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  رضـــالغ

ــــة  ــــى منظمــــي التجمعــــات الدولي ــــة الخطــــوات المقترحــــة عل ــــدم هــــذه الوثيق تق
الحاشــدة ومضــيفيها، مــن أجــل تحســين تأهــب الصــحة العموميــة للوقايــة مــن 
فيــــــروس كورونــــــا المســــــبب لمتالزمــــــة الشــــــرق األوســــــط التنفســــــية واحتوائــــــه 

وتســتند هــذه الوثيقــة إلــى البيِّنــات الحاليــة المســتمدة مــن . والتخفيــف مــن أثــره
تخصصـــات العلميـــة، والبحـــوث التشـــغيلية، والشـــبكات األكاديميـــة المتعلقـــة ال

  .  بالتجمعات الحاشدة
وقــد تــم اســتعراض هــذه الوثيقــة علــى ضــوء أحــدث المعلومــات المتاحــة عــن 

وقـــد خلـــص . فيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط التنفســـية
وصـيات الـواردة االستعراض إلـى أنـه ال ينبغـي إدخـال أي تعـديالت علـى الت

  .  ٢٠١٤يونيو / حزيران ٣في اإلرشادات السابقة الصادرة في 
ويمكــن االطــالع علــى أحــدث المعلومــات الخاصــة بالمســافرين علــى الموقــع 

الخاص بالسفر الدولي والصـحة، علـى  العالمية اإللكتروني لمنظمة الصحة
ويمكـن االطـالع علـى المزيـد . .who.int/ith/en/http://www :الرابط التـالي

مــــن المعلومــــات عــــن فيــــروس كورونــــا المســــبب لمتالزمــــة الشــــرق األوســــط 
   :التنفسية على الرابط التالي

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

  ةـــالمقدم
تتســم التجمعــات الحاشــدة بوجــود كثافــة عاليــة مــن البشــر فــي مكــان محــدد 

ة، وبأنها قد تضع الضغوط علـى حددعلى مدى فترة زمنية مو لغرض محدد 
  .  النظام الصحي المحلي في حال وقوع حادث متعلق بالصحة العمومية

وينبغــــي لســــلطات الصــــحة العموميــــة التــــي تخطــــط للتجمعــــات الحاشــــدة أن 
تضــع خططــًا لتحقيــق القــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة فــي المرافــق 

وقــــد تتــــأثر ُنظــــم الترصــــد والكشــــف، والقــــدرات . والــــُنظم الصــــحية المحليــــة
المختبريــة، ومرافــق العــالج جميعهــا بالزيــادة المحتملــة فــي عــدد األشــخاص 

. اً حاشـد اً ون إلـى النظـام الصـحي أثنـاء الحـدث الـذي يضـم تجمعـأن يلجالذي
ومع ذلك، فإن االحتفاظ بالقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئـة علـى مـدى 
فتــرة زمنيــة ممتــدة يضــع المزيــد مــن الضــغوط علــى ُنظــم الصــحة العموميــة 

  . وينبغي النظر فيه بعناية
ن المضـــــيفة التـــــي تســـــتعد وينبغـــــي لســـــلطات الصـــــحة العموميـــــة فـــــي البلـــــدا

الســــتقبال التجمعــــات الحاشــــدة، ضــــمان أن جميــــع التوصــــيات واإلرشــــادات 
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونـا قـد اعُتمـدت فـي 

ــــم ُأتيحــــتو الخطــــط  ــــى النحــــو المالئ ــــين عل ــــع المســــؤولين المعني . أمــــام جمي
ائح الصـــــحية تحقيـــــق القـــــدرات األساســـــية التـــــي تـــــنص عليهـــــا اللـــــو  ومـــــازال
  .  وتحسينها، ُيعد من األولويات ١  ٢٠٠٥ الدولية

وتقتــرح هــذه الوثيقــة عناصــر للتخطــيط ينبغــي النظــر فيهــا مــن أجــل الوقايــة 
ـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط التنفســـية  مـــن العـــدوى بفيـــروس كورون
واحتوائهـــا وتخفيـــف أثرهـــا أثنـــاء األحـــداث التـــي تضـــم تجمعـــات حاشـــدة فـــي 

اتخـــاذ تـــدابير القيـــادة والـــتحكم ) ٢(تعزيـــز الترصـــد؛  )١(: لتاليـــةالمجـــاالت ا
تخطـيط ) ٣(التي تربط مـا بـين اإلجـراءات المتخـذة علـى صـعيد الوكـاالت؛ 

التـــــدبير العالجـــــي الســـــريري لحـــــاالت العـــــدوى ) ٤(الصـــــحة أثنـــــاء الســـــفر؛ 
التبليـــغ عـــن ) ٦(الوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا؛ ) ٥(المؤكـــدة بـــالفيروس؛ 

  .المخاطر

ويمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن إرشــادات منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن 
  : التجمعات الحاشدة على الرابط التالي

http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/ 
  

  رــتقدير المخاط
 وأأن يســتند القــرار بشــأن المضــي قــدمًا فــي استضــافة تجمــع حاشــد  ينبغــي
إلغائـــه، إلـــى عمليـــة دقيقـــة لتقـــدير المخـــاطر  وتأجيلـــه أ وتعديلـــه أ وتقييـــده أ

وينبغي أن ُيجرى تقدير المخاطر هـذا فـي . على نحو محدد وموثق وشفاف
شـــــراكة مــــــع الســــــلطات المحليـــــة والوطنيــــــة والدوليــــــة والخبـــــراء فــــــي مجــــــال 

  .  ات الحاشدةالتجمع
  :وينبغي لتقدير المخاطر أن يراعي االعتبارات التالية

أحدث المعلومات عن الخصائص الوبائية للعـدوى بفيـروس كورونـا  - ١
  المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية؛

خصائص التجمع الحاشد التي قد تـؤثر علـى احتمـاالت أو عواقـب  - ٢
، والحجـــم، والبلـــدان )المواقـــع(الموقـــع (العـــدوى المحتملـــة بـــالفيروس 

  )األصلية للمشاركين، والمناخ، والموسم، وما إلى ذلك
ت ُهيئـــجوانـــب القـــوة والضـــعف فـــي الـــُنظم الحاليـــة، والقـــدرات التـــي  - ٣

  .  والخطط التي ُوضعت من أجل التجمع الحاشد
للمزيـــد مـــن المعلومـــات الالزمـــة إلرشـــاد تقـــدير المخـــاطر الصـــحية، انظـــر و 

العواقــــب المحتملــــة لفيــــروس / حاشــــد واآلثــــارســــمات التجمــــع ال" ١الملحــــق 
  ."كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية

  
  االعتبارات الخاصة بالتخطيط للتجمعات الحاشدة

ـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق  مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن العـــدوى بفيـــروس كورون
معـات التدبير العالجي له عند الضرورة أثناء التجتوفير األوسط التنفسية، و 

الحاشــدة، قــد ترغــب ســلطات الصــحة العموميــة فــي أن تنظــر فــي عناصــر 
  :التخطيط التالية

  تعزيز الترصد -١
ُتعــــد القــــدرة علــــى الكشــــف الســــريع عــــن العــــدوى بفيــــروس كورونــــا المســــبب 
لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط التنفســـية أثنـــاء التجمعـــات الحاشـــدة ضـــرورة مـــن 

ـــة ـــادة القـــدرات الخاصـــة . ضـــرورات الصـــحة العمومي وينبغـــي النظـــر فـــي زي
مـــع وصـــول عـــدد كبيـــر مـــن ) ســـريريًا ومختبريـــاً (بتشـــخيص فيـــروس كورونـــا 

وينبغــي أيضــًا توعيــة العــاملين . األشــخاص لالنضــمام إلــى التجمــع الحاشــد
بمـا فـي ذلـك (الصحيين الذين يخـالطون المشـاركين فـي التجمعـات الحاشـدة 

  . راض ذات الصلةبالعالمات واألع) في نقاط الدخول
سـفر ترصـد األعـراض عـن تنبيـه السـلطات العامـة وخالل فتـرة الحـدث، قـد يُ 

ومـن . إلى زيادة االعتالالت التنفسية بين المشاركين في التجمعـات البشـرية
شـــأن ترصـــد اإلعـــالم الـــوطني والـــدولي القـــائم علـــى الحـــدث لتحـــري فيـــروس 

أمـراض الجهـاز كورونا أو المجموعـات المصـابة بمـرض غيـر معـروف مـن 
التنفسي، والسيما في البلـدان التـي ُيتوقـع حضـور المشـاركين فـي التجمعـات 

مــــة إلــــى مخــــاطر وفــــادة الفيــــروس الحاشــــدة منهــــا، أن ينبــــه الجهــــات المنظّ 
  .  المحتملة
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تدابير القيادة والتحكم التي تربط بين اإلجـراءات المتخـذة علـى  -٢
  صعيد الوكاالت

المعلومـــات  لحصـــول علـــىاوضـــع هياكـــل القيـــادة والـــتحكم مـــن أجـــل  ينبغـــي
. وتجميعهـــا، وصـــنع القـــرارات، والتواصـــل مـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين

ويتطلــب ذلــك عــادة التنســيق مــع مختلــف الوكــاالت واإلدارات التــي تضــطلع 
  . بمسؤوليات متداخلة، والتنسيق بين مستويات الحكومة المختلفة

ـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط وٕاذا اكُتشـــفت العـــدوى بفيـــرو  س كورون
التنفسية أثناء أحد التجمعـات الحاشـدة، ينبغـي إجـراء تقـدير سـريع للمخـاطر 

وأن  - سـريانه اسـتمرار تأثير الفيـروس واحتمـاالت أرجحية مدى مراعاة مع -
ويختلــف دور ســلطات . ُيســفر ذلــك عــن اســتراتيجية تعاونيــة إلدارة المخــاطر

عملية صنع القـرار بـاختالف البلـدان؛ ولـذا فينبغـي أن  الصحة العمومية في
 بفهـم اع القـراريكون تقـدير المخـاطر موثقـًا بوضـوح وشـفافًا كـي يسـمح لصـنّ 

  . وجه أفضل على إدارتها وكيفية العمومية بالصحة المحدقة المخاطر
وينبغــي لســلطات الصــحة العموميــة أن تنظــر فــي اســتخدام تــدريبات قائمــة 

الختبـــار هيكـــل القيـــادة والـــتحكم أثنـــاء التحضـــير للتجمـــع علـــى ســـيناريوهات 
وقـد تشـمل السـيناريوهات الممكنـة متغيـرات مثـل التعـرض للفيـروس . الحاشد

  .    ومسار الوفادة واالنتشار
  التخطيط للصحة أثناء السفر -٣
أشــار تقــدير المخــاطر إلــى وجــود مخــاطر كبيــرة لتعــرض المشــاركين فــي  إذا

التجمـــع الحاشـــد لفيـــروس كورونـــا، يتعـــين علـــى ســـلطات الصـــحة العموميـــة 
  :القيام بما يلي

  ـــــة جميـــــع المشـــــاركين بمخـــــاطر انتقـــــال عـــــدوى فيـــــروس كورونـــــا توعي
  .  وأعراضها

  اقـــع التعـــاون مـــع قطـــاعي الســـفر والســـياحة لوضـــع مـــواد التوعيـــة فـــي مو
مثــــل المطــــارات ومحطــــات النقــــل العــــام ومكاتــــب وكــــاالت (اســــتراتيجية 

ويمكن أيضًا استخدام وسائل اإلعالم البديلة مثل الالفتـات فـي ). السفر
 نقاط الدخول الدولية والبيانات المذاعة في الطائرات والسـفن واإلذاعـات

 يثـةالحد المعلومات بالسفر الخاصة النصائح تتضمن أن وينبغي .المحلية
  .السفر أثناء المرض تجنب وكيفية كورونا فيروس عن

 ةتنبيــه المشــاركين إلــى أن األشــخاص المصــابين بحــاالت طبيــة مســبق 
مثــل األمــراض المزمنــة كــداء الســكري وأمــراض الرئــة المزمنــة والعــوز (

  . تزداد احتماالت إصابتهم بالعدوى الوخيمة) المناعي
أحد مقـدمي الرعايـة الصـحية قبـل  وينبغي توصية جميع المشاركين باستشارة

 السفر الستعراض المخاطر التي يتعرضون لها وتقييم ما إذا كان السفر ُيعد
علــى وعــي  المشــاركين جميــع أن ضــمان المنظمــة للجهــات وينبغــي .مستصــوباً 

  .بهيكل النظام الصحي العام وكيفية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
ــدبير العالجــي الســريري  -٤ لحــاالت العــدوى المؤكــدة بفيــروس الت

  كورونا
إذا أشـــار تقـــدير المخـــاطر المتعلقـــة بـــالتجمع الحاشـــد إلـــى وجـــود احتمـــاالت 
كبيرة ألن يتوجه األشخاص للحصول على الرعاية الالزمة للعدوى بفيـروس 
كورونا، ينبغي أن تتأهب المرافق الطبية تأهبًا كافيًا وفقًا للمبادئ التوجيهيـة 

  :ويشمل ذلك ما يلي. مة الصحة العالميةالصادرة عن منظ
  ممارســات الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا فــي المستشــفيات والعيـــادات

  ٢ومناطق الرعاية سواًء بسواء؛ الفرزفي مناطق 
 ،بمــا فــي ذلــك تــدريب العــاملين  اســتعراض المبــادئ التوجيهيــة الســريرية

فــي المجـــال الســـريري علـــى التعـــرف علـــى الحـــاالت وتـــدبيرها العالجـــي 
    ٣السريري؛

 التأهب الحتمال استقبال المرضى المصابين باعتالالت وخيمة؛  
 تحديد القدرات الالزمة لتلبية االحتياجات المفاجئة والحفاظ عليها  .  

  الوقاية من العدوى ومكافحتها -٥
مهمــة للحــد مــن  داةللوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا أ التــدابير الروتينيــةُتعــد 

  .انتقال فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية
وقد لوحظ أن تدابير الوقاية مـن العـدوى ومكافحتهـا التـي تقـل عـن المسـتوى 
األمثـــل فـــي أمـــاكن الرعايـــة الصـــحية تســـهم فـــي أعـــداد كبيـــرة مـــن الحـــاالت 

وينبغــي وضــع الخطــط لضــمان تنفيــذ األنشــطة الكافيــة للوقايــة مــن . انويــةالث
واالســـتراتيجية . عليهـــا أثنـــاء التجمـــع الحاشـــد مداومـــةالعـــدوى ومكافحتهـــا وال

القويـــــة للوقايـــــة مـــــن العـــــدوى ومكافحتهـــــا تتضـــــمن توصـــــيل مـــــا يلـــــي إلـــــى 
  :المشاركين في التجمع الحاشد

  ـــدين وممارســـات النظافـــة الصـــحية ـــى تنظيـــف الي المداومـــة بانتظـــام عل
الخاصـــة بـــالتنفس مثـــل تغطيـــة الفـــم واألنـــف عنـــد الســـعال أو العطـــس؛ 
وغســل اليــدين بعــد مالمســة اإلفــرازات التنفســية؛ وتكــرار تنظيــف اليــدين 

اليـــــدين؛ واالبتعـــــاد بمســـــافة متـــــر واحـــــد عـــــن  فـــــركلبمحلـــــول كحـــــولي 
  . اإلصابة باالعتاللاألشخاص اآلخرين عند 

  االلتــزام بالممارســات الجيــدة فــي مجــال الســالمة الغذائيــة، مثــل تجنــب
تنـــاول اللحـــوم ومنتجـــات األلبـــان والمنتجـــات الحيوانيـــة النيئـــة؛ وتجنـــب 
اللحوم غير المطهيـة جيـدًا أو الطعـام المعـّد فـي ظـروف غيـر صـحية؛ 

. ين قبـل األكـلوغسل الفاكهة والخضر جيدًا قبل تناولها؛ وتنظيف اليد
 ضــم تجمعــات حاشــدة فــي الشــرق األوســطوفــي حــال األحــداث التــي ت

حيــث ُتعــد الجمــال العربيــة المصــدر الرئيســي لفيــروس كورونــا، ينبغــي 
  .  لألشخاص تجنب شرب حليب الجمال النيئ أو بول الجمال

  ُيعتبــــر المصــــابون بمــــرض الســــكري، والفشــــل الكلــــوي، وأمــــراض الرئــــة
للمـرض  شدةبلمنقوصو المناعة، من المعرضين المزمنة، واألشخاص ا

وبناًء على ذلك ينبغي عند . الوخيم الناجم عن العدوى بفيروس كورونا
المشــاركة فــي أحــداث تضــم تجمعــات حاشــدة فــي الشــرق األوســط، أن 
يتفادى هؤالء األشخاص مخالطة الحيوانات عن كثـب، والسـيما اإلبـل، 

ق فـــي المنـــاطق التـــي ُيعـــرف أن فيـــروس عنـــد زيـــارة المـــزارع أو األســـوا
وينبغــي االلتــزام بتــدابير النظافــة . كورونــا ُيحتمــل أن يكــون ســاريًا فيهــا

العامـة مثـل غسـل اليـدين بانتظـام قبـل لمـس الحيوانـات وبعـده، وتجنــب 
  .  مخالطة الحيوانات المريضة

ـــة ضـــمان تـــوافر أمـــاكن تنظيـــف اليـــدين لوينبغـــي لســـ طات الصـــحة العمومي
للمشـاركين فـي ) اليـدين فـركلوالمـاء الجـاري أو بمحلـول كحـولي  بالصابون(

وينبغي أيضـًا . التجمعات الحاشدة واألشخاص الذين يتولون مناولة األغذية
أن تعمل سلطات الصحة العمومية مع السلطات المعنيـة بالسـالمة الغذائيـة 
ــــــدريب الكــــــافي  ــــــة والت ــــــة المأمون ــــــى ضــــــمان إجــــــراءات تحضــــــير األغذي عل

  . الذين يتولون مناولة األغذية لألشخاص
  اإلبالغ عن المخاطر -٦

تجتـــذب التجمعـــات الحاشـــدة بحكـــم طبيعتهـــا قـــدرًا كبيـــرًا مـــن االهتمـــام ومـــن 
مــة أن تنظــر فــي اتخــاذ تــدابير وينبغــي للجهــات المنظّ . الضــغوط السياســية

إضــــافية لضــــمان توصــــيل الرســــائل الواضــــحة واالســــتباقية بشــــأن النصــــائح 
  .  العموميةالخاصة بالصحة 

قيادة االتصاالت الجماهيرية ) يعادلها أو ما( وزارة الصحة تتولى أن وينبغي
الخلــــط  تالفــــي أجــــل مــــن الحاشــــدة وبالتجمعــــات كورونــــا بفيــــروس المتعلقــــة
 إعــــــداد فــــــي النظــــــر فــــــي الصــــــحة وزارة ترغــــــب وقــــــد .المتناقضــــــة والرســــــائل
 الرســائل هــذه فــي مــةالمنظّ  الجهــات وٕاشــراك الحاشــد التجمــع بــدء قبــل  الرســائل

 .الفيــروس عــن حــال الكشــف فــي والســريع الواضــح التواصــل أجــل تيســير مــن
وقـــــد ترغـــــب وزارة الصـــــحة أيضـــــًا فـــــي النظـــــر فـــــي التنســـــيق والتعـــــاون مـــــع 

. وقــت ممكــن ســرعأ فــي العالقــة هــذه بنــاء فــي البــدء اإلعــالم، وينبغــي وســائل
الصــــــــحة العالميــــــــة بشــــــــأن التبليــــــــغ عــــــــن المخــــــــاطر  وٕارشــــــــادات منظمــــــــة

)http://www.who.int/ihr/risk_communications/en/( المـرض فاشيات وأخبار 
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/en/ 

  .في إعداد الرسائلأيضًا قد تساعد الوزارات 
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وينبغـــــي لســـــلطات الصـــــحة العموميـــــة ضـــــمان أن التوصـــــيات واإلرشـــــادات 
الصادرة عن منظمة الصحة العالميـة بشـأن فيـروس كورونـا قـد ُأتيحـت أمـام 

  . هم إلى البلدالمشاركين قبل دخول
به فــــي وجــــود فيــــروس كورونــــا بــــين المشــــاركين فــــي حــــدث يضــــم وٕاذا اشــــتُ 

ــــــد األصــــــلي  معــــــات حاشــــــدة، ينبغــــــي لمضــــــيفي التجمــــــعتج أن يبلغــــــوا البل
للمشـــاركين لضـــمان المتابعـــة المالئمـــة للمرضـــى وٕادارة المخـــاطر فـــي البلـــد 

  .المضيف وفي البلد األصلي عند عودة المشارك إليه
لسلطات الصحة العمومية أن تنبـه المشـاركين العائـدين إلـى بلـدانهم  وينبغي

وينبغـي . بشأن أعراض العدوى بفيروس كورونا وتدابير الحماية من العدوى
تنبيــه المشــاركين بعــد عــودتهم إلــى أنــه فــي حــال إصــابتهم بــاعتالل تنفســي 

مـــــن الوخامـــــة بحيـــــث يعـــــوق ممارســـــتهم (حـــــاد مصـــــحوب بحمـــــى وســـــعال 
في غضون أسبوعين من عـودتهم، يتعـين علـيهم ) مية المعتادةلألنشطة اليو 

  :  يلي ما
  الرعايـة الصـحية مجـال التماس الرعاية الطبية فورًا وتبليغ العاملين فـي

  بسفرهم مؤخرًا؛  
  ـــد الســـعال أو ـــالتنفس عن ـــة ب اتبـــاع ممارســـات النظافـــة الصـــحية المتعلق

  ؛ )٥انظر الفرع (العطس 
  قدر للوقاية من انتشار العدوىالحد من مخالطة اآلخرين إلى أدنى .  

وينبغــي لســلطات الصــحة العموميــة فــي البلــدان التــي يعــود إليهــا المشــاركين 
لممارســين الصــحيين إلــى اهــذه اإلرشــادات  قــدمفــي التجمعــات الحاشــدة أن ت

ويوصى بشدة ببدء التواصل مبكـرًا . والمرافق الصحية على الصعيد المحلي
ـــة عنـــد ا الشـــتباه فـــي حـــاالت العـــدوى بفيـــروس مـــع منظمـــة الصـــحة العالمي

  .كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية
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لميـة، كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بهـا مـن قبـل منظمـة الصـحة العا

وباسـتثناء حـاالت الخطـأ والسـهو فــإن أسـماء المنتجـات المسـجلة الملكيـة ُتمّيـز بـذكر األحــرف . ولـم يـرد ذكـره تفضـيًال لهـا علـى سـواها ممـا يماثلهـا فـي الطــابع
  .)في النص اإلنكليزي(الكبيرة االستهاللية من أسمائها 

فـإن المـواد المنشـورة تُـوزع دون أي ومـع ذلـك . وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطـات المعقولـة للتحقـق مـن المعلومـات الـواردة فـي هـذا المطبـوع
والمنظمــة ليســت مســؤولة بــأي . والقــارئ هــو المســؤول عــن تفســير واســتعمال المــواد المنشــورة. ضــمان مــن أي نــوع ســواء أكــان بشــكل صــريح أم بشــكل ضــمني

  .حال عن األضرار التي قد تترتب على استعمالها
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نـــــــوع الحـــــــدث أو الغـــــــرض منـــــــه 
حـــــدث رياضــــــي أو مهرجــــــان أو (

مناســــــــــبة دينيــــــــــة أو سياســــــــــية أو 
  )ثقافية، وما إلى ذلك

  

يــــؤثر نــــوع الحــــدث أو الغــــرض منــــه علــــى الخصــــائص  •
الســـــكانية للمشـــــاركين فيـــــه ويـــــؤثر علـــــى الطريقـــــة التـــــي 
يلــتمس بهــا المشــاركون الرعايــة الصــحية أو ســلوكهم إذا 
أصـــيبوا بـــاألعراض؛ فقـــد يشـــعر األشـــخاص مـــثًال بعـــدم 

حاشـد أو قـد التجمـع الالرغبة في تأجيل سـفرهم لحضـور 
  .  لب إليهم ذلكإذا طُ ال يبلغون عن إصابتهم بالمرض 

تراجـع القـدرة علــى الكشـف عـن حــاالت العـدوى بفيــروس  •
  .كورونا وعالجها وتوفير تدبيرها العالجي بفعالية

  .  زيادة انتقال العدوى بين الحضور •

األعـــداد المحتملـــة (حجـــم الحـــدث 
 كثافـــــــــة الجمـــــــــوع،و  للمشـــــــــاركين،

طبيعـــــــــــــــــة المخالطـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين و 
  )المشاركين

قــد تــؤثر طريقــة انتقــال العــدوى فضــًال عــن حجــم الحــدث  •
وكثافتــه وســمات التجمــع الحاشــد ذات الصــلة، فــي مــدى 

  .انتشار الفيروس واحتماالت وفادته

تراجـع القـدرة علــى الكشـف عـن حــاالت العـدوى بفيــروس  •
  .كورونا وعالجها نتيجة لزيادة حجم السكان

وس يؤدي عـدم كفايـة المعلومـات عـن طـرق انتقـال الفيـر  •
المحــددة إلــى الحــد مــن قاعــدة البيِّنــات التــي تســتند إليهــا 
الجهــــــود المبذولــــــة للتخفيــــــف مــــــن وطــــــأة انتشــــــاره بــــــين 

  .المشاركين في التجمع الحاشد
  المدة

  
. تــؤثر مــدة التجمــع الحاشــد علــى فرصــة انتقــال الفيــروس •

األحـداث القصـيرة مـن احتمـاالت انتشـار الفيـروس  تحدو 
المصـــابة (واحتمـــاالت ظهـــور األعـــراض علـــى الحـــاالت 

أثنـــاء التجمـــع الحاشـــد ) بالعـــدوى قبـــل التجمـــع أو خاللـــه
  .  إلى أدنى قدر

تتطلــب األحــداث الطويلــة إلــى الحفــاظ علــى قــدرة النظــام  •
وينبغـــي أن . الصـــحي علـــى تلبيـــة االحتياجـــات المفاجئـــة

لــُنظم علــى مســتوى مالئــم مــن التــيقظ طــوال مــدة تحــافظ ا
    .الحدث الذي يضم التجمع الحاشد

  

قــد تظهــر العــدوى بفيــروس كورونــا علــى المشــاركين فــي  •
أي وقــت إذا تعرضــوا للفيــروس قبــل ســفرهم. ومــع ذلــك، 

زادت احتمــــــاالت ظهــــــور  فكلمــــــا طالــــــت مــــــدة الحــــــدث،
األعــــــراض علـــــــى حـــــــاالت العــــــدوى الجديـــــــدة وٕامكانيـــــــة 

  اكتشافها في المنطقة المضيفة للتجمع الحاشد.  
قـــد تظهـــر األعـــراض علـــى المرضـــى عنـــد عـــودتهم إلـــى  •

بلدانهم وينبغي توقعهم، حيـث إن فتـرة حضـانة الفيـروس 
  قد تصل إلى أسبوعين.  

، والســــيما فيمــــا يلــــزم التواصــــل مــــع المســــافرين العائــــدين •
يتعلــــق بــــالتبليغ الــــذاتي. انظــــر موقــــع منظمــــة الصـــــحة 
العالميـــة الخـــاص بالســـفر الـــدولي والصـــحة علـــى الـــرابط 

  /http://www.who.int/ith/enالتالي: 
التعــرض للحيوانــات أو المنتجــات 

  الحيوانية
مـــارس أثنـــاء التجمعـــات قـــد تزيـــد بعـــض األنشـــطة التـــي تُ  •

مثـــل اســـتهالك المنتجـــات الحيوانيـــة الطازجـــة، (الحاشـــدة 
أو غيـــر المطهـــوة، أو التـــي لـــم تنظـــف أو لـــم ُتعـــّد علـــى 

  .من التعرض لمستودع العدوى) النحو المالئم

إذا كانــــت الحيوانــــات، والســــيما الجمــــال العربيــــة، تلعــــب  •
دورًا فــــي التجمــــع الحاشــــد، قــــد تزيــــد احتمــــاالت العــــدوى 

  .بفيروس كورونا

قــــد تســــهم التغيــــرات الموســــمية التــــي تشــــهدها األمــــراض  •  الحاشدتوقيت التجمع 
ـــــة فـــــي معـــــدل المراضـــــة ـــــات فـــــي التجمـــــع / المعدي الوفي

  .  الحاشد

نظــرًا إلــى أن فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق  •
ُبلِّغ عن إصابة  ط التنفسية هو فيروس جديد نسبياً األوس

مـازال الوقـت مبكـرًا  ،٢٠١٢البشر به ألول مرة في عام 
 تمعـــدال وبلغـــت. لتحديـــد إذا كانـــت لـــه أنمـــاط موســـمية

في خريـف وربيـع النصـف الشـمالي مـن ذروتها اإلصابة 
الكــــرة األرضــــية، ونتجــــت فــــي المقــــام األول عــــن انتقــــال 

ومـــن . العـــدوى بـــين البشـــر فـــي أمـــاكن الرعايـــة الصـــحية
ـــزم  أجـــل تحديـــد إذا مـــا كانـــت هنـــاك أنمـــاط موســـمية، يل

ل علــــى المزيــــد مــــن المعلومــــات عــــن اإلصــــابة الحصــــو 
بالعــــدوى األوليــــة، أي العــــدوى الناجمــــة عــــن المخالطــــة 

  . المباشرة أو غير المباشرة مع المستودع الحيواني
  الخصائص الديُمغرافية

  
يـــؤثر الســـن وســـائر الخصـــائص الديُمغرافيـــة للمشـــاركين  •

فــي المخــاطر والتــدخالت الطبيــة التــي قــد تنشــأ الحاجــة 
  .ا أثناء التجمع الحاشدإليه

ُبلِّغ عن نسبة أكبر من حاالت العدوى الوخيمة بفيـروس  •
  .  كورونا بين كبار السن

قد تؤدي مشاركة مجموعة سكانية أكبر سنًا فـي التجمـع  •
الحاشد إلى زيادة احتماالت العدوى بـالفيروس ووخامتهـا 
أثنـــــاء التجمـــــع الحاشـــــد وٕالـــــى تعقيـــــد التـــــدبير العالجـــــي 

  .  الالزمالسريري 
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  االعتالالت المصاحبة

  
قـــــد تـــــؤثر بعـــــض االعـــــتالالت المصـــــاحبة أو الحـــــاالت  •

علـى مـدى ) مثـل السـكري أو األمـراض القلبيـة(الصحية 
  .  تعرض الفرد للمرض المعدي

ُبلِّغ عن نسبة أكبر من حاالت العدوى الوخيمة بفيـروس  •
كورونــا بــين األشــخاص المصــابين بــاعتالالت مصــاحبة 

  ).  ريمثل داء السك(
قـــــد تـــــؤدي مشـــــاركة األشـــــخاص المصـــــابين بـــــاعتالالت  •

مصـــــاحبة فـــــي التجمـــــع الحاشـــــد إلـــــى زيـــــادة احتمـــــاالت 
العـــدوى بـــالفيروس ووخامتهـــا أثنـــاء التجمـــع الحاشـــد وقـــد 

  .تؤدي إلى تعقيد التدبير العالجي السريري الالزم
تـــــؤدي المشـــــاركة الدوليـــــة إلـــــى زيـــــادة احتمـــــاالت وفـــــادة  •  المشاركة الدولية

  .  األمراض السارية أو تصديرها
قــد تــؤثر فــي الســلوك المتعلــق بالتمــاس الرعايــة الصــحية  •

بسبب الثقافـة أو عـدم معرفـة نظـام الرعايـة الصـحية فـي 
  .  البلد المضيف

ـــــة ســـــتجعل توصـــــيل الرســـــائل  • كمـــــا أن المشـــــاركة الدولي
  .  الصحية أصعب نتيجة الختالف اللغة والثقافة

مع الحاشـد الـذين يصـابون قد يختار المشاركون في التج •
بـــالمرض عـــدم التمـــاس الرعايـــة الطبيـــة أو قـــد يلتمســـوها 
علــــــى نحــــــو ال يــــــؤدي إلــــــى اكتشــــــاف حــــــاالت العــــــدوى 

  .  بالفيروس عن طريق الترصد
قد ال تكون البلدان التـي ينتمـي إليهـا المشـاركون متأهبـة  •

ويترتـب علـى ذلـك . للكشف عن فيروس كورونا وعالجه
دبير العالجـــي الســـريري والترصـــد ر بالنســـبة إلـــى التـــاآثـــ

  .على الصعيد العالمي
وســــــائل الســــــفر المشــــــتركة التــــــي 
ُتســـــتخدم للوصـــــول إلـــــى التجمـــــع 
الحاشــــــد وســــــائر األنشــــــطة غيــــــر 

  المتعلقة بهذا التجمع

احتمـــاالت التعـــرض للحـــاالت أثنـــاء الســـفر إلـــى التجمـــع  •
  .الحاشد أو العودة منه

مــا يغتــنم المشــاركون فــي التجمــع الحاشــد الفرصــة  عــادة •
ومـــــن ثـــــم فـــــإن . لمزاولـــــة أنشـــــطة أخـــــرى مثـــــل الســـــياحة

التعــــرض للخطــــر قــــد ال يكــــون مرتبطــــًا بالمشــــاركة فــــي 
    .التجمع الحاشد

ــــــي حــــــال الســــــفر الجــــــوي، ينبغــــــي إخضــــــاع الركــــــاب  • ف
الجالســـين فـــي الصـــفين الـــواقعين أمـــام الحالـــة والصـــفين 

  . بوصفهم مخالطين للحالة الواقعين خلفها للتحري
حاليــــًا ال يوجــــد توافــــق واضــــح فــــي اآلراء حــــول تحــــري  •

مخـــــــالطي الحـــــــاالت بـــــــين المســـــــافرين الـــــــذين ُتكتشـــــــف 
  .   إصابتهم بالعدوى بفيروس كورونا بطرق أخرى

قـــــد ال يحـــــدث التعـــــرض لفيـــــروس كورونـــــا فـــــي التجمـــــع  •
الحاشــــد، إذا مــــا مــــارس المشــــاركين فيــــه أنشــــطة أخــــرى 

ـــــاء ســـــفرهم ز  .أثن ـــــزم أن يغطـــــي الترصـــــد المعـــــزَّ وقـــــد يل
  .مناطق أخرى بخالف منطقة التجمعات الحاشد

  
  
  
  


