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ل
لالضقيض 

تتررراوا امامرراس اليررريرية لبفرردو  بريرررول سورواررا الميرربق لمت زمررة الشررر  
امويررس التاريررية برريو الفرردو  الفديمررة امهرررال وايلتلرراق الرئررو  الررو ي  

التاريية الحادة وغيرها مو المضاهرات التر   المصحوق بمت زمة الضائقة
 ،وامهرررررال ال ريرررررة لييررررت محررررددة و ررررد تشررررم  الصررررردا  .تلرررردد الحيرررراة

ويرري و  ،وألرر  الحبرر  ،واليررفا  ال ريرر  ،وارترررا  در ررة الحرررارة ،واإلرهررا 
ديررة مفويررة م رر  اإليررلا  . امار  و ررد يصرراق بفررل المرضرر  برِهرال موفة
 . ال ري 

 
الجدددي ضشلاي دددااالج الالاتددددفيلتحي ددديلاي دددعديلل-1

ا   در ددد ل دددشلاعترددددالتفد دددللالرددد ل ض اا لالضتلسلدددللجال
لالتالللالج لش

رر2102ماررع هررا   مررو حررايت اإلصررابة بفرردو   يرررول  ٪21  احررو ا  ، ص 
سحررايت هديمررة امهرررال أو سحررايت مصررابة  0سورواررا المدسرردة م تبريررا  

وهرردي  امشرر او عوو الاتررائ  . بررِهرال  ريرررة  رر  و ررت إ رررا  اي تبررار
اإلي ابيرررة  رررر  ا تبررررار تراهرررر  البررروليميراز المتيبيرررر  ع  التايرررر  الفسيرررر  

امهرررال هررادة مررا ي ستشررروو هاررد  والمصررابوو بررِهرال  ريرررة أو الفررديم
أو  2إ رررا   حرروو التحررر  الم تبريررة س ررز  مررو الرصررد الاشرريس لبحررايت

محيرراو يصررفق ومررذ علرري  ررر  بفررل ا 3.هاررد تحررر  م ررالس  المرضرر 
هبرررر  الرررررغ  مررررو أو  هتصرررراي  الحالررررة هبرررر  أالررررا هديمررررة امهرررررال مارررر

الش و  د ي يسوو مصابا  بِهرال    و ت إ را  اي تبرار،  قرد يرلرر 
 .هبيه ايهت       ميار الفدو 

وي ت فر  حاليا  احتمايت ااتقا  الفدو  مو امش او الفديم  امهررال 
 دت إحرد  الدرايرات أاره  ر  اليرو  ال راا  هشرر وو . عو  الاتائ  اإلي ابية

مررو امشرر او هرررديم   ٪31مررو إ رررا  ا تبررار أو  ع  اتي رررة إي ابيررة، 
، الررررعيو  ررررالسوا (03= الفرررردد )امهررررال أو المصررررابيو بررررِهرال  ريررررة 

 ر   لبريرولإحد  الحايت، ربت اتائ ل  إي ابية لبحمل الاوو  الريب  
وأ رررادت درايرررة أ رررر  بايرررتمرار السشررر  هرررو  4.الميرررالي التاريرررية الف بيرررا

ت ررررراوزت )الحمرررررل الاررررروو  الريبررررر  لبريررررررول  ررررر  اماررررر  لمررررردة سويبرررررة 
هرردي  امهرررال وع    رر  م ررا  الرهايررة الصررحيةلررد  هامرر  ( أيررابيذ 5

 5.اتي ة إي ابية
وتوصرر  المارمررة حي مررا أمسررو وسررال  احتررراز  أ اررا  الراشرريات  رر  أمرراسو 

 ميررذ الم ررالسيو هررو س ررق لحررايت الفررردو  الرهايررة الصررحية، بع ضررا  
  رر  م ررا  الرهايررة الصررحيةوييرريما الفررامبوو  6المدسرردة بريرررول سورواررا،

م رررر  الفررررامبيو )ويررررائر م ررررالس  المرضرررر  المحت ررررزيو  رررر  الميتشررررريات 
، (، والمرض ، والزوار   م ا  الرهاية الصحيةاآل ريو ب    الفامبيو 

  .ل الارر هو و ود امهرالي تبار السش  هو  يرول سورواا بغ
و رررد يررردد  هرررعا اإل ررررا  إلررر  تحديرررد امشررر او الفرررديم  امهررررال عو  

ويابغ  تِسيد غياق امهرال هبر  احرو ميرتق  لضرماو . الاتائ  اإلي ابية
دبير الف  رر  لبمرضرر  المشررورة بشررِو الترر ردوترر. الترردبير الف  رر  الم ئرر 

  رررر  موضررررذفرررردو   يرررررول سورواررررا عو  امهرررررال ال ريرررررة المصررررابيو ب
  6.مارص 

صررريبوا  ررر  البدايرررة برررِهرال  ريررررة و رررد يفررراا  بفرررل امشررر او الرررعيو أ  
، ولررعا بفررد علرري برراهت   الميررالي التاريررية الي رررب  الررو ي  أو الرشرر  السبررو 

 . عو إ را  الرصد اليرير  بفااية ي فد مبررا  

الجدددي ضشلاي دددااالج ال ددد لل ضتدرجددد لاي دددعديلل-2
لالاتدفيلا   در  

يابغررر  هرررز  امشررر او الفرررديم  امهررررال عو  الاترررائ  اإلي ابيرررة، ري مرررا 
تررررزداد مفار ارررررا، ومتررررابفتل  يوميرررررا  لتحرررررر  رلررررور امهررررررال وا  ضررررراهل  
ي تبرار السشرر  هرو الريرررول أيرربوهيا  هبر  ام رر ، أو  برر  علري  رر  حررا  

 . رلور امهرال
هب  هدد أيرة الفز     اررا  ( الميتشر  أ  الماز ) ويتو   مساو الفز 

الرهايررة الصررحية، و درترره هبرر  رصررد امشرر او الفررديم  امهرررال عو  
الاترررائ  اإلي ابيرررة يوميرررا   رررارا أمررراسو الرهايرررة الصرررحية، ورررررو  المارررز  

  8.والمقيميو  يه
ويابغررر  أو ييرررتاد القررررار بشرررِو مسررراو هرررز  هررردي  امشررر او إلررر  الحسررر  

 : القرار بما يب هعا ويابغ  أو ييترشد . ر  الد ي اليري
  هوامرر   سررر تفرررل المررريل لرلررور ايهررت   الررو ي  الاررا   هررو

 يرررول سورواررا الميررربق لمت زمررة الشررر  امويرررس التاريررية، بمررا  ررر  
 علي و ود ايهت يت المصاحبة؛ 

 م رر   0الررررو  اي تماهيررة والبيئيررة دا رر  اميرررة المفيشررية لبشرر و
إ ررررا ات الارا رررة الصرررحية اميايرررية، والقررردرة هبررر  ايمت رررا  لبقيررررود 

م ر  أمرراسو )المرروضرة م ر  الغيراق هرو الفمرر  واممراسو اي تماهيرة 
 ؛(التيو  والحضور المدري 

  و ود أهضا  اميرة المفيشية المصابيو باهت يت مصاحبة مرتبسرة
 . بزيادة احتمايت الفدو  الو يمة بريرول سورواا

ويابغررر  أو ييرررتمر الفرررز  حتررر  الحصرررو  هبررر  اتي رررة يرررببية  ررر  ا تبرررار 
م   الميرحات مرو )هياتيو متتاليتيو مِ وعتيو مو الميالي التاريية الف بيا 

 .ياهة هب  ام   24يرص  بيالما ( أو الببفو  والر / الببفو  واما  و

اي دددااالج الالاتددددفيلا   در ددد ل دددشلل ددد للاي دددعديلالجدددي ضش2-1
لالضلت فى

يتضرررمو هرررز  امشررر او الفرررديم  امهررررال عو  الاترررائ  اإلي ابيرررة  ررر  
الميتشررر ، تسبيرر  ايحتياسرررات القيايررية، والرصرر   ررر  أمرراسو بفيرردة هرررو 

 .اآل ريو، وتحديد امهرال هب  الرور

 ددد للاي دددعديلالجدددي ضشلاي دددااالج الالاتددددفيلا   در ددد ل دددشل2-2
للضاد لا

هاد الب و  إل  هرز  امشر او الفرديم  امهررال عو  الاترائ  اإلي ابيرة 
 ررر  الماررراز ، يابغررر  تزويرررد الشررر و وأيررررته بالتفبيمرررات الواضرررحة بشرررِو 

 :  يب  ما
  الرص  المراد  السامر  هرو الم رالسيو المحتمبريو مرو أ رراد اميررة أو

لررر  المفرررار ، وييررريما المصرررابوو مرررال  بحرررايت مرضرررية تفرضرررل  إ
تررو ير ) سررر اإلصررابة بررايهت   الررو ي  الاررا   هررو  يرررول سورواررا 

 ؛(غر ة ومرحال مارصبيو م    
  تاررراو  السفرررا   ررر  الغر رررة وت ارررق مشرررارسة اآل رررريو  ررر  السفرررا  أو

 التوا د مذ اآل ريو    الغر ة اريلا  در اإلمساو؛



 التدبير الف    لألش او الفديم  امهرال عو  الاتائ  اإلي ابية    ا تبار تراه  البوليميراز المتيبي  
 مبدئيةإرشادات : ريرول سورواا الميبق لمت زمة الشر  امويس التارييةع  التاي  الفسي  ل
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  ت اق الزوار واليرر؛ 
  بمرا  ر  علري تسررار تارير  ات اع إ را ات الارا ة الصرحية اميايرية

 اليديو بالصابوو والما  أو بمحبو  سحول  لتدليي اليديو؛
  تغسيررررة امارررر  والررررر  بالمااديرررر  الور يررررة هاررررد اليررررفا  أو الفسررررل- 

برررا ترال أو هرررعا امهررررال تم ررر  اوبرررات محررردودة ولييرررت أهررررال 
ي ي فتبر الش و مصابا  بامهرال؛   ميتمرة، وا 

  مفر رة مقرد  الرهايرة الصرحية المفريو لتحرر  هب  ام   ب يوميا  الرصد
امهرررال، وييرريما الحمرر ، أو أهرررال ال لرراز التاريرر  م رر  اليررفا  

 وضي  الارل، أو اإليلا ؛
   التببيغ إعا رلرررررت الميررررارهة بررررالمفبومررررات هررررو مترررر  وسيرررر  يابغرررر

 امهرال؛
  تاريرر  المارراس  وامغرررال الرئييررية وتسليرهررا روتيايررا ، هبرر  الاحررو

 7.اصيبه    موضذ مارص الوارد تر
ويابغرر  إهسررا  تفبيمررات واضررحة ومحررددة بشررِو ت اررق الم السررة المباشرررة 
لبم موهات المفرضة تفرضرا  شرديدا  لبمررل دا ر  اميررة المفيشرية، م ر  

أو المصابيو  وامش او الماقوص  المااهة ،والايا  الحوام  ،سبار اليو
 .م تب  امهمار مو باهت يت مصاحبة

 
ل ددشلض دددللالا د دد لال ددح   دد لل ضتدرجدد لالجدددضس  لل-3

ل ي ضشلاي ااالج الالاتدفيلا   در  
سما أ شير أه ا، مازالت احتمايت ااتقرا  الفردو  مرو امشر او الفرديم  

ومرررو  ررر ،  رررعو الفرررامبيو . امهررررال عو  الاترررائ  اإلي ابيرررة غيرررر مفرو رررة
الصحييو هديم  امهررال عوا الاترائ  اإلي ابيرة يابغر  هرزلل  ويابغر  أي 
يفررودوو إلرر  الفمرر  حترر  حصررولل  هبرر  اتي ررة يررببية  رر  ا تبررار هياترريو 

أ  ميررحات مررو الببفررو  )متترراليتيو مررِ وعتيو مررو الميررالي التاريررية الف بيررا 
ويابغر  . يراهة هبر  ام ر  24 يرصر  بيالمرا( أو الببفو  والرر / واما  و

إ را  اي تبار أيبوهيا  هب  ام   حت  الحصرو  هبر  أو  اتي رة يرببية، 
 ر  ياهة، مو أ   الحد مو مدة هرز  الفرامبيو  48-24   بفد علي س  

 .م ا  الرهاية الصحية
 ي ررررةوم بمررررا هررررو الحررررا  بالايرررربة إلرررر  أ  شرررر و هرررردي  امهرررررال ع  ات

يوميررا  لتحرررر    رر  م ررا  الرهايرررة الصررحيةبيو إي ابيررة، يابغرر  رصررد الفرررام
عا رلرت امهرال بفد علي هبر  هردي  الفرامبيو، يابغر  أو . امهرال وا 

يحصرررربوا هبرررر  الترررردبير الف  رررر  و قررررا  لارشررررادات ال اصررررة بامشرررر او 
  9.المصابيو بامهرال

 ومررررذ علرررري،  ررررر  حررررا  و ررررود هرررردد سبيررررر مررررو هرررردي  الفررررامبيو الفررررديم 
امهرال عو  الاتائ  اإلي ابية، وهو أمر ميتبفد،  د تف ز بفل الببداو 
هرررو إبفررراده  هرررو الفمررر  إلررر  أو يحصررربوا هبررر  اتي رررة يرررببية  ررر  ا تبرررار 
هياتررريو متترررراليتيو مرررِ وعتيو مررررو الميرررالي التاريررررية الف بيرررا يرصرررر  بيالمررررا 

يررراهة هبررر  ام ررر ، سررر  ييرررتمر تشرررغي  اررررا  الرهايرررة الصرررحية أ ارررا   24
 . سا ة راشية مو أ   المرض ال

 ععا ي مح لبفامبيو هديم  امهرال عو  الاتائ  اإلي ابية لريرول سوروارا 
 :بمزاولة همبل ، يوص  بِو ت يتو   الشروس التالية

   تضمو مرا   الرهاية الصحية التاريع السام  لبفااصر الرئييية لبرام
التو يليرة التقايرة  الو اية مو الفدو  ومسا حتلرا، بمرا  ر  علري المبراد 

 .م   احتياسات الفز 
  الفررامبوو  رر  م ررا  الرهايررة الصررحية، الررعيو لرر  ترلررر هبرريل  يت اررق

رهاية المرض  المفرضيو تفرضا  شديدا  لاصابة بالفدو   امهرال،
الو يمة بريررول سوروارا م ر  حردي   الرويدة، وسبرار اليرو، والمرضر  

 .المااهة، والمرض     وحدات الرهاية المرسزة الماقوص 

   الفرررامبيو  ررر  م رررا  الرهايرررة الصرررحية، الرررعيو لررر  ترلرررر هبررريل  دهررر
تاري  اليديو بايتمرار، ( أ): ورصده  س  يمت بوا لما يب  امهرال،

 راحرر  هاررد م السررة اآل ررريو هررو س ررق / ايررت دا   اررا  سبرر  (ق)
ب  ميا ة تق  هو متر واحرد الت  يحتم   يلا اي تراق ه رترات   ال)

ال ضو  ل  تبرار أيربوهيا   (ا)، (مو اآل ريو، بما    علي المرض 
هب  ام   سالما ربت الاتي ة إي ابية، وهبر   تررات أ صرر بفرد علري 
حترر  الحصررو  هبرر  اتي ررة يررببية  اايررة  رر  ا تبررار يرصرر  بيارره وبرريو 

 .لألهرالالرصد اليوم   (د)ياهة هب  ام  ،  24اي تبار امو  
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