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 مقدمة
هذه هي الط�عة األولى من اإلرشــادات المتعلقة �اســترات�ج�ات الوقا�ة من  

االشـــــــت�اه في اإلصـــــــا�ة �فیروس �ورونا   عندُتســـــــتخدم العدوى ومكافحتها 
  . وقد اقُت�ســـــــــــت من وث�قة المنظمة المعنونة)nCoV-2019( المســـــــــــتجد

اإلصـــــــــا�ة الوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء الرعا�ة الصـــــــــح�ة لحاالت  
المحتملة أو المؤ�دة �عدوى فیروس �ورونا المســــــــــــبب لمتالزمة الشــــــــــــرق 

�االســــتناد إلى المعرفة الحال�ة �الوضــــع في الصــــین   1،األوســــط التنفســــ�ة
وغیرها من البلدان حیث ُ�شــــــــــــــف عن حاالت إصــــــــــــــا�ة �الفیروس، و�لى  
الخبرات المكتسـ�ة من مكافحة فیروس �ورونا المسـبب للمتالزمة التنفسـ�ة  

فیروس �ورونا المســـــــــــبِّب لمتالزمة الشـــــــــــرق الحادة الوخ�مة (ســـــــــــارس) و 
 2.األوسط التنّفس�ة

 وستحّدث المنظمة هذه التوص�ات �مجرد توافر معلومات جدیدة.
وهذه اإلرشـــــــــــادات موجهة لكل من العاملین في مجال الرعا�ة الصـــــــــــح�ة 

  ومكافحتهاالوقا�ة من العدوى المعن�ة �  ومدیري الرعا�ة الصــــــــــــح�ة والفرق 
ا على المسـتوى الوطني  على مسـتوى المرافق الصـح�ة، ولكنها مفیدة أ�ضـً
ومســــتوى المنطقة/ المقاطعة. و�مكن الحصــــول على النســــخة الكاملة من  

 2الم�ادئ التوجیه�ة من المنظمة.
 

م�ادئ اســـــــــــــترات�ج�ات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها المتصـــــــــــــلة �الرعا�ة 
 إصابتها �عدوى فیروس �ورونا المستجدالصح�ة للحاالت المشت�ه في 

لتحقیق أعلى مســــتوى من الفعال�ة في االســــتجا�ة لفاشــــ�ة  فیروس �ورونا  
�اســـــتخدام االســـــترات�ج�ات والممارســـــات الموصـــــى بها في هذه   المســـــتجد

�ضـــــم   الوقا�ة من العدوى ومكافحتهامعني �  الوث�قة، ین�غي إنشـــــاء برنامج
ــا ومدر�ا، أو على  ــال معني � فر�قا متخصـــصـ الوقا�ة من  األقل مر�ز اتصـ

من اإلدارة العل�ـــا الوطن�ـــة واإلدارة  ، و�كون مـــدعومـــاً العـــدوى ومكـــافحتهـــا
ــطة   3العل�ا للمرافق الطب�ة. الوقا�ة من  وفي البلدان التي تكون فیها أنشــــــــــ

محدودة أو منعدمة، من الضروري البدء �ضمان توافر   العدوى ومكافحتها
على األقل في أقرب وقت  �ة من العدوى ومكافحتهالوقال الُدن�االمتطل�ات 

ممكن، ســــــــواء على المســــــــتوى الوطني أو على مســــــــتوى المرفق الطبي، 
والمضـــــــــــــي قدما �شـــــــــــــكل تدر�جي نحو تحقیق متطل�ات جم�ع المكونات  

ــ�ة ــاســــــــ  تحق�قا على أكمل وجه، وفقاً  لوقا�ة من العدوى ومكافحتهال األســــــــ
 4لخطط األولو�ات المحل�ة.

منع انتقال  الوقا�ة من العدوى ومكافحتها الرام�ة إلى  اسـترات�ج�اتوتشـمل 
 العدوى في مرافق الرعا�ة الصح�ة أو الحد منه، ما یلي:

ضـــــــــــــمان الفرز والتعّرف الم�كر والتحكم في المصـــــــــــــدر(عزل  -1
كورونا   فیروس المرضــــــــى الذین ُ�شــــــــت�ه في إصــــــــابتهم �عدوى 

 المستجد)؛
 م�ع المرضى؛تطبیق االحت�اطات النموذج�ة على ج -2
ــاف�ــة تجر�ب�ــة (احت�ــاطــات الوقــا�ــة من  -3 تنفیــذ احت�ــاطــات إضـــــــــــــ

العـدوى المنقولـة ـ�القطیرات والمالمســــــــــــــة، وعنـد االقتضــــــــــــــاء، 
احت�ــاطــات الوقــا�ــة من العــدوى المنقولــة �ــالهواء) �ــالنســــــــــــــ�ــة  

 كورونا المستجد؛ للحاالت المشت�ه في إصابتها �عدوى فیروس
 تطبیق الضوا�ط اإلدار�ة؛ -4
 تطبیق الضوا�ط البیئ�ة والهندس�ة. -5

 
 
 

 
 ضمان الفرز والتعّرف الم�كر والتحكم في المصدر -1

�شــمل الفرز الســر�ري نظاًما لتقی�م حالة جم�ع المرضــى عند دخولهم إلى 
المرفق الصـحي، مما یت�ح التعرف الم�كر على اإلصـا�ة المحتملة �عدوى  

للمرضى الذین ُ�شت�ه في إصابتهم  والعزل الفوري  فیروس �ورونا المستجد
في مكان منفصــل عن المكان الذي یوجد  فیروس �ورونا المســتجد �عدوى 

ف�ه المرضـــــى اآلخرون (التحكم في المصـــــدر). ولت�ســـــیر التعرف الم�كر  
فیروس �ورونا المســــــــتجد،  على الحاالت المشــــــــت�ه في إصــــــــابتها �عدوى 

 یلي: ین�غي أن تقوم مرافق الرعا�ة الصح�ة �ما
ــح�ة على التحلي بدرجة  • ــج�ع العاملین في مجال الرعا�ة الصــــــ تشــــــ

 عال�ة من االشت�اه السر�ري؛
إنشــــــــــــــاء محطـة فرز مجهزة تجهیًزا جـیًدا عـند مـدخـل مرفق الرعـا�ة  •

 الصح�ة، بدعم من موظفین مدر�ین؛
  بدء العمل �استب�انات التحري وفًقا لتعر�ف الحاالت المحّدث •

-detail/global-https://www.who.int/publications(
-novel-with-infection-human-for-surveillance

)ncov-(2019-oronavirusc 
ي المناطق العموم�ة لتذ�یر المرضـــــى الذین تظهر نشـــــر الفتات ف •

ــح�ة  علیهم أعراض المرض �إبالغ العاملین في مجال الرعا�ة الصـ
 �األمر.

 و�عد تعز�ز نظافة الیدْین والجهاز التنفسي من التدابیر الوقائ�ة األساس�ة. 
 تطبیق االحت�اطات النموذج�ة على جم�ع المرضى -2

النموذجـ�ة على نظـافـة الـیدین والجهـاز التنفســــــــــــــي،  تشــــــــــــــمـل االحتـ�اطـات  
ــ�ة ــ�ة المناســــــ ــتعمال معدات الوقا�ة الشــــــــخصــــــ لتقی�م المخاطر،  اً وفق واســــــ

وممارســات مأمون�ة الحقن، واإلدارة المأمونة للنفا�ات، واســتخدام األقمشــة 
والمال�س المناس�ة، وتنظ�ف البیئة، وتعق�م المعدات المستعملة في رعا�ة 

 المرضى.
 التأكد من اتخاذ التدابیر المتصلة بنظافة الجهاز التنفسي التال�ة: و�رجى
التــأكــد من أن جم�ع المرضــــــــــــــى �غطون أنفهم وفمهم �منــدیــل أو  •

 �المرفق عند السعال أو العطس؛
ــابتهم �عدوى  • ــت�ه في إصـــــــــ ــى الذین ُ�شـــــــــ توفیر قناع طبي للمرضـــــــــ

فیروس �ورونــا المســــــــــــــتجــد أثنــاء تواجــدهم في أمــاكن االنتظــار/ 
 ماكن العموم�ة أو في الغرف المختلطة؛األ

 ممارسة نظافة الیدین �عد مالمسة إفرازات الجهاز التنفسي. •
و�ن�غي للعـاملین في مجـال الرعـا�ـة الصــــــــــــــح�ـة أن یلتزموا بنهج المنظمـة 
�شــأن اللحظات الخمس لنظافة الیدین قبل مالمســة المر�ض، وقبل اتخاذ 

ــل �التنظ�ف أو   ــم، أي إجراء متصــــ ــوائل الجســــ التعق�م، و�عد التعرض لســــ
 5و�عد مالمسة المر�ض، و�عد مالمسة مح�ط المر�ض.

تشــــــــــــــمـل نظـافـة الیـدین تنظ�ف الیـدین �ـاســــــــــــــتعمـال مطّهر الیـدین  •
 كحولي، أو الصابون والماء؛ال

ل اســــــــــتعمال مطّهر الیدین  • كحولي في حال عدم اتســــــــــاخ الُ�فضــــــــــّ
 الیدین �شكل واضح؛

�الماء والصـــــابون إذا �انتا متســـــختین �شـــــكل ین�غي غســـــل الیدین  •
 واضح.

ــق لمعدات الوقا�ة  ــح�ح والمتســــــ ــید والصــــــ ــتعمال الرشــــــ ــاعد االســــــ كما �ســــــ
الشــــــخصــــــ�ة على الحد من انتشــــــار الُممّرضــــــات. وتتوقف فعال�ة معدات 
ــي على توافر اإلمدادات على نحو �اف  ــاسـ ــكل أسـ ــ�ة �شـ ــخصـ الوقا�ة الشـ

   

الوقـا�ـة من العـدوى ومكـافحتهـا أثنـاء الرعـا�ـة الصــــــــــــــح�ـة عنـد االشــــــــــــــت�ـاه في   
 )nCoV( اإلصا�ة �عدوى فیروس �ورونا المستجد
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 إرشادات مبدئ�ة (nCoV): اإلصا�ة �عدوى فیروس �ورونا المستجدالوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء الرعا�ة الصح�ة عند االشت�اه في 
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ــول الموظفین على تدر�ب �ا ــكل ومنتظم، وحصــــــــ ف، ونظافة الیدین �شــــــــ
 6  ،5  ،2سلوك �شري مناسب �صفة خاصة. مالئم، وتبني 

ومن المهم ضـــــمان التقّید �إجراءات التنظ�ف والتطهیر البیئیْین على نحو 
  متســــق وصــــح�ح. و�عّد تنظ�ف األســــطح البیئ�ة �الماء والمنّظفات تنظ�فاً 

المسـتشـف�ات   واالسـتعانة �المطهرات الشـائعة االسـتعمال على مسـتوى  جیداً 
و�ن�غي أن ُیدار   7(مثل هیبو�لور�ت الصودیوم) إجراءْین فعالْین و�افیْین.

واني الط�خ والنفا�ات  كل من األجهزة والمعدات الطب�ة وغسیل المال�س وأ
 8  ،2روتین�ة مأمونة. إلجراءات اً الطب�ة وفق

 تنفیذ احت�اطات إضاف�ة تجر�ب�ة -3
 احت�اطات الوقا�ة من العدوى المنقولة �المالمسة والقطیرات  3-1
ین�غي لجم�ع األشــــــــــــــخــــاص، �من فیهم أفراد األســــــــــــــرة والزائرون  •

والعاملون في مجال الرعا�ة الصـح�ة، أن �ط�قوا احت�اطات الوقا�ة 
من العدوى المنقولة �المالمســـــــة والقطیرات قبل الدخول إلى الغرفة 

في إصــــــــــــابتهم �فیروس �ورونا   المشــــــــــــت�ه حیث یوجد المرضــــــــــــى
المسـتجد أو الذین تأكدت إصـابتهم �ه، وذلك �اإلضـافة إلى تطبیق 

 االحت�اطات النموذج�ة؛
ین�غي أن یوضـع المرضـى في غرف مفردة جیدة التهو�ة. و�النسـ�ة   •

للغرف العــامــة ذات التهو�ــة الطب�ع�ــة، فــإن معــدل التهو�ــة المالئم 
 9ثان�ة لكل مر�ض؛ /لتراً  60هو 

تتوفر غرف مفردة، ین�غي وضـــــــــع المرضـــــــــى المشـــــــــت�ه في  مإذا ل •
 �فیروس �ورونا المستجد في نفس الغرفة؛ إصابتهم

ین�غي أال تقل المســـــافة عن متر واحد على األقل بین أســـــّرة جم�ع  •
ــابتهم ــت�ه في إصـــ �عدوى  المرضـــــى، �غض النظر عما إذا �ان ُ�شـــ

 فیروس �ورونا المستجد أم ال؛
یثما أمكن، فر�ق من العاملین في مجال الرعا�ة ین�غي أن ُ�عّین، ح •

ــت�ه فیها أو  الصـــــح�ة لیتولى �شـــــكل حصـــــري رعا�ة الحاالت المشـــ
 المؤ�دة بهدف الحد من مخاطر انتقال العدوى؛

 ین�غي للعاملین في مجال الرعا�ة الصـــــــــــــح�ة أن �ســـــــــــــتعملوا قناعاً  •
 )؛2(لالطالع على مواصفاته، انظر المرجع  أ ً طب�ا

للعینین   لین في مجال الرعا�ة الصـــــــح�ة أن یرتدوا واق�اً ین�غي للعام •
ــاتراً  (نظارات واق�ة للعینین) أو واق�اً  للوجه) لتجنب تلّوث  للوجه (سـ

 إصا�ة األغش�ة المخاط�ة؛
ین�غي للعاملین في مجال الرعا�ة الصـح�ة أن یرتدوا سـرابیل نظ�فة  •

 غیر معقمة وطو�لة األكمام؛
 الرعا�ة الصح�ة أن یرتدوا قفازات؛ین�غي للعاملین في مجال  •
ل�س من الضــروري تغط�ة الجســم �الكامل �ارتداء األحذ�ة الطو�لة  •

 والمر�لة والمئزر أثناء تقد�م الرعا�ة الروتین�ة؛
�عد االنتهاء من تقد�م الرعا�ة للمرضـــى، ین�غي خلع جم�ع معدات  •

الوقـاـ�ة الشــــــــــــــخصـــــــــــــــ�ة ونظـافـة الـیدین والتخلص منهـا على النحو 
وعالوة على ذلك، �جـب اســــــــــــــتعمـال مجموعة جدیدة  6  ،5ئم.المال

 من معدات الوقا�ة الشخص�ة عند تقد�م الرعا�ة لمر�ض آخر؛
ــتعمال و�مكن التخلص منها  • ین�غي أن تكون المعدات أحاد�ة االســـــ

ــغط الدم  ــماعات الطب�ة و�فة ق�اس ضــــ ــة (مثل الســــ ــصــــ أو مخصــــ
نفس المعدات  وأجهزة ق�اس الحرارة). و�ذا تطّلب األمر اســـــــــــتعمال

لعــدة مرضــــــــــــــى، فالبــد من تنظ�فهــا وتعق�مهــا �مجرد االنتهــاء من 
اســـــــــتعمالها على �ل مر�ض (�اســـــــــتعمال الكحول األثیلي بنســـــــــ�ة 

 8)؛٪ مثالً 70

 
األقنعة الطب�ة هي أقنعة جراح�ة أو إجرائ�ة مسطحة أو مطو�ة (ال�عض    أ

 منها �ش�ه الكؤوس)؛ وتوضع على الرأس �استعمال أحزمة ر�ط

ین�غي للعاملین في مجال الرعا�ة الصـح�ة أن �متنعوا عن مالمسـة  •
 العینین أو األنف أو الفم �قفازات أو أیدي عار�ة قد تكون ملوثة؛

ن�غي تجنــب تحر�ــك المرضــــــــــــــى ونقلهم خــارج غرفهم أو أمــاكنهم  ی  •
ــتعمال  اً لم �كن ذلك ضــــــــــــرور�  ما من الناح�ة الطب�ة. و�ن�غي اســــــــــ

ــین�ة المحمولة المخصـــــصـــــة و/ أو غیرها من  معدات األشـــــعة الســـ
ــرور�اً  ــة. و�ذا �ان النقل ضـ ــصـ ــخ�ص المخصـ ن  ، فیتعی معدات التشـ

من تعرض  بهـدف الحـد اً اســــــــــــــتخـدم طرق النقـل المحـددة مســــــــــــــ�قـ 
الموظفین والمرضــــــى والزوار للخطر، مع ضــــــمان ارتداء المر�ض 

 لقناع طبي؛
ین�غي ضـــــــــــــمان تقید العاملین في مجال الرعا�ة الصـــــــــــــح�ة الذین  •

ینقلون المرضــــــــــــــى �قواعــد نظــافــة الیــدین وارتــدائهم معــدات الوقــا�ـة 
 ؛الفرعالشخص�ة المناس�ة على النحو المبین في هذا 

الجناح الذي یتلقى المر�ض �أي احت�اطات ضــــرور�ة ین�غي إبالغ  •
 في أقرب وقت ممكن قبل وصول المر�ض؛

یتعین الحرص على التنظ�ف والتعق�م الروتینیین لألســــــــــــــطح التي  •
 یالمسها المر�ض؛

ین�غي الحـد من عـدد العـاملین في مجـال الرعـاـ�ة الصــــــــــــــحـ�ة وأفراد  •
مؤ�د إصــــــابته األســــــرة والزائر�ن المخالطین للمر�ض الُمشــــــت�ه أو ال

 �فیروس �ورونا المستجد؛
إنشــاء ســجل لجم�ع األشــخاص الذین یدخلون غرفة المر�ض، �من  •

 فیهم جم�ع الموظفین والزائر�ن.

ـــ�اق  3-2 احتـ�اـطات الوـقاـ�ة من الـعدوى المنقوـلة ـ�الهواء في ســـــــ
 اإلجراءات التي یتوّلد عنها الضبوب 

ارت�طت �عض اإلجراءات التي یتوّلد عنها الضـــــــــبوب بز�ادة خطر انتقال  
فیروســــــــات �ورونا (فیروس �ورونا المســــــــبب للمتالزمة التنفســــــــ�ة الحادة 

)،  ق األوســـــط التنّفســـــ�ةفیروس �ورونا المســـــبِّب لمتالزمة الشـــــر الوخ�مة و 
مثل التنبیب الفموي الرغامي والتهو�ة غیر ال�اضــــــــــــعة و�ضــــــــــــع الُرغامى 
ــل التنبیـــــــب وتنظیر   ــة قبـــــ ــدو�ـــــ ــة الیـــــ ــاش القلبي الرئوي والتهو�ـــــ واإلنعـــــ

و�ن�غي الـتأكـد من قـ�ام العـاملین في مجـال الرعـاـ�ة  11  ،10القصـــــــــــــــ�ات.
 یلي: الصح�ة الذین �ضطلعون �اإلجراءات التي یتوّلد عنها الضبوب �ما

د عنهـــا الضــــــــــــــبوب في غرفـــة جیـــدة  • الق�ـــام �ـــاإلجراءات التي یتولـــّ
التهو�ـــــة، أي تهو�ـــــة طب�ع�ـــــة �معـــــدل تـــــدفق الهواء ال �قـــــل عن 

ف ســال�ة الضــغط تنطوي ثان�ة لكل مر�ض، أو في غر  /لتراً  160
في الساعة على األقل، مع التحكم في اتجاه  هوائ�اً  تغّیراً  12على 

 9تدفق الهواء عند استخدام التهو�ة الم�كان�ك�ة؛
�قل  اســـــتعمال جهاز تنفس جســـــ�مائي یوفر مســـــتوى من الوقا�ة ال •

المعتمـــد من المعهـــد  N95على ذلـــك الـــذي یوفره جهـــاز التنفس 
ــالمة والـصـــ  حة المهن�ة في الوال�ات المتحدة، أو جهاز الوطني للســ

المطــابق لمعــاییر االتحــاد األورو�ي، أو مــا �عــادل  FFP2التنفس 
ــح�ة  12، 2لك.ذ ــتعمل العاملون في مجال الرعا�ة الصـ وعندما �سـ

جهاز تنفس جســـــ�مائي أحادي االســـــتعمال، �جب أن یتحققوا دائًما 
و�رجى مالحظة  12الجز�ئات.من إحكام القناع المانع الســـتنشـــاق  

أنه إذا �ان مرتدي جهاز التنفس لد�ه شــعر في الوجه (أي لح�ة)، 
 12فقد �صعب عل�ه تر�ی�ه على النحو الصح�ح؛

 استعمال واقي العینین (نظارات واق�ة للعینین أو ساتر الوجه)؛ •
ارتداء ســـــــــــــرابیل وقفازات نظ�فة وغیر معقمة وطو�لة األكمام. و�ذا  •

ل غیر مانعة للســـــــــوائل، فین�غي للعاملین في مجال كانت الســـــــــرابی 
للبلل عند االضــطالع  اً  مقاوماً الرعا�ة الصــح�ة أن �ســتخدموا مئزر 

�أعمال من المتوقع أن ُتســـــــــــتخدم فیها �م�ات �بیرة من الســـــــــــوائل 
 2ُ�حتمل أن تخترق السرابیل الواق�ة؛



 إرشادات مبدئ�ة (nCoV): اإلصا�ة �عدوى فیروس �ورونا المستجدالوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء الرعا�ة الصح�ة عند االشت�اه في 
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خفض عـدد األشــــــــــــــخـاص المتواجـدین في الغرفـة إلى الحـد األدنى  •
 ق المطلوب لرعا�ة المر�ض ودعمه.المطل

 تطبیق الضوا�ط اإلدار�ة -4
والســ�اســات المتعلقة �الوقا�ة من انتقال عدوى   2تشــمل الضــوا�ط اإلدار�ة

ــ�اق الرعا�ة  )nCoV-2019فیروس �ورونا المســـــــــتجد( ومكافحته في ســـــــ
 الصح�ة ما یلي على سبیل المثال ال الحصر: إنشاء بنى تحت�ة وأنشطة

مســــــــــــــتـــدامـــة للوقـــا�ـــة من العـــدوى ومكـــافحتهـــا؛ وتثق�ف مقـــدمي الرعـــا�ـــة 
عدوى الجهاز للمرضـــــى؛ ووضـــــع ســـــ�اســـــات �شـــــأن التعرف الم�كر على 

التي ُ�حتمل أن �سـببها فیروس �ورونا المسـتجد؛ وضـمان  التنفسـي الحادة
إتاحة الفحوص المختبر�ة �شـــــــــــكل ســـــــــــر�ع بهدف التعرف على مســـــــــــبب 

الســــــــــــــ�مـا في قســــــــــــــم الطوارئ؛ وتوفیر أمـاكن  و المرض؛ ومنع االزدحـام، 
لالنتظار مخصـصـة للمرضـى الذین تظهر علیهم أعراض المرض؛ وعزل  
ــتشــــــفى على نحو صــــــح�ح؛ وضــــــمان اإلمداد الكافي  المرضــــــى في المســــ
�معدات الوقا�ة الشــخصــ�ة؛ وضــمان االلتزام �ســ�اســات و�جراءات الوقا�ة 

 ح�ة.من العدوى ومكافحتها في جم�ع جوانب الرعا�ة الص
ــة  4-1 ــاملین في مجــال الرعــا� ــالع ــة � ــة المتعلق ــدابیر اإلدار� الت

 الصح�ة
 توفیر التدر�ب المناسب للعاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة؛ •
 ضمان نس�ة �اف�ة من العاملین لكل مر�ض؛ •
ــ�ة الحادة بین العاملین في  • د لألمراض التنفســــ ــّ ــاء عمل�ة ترصــــ إرســــ

ُ�حتمل أن �ســــــــــــببها فیروس �ورونا مجال الرعا�ة الصــــــــــــح�ة التي 
 المستجد؛

ضــمان فهم �ل من العاملین في مجال الرعا�ة الصــح�ة والجمهور  •
 ألهم�ة التماس الرعا�ة الطب�ة على وجه السرعة؛

رصــــــــــــد امتثال العاملین في مجال الرعا�ة الصــــــــــــح�ة لالحت�اطات  •
 النموذج�ة وتوفیر آل�ات التحسین حسب الحاجة.

 بیئ�ة والهندس�ةتطبیق الضوا�ط ال -5
 13،تتعلق هذه الضـوا�ط �البن�ة التحت�ة األسـاسـ�ة لمرافق الرعا�ة الصـح�ة

في جم�ع أرجاء مرفق الرعا�ة  9وتهدف إلى ضــــمان توافر تهو�ة مناســــ�ة
 الصح�ة، فضال عن تنظ�ف بیئي مناسب.

و�اإلضـــــافة إلى ذلك، ین�غي أن ُتترك مســـــافة قدرها متر واحد على األقل 
جم�ع المرضـــى. و�مكن أن �ســـاعد �ل من الفصـــل المكاني والتهو�ة  بین 

المناســـــ�ة على الحد من انتشـــــار العدید من الممرضـــــات في المكان الذي  
 14ُتقدم ف�ه الرعا�ة الصح�ة.

د �ـإجراءات التنظ�ف والتطهیر البیئیْین على نحو  و�ن�غي ضــــــــــــــمــان التقیــّ
والمنّظفات  و�عد تنظ�ف األســــــــــــطح البیئ�ة �الماء 8متســــــــــــق وصــــــــــــح�ح.

واسـتعمال المطهرات المسـتخدمة عادًة في المسـتشـف�ات (مثل هیبو�لور�ت  
و�ن�غي أن ُیدار �ل من غســـــــیل  7الصـــــــودیوم) إجراءْین فعالْین و�افیْین.

 إلجراءات روتین�ة مأمونة. اً واني الط�خ والنفا�ات الطب�ة وفقالمال�س وأ
ــة والقطیرات مدة تطبیق احت�اطات الوقا�ة من العدوى المنقولة  �المالمســــــــ

 �النس�ة للمرضى المصابین �عدوى فیروس �ورونا المستجد
ین�غي أن ُتطبق االحت�اطات النموذج�ة طوال الوقت، �ما ین�غي مواصـلة 
تطبیق احت�ــاطـات إضـــــــــــــــاف�ــة للوقـا�ـة من العــدوى المنقولـة �ـالمالمســـــــــــــــة 

معلومــات أدّق والقطیرات حتى اختفــاء أعراض المرض. والبــد من توافر 
عن نمط انتقال عدوى فیروس �ورونا المســـــــــتجد �ي یتســـــــــنى تحدید مدة  

 االحت�اطات اإلضاف�ة.
 
 
 
 

أخذ ومناولة العینات المختبر�ة المأخوذة من المرضــــــــى الذین ُ�شــــــــت�ه في 
 إصابتهم �عدوى فیروس �ورونا المستجد

ــاءات ین�غي اعت�ــار أن �ــل العینــات التي تؤخــذ ألغراض  االســــــــــــــتقصـــــــــــــ
، �ما ین�غي للعاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة تكون معد�ة  المختبر�ة قد

 الذین یتولون أخذ العینات الســر�ر�ة أو مناولتها أو نقلها أن یلتزموا التزاماً 
بتدابیر الوقا�ة المع�ار�ة وممارسات السالمة البیولوج�ة التال�ة من   صارماً 

 17،16،15ضات.مرِ أجل الحد من احتمال التعرض للمُ 
التأكد من أن العاملین في مجال الرعا�ة الصـــــــــح�ة الذین یتولون   •

أخذ العینات �سـتعملون معدات الوقا�ة الشـخصـ�ة المناسـ�ة (واقي 
).  للعینین، وقـناع طبي، وســــــــــــــرـ�ال طوـ�ل األكمـام، وقفـازات مثالً 

و�ذا ُأخـذت العیـنات ـ�اتـ�اع إجراء یتولّـد عـنه الضــــــــــــــبوب، فین�غي  
للعـاملین أن یرتدوا جهـاز تنفس جســــــــــــــ�مـائي یوفر مســــــــــــــتوى من  

المعتمـد   N95الوقـا�ـة ال �قـل على ذلـك الـذي یوفره جهـاز التنفس 
من المعهـد الوطني للســــــــــــــالمـة والصــــــــــــــحـة المهن�ـة في الوال�ـات 

ــاز التنفس  ــدة، أو جهــ ــا FFP2المتحــ ــاد المطــ ــاییر االتحــ بق لمعــ
 األورو�ي، أو ما �عادل ذلك؛

التــأكــد من أن جم�ع العــاملین الــذي یتولون نقــل العینــات مــدر�ون  •
على ممارســات المناولة المأمونة و�جراءات إزالة التلوث الناتج عن 

 7تسرب العینات؛
أك�ـــاس العینـــات المـــانعـــة  وضــــــــــــــع العینـــات التي ین�غي نقلهـــا في  •

المزودة �جیب منفصـــــــــــــل �غلق  )ثانو�ةالحاو�ات الأي (للتســـــــــــــرب 
ــت�كي المخصـــص للعینات ( �إحكام لوضـــع العینة أي الك�س البالسـ

، ووضــــع ملصــــق �حمل اســــم )بیولوج�ةالتي تنطوي على مخاطر  
، و�رفـاق نموذج )الحـاو�ـة األول�ـةأي (المر�ض على حـاو�ـة العینـة 

 ؛�خط واضح المختبر مكتو�اً طلب 
مرفق الرعا�ة الصـــــــــح�ة تلتزم �ممارســـــــــات  التأكد من أن مختبرات •

الســـــــــــــالمة البیولوج�ة المالئمة وشـــــــــــــروط النقل وفقًا لنوع الكائنات 
 ؛مناولتهاالتي �جري الح�ة 

ُنظم األنابیب   عدم اســـتخدام. تســـل�م جم�ع العینات �الید �لما أمكن •
 ؛الهوائ�ة في نقل العینات

ذ�ر االسـم الكامل لكل مر�ض وتار�خ میالده واسـم فیروس �ورونا   •
المســـتجد (المشـــت�ه ف�ه) المحتمل �شـــكل واضـــح على نموذج طلب 

جاري �خطار المختبر في أســــرع وقت ممكن �أن العینة و المختبر. 
 .نقلها

 
 ةالخارج�الع�ادة رعا�ة توص�ة �شأن 

للوقـــا�ـــة من العـــدوى ومكـــافحتهـــا  تطبیق الم�ـــادئ األســــــــــــــــاســــــــــــــ�ـــة  ین�غي
في جم�ع مرافق الرعا�ة الصـــــــــــح�ة، �ما في ذلك   النموذج�ةواالحت�اطات  

ــ�ة لعدوى و األول�ة.  والرعا�ةالخارج�ة   الع�ادة رعا�ة فیروس �ورونا  �النســــــ
 :، ین�غي اعتماد التدابیر التال�ةالمستجد

 والتعّرف الم�كر؛لفرز ا •
اســــــــــتعمال لجهاز التنفســــــــــي و االیدین و �ل من لى نظافة  التر�یز ع •

 ة؛عراض التنفس� ذوي األلمرضى لاألقنعة الطب�ة 
احت�اطات الوقا�ة من العدوى المنقولة �القطیرات والمالمسة   تطبیق •

 ؛جم�ع الحاالت المشت�ه فیهاعند رعا�ة  على النحو السل�م
 اضأعر تظهر علیهم إعطـــاء األولو�ـــة لرعـــا�ـــة المرضــــــــــــــى الـــذین  •

 المرض؛
 المرض أعراضتظهر علیهم عنـدمـا ُ�طلـب من المرضــــــــــــــى الـذین  •

 مخصص لهم؛انتظار ین�غي التأكد من وجود مكان االنتظار، 
التعرف الم�كر على األعراض  �شــــــــأن  وأســــــــرهمتثق�ف المرضــــــــى  •

ــ�ة  ــاســـ صـــــح�ة الرعا�ة  الومرفق الواجب تطب�قها واالحت�اطات األســـ
 الذي ین�غي التوجه إل�ه.
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 شكر وتقدیر

عدوى فیروس أُعدت النســــخة األصــــل�ة من اإلرشــــادات �شــــأن الوقا�ة من 
�التشــاور ومكافحتها  1كورونا المســبب لمتالزمة الشــرق األوســط التنفســ�ة

الشـ�كة العالم�ة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها التا�عة لمنظمة الصـحة مع 
  وشــــــــ�كة التقی�م الســــــــر�ري لألمراض المســــــــتجدة واالســــــــتجا�ة لهاالعالم�ة 

شـــــــــارك في �ل من وتتقدم المنظمة �الشـــــــــكر إلى وخبراء دولیین آخر�ن. 
فیروس إعـداد وتحـدـیث وـثائق الوقـاـ�ة من العـدوى ومكـافحتهـا في ســـــــــــــــ�اق 

 .كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفس�ة
أُعدت هذه الوث�قة �التشــــــــــــــاور مع الشــــــــــــــ�كة العالم�ة للوقا�ة من العدوى و 

وتتقدم  . ومكافحتها التا�عة لمنظمة الصـــحة العالم�ة وخبراء دولیین آخر�ن
المنظمة �الشــكر إلى األشــخاص التال�ة أســماؤهم على عمل�ة االســتعراض 
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