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ستُنقّح، و 1.الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة    19-كوفید أنشطة التمنیع أثناء جائحةالخاصة بالتوجیھیة    مبادئال  المتكررةترافق ھذه األسئلة  

 .19-جائحة كوفیدتطور حسب االقتضاء، وفقا ل
توفیر  بفضلو 2.تباللقاحا ألمراض التي یمكن الوقایة منھاالمعّرضین لتحمي األفراد التي ساسیة األصحیة من الخدمات ال خدمة التمنیع ھو 

األمراض التي یمكن وقوع فاشیات    احتمالیؤدي إلى انخفاض  سمما    ،ینمحمی نویظلّ س،  في الوقت المناسبالمحلیة  ألفراد والمجتمعات  ل  التمنیع
یتطلب ، فإنھ األرواح یؤدي إلى إنقاذ تیمكن الوقایة منھا باللقاحااألمراض التي فاشیات  حدوث تالفيوعالوة على أن ت. الوقایة منھا باللقاحا

-كوفیدأصال نتیجة جائحة على نظام صحي مرھق  الملقى  العبء  تخفیفیساعد على  ، كما أنھاالستجابة للفاشیةتلك التي تتطلبھا موارد أقل من 
-مرض كوفید تحد من انتقالالتي  وإلحاق األذى  تحترم مبدأ عدم  التي  نُھج  ال  تتبعینبغي لھا أن  ،  الحفاظ على نظم التمنیعبوبینما تلتزم البلدان    .19
حد التي تسلوكیات على تبنّي الع لنشر رسائل تشجّ  التمنیعزیارات اغتنام الفرص التي تتیحھا یمكن أیًضا . والتمنیعأنشطة اضطالعھا بعند  19

 بشأن، وتقدیم إرشادات ھوأعراض 19-مرض كوفیدعالمات  والتعرف على، 19-مرض كوفیدالمسبب لالفیروس عدوى من مخاطر انتقال 
 .في حال ظھور األعراضالتدابیر الواجب اتخاذھا 

 

 خدمات التمنیع
  ؟مقرر على النحو 19-جائحة كوفید الموالید أثناءبرامج تطعیم  تتواصلأن  ینبغيھل -1

تطعیم الموالید (ُعصیّات كالمیت غیران (بي سي أن یظل فینبغي في معظم الحاالت،  في المؤسساتالوالدات  ھ ینبغي اإلبقاء على. بما أننعم
 .الوطنیة التمنیعاللقاحات وفقًا لجداول تُعطى وأن  اتولویمن األ )مثال Bوالتھاب الكبد  لقاح شلل األطفال الفمويجي) و

 
 ؟19-كوفیدھل یوصى بتطعیم البالغین أثناء جائحة -2

واألفراد الذین یعانون من  لراشدین األكبر سناخاصة با الشاھوقنفلونزا أو األأو  ةالرئوی المكوراتلبلدان التي لدیھا برامج تطعیم ضد ینبغي ل
فیما یخص األفراد    السیما،  19-مرض كوفید انتشارلتجنب    الالزمة  تدابیرال  اتخاذ  مععلى ھذه البرامج    أن تحافظالخطورة    شدیدة  حاالت مرضیة

وتجنب دخول المستشفى نتیجة اإلصابة   ةمراض التنفسیإن الوقایة من األالراشدین األكبر سنا. مثل بمرض وخیم األكثر عرضة لإلصابة 
واألدویة والعاملین في مجال الرعایة الصحیة  التنفس معدات سیؤدیان إلى زیادة توافر التطعیم  بفضل الشاھوقالمكورات الرئویة واألنفلونزا وب

عدوى زیادة خطر اإلصابة بب 19-مرض كوفید احتمال ارتباطعلى الرغم من محدودیة المعلومات المتوفرة حالیا بشأن  . و19-كوفیدلدعم مرضى  
ألدویة  ااستخدام یحول دون األولیة والثانویة و الجرثومیة العداوى یقي منیمكن أن التطعیم ضد المكورات الرئویة  إال أنالمكورات الرئویة، 

 الذي ال لزوم لھ.  (المضادات الحیویة) للجراثیمالمضادة 
 

 ؟مقررعلى النحو ال 19-جائحة كوفید أثناءرس افي المد التطعیم یتواصلھل ینبغي أن -3
 زیادة خطر انتقال فیروس من أجل تالفي لوقایة من العدوى ومكافحتھا لتدابیر إذا نُفّذت  إالفي المدرسة  التطعیممبادرات ال ینبغي أن تتواصل 

لألطفال   اتلقاح ال  إلعطاء  ھامةالالوسائل  من  في المدرسة  التطعیم  یعد  . ورس ومقدمي الرعایة الصحیةاالمدموظفي  و  الطلبةبین   19-مرض كوفید
فیروس الورم المضاد ل لقاحواللحصبة والحصبة األلمانیة، مضادة لال لقاحاتوال، والخناقالكزاز  ضدزة مثل الجرعات المعزِّ ، والمراھقین

  .(التیفوئید) یةاللقاحات المتقارنة المضادة للتیفولمكورات السحائیة، المضادة ل لقاحاتوالالحلیمي البشري، 

 
 .19-كوفید أنشطة التمنیع أثناء جائحةخاصة بتوجیھیة  مبادئ  1

ara.pdf-2020.1-immunization_services-nCoV-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO 
آذار/ مارس  20، الفاشیات لحفاظ على الخدمات الصحیة األساسیة أثناءوالتوجیھ العملي من أجل االتخطیط االستراتیجي  :19-مرض كوفید2

2020. 
outbreak-an-during-services-health-essential-maintaining-for-guidance-operational-19-detail/covid-https://www.who.int/publications  

 (باإلنكلیزیة)

   

   19-التمنیع في سیاق جائحة كوفید  

 
 أسئلة متكّررة

           2020نیسان/ أبریل  16
    

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-ara.pdf
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
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لتزوید البحث عن وسائل بدیلة  ، وینبغيةیمؤقت، یجب تجنب استراتیجیات الحمالت المدرس بشكل الجماعیة التطعیمحمالت تعلیق  ، عندلكنو
 عمارھم.مالئمة ألبلقاحات  الدراسة بالمدارسھؤالء األطفال في سن 

 
  3؟19-مرض كوفیدالمسبب ل فیروسالمن  التمنیعخدمة لحمایة مقدمي  اتخاذھا لبلدانلھل ھناك تدابیر یمكن -4

-كوفیدفیروس كورونا (مرض  في مكافحة  الشخصیة    الحمایةاإلرشادات الموصى بھا بشأن االستخدام الرشید لمعدات    أن تتبعیمكن للبلدان  .  نعم
خدمة وتشجیع مقدمي  195،-كوفید جائحة في سیاق الكماماتبشأن استخدام النصائح و 4النقص الحاد، فترات أثناء الالزمة واالعتبارات ) 19

التطعیم في  دورات تُنفذأن  وینبغي 6."یدينظافة األمن أجل لحظات  5منشور " كما ھو موضح فيالیدین بانتظام  نظافةممارسة على  التمنیع
 .ھا بشكل متكررتطھیر یجري جیدة التھویة أماكن

 
  ؟19-مرض كوفیدالمسبب ل فیروسالمخاطر انتقال من أجل الحد من  التمنیع اتخدم أماكن تقدیملتنظیم ثمة سبل ھل -5

مخاطر لومقدمي الرعایة من التعرض األشخاص الذین یتلقون التطعیم نعم. ھناك مجموعة من الخطوات البسیطة التي یمكن اتخاذھا لحمایة 
التي الستراتیجیات ا تشملمتقاربة. وفترات  فيأصغر  دورات تمنیع وتنظیم تمنیعأثناء كل زیارة ، مثل الحد من عدد األفراد 19-مرض كوفید

  :ما یلي رف االنتظاراكتظاظ غتجنب تتیح 
 ؛التمنیعمواعید لجداول الزمنیة لاتنظیم  •
الملتمسین األشخاص  لحد من عدد زیارات  بغیة ا  العمرفئة  ة الوقائیة األساسیة األخرى حسب  یخدمات الصحالمع    التمنیعتجمیع أنشطة   •

 ؛ ةكز الصحی المرتھم إلى ارعاین على یوالقائم لتطعیمل
 قع الرعایة الصحیة؛افق أو موافي مروممارسة التباعد الجسدي استخدام المساحات الخارجیة إن أمكن،  •
(مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب حصریاً  سلفا القائمة المرضیةكبار السن وذوي الحاالت  لغرض تطعیم تمنیع دوراتإقامة  •

 .السكري)داء أو  ةمراض التنفسیاألأو 
في أماكن منفصلة عن بعضھا أو في أوقات مختلفة من الیوم (أي العالج االنتظار عن خدمات  وأماكن التمنیعفصل خدمات إن أمكن،  وینبغي،
 ).المرفقحسب  البعض،

 
 ؟تأكدت إصابتھ بھأو  19-مرض كوفیدعدوى شتبھ في إصابتھ بـیُ ھل یمكن تطعیم شخص  -6

 .19-مرض كوفیدالمصابین بموانع طبیة معروفة لتطعیم األشخاص أي الیوم ال توجد . نعم
وفقًا  وأن تُقدّم الرعایة لھم    المشتبھ فیھاالمؤكدة أو   19-كوفید  المصابین بعدوىاألفراد    أن یُعزل  ینبغي،  19-مرض كوفید انتقالوللحد من مخاطر  

 .7منظمةالإلرشادات 
إن سعیھ  )، فمثال لرعایة الصحیة (في المنزلا  مرفقخارج  تأكدت إصابتھ بھأو  19-مرض كوفیدشتبھ في إصابتھ بـالذي یُ إذا كان الشخص و

إلى غایة زوال  التطعیم ینبغي لھ أن یؤّجل ف  آخرین، لذاإلى أشخاص العدوى  انتقالاحتمال إلى زیادة قد یؤدي  التمنیعإلى الحصول على 
ظھران أنھ غیر مصاب بالمرض واللذین ی19-كوفیدللكشف عن مرض متتالیین ختبارین ویُستحسن أن یكون ذلك بعد خضوعھ الاألعراض، 

 .األعراض زوالبعد یوًما  14منظمة بتأجیل التطعیم لمدة الاالختبار، توصي تعذّر إجراء إذا  و 8ساعة). 24بفارق یُجریان (

 
 .19-لمرض كوفید لتأھب واالستعداد واالستجابةالحاسمة ل جراءاتاإل 3

eng.pdf-2020.2-IPCPPE_use-nCoV-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO (باإلنكلیزیة) 
 . النقص الحادفترات أثناء الالزمة واالعتبارات ) 19-كوفیدفیروس كورونا (مرض في مكافحة الشخصیة   الحمایةاالستخدام الرشید لمعدات   4
-2020.3-IPC_PPE_use-nCov-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO

ara.pdf?sequence=19&isAllowed=y 
 .19-كوفید جائحةفي سیاق  الكماماتبشأن استخدام نصائح   5
-2020.3-IPC_Masks-nCoV-2019-pps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHOhttps://a

ara.pdf?sequence=26&isAllowed=y 
 الیدین أثناء الرعایة الصحیة. ةلمنظمة بشأن نظافلالمبادئ التوجیھیة   6

2009/en/-hygiene-prevention/publications/hand-https://www.who.int/infection (باإلنكلیزیة) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-. لمرضىالتدبیر العالجي ل): 19-مرض فیروس كورونا (كوفیدإرشادات تقنیة بشأن  7

management-tientguidance/pa-2019/technical-coronavirus (باإلنكلیزیة) 
https://www.who.int/publications-. 19-كوفید حاالت اإلصابة بمرض حاالت ومجموعاتالواجب مراعاتھا أثناء تقّصي  االعتبارات 8

19-idcov-of-clusters-and-cases-of-investigation-the-in-detail/considerations  (باإلنكلیزیة) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf?sequence=19&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-ara.pdf?sequence=19&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-ara.pdf?sequence=26&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-ara.pdf?sequence=26&isAllowed=y
https://www.who.int/infection-prevention/publications/hand-hygiene-2009/en/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/patient-management
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
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فینبغي )، مثال داخليمریض الرعایة في مرفق للرعایة الصحیة ( قید المؤكدة أو المشتبھ فیھا 19-كوفید المصاب بعدوىالشخص إذا كان و
الوقایة من المالئمة المتعلقة ب تدابیرد بالالتقیّ أنھ تم ، مع افتراض بمجرد تعافیھ وقبل خروجھ من المستشفىوفقًا لجدول التمنیع الوطني ھ تطعیم

 .العدوى ومكافحتھا
 ھذه الدراسات.  وسرایتھ. وستُحدّث ھذه اإلرشادات بمجرد توافر 19-مرض كوفیدلمدة الذرف الفیروسي ولم تُستوعب بعد كما ینبغي 

 
 )؟مخالط( 19-كوفیدعدوى مصابة ب لحالةكان قد تعّرض ھل یمكن تطعیم شخص -7

 .19-مرض كوفیدالمصابین بموانع طبیة معروفة لتطعیم األشخاص أي ال توجد الیوم . نعم
فینبغي لھ أوال وقبل كل شيء )،  مثال  صحي (في المنزلال  مرفقخارج ال  19-مرض كوفیدعدوى  ـتعّرض لحالة مصابة بإذا كان الشخص الذي  و

تظھر إذا لم . وآخرینأشخاص إلى  19-مرض كوفیدس المسبب لفیروالانتقال لتالفي خطر ذاتي العزل من الیوًما  14أن ینتظر حتى انقضاء 
 . الشخص ذلكتطعیم حینئذ یمكن فیوًما من العزل الذاتي،  14 مرور بعدعلى المخالط  19-مرض كوفید أعراض

ھ تطعیمفینبغي )، مثال داخلي مریض الرعایة في مرفق للرعایة الصحیة ( قید 19-مرض كوفیدـتعّرض لحالة مصابة بإذا كان الشخص الذي و
الوقایة من العدوى المالئمة المتعلقة ب تدابیرأنھ تم التقیّد بال، مع افتراض بمجرد تعافیھ وقبل خروجھ من المستشفىوفقًا لجدول التمنیع الوطني 

 .ومكافحتھا
 

 ؟االستدراكي تمنیعالأنشطة االضطالع بالبلدان یتعیّن على ، ھل التمنیعخدمات وقف أو خفض في حال -8
الحصول    نیالمستفیدقد یتعذّر على  المستوى األمثل أو  ربما ستُقدّم دون  ، ف19-جائحة كوفیدفترة  حتى إذا استمرت الخدمات الروتینیة طوال  .  نعم

 أولویة. سیشكللطلب المولّدة لنشطة األو التمنیع، فإن تكثیف خدمات أنھم ال یرغبون في ذلك. ومن ثمّ أو علیھا 
أن  . وینبغياستئنافھاإلى غایة نتظر أال یُ و التمنیعتعلیق أنشطة االستدراكي خالل فترة أن یبدأ التخطیط االستراتیجي ألنشطة التطعیم  وینبغي

أن  و أو تخفیضھا، التمنیعفترة تعلیق أنشطة خالل  امستمر تحدیثاوتتبع الموالید  التطعیمعن  ینفتخلّ موقوائم ال التطعیمسجالت ث استعراض یُحدّ 
 المحليالوضع الوبائي  إلى  االستدراكي  أنشطة التطعیم  المتعلقة بستراتیجیات  االأن تستند    االستدراكي. وینبغيأنشطة التطعیم  في تخطیط  ستخدم  یُ 

والمكورات السحائیة  والشاھوق والخناقمثل الحصبة وشلل األطفال  ،اتفاشیتتحول إلى قد التي  لألمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات
 9.الروتیني التمنیعدوري لخدمات التكثیف الإضافیة أو  متنقلة دورات توعیة و/ أو  دوراتیمكن أن تشمل األنشطة . ووالحمى الصفراء

توصیات إعداد    إذا كانبخصوص ما  وزارة الصحة  إلى  إسداء المشورة    لتتولى  منیعلتالمعنیة باینبغي إشراك اللجان االستشاریة التقنیة الوطنیة  و
مثل الفاصل الزمني  جداول التمنیع (تنقیح العمر) أو المتصلة بتمدید األھلیة بھدف تعدیل السیاسات مثل ( االستدراكیةسیاسات بشأن تعدیل ال

 10.االستدراكیةنشطة األمن شأنھ أن ییّسر تنفیذ بین جرعات اللقاح) األدنى 
 

 للقاحات؟ات المحلیة للحفاظ على قبول المجتمع 19-جائحة كوفیدخالل بھا االضطالع ھل ھناك أنشطة یمكن  -9
بأي  صریحالمحلي بشكل یجب إبالغ القوى العاملة الصحیة والمجتمع . ومن الضروري الحفاظ على الثقة في التطعیم والنظام الصحي. إنھ نعم

تنفیذ   ینبغيخدمات التطعیم،  المحلي على  طلب المجتمع    وللحفاظ على.  19-جائحة كوفید  عقب  التمنیعخدمات  طریقة تشغیل  على  تطرأ  تغییرات  
مواصلة  وتعزیز الروابط المجتمعیة وتشجیع  المحلي  المجتمع    شواغللتوفیر معلومات صحیة دقیقة ومعالجة  خصیصا  استراتیجیة اتصال مصممة  

 .التمنیعخدمات االستفادة من 
تعزیز قدرتھم على  بل أیضا ل، فحسب ومكافحتھاالوقایة من العدوى مجال مھارات في ال لیس لتنمیةتوفیر التدریب للعاملین الصحیین  وینبغي

، 19-جائحة كوفیدل فترة خدمة صحیة ذات أولویة خالباعتباره  ،مقدمي الرعایة والمجتمعات المحلیة بشأن التطعیمإلى  ھامةتوصیل رسائل 
 .وفوائد التطعیم مراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتاألومخاطر 

بالغ ، وإطعیملتإلى الدعم دورھم في الدعوة  االستدراكیةألنشطة اقادة المحلیین في تخطیط إشراك الة المحلی اتالمجتمعمشاركة تشمل و
خصیصا  لتوجیھ االستراتیجیات المصممة  و.  واستدراك التأخیر في ھذا المجالالخدمات، والتأكید على أھمیة التطعیم  باستئناف  المحلیة  المجتمعات  

 .الجمھور والفئات الضعیفة في أوساطالتطعیم أمام المحتملة  العقباتللبلدان أن ترصد  الحاسم ون من ، سیكاالستدراكیةألنشطة ل
 

 
 .دوري للتمنیع الروتینيالیف تكثال 9

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf (باإلنكلیزیة) 
منظمة الصادرة عن موقف ال ورقاتملخص  -ر لتمنیع الروتیني المتقطع أو المتأخّ بشأن اتوصیات*  :3الجدول   .منظمة الصحة العالمیة 10

 الصحة العالمیة. 
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf (باإلنكلیزیة) 

 

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf
https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table3.pdf
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من المعنیین الذین یشعرون بالقلق    واألمھات آلباءتوجیھھا إلى اینبغي  ھي الرسالة التي  ما    ،التمنیعخدمات  وقف أو خفض في حال    -10
 اللقاح؟جرعات جمیع  أطفالھمأال یتلقّى 

ھ من الضروري  التطعیم في الوقت المناسب، إال أنجرعات  على الرغم من أھمیة توفیر  أنھ  ھي  آلباء واألمھات  الرسالة التي یمكن توجیھھا إلى ا
أنھ قد   ذلك یعنيوالجسدي. ھا التباعد ، بما فی19-مرض كوفیدمن  رشادات الحكومات الوطنیة والمحلیة بشأن تدابیر الوقایة االمتثال إلأیًضا 

بمجرد  ھمألطفال التمنیع یلتمسواواألمھات بأن آلباء ا أن یُنصحفي ھذه الحاالت، سیكون من المھم وخدمات التطعیم. في انقطاع مؤقت یحدث 
الجرعات استدراك بكیفیة  سیُبلغون، من جدیدخدمات التطعیم  توافرأنھ بمجرد واألمھات بآلباء كما ینبغي طمأنة ااستئناف خدمات التطعیم. 

  الفائتة.
 
 ؟ھا، متى یمكن استئناف التمنیعخدمات  وقففي حال  -11

نخفض ما یالمعلقة بمجرد  التمنیعف خدمات وینبغي أن تستأنفي أقرب وقت ممكن.  التمنیعخدمات وتنشیط  تشغیلالبلدان إعادة  سیتعین على
 بعض مخاطر انتقالأن تظل من المحتمل و. التمنیعاستئناف خدمات على قادرا لنظام الصحي ایكون و 19-مرض كوفید انتقالمستوى مخاطر 

ممارسات اتباع تدابیر أكثر صرامة للوقایة من العدوى ومكافحتھا ووسیظل من الالزم اتخاذ عند استئناف الخدمات. قائمة  19-مرض كوفید
 .التمنیعخدمات تشغیل إعادة من ة المراحل األولی خاللاالنتظار في أماكن الجسدي   التباعد

 توّجھأن ستراتیجیة لھذه اال. وینبغي استراتیجیة اتصال في الوقت المناسبذ نفّ وتُ وضع أن تالخدمات، ینبغي  تشغیل إلعادةوأثناء التحضیر 
  .التطعیم التماسع الجمھور على وتشجّ ، التمنیعخدمات تشغیل بوضوح عن إعادة تعلن ، وبشكل مالئمأن تعدّھم والعاملین الصحیین 

 

 د األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتترصّ 

 ؟19-جائحة كوفیدخالل  األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتیتواصل ترّصد أن  ینبغيھل -12
وتدبیرھا تدبیرا  التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتمراض  الكشف المبكر عن األالعمل كي یتسنى االضطالع ب  ینبغي أن تواصل نظم الترّصدنعم.  

شلل   للتخلص منھا واستئصالھا:أھداف التي ُحددت لھا عالمي وعلى الصعید ال رّصدھي موضع تالتي لألمراض عالجیا، على األقل بالنسبة 
لبلدان أیًضا  وینبغي ل.  ھامن  أھداف إقلیمیة للتخلص  في البلدان التي تسعى إلى تحقیق  الحصبة األلمانیةفضال عن  ،  كزاز الولیدوالحصبة  واألطفال  

األنفلونزا والمكورات السحائیة والحمى  تتسبب في حدوث أوبئة:قد التي  األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتد أن تعطي األولویة لترصّ 
قدر   التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتاألخرى  ألمراض  الترّصد المستمر لیتواصل  أن    وینبغي 11.والخناقوالكولیرا  یة (التیفوئید)  لتیفواالصفراء  
  اإلمكان.

 

األمراض التي د ترصّ ت نظم إذا كان األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتد ترصّ التي یوصى بإجرائھا على التغییرات ھي ما -13
 ؟19-جائحة كوفیدبسبب  كالمعتاد عملھاغیر قادرة على مواصلة  یمكن الوقایة منھا باللقاحات

تحدید الوظائف  فینبغيكالمعتاد، مواصلة عملھا غیر قادرة على  باللقاحاتاألمراض التي یمكن الوقایة منھا ترّصد الحالیة لنظم ال كانتإذا 
المستعجلة وشحن العینات  الفاشیات    وترّصدالبیئي لشلل األطفال    والترّصدالنشط لحاالت الشلل الرخو الحاد    الترّصدعلیھا، مثل    واإلبقاء  الحاسمة

-مرض كوفیدخطر اإلصابة بلالتعرض  وللحد من  ذات األولویة.   ألمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتلحاالت اإلصابة باوالتأكید المختبري  
في عدد محدود من المستشفیات ذات  ،ثل شلل األطفالت، مألمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحالد النشط الترصّ  یتواصل، یمكن أن 19

د النشط الترصّ االضطالع ب فینبغي، تعذّر ذلكإذا . والشخصیة المناسبة الوقایةرتدي معدات عن الترّصد یمسؤول الموظف الاألولویة طالما أن 
 12) قدر اإلمكان.مثال اإلنترنت أو الھاتفعن بُعد (عبر 

 

 ؟المختبر في األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات ترّصدكیف یمكن ضمان استمراریة -14
. 19-كوفیدمرض  المسبب لالفیروس    ات الكشف عنفي اختبار األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتالمعنیة ب  مختبراتالشارك العدید من  ت
تم إذا إال  األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحات عینات اختبار فال ینبغي، ةالمختبری لفحوصا اتأولویمن 19-مرض كوفید إذا أصبحو
المحدودة والقدرة المتوفرة بسبب محدودیة الكواشف  19-مرض كوفید ات الكشف عناختبارالقدرة على إجراء یحد من لن ذلك  أنمن تأّكد ال

 .على النقل الدولي

 
 .د األمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاترصّ منظمة الصحة العالمیة الخاصة بتمعاییر  11

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/  (باإلنكلیزیة) 
 ).19-سیاق فیروس كورونا (مرض كوفید ترّصد شلل األطفال فيالمعنیة ب شبكةموجھة إلى الإرشادات مبدئیة  12

COVID19.pdf-of-context-the-in-llanceSurvei-Polio-Guidance-content/uploads/2020/04/Interim-http://polioeradication.org/wp (باإلنكلیزیة) 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Interim-Guidance-Polio-Surveillance-in-the-context-of-COVID19.pdf
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ع البلدان على االحتفاظ بمستوى كاٍف من القدرات و حتى ، تاألمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحا ات الكشف عن اختبارعلى إجراء تُشجَّ
تخزین فینبغي ، ةالمختبریالفحوص  وفي حال ما إذا تعذّر إجراء. األمراضھذه  ات الكشف عناختبار في وتیرةانخفاض  ترتب على ذلكوإن 

تخزین كافیة على مستوى  قدرةأن تضمن البلدان وینبغي . یة بذلكالمختبر القدراتتسمح بمجرد ما ھا تأكیدلیتسنى  على النحو المالئمالعینات 
تلبیة الطلب على  ة من أجل یالمختبرالفحوص تعدیل خوارزمیات یتطلب األمر قد و. بانتظامترصدھا أن و يالمركزعلى المستوى المقاطعة و

مشتبھ الجدیدة باختبار خمس إلى عشر حاالت  مجموعات الحاالت  ، یمكن تأكید  بالتحدیدالحصبة المحتملة    وفیما یخص فاشیات.  يتأكید المختبرال
 في إصابتھا بالحصبة.

 
 ؟الوقایة منھا باللقاحاتألمراض التي یمكن الحالي ل ترصدالمع  19-مرض كوفید ترّصدكیف یمكن دمج -15
، مع االستفادة كان ذلك ممكنًاكلما  19-مرض كوفیدنظم ترّصد مع  ألمراض التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتل الشاملة نظم الترّصد دمج ینبغي 

 تھاومعالج  ھانقلو  جمع العیناتعملیة    دمجمن الممكن  . وإدارة البیانات ونقل العینات واإلبالغنظم  من البنیة التحتیة المشتركة للقدرات المختبریة و
، التفاعل السلسلي للبولیمیراز في الغالب على  تقوماألنفلونزا والحصبة) ومنصات االختبار والبروتوكوالت (التي    عندما ھو معمول بھ  (التي تشبھ  

 .أمرا ممكنا 19-مرض كوفیدالترّصد المختبري ل مع )واإلنزیمات حمض الرنا استخالص لوازمباستخدام نفس 
 
 المجتمعي؟  یتواصل الترّصدأن  ینبغيھل -16

الترّصد تنفیذ    ، عندلكنأو توعیة جماعیة، و  المعنیین  ألشخاصابحضور  ألنھ ینطوي على زیارات   الترصد المجتمعيباالضطالع ببتاتا  یُنصح    ال
الفاشیات الشلل الرخو الحاد واإلصابة ببھ على اإلبالغ عن حاالت یضطلعون تشجیع األشخاص الذین  ینبغي مواصلةلشلل األطفال،  المجتمعي
. أمكنن إ عن بعد كزاز الولیدل الترّصد المجتمعي ویمكن إجراء. قرباأل مستشفىالالمرضى لتشجیعھم على الذھاب إلى االتصال بوالمحتملة 

 .امجتمعیترّصدا  التي یمكن الوقایة منھا باللقاحاتاألخرى ألمراض اترّصد بمنظمة ال ال توصيو
 

 سلسلة التبرید واإلمدادات
 ؟ھاوبعد 19-جائحة كوفیدمخزون اللقاحات أثناء نفاد ما الذي یمكن فعلھ لمنع -17

ي وتحّسبا ألشحن اللقاحات إلى البلدان.  عملیات  تأخیر في  یسفر عن  ، مما  اضطرابا في الوقت الراھن  العالمي  ات على الصعیدإنتاج اللقاح  یشھد
ذلك،  تعذّر إذا وفي حال ما ثالثة أشھر. ال تقل عن لمدة على المستوى الوطني  اتضمان توافر اللقاح ینبغي، اإلمداداضطرابات محتملة في 

یمكن توخي خالف ذلك، و. مح بذلكتسالتخزین  قدراتعلى المستوى دون الوطني لمدة ثالثة أشھر، إذا كانت  اتاللقاحضمان توافر  فینبغي
 مثال.  مستوى المخزون السابق بحسبشھریا أو  أي، بوتیرة أكبرالمستوى دون الوطني  على إلى البلدانشحن اللقاحات 

 
 الروتیني على جمیع المستویات؟  التمنیعذات الصلة لبرنامج    واإلمداداتاللقاحات   توافرما ھي اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا لضمان  -18

خدمات من  االستھالك المتوقع  على أساس    المساعدةوالمستلزمات  قاحات  للالحتیاجات من افیما یتعلق بابتنبؤات عقالنیة    تضطلعأن  ینبغي للبلدان  
متوفرة وفعولة جمیع المستضدات والمخففات  تكون    أناللقاحات لضمان    اتمخزون  رصدز نظام  تعزّ أن    . كما ینبغي لھاالروتیني  التمنیعوحمالت  

المستلزمات المساعدة مستویات مخزون  رصدمن المھم أیًضا أ) وقنینة اللقاح. حالة راصد تاریخ انتھاء الصالحیة وبما فیھ الكفایة استنادا إلى 
مستویات تكون أن ضمان ، ب) أوقات النقص في اإلمدادألغراض عالجیة في أن تُستخدم یمكن عن كثب ألنھ (المحاقن وصنادیق األمان) 

ضمان  من أجل  المعنیة    الوكاالتالتنسیق مع    تجمیع اللقاحات والسلع ذات الصلة، د)االمتثال ل، ج)  كافیةاللقاحات    االحتیاطي إلمداداتمخزون  ال
 .الشحنعملیات الرحالت و في حال استئنافتحمیل اللقاحات 

 
  ؟اتفي سلسلة تبرید اللقاح المختبریة ھومستلزمات ھوكواشف 19-مرض كوفیدالكشف عن اختبار  لوازمھل یمكن تخزین -19

على درجة الحرارة  الحساسة للحرارة  الدوائیةلتخزین المستحضرات الخاصة بالبرنامج الموّسع للتمنیع یجوز استخدام سلسلة التبرید . نعم
ھذه  ظلفي . وبشكل صحیح، بشرط أن تكون موسومة 19-مرض كوفیدالخاصة باختبار الكشف عن  بریةتات المخالمستلزم بما فیھاالمناسبة، 

وا حیزاً مؤقتا صخصّ أن یوكافیة سلسلة التبرید قدرة أن من أوالً وا تأكدأن یاإلمداد التبرید أو سلسلة ینبغي للموظفین المسؤولین عن الظروف، 
 .للقاحاتلة عن ا منفصالوواضح  بشكلالموسومة  المختبریةلھذه المنتجات 

 
 

 ؟على تلبیة االحتیاجات المفاجئة سلسلة التبریدة نظامھا الخاص بقدر تقییمكیف یمكن للبلدان -20
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 تحدّثھا باستمرارأن  وسلسلة التبرید  وظیفیة خاصة ببمعدات  جھزة  و/ أو الخاصة) الم  العمومیةلبلدان قائمة بجمیع المرافق (أن تتوفر لدى ا  ینبغي
لمنتجات الحساسة للحرارة). االتدفقات المفاجئة من  قدرة نظام سلسلة التبرید على تخزین  مثل  (تلبیة االحتیاجات المفاجئة  على    ضمان القدرةبغیة  

منظمة اإلدارة الفعالة للقاحات المشترك بین ، مثل تقییم القائمةتحدید القدرات یُستند إلیھ في یمكن استخدام أي تقییمات حدیثة كمصدر بیانات و
، أو التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیعالتي أعدّھا  ، ومنصة تحسین معدات سلسلة التبرید  ومنظمة األمم المتحدة للطفولةالصحة العالمیة  

درجة  المتعلقة ب لمتطلباتلإجراء تقییم سریع لضمان االمتثال  ، ینبغيتوافرھافي حال عدم وخرائط سلسلة التبرید.  عملیات رسما من مغیرھ
  .اتحرارة تخزین اللقاح

 
 ؟19-جائحة كوفیدسلسلة التبرید خالل  مخزونعلى الملقى العبء كفیلة بتخفیف  وسائل ثمةھل -21

یمكن عند االقتضاء، وعلى سلسلة التبرید.  مفرطعبء إلقاء  لتفادي الضرورةتعدیل جداول استالم وتوزیع اللقاحات عند  للبلدانیمكن . نعم
ً اللقاحات التي  استخدام المورد مع  بانتظامأن تتحقق لبرامج وینبغي لالروتیني.  منیعلتغراض األ الجماعي التطعیملحمالت ُخّصصت سلفا

المنقح   اإلمداداتتوافر المیزانیة وتخصیص األموال مع جدول    مواءمة  وینبغيتوافر إمدادات اللقاحات ومواعید الشحن؛  بخصوص    (الموردین)
 ھذا. 

 
 مسائل متنوعة

 التغطیة؟المتعلقة بمسوح الالتمنیع ویة بشأن التدریبالدورات خرى مثل األنشطة األ تتواصلھل ینبغي أن -22
یة التدریبالدورات أن كما . 19-مرض كوفید زیادة تفاقم انتقالفي ضوء احتمال برامج التمنیع تنفیذ  تیّسرالنظر بعنایة في األنشطة التي  ینبغي

المتعلقة  توصیاتة في حال عدم امتثالھا للمؤقتبصفة ینبغي أن تُعلّق األشخاص من مجموعات تضّم التي و التي یحضرھا المعنیون شخصیا
المعلومات والحوار مع المجتمعات الحصول على التدریب وألغراض  القائمةمنصات الصحة الرقمیة یمكن االستعانة ب. والجسدي بالتباعد
لمعلومات الصحیة  ل المناسبة مصادرنحو ال األسر على توجیھقد تساعد ھذه المنصات . والتمنیعلحصول على خدمات إلى االتي تسعى المحلیة 

 .الخدمات االجتماعیة األخرى أو
 

 إدخال لقاحات جدیدة؟ یتواصلأن  ینبغيھل -23
لقاحات جدیدة في ظروف    إطالقعملیات  تجري  . وعادة ما  ، وربما تأجیلھاالمقررةللقاحات الجدیدة  إدخال اعملیات  في  بعنایة  النظر    إعادة  ینبغي

مرض  الستجابة للالرعایة الصحیة  اتقدركّرس تُ من المرجح أن فإنھ عالوة على ذلك، . والجسدي المتعلقة بالتباعد توصیاتالمع تتماشى ال 
 .جدید لقاحطالق إ نجحوبالتالي فسیكون من الصعب أن یللغایة المحلي سیكون ضعیفا طلب المجتمع ، كما أن 19-كوفید

 
  ؟19-جائحة كوفیدالحصبة والحصبة األلمانیة خالل التخلص من عملیات التحقق من  تتواصلھل ینبغي أن -24

 19-رض كوفیدفاشیة ماأللمانیة خالل  الحصبة  والحصبة  التخلص من  أنشطة التحقق من    تتواصلیمكن أن  .  على السیاق المحليإن ذلك یتوقف  
في  متأّخرةاللتحقق اأنشطة جمیع  أن تُدرج . وینبغيتأجیلھاوإال فیمكن ، 19-مرض كوفیدلطریة مع قدرة االستجابة القُ  مواءمتھا ینبغيولكن 
 .19-جائحة كوفیدما بعد فترة لالتعافي خطط 

 
 ومسوحلتحقق  ل  السابقة  تقییممثل عملیات ال( 19-جائحة كوفیدخالل  التخلص من كزاز األم والولید    تقییم  تتواصل عملیاتھل ینبغي أن  -25

  )؟لتحققالتالیة ل تقییموعملیات الالتحقق 
تأجیل   ینبغيالتقییم،  المعنیة بفرق  الوالمحلیة  بین المجتمعات    السیماوتفاعالت شخصیة،    ةفمكثّ   من أنشطة  ھذه  التقییمعملیات    تتطلبھ. نظرا لما  ال

 التباعد الجسدي.المتصلة بقیود الواستئنافھا بمجرد رفع  العملیاتھذه 
 

 ؟19-مرض كوفید ن في مجال الرعایة الصحیة في سیاقولعاملابھا یوصى لقاحات  ثمةھل -26
فإنھ ، 19-كوفیدمرض  بالتزامن مع مافي بلد أمراض أخرى یمكن الوقایة منھا باللقاحات، مثل األنفلونزا والحصبة، نظرا الحتمال انتشار . نعم

 13الوطني. جدولھم استنادا إلى  لقاحاتأن یتلقى جمیع العاملین في مجال الرعایة الصحیة   ینبغي
  

 
  ي مجال الرعایة الصحیة.التي توصي المنظمة بأن یتلقّاھا العاملون فلقاحات ال 13

https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table4.pdf (باإلنكلیزیة) 

https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table4.pdf
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  ؟19-مرض كوفیدلقاح ضد  ھناكھل -27
لقاح  على أول تجربة سریریة باإلضافة إلى بدء اإلعداد، قید مرشًحا  القاح 70ھناك أكثر من كان ، المتكررةھذه األسئلة إعداد تاریخ  إلى غایة

لفیروس اتسلسل جینوم الكشف عن بین  الزمني بلغ فیھا الفاصلیالتي  في التاریخاألولى مرة ھذه ھي الو. 2020مارس آذار/ تجریبي في 
شھًرا  18قبل  19-مرض كوفید وفعال ضد مأمونلقاح یُستحدث أن ال تتوقع منظمة فإن ال. ومع ذلك، یوًما فقط 60ح لقااالستحداث المعّجل لو

 .المتكررةھذه األسئلة  صدورمن 
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