 ممن للمم  يعقمب. الحلمق  التهماب  الصمةا  العضما ، فمه  آال   الضمعف، الحممى عمرا األ تشمل ●

 .  النزيف الحاال ،  ع  فه   الجلةي،  ال ف   اشسهال القهء مال
( العما  النقمل  سماطل فمه المثمال، سم يل علمى) المظهر سلي  الشمص من القرب  ت اجةالفان    سا ة   ●

 .  م را   تشكل ال
 .  معتمة لقا  ي جة ال ●
  اسممتمةا  محلمم ل فممرم األيممةي المعتمممة علممى اليممةين نظافممة مص صمما   مت نيممة،ال النظافممة علممىحممافظ  ●

.  اضمم   شممكل األيممةي متسمممةتكمم ن  عنممةما  الممماء   الصمما  ن  جممة، الن ،(األيممةي م هممر) الكحمم ل
 المرحممما  اسمممتمةا    عمممة الفممم ، أ   األنمممف العينمممين لمممم    مممل  ماصمممة اليمممةين نظافمممة علمممى  حمممافظ

 .للتل ث الته تك ن معرضة  شكل ك ير األشياء لم  أ 
ي م ال، فقم   التمما  الرعايمة ال  يمة اش حماال  اش ماا فيهما عمن تم  ممسمرا   التمه اللا مكث  فه المنما ق ●

  آال   التقيممس  اشسمهال الحلمق  التهمماب ال اآل    الصمةا  الحممى) علمى الفم ر  مجمرة الشممع ر  مالمر 
 .  الشفاء فرص من يحسن الم كر الن العاج(. العينين فه احمرار أ  الجلةي،  ال ف  المعة ، فه

                                                             

 تقيي  منظمة الصحة العالمية للمما ر المرت  ة  السفر  النقل 1  
guidance/en/-http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel-guidance/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel-guidance/en/
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 األولي الفرز رابعًا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م ارزمية الفرز األ له :0الشكل 
 
 

 تعرضم ا ممن يحتممل أن يك نم ا  مة أ ، ظهر  عليه  األعمرا  المسافرين اللين تحةة ا  العملية الته األولي الفرز
المملين لمم  يممت  تممةري ه  علممى الصممحة العم ميممة أ  لمم  يحصممل ا علممى تممةريب فممراة يمكممن لأ.   لمممر  فيممر   اشي مم ال

، الممممر  الكتشممماف عامممما  المسمممافرين ماحظمممة( 0 )الشمممكل األنشممم ة  تشممممل. الفمممرز األ لمممه اممملا   مممه الجمممراء
   المما ر. الصحة العم مية لتحةية است يان  استعرا  تجمي  االست يانا ،  1الت زي ،   ةرجة الحرار ،  يا  

 
علمى مممتن  صمع ةا  ين غمه رفم    شجمراء المزيمة ممن التقيمي . الفررز الثرانو  ين غمه الحالمة المسمافرين التماليين اللمى 

 الثان ي. الفرزعملية  مال الت صيا تقةي     ،مزية من التقيي ال  سيلة السفر اللى أن يت  الجراء
 

                                                             

 . ة يت  ت جيه المسافرين للحص ل على است يان الصحة العم مية فه نق ة المغاةر   هةف تيسير عملية الفرز   0

 الفرز األ له

ال تظهر على 
المسافر عاما  
أ  أعرا  لمر  

 فير  اشي  ال

ال أجاب 
المسافر على 
است يان الصحة 
 العم مية  نع ؟

ال تتجا ز ةرجة 
 83حرار  المسافر 
 ةرجة مط ية؟

األ ممل علممى  اللا كانم  اشجا ممة علممى
أحممممممة األسممممممطلة  ممممممنع ، فيممممممت  الحالممممممة 
المسمممممممممافر اللمممممممممى الفمممممممممرز الثمممممممممان ي. 
 تممممرف  السمممممل ا  صمممممع ةا علمممممى 
ممممممممتن  سممممممميلة النقمممممممل اللمممممممى أن يمممممممت  

 استكمال التقيي .

يق   المسافر ن  استكمال االست يان التعلق  الصحة العم مية،   يا  ةرجة الحرار .  يت لى العامل ن 
 ناء  على رسيته ،   مراجعة است يان المكلف ن  اجراء الفرز األ له تقيي  حالة المسافر المرضية 

 .الصحة العم مية الماص  المسافر

  ة ي اصل المسافر الجراءا  تسجيل ال ص ل فه الحاال  التالية:
فه است يان الصحة العم مية الماصة  المسافر "ال"اللا كان  اشجا ة على جمي  األسطلة ال ارة  •     
ل  تظهر عليه أية عاما  أ  ل  ي لغ عن أي أعرا  للمر •     
فهرنهاي  أ  أكثر. 400.1 أ ةرجة مط ية  83ل  يكن يعانه من حمى  تصل ةرجة حرارته اللى •     
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فيرروس مررض يتطرابق مرع مررض  أو أعرراض عالمراتأحرد  على األقرل يظهر عليهمالذين  المسافرون -ألف
 اإليبوال: 

 الشع ر  الحمى أ ، ةرجة فهرنهاي  01102 أ  1ةرجة مط ية 84 تزية عن حمى ●
 صةا  شةية ●
 آال  فه العضا  ●
  هء ●
 سهالال ●
 ال  ن أ  المعة  آال  فه ●
 كةما  أ  معر ف الس بغير  النزيف ●

 
 :عن احتمال تعرضهم لمخاطر مرض فيروس اإليبوال األولي رزالف كشف المسافرون الذين -اءب
 

 :اشي  ال ما يلهلم ر مر  فير    المسافرين تعر الته  األنش ة  تشمل
 للرعايممة الصممحية فممه مكممان أ  فممه المنممزل ي  ال مماش مصممابفممرة  رعايممة أ  الم اشممرال ممةنه االتصممال  ●

شممص  جسم سم اطل ل عرضمه شمكل التعمر   أ ، المناسم ة الشمصميةحمايمة معةا  ال ة ن استمةا 
الناجمممة عممن  صمما ا اش )مثممل الشمصممية حمايممةمعممةا  ال علممى الممرغ  مممن اسممتمةا  ي  ال مماشمصمماب 
   (؛ مز اش ر

 مممر  فيممر   اشي مم ال جممراءمممن مممات ا مممن لالماصممة   قمم   الممةفن أ الجثمممان  العممةاة المشمماركة فممه ●
 ؛المناس ة الشمصية حمايةمعةا  الة ن استمةا  

 حمايمةمعمةا  ال ة ن اسمتمةا  اللي يت  فيه معالجة عينما  ممر  فيمر   اشي م ال فه الممت ر العمل ●
 ال ي ل جية.السامة  احتيا ا  ات ا  أ  المناس ة الشمصية

 
الماصة  م ر احتمال التعر  لمر  فيمر   اشي م ال علمى نمم لج العمان الصمحة  المعل ما  تسجيل يت  س ف  

 امسالءصمع ة  كمللم رفم  ين غمه كمما. األ لمه الفمرز مم ظفه   مل مراجعتمه ممن  سميت  العم مية المماص  المسمافر،
 حتمممى الثمممان ي، الفمممرز أثنممماء المزيمممة ممممن التقيمممي  للممممما ر اللمممى أن يمممت  الجمممراء  سممميلة السمممفرعلمممى ممممتن  المسمممافرين

 .  للمر  عاما  أ  أعرا  أية تظهر عليه  ل  ل 
 

 .المسافرم مية الماصة  الع الصحة العان نم لج من عينة 4 يستعر  المرفق 
 

 األولي رزالف تنفيذ
 

فمرة ممن  لكمل  المسمافراشعمان عمن الصمحة العم ميمة المماص  نم لجاستكمال  المسافرين جمي  من  لبي    س ف
نممم لج اشعممان عممن الصممحة العم ميممة الماصممة  اسممتمةا   سمميت . السممفر مرفممق اللممى الممةم ل عنممةالمجم عممة أفممراة 

 24 مالمم مممال تظهممر علمميه  أعممرا  ةأيمم عممن مممن الت ليممغ لاتيمما   لمسممافرينتمكممين ا ل التعممر ، م ممر لتقيممي   المسممافر
  مة يتم لى ال مالغ ن اسمتكمال نمم لج . لممما ر اشصما ة الماضمية 40 مالم األيما  ممال التعمر  أ  الماضية، ساعة

                                                             

ةرجة الحرار   ةرجة فهرنهاي   اه أ ل من 01102 ةرجة مط ية أ  38ي صى  المعاير .  نقتر   للفرز األ له 1   
 ةرجة فهرنهاي (. 01005ةرجة مط ية أ   3806المستمةمة فه الفرز الثان ي )
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 غيمممر مسممماعة  المسمممنين فمممه مجمممم عته  أ  أل فمممالنيا مممة عممن ا اشعممان عمممن الصمممحة العم ميمممة الماصمممة  المسمممافر
 .  األس اب من لمجم عة است يان استكمال على القاةرين

 
 المسمممافرين احظمممةم مممم  االسمممت يان، اممملا علمممى اشجا ممما  مراجعمممة المممم ظفين المعنيمممين  مممالفرز األ لمممهعلمممى  ين غمممه

 مممم  عمممة  اللمممم  الحمممرار  ةرجمممة   يممما  ،مممم  ممممر  فيممر   اشي ممم التت ممما ق التمممه  عامممما ال   عمممرا األ الكتشمماف
 اللمى" نعم " ممن االسمت يان بيجي م ن علمى أي جمزء  الملين ينالمسافر  ين غه الحالة (. 4 الصفحة فه الحاشية انظر)

 .التقيي  من مزيةشجراء ال الثان ي الفحص
 

ممم  تت مما ق أ  ي لغمم ن عممن ظهمم ر أعممرا   المسممافرين المملين تظهممر علمميه  أعممرا  المممر   ين غممه كممللم الحالممة
 ةرجممة  تصممل لمملين يعممان ن مممن الحمممهين المسممافر  ين غممه كممللم الحالممة ا. اللممى الفممرز الثممان ي مممر  فيممر   اشي مم ال

الفمرز  ممال  حسمب نتيجمة  يما  ةرجمة الحمرار  أعلمى، أ ( فهرنهاي  ةرجة 01102) مط ية ةرجة 84حرارته  اللى 
 .  الثان ي رزالف اللى اششار  ين غه  الحمى، الشع ر عن ي لغ ن اللين أ لطم أ  حرار ،ال ةرجةل األ له

 
. الفمرز عمليمةممن   احمةا   امه تمثمل عنصمرا    المشمت ه فمه الصما ته   مسمافرينتحةيمة ال الحمرار  ةرجة من  يا  يقصة 

 .الحرار  ةرجة  يا  أجهز  حساسية ناسبلت ةرجة مط ية 84 حرار  ةرجة ت  تحةية 
 
 مزيمةال الجمراء اللمى أن يمت   سميلة السمفرممتن  اللمى الثمان ي رزالفم المحمالين اللمى المسافرين جمي  صع ة رف  ين غه  

 .للمما رالتقةير لمة  التعر     التقيي  من
 
 :  فه الحاال  التالية األ له رزالف  عة رحلته  المسافر ن  اصلي  ة  

العمممان الصمممحة العم ميمممة الماصمممة  نمممم لج جميممم  األسمممطلة الم ر حمممة فمممه علمممى اشجا ممما اللا كانممم   ●
 ؛"ال"  المسافر

 ؛للمر  أعرا  ةأي عن ل  ي لغ ا أ / عاما  ةأيعليه   تظهراللا ل   ●
( فهرنهايمم  ةرجممة 01102) مط يممة ةرجممة 84  صممل  ةرجممة حممرارته  اللممى  حمممى لممةيه  اللا لمم  يكممن ●

 .  أعلى أ 
 

  األولي رزللف التشغيلية االعتبارات
 اللمى  صم له   مجمرة لجميم  المسمافرينالعمان الصمحة العم ميمة الماصمة  نممالج لت فير نظا  النشاء ○

   ؛للمغاةر  ال ري المع ر أ  الميناءأ   الم ار،
، للمسممافرين  صمري الجمراء فممرزعلممى كيفيمة  تمةري ه   األ لممه رزالفم المعنيممين  ماجراءالعماملين  امتيمار ○

تمممةريب علممممى  أ    ممممه تمممةريب اللممممى يحتممماج ن ال األ لمممه فرز يمممة أن امممسالء العمممماملين المعنيمممين  ممممال
   ؛الصحة العم مية

  مكافحتهمما العممة   ممن ال  ايممة احتيا ما  مممن  غيرامما المناسم ة الشمصممية حمايمةال معممةا  اسمتمةا  ○
 انظممممممر) المرضممممممى المسممممممافرينحالممممممة  تقيممممممي  عنممممممة( اليممممممةين نظافممممممةاشلتممممممزا    المثممممممال سمممممم يل علممممممى)

 معممةا االرشماةا  الماصمة   أن تم فر ال كالمة المعنيمة  الصمحة العم ميمة  ين غمه(. أةنماا 0 الجمة ل
 المم ظفين  تمةريب ،الشمصمية معمةا  الحمايمةممن  الت كة من ت افر عمةة كماف    . الشمصية حمايةال

   صحي ؛  شكل استمةامها على
 ؛الحش ة للسي ر  على األمن أفراة امتيار ○
   األ له؛ الفرز منا ق اللى ال ص ل من للحة م لةامتيار العاملين فه نقا  ال ○



 منظمة الصحة العالمية  10

 ة تهممما مممن للت كممة ة ري  شممكل اممما امت ار أة ا   يمما  ةرجمممة الحممرار   ممة ن لممم   معمماير مممن  ت كممةال ○
 مممن م ضم  امم  كمما الحممرار  لمةرجا   مه المسممم   الن ماقمممن  ت كيمة ال(. الصممانعين لتعليمما   فقما  )

 ؛المصنعة الشركا    ل
  غيممة الحممالته    للعممة  تعرضممه المحتمممل المسممافرين أ المصمما ين  علممل  للمسممافرين المممرافقين امتيممار ○

   الثان ي؛ الفرز الى
 ؛الثان ي المحالين اللى الفرز للمسافرين األمنت فير    األمتعةنقل  فه المساعة  مةما  قة ت ○
 ت هير المعةا  المستمةمة فه فرز ةرجا  الحرار ؛ ○
  ممما فممه للممم اسممتمةا ، نقمما  الممةم ل مرافممق فممه جميمم  ةاشصممحا  الر تينيمم مممةما تمم فير ضمممان  ○

 ؛األيةي للمسافرين م هرا 
القصممم   شجمممراء المزيمممة ممممن فالحمممة ة .  يممما  ةرجمممة الحمممرار  أجهمممز  حساسمممية  عمممين االعت ممماراألممممل  ○

علمى . فحساسميةفمه ممة  ال لتصم يب االمتافما  ةرجة مط ية 8403 أ ل من يجب أن تك ن التقيي 
العمممان الصمممحة  جفمممه نمممم ل مط يمممة ةرجمممة 84اللمممى ، يمممت  االلتمممزا   ةرجمممة حمممرار  تصمممل سممم يل المثمممال

 العم مية الماص  المسافر.
 

 الفممرز ال اجممب علممى العمماملين فممه مجممال العممة    مكافحتهممامممن   ال  ايممة االحتيا مما  الماصممة 0 الجممة ل
 األ له اتمالاا

 ؛القفازا  ارتةاء ●
 اللين يت  فرزا ؛ المسافرين عن  عيةا   احة  متر ال تقل عن  ةر اشمكان على مسافة الحفاظ ●
 ؛ ةر اشمكان المسافرين تجنب لم  ●
شمممص التجنممب لممم  فيممت  الفممرز،  أثنمماء أصمميب   عكممة أ  حمى ممال المسممافر الصمما ة تمم  اكتشممافاللا  ●

 لمزيمة ممن التقيمي  همةف الجمراء ا يالفرز الثمان   عن نالمسس لي العاملين  االتصال على الف ر   ري الم
 للحالة؛ السريريت فير التة ير   

 القفازا . الزالة  عة  الماء  الصا  ن أ  فرم األيةي المعتمة على الكح ل  محل ل األيةي تنظيف ●
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 الفرز الثانو خامسًا:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفرز الثانوي

 
 ل غاريتما  الفرز الثان ي :4الشكل 

 
شصمما ته  أ  تعرضممه   مزيممة مممن التقيممي ال اللممى حمماجته األ لممه حممةة الفممرز  المملين يتعلممق الفممرز الثممان ي  المسممافرين

علمى تمةريب فممه الصمحة العم ميممة أ   نحاصممل   ين غممه أن يقم   عمامل ن . مممر  فيمر   اشي م الالعمة    لممما ر 
 .الفرز الثان ي  اجراء تةريب   ه

 
الفممرز  حممالين اللممىالم األفممراةممم  معمقممة  ةمقا لممأ  مهنيممين   يممين فممه مجممال الصممحة العم ميممة  الجممراء مهنيممينيجممب 
جممراء   ، العممان الصممحة العم ميممة للمسممافرنممم لج  اشجا مما  المم ارة  فممه  ين غممه التحقممق مممن. الثممان ي  فحممص   ممها 
 الممملي يشممممل ، العمممان الصمممحة العم ميمممة للمسمممافرنمممم لج  ين غمممه الرفممماق . ممممر  أممممر  الحمممرار    يممما  ةرجمممةمركمممز 

حفمممظ  للمسمماعة  فممه الثممان ي مقا لمممة الفممرزالماصممة  مماجراء  ممم  النمممالج، األ لمممه المسممس لين عممن الفممرز ماحظمما 
 .السجا 

 
، م ميمممةالصممحة الع  تمممةا ير القيمم ة المفر ضمممة علممى السممفر  شممم ن نهاطيممة  ممرارا  اتممممالعقممب الفمممرز الثممان ي ن غممه ي

م مار،  الماحظة أ  الرصة ممن منظم ر الصمحة العم ميمة ، العاج ال  ه للتقيي  اشحالة فه للم  ما  السمل ا   ا 
 .ال  نية للصحة العم مية

المسافر ن المحال ن شجراء المزية من التقيي .  يشمل الفرز الثان ي الجراء مقا ا  م  المعنيين 
 الصحة العم مية،  استكمال النم لج الماص  الفرز الثان ي،  معا ة   يا  ةرجة الحرار .   ة يشمل 

 الا أيضا  الجراء فص    ه مركز.

   ة ي اصل المسافر ن تسجيل ال ص ل فه الحاال  التالية:
 اشي  ال،ل  تكشف مقا لة المعنيين  الفرز الثان ي من منظ ر الصحة العم مية عن مما ر معر فة  التعر  لمر  فير     •

 فقا  لمقا لة المعنيين  الفرز الثان ي من منظ ر  اشي  الل  تظهر أي عاما  أ  ل  ي لغ ا عن أية أعرا  تت ا ق م  مر  فير     •
 الصحة العم مية،

 الثان ي الفرز اي  أ  أعلى  فقا  لما أكةةرجة فهرنها 01005ةرجة مط ية أ   3806يكن لةيه  حمى   صل  ةرجة حرارته  اللى  اللا ل    •

 يا  العاملين المعنيين  الفرز  اجراء 
المقا ا  المتعلقة  الصحة العم مية، 
   استكمال النم لج الماص  الفرز الثان ي

 يا  ةرجة 
 الحرار 

الجراء القاطمين  الفرز الثان ي لعملية التقيي   فقا  
 العم ميةشرشاةا  سل ا  الصحة 

رف  صع ة المسافرين على 
متن  سيلة النقل.  اشحالة اللى 

مرفق   ه للعاج أ  
الماحظة  الرصة من   ل 
 مرافق الصحة العم مية

الجراء فحص 
   ه مركز

+ + 
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ممما ل تت مما ق ممم  مممر  فيممر   اشي مم ال  فقمما   سممريرية  أعممرا  عاممما  تظهممر علمميه المملين  نيالمسممافر منمم    يجممب
حالته  شجمراء على متن  سيلة السفرصع ة ال من  يالثان رزالف أكةا   ين غمه أيضما   لعماج.ل   الضمافهتقيمي    مه   ا 
 .العم ميةالصحة المعنية   سل ا  المناس ةال  ااال

 
انتهمماء  حتممىللسممفر  صممع ةال مممن تعرضممه  لمممر  فيممر   اشي مم ال  يالثممان رزالفمم أكممة ين المملينالمسممافر  ين غممه منمم  

 ةالفاشممي رسمماطل عممن ممم اة العاميممة تتضمممن اممسالء المسممافرين  ين غممه الع مماء. ي ممما   40 المقممةر   نحمم  الحضممانة فتمر 
المعنيمممة  الصمممحة السمممل ا   ين غمممه الم مممار  . عمممرا األ ت ممم ر اللا   هممما العممماجاألمممماكن التمممه يمكمممنه  التمممما    

احتممال  ت مةأ ممنالتمه  الحضمانة فتمر  م ال همسالء األفمراة الرصمة اليم مه ل لتم فير المناسم ةاتمال الترتي ما     العم مية
 .المحله  الة له على السفر فر   ي ة ين غه  اللى مر  فير   اشي  ال. التعر 

 
 شمممص يعممانه مممن مممر  أليالسممما  ال ين غممه ،  ممالل اط  الصممحية الة ليممةالمعنيممة  لجنممة ال مم ارولت صمميا     فقما  
اشسمعاف  )مثمل اشمماء ال  مه المناسمب. ممن السفر جزءا  ما ل  يكن الا  السفرمر  فير   اشي  ال   م   ا قيت

 .مقةما  اء ال  ه معمليا  اش  صاري  الماصةالتصةار الجراءا   ين غه التم ي  ش(. الج ي
 
 فه الحاال  التالية:  يي اصل المسافر ن رحلته   عة الفرز الثان ة   

 ؛ل  تكشف مقا لة المعنيين  الفرز الثان ي عن مما ر معر فة  التعر  لمر  فير   اشي  ال ●

 لمم  تظهممر علمميه  أي عاممما  أ  لمم  ي لغمم ا عممن أيممة أعممرا  تت مما ق ممم  مممر  فيممر   اشي مم ال  فقمما   ●
  الفرز الثان ي؛ا لة م  المعنيين للمق

( فهرنهايمم  ةرجممة01002) مط يممة ةرجممة ..84  صممل  ةرجممة حممرارته  اللممى  حمممى لممةيه  اللا لمم  يكممن ●
 .  لما أكةا الفرز الثان ي أعلى  فقا   أ 

 

 الثانو  تشغيلية تتعلق بالفرز اعتبارات
 ين غممه أن . حسممب الحاجممة ، تممةري ه  للمسممافرين الثممان ي الفممرز  مماجراء المكلفممين امتيممار الممم ظفين ○

 التةريب على الصحة العم مية. يك ن لة  القاطمين  الفرز الثان ي  ةر من التةريب ال  ه أ 

علمى كيفيمة فمرز أعمرا  ممر   األ لمه الفرز م ممن يق مم ن الملين سميت ل ن تمةريب المم ظفين تحةية ○
الحماال  المحتممل الصما تها  ممر  فيمر   اشجراءا  ال اجب ات اعها لإل اا عمن فير   اشي  ال   

 .اشي  ال

نظافمة  )علمى سم يل المثمال األممر  االحتيا ما   اتممال المناس ة معةا  الحماية الشمصية استمةا  ○
ال اجممب اتمالاممما  االحتيا مما  )يمكممن اال ممما  علممىالمرضممى  المسممافرينحالمممة  عنممة تقيممي ( اليممةين

المعنيممة   كالممةال علممى ين غممه . أةنمماا( شجممراء الفممرز الثممان يلمكافحممة العممة    ال  ايممة منهمما  الازمممة 
  ين غممه الت كممة مممن تمم فير الشمصممية.تقممةي  اشرشمماةا  المتعلقممة  معممةا  الحمايممة  ال  نيممة الصممحة 

 . شكل صحي  على استمةامها عاملينال تةريب   الشمصية حمايةمعةا  ال من عةة كاف  

تت ما ق مم    أعمرا  عمن عامما   حثما   المسمافرينحالمة  تقيي ح ل كيفية  م ظفينةي  الرشاةا  للتق ○
 .مر  فير   اشي  ال

  لكممممنه  المسممممافرين مممممن لممم  تظهممممر علممميه  أعمممرا  مممممر  فيمممر   اشي ممم ال النشممماء عمليمممة شحالمممة ○
فمممه  مممممن ظهمممر  علممميه  أعمممرا   يشمممت ه لسمممفررفممماق ا  مممما فمممه للممممتعرضممم ا لممممما ر اشصممما ة، 

للتممةما  مممن  اللممى السممل ا  المعنيممة  الصممحة العم ميممة التماسمما  ، اشي مم الالصمما ته   مممر  فيممر   
     يل رصة األعرا .

   .مزية من التقيي ال ترتيب ت مين مكان مس   لعزل المسافرين المرضى ريثما يت  ت مين تحةية  ○
 .المرضى أ  اللين تعرض ا لمما ر العة   للمسافرين ثقيفيةالت المعل ما  العةاة ○
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، فممرزا المملين تمم   المسممافرين عممن أعممةاة ال يانمما   يممجمت ممما فممه للممم ، ةار  ال يانمما النشمماء  ممرق ش ○
(، 7 رفممق)الم لسممجل الفممرز الثممان ي نممم لجمرفمق    .لنمممالج الفممرز الثممان ي المسممت فا التممزين اآلمممن   
 (.4 رفق)الم الماص  الفرز الثان يتقرير م جز ال   (2)المرفق  السفرالماص  رفاق  سجل ال

ممممتن  الصمممع ة علمممى مممرف    النقمممل ال مممريالشمممحن شمممركا  شمممركا  ال يمممران    ش ممماا عمليمممة نشمماءال ○
 . سيلة السفر

 
 الواجب على العاملين  من العدوى ومكافحتها الحتياطات الخاصة بالوقايةا

 الثانو  اتخاذها في مجال الفرز
، غيمر نفمال   كمما    يلمة، ثم ب تسمتمة  لممر   احمة القفمازا  التمه : التالية معةا  الحماية الشمصية ارتةاء •

مم   التمه تغ مه األصما  األحليمة   (، نظمارا   ا يمة أ  ةر  لحمايمة ال جمه )أي،  حمايمة العينمين  نا  ال جه
،  حمايمممة العمممين  نممما  ال جمممه الم ا مممة التمممه تغ مممه الكاحمممل.  يعت مممر أ  األحليمممة األحليمممة أغ يمممة اسمممتمةا 

ضمممافة     ممممن م مممر اللا كمممان انمممام أي نفمممال ممممن األمممم ر المهممممة ماصمممة ثممم بال كمممان اللا  اسمممتيم مطمممزرا 
أ  النزيمف  ء)علمى سم يل المثمال اللا كمان الممري  يعمانه ممن القمه الجسم سم اطل  أ  المة  رلالالتعر  اللمى 
 (.أ  اشسهال

لتفممماةي  معمممةا  الحمايمممة الشمصمممية  عنايمممة،الزالمممة أ  المممتملص ممممن الماصمممة   ضممم  أ   اشرشممماةا  ات ممما  •
 الجس .  الة  أ  س اطل التل ث

مزيمة مممن المقا لمة  ال شجمراء المن قمة المحمةة  اللمى المممري  عنمة مرافقمة معمةا  الحمايمة الشمصمية اسمتمةا  •
 .فه الا المن قة فق  معةا  الحماية الشمصية ارتةاء  من ث التقيي ، 

 :األيةي المعتمة على الكح ل فه األ  ا  التالية فرم محل لالماء أ   الصا  ن    تنظيف اليةين •
 ؛معةا  الحماية الشمصيةارتةاء القفازا     ض     ل ○
 ؛للمري  تعقي  نظيف/ت الجراءا  أي   ل تنفيل ○
 لة  المري  أ  س اطل جسمه؛ الفعله أ  التعر  للتعر  مما ر  عة أي ○
 ؛المري  فه محي  المعةا  المل ثة /األشياء /األس  ( يحتملالته  )حتى  عة لم  ○
 .معةا  الحماية الشمصية الزالة عة    ○

 
 .مري  كل مسافر رعاية  عة الشمصية ةمعةا  الحماي تغيير •
لل  ايممممة  معممممةا  الحمايممممة الشمصممممية أثنمممماء ارتممممةاء  التجمممم لاألشممممماص  األشممممياء    األسمممم   لممممم  تجنممممب •

 التل ث. من

 المل ثة. الماصة  م  استمةا  القفازا  الحماية الشمصيةمعةا   ض  تق    أ   جهم ال تلم  •
  النفايممما  أكيممما  مانعمممة للتسمممرب ماصمممة، فقممم   مممالتملص منهممما فمممه معمممةا  الحمايمممة الشمصمممية عنمممة الزالمممة •

 صناةيق القمامة المغ ا .   المعةية،
 .من معةا  الحماية الشمصية الته تستمة  لمر   احة  أي اعاة  استمةا   ال تق  •
منفصممملة  مانعمممة للتسمممرب أكيممما  فمممه التمممه يمكمممن العممماة  اسمممتمةامها   معمممةا  للحمايمممة الشمصمممية أي ضممم  •

 مناسب.ت هيراا  شكل    لتنظيفها مغ ا صناةيق  ممصصة للنفايا  المعةية   
 مماشي  ال أ  غيراممما مممن المممم اة  الشمممص المصمممابسمم اطل جسممم  ل  مم ن تكممم ن  ممة تعرضممم  سمما رم القلمممق اللا •

.  الصمما  ن  الممماء الجلممة المتضممرر سمم   مم  علممى الفمم ر  غسممل    العمممل، فت  ممف عممن الماصممة  المصمماب
. يمكنممممم غسممممل العينمممين محلممم ل ممممن الميمممماا أ   كميممما   فيممممر  المتمممم ثر  األغشممممية المما يمممة  ين غمممه غسمممل

 لمتا عة.المشرف عليم ل لب المزية من ا  االتصال
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 الطبية اإلحالةسادسًا:   
 

اال لمه  الفحمص ممال تت ما ق مم  ممر  فيمر   اشي م ال عاما   أعرا عليه   تظهراللين  المسافر ن سيحتاج
المرافممق  ممم  للتنسمميق عمليممة.  ين غممه العممةاة مرفممق   ممه ال  يممة فممه  الرعايممة التقيممي  اللممى الجممراء المزيممة مممن  الثممان ي
التممه  شمغيل القياسميةالجمراءا  الت كجمزء ممن العم ميممة المناسم ة سمل ا  الصمحة الم مارعمن  ، فضما  المحليمة ال  يمة

 ين غممه تز يممة المسممافرين  ممالم اة اشعاميممة التممه تضمممن معل ممما  تصممف سمم ب  .تسمم ق تنفيممل الفممرز عنممة المممر ج
 .اشحالة ال  ه  الرعاية ال  ية  مكان تقيي الحالته  اللى المزية من ال

 
لا اشت ه للصمحة   لقما   التمه تثيمر األممر   ممر  فيمر   اشي م ال أ  أي ممن األممرا  السمارية مسمافرفه الصا ة ال  ا 
االاتممما  ال اجممب   ين غممه اليمماء نقلممه اللممى المرفممق ال  ممه. ، فقممة يكمم ن مممن الضممر ري عممزل المممري  أثنمماءالعم ميممة

االحتياجمما   ين غممه تقيممي    .حتياجمما  النقممل  المممما ف التممه تتعلممق  سممامة مممن يق ممم ن  نقممل المسممافر المممري ال
املا  معالجمةين غمه    .الملين  مة ال يلتزمم ن  ماشجراءا مسمافرين تعاممل مم  الللتحضمير لل النفال القان نس ل    األمنية

 .الماصة  معايير التشغيل القياسية  ثاطقال ض   عنة االعت ارا 
 

جميممم  منممم  ين غمممه    ال  يمممة. الرعايمممةالتمممما  علمممى  التمممه تج مممر األفمممراة القان نيمممةاآلليممما   فمممه النظمممر  ين غمممه أيضممما  
 ممتن  سميلة السمفر علمىالصمع ة ممن  الفرز الثمان ي  عة الجراء المحالين شجراء المزية من الفحص ال  ه المسافرين

 النظمر فمه اتممال تمةا ير يمت  أيضما   مة   . م ميمةعلمى الصمحة الع م مرا   يمثلم ناللى أن يمت  الت كمة ممن أنهم  لم  يعم ة ا 
 .العم مية من   يل العزلللصحة  الضافية

 
 المفروضة على السفرالقيود سابعًا:   

 
مممن ظهمر  علميه  األعمرا    نالمسمافر  الممما ر التمه يمثلهما لحمة ممناللى ا على السفرالمفر ضة القي ة   تهةف

مممن  األ لممه  الثممان ي رزالفمم مممال  التممه تمم  تحةيممةا المسممافرين منمم الن . أ  المملين تعرضمم ا لمممر  فيممر   اشي مم ال
اللممى  لممةان   فمماة  مممر  فيممر   اشي مم ال منمم  فممهيسمماعة  الحممافا  أ الق ممارا   السممفن    ال مماطرا  التجاريممة صممع ة
 المعرضمين لأشمماص م ميمةالصمحة الع ت صميا  مم   يت افمق ،ال ما   أفمراة  الركمابسماطر  كمما أنمه يحممه. أممر 

ظهممر  ممممن  ألشممماصا سممفر لتقييممة قان نيممةال  ين غممه كممللم النظممر فممه اآلليمما  فممه ال لممةان المتضممرر . مممما رلل
انتقمال العمة   اللممى   م ممرا   الشممص ال يمثمل عنممةما القيم ةاملا  رفمم ل   ،علميه  األعمرا  أ  المملين تعرضم ا لإلصما ة

 مرين.اآل
 
 فمرز أ  /  السمفر، الشمر   فمه   مل الملين تم  تقييمة سمفرا  األفمراة   سمماء  اطمة عةاةال لنظ  الترصة الصحه يمكن  

الممملي ظهمممر  عليمممه األعمممرا   المشمممت ه فمممه  أن الشممممص االعت مممار  عمممين اممملا النظممما  ين غمممه أن ي ممممل  الممممر ج.
ممن ثم  يجمب   ( اشسمعاف الجم ي )مثمل  النقمل اء ال  مهمملإل ترتي ما  ماصمة فمه ظمل  السفرله  يسم  الصا ته  ة
 الصةار التصاري  لهلا الحاال .الجراءا   تم ي 

 
 إدارة البياناتثامنًا:   

 
 عنممة فممرزالالتممه يممت  تجميعهمما أثنمماء  السممجا   الممتملص مممنتسممجيل، ال،   تمممزينالعمليممة  الةار  ال يانمما  اللممى تشممير

ةممال ال يانما ،  فقما  اللكتر نيمة     اعمة   يانما  النشماء أ  /  حفظ السجا  ال ر يمة   ة يشمل للم المر ج. للمم ارة  ا 
 المتاحة.ال نية األساسية   
 

رز  مرام  الفمم ن مماق معل مما   يمممة حم ل تمم فر الممر ج الفممرز عنمة م مة مممن  شمكل مناسممب كجمزءال يانما   الةار الن 
 .المستق لفه  االعت ارا اتمال القرارا   تنفيل فه المعل ما   الا تساعة  .  فعاليتها
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 :ما يله ةار  ال يانا الرطيسية ش المها   يمكن أن تشمل
تمم  اسممتكمالها  التممه الممم جز السممجا   التقممارير  النمممالج    االسممت يانا  ضمممان جمم ة ل مراجعممة الجممراء -0

 . اكتمالها المعل ما   ض  للت كة من 
 سممابتحال ال ر يممة السممجا   التقممارير الممم جز  النمممالج    االسممت يانا  مممن يممة يا   المعل ممما  اسممتمراج -4

فممه  األ لمه الفممرزالمملين يسمتكمل ن  األفمراة، عممةة )علمى سمم يل المثمال األساسممية ال صمفية اشحصماءا 
 (.الي   ال احة

 النممممالج  السمممت يانا  ا ممم  نسممم  ا ممممن ةممممال ال يانممما ال حتمممى يمكمممن  اعمممة   يانممما  اللكتر نيمممة العمممةاة -8
 المعقة .األساسية    ال صفية اشحصاءا   هةف احتسابالسجا   التقارير الم جز    

 .المقية سفرا  اللى  اطمة من السفرالضافة األفراة الممن عين  -2
 المر ج. رزف أثناء المسافرين   سماء قية سفرا الم  اطمةمضااا   -2

 
 المراجع

 
Centers for Disease Control and Prevention, Ebola Outbreak: Airport, Border, & Port of Entry 

Resources for Use by International Partners.  

http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/ebola 

 

WHO Ebola Event Management at Points of Entry, Interim Guidance. 

 poe/en/-management-http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/event 

 

WHO Travel and Transport Risk Assessment, Interim Guidance for Public Health Authorities 

and the Transport Sector.  

guidance/en/-http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel  

 

WHO Statements on the Meeting of the International Health Regulations Emergency 

Committee Regarding the 2014 Ebola Outbreak in West Africa, 8 August 2014, 22 

September 2014, 23 October 2014. 

http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/en/  
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http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/ebola
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/event-management-poe/en/
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http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/en/
http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/en/


 منظمة الصحة العالمية  16

 المرفقات
 

 عند نقاط الدخول: فرز الخروج القائمة التفقدية: ملخص 0المرفق رقم 
 

 أعممرا  األشممماص المملين يعممان ن مممن الصممحة العم ميممة المسمتمةمة لتحةيممةأحممة تممةما   امم  الخررروج الفرررز عنررد
يمكمن    الممما ر علمى رزالفمتمةا ير   تسمتنة ممن السمفر. لمنعه  تعرض ا لمما ر مر  فير   اشي  ال، أ  محتملة
 . نقا  المغاةر  ال حرية ال رية معا راللم ارا     ما يت اء  م  اتكييفها 

 
 فيمممر  اشصممما ة  تعرضممم ا لممممما ر  أ عمممرا ، أ،   عامممما  الممملين تظهمممر علمميه  مسمممافرينال يحمممةة :األ لمممه رزالفمم
 ي  ال.اش
 
 التنفيل:   ل

 :ما يله تحةية األ له رزللف  القياسية التشغيل تةا ير العةاة 
الفممرز  تنفيمملفيهمما سمميت   التممه ( الك ممر المعمما ر ال ريممة  الممم ان    الم ممارا  الة ليممة ) مغمماةر الا  نقمم

   عنة المر جاأل له 
 من نقا  المغاةر  نق ة فه كل شجراء الفرز األ له الم    المناسب

 :ما يله من احتياجا  الت ظيف تحةية
 الفرز   نالقاطم
 األمن
 محةة  لغا اللى   نمترجم الاةار  ال يانا ، من يق م ن  ، على س يل المثال،  ناآلمر 

،  ممة ن لمممم  الحمممرار  ةرجممة قيمما م )مثمممل ةرجممة الحممرار  رزلفممم ممممن اشمممةاةا  الازمممةحتياجمما  اال تحةيممة 
 (معةا  الحماية الشمصية

 ال  اريا ( ) ما فه للم حرار الةرجة  رزفل اشمةاةا  الازمة شراء 
 :على الم ظفين تةريب

 األ له الجراءا  الفرز
 أة ا   يا  ةرجة الحرار   ة ن لم  استمةا 
   المناس ة الشمصيةلحماية معةا  ا استمةا 

 التعمر  المحتملمة أ  ي م الاش عرا  المتعلمق  م  العمان الصمحة العم ميمة المماص  المسمافرنمم لج  العمةاة 
 (4 رفقالم) للفير  

 لا  الصلة لغا الاللى  العان الصحة العم مية الماص  المسافرنم لج  ترجمة 
 الفاشمممية انمممةال   شممم نصمممناعة السمممفر ة اطمممر   ،  المسمممافرين  ممماة  المجتمممم  لتثقيمممف حملمممة العاميمممة العمممةاة 
 مثمممل، ثقيفيمممةالت يمممةاشعام غيراممما ممممن المممم اةأ  ،  الافتممما  الملصمممقا  )مثمممل ممممر جعنمممة العمليمممة الفمممرز   
 (9 المرفق فه ال ارة ملصقال
 (3، 2 المرفقا  سجا  الفرز األ له :)مثا    ال ر ت ك ال  الةار  ال يانا  احتياجا  تحةية 

 
 التنفيل:
 التشغيل القياسية للفرز األ لهمعايير  تنفيل 
 زمة للعاملين المعنيين  الفرزاشرشاةا  الماصة  معةا  الحماية الشمصية الا  اات  
  أعراضه المر  عاما   غية اكتشاف المسافرين احظةم 
 المتعلق  الصحة العم مية  ست ياناال  مراجعة ، يجمت،   ت زي  
 ةرجا  الحرار ل رزف الجراء 
 اةار  ال يانا ماصة   استراتيجية تنفيل 
 الرساطل اشعامية أة ا  ت زي   الرسال  



 منظمة الصحة العالمية  17

 الثان ي فيت  الحالته اللى الفرزالتعر ،  أ  عاما اللأعرا /  ا  اليجا ي المسافر اللا كان 
 فه الحاال  التالية رحلته  المسافر ن  اصل ة ي: 

 "ال" م ميةالصحة الع است يان فه الم ر حة على األسطلة اشجا ا  جمي اللا كان   
 المر   عاما   أعرا  أي من اللا ل  تظهر عليه  
 ةرجة فهرنهاي  01102 ةرجة مط ية أ  84 تزية عن حمى لةيه ل  يكن  

 
 اشحالمة السمفر أ تقييمة انمام حاجمة لتحةيمة مما اللا كمان ل  تم  تحةيمةا لينالم المسمافرين م اصملة تقيمي  :الثمان ي رزالف

 .ال  هلإلماء 
 
 التنفيل:   ل

 :ما يله تحةيةيت   
 للمر ج الثان ي الفرز تنفيل فيها سيت  الته النقل ال ريمح ا   الم ارا     الم ان 

  ريال المع ر الميناء أ ، ةامل الم ار الثان ي شجراء الفرز الم    المناسب
 من مال الفرز الليهاالمرضى المكتشفين  المسافرينسيت  الحالة  الته مرافق الرعاية الصحية

 :ما يله من احتياجا  الت ظيف تحةية 
 فه المجال ال  ه  مجال الصحة العم مية  نالعامل
 (ال  ه اشماءمزية من  هةف الجراء ال المكانية اشحالة) النقل
 األمن
 محةة  للغا  مترجمين الالةار  ال يانا ، العاملين فه مجال ، على س يل المثال،  ناآلمر 

 :على الم ظفين تةريب 
 الثان ي  الجراءا  الفرز

  ة ن لم   األشعة تح  الحمراء أة ا   يا  ةرجة الحرار  استمةا 
   المناس ة الشمصيةحماية معةا  ال استمةا 

معممةا  ،  ممة ن لممم  الحممرار  قيمما  ةرجممةم )مثممل ةرجممة الحممرار  رزلفمم شمممةاةا  الازمممةاحتياجمما  ا تحةيممة 
 (الحماية الشمصية 
 ال  اريا ( ) ما فه للم حرار الةرجة  رزفل اشمةاةا  الازمة شراء 
 (8 المرفق) عةاة للمقا لة المتعلقة  الصحة العم مية  غر  تقيي  الفرز الثان ياش 
 لا  الصلة لغا الاللى  م ميةالصحة العالمتعلقة   أسطلة المقا لة ترجمة 
 (01 المرفق) الرساطل اشعامية ت زي  /العةاة 
 (4، 7 مرفقينال الثان ي فرزال سجا  :)مثا    ال ر ت ك ال  ةار  ال يانا الازمة ش حتياجا اال تحةية 

 
 التنفيل:

 شاةا  الماصة  معةا  الحماية الشمصيةالقاطمين  الفرز لإلر   اات  
 (8 رفق)الم م ميةلصحة الع ا   المتعلقةمقا اال الجراء 
  أعراضه المر  عن عاما   حثا   الركابحالة  تقيي  
   حرار الةرجة  تكرار  يا  

 
  أنه   يالثان كشف الفرز اللا على متن  سيلة النقل الصع ة من نيالمسافر  من ين غه: 

 تت ا ق م  العة    اشي  ال عاما   أعرا  ظهر  عليه   
 ةرجة فهرنهاي  01002 ةرجة مط ية أ  8403 تزية عن حمىيعان ن من   
 السا قة ي ما   40 ممال ال تعرض ا لمما ر العة    اشي  ال  
 
   الثان ي رزالف على  ناء   الضافه  ه  شجراء تقيي  اشحالة ة ي صى 
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 غيراا من تةما  الصحة العم ميةالسفر على   ي ة  ة يت  تنفيل  
 اللا رحلته  المسافر ن  اصل ة ي: 

 "ال" المتعلقة  الصحة العم مية المقا لة رح  فه    الته على األسطلة اشجا ا  جمي جاء    
 ل  تظهر عليه  عاما  أ  أعرا  للمر   
 ةرجة فهرنهاي  01002 ةرجة مط ية أ  8403 تزية عن حمى لةيه  ل  يكن  
 
 ال اا الصحة العم مية: /ال  هتقيي  لاللى احالة اش
 
 التنفيل:   ل
 

 السل ا  ال  ية أ  م ميةالع للصحة الجراءا  التشغيل القياسية العةاة  
   (يالثان  ضمن الجراءا  التشغيل القياسية للفرز الةراجها  يت   ة) 
 اللى مرفق   ه المسافرين نقل الكيفية الته سيت   ها تحةية  
 :اش اا  النس ة لكل مما يلهالجراءا   تحةية  

 حاال  اشحالة لجمي  السل ا  ال  ية
 المناس ة م ميةسل ا  الصحة الع

 اللين سيق م ن  المساعة  فه حالة المسافرين غير الملتزمين أفراة األمن تحةية  
 التنفيل:
 المناس ة م ميةالصحة الع سل ة رالم ا  
 مناسبال   هالمرفق ال الم ار  
   هالمرفق ال المسافر اللى نقل  
 السفر تقيية  اطمة علىمن التقيي   مزيةلا تم  الحالته شجراء أي مسافر ض     
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 نموذج إعالن الصحة العمومية للمسافر الشكل: :4المرفق 
 

سمل ا  الصمحة العم ميمة الشمكل الم ارة  تسمتمة   شمة  أن ي صمى فمه  لمةم، نقما  المةم ل فه الفرز فه حالة تنفيل
لصممممحة الماصمممة  مممالفرز األ لمممه الة ليمممة  الممارسمممما   اشجمممراءا  م اءممممة يسمممهل م حمممة نمممم لج الن ت  يمممق أةنممماا.
 .اشي  ال فاشية مال، فه نقا  الةم ل المسافر

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 العان الصحة العم مية للمسافر

 
فمممممه  ي مممم الاش لفاشممممية اسممممتجا ة الصممممحة العم ميممممة كجممممزء مممممن جممممم  المعل ممممما  يممممت  امممملا النممممم لج. يرجممممى ممممملء

 ال  نيمممممة للقممممم انين  فقممممما   العم ميمممممة سمممممل ا  الصمممممحة اممممملا المعل مممممما  ممممممن   مممممل  سممممم ف تسمممممتمة  أفريقيممممما. غمممممرب
  ها. المعم ل

 
 المعل ما  الماصة  المسافر:

 
 :العربة المقصورة/ مقعد/رقم واسم: ال  البرية المركبة القطار/ السفينة/ رقم واسم الطائرة/

 ..................................................: االس  ................................. :()األسر  اللقب
  

 : .......................................ر   ج از السفر ...........: ..........ج از السفرالمصةر ل ال لة
  

 ....... السنة ..... شهرال .... ي  : التاري  المياة ...... السنة .... شهرال.. ..ي  ال ال ص ل: تاري 
 

 أنثى ........ ....: لكر..الجن 
 

 : ................................ال رية اشلكتر نه عن ان
 ............................................................ ال لة(: أ  اس  رمز ال لة ) ما فه للم ر   الهاتف

 
 .............................................................................................. :عن ان المنزل

 
 ي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما   40لمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة   العنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ان

 : ...............................................................................القاةمة
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 :المعل ما  المتعلقة  الصحة العم مية
 

 ال نع  ساعة الماضية من أ  من األعراض التالية؟ 24 رتعاني اليوم أو خالل الهل 
   ؟ شعرير  أ   ج ة، الشع ر  الحمى(، أ  أعلى فهرنهاي  °011 ةرجة مط ية/ °84) حمى -أ
   ؟أ  السهال  هء -ب
   آال  حاة  فه الجس ؟أ  صةا   -ج
   ؟غير معر ف الس ب أ  نزيف كةما  -د
 

 ال نع  ؟هل قمت بأ  مما يلي، الماضية 40الر  األيامفي 
( األصمة اء  األ ممارب أممرين )مثممل ممممال ين  كنمم  علمى اتصمال أ  فمه المنممزل نفسمه اش اممة -ه

 ؟ي  ال اشلشمص مصاب 
  

 تحليمليتم لى  ممت مر أ  ي  الالصحية الته تعمال  المصما ين  ماش أحة مرافق الرعاية عمل  فه -و
معمةا   ة ن اسمتمةا  ي م الاش انمةلع  فيمه فاشمية فه  لة جثمان مت فه المس  أ ، اشي  ال عينا 
 الشمصية؟ الحماية

  

 
 :البلدان التي تمت زيارتها

 
المكمان     مينماء الترانزيم الم مار  ) مما فمه للمم الماضمية 40 مال األيا مال   م   زيارتها جمي  ال لةان الته ألكر

المزيمة ممن  اللا كنم   حاجمة اللمى(. التمه سمافر  الليهما) ألكمر أممر ال لمةان التمه  مم   زيارتهما أ ال  (. اللي تعمي  فيمه
 الصفحة. الجزء الملفه من، يرجى استمةا  مساحةال
 
0........................... 8........................... 

4........................... 2........................... 
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   النموذج        
 نقطة الدخول     الثانو  الفرز نموذج :3 المرفق

 تاريخ إجراء اللقاء        
 األولي بهذه الوثيقة أثناء الفرز نموذج إعالن الصحة العمومية للمسافر الذ  استخدمته يرجى إرفاق*

 (*:يتطابقكل ما قم باختيار الثانو  ) إلى الفرز فردسبب إحالة ال
 الخاصة بالمسافر معلوماتال :0القسم 

 ________________________________االس  األ ل___: العاطلة اس 
 __________________________________________ : آمري اءاسم
 أنثى □ لكر □ الجن :( السنة /الشهر /الي  ) ___/ __ ___ /_ : __تاري  المياة ______ :سنال

 _______________________ ج از السفر:ل لة المصةر لا________________ #: سفرالج از ر   
 _________________: الةاطر  _________________ المةينة: القرية/ ___________: رب األسر 

 ___________ الفرعية: مقا عةال ____________ :من قةال ____________________ اش امة:  لة
 :المكان الذ  مرض فيه المسافر أو تعرض للعدوى

 __________________ الفرعية: مقا عةال ____________ :المن قة  __________: مةينةال قرية/ال
____  / _ /_  اللمى ___ / _ /_  ممن :حملفمه املا الم  اممةاشتم اري  يملكر ، اش امة الةاطمة محل الا المكان يمتلف عن اللا كان

 (السنة /الشهر /الي  )
 (السنة /الشهر /الي  ) ____/  __ /_ (: _)الن  جة التعر  تاري 

 درجة الحرارة : العالمات واألعراض السريرية4القسم   
 الماضية؟ ساعة 24 ممال ال أ  الي   من األعرا  التالية أي ال عانى المسافر من

  الي  / الشهر/ السنة() ________/  ____ /: ____ عر   ةاية ظه ر أ ل تاري 

 غير معروف□ ال□ نع  □  هء ةم ي() القهء فه أحمر ة   ازج/  غير معروف□  ال □ نع  □ (فهرنهاي  °01002 أ  ةرجة مط ية 8403≤) حمى
 غير معروف□ ال□ نع  □ نفث الة (الة  ) سعال  مط يةةرجة  _° ةرجة الحرار : )الي  / الشهر/ السنة( / __ _ / _  ةاية ظه ر األعرا ، تاري  اللا كان الج اب نع 

 غير معروف□ ال□ نع  □ الحي ،  ماف المه ل نزيف من  غير معروف□  ال □ نع  □ الغثيان القهء/
 غير معروف□ ال□ نع  □ (كةما  /ا ح ر الجلة ) كةما  فه  غير معروف□  ال □ نع  □ اشسهال
 غير معروف□ ال□ نع  □ األمر  النزفية األعرا   غير معروف□  ال □ نع  □ الضعف العا  الشةية/ التعب

 :   ______________________، يرجى التحةيةاللا كان  اشجا ة  نع   غير معروف□  ال □ نع  □ فقةان الشهية
 _____________________________________________ غير معروف□  ال □ نع  □ آال  فه ال  ن

 غير معروف□ ال□ نع  □ األمر  النزفية غير األعرا  السريرية  غير معروف□  ال □ نع  □ الصةرآال  فه 
 :   _______________________، يرجى التحةيةاللا كان  اشجا ة  نع   غير معروف□  ال □ نع  □ آال  فه العضا 

  غير معروف□  ال □ نع  □ آال  فه المفاصل
  معروفغير □  ال □ نع  □ صةا 
  غير معروف□  ال □ نع  □ سعال

  غير معروف□  ال □ نع  □ صع  ة فه التنف 
  غير معروف□  ال □ نع  □ صع  ة فه ال ل 
  غير معروف□  ال □ نع  □ التهاب فه الحلق

  غير معروف□  ال □ نع  □ الجلة( اللثة/ /اصفرار العينين) الير ان
  غير معروف□  ال □ نع  □ (احمرار العينين) التهاب الملتحمة
  غير معروف□  ال □ نع  □ ال ف  الجلةي

  غير معروف□  ال □ نع  □ ض ءحساسية لل العينين/ ملف أل 
  غير معروف□  ال □ نع  □ االتجااا  تش   أ  المل 
  غير معروف□  ال □ نع  □ من أي مكان غير معر ف األس اب نزيف

     :اللا كان الج اب نع 
  غير معروف□  ال □ نع  □ اللثة نزيف

  غير معروف□  ال □ نع  □ مكان الحقن نزيف من
  غير معروف□  ال □ نع  □ رعاف(نزيف من األنف)ال

  غير معروف□  ال □ نع  □ التغ   األس ة() األس ة ال راز الة  أ 
  

 تعرض □  حمى □

 أعراض أخرى □ 
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 التعرض وعوامل الخطر 3القسم 

 األسابيع الثالثة الماضية؟هل مررت بأ  من األوضاع التالية خالل 
غير معر ف □ ال □ نع  □ ؟مصاب باإليبوال لشخص سوائل الجسم األخرى أو لدم هل تعرضت  

، مانعة للتسربأ  أرةية  ارتةاء  فازا تق  فه أي     مضى   ل ، ال اللا كان الج اب نع 
 ؟نظارا   ا ية أ   /،  نا  ال جه

غير معر ف □ ال □ نع  □  

غير معر ف □ ال □ نع  □ فمم؟ أ ،  أنفم عينيم أ  تناثر رزاز س اطل فه، أمر   آلة حاة  أ  ال ر   مز  ال أص    

غير معر ف □ ال □ نع  □ ؟أثناء مرضه فيروس اإليبوالب مصاب أل  شخص الرعاية المباشرة توفيرقمت ب هل  

، مانعة للتسرب أرةية  ارتةاء  فازا تق  فه أي     مضى   ل ، ال اللا كان الج اب نع 
 ؟نظارا  ال ا يةال أ   /،  نا  ال جه

غير معر ف □ ال □ نع  □  

المصابين  المرضى سوائل جسم التي يتم فيها معالجة أحد المختبرات كنت تعمل في هل
 ؟االيبوالب

غير معر ف □ ال □ نع  □  

 للتسرب، أرةية مانعة  ارتةاء  فازا تق  فه أي     مضى   ل ، ال اللا كان الج اب نع 
 ؟ظارا   ا يةن أ   /،  نا 

غير معر ف □ ال □ نع  □  

أو غيرها ، طقوس الدفن جنازة أو أثناء المشاركة في تعاملت بشكل مباشر مع الجثث هل
 ؟جثث الموتى التعامل مع التي تنطو  على من األنشطة

غير معر ف □ ال □ نع  □  

، مانعة للتسربأ  أرةية  ارتةاء  فازا تق  فه أي     مضى   ل ، ال اللا كان الج اب نع 
 ؟نظارا   ا ية أ  / ،  نا  ال جه

غير معر ف □ ال □ نع  □  

غير معر ف □ ال □ نع  □ ؟مصاب بفيروس اإليبوال أ  شخص الغرفة نفسها مع أمضيت بعض الوقت في هل  

، مانعة للتسربأ  أرةية   فازا ارتةاء تق  فه أي     مضى   ل ، ال اللا كان الج اب نع 
 ؟نظارا   ا ية أ  / ،  نا  ال جه

غير معر ف □ ال □ نع  □  

 شمصال  عيةا عن متر  احة قل عنال ت اللا كان الج اب نع ، ال حافظ  على مسافة
 ؟فير   اشي  ال  المصاب

غير معر ف □ ال □ نع  □  

المر ر أما   أكثر من )أي نفسهافتر    يلة فه الغرفة   ضي ، ال اللا كان الج اب نع 
 ؟المن قة(

غير معر ف □ ال □ نع  □  

 مثل، فير   اشي  ال مصاب  شمص اتصال جسةي م  لةيم أي، ال اللا كان الج اب نع 
 ؟جزء من أجزاء الجس  لم  أي أ  المصافحة

غير معر ف □ ال □ نع  □  

مقابلة معك كجزء من التحريات الخاصة بتتبع المخالطين عقب تأكيد إصابة إجراء  هل تم
 يبوال؟باإلالشخص 

غير معر ف □ ال □ نع  □  

 
 

 االستجابةالتصنيف و : 2 القسم
 

: (يتطرررابق)قرررم باختيرررار كرررل مرررا  والتررردخل تقيررريم الطبررريال اختر واحدة(:التدخل الخاص بالسفر )
العم ميمممممة  شممممم ن   االتصمممممال  السممممل ة المعنيمممممة  الصممممحة  مممم 

حالته   جمي  المسافرين اللين يت  نقله   ا 
 ال اطر  على متن السما   الصع ة □
 ال اطر  على متن ال يسم   الصع ة □

 مرفق الرعاية الصحية/ المستشفى النقل اللى □
 عرا مرا  ة األالمنزل ل المحال ن اللى □
 ، حةة:أمر  □
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 السفرالنموذج الخاص بقائمة رفاق : 2 المرفق
 

 المعل ما  الماصة  الحالة المشت ه فيها
أسماء  اللقب

 أمر 
المقا عة  القرية/ ال لة ر   الهاتف

 الفرعية
تاري   ةء ظه ر  المن قة

 األعرا 
 ت اري  السفر

        

 .مال الشهر القاة  معل ما  عن محل ال امة الممال  يرجى تقةي  *
 
 

 المعل ما  الماصة  رفيق السفر
أسماء  اللقب

 أمر 
المقا عة  القرية/ ال لة  ر   الهاتف

 الفرعية
الجن   المن قة

 )لكر/ أنثى(
العا ة  العمر )سنة(

 الحالة 
 المشت ه فيها

 ن ا  الممال ة 
(0 ،4 ،8 ،2 ،
م  الحالة ** ( 2

أذكر المشت ه فيها؛ 
 الجميع

          
          
          
          
          
          
          
 
 
 المخالطة مع الحالة المشتبه فيها أنواع **
 ال راز(   ، ال  ل ، اللعاب ،القهء   ،)الة  المشت ه فيها حالةال س اطل جس  ممال ة = 0
 المشت ه فيها حالةال م   الم اشر  ةالجسةيالممال ة  = 4
 مشت ه فيها حالة  م ل عا أ انه ا /  اقاأل أ /  الما     ال ياضا  مامسة أ  التشارم فه = 8
 م  الحالة نف  المنزل  ع  ال    فه  ضاء أ ، األكل، الن   = 2

 = رفيق السفر 2
 

 :الفرزب العاملين القائمين يستكمل من قبل
 :  الهاتف ر   ___________________: ال ظيفة ________________________ االس :

____________________________ 
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 سجل الفرز األ له :5المرفق 
 

 
 
 
 
 

  

 التعليمات
 .    استكمال القس  الماص  المعل ما  العامة فه  ةاية الة رية •

 .الفرز األ لهض  عامة على ةاطر   احة  لكل مسافر  ا   استكمال  •
 .    كتا ة مجم   عةة العاما  أسفل الجانب األيمن لكل مر   •

 .ةاطر  011ةاطر ،  يتضمن كل صف  41مر   يتضمن كل  •
 

 المعل ما  العامة
  الم ار:

  اس  القاط   الفرز:
األةا  المسمممتمةمة فمممه فمممرز الحممممى )العممممل/ 

 :النم لج(
 

اليمممممم  / الشمممممممهر/ السممممممنة(  ت  يممممممم  )التمممممماري  
 :الة رية

________ /___ /___ ___ 
 

يتم استكماله 

 بهذا الشكل

6 

الفرز 
 األ له
 المستكمل

مجموع الفرز األولي 
 المستكمل:
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 سجل اشحالة اللى الفرز الثان ي :6المرفق 
 

 
 
 
 
 
 

 التعليمات
 .    استكمال القس  الماص  المعل ما  العامة فه  ةاية الة رية •

 .أحيل اللى الفرز الثان يض  عامة على ةاطر   احة  لكل مسافر  •
 .عةة العاما  أسفل الجانب األيمن لكل مر   الجماله     كتا ة مجم   •

 .ةاطر  011ةاطر ،  يتضمن كل صف  41يتضمن كل مر    •
 

 المعل ما  العامة
  الم ار:

  اس  القاط   الفرز:
األةا  المسمممتمةمة فمممه فمممرز الحممممى )العممممل/ 

 :النم لج(
 

اليمممممم  / الشمممممممهر/ السممممممنة(  ت  يممممممم  )التمممممماري  
 :الة رية

________ /___ /___ ___ 
 

يتم استكماله 

 بهذا الشكل

6 

اشحالة 
اللى الفرز 
 الثان ي

مجموع الحاالت التي تمت 
 إحالتها إلى الفرز الثانوي
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 سجل الفرز الثان ي :7المرفق 
 

 سجل الفرز الثانو  المستكمل   

 
 

 

 التعليمات
 .فه  ةاية الة رية     استكمال القس  الماص  المعل ما  العامة •

 استكمل الفرز الثان ي.ض  عامة على ةاطر   احة  لكل مسافر  •
 .    كتا ة مجم   عةة العاما  أسفل الجانب األيمن لكل مر   •

 .ةاطر  011ةاطر ،  يتضمن كل صف  41يتضمن كل مر    •
 

 المعل ما  العامة
  الم ار:

  اس  القاط   الفرز:
فمممرز الحممممى )العممممل/ األةا  المسمممتمةمة فمممه 

 :النم لج(
 

اليمممممم  / الشمممممممهر/ السممممممنة(  ت  يممممممم  )التمممممماري  
 :الة رية

________ /___ /___ ___ 
 

يتم استكماله 

 بهذا الشكل

6 

الفرز 
الثان ي 
 المستكمل

مجموع حاالت الفرز الثانوي 
 المستكملة:
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 التقارير الم جز  لسجل الفرز :4المرفق 
 

 التقرير الموجز لسجل الفرز
 

 : __/__/_____الي  / الشهر/ السنة(التاري : )
 

 :توقيت الدورية
 مجموع 

الفرز األولي 
 المستكمل

 مجموع 
الحاالت التي تمت 
إحالتها إلى الفرز 

 الثانو 

 مجموع 
حاالت الفرز 
الثانو  
 المستكملة

 نتيجة الفرز الثانو 
( لتدخالت XXXمحال من قبل )  

 الصحة العمومية:
( للتدخالت XXXمحال من قبل )  

 الطبية:
تنفيذ القيود على 

 السفر:
السماح له 
 بالسفر:

___ :___- ___ :___        
___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         

___ :___- ___ :___         
        اإلجمالي اليومي

  ة يك ن للشمص ال احة أكثر من نتيجة، مما يعنه أن الجماله عةة أعمة  النتاط   ة ال يسا ي مجم   حاال  الفرز المستكملة مالحظة:
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 الملصق اشعامه للمنظمة: 9المرفق 
 

 
 

    تن يه العاملين على 
متن ال اطر    ي مسافر 
 :لةيه أعرا  اشي  ال

اللا اصا تم الحمى أ  
أعرا  اشي  ال فق  على 
الف ر  ام ار العاملين 
 على متن ال اطر .

تجنب الممال ة 
الجسةية الم اشر  ألي 
شمص تظهر عليه 

 .أعرا  اشي  ال

ليها على مخاطر  ينطو  السفر من البلدان المتضررة باإليبوال وا  هذا ما تحتاج إلى معرفتهمنخفضة   

 أثناء
 السفر

    تن يه العاملين على 
متن ال اطر    ي مسافر 
 لةيه أعرا  اشي  ال:

 

الحمى،  الضعف،  آال  
 التهاب الحلق العضا ، 

سهال  يعق ها  هء  ا 
  نزيف.

 في المطار 
 وبلد المقصد

تجنب الممال ة 
الجسةية الم اشر  ألي 
شمص تظهر عليه 
 أعرا  اشي  ال.

الممال ة  تجنب
الجسةية الم اشر  
ألي شمص تظهر 
عليه أعرا  

 اشي  ال.

    استمةا  محل ل الفرم 
 الكح ل   ال الي  . 

  استمةا  الماء  الصا  ن 
 عنة اتساخ األيةي ال اض .

التم  الرعاية 
ال  ية ف ر ظه ر 
أعرا  اشي  ال 

 عليم.
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 عينة ل  ا ة المسافر المري  :01المرفق 
 

 المرضى بالمسافرينالمعلومات الخاصة 
 ما تحتاج إلى القيام به

، وألنرك فيرروس اإليبروالمرضى الرذين يعرانون مرن تكون قد تعرضت للألنه من المحتمل أن  هذه البطاقة تم إعطاؤك لقد
مزيد مرن إجراء ال هناك حاجة إلى، ولكن أنك مصاب باإليبوال هذا ال يعني. و يبوالباإل عدوىال تتطابق مع أصبت بأعراض

 .التقييم
 سم اطل جسم   مة  أ  الم اشمراالتصمال  عمن  ريمق نتشمري  ام ، عاة  ما يكم ن مميتما      ميما   مرضا   ي  الاش عت ري ●

 التعر . من ي ما   40مال   تظهر األعرا . ال  ل( أ  اللعاب )مثل شمص المصابال
صمةا  : اشي م الأعمرا  من  غيراا   لةيه  حمى الال اللا كان  العة  ي  ال اللين تعرض ا لإل  ال يس ب األشماص ●

 .أ  كةما  عر ف األس ابغير م نزيف أ آال  فه المعة ، سهال،   ا    ، ء  ه، العضا ،  آال  فه شةية
 

 .الجراء الماء   ه لم م ميةالصحة الع  مسس ل فقة ي لباألعرا ، ظه ر ،   لإلي  ال ملتعرض  نظرا  
 . س  ال  ارو فه المستشفى اللى س ف يت  نقلم   ●
ى أ صممي مم ال، اللا لإل امت ممارالجممراء يممت  ،  ممة نتمماط  الفحممص علممى   نمماء  .  فحصممم  يممب سمميق   ، فممه المستشممفى   ●

 .م مية  للممسس ل  الصحة الع
 اآلمممرين  تعممر  لحيل لممة ة نلالمجممال ال  ممه م ميممة   الصممحة الع العمماملين فممه مجممال جميمم  تعليممما   مم   ات مما  ●

 .لإلصا ة
 

 :ي  الاشفير     عة  ال اللى لحالتم التقيي  ال  هيشر  اللا ل 
 المستشفى.  مغاةر  لم س ف يسم  ●
 ال لمة المتضمرر  عمة مغماةر  ي مما   40 اللى أن ينقضه نفسم  اآلمرين م  ا  لحماية اتمال استمر فه  م  للم، ●

 : اشي  ال
 :ي  الاش م   ا قتت  را ب ظه ر أعرا ، كل ص ا   مساء ةرجة حرارتم    قيا   ○

نزيمممف غيمممر معمممر ف  أ آال  فمممه المعمممة ، سمممهال،   ا    ،   مممهء، العضممما ،  صمممةا  شمممةية،  آال  فمممه حممممى
 .كةما  أ  األس اب

 تعليماته .ل  فقا   م ميةمسس له الصحة الع م   شكل منتظ  راج  الحالة ○
 .اللى  لة آمر أ  ميا   21من  كثرأل  رر  السفر اللا م ميةمسس له الصحة الع     ا اا ○
 .أ  سفن أ    ارا  تجاريةعلى متن  اطرا   سافرت ال ○
 عرا .غيراا من األ أ  *م مية فه حالة ظه ر حمىمسس له الصحة الع  اتصل على الف ر ○

 شمممعر  أ  أعلمممى مط يمممة أ  ةرجمممة 84 /فهرنهايممم  ةرجمممة 011.1اللمممى تصمممل  ةرجمممة حمممرار  الحممممى: *
 .حمى 

 ام مرا  مكمان    يمب  فاتصل، م ميةالصحة الع فه ينمسس لأحة الال ص ل اللى  اللا ل  تتمكن من •
 ي  ال.اشفير   ل أن تك ن  ة تعرض     نه من الممكن سفرم

نممما سممافر فقم   ممه رفمقم لل صمم ل الممى  سمماطل النقمل العمما  تقم   اسممتمةا ال  • سمميار   عممن  ريممق ،  ا 
 سيار  السعاف. أ  ماصة

 عنة  ص لم. الرعاية الصحيةللعاملين فه مجال  تسليمه   الا اششعار احرص على الحضار ○
 

مرع  الضررورة يرتم تكييفره حسرب. مراكز مكافحة األمرراض والوقايرة منهرا على توصيات بناءً  للمسافرين نص معد )عينة
 (.البلد المعنيالمستخدم في بروتوكول لا
 

 م    المنظمة الماص  اشي  ال
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/ 

 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/

