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أساسیةت معلوما  

انتقال حالیاً حول تستند ھذه الوثیقة إلى البّینات المتاحة 
تقال من االن() 19-كوفیدعدوى مرض فیروس كورونا (

القُطیرات عن طریق بصورة أساسیة شخص آلخر 
وینبغي . )مصابشخص ل ةالمباشر المخالطةالتنفسیة، أو 

استخدامھ باالشتراك مع دلیل منظمة الصحة العالمیة بشأن 
 1.إدارة وقائع الصحة العمومیة في النقل الجوي

  كة في مشترِ ف في أي سلطة یتمثل الجمھور المستھدَ و
االستجابة الصحیة العمومیة للوقائع المتعلقة بالصحة 

االتصال  مراكزبما في ذلك العمومیة في قطاع الطیران، 
طات السلوالوطنیة المعنیة باللوائح الصحیة الدولیة 

  الترّصد واالستجابة الصحیة   ونُظمت،  امطارة في الالصحی
وكذلك سلطات الطیران  المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة 

وشركات لو الطائرات، والمطارات المدني ومشغِّ 
 . الطیران

 الطیران  موظفيتوعیة 

م مشغِّ   الطائراتلو لو المطارات ومشغِّ ینبغي أن یقدِّ
 الطائرةلطاقم  إرشادات وشركات الطیران والمطارات

مرض  وموظفي المطار بشأن تمییز عالمات وأعراض 
 الطائرة. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي تذكیر طاقم 19-كوفید

انتقال عدوى    للوقایة منالمتخذة    بالتدابیروموظفي المطار  
، ونظافة المباعدة االجتماعیةلك ذ، بما في 19-كوفید

 التنفسیة والتنظیف البیئي وآداب الممارساتالیدین 
ینبغي ارتداء  وكیف ومتى ، فاتمخلَّ ال والتخلص من

أشخاص لدیھم أعراض تنفسیة مخالطة ، وتجنب كمامةال
ً  الطبیة المشورة والتماس في حال تطور العالمات  سریعا

 واألعراض. 

ة لألشخاص الذین الطبی الكماماتص یجب أن تُخصَ و
) لھاتحمُّ  والقادرین علىتظھر علیھم أعراض تنفسیة (

 لتجنب انتقال العدوى لألشخاص اآلخرین.

وینبغي أن یكون الموظفون ُمدَّربین على نظافة الیدین 
ینبغي كما . معدات الحمایة الشخصیةوكیفیة ارتداء ونزع 

  اً تظھر علیھم أشخاص الذین یخالطون عن قربٍ لموظفین ل
األعراض (مثالً عند القیام باإلسعافات األولیة) ارتداء 

واقیات الوجھ أو النظارات العینین (  اتوواقی،  ةطبی  كمامة
 .طبیةالعباءة الوقفازات ال)، والواقیة

التقنیة  وإرشاداتھامنظمة الصحة العالمیة  توجیھاتتِرد و
 19-الصفحة الخاصة بكوفید على 19-كوفیدمرض بشأن 

  على الموقع اإللكتروني للمنظمة. 

 

وموظفي المطار الذین یعملون في  الطائرةنصائح لطاقم 
على الصعیدین فیھا  عدوى  سریان ال  تم اإلبالغ عنمناطق  

 المحلي أو المجتمعي 

بالبروتوكوالت المحلیة لإلبالغ عن   ترشاداالس •
 المحتملین لھمالمخالطین المسافرین المرضى وعن 

 19-كوفیدمرض في سیاق  وتدبیرھم العالجي
 الوقائیة للحد من احتمال انتقال العدوى: اتخاذ التدابیر   •
تجنب ساعات الذروة في النقل العام واستخدام وسائل  –

مخالطة النقل الخاصة عند اإلمكان، لتقلیل 
األشخاص اآلخرین المتنقلین بین المطار والنقل 

 البري.
والتقید  ق في األماكن العامة، تقلیل الوقت المستغرَ  –

إلى األماكن العامة   كلما خرجتَ  بالتباعد الجسدي
ك أقدام) بین 3ى األقل (علواحد ترك مسافة متر ب

 . وبین اآلخرین
أو فركھما  صابون والماءغسل الیدین بانتظام بال –

ر كحولي للیدین إذا كانتا غیر متسختین بصورة بمطھِّ 
 واضحة. 

 عینین واألنف والفمتجنب لمس ال  –
أو   سعال: إذا كنت تعاني من حّمى أو راقب نفسك  –

ً ة رالتنفس، اعزل نفسك مباش صعوبة  وفقا
غ وأبلِ لإلجراءات المحلیة الصحیة وارتِد كمامة 

مدیرك بوضعك والتمس المساعدة الطبیة. وینبغي 
ل الطائرة أو شركة الطیران المعنیة إبالغ على مشغِّ 

 .بذلك مباشرة الصحیة المحلیة اتالسلط

 

أو  19-كوفید االعتبارات التشغیلیة المتعلقة بإدارة حاالت عدوى
 الطیران سیاق  في اتفشیھ

 إرشادات مبدئیة
 18 آذار/مارس 2020

 
  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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ى وسعال وصعوبة التنفس  – إذا كنت تعاني من حمَّ
الرحلة، توقف عن أداء واجبات عملك ما إن خالل 

ً آمِ  یكون القیام بذلك بذلك  الطائرةم طاقم ، وأعلِ نا
ع التدابیر المطلوبة الخاصة بالحاالت المشتبھ بِ واتَّ 
الترصد العالمي  إصابتھا، على النحو الوارد في في 

الناجم عن العدوى البشریة   19-لمرض كوفید
   2. 2019بفیروس كورونا المستجد 

 المشتبھ فیھا الحاالت إدارة

 تعاریف الحالة

للعدوى البشریة الترصد العالمي الرجاء الرجوع إلى 
 2 19-كوفیدبفیروس كورونا المستجد المسبب لمرض 

في لألشخاص المشتبھ  فیما یخص آخر تعاریف الحالة
 .19-كوفیدمرض إصابتھم ب

 الحاالت المشتبھ فیھا في المطار

الحاالت المشتبھ فیھا ضمن إطار خطة  إدارة ینبغي 
لمطارات بالتنسیق مع لالطوارئ الصحیة العامة 
من  للحصول على مزیدو السلطات الصحیة في المطار.

إلى مستند إرشادات منظمة  الرجوعالتفاصیل، یرجى 
في نقاط إدارة المسافرین المرضى  الصحة العالمیة بشأن  

 –یة لبرالمعابر االمطارات الدولیة والموانئ و –الدخول 
 . 3 19-كوفید فاشیة مرضفي سیاق 

التاسع  للملحقالت المشتبھ فیھا وفقاً اوینبغي إدارة الح
لتنفیذ   الالزمة(التسھیالت  منظمة الطیران المدني الدولي  ل

) وخطة طوارئ المطار (منظمة العمومیةتدابیر الصحة 
لتنسیق ، الملحق الرابع عشر)الطیران المدني الدولي، 

  التصدي جمیع الوكاالت التي قد تساعد في مع  االستجابة
ویُرجى الرجوع إلى الملحقین التاسع إلحدى الطوارئ. 

منظمة الطیران المدني الدولي وإلى  والرابع عشر ل
دلیل التسھیالت (الوثائق اإلرشادیة المرتبطة بھما 

لجوي) االنقل لتسھیالت النموذجي الوطني  والبرنامج
 على الرابط التالي :   المتاحة

19/Pages/default.aspx-https://www.icao.int/Security/COVID 

، طائرات تنظیف عمالینبغي أن تتضمن خدمات الدعم و
، معالجة المیاهخدمات  والشحن واألمتعة،    وخدمات مناولة

  ات سلطال أن تُعلم. وینبغي فاتمخلَّ تصریف الوخدمات 
مي الخدمات بالوقائع الصحیة  للمطارالصحیة  على  مقدِّ

 ى، لیتسنَّ طار الصحیة المرتبطة بھاخواأل الطائرةمتن 
مي الخدماتل على نحو تنفیذ إجراءات التعامل معھا  مقدِّ

لموظفین لالعدوى. وینبغي تفشي والحد من خطر آمن 

في المطارات تطبیق  فاتمخلَّ المسؤولین عن إدارة ال
  الخطرة.  النفایات  للتخلص منبعة  اإلجراءات النظامیة المتَّ 

 حالة مشتبھ فیھا على متن الطائرةوجود 

الخاصة بطاقم الطائرة بشأن التعامل تفعیل اإلجراءات    -1
 رضى المسافرین على متن الطائرةالم مع

بحیث   الطائرةعلى متن    عامةاحتیاطات    عدة  حملینبغي  
طاقم  عضو واحد على األقل من  یمكن تشغیلھا بواسطة

القواعد والتوصیات على النحو الوارد في الطائرة، 
وما یرتبط بھا من الدولي  ني  منظمة الطیران المدالدولیة ل

 ما یلي : تشملو 4إرشادات،

ل  • انسكابات المسحوق الجاف الذي یمكن أن یحّوِ
 ھالم ُحبَیبي معقَّمالصغیرة إلى  السوائل

لتنظیف  منادیل مبللةر مبید للجراثیم/ مطھِّ  •
 األسطح

 الواقیة أقنعة الوجھ/العینین (منفصلة/ النظارات •
 )واقیات الوجھ –أو مجتمعة والكمامات الطبیة 

  )وحیدة االستعمالالقفازات ( •
 ةواقی مریلة •

أكمام تغطي كامل الجسم ولھا  عباءة طبیة •
 )ت متاحةطویلة (إذا كان

للنفایات البیولوجیة  وحید االستعمالكیس  •
 (إذا كان متاحاً)

إذا ظھرت أعراض عدوى تنفسیة حادة على أحد  و
أحد  أعراض  عالمات أو المسافرین، أو ظھرت علیھ

، على 19-بما في ذلك مرض كوفید األمراض الساریة،
(اللوائح الصحیة اإلقرار العام للطائرة النحو الوارد في 

، منظمة الطیران المدني الدولي  الملحق التاسعالدولیة، 
مخالطة    ، ینبغي بذل الجھود للحد من)1، التذییل  9  مرفقال

لشخص المریض. لرین اآلخرین وطاقم الطائرة المساف
الدولي للنقل   االتحادتدابیر الطائرة ع طاقم وینبغي أن یتَّبِ 

 5(اإلیاتا). الجوي

الشخص المصاب بما ال یقل بقیة المسافرین عن  دأبعِ  •
بترك ما یقارب مقعدین  (عادةً  واحد عن مسافة متر

، بحسب تصمیم الطائرة) االتجاھاتفارغین في جمیع  
إصابتھ.  في عن المقعد الذي یشغلھ الشخص المشتبھ 

وعند اإلمكان، ینبغي القیام بذلك بنقل بقیة المسافرین 
 بعیداً عنھ.

من الشخص المصاب ارتداء كمامة طبیة  اطلب •
إذا  ووممارسة النظافة التنفسیة عند السعال أو العطس.  

https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
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للم یكن بإمكان الشخص المصاب     عطھ أالكمامة،    تحمُّ
في كیس  مباشرةً وتخلص منھا منادیل لتغطیة فمھ 
ً  المخلفات الخطرة   عدة في  الموجودبیولوجیا

لرمي وإذا لم یكن ھناك كیس  4.العامة االحتیاطات
ً  الخطرة مخلفاتال  المنادیل في كیس ارمِ ، بیولوجیا

ھذا الكیس من  واعتبر أغلقھ غیر ممزق وبالستیكي 
الصابون رة بیولوجیاً"؛ اغسل یدیك ب"الخطِ  مخلفاتال

 ر كحولي للیدین.فركھما بمطھِّ ا أو والماء
ً واحداً من الطاقم لخدمة المریض،   • عیِّن شخصا

تدابیر مجال باً في أن یكون ھذا الشخص مدرَّ  ویُفضَّل
ولیس من الضروري   ومكافحتھاالوقایة من العدوى 

 .بادئ األمر  اعتنى بھ  الشخص الذينفسھ  ھو  أن یكون  
الشخص    الستخدامدورة میاه واحدة    صْ إذا أمكن، خّصِ  •

 . حصراً  المریض
نتشر یإذا كنت تعتني بمسافر مریض قادم من منطقة  •

على الصعید المحلي أو   19-فیھا فیروس كوفید
ى  المجتمعي وكان ھذا المریض یعاني من الحمَّ

مستمر أو صعوبة التنفس، استخدم دائماً  السعال الو
  عدة (المتاحة في معدات الحمایة الشخصیة 

 اتقیوواالعامة)، بما فیھا الكمامات  االحتیاطات
 .والعباءات الطبیةالعینین 

ناء بمسافر عند االعت وحیدة االستعمالارتِد قفازات  •
مریض أو لمس سوائل الجسم أو عند احتمالیة لمس 

ثة. انزع القفازات بحذر لتجنب األشیاء واألسطح الملوَّ 
مع األشیاء األخرى  وارمھاك، نفسالعدوى ل نقل

ھا الشخص المصاب في التي لمسَ  وحیدة االستعمالال
ً و النفایات الخطرةكیس  اغسل یدیك بیولوجیا

 ر كحولي للیدین.فركھما بمطھِّ اأو  الصابون والماءب
ینبغي أن یتأكد الطاقم من عدم لمس أدوات الخدمة   •

األخرى أو أدوات المائدة بعد االعتناء بالمسافر 
 المریض.

التي ینبغي أن التعلیمات بأعضاء الطاقم  تزویدینبغي  •
إصابتھ بمرض في ھ خص المشتبَ شالیطلعوا علیھا 

). ومن المھم أیضاً إدراك 1(انظر الملحق  19-كوفید
مصاب بعدوى أنھ من الممكن لمس أو مواساة شخص  

شریطةَ أن یكونوا مؤكدة أو مشتبھ فیھا،  19-كوفید
 المالئمة.معدات الحمایة الشخصیة مرتدین 

طاقم الطائرة وشركات الطیران ولي واجبات مشغِّ  -2
على متن فیھا    ھمشتبَ   حاالت/حالةالطائرة في حال وجود 

 الطائرة

 اإلبالغ

ً للوائح الصحیة الدولیة  )، یتعین على 2005(وفقا
أسرع وقت  في  مراقبةبرج الالتأكد من إبالغ  الطیارین

الطائرة إلى مطار المقصد بأي حاالت  ممكن قبل وصول
تدل على اإلصابة بمرض ذي طبیعة معدیة أو  یةمرض

على متن    العمومیةوجود خطر على الصحة    بأي بیّنة على
معلومات عن الطائرة المسؤول بیُحاط قائد  ما  ، حالالطائرة
 6على متن الطائرة.  من ھذ القبیل  أو مخاطر  أمراضوجود  

ً وینبغي أن یتَّبِ  للملحق التاسع ع الطاقم اإلجراءات وفقا
لمنظمة الطیران المدني الدولي واإلجراءات الخاصة  

إدارة النقل الجوي  (إجراءات  –بخدمات المالحة الجویة 
 الوثیقة –إدارة النقل الجوي  –خدمات المالحة الجویة 

حاالت مشتبھ فیھا على  وجود ) عند اإلبالغ عن4444
 متن الطائرة. 

 العمومیة تنفیذ التدابیر الصحیة  

لو الطائرات/ شركات الطیران  ینبغي أن یمتثل مشغِّ 
والسلطات  المنظمةبھا  توصيللتدابیر الصحیة التي 

تي اتخذھا  لالوطنیة وإعالم المسافرین بالتدابیر الصحیة ا
 على متنھا. موظفو المطار وطاقم الطائرة

طیران تزوید  لي الطائرات/شركات الوقد یُطلَب من مشغِّ 
سلطات المطار الصحیة بالجزء الصحي من اإلقرار العام  

وائح الصحیة الدولیة، عند  لل 9المرفق بموجب  للطائرة
 إلجراء تقییم للمخاطر األولیة.الوصول، 

شركات الطیران تزوید /الطائراتلي وقد یُطلَب من مشغِّ  
(منظمة الطیران  بقائمة الركابسلطات المطار الصحیة 

) و/أو نموذج 2التذییل  الملحق التاسع،المدني الدولي، 
الدولي  االتحاد، ویُفضَّل ملء نموذج المسافر تعیین موقع

) (منظمة الطیران المدني 2(انظر المرفق  7للنقل الجوي
)، وإذا ظھرت 13التذییل ، التاسعالدولي، الملحق 
مرض تنفسي حاد (على النحو   عالمات/أعراض

أحد المسافرین أو على أحد   الموصوف أعاله) على
یجب استیفاء نموذج تعیین موقع فالطائرة، طاقم أعضاء 

 مخالطیھ المحتملینالمسافر للشخص المریض ولجمیع 
 على متن الطائرة.

مات المعلوب تحتفظ السلطات الصحیةوینبغي أن 
ً المجموعة  م إالّ  تُستخدَ الَّ أعلى  للقوانین الساریةوفقا

 توفیرینبغي و. ألغراض الصحة العمومیة المأذون بھا
تعیین موقع المسافر على متن طائرة عدد مالئم من نماذج  

نھایة الطارئة الصحیة العمومیة التي  حتى، المسافرین
 .19-قلقاً دولیاً بخصوص مرض كوفید تثیر
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قد تطلب بعض سلطات ف وتبعاً لتقییم المخاطر المحلیة،
المطار الصحیة أو السلطات الوطنیة من جمیع المسافرین 

نموذج تعیین موقع المسافر. ویجب وطاقم الطائرة استیفاء  
تعیین موقع المسافر المستوفاة وتسلیمھا إلى نماذج جمع 

 المطار الصحیة عند الوصول إلى المطار. سلطة 

 الحاالت المشتبھ فیھانزول  -3

افرون الذین تظھر علیھم األعراض  ینبغي أن ینزل المس
ً لتعلیمات سلطات المطار الصحیة للحد  من  الطائرة وفقا

من خطر انتقال العدوى للمسافرین اآلخرین وأعضاء 
ن رین الذیحاالت المساف وستُقیَّمالطاقم وموظفي المطار. 

  تعرضھم لخطر العدوى كما سیُقیَّم    تظھر علیھم األعراض 
أن  ن في المطار وإذا تبیَّ  لذلك  ص في الَمرفق المخصَّ 

سیُنقَلون إلى نطبق علیھم، تعریف الحاالت المشتبھ فیھا ی
مخالطي ص. وسیتم التعامل مع  مخصَّ مرفق رعایة صحیة  

ً لتعلیمات الحاالت المشتبھ فیھا  السلطة الصحیة وفقا
المحلیة وینبغي على سلطة المطار الصحیة   العمومیة

ً إعالم شركة الطیران   وما إذا كان    اتالفحوصبنتائج    سریعا
 من الواجب اتخاذ المزید من التدابیر.

كون في نقل الحاالت ینبغي أن یطبِّق الموظفون المشترِ و
وفقاً  اتدابیر الوقایة من العدوى ومكافحتھ المشتبھ فیھا

 8،  3إلرشادات منظمة الصحة العالمیة: 

إصابتھ في ھ التأكد من ارتداء الشخص المشتبَ ینبغي  •
 كمامة طبیة

موظفي النقل المواظبة على ممارسات نظافة لینبغي  •
العینین  اتالیدین وارتداء كمامة طبیة، وواقی

عند حمل األشخاص   والعباءات الطبیةوالقفازات 
إلى سیارة   19-إصابتھم بمرض كوفیدفي ھ المشتبَ 

  اإلسعاف.
 من الطائرة، فیھاھ مشتبَ  تم إنزال أكثر من حالةإذا  •

والموظفین الصحیین تغییر  العاملینینبغي على 
 الخاصة بھم بین كل مریضمعدات الحمایة الشخصیة  

یرموا . وینبغي أن لتلوثا نقل حتمالیةالتجنب  وآخر
مة على نحو مالئم المستخدَ معدات الحمایة الشخصیة 

ً للوائح الوطنیة  مغطاةفي حاویات  الخاصة  وفقا
 . فات الناقلة للعدوىلمخلَّ با

ینبغي أن یبقى سائق سیارة اإلسعاف بعیداً عن  •
التباعد م رِ ما احتُ إذا . وال حاجة للحمایة الحاالت

 ي. وإذا أمكن، ینبغالسائق وھذه الحاالتالجسدي بین 
یشارك السائق في نقل الحاالت إلى سیارة  الأ

ھ اعد في نقل المرضى المشتبَ ساإلسعاف. وإذا ما 
 أن یرتديینبغي ف،  19-بإصابتھم بمرض كوفید

قفازات  الكمامة وال، بما فیھا  ةمعدات الحمایة الشخصی
   عینین.الوواقي  طبیةال ةعباءالو

ر كحولي بمطھِّ ھم یتنظیف أید النقلموظفي ل ینبغي •
% أو  60 ال تقل عن لكحولتركیز لنسبة بللیدین 

والتأكد من تنظیف أیدیھم قبل ارتداء    الصابون والماءب
 نزعھا.بعد معدات الحمایة الشخصیة و

ینبغي تنظیف سیارة اإلسعاف أو مركبات النقل  •
التي لمسھا  لألجزاءاصة وإیالء أھمیة خ وتطھیرھا
 رمطھِّ استخدام وینبغي أن یتم التنظیف ب. المریض

% من  0.5نسبة على منزلي عادي یحتوي 
جزء    5000ھیبوكلورات الصودیوم (أي ما یعادل 

  99أو جزء واحد من مبیض الكلور مقابل    ،بالملیون
. بعد ترك مبیض الكلور على  من الماء) اً جزء

األسطح لمدة دقیقة واحدة على األقل، یمكن شطفھ 
ض الكلور، یمكن بالماء النظیف. وكبدیل عن مبیِّ 

 المستخدمة في المستشفیات  التطھیرمنتجات  استخدام  
 . وینبغي استخدام ھذهلتطھیر سیارات اإلسعاف

ً للمبادئ التوجیھیة الخاصة بال شركة  المنتجات وفقا
لوقت اوشطفھا بالماء النظیف بعد تركھا  ةمصنِّعال

 المناسب على األسطح.

 اإلشعار واإلبالغ متطلبات -4

االتصال   مراكزیتعین على سلطة المطار الصحیة إعالم 
إصابتھا بمرض في  إذا ُحِددت حالة مشتبھ    مباشرةً الوطنیة  

المحددة مسبقاً بین نقاط  اإلبالغ تبعاً إلجراءات 19-كوفید
الدخول ونقاط االتصال الوطنیة في خطة طوارئ الصحة  

وإذا كان اختبار الحالة  العمومیة الخاصة بنقاط الدخول. 
ً إیجابی 19-تبھ بإصابتھا بمرض كوفیدشالم ، یتعین على ا

 العالمیة. نقاط االتصال الوطنیة إبالغ منظمة الصحة 

إصابة حالة   تأكیدبعض قیود السفر بعد  توخي فرض إذا و
، ینبغي أن تضمن نقاط االتصال 19-بمرض كوفید

من اللوائح الصحیة الدولیة   43الوطنیة امتثالھا للمادة 
تحدیداً  43تنص المادة و بشأن التدابیر الصحیة اإلضافیة.

التي تتخذ تدابیر صحیة  األطراف أن على الدول على 
مع النقل الدولي (رفض دخول أو   بشدة إضافیة تتعارض

مغادرة المسافرین الدولیین و/أو الطائرة أو تأخیرھا أكثر 
باألساس منظمة الصحة العالمیة  أن تبلغ ساعة) 24من 

وتقدیم  المنطقي من منظور الصحة العمومیة لتلك التدابیر
 المعلومات العلمیة ذات الصلة. 

 مخالطي المریض والتعامل معھم  تحدید
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طي المریض مباشرة بعد تحدید حالة لمخا  تحدیدینبغي بدء  
 مشتبھ فیھا على متن الطائرة.

 تعریف مخالطي المریض على متن الطائرة 

سیاق ال على 2لمخالط المریضبتطبیق التعریف العام 
ط في الطائرة على  طائرة، یمكن تعریف المخالِ الخاص لل

 التالي: النحو 

من  أو أقل على بعد مترین  یجلسأي شخص  •
 إصابتھفي الشخص المشتبھ 

مون  یقدِّ  الذین شخاصاألالسفر أو  مرافقيأي من  •
 الحالة المشتبھ فیھا عن قربالعنایة ویخالطون 

عیَّن لالھتمام بالمسافر یُ قم الطائرة اأي عضو من ط •
طاقم  المریض (المسافرین المرضى)، وأعضاء ال

الشخص   في قسم الطائرة الذي كان العاملین
ً فیھ (األشخاص) المشتبھ في إصابتھ ا  . أمَّ جالسا

غیر معنیین إذا لم یتنقلوا في  فھم    القیادةطاقم  أعضاء  
قتربوا من المسافر المریض (المسافرین یو الطائرة

 المرضى). 
 كثرة تنقل الحالة (الحاالت)ة األعراض أو  إذ دلَّت حدِّ  •

ً على تعرض أكثر  ، یُعتبر العدوى خطرل اتساعا
القسم الذي توجد فیھ المسافرون الجالسون في كامل 

لتصمیم الطائرة أو تبعاً الحالة من المخالطین، 
عند   تجریھ سلطات المطار الصحیة الذي تقییمالو

 9من المخالطین.، قد یُعتَبَر كل المسافرین الوصول

عند ھبوط الطائرة والوصول إلى المطار، ینبغي وضع و
الذین تم تحدیدھم   ھ بإصابتھم ومخالطیھمالمشتب  األشخاص

تقییم   یتسنىتى  تحت المراقبة الصحیة العامة في المطار ح
وإسداء المشورة على نحو آمن العدوى خطر تعرضھم ل

ً أو م ھل :  مشورة الطبیة العامة. مالحظةلل نقلھم وفقا
ینطبق یخالطون شخصاً عدیم األعراض األشخاص الذین 

ھم أنفسھم من  علیھ تعریف المخالط ال یعتبرون
 مخالطین.ال

بري إیجابیة لحالة مشتبھ تنتیجة التحلیل المخ تإذا كانو
تطبیق ب المنظمة، توصي جویة رحلةالقیام بفیھا بعد 

یُفّضل أن یكون  جمیع المخالطین (ى لعالحجر الصحي 
ي مرفق مخصص أو في المنزل) أو عزلھم اعتماداً  ف ذلك

وثیقة  صدرت المنظمةعلى السیاسة الوطنیة. وقد أ 
على  الحجر الصحي المتعلقة بعتبارات الإرشادات بشأن ا

 10). 19-ألفراد في سیاق مرض فیروس كورونا (كوفیدا

قد فتبھ فیھا إیجابیة، شیجة تحلیل الحالة المإذا كانت نتو
ین ال ینطبق المسافرین على متن الطائرة الذیع جم یُعتبر

وقد  بنسبة ضئیلة  للخطر    عرضة  المخالطینھم تعریف  یعل
یُنصحون باتخاذ التدابیر الوقائیة. وینبغي مطالبتھم بمراقبة 

ى مَّ ، بما في ذلك الحُ 19-مرض كوفیدتتصل بأعراض  أي  
ً من تاریخ  14لمدة  ،أو السعال أو صعوبة التنفس یوما

بمرض  ذات صلةالرحلة. وإذا ظھرت علیھم أعراض 
عزل   مباشرةً علیھم  فیتعینیوماً،  14خالل  19-كوفید

أنفسھم واالتصال بخدمات الصحة المحلیة. ویمكن تغییر 
ً لتقییم المخاطر الذي   الوقائیة ھذه التدابیر وتكییفھا تبعا

ي تقدیم معلومات . وینبغالعمومیةتجریھ سلطات الصحة 
یة إلى  ئبشأن ھذا المرض وانتقال العدوى والتدابیر الوقا

العدوى  خطر  نسبة تعرضھم لتُعتبَر  ع المسافرین الذین  جمی
  ضئیلة. 

 والتطھیر التنظیف 

 في المطار 

ً لتوصیات السلطات  ینبغي تعزیز خدمات النظافة وفقا
اتباع إرشادات  في ھذا الصدد الصحیة الوطنیة. وینبغي

 المجلس الدولي للمطارات:
 aci/priorities/health/documentation/-https://aci.aero/about 

لو وینبغي أن تتفق سلطات المطار الصحیة ومشغِّ 
مو للتنظیف  ةمكتوب خطةالخدمات على  المطارات ومقدِّ

ً  والتطھیر المعیاریة التشغیلیة  لإلجراءاتالمعززین وفقا
في   واإلصحاححفظ الصحة المنظمة ل دلیل نة فيالمبیَّ 

تظھر علیھم وإذا لم یتم تحدید مسافرین  11الطیران. 
ینبغي اتباع ف، مباشرةً  ھاأو بعدالرحلة خالل  األعراض

 تنظیف الطائرةالخاصة باإلجراءات التشغیلیة االعتیادیة 
معدات الحمایة  فات الصلبة وارتداء وإدارة المخلَّ 

 . ةالشخصی

إذا تم تحدید مسافرین تظھر علیھم األعراض خالل أو  أما  
، ینبغي اتباع إجراءات التنظیفف، مباشرةً  بعد الرحلة

 ینبغي إجراء ما یلي : وباإلضافة إلیھا 

مو خدم • بین على ات النظافة مدرَّ ینبغي أن یكون مقدِّ
یر ھذه المنتجات والتعامل معھا واستخدامھا تحض

 وتخزینھا.
مو خدمات النظافة  •  عباءات طبیةینبغي أن یرتدي مقدِّ

واقیة  ت انظار/وجھ  واقیاتو متینةوقفازات 
 التنظیف.ت طبیة أثناء اوكمام

ف وبعدھا  • منزلي  ربمطھِّ ینبغي تنظیف األسطح بمنّظِ
ھیبوكلورات الصودیوم (أي  % من 0.1 على یحتوي

جزء بالملیون). وینبغي شطف  1000ما یعادل 

https://aci.aero/about-aci/priorities/health/documentation/
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 10ترك الكلور علیھا لمدة  األسطح بالماء النظیف بعد  
 دقائق. 

في حال تلوث األسطح باإلفرازات التنفسیة أو سوائل  •
، امسح األسطح بمناشف (ورقیة) األخرى الجسم
ف األسطح ، وارمِ أوالً  ماصة على   رھاوطھِّ ھا ثم نّظِ

 النحو المذكور أعاله.
على النحو المالئم للحد   ةثملوَّ  مواد یجب معالجة أي •

من خطر انتقال العدوى؛ وینبغي وضع األشیاء 
القفازات  ووحیدة االستعمال (مثل مناشف الید ال

والكمامات والمنادیل) في كیس وحید االستعمال 
والتخلص منھا وفقاً للوائح الوطنیة الخاصة  

 فات الناقلة للعدوى.  بالمخلَّ 
بینما یعمل طاقم  التھویة شغالة أنظمةبقى ینبغي أن ت •

 التنظیف على متن الطائرة.

 في الطائرة 

المتخذة بعد  ھیروالتطینبغي أن تلبي إجراءات التنظیف 
  4-2-3المتطلبات الواردة في المادة  وقوع الحدث

  في  واإلصحاح الصحة حفظ والمرفق (و) من دلیل
الملحق (ھـ) من  لفصل الثانيالطیران، ومتطلبات اال

المبادئ  دتحدِّ كما  الطیران المدني الدولي.منظمة التاسع ل
الدولي   االتحادالصادرة عن  ،لطاقم التنظیف التوجیھیة

الطائرة   االعتبارات العامة أیضاً للتعامل مع  ،للنقل الجوي
إصابتھا في التي تحمل على متنھا حاالت مشتبھ المتأثرة 

 12.بأمراض ساریة

یمكن أن یسدي مسؤولو الصحة ، وصول الطائرةوعند 
وإزالة التلوث.   والتطھیرالبیئیة المشورة بشأن التنظیف 

لطائرة قد  الشركة المصنِّعة لكون أن تومن الضروري 
مة على متن الطائرة جمیع المنتجات المستخدَ   على  تصادق
وأن  امع أسطح الطائرة ومكوناتھ تكون متوافقةوأن 

 .استخدامھاتُستخدَم وفقاً لتعلیمات 

 ، ینبغي إیالءبین الرحالت خالل التوقفات القصیرةو
في المقصورة  حیز المعّرض للخطر الاھتمام خاص إلى 

والسماعات  (مثل المقاعد ومساند الرأس وأسطح المناضد 
 األسطحدیو وكل وشاشات الفیوالنوافذ وستائر النوافذ 

الذي  إصابتھ) في ھا الشخص المشتبھ األخرى التي یلمس
ً  كان الشخص (األشخاص) ھایة ابتداًء وفي ن فیھاجالسا
بما في ذلك دورة المیاه التي  ،المطاف والبیئة المحیطة بھ

وكذلك جمیع المرافق المشتركة واألسطح التي  ایستخدمھ
الذي  وینبغي أن یكون طاقم التنظیف  8، 3یكثر لمسھا.

ً الطائرة  رویطھِّ ف ینظِّ  با تطبیق اإلجراءات  علىمدرَّ
ثة بمواد األسطح الملوَّ   وتطھیرالخاصة بتنظیف  المعیاریة  

معدات ناقلة للعدوى على نحو یناسب الطائرة باستخدام 
 .المناسبة  الحمایة الشخصیة

وتوصي منظمة الصحة العالمیة باإلجراءات التالیة 
صحي على متن  وقوع حدثفي حال  والتطھیرللتنظیف 
 الطائرة :

باستخدام المنتجات  تطھیرال الحرص على إجراء •
ھذه  تشیر ملصقاتالمسموح بھا في البلد. وینبغي أن 

المنتجات إلى فعالیتھا ضد فیروسات كورونا. ویجب 
وفقاً  راتالمطھِّ ذه لھ اختباراً  مدر معتَ مختبَ  یجريأن 

فیما یتعلق  للطائرة الشركة المصنِّعةلمواصفات 
 تكون مسببة للتآكل أو مؤذیة المواد، وأالَّ  بمطابقة

وفقاً  رالمطھِّ لمكونات الطائرة. وینبغي استخدام 
(مثل التركیز  للتعلیمات المذكورة على ملصق المنتج

على   االستخدام وكم من الوقت یجب تركھوطریقة 
 األسطح).

على نحو مالئم للحد   ةثملوَّ   التعامل مع أي موادیجب    •
وحیدة  المواد النتقال العدوى: ینبغي وضع امن خطر 

االستعمال (مناشف الیدین والقفازات والكمامات 
ً أو  النفایات الخطرةوالمنادیل) في كیس  بیولوجیا

والتخلص منھا وفقاً  كیس بالستیكي داخل كیس آخر
 للعدوى. ةفات الناقل للوائح الوطنیة للمخلَّ 

التنظیف والتدابیر  ستیفاء إجراءاتالتأكد من ا •
األخرى للشروط التي تتطلبھا سلطات المطار  

التي تھدد الصحة  األخطار  الصحیة لمعالجة
 .العمومیة

 المراجع

منظمة الصحة العالمیة. كتیب إدارة أحداث الصحة   -1
العمومیة في النقل الجوي. معلومات محدثة عن مرض  

كورونا المسبب لمتالزمة فیروس اإلیبوال وفیروس 
 2015الشرق األوسط التنفسیة؛ منظمة الصحة العالمیة؛ 

 (باإلنكلیزیة).

الترصد العالمي لمرض  منظمة الصحة العالمیة،  -2
الناجم عن العدوى البشریة بفیروس كورونا  19-وفیدك

 )2020آذار/مارس  16(تم االطالع في  2019المستجد 
إدارة المسافرین المرضى  منظمة الصحة العالمیة.  -3

المطارات الدولیة والموانئ والمعابر  –اط الدخول في نق
(تم االطالع  19-في سیاق فاشیة مرض كوفید –یة رالب

 آذار/مارس) 16في 
 
4-  ICAO International Civil Aviation Organization. 

Health Related Documents 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331231/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331231/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331231/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331231/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331003/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331003/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331003/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331003/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.1-ara.pdf
https://www.icao.int/MID/Documents/2013/capsca-mid3/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf
https://www.icao.int/MID/Documents/2013/capsca-mid3/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf
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5- International Air Transport Association. IATA. 
Suspected Communicable Disease: General 

Guidelines for Cabin Crew. 2017.    

منظمة الصحة العالمیة. اللوائح الصحیة الدولیة   -6
 .2016). الطبعة الثالثة، جنیف 2005(

7- International Air Transport Association. IATA. 
  Passenger locator form 

الوقایة من العدوى ومكافحتھا منظمة الصحة العالمیة.  -8
أثناء تقدیم الرعایة الصحیة عند االشتباه في اإلصابة 

 .2020.  فیروس كورونا المستجد: إرشادات مبدئیةعدوى  ب

9- European Centre for Disease Prevention and 
Control. Risk assessment guidelines for infectious 
diseases transmitted on aircraft (RAGIDA) Middle 
East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-

CoV). January 2020. 

االعتبارات المتعلقة بالحجر  .منظمة الصحة العالمیة -10
الصحي على األفراد في سیاق احتواء مرض فیروس 

 . )19-كورونا (كوفید

دلیل الصحة واإلصحاح في منظمة الصحة العالمیة.  -11
 (باإلنكلیزیة) الطیران.

12-  . International Air Transport Association. 
Suspected Communicable Disease: IATA. 

 Guidelines for cleaning crew . 

 

 شكر وتقدیر

منظمة الطیران  ةتشكر منظمة الصحة العالمی
الدولي للنقل الجوي   واالتحاد المدني الدولي 

 مركزالالمجلس الدولي للمطارات وكذلك  وممثلي  
للوائح الصحیة في مجال اللمنظمة المتعاون 

على   ،وجامعة ثیسالیا ،: نقاط الدخولالدولیة
 .ه الوثیقةمساھماتھم في إعداد ھذ 

وتواصل منظمة الصحة العالمیة مراقبة الوضع  
عن كثب لمتابعة أي تغیرات على قد تؤثر على  
ھذه اإلرشادات المبدئیة. وإذا طرأ أي تغییر على  
أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تحدّث 
المنظمة ھذه اإلرشادات. وبخالف ذلك، تظل 
وثیقة اإلرشادات المبدئیة ھذه صالحة لمدة عامین  

 خ إصدارھا.  من تاری
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WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Aviation/2020.1 

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/locator-form/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330674/9789240001077-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330674/9789240001077-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330674/9789240001077-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/ships/guide_hygiene_sanitation_aviation_3_edition.pdf.%202009.
https://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/ships/guide_hygiene_sanitation_aviation_3_edition.pdf.%202009.
https://www.iata.org/contentassets/f1163430bba94512a583eb6d6b24aa56/health-guidelines-cleaning-crew.pdf
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