
  
للســلطات التوجيهــات المرحليــة تقيــيم المخــاطر المتعلقــة بالســفر والنقــل: 

  المسؤولة عن الصحة العمومية وقطاع النقل
  

  ٢٠١٤أيلول/ سبتمبر 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  ٢٠١٤المية منظمة الصحة الع ©

  . محفوظة الحقوق جميع
 مــن كــان مهمــا رأي أي عــن التعبيــر تعنــي ال ةالمنشــور  هــذه فــي المــواد عــرض وطريقــة المســتخدمة التســميات إن

 منهـا، أي لسـلطات أو منطقـة أو مدينـة أو إقلـيم أو بلـد ألي القـانوني الوضـع بشـأن العالميـة الصحة منظمة جانب
 يوجـد ال قـد تقريبية حدودية خطوطاً  الخرائط على والمتقطعة المنقطة الخطوط. تخومها أو حدودها تعيين بشأن أو
  .عليها كامل اتفاق بعد
. المنشــورة هــذه فــي الــواردة المعلومــات مــن للتحقــق العالميــة الصــحة لمنظمــة المعقولــة االحتياطــات جميــع اتخــاذ تــم

 مسـؤولية وتقـع. ضـمنية أو صـريحة كانـت سـواء نوع، أي من ضمان أي دون المنشورة المواد توزيع يتم ذلك، ومع
 تكـــون األحـــوال لـــن مــن حـــال أي فـــي العالميـــة الصــحة ومنظمـــة. القـــارئ عـــاتق علــى تقـــع المـــادة واســـتخدام تفســير
  . استخدامها عن الناشئة األضرار عن مسؤولة

WHO/EVD/Guidance/TravelTransportRisk/14.1 
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للسـلطات المسـؤولة التوجيهات المرحلية تقييم المخاطر المتعلقة بالسفر والنقل: 
    عن الصحة العمومية وقطاع النقل

  
 ٢٠١٤نيســــــان/ أبريــــــل  ٢١لوثيقــــــة منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة المؤرخــــــة  تحــــــديثبمثابــــــة التعتبــــــر هــــــذه الوثيقــــــة 

المقدمـــة للســـلطات المســـؤولة عـــن الصـــحة العموميـــة وقطـــاع  التوجيهـــاتالمخـــاطر المتعلقـــة بالســـفر والنقـــل:  تقيـــيم"
  النقل".

  
  المعلومات االساسية  -١

) األعــــــراض ظهــــــور وبدايــــــة العــــــدوى بــــــين الفتــــــرة( اإليبــــــوال فيــــــروس مــــــرض حضــــــانة فتــــــرة تتــــــراوح  •
 يتســببون فيهــا مــعوٕانمــا  ،هــذه الحضــانة فتــرة أثنــاء العــدوى النــاسال يســبب و . يومــاً  ٢١و يــومين بــين
  .األعراض ظهور بداية

بالعدوى والذين تظهـر  المخالطة المباشرة للمصابين طريق عن أخر إلى شخص من االنتقال عتبروي  •
 توثيــق يــتم حيــث لــم العــدوى النتقــال الرئيســي الوضــع، فــرازاتاإل/ الجســم ســوائلل أو األعــراض علــيهم

  .االنتقال عن طريق الهواء

للوقاية من  األساسية التدابير استخدام خالل من األشخاص نقل أثناء العدوى من خطرالحد  ويمكن  •
  .العدوى ومكافحتها

 أو سافروا المجاورة الدول مع البرية بالعدوى الحدود المصابون المسافرون عبر الراهنة، الفاشية وفي  •
  .المتضررة غير البلدان إلى مرض فيروس اإليبوال حاالت من وقد يتم تصدير المزيد .دولياً 

  
   الطوارئ لجنة توصيات  -٢

ــــــــــة  • ــــــــــدت لجن ــــــــــاإليبوال  طــــــــــوارئال انعق ــــــــــة ب ــــــــــوائحالمعني ــــــــــة الصــــــــــحية بموجــــــــــب الل   )٢٠٠٥( الدولي
  :ما يلي إلى وخلصت ،٢٠١٤ أغسطس آب/ ٨ في

موميــــــة الع الصــــــحة يهــــــدد وخطــــــراً " اســــــتثنائياً  حــــــدثاً " تشــــــكل أفريقيــــــا غــــــرب فــــــي اإليبــــــوال فاشـــــية إن  •
  .األخرى لدولا في

 الفيـروس، لضـراوة نظـراً  اً خاصـ راً خطـ الـدولي االنتشـار مـن لمزيـدمن جـراء ا المحتملة العواقب مثلوت  •
 الصـحية النظم وضعف الصحية، الرعاية مرافق في أو المجتمع داخل سواء شديدةال االنتقال وأنماط

  للخطر. المعرضة البلدان وفي معظم في الوقت الراهن البلدان المتضررة في

  .لإليبوال وتحقيق انحساره الدولي االنتشار لوقف ضرورية المنسقة الدولية االستجابة وتعتبر  •

 صحة عموميـةطارئة  أفريقيا غرب في اإليبوال فاشية العالمية الصحة لمنظمة العامة المديرة أعلنت  •
يمكـن الرجـوع إلـى ( اإليبـوال لفاشـية لالسـتجابة محـددة توصـيات وأصـدرت (PHEIC) دوليـاً  تثير قلقـاً 
  : على الرابط التالي المعلومات من المزيد

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/  )  
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  خطر مرض فيروس اإليبوال بالنسبة لمختلف المجموعات  -٣
  المتضررة المناطق من العائدون المسافرون  ١-٣

 بعـد المـرض وتطور ،المتضررة المناطق إلحدى زيارته خالل اإليبوال بفيروس إصابة مسافر يعتبر خطر
 ظهــور حــاالت عــن اإلبــالغ تــم التــي المنــاطق إلــى الســفر الزيــارة شــملت لــو حتــى للغايــة، منخفضــاً  عودتــه

ـــال. أوليـــة فيهـــا ـــ ة مباشـــر مخالطـــة  ويتطلـــب االنتق  أنســـجة أو جســـم ســـوائل مـــن غيرهـــا وأ فـــرازاتإ دم أول
 لمسـافربالنسـبة ل ةالمحتملـغيـر  التعرضوكلها من أنماط  الحيوانات، أو جثثهم أو المصابين، األشخاص

  .األنواع من المخالطة هذه جميع مثل تجنبب بشدة المسافرون وينصح. العادي
  المسافرون لزيارة العائلة واألصدقاء  ٢-٣

 كـــذلك، منخفضــاً  المتضــررة المنــاطق فــي واألصــدقاء العائلــة لزيــارة لمســافرينالــذي يهــدد ا يعتبــر الخطــر
. يبـوالاإل بفيـروس مصـاب حيـوان أو تـوفيم أو مـريض شخصبشكل مباشر  جسدياً  المسافر خالطي لم ما
كــان  متــوفي أو مــريض شــخصل ةمباشــر ال ةجســديال المخالطــة جميــع أنــواع تجنــبب بشــدة الــزوار ينصــحو 

  .اإليبوال بفيروس مصاباً 
   المسافرينسائر و  السفرعند  أعراض من يعانون الذين المرضى  ٣-٣

 مـتن علـى المـرض أعـراضعليه  وظهرت اإليبوال لفيروس تعرض الذي الشخصيسافر  أن احتمال هناك
وينبغـي علـى  .عـن وضـعه نقـلال شـركة إبـالغ دون النقـل، وسـائل مـن أخـرى وسيلة أو تجارية جوية رحلة
. العـدوى انتقال من المزيد لمنع يتم عزلهم ذلك وبعد ،فور وصولهم الطبية التماس العناية المرضى هؤالء
تكـــون  األوضـــاع هـــذه مثـــل فـــي وناآلخـــر  ونالمســـافر  لهـــا يتعـــرض التـــي أن المخـــاطر مـــن الـــرغم وعلـــى

  .الظروفالمخالطين في مثل هذه  بتتبع يوصى للغاية إال أنه منخفضة
   المتضررة المناطق في  الصحية الرعاية مجال في العاملون  ٤-٣

والسـيما فـي حالـة اشـتراكهم فـي رعايـة  والمتطوعين، الصحية مجال الرعاية في يهدد العاملين خطر هناك
 تـدابير اتبـاع يـتم لـم مـا ،اً منخفضـ هـذا الخطـر اعتبار يمكنو . المرضى المصابين بمرض فيروس اإليبوال

محلـــول فـــرك األيـــدي ب أو والصـــابون ةالنظيفــ يـــاهالم اســـتخدام مثـــل( مكافحتهــاو  العـــدوى للوقايـــة مـــن كافيــة
 النفايـات معالجـةو  المأمونـة الحقـن وممارسـات الشخصـية، الحماية معداتواستخدام  ،الكحولمعتمد على 

 والمطـارات المـوانئ فـي الطبيـة الخدمات اتباع هذه التدابير في أماكن تقديم ذلك في بما ،)مناسبةبصورة 
  . البرية والمعابر

  النقل وقطاعات العمومية الصحةالمسؤولة عن  سلطاتلالمقدمة ل التوجيهات  -٤
  البلدان إلى جميع توجيهات  ١-٤
  ومعارفهم المسافرين ذكاء وعيإ   ١-١-٤

 عـن بمعلومـات اإليبـوالانتقـال لمـرض فيـروس  منطقة إلى عند مغادرة أو الوصول ينبغي تزويد المسافرين
 والـــدخول المغـــادرة نقـــاط فـــي) أدنـــاه المقتـــرح النمـــوذج انظـــر(اإليبـــوال لمـــرض فيـــروس  المحتملـــة المخـــاطر

 نقـاط المعـابر البريـة. فـي أو الوصول أو ركوبال مناطق في الموانئ، أو المطارات في المثال سبيل على
 الحـــدود وقـــرب ،المحليـــة بـــين المســـافرين عبـــر الحـــدود المجتمعـــاتالمعلومـــات داخـــل  شـــرن أيضـــا وينبغـــي
 المســافرين يسـتوجب مــن العــدوى خطــر تقلـيص أن علــىيجــب أن تؤكـد المعلومــات و  .الصــلة ذات الدوليـة

  : البلدان تفادي ما يلي من المتضررة المناطق في المقيمين أو
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ـــدممخالطـــة   • مصـــاب  شـــخص أنســـجة أو) والبـــراز والبـــول والقـــيء اللعـــاب مثـــل( الجســـم ســـوائل أو ال
  . من جراء اإليبوال المتوفي جثة أو باإليبوال

 المطهــوة غيــر أو النيئــة هــالحوم أو الميتــة، أو الحيــةســواء  البريــة، الحيوانــاتأو االحتكــاك ب مخالطــة  •
     بشكل جيد؛

 األقــل علــى أســابيع ٧ لمــدة اإليبــوال بعــدوى أصــيب مــن مــع أو مــريض شــخص مــع الجنســي الجمــاع  •
  .هتعافي بعد

 مصــاب بــاإليبوال شــخص لَبــقِ  مــن قــد تلوثــت تكــون أشــياء وأي التــي ســبق اســتخدامها اإلبــر مالمســة  •
  .سوائل الجسم أو دم ظهري لم إذا حتى جثته، أو
 إبالغهومن ينبغي عليهم  ،مقصدبلد ال في الطبية المساعدة على الحصول مكانب نيالمسافر  إبالغ ينبغي

  ).الساخن الخط أرقام خالل من المثال سبيل على( إصابتهم في حالة
 الحمــى، مثــلعلــيهم  أعــراض ظهــور أنــه فــي حالــة المتضــررة المنــاطق مــن العائــدين الــزوارينبغــي إعــالم 

 فــي) نزيــفال أو الجلــدي، والطفــح واإلســهال والقــيء الحلــق والتهــاب والصــداع العضــالت وآالم والضــعف،
 الـــذين المتطـــوعين مثـــل( يبـــوالاإل لفيـــروس همتعرضـــ فـــي اشـــتبهوا إذا أو تهمعـــود بعـــد أســـابيع ٣ غضـــون
 فوريـةال عليهم التماس الرعايـة الطبيـة ينبغيف المتضررة، المناطق في) الصحية الرعاية مرافق في يعملون

  . بأخر سفر لهم المعالج الطبيب بالغإ مع
  

  للمسافرين نموذج رسالة
مصـاب تبـدو عليـه أعـراض شـخص  نسـجةأ أو جسـم سـوائل أو مخالطة دم خالل من العدوى تحدث  •

  .الملوثة مخالطة األشياء طريق عن أوالعدوى 
 مصــاب حيــوان أوالمــرض  أعــراضتبــدو عليــه  مصــاب شــخص يخــالطون الــذين األشــخاص عتبــري  •

  . رمعرضين للخطبالعدوي 
  .وفاتهم بعد حتى ،المصابين نسجةأو  الجسم وسوائل دمأنواع المخالطة ل كل تجنب  •
  . مصاب احتكاكها بشخصيحتمل  التي العناصر مع عاملتت ال  •
 القــيء ذلــك ويعقــب. الحلــق والتهــاب والصــداع العضــالت، وآالم والضــعف، الحمــى عــراضاأل تشــمل  •

  . الحاالت بعض في والنزيف الجلدي، والطفح واإلسهال
ــا فــي اإليبــوال حــاالت مــؤخراً  تأكــدت  • ــا غيني ــا وليبيري  البلــدان، هــذه فــيو . وســيراليون والســنغال ونيجيري

 . بمرض فيروس اإليبوال العدوى لتجنب الحذر توخي تعيني

) العــام النقــل وســائل فــي المثــال، ســبيل علــى( يبــدو بصــحة جيــدة شــخص مــن فــإن اقترابــك ببســاطةو   •
  . خطراً  تشكل ال

  . معتمد لقاح يوجد ال  •
معتمــد ين بمحلــول اليــد فــرك عــن طريــق اليــدين نظافــة خصوصــاً و  الشخصــية،أحــرص علــى النظافــة   •

 بشـكل عند اتسـاخ اليـدين ياهوالم الصابوناستخدام وب ،في حالة توافره ،)اليدين طهرم( على الكحول
 اســـتخدام وبعـــد الفـــم، أو األنـــفأو  العينـــين لمـــس قبـــل وخاصـــة اليـــدين نظافـــة علـــى أحـــرص. واضـــح

  . التلوث لخطر عرضةالم األشياء لمس أو المرحاض
فــور  طبيــةبالتمــاس الرعايــة ال فقــم ،إيبــوال حــاالت عــن تــم اإلبــالغ فيهــا مــؤخراً  منــاطق فــي مكثــت إذا  •

 المعــــدة، فــــي وآالم قــــيءوال واإلســــهال الحلــــق والتهــــاب المآلوا والصــــداع الحمــــى( بــــالمرضشــــعورك 
    .تعافيال فرصة من يحسن المبكر العالجف). العينين احمرار أو الجلدي، والطفح
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   الصحية الرعاية مقدميومعارف  إذكاء وعي   ٢-١-٤
 المتضــررة المنــاطق مــن العائــدين المســافرين الــذين يقومــون بمعالجــة الصــحية الرعايــة ينبغــي علــى مقــدمي

اإلصـــابة بمـــرض فيـــروس  إمكانيـــة فـــي والنظـــر ســـبق لهـــم الســـفرقـــد عمـــا إذا كـــان  ســـؤال هـــؤالء العائـــدين
 المسـافر كـانمـا  إذا لتحديـد اإليبـوال لفيـروس تعرضـهفـي  يشـتبه شـخص حالـة أي إخـالء وينبغـي. اإليبـوال

في إصـابته بمـرض فيـروس  اشتبه أو ثبت متوفي أو مريض شخص مباشربشكل  وخالط جسدياً سبق  قد
  ).٣ القسم انظر(اإليبوال 

 الحــرارةمطالبتهــا بقيــاس درجــة  /ومطالبتــه الشــخص، طمأنــة ينبغــيف ،منخفضــاً  التعــرض خطــر اعتبــر ٕاذاو 
 وينبغـي أيضـاً . أعـراض في حالة ظهور والتماس الرعاية الصحية الفورية يوماً  ٢١ لمدة عراضرصد األو 

 دخـــولإن . بانتظـــام المـــريضورصـــد حالـــة ) المالريـــا مثـــل( المحتملـــة األخـــرى التشخيصـــاتالنظـــر فـــي 
  . ضرورية ليستهذه  المالحظة مراحل  في المستشفى
  :يلي ما الصحية الرعاية المعروضة على مقدمي األساسية المعلومات تتضمن أن وينبغي

 ظهــور والتــي تتمثــل فــي بــالفيروس المصــابون األشــخاص منهــا يعــاني التــي شــيوعاً  األكثــر األعــراض  •
 ٕاسـهالو  قـيء ذلـك ويعقـب. الحلـق والتهـاب وصـداع العضـالت، فـي وآالم شـديد ووهن لحمى مفاجئ

هـذه األعـراض  تشـمل قـد متقدمـة، مرحلـة وفي الكبد، ووظائف الكلى وظائف وضعف جلدي، طفحو 
 وعــدد البيضــاء الــدم خاليــا انخفــاض بريــةتالمخ النتــائج وتشــمل. والخــارجي الــداخلي النزيــف مــن كــالً 

  . الكبد أنزيماتارتفاع و  الدم صفائح
  . يوماً  ٢١و يومينما بين  حضانةال فترة وتتراوح  •
كــذلك قــد ينقــل و . الفيــروس علــى تحتــوي همفــرازاتإ و كانــت دمــائهم  طالمــا العــدوىاألشــخاص  ســببوي  •

 أسـابيع ٧ إلـى تصـل لمـدة المنـوي السـائل طريـق عـن الفيـروسهـذا  المـرض مـن تعـافوا الذين لرجالا
  . المرض من تعافيال بعد

 الضـــنك وحمـــى الصـــفراء الحمـــىو  البريميـــات، وداء الشـــيغيالت وداء التيفـــود وحمـــى المالريـــاوتعتبـــر   •
 لنظـرا والتـي ينبغـي ختلفـةالم تشخيصـاتالأنـواع  بـين مـن النزفيـة الفيروسية ىالحمأنواع  من وغيرها

  .المرضى هؤالء ها لدىفي
 الصـحية الرعايـة مجـال فـي العـاملين سـبيل المثـال إذا جـرح أحـد (علـى مرتفعـاً أما إذا اعتبـر الخطـر   •

  . متخصص مركز إلى هنقلفينبغي النظر في  ،)ملوثة تكون بإبرة قد عن طريق الوخز
  :المواقع التالية على المعلومات من مزيد على الحصول ويمكن
   )http://www.who.int/csr/don/en(أخبار فاشيات األمراض   -
   )enebola/-http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq(األسئلة المتكررة بشأن اإليبوال   -
  فيروس اإليبوال بمرضصحيفة الوقائع الخاصة   -

)enhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/(  
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  تهيئة النظم الصحية لالستجابة   ٣-١-٤
  ما يلي:العمومية القيام بلوفادة مرض فيروس اإليبوال، ينبغي على سلطات الصحة  تحسباً 

 أمـاكن تقـديم وفـي ،)البريـة والمعابر والمطارات الموانئ" (الدخول نقاط" في العاملين الموظفين توعية  •
وخــدمات  الطــوارئ أقســامالعــاملين فــي ( األولــى االســتجابة فــي الــذين يشــاركون أو الصــحية الرعايــة

ـــــدفاع الحرائـــــق مكافحـــــة داراتإ و  العمـــــوميين، الممارســـــين ومكاتـــــب اإلســـــعاف  ومشـــــغلي المـــــدني وال
لمــرض  والمتقدمــة المبكــرة بــاألعراض) الســاحلية الصــحية والســلطات الطــائرات، مشــغليو  المطــارات،

   ؛فيروس اإليبوال

 االشــتباه حالــة فــي مبكــرة مرحلــة فــي المســؤولة العموميــة ةالصــح ســلطات إلبــالغ بروتوكــول وضــع  •
  ؛مرض فيروس اإليبوال في

 عاملينللو  الطوارئ، فرقفي  أو الدخول نقاط في العاملين للموظفين األساسي التدريبتوفير  ضمان  •
 اليـدين، نظافـة ذلـك فـي بمـا ومكافحتهـا، العـدوى مـن الوقايـة مبـادئ علـى الصـحية الرعايـة مجال في

التـي  وغيرهـا مـن االحتياطـات الحمايـة الشخصـية، معـدات واستخدام الحقن، وسالمة النفايات، وٕادارة
 مشــتبه أو اإليبــوالمــرض فيــروس مصــابة بشــكل مؤكــد ب حالــةالوثيقــة ل اتخاذهــا عنــد المخالطــةيجــب 

  إصابتها؛ في

 لحمايـــةمنهـــا  والوقايـــة العـــدوى مكافحـــةتـــدابير  أهميـــة علـــى الســـفر قطـــاع فـــي العـــاملين علـــى التأكيـــد  •
  ؛أنفسهم

 والجمارك والموانئ البحرية والسلطات الوطنية المدني الطيران هيئة مثل( التنظيمية السلطات حاطةإ  •
  .القرار اتخاذ في ٕاشراكهمو  المعلوماتب) لخإ والهجرة،

الـــذين يعـــانون  الركـــاب مثـــل( المتضـــررة المنـــاطق مـــن القادمـــةو  فيهـــا المشـــتبه تتلقـــى الحـــاالت أن يجـــب
وينبغــــي . الفــــور علــــى الطبيــــة الرعايــــة) مـــتن الطــــائرات علــــىعلــــيهم  التعــــرف وتــــم أعــــراض المــــرض مـــن
 كمــا اإلجــراءات نفســها تطبيــق ،الحالــةوالقــائمين علــى رعايــة  العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية علــى
 ٢٠١٤منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة د اإلصــــــــابة بمــــــــرض فيــــــــروس اإليبــــــــوال (كــــــــان قــــــــد تــــــــم تأكيــــــــ لــــــــو

 حمــى للمرضــى الــذين يعــانون مــن والمعــدة بمكافحــة العــدوي والوقايــة منهــا المرحليــة الخاصــة  التوجيهــات"
الموقـــع  علـــى متاحـــة وهــي ،"يبـــوالاإل علـــى التركيـــز مــع ،فـــي أمــاكن تقـــديم الرعايـــة الصـــحية خيطيـــة نزفيــة

  .(http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf) التالي:
  

  :ما يلي وتشمل
 تجميـــع التـــي يـــتم فيهـــا العـــزل منطقـــة فـــي أو مفـــردة غرفـــة فـــي فـــي إصـــابته المشـــتبه المـــريض عـــزل  -

 وفصـلهم عـن حـاالت مـرض فيـروس اإليبـوال المؤكـدة وعـن المرضـى فـيهم المشتبه خرينالمرضى اآل
  ؛اآلخرين

معتمــد علــى  بمحلــول اليــدين فــرك( األيــدي العنايــة بنظافــة ومرافــق الشخصــية الحمايــة معــدات إتاحــة  -
 مجــال فــي العــاملين وتوجيــه) واحــدة مــرة تســتخدمالتــي  والمناشــف والصــابون الجاريــة والميــاه الكحــول
  ؛مناسب بشكل استخدامها إلى والزوار الصحية الرعاية

   ؛المعنية على الفور موميةالع الصحة سلطات إخطار  -
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 مــع أوفــي إصــابته  المشــتبه المــريض مــع مباشــر اتصــال علــى كــانوا الــذين األفــراد القيــام بتتبــع جميــع  -
غيرهـــا مـــن و  للحمـــى( للمخـــالطين الـــذين تـــم تحديـــدهم الطبـــي رصـــدال نشـــاءوإ المرضـــى،  جســـم ســـوائل

لحــين وضــع  العــزل منطقــة فــي الجســم ســوائل مــن نــوع وأي النفايــاتب االحتفــاظو  ؛)مبكــرةال عــراضاأل
  ؛الدخول نقاط في ذلك في بما الصحيح، مكانها في من النفايات والتخلص لتطهيرمناسبة ل أحكام

 ٢-٦ قسـم الخطرة، البضائع لنقل الدولية اإلجراءات وفق المرضى عينات تيسير تداول وسبل شحن  -
 اســـميكـــون و  A ،UN2814 الفئـــة ضـــمن المصـــاب بـــاإليبوال المريضالعينـــات الخاصـــة بـــ نقـــل نبغـــيي

  .البشر على تؤثر معدية مواد هومناسب ال الشحن

الســـفر الســـابق لمـــن تظهـــر علـــيهم األعـــراض ذات  تســـجيلأن تشـــدد علـــى  الســـلطات علـــى يضـــاً أ وينبغـــي
 قياســية لتشــخيص مــرض فيــروس اإليبــوال إجــراءات وضــعو  الصــحية؛ العيــادات الصــلة بشــكل منهجــي فــي

 وداء دالتيفـو  وحمـى الضـنك وحمـى المالريـا مثـل( مبكـرة مرحلـة فـي الشـائعةختلفـة الم التشخيصاتأنواع و 
 السحايا، والتهاب ة،الناكس والحمى الريكتسيات، وداء والطاعون النحيفة اللولبية وداء والكوليرا الشيغيالت
 تشــغيلية قنــوات نشــاءإ و  وتحديــد ؛)الفيروســية النزفيــة الحمــى أنــواع وســائر الصــفراء والحمــى الكبــد والتهــاب

  .الفيروسية النزفية الحمى بتشخيص القيام على القادرة المرجعية المختبرات مع

  الخاصة بتدابير الصحة العمومية عند نقاط الدخول توجيهاتال  ٢-٤

إال علــى  ،ليهــاإ و  المتضــررة البلــدان مــن الســفر علــى بفــرض أيــة قيــود توصــي ال العالميــة الصــحة منظمــة
  وجثثهم. المصابين بمرض فيروس اإليبوال، والمخالطين لهم، المرضى

  اإليبوال فيروس التي تعاني من انتقال للدول توصيات   ١-٢-٤

 البريـة والمعـابر والمـوانئ الدوليـة لمطـاراتا لدى مغـادرة األشخاص جميعل فحص إجراء للدول ينبغي 
مرض فيروس احتمال اإلصابة بتتفق مع  المعروفة األسباب والتي غير الحموية لألمراض الرئيسية،
فـي و  الحـرارة درجـة وقيـاس اسـتبيان، أدنـى، كحـد ،وينبغي أن يتضمن الفحص لـدى المغـادرة. اإليبوال

  .١مرض فيروس اإليبوال عن تجةناخطر أن تكون هذه الحمى  تقييميتم  حمى، حالة وجود

 كـان إذا إال بالسـفر يماثـل مـرض فيـروس اإليبـوال مـرض مـن يعـاني شـخص يأل يسمح أن ينبغي ال 
  .المناسب الطبي اإلخالء من اً جزء السفر

 لتلقـــي إرســـالهم أو نهماوطـــأ إلـــى المصـــابون بمـــرض فيـــروس اإليبـــوال والـــذين يـــتم إعـــادتهم المرضـــى 
 فـي طبيـةال رعايـةالتمـاس ال أو أوطانهم إلى العودةإلى  ذين يسعونال أو آخر، بلد في الطبية الرعاية
 صـحيح بشـكل مجهـزةال الطـائرات مثـل الخاصـة، النقـل ترتيبـات ظـل فـي منقلهأن يتم  ينبغي الخارج،

  ).اإلسعاف طائرات(

  اً جـــزء الســـفر يكـــن لـــم مـــا ،دوليـــاً لهـــا  المخـــالطون وأينبغـــي أال تســـافر الحـــاالت المصـــابة بـــاإليبوال 
 . المناسب الطبي اإلخالء من

  

  

                                                            

  نظر: التوصيات المتعلقة بتعريف الحاالت بالنسبة لمرض اإليبوال أو مرض فيروس ماربرغ على الموقع التالي:ا    ١
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-case-definition-contact-en.pdf?ua=1&ua=1 
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  ما يليالقيام بلمرض فيروس اإليبوال يجب  الدولي االنتشار خطروللحد من : 

 محلــي سـفر منـع أي مـععلـى الفــور  اإليبـوال لعـالج مركـز فــي وعالجهـا المؤكـدة عـزل الحـاالت  -
واللـذين يـتم إجراؤهمـا  لإليبـوالالتشخيصية  االختبارات حتى يتم التأكد من أن اثنين من دولي أو

   ؛سلبيتان األقل على ساعة ٤٨ بفاصل
ـــذين تـــصـــحيين العـــاملين ال مـــن غيـــر( مخـــالطينال رصـــد وينبغـــي  -  صـــحيح حمـــايتهم بشـــكلتم ال

 المحلـي السـفر تقييـد مـع ،يوميـاً ) للمخالطـة بـدون حمايـة يتعرضـوا لـم الذين اتالمختبر  وموظفي
  ؛التعرض بعد يوماً  ٢١ لمدة الدولي السفر منعو 

 حالــةال لتصــنيف وفقــاً  وتقييــد ســفرها الفــور علــى هــافي والمشــتبه المحتملــة عــزل الحــاالتينبغــي   -
  .مخالطة مؤكدة أوسواء كانت 

  جميع الدول األخرى   ٢-٢-٤

 هـذه فـي الـواردة القيـود تنفيـذ وينبغـي الدوليـة؛ التجـارة أو السـفر على عام حظر هناك يكون أال يجب 
  . بمرض فيروس اإليبوال والمخالطين لها المصابة الحاالت بسفر يتعلق فيما التوصيات

 ـــدول زودتـــ أن ينبغـــي ـــاطق بـــاإليبوال المنـــاطق المتضـــررة  إلـــى المســـافرين ال  للخطـــر المعرضـــة والمن
  .المحتمل التعرض إلدارة المشورة وتقديم ،هامن لحدا وتدابير المخاطرهذه ب الصلة ذات المعلوماتب

  الخاصة بالنقل الجوي الدولي توجيهاتال   ٣-٢-٤
 المطــاراتالعــاملين فــي و  ةالطــائر  طــاقم مــع التنســيق العموميــة المعنيــة بالصــحة الوطنيــة للســلطات ينبغــي
وينبغـي . صـولالو  مطـارات فـي أو/ وعلى متن الطـائرة  ١لمسافريننماذج تحديد أماكن ا من تواجدللتأكد 

التعامــل مــع الحــاالت المصــابة بمــرض بشــكل مناســب علــى  الطــائرة وطــاقم المطــارتــدريب العــاملين فــي 
 الطائرة، متن على ةالشامل االحتياطات مجموعاتوٕاتاحة العتائد الطبية و  ،والمخالطين لها فيروس اإليبوال

  ).ICAO( الدولي المدني الطيران لمنظمةالتوجيهية  للمبادئ وفقاً 
 العــام اإلعــالن الصــحي مــن الجــزء وتســليم باســتكمال وصــولهالــدى  الطــائرات فــي إلــزام البلــدان تنظــر وقــد

 المعلومــات هــذه فيهــا إبــالغ يــتم ال التــي الحــاالت فــي( الــدولي المــدني الطيــران للطــائرات الخــاص بمنظمــة
 أمـراض الـذين يعـانون مـن الطـائرة مـتن علـى األشـخاص بشأن) تواجد بالطائرةال أثناء الوصول مطار إلى

 للطـائرات الخـاص بمنظمـة العـام واإلعـالن ٩ المرفـق الدوليـة الصـحية اللـوائح( العـدوى مصـادر أو سارية
  ).الدولي المدني الطيران
 وآالم والضـعف، الحمـى( مسافرينال ظهور أعراض تتوافق مع مرض فيروس اإليبوال على أحد حالة وفي
ينبغــي علــى الفــور  طــائرة، مــتن علــى) والنزيــف واإلســهال والقــيء الحلــق والتهــاب والصــداع العضــالت فــي

 اتحــاد النقــل الجــوي بهــا أوصــى التــي شــغيلية الت اإلجــراءات تعتمــد علــى والتــي التاليــة، النظــر فــي التــدابير
  ):IATA( الدولي

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf 

  
  

                                                            

   ١٣التذييل  ٩نماذج تحديد أماكن الركاب، الملحق     ١
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cabin-crew-2011.pdf 
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للبروتوكول الخاص بمرض فيـروس  وفقاً  والوقائية االحترازية التدابير الفور أن ينفذ على الطائرة طاقم على وينبغي
  :اإليبوال

 ظهـرت علـيهم الـذين  مسـافرينال عـن بعيـداً  مقاعـد لهـماختيـار  وٕاعادة أمكن إن اآلخرين الركاب إبعاد
  ؛الحصري ستخدامهال المرحاض من بالقرب المعتل المسافر اختيار مكانو  أعراض،

 السـعال مثـل( تنفسـية وجـود أعـراضفي حالـة ) إذا تحمل ذلك( طبي بقناع المريض وفم أنف تغطية 
 ومطالبته بتغطيـة المريض مسافرالمناديل لل توفير ينبغي القناع، وفي حالة عدم تحمل). العطس أو

  ذلك؛ بعد اليدين ثم تنظيف العطس أو السعال عند فمه وأنفه

 للقــيء فــي حالــة  وكــيس، المناديــل المســتخدمةمــن  للــتخلص بالســتيك بكــيس المســافر المــريض تزويــد
  ؛القيء أو الغثيانب الشعور

 والمـــواد والبطانيــات والوســـائد األغطيــة الوجــه، أقنعـــة المســتخدمة، المناديــل( المتســـخة المــواد تخــزين 
. فـــي حالـــة توافرهـــا للمخـــاطر البيولوجيـــةمخصصـــة   حقيبـــة فـــي) لـــخإ المقعـــد، الموجـــودة فـــي جيـــب

  ؛"مخاطر بيولوجية" ــوموسومة ب مختومة تتوافر فيتم وضع هذه األشياء في حقيبة بالستيكلم   وٕان

 المــريض مســافرال تــاجحا إذا اثنــين أو( واحــد فقــط. ممكــن حــد ألدنــى الركــاب مــع االتصــال مــن الحــد 
ويحبـذ أن يتـولى  رعايـة المسـافر المـريض الطـائرة طـاقموينبغـي أن يتـولى ) المسـاعدة مـن المزيـدإلى 
 هـذا سـتخدمي أن ينبغـيو  .مسـافرال بالفعل مخالطة هـذاالذي سبق له و طاقم الواحد من أفراد فرد ذلك 

نظــر أدنــاه). االمــريض عتائــد الوقايــة الشــاملة ( يخــالط الراكــب شــخص أي أو الطــائرة طــاقم الفــرد مــن
  ؛بعد خلعها األيديوتنظيف ويجب عليهم استخدام القفازات 

 تتراوح  لمدة معتمد على الكحولبمحلول  همافرك بتنظيف اليدين من خالل الطائرة طاقم أفراد مطالبة
كانـــت  إذا ثانيـــة ٦٠و ٤٠تتـــراوح بـــين  لمـــدة والصـــابون بالمـــاء اليـــدين غســـل أو ثانيـــة ٣٠و ٢٠بـــين 

 ممتلكاتــــه مــــع أو المــــريض المســــافر مــــع مباشــــر اتصــــال أي بعــــدو  واضــــح، األيــــدي متســــخة بشــــكل
 جسم المسافر المريض، سوائل أو بالدم قد تلوثت  تكون أن يحتمل أسطح/ أجسام أي أو الشخصية

 الجســـــم بســـــوائل بالقفـــــازاتأليـــــدي المغطـــــاة لواضـــــح لا االتســـــاخوفـــــي حالـــــة  .القفـــــازات إزالـــــة وبعـــــد
   ؛المريض وتنظيف األيدي على الفور الراكب مكان تواجد في القفازات إزالة يجب) القيء مثل(

  المـدني الطيـران منظمـة أقرتهـا التـي إلجراءاتبـا في مطار بلد المقصـد علـى الفـور سلطاتالإخطار 
   ؛الدولي

 عزل المسافر فور وصوله؛  

 الشخصية معدات الحماية المخصصين لمساعدة المسافر المريض استخدام الطاقم ينبغي على أفراد 
منظمــة الطيــران  بهــا أوصــت االحترازيــة الشــاملة التــي العتائــد فــي مــن قبيــل تلــك الموجــودة المناســبة

ـــــــــــــدولي ـــــــــــــائق( المـــــــــــــدني ال ـــــــــــــران منظمـــــــــــــة وث ـــــــــــــدولي المـــــــــــــدني الطي  الصـــــــــــــحةب الصـــــــــــــلة ذات ال
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html (الخـــاص الســـالمة التشـــغيلية القياســـية  ودليـــل فحـــص

 مـتن التنظيـف علـىإلـى إجـراءات  باإلضـافة المسافرين مع لتعاملبشأن االدولي اتحاد النقل الجوي ب
 .الحاجة الطائرة حسب

  
 فــرادأو  الركــابســائر  إلــى العــدوى انتقــال إمكانيــةينبغـي علــى مقــدمي الرعايــة الصــحية عنــد الوصــول تقيـيم 

 مـع تتوافـق أعـراض مـن يعـاني مسـافرال أن إلـى رياتالتح تخلص ٕاذاو . الطائرة متن على اآلخرينالطاقم 
 مــن مؤكــدة واحــدة  حالــةعــن  األقــل علــى بلــد أبلــغ فــي مكــث أو /و ســافرأنــه قــد و  مــرض فيــروس اإليبــوال
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 نيالمسـافر  تعـرضالتي سبقت ظهور األعـراض، فـإن هـذا يعنـي  يوماً  ٢١ ـال خاللمرض فيروس اإليبوال 
 الملوثـة األشـياء أو هجسـم سوائل أو المصاب الفرد مع مباشر اتصال لديهم كان إذاللخطر  الطاقم وأفراد
  .دةبش
  

  :الحالة الدالة من القرب أساس على التالية التدابير إلى بعين االعتبار النظر ينبغي
  تم اإلبالغ عن مخالطتهم الحالة بشكل مباشر المسافرون وطاقم الطائرة الذين  •

 مــتن علــى الهامــة األحــداث بالغــات عــن أي علــى الحصــول للحصــول علــى هــذه المعلومــات، ينبغــي
 مخالطـةسـافرين وأفـراد الطـاقم اللـذين أبلغـوا عـن وينبغـي متابعـة بـاقي الم. الطـائرة مشـغل مـن الطائرة

  .الدالة مباشرة للحالةجسدية 
  الجالسون بجوار الحالة الدالةالمسافرون   •

 إدراج المسـافرينيبـوال، فينبغـي اإل فيـروس النتقـال الرئيسي الطريق هي المخالطة المباشرة  ألن نظراً 
ضـمن قائمـة  الممـر عبـر ذلـك فـي بما خلفها، أو أمامها الذين كانوا يجلسون بجوار الحالة الدالة، أو

  .حاالت المتابعة
  الطائرةالجزء المتضرر من بتنظيف  العاملون الذين يقومون  •

ــ  كــان حيــث( مــن الطــائرةيقومــون بتنظيــف الجــزء المتضــرر  للعــاملين الــذينوفير التعليمــات ينبغــي ت
بقايـا  أي عـن كيفيـة التعامـل مـع) المـراحيض مثـل ملوثـة،أخـرى  منطقـة وأي يضالمـر  اكـبالر  يجلس

 حمايـــةال معـــدات وٕازالـــة وضـــععلـــى  النظافـــة عمـــال تـــدريب ينبغـــي و .المعديـــة الجســـم ســـوائل أو دم
بمكافحـة العـدوي والوقايـة التوجيهات المرحلية الخاصة  " ٢٠١٤ العالمية الصحة منظمة( الشخصية

 مـع فـي أمـاكن تقـديم الرعايـة الصـحية، نزفيـة خيطيـة حمـى للمرضى الذين يعانون من والمعدة منها 
  الموقع التالي: على ةمتاح وهي ،"اإليبوال على التركيز

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf  

  : بعناية التالية االحتياطات وتطبيق
) األحذيــة التــي تتخطــى الكاحــل مثــل( مغلقــة حذيــةنفــاذ وأغيــر  وثــوب مطاطيــة، قفــازات ارتــداء  -

  المعدية؛ النفايات المحيطة ومعالجةالبيئة  تنظيف عند
لــم تتــوفر  إذامطــاطي  جرمــوكو ) واق للوجــه درع أو واقيــة ونظــارات قنــاع( للوجــه حمايــة وضــع  -

 بالتبلـل التي تنطوي على خطر متزايـد التنظيف بأنشطة االضطالع عند أحذية تتخطى الكاحل
التـي منهـا و الـتخلص التـي يـتم  كياساأل أو الدم أو بالقيء بشدة المتسخة األسطح تنظيف مثل(

  ؛)الجسم سوائل على تحتوي
تتــراوح بــين  لمــدة الكحــول عــن طريــق فركهمــا بمحلــول فــرك اليــدين المعتمــد علــى اليــدين تنظيــف  -

كانــت  إذا ثانيــة ٦٠و ٤٠ تتــراوح بــين لمــدة والصــابون بالمــاء اليــدين غســل أو ثانيــة ٣٠و ٢٠
  .الشخصيةحماية ال معدات إزالة بعد واضح متسختان بشكلاليدان 
الموجــودة  اإلفــرازات أو األخــرى الجســم وســوائل بالــدم الملوثــة األشــياء أو وتطهيــر األســطحينبغــي تنظيــف 

/ طـائرةالصـنع مُ  قبـل مـن المعتمـدة المطهـرات/ المنظفـات باسـتخدام ممكن وقت أقرب بالبيئة المحيطة في
 المــــواد بواســــطةهــــا عمل تعطيــــل لمنــــعقبــــل التنظيــــف  المطهــــرات يــــتم وضــــع أن وينبغــــي. شــــركة الطيــــران

  .العضوية
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 الطـائرة اسـتخدام قبـل إزالتـه فيجـب ،يتعذر تنظيفـه نسيج من الجسم مصنع بسوائل المتسخ المقعد كان إذا
  .أخرى مرة
ينبغـي كـذلك تتبـع العامـل الـذي ف للطـائرة، المسـافرمغـادرة  بعـد تشخيصـها أو تـم الحالة في االشتباه تم إذا
مـن  متسـخ جـزء أي أو المرحـاض أو( المـريض المسـافرفيـه  يجلـس الـذي كـان والمقعد الجزء بتنظيف قام

 لحمايــــةا معــــدات ارتــــداء دون) الطيــــران رحلــــة خــــالل إســــهال أو قــــيءمــــن  المــــريض عــــانى إذا الطــــائرة،
  .أعاله إليها المشار الشخصية

 مـن بعـض أيضـاً  الطيـران شـركات تطلـب قـد المينـاء، أو الصـحية فـي المطـارسـلطات العلى طلـب  وبناءً 
 لالعتقـاد سـبب هنـاك يكون عندما بهم االتصال وتفاصيل مساراتهم عن معلومات توفير الركاب جميع أو

الخــاص لصــحة العموميــة لنمــوذج ا وفقــاً  المثــال ســبيل علــى( طــائرةال مــتن علــى عــدوىلل تعرضــوا قــد بــأنهم
  ١.)الدولي المدني الطيران والموضوع من قبل منظمة بتحديد مكان المسافر

 المخـالطين تتبـع خـالل من تم تحديدهمبالتنظيف الذين  الطائرة والعاملينوطاقم  حالة الركاب ينبغي تقييم
 درجـةرصد  مثل( حرارةدرجات الل الذاتي السلبيوينبغي استمرار الرصد . تعرضهم بالتحديد مستوى لتقييم
 درجـة قيـاس طريـق عـن مـثالً (الرصد الـذاتي النشـط  أو واألعراض) بالحمى الشعور فقط في حالة الحرارة
  .يوماً  ٢١ لمدة من المخاطر عالٍ  المعرضين لمستوى ألولئك بالنسبة) يومياً  مرتين بانتظام الحرارة

النظر في هذه التدابير بعد الوصول، إذا عانى شخص من أعراض أثناء الرحلة واشتبه في  وينبغي أيضاً 
  .إصابته بمرض فيروس اإليبوال

 الطبيـة، الرعايـة ومكـان التمـاس كيفيـة عـن بمعلومـات للخطـر المعرضـين األشـخاص جميع تزويد وينبغي
  احتاجوا إلى العالج. أو صلة ذات أعراض إذا ظهرت عليهم

  المراجع

ACI Airport preparedness guidelines for outbreaks of communicable disease 

http://www.aci.aero/About-ACI/Priorities/Health/Documentation 

IATA guidelines for air crew to manage a suspected communicable disease or other public 

health emergency on board: http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-

guidelines-cabin-crew-2011.pdf 

IATA guideline for cleaning crew for an arriving aircraft with a suspected case of 

communicable disease: http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-

guidelines-cleaning-crew.pdf 

ICAO Health related documents (1) Procedures for Air Navigation Services; (2) Annex 6 – 

Medical Supplies; Annex 9 – General Declaration. http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html 

WHO Guide to Hygiene and Sanitation in Aviation which includes information on sanitizing of 

sanitation_health/publications/aviation_guide/ar/http://www.who.int/water_aircraft:   
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  الشحن وشركات للسفن التوجيهات المقدمة   ٤-٢-٤
 إذا الوصــول قبــل المينــاء فــي الصــحية الســلطة إخطــار بضــرورة الشــحن شــركات بــين الــوعي مســتوى رفــع

ـــم ربـــان الســـفينةالتأكـــد مـــن و  الســـفينة بمـــرض فيـــروس اإليبـــوال. مـــتن علـــى فـــي إصـــابة مســـافر اشـــتبه  عل
 تمامــاً ه تــوتوعي تــام بشــكل الســفينة مــتن علــى الصــحيةالمعنــي بالمســائل  طــاقمأحــد أفــراد ال أو الطبيــب أو

 الطــاقم فــرادأ قبــل مــن اتخاذهــا الواجــب الوقائيــة والتــدابير واالحتياطــات ،اإليبــوالبمخــاطر مــرض فيــروس 
 مــتن علـى الركـاب أو الطـاقم أفـراد أحـد ظهـور أعـراض علـى حالـة فـيو . بـالفيروس اإلصـابة مـن وقـايتهمل

 والصـــداع العضـــالت فـــي وآالم والضـــعف الحمـــى( مـــع أعـــراض مـــرض فيـــروس اإليبـــوال متوافقـــةالســـفينة، 
  :التالية االحتياطات اتخاذ ينبغيف ،)فيوالنز  واإلسهال والقيء الحلق والتهاب

 علــى العــزل الموجــودة غرفــة فــي وضــعه يــتم لــم إذا مغلقــة، المتضــرر الشــخص مقصــورة أبــواب إبقــاء  -
  ؛متن السفينة

 برعايـــة الـــذين ســيقومون لألشــخاص مـــرض فيــروس اإليبـــوال انتقــال مخـــاطر حــول المعلومـــات تــوفير  -
  ؛العزل غرفة أو المقصورة سيدخلون أو الشخص المريض

 مـــع ضــــرورة  العـــزل، غرفــــة أو المقصـــورة يـــدخلون الــــذين األشـــخاص كـــل بأســــماء ســـجلب االحتفـــاظ  -
  .سلبية تشخيصيال ختباراال إال إذا جاءت نتيجة اعتبارهم مخالطين

 غرفـة العـزل أو المقصـورة يـدخل شـخص أي لَبـمعـدات الحمايـة الشخصـية مـن قِ  استخدامالتأكد من   -
  :التالي النحو علىالمقصورة  لتنظيف أو المصاب للشخص الرعاية لتقديم
 متينـة قفـازاتل النظافـة عمال يحبذ استخدام( قفازات ؛المعقمة غير الجراحة أو الفحص قفازات /

  ؛)مطاطية

 المكشــوف، والجلــد المالبــس لتغطيــة يــتم الــتخلص منــه غيــر نفــاذ األكمــام طويــل اســتخدام ثــوب 
عنـد ) الوجـه حائـل لحمايـة أو واقيـة نظـارات أو العـين حافة لحمايـة( العين وحماية طبي، قناعو 

 ســــوائل أو ألي دمــــاء التعــــرضتوقــــع  حالــــة فــــي أو/ و المخالطــــة الوثيقــــة للشــــخص المتضــــرر
  ؛النفاذ فوق الثوب للماءمضاد  مئزر ارتداء ينبغي ،؛ وفي حالة عدم توفرهاالجسم

 ؛والجرموك المقاوم للوخز والسوائل المغلقة، أو المطاطية األحذية  

 بطريقـة تحـول  الشخصـية الحماية معدات غرفة العزل ينبغي إزالة أو المقصورة من الخروج قبل
 ٢٠١٤العالميــــة  الصــــحة منظمــــة( الوجــــه مــــن منطقــــة وأي المتســــخة بــــالمواد دون االحتكــــاك 

 والمعدة للمرضى الذين يعانون منبمكافحة العدوي والوقاية منها  التوجيهات المرحلية الخاصة"
 متاحــةهــي و  ،"اإليبــوال علــى التركيــز مــع فــي أمــاكن تقــديم الرعايــة الصــحية، نزفيــة خيطيــة حمـى
  الموقع التالي: على

http://www.who.int/entity/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf) 
عــن طريــق  اليــدين العــزل تنظيــف فــيللشــخص الموجــود  الرعايــة يقــوم بتقــديم شــخص أي علــى يجــب  -

 بالمـاء اليدين غسل أو ثانية ٣٠و ٢٠لمدة تتراوح بين  معتمد على الكحولفركهما باستخدام محلول 
 وضــــع قبــــل كانــــت اليــــدين متســــخة بشــــكل واضــــح إذا ثانيــــة ٦٠و ٤٠تتــــراوح بــــين  لمــــدة والصــــابون
 الشخصــــــية أغراضــــــه مــــــع أو المتضــــــررين المســــــافرين مــــــع مباشــــــر اتصــــــال أي وبعــــــد القفــــــازات،

  .الشخصية الحماية معدات إزالة بعد الجسم سوائل أو بدمه تتلوثقد  أسطح متسخة/ أجسام أي أو
 ضـروريةال إال لألغـراض غرفـة العـزل أو المقصـورة ونقلهـم مـنالمصابين  األشخاص حركة من الحد  -

  .طبي قناع ارتداء المصاب الشخص على فينبغي ،ضرورياً  النقل كان ٕاذاو  فقط
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ـــــف  - ـــــر تنظي ـــــاء اســـــتخدام أو رش دون اتنســـــكابالا وتطهي ـــــع وينبغـــــي. الجـــــوي الهب  البياضـــــات تجمي
 المـــريض جســـم ســـوائليخـــالط  آخـــر عنصـــر وأي والغســـيل الطعـــام وأدوات فروشـــات المســـتخدمةوالم

وينبغـي تنظيـف . البيئـة تلوث أو األشخاص مع تتفادى أي مخالطة بطريقة وتطهيرها منفصلبشكل 
 وقـــت أقـــرب فـــي هـــاوتطهير  اإلفـــرازات أو األخـــرى الجســـم وســـوائل بالـــدم الملوثـــة األشـــياء أو األســـطح
 علـى يحتـوي محلـول أو٪ ٠,٥ الكلـور محلـول مثـل( المطهـرات/ قياسـيةال المنظفـات باسـتخدام ممكن
. مــن المخالطــة دقيقــة ٣٠ خــالل امهادويوصــي باســتخ) الحــر الكلــور مــن المليــون فــي جــزء ١٠٠٠
. العضــوية المــواد بواســطة المطهــرات تعطيــل لمنــع قبــل اســتخدام المطهــراتتم التنظيــف يــ أن وينبغــي

 أكيــاس فــي منهــا الــتخلص وينبغــي المتســخة، والمفروشــات بياضــاتال اســتخدام ويجــب أال يــتم إعــادة
  .المعدية النفايات

 الســـفينة لبروتوكـــول العـــزل وفقـــاً  غرفـــة أو بالمقصـــورة الخاصـــة  النفايـــات جميـــع مـــع التعامـــل ينبغـــي  -
 فينبغـــي حـــرق ،الســـفينة مـــتن علـــى محرقـــة وفـــي حالـــة وجـــود. الســـريرية المعديـــة الخـــاص بالنفايـــات

مـع  خاصـة احتياطـات فينبغـي اتخـاذ الشـاطئ، علـى النفايـات تسـليم يـتم أن يجـب كان وٕاذا. النفايات
  . النفايات توصيل قبل الميناء ضرورة إبالغ السلطة المسؤولة عن

 إجـراء عند ضروري غير الشخصية الحماية معداتاستخدام و . التتبعفي إجراءات  فوراً  البدءوينبغي   -
  .في حالة الحفاظ على مسافة متر واحد ،الذين ال تظهر عليهم أعراض األفراد مع مقابالت

 عمـال أو الطـاقم فـرادوأ مسـافرينال مثـل( المتضـررين لألشـخاصعن كثـب  المخالطين تحديد وينبغي  -
 للحـــرارةالســـلبي  الـــذاتي الرصـــد مطـــالبتهم بـــإجراءو  ،الخـــاص بهـــم التعـــرض مســـتوى لتقيـــيم ،)النظافـــة

القيـام  أو واألعـراض) بـالحمى الشـعور فقـط فـي حالـة الرصـد الحـرارة درجـة سبيل المثـال رصـد على(
  ).يوماً  ٢١ لمدة اليوم في مرتين بانتظام الحرارة درجة قياس طريق عن مثالً (النشط  الذاتي الرصدب

 رأى التماس فينبغي على الفور سفينة،ال متن على االشتباه في تشخيص مرض فيروس اإليبوال حالة فيو 
 مينــاء إلــى ممكــن وقــت أقــرب فــي الحــدث عــن ربــان الســفينة إبــالغمــع ضــرورة  فــي مجــال الطــب خبيــر

  .تاليالالوصول 
 تماثـل تلـك الخاصـة بمـرض فيـروس اإليبـوال أعـراض نمـ المتضررين الركاب أو الطاقم أفراد إنزال يجبو 

. طبـي قنـاع ارتـداءمـع ضـرورة  ،السـفينة مـتن علـى آخرين أشخاص مع اتصال أي تفادي بطريقة تضمن
 طويـل رداءو  طبي، قناع ارتداء الطبي اإلخالء أثناء المخالطين للشخص المصاب العاملين على وينبغي
  . المناسبة الحماية الشخصية معداتغيرها من  العينين أو حمايةوأدوات ل األكمام،

 ترتيبـات أو الطبـي اإلخـالء ترتيـب إلـى الصـلة ذات المينـاء فـي المختصة السلطة قد تحتاج للحالة، تبعاً و 
  . المختبري التشخيص ٕاجراءو  المستشفى ٕادخال المريض إلىو  ،لإلنزال خاصة
 بتيسـير الشـحن شـركات تقـوم المعنية بالصـحة فـي المينـاء، الحكومية من السلطة إلزامي طلب على وبناءً 

 علـى الموجـودين األشـخاص لـبعض المخـالطين وتفاصـيل خـط سـير الرحلـة عـن معلومـات على الحصول
 .السـفينة مـتن بالعدوى علـى لإلصابة تعرضوا قد بأنهم لالعتقاد سبب هناك كان إذا متن السفينة أو كلهم

 ٨ المرفــــق(وتســــليمه  البحــــري الصـــحي اإلقــــرار اســــتكمال عنــــد الوصـــول مـــن الســــفن بلــــدانال تطلــــب قـــدو 
 علـىالسـفينة  مـتن علـى تـي تـم اتخاذهـاال التـدابير اإلشارة إلى أيضاً  وينبغي. )الدوليةالصحية  اللوائح من

  ).من اللوائح الصحية الدولية ٣ المرفق( الدولية الصحية للوائح السفن وفقا إصحاح مراقبة شهادة
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