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ترصد العدوى البشرية بفيروس كورونـا المسـبب لمتالزمـة الشـرق األوسـط  
  التنفسية

  

  إرشادات مبدئية  
  ٢٠١٥ يونيو/ حزيران ٣٠تحديث 

WHO/MERS/SUR/15.1    

  

  
  أحدث المعلومات

تلخص هذه الوثيقة توصـيات منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن ترصـد حـاالت 
األوســط التنفســية، التــي العــدوى بفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق 

. وستواصــل منظمــة الصــحة العالميــة ٢٠١٢ُنشــرت للمــرة األولــى فــي عــام 
  تحديث هذه التوصيات كلما ُأتيحت معلومات جديدة.

ومــن األهميــة بمكــان، مالحظــة أن هــذه اإلرشــادات يمكــن تنفيــذها فــي شــتى 
وفقــــًا  البلــــدان ذات المــــوارد واألنمــــاط الوبائيــــة المختلفــــة، وينبغــــي أن ُتكّيــــف

  لذلك.
  :٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٣٠المعلومات في أحدث التغيير الرئيسي في 

  اإلرشادات بشأن ترصد مجموعات الحاالت المرتبطـة بمرافـق الرعايـة
  الصحية

  
  المعلومات األساسية

، بلــغ عــدد حــاالت العــدوى المؤكــدة مختبريــًا ٢٠١٥حزيــران/ يونيــو  ٣٠فــي 
الشــرق األوســط التنفسـية التــي ُبلِّغــت بهــا بفيـروس كورونــا المســبب لمتالزمـة 
حالـة. ويبـدو أن الفيـروس يسـري  ١٣٥٠منظمة الصحة العالمية، أكثر من 

غــت المملكــة علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة، وبلّ 
ـــالفيروس. وفـــي  العربيـــة الســـعودية عـــن أكبـــر عـــدد مـــن حـــاالت اإلصـــابة ب

غ عنهــا حــادة فــي عــدد الحــاالت المبّلــ، حــدثت زيــادة ٢٠١٤نيســان/ أبريــل 
والســيما مـــن جانـــب المملكــة العربيـــة الســـعودية واإلمــارات العربيـــة المتحـــدة، 
وكانـت فــي معظمهــا ُتعــزى إلــى الفاشــيات المرتبطــة بالرعايــة الصــحية. وفــي 

، سجلت زيادة حادة أخرى فـي عـدد الحـاالت نتجـت عـن ٢٠١٥أيار/ مايو 
  لصحية.فاشية كبيرة مرتبطة بالرعاية ا

وقــد ُوثــق انتقــال فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية 
بين البشر في مجموعات عدة مـن الحـاالت، بمـا فـي ذلـك بـين أفـراد األسـر 
وفـــي مرافـــق الرعايـــة الصـــحية فـــي عـــدد مـــن البلـــدان. وفـــي حـــين أن الشـــرق 

شــفيات، األوســط وجمهوريــة كوريــا قــد شــهدا فاشــيات كبيــرة ناشــئة عــن المست
  فال توجد حتى اآلن بيِّنات دالة على تواصل انتقال الفيروس بين البشر.  

ـــراوح و   ديمـــةعللعـــدوى بفيـــروس كورونـــا بـــين الحـــاالت  ةالســـريري األنمـــاطتت
عــــراض وااللتهــــاب الرئــــوي الــــوخيم الــــذي ُيســــفر عــــن متالزمــــة الضــــائقة ألا

مثـــل الصـــدمة  التنفســـية الحـــادة وغيـــره مـــن المضـــاعفات التـــي تهـــدد الحيـــاة
مــن الحــاالت المؤكــدة  ٪٤٠اإلنتانيــة وفشــل األعضــاء المتعــددة. وأدى نحــو 

مختبريــًا إلــى وفــاة المرضــى. وعــانى ثلــث المرضــى مــن األعــراض الَمِعديــة 
المعوية أيضًا بما في ذلك اإلسهال، خالل فتـرة مرضـهم. وُبلِّـغ عـن حـاالت 

التنفسـي، بمـا فـي ذلـك  الجهـاز العدوى المصاحبة بالبكتريا وسائر فيروسات
نظيــر األنفلــونزا والفيــروس األنفــي واألنفلــونزا ألــف وبــاء، والمكــورات الرئويــة، 

  وااللتهاب الرئوي المصاحب لجهاز التنفس الصناعي.
وتشــير فتــرة الحضــانة فــي الحــاالت التــي اســتمر فيهــا التعــرض لمــدة تتــراوح 

ضــــانة تقــــل عــــن إلــــى أن فتــــرة الح المتاحــــة والبيِّنــــات يــــوم ٦,٥و ٥,٥بــــين 
   ٢، ١يومًا.  ١٤
  

  التوصيات بشأن أخذ العينات
هنــاك بيِّنــات متزايــدة تشــير إلــى أن العينــات المــأخوذة مــن المســالك التنفســية 
الُسفلى لها قيمة تشخيصـية أعلـى فـي الكشـف عـن العـدوى بفيـروس كورونـا 

ليـا. المسبب لمتالزمة الشرق األوسـط التنفسـية مقارنـة بالمسـالك التنفسـية العُ 
ليــا نتــائج ســلبية فــي ن المســالك التنفســية العُ مــفقــد أعطــت العينــات المــأخوذة 

عــــراض بعــــد مخالطــــة األبعــــض مخــــالطي المرضــــى الــــذين ظهــــرت علــــيهم 
حــاالت مؤكــدة عــن كثــب، والــذين أصــيبوا بعــد ذلــك بااللتهــاب الرئــوي، فــي 
حـــين أســـفرت العينـــات المـــأخوذة مـــن المســـالك التنفســـية الُســـفلى عـــن نتـــائج 

يجابيـــة. وُينصـــح بشـــدة بأخـــذ عينـــات مـــن المســـالك التنفســـية الُســـفلى، مثـــل إ
الـــبلغم أو الشـــفطة مـــن داخـــل الرغـــام أو ســـوائل غســـل القصـــبات واألســـناخ، 
الختبــار الكشــف عــن فيــروس كورونــا حيثمــا أمكــن. وفــي حــال عــدم ظهــور 
عالمات أو أعراض مرض المسالك التنفسـية الُسـفلى علـى المرضـى، وعـدم 

أخـــذ عينـــات مـــن المســـالك التنفســـية الُســـفلى أو التوصـــية الســـريرية إمكانيـــة 
ليـا بعدم أخذ مثل هذه العينات، ينبغي أخذ عينات من المسـالك التنفسـية العُ 

مثل الشفطة المأخوذة من البلعوم واألنـف أو مـزيج مـن المسـحات المـأخوذة 
  من البلعوم واألنف ومن البلعوم والفم. 

ولــي لمــريض ُيشــتبه بشــدة فــي إصــابته بالعــدوى ٕاذا تبــين مــن االختبــار األو 
بفيروس كورونا أن النتيجة سلبية، ينبغي إعادة جمـع العينـات مـن المـريض 

ع متعـددة مـن المسـالك التنفسـية. كمـا ينبغـي أخـذ عينــات ضـوأخـذها مـن موا
مصلية مزدوجة فـي المرحلـة الحـادة ومرحلـة النقاهـة للكشـف عـن األضـداد. 

فــي ســوائل الجســم مثــل الــدم والبــول والبــراز، ولكــن وقـد ثبــت وجــود الفيــروس 
عيــــارات الفيــــروس تقــــل عــــادة عنهــــا فــــي العينــــات المــــأخوذة مــــن المســــالك 
التنفســية. ويمكــن أخــذ هــذه العينــات عنــدما ال تتــوافر عينــات جيــدة مــأخوذة 
مــــن المســـــالك التنفســـــية، أو أخـــــذها ألغـــــراض رصـــــد وجـــــود الفيـــــروس فـــــي 

  قطاعات الجسم المختلفة.
  

  أهداف الترصد
  تتمثل األهداف الرئيسية للترصد فيما يلي:

  الكشف المبكر عن تواصل انتقال الفيروس بين البشر؛ - ١
  تحديد المناطق الجغرافية المعرضة لمخاطر العدوى بالفيروس. - ٢

) مـن ١يلزم إجراء المزيـد مـن التحريـات السـريرية والوبائيـة (انظـر الجـدول و 
  أجل ما يلي:

، مثل فترة الحضانة، لالعتالليرية األساسية تحديد الخصائص السر  - ١
  ؛لمرض، والمسار السريري للمرضأنماط او 

تحديــد الخصــائص الوبائيــة الرئيســية للعــدوى بفيــروس كورونــا، مثــل  - ٢
أنماط التعرض التي تـؤدي إلـى العـدوى، وعوامـل الخطـر، ومعـدالت 

  النوبات الثانوية، وُطرق انتقال المرض.
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األشخاص اآلتي ذكرهم لفحص التحري واختبار ينبغي إخضاع 
الكشف عن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط 

  التنفسية
وقـد أصـيب الشخص المصاب بأحد أمراض الجهاز التنفسـي الحـادة،  - ١

بـــالحمى والســـعال والعالمـــات التـــي تشـــير إلـــى مـــرض النســـيج الرئـــوي 
ئقة التنفسـية الحــادة)، المتنـي (مثـل االلتهـاب الرئــوي أو متالزمـة الضـا

باالســـتناد إلـــى البيِّنـــات الســـريرية أو الراديولوجيـــة، والـــذي يحتـــاج إلـــى 
 ُتعـــزى إليهـــادخـــول المستشـــفى، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود ســـببيات أخـــرى 

(ينبغــي لألخصــائيين الســريريين أن ينتبهــوا أيضــًا  ١المظــاهر الســريرية
  اعة)؛الحتمال الظواهر غير النمطية في المرضى المنقوصي المن

  فضًال عن أي مما يلي:
والســـيما فـــي البلـــدان التـــي  ٢يقـــيم الشـــخص فـــي الشـــرق األوســـط،  -أ 

أبلغـــت عـــن حـــاالت العـــدوى البشـــرية، والبلـــدان حيـــث ُيعـــرف أن 
فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسـط التنفسـية يسـري 

  ؛إبلهافي 
 المصــــابينمــــن المرضــــى  ٣ُيعــــد المــــريض جــــزءًا مــــن مجموعــــة  -ب 

فتـرة األربعـة عشـر يومـًا  حدث في غضـونينفسي حاد باعتالل ت
، بغـــــض النظـــــر عـــــن مكـــــان إقامتـــــه أو تاريخـــــه المتعلـــــق نفســـــها
  بالسفر؛

، كــان فــي مجــال الرعايــة الصــحيةأصــاب المــرض أحــد العــاملين   - ج 
يعمــل فــي مكــان يقــدم الرعايــة إلــى المرضــى المصــابين بــأمراض 

مكــــان الجهــــاز التنفســــي الحــــادة الوخيمــــة، بصــــرف النظــــر عــــن 
  إقامته أو تاريخه المتعلق بالسفر؛

يمر الشخص بمسار سريري غير معتاد أو غير متوقع، والسـيما   -د 
التدهور المفـاجئ علـى الـرغم مـن تلقيـه العـالج المالئـم، بصـرف 
النظــر عــن مكــان إقامتــه أو تاريخــه المتعلــق بالســفر، حتــى بعــد 

  .تحديد سببيات أخرى تفسر المظاهر السريرية تفسيرًا تاماً 
أصــــيب و شــــخص مصــــاب بأحــــد أمــــراض الجهــــاز التنفســــي الحــــادة،  - ٢

بـــالحمى والســـعال والعالمـــات التـــي تشـــير إلـــى مـــرض النســـيج الرئـــوي 
المتنـي (مثـل االلتهـاب الرئــوي أو متالزمـة الضـائقة التنفسـية الحــادة)، 
باالســتناد إلــى البيِّنــات الســريرية أو الراديولوجيــة، وســافر خــالل األيــام 

أو البلـدان  ٢، إلى الشرق األوسـطاالعتاللابقة لبدء األربعة عشر الس
حيـــث ُيعـــرف أن فيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط 

  التنفسية يسري في الجمال العربية.
األشــخاص المصــابون بــاعتالل تنفســي حــاد أيــًا كانــت درجــة وخامتــه،  - ٣

الذين سبق تعرضهم خالل األيام األربعة عشر السابقة لبدء المـرض، 
  ألي مما يلي: 

لحالـة عـدوى مؤكـدة أو محتملـة بفيــروس  ٤المخالطـة عـن كثـب  -أ 
  كورونا، عندما كانت هذه الحالة مصابة باالعتالل؛

عـن حـاالت  تبلغـ ان التـيبلدد الأحلرعاية الصحية في مرفق ل  -ب 
  العدوى بفيروس كورونا المرتبطة بالرعاية الصحية؛

مخالطــــــة الجمــــــال العربيــــــة علــــــى نحــــــو مباشــــــر أو اســــــتهالك   - ج 
أو الحليــــــب غيــــــر  النيــــــئمنتجاتهــــــا أو التعــــــرض لهــــــا (اللحــــــم 

المبستر أو البول) فـي البلـدان حيـث ُيعـرف أن فيـروس كورونـا 
ث ُيفتـرض أن حـاالت العـدوى يسري في الجمال العربيـة أو حيـ

  البشرية نتجت عن انتقال الفيروس من الحيوانات.
أيضــًا بشــدة علــى النظــر فــي إضــافة  ٢ع بلــدان الشــرق األوســطوتشــجَّ  - ٤

اختبار الكشف عن فيروس كورونـا المسـبب لمتالزمـة الشـرق األوسـط 
التنفســــية إلــــى ُخواِرْزِميـــــات االختبــــارات الحاليــــة كجـــــزء مــــن الترصـــــد 

ــــــــري ــــــــارات  المخف ــــــــي لألمــــــــراض التنفســــــــية ومجموعــــــــة االختب الروتين
  التشخيصية الخاصة بااللتهاب الرئوي.

  وال توصي المنظمة بإجراء تحريات خاصة في نقاط الدخول.
  

  مالحظات
ــــدبير العالجــــي   -١ ــــة بشــــأن الت ــــًا لإلرشــــادات المحلي ــــار وفق ينبغــــي إجــــراء االختب

تشـــمل أمثلـــة و لحـــاالت االلتهـــاب الرئـــوي المكتســـبة فـــي المجتمعـــات المحليـــة. 
والمستدمية النزلية من النمط بـاء والفيلقيـة ، االلتهاب الرئوي العقديالسببيات 

األوليـــــة المعروفـــــة، وغيرهـــــا مـــــن االلتهابـــــات الرئويـــــة البكتيريـــــة  المســـــتروحة
  واألنفلونزا، والفيروس الِمخلِوي التنفسي.

ــــــــــالي:   -٢ ــــــــــرابط الت ــــــــــى خريطــــــــــة الشــــــــــرق األوســــــــــط، انظــــــــــر ال لالطــــــــــالع عل
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/mideastr.pdf    

ُتعــرَّف "المجموعــة" بأنهــا شخصــان أو أكثـــر  ظهــرت عليهمــا األعــراض فـــي   -٣
غضــون فتــرة األربعــة عشــر يومــًا نفســها، وهمــا مرتبطــان بمكــان معــين مثــل 
فصل دراسي أو مكان عمل أو أسرة معيشية أو أسرة موسعة أو مستشـفى أو 

  مؤسسة سكنية أو ثكنات عسكرية أو مخيمات ترفيهية.
  مخالطة عن كثب" بأنها:ُتعرَّف "ال  -٤

التعــرض للعــدوى المــرتبط بالرعايــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك تقــديم الرعايــة  -
المباشـــرة إلـــى المرضـــى المصـــابين بفيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة 

 في مجال الرعاية الصحيةالشرق األوسط التنفسية، والعمل مع العاملين 
ــــروس، وزيــــارة المرضــــى أو اإلقا ــــي محــــيط المصــــابين بعــــدوى الفي مــــة ف

  المرضى المصابين بفيروس كورونا.
العمل عن كثـب مـع أحـد المرضـى المصـابين بعـدوى فيـروس كورونـا أو  -

  مشاركتهم بيئة الفصول المدرسية نفسها
السفر مع أحد المرضى المصابين بعدوى فيـروس كورونـا علـى مـتن أي  -

  وسيلة من وسائل النقل
المرضــــى المصــــابين  اإلقامــــة فــــي المنــــزل نفســــه الــــذي يعــــيش فيــــه أحــــد -

  بفيروس كورونا
يومـًا قبـل أو بعـد بـدء  ١٤وقد تكون الصلة الوبائية قد وقعت في غضـون فتـرة 

  االعتالل في الحالة موضع النظر
  

التوصــيات بشــأن إجــراء االختبــار فــي مجموعــات الحــاالت 
  المرتبطة بمرافق الرعاية الصحية

ازداد انتقال العدوى بفيروس كورونا بين البشر في أماكن الرعاية الصـحية، 
كما لوحظ في الفاشيات الكبيرة المرتبطـة بالرعايـة الصـحية التـي حـدثت فـي 

، والفاشـــيات األصـــغر حجمـــًا التـــي شـــهدتها ٢٠١٤جـــدة والريـــاض فـــي عـــام 
كوريــــا. المملكــــة العربيــــة الســــعودية واإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة وجمهوريــــة 

وتوصــي منظمــة الصــحة العالميــة خــالل هــذه الفاشــيات، بأنــه ينبغــي لجميــع 
فـي مخالطي الحاالت المؤكدة مختبريًا إن أمكن، والسيما مخالطي العاملين 

والمرضى المحتجزين في المستشفيات والمقيمين في  مجال الرعاية الصحية
ابتهم مشــتركة مــع الحــاالت المؤكــدة، بغــض النظــر عــن إصــ أجنحــةغــرف/ 

بــــاألعراض، أن يخضــــعوا الختبــــار الكشــــف عــــن فيــــروس كورونــــا المســــبب 
. المتسلســل لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية باســتخدام تفاعــل البــوليميراز

  . ةالمصلي لمقايساتاوتتوافر كذلك 
  

  التبليغ
تطالــــب المنظمــــة بــــالتبليغ عــــن الحــــاالت المحتملــــة والمؤكــــدة فــــي غضــــون 

لــك مــن خــالل مركــز االتصــال المعنــي بــاللوائح ســاعة مــن تصــنيفها، وذ ٢٤
الصــــحية الدوليــــة والكــــائن فــــي المكتــــب اإلقليمــــي المعنــــي للمنظمــــة. انظــــر 

 التعاريف الحالية للحاالت المحتملة والحاالت المؤكدة على الرابط التالي:
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_de
finition/en/index.html  
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تحري حـاالت العـدوى بفيـروس كورونـا المسـبب لمتالزمـة 
  الشرق األوسط التنفسية

يمكـــن اإلجابـــة عـــن العديـــد مـــن األســـئلة الحاســـمة األهميـــة فيمـــا يتعلـــق  لـــن
بالمظــاهر الســريرية والخصــائص الوبائيــة للعــدوى بفيــروس كورونــا المســبب 
لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، إال بــإجراء تحريــات دقيقــة ومفصــلة عــن 
الحـــاالت. ويـــرد فيمـــا يلـــي بعـــض اإلرشـــادات بشـــأن أنـــواع الدراســـات التـــي 

بغــي النظــر فــي إجرائهــا. ُيرجــى الــدخول علــى الموقــع اإللكترونــي لمنظمــة ين

الصــــــحة العالميــــــة لالطــــــالع علــــــى التوصــــــيات الحاليــــــة بشــــــأن التحريــــــات 
  وبروتوكوالتها، على الرابط التالي:

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technica
l-guidance-surveillance/en/ 

للحصــول علـــى الـــدعم التقنـــي، ُيرجــى االتصـــال بمنظمـــة الصـــحة العالميـــة و 
  مــــــــــع كتابــــــــــة  outbreak@who.intعلــــــــــى البريــــــــــد اإللكترونــــــــــي التــــــــــالي: 

“MERS-Cov epi surv recs” .في موضوع الرسالة  
  

  
  حاالت العدوى المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية إجراء التحريات حول -١الجدول 

  
  ريـــحـالت  رضـــالغ

وصــــــــــف المظــــــــــاهر الســــــــــريرية والتــــــــــاريخ 
  الطبيعي للعدوى.

ــــاريخ الســــريري، والمظــــاهر، وحــــدوث المضــــاعفات، والنتــــائج  اســــتكمال جمــــع ــــات الخاصــــة بالت البيان
  المختبرية ونتائج األشعة المهمة، ومسار المرض.

أخذ العينات باألسلوب التتـابعي مـن الحـاالت المؤكـدة مختبريـًا (حيثمـا تسـمح المـوارد بـذلك): ويفضـل 
والـدم، والبـول، والبـراز علـى فتـرات تتـراوح بـين يـوم أخذ العينات من المسالك التنفسـية العليـا والُسـفلى، 

  ية.سلبواحد وثالثة أيام حتى ُيظهر اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للمريض نتيجة 

تحــري حــاالت التعــرض المحتملــة خــالل األيــام األربعــة عشــر الســابقة لظهــور االعــتالل، بمــا فــي ذلــك   تحديد مصدر العدوى ونوع التعرض.
فر، وحاالت التعرض للحيوانات (نوع الحيوان ونوع المخالطة)، وحاالت التعرض للمرضـى سوابق الس

اآلخـرين المصــابين بــأمراض الجهــاز التنفســي الحــادة، وحـاالت التعــرض فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية، 
جمـــع معلومـــات مفصـــلة عـــن وقـــت حـــدوث و  واســـتهالك األغذيـــة النيئـــة والمشـــروبات غيـــر المعالجـــة.

  تها ومدى كثافة التعرض ونوع المخالطة.المخالطة ومد

البيِّنات الوبائية الدالـة علـى انتقـال المـرض 
بين البشر؛ والمعدالت التقديرية لإلصابات 
ــــــــى  الثانويــــــــة، ومــــــــدة اســــــــتمرار القــــــــدرة عل

  العدوى، وفترة الحضانة.
المــــرض والســــيما الحــــاالت  أنمــــاطصــــف و 

  األخف وطأة.
ديمــــة عتحديــــد األهميــــة الوبائيــــة للحــــاالت 

  عراض.األ

تتبـــع مخـــالطي المرضـــى، بمـــا فـــي ذلـــك المخالطـــة داخـــل األســـر المعيشـــية وأمـــاكن العمـــل والمـــدارس 
ينبغي تسجيل السوابق بعنايـة فيمـا يتعلـق بوقـت حـدوث المخالطـة مـع المرضـى و والبيئات المجتمعية. 

المتسلسـل ذي التنسـخ  وبدء ظهور االعـتالل. وينبغـي إخضـاع المخـالطين الختبـار تفاعـل البـوليميراز
  المصلي في مرحلة المرض الحاد ومرحلة النقاهة إذا ظهرت عليهم األعراض. ختبارالعكسي واال

عــراض، بمــا فــي ذلــك اختبــار تفاعــل البــوليميراز ديمي األعــويفضــل إجــراء التحــري الكامــل للمخــالطين 
ومرحلـــة  ةرحلـــة الحـــادالمفـــي المصـــلي  ختبـــارالمتسلســـل ذي التنســـخ العكســـي فـــي الوقـــت الفعلـــي واال

  النقاهة، كبروتوكول بحثي.

البيِّنات الوبائية الدالـة علـى انتقـال المـرض 
بـــــــين البشـــــــر، وفعاليـــــــة معـــــــدات الحمايـــــــة 

  الشخصية.

لحـاالت. لـى اإالـذين يعملـون فـي مكـان يقـدم الرعايـة  في مجـال الرعايـة الصـحيةإجراء مسح للعاملين 
وينبغي أن يشمل المسح األشخاص الذين ال يشاركون مشاركة مباشرة في الرعاية ولكنهم يعملون فـي 

أو الوحـــدات نفســـها والـــذين يقـــدمون الرعايـــة علـــى فتـــرات متقطعـــة، مثـــل أخصـــائيي األشـــعة  جنحـــةاأل
ٕادراج المعلومــات عــن وقــت حــدوث و عــي، ومــا إلــى ذلــك. الطبي والعــالجوأخصــائيي المعالجــة التنفســية 

المخالطــــة ومــــدتها ومــــدى كثافتهــــا ونــــوع التفاعــــل، واســــتخدام معــــدات الحمايــــة الشخصــــية، وحــــاالت 
 التعرض المحتملة األخرى خارج أماكن الرعاية الصحية (مثل مخالطة الحيوانات في البيئة المنزلية).

تحــــري العالمــــات التــــي تشــــير إلــــى انتقــــال 
ـــــــة  ـــــــا خـــــــارج نطـــــــاق الرعاي ـــــــروس كورون في

  الصحية.

في المجتمعات المحلية. ويشـمل ذلـك مراجعـة  األخيرةفي اآلونة تحري زيادة نشاط األمراض التنفسية 
ســجالت دخــول المستشــفيات وســجالت عيــادات المرضــى الخارجيــة لعــدد مــن الممارســين العمــوميين 

  ى قد اكُتسبت.المختارين في المجتمع المحلي حيث ُيعتقد أن العدو 

الكشــف عــن الوجــود المســبق للفيــروس فــي 
  المجتمع المحلي.

أمراض بـــإجـــراء اختبـــار بـــأثر رجعـــي علـــى العينـــات المخزونـــة التـــي ُأخـــذت مـــن المرضـــى المصـــابين 
  الجهاز التنفسي.

ـــــــــواني ومصـــــــــدر  ـــــــــد المســـــــــتودع الحي تحدي
  الفيروس.

من الحيوانات للكشف عن فيـروس كورونـا إجراء اختبار بأثر رجعي على العينات المخزونة المأخوذة 
  أو أضداده.

تحديـــــد أنـــــواع التعـــــرض التـــــي تـــــؤدي إلـــــى 
  العدوى.

إجــراء المســوح المصــلية علــى مجموعــات األفــراد التــي يحتمــل تعرضــهم للفيــروس، مثــل العــاملين مــع 
اتـــب ، والعـــاملين فـــي المكفـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحيةالحيوانـــات، والعـــاملين فـــي األســـواق، والعـــاملين 

  (كمجموعة للمقارنة). وينبغي جمع المعلومات المفصلة من كل مشارك عن نوع التعرض ومداه.
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