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  19-المخالطین في سیاق كوفید تتبع 

  
 ةإرشادات مبدئیّ 

  10 أیار/ مایو 2020
 

    
 

 معلومات أساسیّة 
-كورونا(فیروس  الوخیمةالتنفّسیّة الحادّة  الفیروس المسبِّب للمتالزمة إلى )19-(كوفید 2019مرض فیروس كورونا رجع سبب اإلصابة بی

ترِكز  ، یلزم أن 19-انتشار كوفید ولمكافحة القطیرات التنفسیة واالنتقال بالمخالطة. ن طریقع شخص إلى  شخصینتشر من و) 2-ارسس
حالة واحدة   أقل منعن كل حالة مؤّكدة    ةتولّدن إبقاء عدد الحاالت الجدیدة المبما یضم،  سالسل االنتقال من إنسان إلى إنسانكسر  على  تدّخالت  ال

المخالطین والحجر   وتتبعتحدید الحاالت وعزلھا واختبارھا ورعایتھا  تتسم أنشطة). وكجزء من استراتیجیة شاملة، 1 > (العدد الفعلي للتوالد
     1الوباء. ومكافحة شارلحدّ من االنتلة بالغة بأھمیالصحي 

 
بشكل  ھإلى آخرین. وعند تطبیقمنع انتقالھ لجة األشخاص الذین تعّرضوا لمرض بغیة عملیة تحدید وتقییم ومعا بأنھالمخالطین  تتبع ویعّرف

اض فاشیات األمر ةحلمكافمن أدوات الصحة العمومیة سالسل انتقال األمراض الُمعدیة وھو بالتالي أداة أساسیة المخالطین  تتبعیكسر منھجي، 
یوماً من آخر  14ومتابعتھم یومیاً لمدة  19-تحدید األشخاص المحتمل أن یكونوا قد تعّرضوا لكوفید 19-كوفید مخالطي تتبعالُمعدیة. ویتطلب 

  نقطة للتعّرض.
 

شأن بلى اعتبارات منظمة الصحة العالمیة . وتستند إ19-كوفید مكافحةلالمخالطین  تتبعقدرات  تعزیزن كیفیة عوتوفّر ھذه الوثیقة إرشادات 
     19.2-عات كوفیدتجمّ تقّصي حاالت و

 
المشاركة المجتمعیة والدعم العام؛ ودقة التخطیط ومراعاة السیاقات والمجتمعات والثقافات  وھيالمخالطین  تتبعأساسیة لتنفیذ وثمة عناصر 

بة من القائمین ب وجود قوىالمحلیة؛ و المخالطین؛  تتبعالمعنیة بألفرقة لدعم لوجستي توفیر المخالطین والمشرفین علیھم؛ و تتبععاملة  مدرَّ
 في الوقت الفعلي.نظام لمقارنة وتجمیع وتحلیل البیانات وضع و
 
 یجوزختبار الحاالت المشتبھ بھا في الوقت المناسب. وحیثما تعذّر ذلك،  ال، یجب أن تملك البلدان قدرات كافیة  فعاالً   المخالطین  تتبع  یكون  حتىو

، مثل ضعفاءأفراد  بھا شدیدة الخطورةمحددة  أماكنالمخالطین على  تتبعو 3اتاالختبارإجراء استراتیجیات  في زیتركال أن یتم ِعَوضاً عن ذلك
  المغلقة (كالمدارس الداخلیة مثالً). ماكنت أو دُور الرعایة أو غیرھا من األایالمستشف

 

یة إخضاع أثناء الفترة السابقة لألعراض أو العدیمة األعراض، فإن ھذه اإلرشادات تركز أیضاً على أھم 19-أنھ یمكن لألفراد نقل كوفیدوبما 
 .4ثانويالنتقال ت االتماالد بدرجة أكبر من احلحّ ا من أجلن للحجر الصحي المخالطی

   
 إشراك المجتمعات

ایة األفراد ومجتمعاتھم، وكیفیة كبح االنتقال. حمالمرض، وكیفیة مواجھة ب ما یتعلقفیإشراك المجتمعات المخالطین ھي  تتبعإن نقطة البدء في 
ھم للخضوع استعداد بسرعة، و 19-إلبالغ عن عالمات أو أعراض كوفیدتقبّلھم لالیومي، و دص رموافقة األفراد على ال یتطلّب المخالطین تتبعف

  یوماً أو للعزل إذا أصیبوا بأعراض. 14للحجر الصحي لمدة ال تقل عن 

القراءة والكتابة، معرفة  ي ذلك اللغة والمخالطین، بما ف  تتبعتساعد المشاركة مع المجتمعات وقادتھا على تحدید التحدیات المحتمل أن یطرحھا  كما  
ار اعتالالت أخرى، والتثقیف، واإلعالم، فضالً عن الوصم والتھمیش. وینبغي إیالء اعتب  لمواجھةاألغذیة والرعایة الصحیة    سبل الوصول إلى و

بما فیھا، على سبیل المثال ال الحصر، مجموعات األقلیات،  المعّرضة للخطر والضعیفة المخالطین في المجموعات تتبعخاص للتخطیط ل
  غیرھم.ن، والعاملون المھاجرون، والالجئون، ووواألشخاص المشّرد

تسھم   سوفالمخالطین،    تتبعمن خالل المشاركة في  والعطاء والنفع المشترك.  المخالطین على التضامن و  تتبعالتواصل بشأن    أن ینصبّ ویتعین  
اتخاذ المزید من    الحاجة إلى  قدر اإلمكان من  تقلیلالحمایة الضعفاء، وربما أمكن تجنّب أو ستتم محلیاً، و 19-المجتمعات في ضبط انتشار كوفید



19 إرشادات مبدئیة –-اقتفاء المخالطین في سیاق كوفید  

-2- 
 

خصوصیة وسریة معلوماتھا عن مخاوف بشأن  معات  األرجح أن تعرب جمیع المجتمن  األوامر العامة بمالزمة المنازل. والتدابیر التقییدیة، مثل  
یة التي كیفمستعدة لإلعالن عن ال 19-كوفیدالمخالطین ل تتبعلى تنفیذ الصحیة الشخصیة. ویجب أن تكون جھات الصحة العمومیة القائمة ع

     اإلفصاح أو تحدید الھویة.أضرار ت، وكیف ستتم حمایة األفراد من ة الوصول إلى المعلومااستخدام وتخزین وإتاح بھا جريسی

، مثل الحجر الصحي للمخالطین وعزل الحاالت، بشكل عقابي أو أن  ومن األھمیة بمكان أال یُستخدَم اقتفااء المخالطین والخطوات المرتبطة بھ
المخالطین متاحة  تتبعأخرى خارج نطاق الصحة العمومیة. وینبغي أن تكون أنشطة مخاوف یتم ربطھ بتدابیر األمن، أو قضایا الھجرة، أو أي 

  الحاالت ومخالطیھا.   لقِبَ لجمیع المجتمعات. لذا توصي منظمة الصحة العالمیة بالمشاركة الطوعیة من 
 

 ة السیناریوھات الوبائیّ 
  :التالیة المخالطین على سیناریوھات االنتقال الرئیسیة األربعة تتبععملیات وإجراءات االستعداد والتأّھب ل عتمدتسوف 

تكون على أھبة االستعداد  لالمخالطین وتدریبھا وتجھیزھا    تتبعمدّربة بشكل جید على  : یتعین تخصیص قوى عاملة  ال توجد حاالت -1
  لحاالت األولى. مواجھة الالستجابة ل

  للمخالطین لكبح االنتقال بسرعة.  شامل تتبع من الضروري إجراء: عات متفرقةتجمّ حاالت أو  -2
 عات. داخل التجم االنتقال نتقال والحد منلطین ضروري لكبح االالمخا تتبع: عاتتجمّ  -3
التركیز على المخالطین  جب إجراؤه قدر اإلمكان، مع  ی  إال أنھالمخالطین عندما یكون االنتقال شدیداً    تتبعقد یصعب  :  نتقال مجتمعيا -4

(المدارس الداخلیة، المؤسسات، دُور الرعایة   ةروطالخ  شدیدةماكن المغلقة الالمنزلیین، والعاملین في مجال الرعایة الصحیة، واأل
عات المخالطین في المناطق التي تضّم تجمّ  تتبع، فضالً عن المداومة على تقویة قدرات الضعفاءالطویلة األمد)، والمخالطین 

 أصغر من الحاالت.
 

ت على تدابیر صحیة عمومیة واجتماعیة تعدیالإجراء  عند    خاصةً ، وآخذةً في التناقص  أعداد الحاالتتكون  النتقال والبلدان ذروة اعد أن تجتاز  بو
أي واإلسراع بتحدید وكسر نتقال مستویات اال على انخفاضبقاءلإلالمخالطین  تتبعوبسرعة لحاالت تحدید ا من الضروري أن یتمصارمة، 

  جدیدة.سالسل انتقال 
 

 لمخالطینل تتبع إجراء المتّبعة عند خطواتال
لمخالطي جمیع الحاالت المؤكدة، وقد  تتبع. ومن الضروري إجراء ھناالمشتبھ بھا والمحتملة والمؤكدة منشورة  19-تعاریف حاالت كوفیدتَِرد 

  شاملة.  اتارانعدام وجود قدرات اختبیكون مستحسناً للحاالت المحتملة في حالة  
 

 تعریف المخالطین

ف المخالط بأنھ أي شخص  یوماً  14من یومین قبل بدایة اعتالل الحالة إلى بدءاً  بإحدى الطرق التالیة، 19-كوفیدب حالة مصابةل تعّرضیعرَّ
 بعدھا:

 دقیقة؛  15 >لمدة  19 -كوفیدإحدى حاالت من  واحد التواجد على مسافة متر •
  ؛19-كوفیدإحدى حاالت المخالطة الجسدیة المباشرة مع  •
 دون استخدام معدات وقایة شخصیة مالئمة؛   19-تقدیم رعایة مباشرة لمرضى مصابین بمرض كوفید •
 . 1تعاریف أخرى، على النحو المشار إلیھ في تقییمات المخاطر المحلیة، كما ھي مبیّنة في الجدول  •

 

مصحوبة بأعراض تتراوح فترة تعّرضھا كحالة تماماً  ل مع المخالطین بنفس الطریقة مة األعراض، یتم التعامالت المؤكدة عدیوإذا كانت الحا
 یوماً بعده. 14من یومین قبل أخذ عیّنات من الحالة إلى بدءاً 

 
 تحدید المخالطین

  . ھنا على معلومات أو من یقوم برعایتھ، ویمكن االّطالع 19-كوفیدریض ع ممقابلة مإجراء ي الحالة بالتفصیل ولتحدید المخالطین، یلزم تقصّ 

یحتاج مسؤولو وف شتى. وسسیاقات المخالطین تحدید المخالطین في  تتبعأمثلة للطرق التي یمكن بھا لألفرقة المعنیة ب 1ویتضّمن الجدول 
  لتدابیر المالئمة ثقافیاً.ول لسیاق المحليتبعاً لالصحة العمومیة إلى تحدید المخالطین 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
https://www.who.int/who-documents-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
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 مختلفة أماكنأمثلة لتحدید المخالطین في : 1الجدول 

 المخالطینطرق تحدید  مكانبحسب ال ةالمحدد ةالمخالط مكانال
 مخالطون معروفون/ یمكن تحدیدھم

منزلیون مخالطون 
 تمعیون/اجتماعیونومج

 مخالطة وجھاً لوجھ مع حالة على مسافة  متر •
 دقیقة 15> ولمدة واحد

 19-مخالطة جسدیة مباشرة مع مریض بكوفید •
في  19-تقدیم رعایة مباشرة لمریض بكوفید •

 مالئمةالمنزل بدون معدات وقایة شخصیة 
  المنزلب یقیمأي شخص  •

و/او  19-المقابلة المباشرة مع المریض بكوفید •
. یمكن القیام بذلك شخصیاً القائم(ین) برعایتھ

 أو ھاتفیاً 

افق مغلقة، مثل مر أماكن
،  اإلقامة الطویلة األمد

 األماكنوغیرھا من 
الشدیدة  المغلقة/الحاشدة

سجون،  ال(الخطورة 
 ) الشبابل نُزُ ، الجئمال

 مخالطة وجھاً لوجھ مع حالة على مسافة متر •
 دقیقة 15>ولمدة  واحد

 19-مخالطة جسدیة مباشرة مع مریض بكوفید •
في  19-تقدیم رعایة مباشرة لمریض بكوفید •

 المنزل بدون معدات وقایة شخصیة مالئمة
تقاسم غرفة أو وجبة أو حیّز آخر مع مریض  •

 مؤكد
،  ةمخالطال أحداثإذا كان من الصعب تقییم  •

لضمان رصد  یمكن استخدام تعریف أوسع 
 نزالء، خاصةً النزالءوفحص جمیع ال

 ة، والعاملینشدیدالمعّرضین لمخاطر 

و/او  19-كوفیدالمقابلة المباشرة مع مریض  •
 برعایتھ. القائم

والزائرین وجمیع  نزالءلبا وضع قائمة •
خالل اإلطار الزمني ذي  ینالعاملالموظفین 

 الصلة 
ق أو مدیر المرفق  •   المقابلة مع منّسِ

 سیاق معروف ، ولكن المخالطین غیر معروفین
ن  عاملی  عاملون في مجال الرعایة الصحیة: أيّ  • الرعایة الصحیة  أماكن

في ، 19-مریض بكوفیدباشرة لم ینمخالط
بمعدات الوقایة   التقیّد بصرامة دامعانحاالت 

   .الشخصیة 
أي : أثناء االستشفاء معّرضون نومخالط •

أو   في نفس الغرفةمریض یدخل المستشفى 
، زّوار 19-یتقاسم نفس الحمام مع مریض بكوفید

؛  المریض، أو مریض آخر في نفس الغرفة
 أخرى حسبما یملیھ تقییم المخاطر أوضاع 

أثناء زیارات العیادات  معّرضون نومخالط •
شخص في غرفة االنتظار أو بیئة  : أيّ الخارجیة

ً  تیوقتفي نفس ال مغلقة مكافئة كحالة  تماما
 في القائمة كمخالطینبغي إدراجھ  19-كوفید

من مریض  أي شخص على مسافة متر واحد •
 15>لمدة  المستشفىفي أي جزء من  19-كوفید
 دقیقة 

    

الذین اختلطوا مباشرةً  ین عاملحدید جمیع الت •
على   تواجدواأو الذین  19-كوفید بمریض

 19-من مریض كوفیدمسافة متر واحد 
دقیقة  15>معدات للوقایة الشخصیة لمدة بغیر

 (كاھن مثالً) لطة مباشرةدونما مخا
الذین أُدِخلوا المستشفى  المرضىمراجعة قائمة  •

 نفس الحمام ل غرفة ُمشاِركة في نفس الغرفة أو 
بالزائرین الذین زاروا المریض أو  قائمة وضع •

في نفس الغرفة خالل اإلطار مریضاً آخر 
 الزمني ذي الصلة 

  اتصالمدى ید لتحدإجراء تقییم محلي للمخاطر  •
، كما في بالموضوع إضافیة تعّرضاتأي 

 مرافق الطعام المشتركة
 

 

شخص على مسافة متر واحد من مریض أي  • النقل العام أو المشترك
  دقیقة 15>لمدة  19 -كوفید

 19-مخالطة جسدیة مباشرة مع مریض بكوفید •
صفّین من مریض أي شخص جالس على مسافة  •

دقیقة وأي عامل (في   15>لمدة  19-بكوفید
خالط مباشرةً م )مثالً  طیرانلل طاقمقطار أو 

     للحالة

إال في حالة   المخالطید تحد ال یمكن عموماً  •
 تخصیص المقاعد

االتصال بسلطات شركات الطیران/النقل یتعین  •
ات بیانوللحصول على تفاصیل الركاب 

 الطیران  ترحال
في حالة النقل العام أو المشترك حیث ال تتوفر  •

مقاعد مخصصة، قد یلزم  قوائم بالركاب أو 
تحدید الإصدار بیان إعالمي لمطالبة الركاب ب

البیان اإلعالمي  وّضحویمكن أن ی. الذاتي
ومكان الركوب  زمنتاریخ و

والمحطات على الطریق، والوصول/الوجھة 
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 المخالطینطرق تحدید  مكانبحسب ال ةالمحدد ةالمخالط مكانال
مخالط ك الذاتيتحدید المع مطالبة األشخاص ب

 محتمل
أماكن أخرى وتجّمعات 

محددة جیداً (أماكن العبادة، 
أماكن العمل، المدارس،  

األحداث االجتماعیة 
 الخاصة)

شخص على مسافة متر واحد من مریض  أي •
 دقیقة 15>لمدة  19 -كوفید

 19-مخالطة جسدیة مباشرة مع مریض بكوفید •
عند یجوز ، حداثإذا كان من الصعب تقییم األ •

أي   أن یُعتبر بمثابة مخالط  تقییم المخاطر
محصورة  شخص بقي في نفس البیئة المغلقة وال

  19-كوفیدبتماماً مثل مریض 

إجراء تقییم محلي للمخاطر والتعاون مع  •
مین/القیادات إلخطار المخالطین المنظِّ 

(على سبیل المثال المحتملین إما إیجاباً أو سلباً 
لقطاع  ’إعالمیةوتحذیریة ’من خالل رسائل 

 )مستھدف من الحاضرین المحتملین
، مثل القادة التواصل مع جھات التنسیق •

وي على  لتي تنطا األحداثالدینیین، بشأن 
حذیر الت’إلذكاء الوعي ( محتملنتقال ا

 )’واإلعالم
العمل من االجتماعیة الخاصة،  حداثفي األ •

 واقع تسجیل الضیوف وقوائم الحجز
إصدار بیان إعالمي  النظر فيعند الضرورة،  •

مطالبة الناس  ، مع حدثیحدد یوم وتوقیت ال
  مخالط محتملك الذاتيتحدید الب

 

 إعالم المخالطین

ً أو االتصال بكل مخالط البدء ب. وینبغي 19-فیدكوع قائمة باألشخاص الذین خالطوا مریض المخالطین وض تتبعبعلى الفریق المعني  ھاتفیا
  . ویتعین تزوید كل فرد مؤكد كمخالط بمعلومات بشأن ما یلي:بالتاليرصدھم  لزممستوفین لتعریف المخالط ویشخصیاً لتحدید ما إذا كانوا 

  المخالطین، ومعلومات عن الحجر الصحي.  تتبعل اإلجراءات واألساس المنطقي •
 . الحجر الصحيبشأن  إضافیة العنایة بھم. انظر إرشاداتأین سیتم إخضاعھم للحجر الصحي وكیف ستجري  •
 بإحساسشعور الأو  قیاسالى (بحسب الحم ك أي أعراض، خاصةً یشمل ذل فترة الرصد. وأثناء  تھامتابعاألعراض المطلوب ما ھي  •

 ضیقأو األنف أو احتقان أنفي،  في سیالنأو سعال، أو الحلق،  في لى األقل مما یلي: احتقانانتفاضات) أو واحد ع وجودأو  محموم
  إسھالو حاسة الشم أو التذوق، ألفقدان  أو ألم عضلي،  أو التنفس،  في النفس أو صعوبة في

اإلجراءات  ھي وما ) كیفیة العزل الذاتي2الجھة المطلوب إبالغھا، ھي ) ما 1، بما في ذلك وعكتالشعور بعملھ في حالة اذا یجب م •
 الختبار والعالج.غراض اقائمة ألآلیات اإلحالة ال ھي ما) 3ین)، یدالمطلوب اتخاذھا (النظافة الصحیة التنفسیة ونظافة ال االحترازیة

  ھم الشخصیة.معلوماتیتم استخدام ومعالجة وتخزین في ذلك كیف س، بما حمایة البیانات •
   یطرحھا المخالط. مخاوف أو ىخرأ ةنمعیّ  اتاستفسار أيّ  •

عند تعذُّر المعلومات ھاتفیاً أو شخصیاً، وإن كان یمكن النظر في نُُھج بدیلة مثل الرسائل النصیة والرسائل اإللكترونیة  ویجب كوضع أمثل توفیر  
  مباشر.إجراء اتصال 

 
 اً یومیّ  مخالطینالرصد إدارة و

 الحجر الصحي

 غرضمل ُمعدي أو لمرض، بیكونون قد تعّرضوا لعاولكن ربما  معتلّین غیر شخاصأ ،لفصأو  ،نشطةأتقیید الحجر الصحي لألشخاص ھو 
عن   أشخاص معتلّین أو مصابین بالعدوى عن العزل، وھو فصلرصد أعراضھم وضمان االكتشاف المبكر للحاالت. ویختلف الحجر الصحي 

     .ھنالحجر الصحي و التلوث. ویمكن االّطالع على اعتبارات تفصیلیة بشأن ااآلخرین لمنع انتشار العدوى أ
 
  الیومي رصدال

وتشمل العتالل.  أي عالمة لالمخالطین المكلّفین برصدھم لمتابعة  المخالطین و  تتبعیشیر الرصد الیومي إلى التواصل المنتظم بین الفریق المعني ب
  خیارات الرصد الیومي ما یلي:

ن یالقائم  علىصیاً. وینبغي  رصد أي عالمات وأعراض محتملة ھاتفیاً أوزیارتھم شخب،  المخالطین  تتبعالمعني بفریق  ال  بواسطةالمباشر    رصدال
    التباعد الجسدي. مراعاة االحترازیة المعیاریة واإلجراءات تنفیذ  المخالطین تتبعب

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
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اإلبالغ الذاتي القیام بخالطین. ویتعین  الم  تتبعلفریق المعني بإلى ا  ذاتي وإبالغ أي عالمات وأعراض حیث یقوم المخالطون برصد  ،  اإلبالغ الذاتي
  اإلبالغ الصفري).یومیاً، حتى في حالة عدم وجود عالمات أو أعراض ( ما یسّمى 

. یومي بشكلالمخالطین  تتبعل استمارةالمخالطین جمع معلومات عن العالمات واألعراض من كل مخالط على  تتبعویتولى القائمون على 
الحد األدنى   2). ویبیّن الجدول نظر القسم المتعلق بتكنولوجیا المعلومات(اما أمكن حیثالبیانات  إلدراجاألدوات اإللكترونیة استخدام  ویجب

     .المخالطین تتبعھا على استمارة إدراج للمعلومات المطلوب
 

 المخالطین تتبعاستمارة  الُمدَرجة علىة ساسیّ األمعلومات ال: 2الجدول 

 
 لبیانات المطلوبةلالحد األدنى  المعلوماتنوع 

 
 المخالط تحدید

 ة واحدة)مرّ إدخال ل(
 

 خالط) للمالفریدة(الھویة  •
 حدثالموصولة أو ھویة ال  یةحالة المصدرالھویة  •
 االسم الكامل •
 ا أمكن)حیثمالعنوان (والموقع الجغرافي  •
 لالتصالأخرى رقم الھاتف و/أو تفاصیل  •
تصاالت السلكیة متغیر لالستقبال الالاأماكن مھمة في ( ةالبدیل االتصالتفاصیل  •

   والالسلكیة)
 معلومات دیموغرافیة

 ة واحدة)مرّ دخال ل إ(
 

 متى كان غیر معروف)تاریخ المیالد (أو السن  •
 نوع الجنس  •
، العاملین في مجال النقل، مھن  (لتحدید العاملین في مجال الرعایة الصحیةالمھنة  •

 )عرضة للمخاطرأخرى 
 الحالة المصدریة العالقة ب •
  ة)نوعتفئات سكانیة م األماكن التي تضم(في اللغة  •

 ةنوع المخالط
 ة واحدة)مرّ ل إدخال(
 

 مجتمع، مرفق صحي، غیر ذلك) عمل،مكان ، منزلنوع المخالطة ( •
 19-كوفیدیض مرتاریخ آخر مخالطة مع  •
  في فئة لتصنیف المخالطین  ھذه البیانات (یمكن استخدام تواتر ومدة التعّرض •

 جمیع المخالطین)  تتبعمحدودة بدرجة ال تسمح ب  لمواردنت ااإذا كأقل  و  أشدتعّرض  
     العوامل المؤثّرة على ضعف المخالطین •

 متابعة یومیة للعالمات واألعراض
 إدخال یومي) خانات(
 

  ومبلغ عنھا أو ُمشاَھدة)، متصّورة أو بحسب القیاس(حمى  •
أو  األنففي الحلق، أو سعال، أو سیالن  في : احتقانعالمات وأعراض أخرى •

أو فقدان  ، يعضلألم اأو  التنفس، في أو صعوبةالنفس  في أو ضیق ،احتقان أنفي
     حاسة الشم أو التذوق، أو إسھالل

نقل (عدم تواجد المخالطین،  عدم اإلبالغ عن العالمات واألعراض الیومیة    أسباب • متابعةلا غیاب أو فقدال
 المتابعة)فقد ، الموضع

 (إن كان معروفاً) جدیدالعنوان ال •
 اإلجراءات المتخذة إذا ظھرت أعراض

 ة واحدة)مرّ ل إدخال(
 أعراض ظھور تاریخ بدایة  •
 ووجود عوامل ضعف)معاییر اإلحالة (استناداً إلى الوخامة السریریة  •
 مرفق آخر للعزل الذاتي، مستشفى)مكان المخالط (عزل ذاتي بالمنزل،  •
 ھاجمعما إذا كان قد تم أخذ عینة، تاریخ  •

 
 

لعثور أو استكشاف وسائل أخرى ل واألصدقاءقارب األ سؤالالمخالطین  تتبع، ینبغي للفریق المعني بالمخالطینالوصول إلى  في حالة تعذُّر
المخالطین زیارتھم.  تتبععلى فریق ا ، یتعین)لخدمة الطبیةالستجماع (منطقة اافإذا انتقل المخالطون إلى أماكن معروفة في نفس منطقة علیھم. 

  یقوم بالمتابعة.ول عن مناطق االستجماع المذكورة لالمخالطین المسؤ تتبعیجب إبالغ فریق  المخالطون إلى منطقة استجماع أخرى،وإذا انتقل 

  الج في منطقتھ.اع مسار اإلحالة المقّرر لالختبار والعب، یتعیّن على الفرد الخضوع لعزل ذاتي، واتّ المخالطینأحد    ظھور أعراض علىفي حالة  

ً  14بـ 19-مریض كوفیدمع  فیھا المخالط بعد آخر مرة تالمس ھي مرحلة الرصدتنت  .19-دو إذا أصیب المخالط بكوفی، أیوما
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، یعاد ضبط 19-حالة كوفید لیصبحھم ل أحدتحوّ في نفس المنزل مثالً، و كتواجدھم، بعضھم البعضمن المخالطین على مقربة  كونوفي حالة 
 یوماً بعد آخر تعّرض للحالة الجدیدة.  14بعة إلى فترة المتا

 

  ةة خاصّ ات سكانیّ فئ
  ةالرعایة الصحیّ  مجالالعاملون في 

لمخاطر ل تقییم مفصّ ، ینبغي إجراء 19-كوفید حاالتإحدى ممن یعتنون ب ھمعّرضحتمل تالمفي مجال الرعایة الصحیة العاملین  فیما یخص
   وقت التعّرض. ض واستخدام معدات الوقایة الشخصیةلتقییم نوع التعرّ  ضالتعرّ 

(حسب تعریف المخالط) أن یتوقف عن العمل  یرتدي معدات مالئمة للوقایة الشخصیة وقت التعّرضعلى أي عامل معّرض لم یكن  •
  تعّرض.یوماً عقب آخر  14وللرصد الذاتي لمدة ویخضع للحجر الصحي 

للوقایة الشخصیة وقت التعّرض  مالئمة نھم ارتدوا معداتأبیفید حالتھم تقییم ولكن  19-یجوز للعاملین الذین تعّرضوا لمریض كوفید •
  العمل. أن یواصلوا

 في مكان عملھم.  19-بشكل یومي بإبالغ أي اعتالل إلى جھة التنسیق المعنیة بكوفیدن ینبغي أن یقوم العاملو •
نفس القواعد ومبادئ   اتِّباع  الرعایة الصحیة  مكانخارج    19-كوفید  تحاالحدى  ضین إلن في مجال الرعایة الصحیة المعرّ یالعامل  على •

ً الرصد     المجتمعیین.المخالطین ك تماما
  ات أخرىفئ

دوائر االختصاص التي تعاني من محدودیّة الموارد البشریّة والقدرات التكنولوجّیة،   تناسبالمخالطین بدرجة أكبر ل تتبعتطویع  یمكن •
كیز فقط على المخالطین المعّرضین لمخاطر ستدعي التر: مما قد ییةّ نساناإل  ألوضاعأو ا  الدخول الشدیدة االنخفاض  حاالتبما في ذلك  

ة العمومیة واالجتماعیة یالصحالتدابیر  إرشادات إضافیة بشأن  . وتتوفّر  برمتھ  المجتمع  یشملالً  ة وعلى المناطق التي ال تشھد انتقاشدید
ات ذات الموارد المحدودة، وفي السیاق  .ھناانخفاض القدرات والسیاقات اإلنسانیة  ت  حاالفي    19-بة لمواجھة كوفیدالستعداد واالستجال

  بون والماء النظیف.المنتجات األساسیة لمكافحة التلوث بین أوساط المخالطین، مثل الصایجب أیضاً ضمان توفیر 
 

  وتحلیل البیاناتمعالجة ات عملیّ 

 ق البیاناتتدّف 

بالحالة المصدریة  ، بما في ذلك الصلة قاعدة بیانات فيالمخالطین بشأن كل مخالط  تتبعتجمعھا األفرقة المعنیة بنبغي إدخال المعلومات التي ی
  ومعلومات عن وضع الرصد

التقاریر الذاتیة التي یرسلھا المخالطون مباشرةً. المخالطین، أو ب  تتبعویتعیّن تحدیث قاعدة البیانات بتفاصیل الرصد الیومیة التي یجمعھا القائمون ب
المخالطین والمشرفین    تتبعذات الصلة وتعمیمھا على القائمین بمؤشرات األداء  تجمیع التحالیل الوصفیة فضالً عن  المداومة بانتظام على  یجب  كما  

 علیھم.

د مشتركر في الوضع، عبر حالة، ینبغي ربط التغیّ  لیصبحوفي حالة تحّول مخالط  توضیحیة). ومن ، بقاعدة بیانات الحاالت (أي قائمة محدِّ
ت قاموقد  المخالطین والقوائم التوضیحیة للحاالت والنتائج المختبریة الفردیة. تتبعمشتركة تربط ستخدَم بشكل منھجي محدّدات الضروري أن تّ 

م خصیصاً إلدارة    برنامج حاسوبي، وھو تطبیق  Go.Dataبتطویر تطبیق    ھاذار بالجائحات واالستجابة لالشبكة العالمیة لإلن بین   عالقاتالمصمَّ
   .ھنامواد تدریبیة  كما توجد، ھنا Go.Dataویمكن االّطالع على معلومات بشأن تطبیق  ومتابعة المخالطین. والمخالطین الحاالت

 
 التحلیل

  ةلرئیسیّ رصد ارات المؤشّ 
مخالطین. وترد أمثلة في الجدول  ال تتبععنیة بمالمخالطین واألفرقة ال تتبعئیسیة یومیاً وتعمیمھا على القائمین بمؤشرات األداء الرینبغي تجمیع 

  المخالطین.  تتبع؛ وقد یلزم إیجاد مؤشرات إضافیة تبعاً لخصائص 3
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20Public%20Health%20and%20Social%20Measures%20for%20COVID-19%20Preparedness%20and%20Response%20Operations%20in%20Low%20Capacity%20and%20Humanitarian%20Settings.pdf
https://www.who.int/godata/about
https://openwho.org/courses/godata-en
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 الیومي  رصدمؤشرات ال: 3الجدول 

 خداماالست تعریفال مؤشرال
 طلوبالمالطون المخ  #ون/  شاَھدالمخالطون الم # ینشاَھدالمُ نسبة المخالطین 

(مقّسمین إلى طبقات بحسب المنطقة متابعتھم 
 )المخالط تتبعالجغرافیة، نوع المخالطة، القائم ب

 رصد التغطیة •
 تغطیة  األقل ناطقتحدید الم •
 في داءاألسوء  الوقوف على جوانب •

 المخالطین تتبع
 لمتابعةا فاقدينسبة المخالطین 

 > (تُحدَّد تحّكمیّاً بعدم المشاھدة لمدة
  یومین)

یومین  > لمدة المخالطون الذین لم یشاَھدوا #
متابعتھم (مقّسمین  طلوبالمخالطون الم # متتالیین/

المنطقة الجغرافیة، نوع  إلى طبقات بحسب
   المخالطة)

باستمرار  تشھدالتي  تحدید المناطق •
  أعلى  انتشار أقل ومخاطر تغطیة

تحدید المخالطین الفردیین المطلوب  •
 (حیثما سمحت الموارد)تحدید مكانھم 

 نصبحوینسبة المخالطین الذین 
 ھابحاالت مشتبھاً 

  مخالطونال # /الجدیدة  الحاالت المشتبھ بھا #
 ممتابعتھ طلوبالم

قد یشیر (المخالطین  تتبعرصد جودة  •
عدم وجود حاالت مشتبھ بھا في أوساط 

  صرامةللالرصد   افتقارإلى المخالطین 
 )بالقدر الكافي

 نصبحوی ننسبة المخالطین الذی
 حاالت مؤكدة

المخالطین  من  #الحاالت المؤكدة الجدیدة/  #
 المطلوب متابعتھم

 دینامیات الفاشیة تتبُّع •

نسبة الحاالت الجدیدة من 
 المعروفینالمخالطین 

  # /الحاالت المؤكدة حدیثاً في أوساط المخالطین #
 الحاالت المؤكدة حدیثاً 

  جودة واكتمال تحدید المخالطین تَتَبُّع •

ظھور من بدایة المنقضي الوقت 
 األعراض إلى تأكید الحالة

المنقضیة بین بدایة ظھور  الساعات/األیام #
   وعزل/تأكید الحالة األعراض لدى المخالط

المخالطین لتحدید  تتبعأداء تَتَبُّع  •
  الحاالت بسرعة

 

 المخالطین تتبعفي مجال  العاملة القوى 

الطین المطلوب اقتفاؤھم، والدعم  المخالطین على عدة عوامل، بما في ذلك العدد التقدیري للمخ  تتبعفي مجال    متطلبات القوى العاملة  یعتمد تقدیر
السیاسي، والمخاوف -والسیاق االجتماعيلوصول إلى المجتمعات المتضررة والمخالطین، والسیاق الثقافي، ل اللوجستي المادي والتكنولوجي

سلطات الصحة العمومیة تعیّن أن تستعرض وی. بصفة یومیة اتي مقابل الزیارات الشخصیةاإلبالغ الذمثل  المخالطین تتبعاألمنیة، وطرائق 
   بأحجام كافیة.المخالطین  تتبعمن القائمین ب عاملةالقوى ال المحلیة وأن تخطط لتدبیرمتطلباتھا 

تخطیط القوى العاملة لمساعدة الدول األعضاء على تخطیط احتیاجاتھا من القوى العاملة. ومن بشأن  أدوات وقد أعدت منظمة الصحة العالمیة 
معدالت تقل أو  نتقالالمخالطین في األوقات التي ینعدم فیھا اال تتبعة بدرجة كافیة لوإعداد قوى عاملة كبیر اختیار البدء مبكراً في الضروري

    .حدوثھ
 

 المخالطین تتبعلقائمین بامالمح تحدید 

القراءة والكتابة، ومھارات معرفة م من یتوافر لدیھم مستوى مالئمثل من مجتمعھم ذاتھ، على أن على النحو األالمخالطین  تتبعن بوالقائم یُختار
بالجوانب  لمام، مع ضرورة اإلذاتھاجري اختیارھم من مجتمعاتھم ة السائدة. ویجب أن یإتقان اللغة المحلیة، وفھم السیاق والثقافوتواصل قویة، 

األخالقیة  مبادئالوقایة والمكافحة، وكیفیة رصد العالمات واألعراض، فضالً عن ال تدابیركذلك و ،والتدریب علیھا 19-نتقال كوفیداألساسیة ال
  .مجال الصحة العمومیةفي والحجر الصحي لترّصد بشأن ا

ومیة، حككثیرة، بما في ذلك الحكم المحلي، والمجتمع المدني، والمنظمات غیر ال  أماكنالمخالطین من    تتبعالقائمین ب  وادر العاملینكجلب  ویمكن  
. ب الظروف ذلكالمخالطین ما لم تتطلّ  تتبعللقیام ب ةطبی أطقم عیینال ینبغي تلبة الجامعیین، والمتطوعین المجتمعیین، وما إلى ذلك. ووالط

 ورصد الجودة.الدعم التقني واللوجستي وحل المشاكل  المخالطین لتوفیر تتبعالمعنیة بخصیص مشرفین لجمیع األفرقة ویتعین ت

، 19-عامل مع المخالطین أو المرضى المشتبھ بإصابتھم بكوفیدمتر) عند الت 1>على مسافة آمنة (الحفاظ المخالطین  تتبعجمیع القائمین بعلى و
    .أخرى في مواضع، على النحو الموصى بھ ھاخارججیدة التھویة أو مناطق  داخلویفّضل أن یُجروا المقابالت 

   تطویعھا لتناسب االحتیاجات المحلیة. یمكن تدریبات وقد أعدّت منظمة الصحة العالمیة 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov
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 المعدات واللوجستیات

أو مواد   ،أو النقل  ،تحدید الھویة الرسمیة، مثل وسائل  خدمات لوجستیة أخرىالمخالطین إلى دعم إداري ومادي و  تتبعقد تحتاج األفرقة المعنیة ب
قنعة ومطھرات األیدي المخالطین باأل تتبعكما یجب تزوید القائمین بھاتفي, ، أو ھواتف نقالة، وائتمان ورقیة لتسجیل المعلوماتإلكترونیة أو 

 النحو المالئم. والقفازات على 

  تكنولوجیا المعلومات
 

 أنواع األدوات 

إنھ یمكن أن یجعلھ أكثر كفاءة وأن ییّسر التنفیذ على  المخالطین، ف تتبعلیس ضروریّاً لاألدوات التكنولوجیة وتكنولوجیا المعلومات توفّر  رغم أن 
م تطبیق البرنامج الحاسوبي  قدونطاق كبیر.     طین والترصد في حاالت الفاشیات.المخال تتبع، على سبیل المثال، لدعم Go.Dataُصّمِ

بیان التعرضات لتحركات الناس  التي تقتفي الدنوّ وتوجد أدوات أخرى لإلبالغ الذاتي عن األعراض من قِبَل المخالطین، فضالً عن تطبیقات  
ستخدمة المُ   تكنولوجیا المعلوماتدوات  ألأكثر شمولیة    مراجعةالمحتملة إلى أشخاص آخرین ومنھم. وتعكف منظمة الصحة العالمیة على إجراء  

ً  وسیتم إصدارھا  ،المخالطین تتبعل    .قریبا
 

 حمایة البیانات

 تتبعت وخصوصیة البیانات على جمیع مستویات أنشطة معلومات الصحة العمومیة وحمایة البیانایجب مراعاة المبادئ األخالقیة بشأن 
   المخالطین. وعلى األخص: تتبعمخالطین، وعند تنفیذ أدوات ال تتبعالمخالطین، وفي كل األنشطة التدریبیة المتعلقة ب

 لبلدان التي تنفَّذ فیھا النظم.یة لونالخصوصیة وحمایة البیانات وفق األُُطر القان ضوابط لضمانوضع یجب  •
بیانات بشكل المخالطین بالمبادئ األخالقیة لتداول المعلومات الشخصیة، بما یضمن إدارة ال تتبعیجب أن یتقیّد أي شخص ضالع في  •

 رام الخصوصیة طوال العملیة اإلجرائیة. مسؤول واحت
لتحقیق ذلك لما یمثلھ من أھمیة تعمیم كیفیة تداول وتخزین واستخدام البیانات على أولئك المعنیین بطریقة واضحة وشفافة. ویلزم  •

 المخالطین. تتبعؤثر على فعالیة برامج صداقیة والمشاركة، فضالً عن تجنب المفاھیم المغلوطة التي قد تالم
 الحفاظ على حمایة البیانات وفقاً للوائح التنظیمیة الوطنیة.المخالطین قبل االستعمال لضمان    تتبعالمستعملة لینبغي تقییم األدوات الرقمیة   •

 

 اإلرشادات إعداد أسالیب
 

خارجیین للتعقیب میمھا على شركاء عداد مسودة لھذه اإلرشادات المبدئیة وتعبإمن موظفي منظمة الصحة العالمیة قام فریق توجیھي داخلي 
ً من خبراء مخضرمین  الفاشیات واالستجابة  لكشف عنفي مجال األمراض الُمعدیة، والترّصد، واعلیھا. وكان ھذا الفریق الخارجي مؤلفا

 لمواجھتھا.
 

 المراجع
 ة)(إرشادات مبدئیّ  19-كوفیدلمواجھة  الستعداد والتأّھب واالستجابةبشأن ا اإلجراءات الحرجةة. ة العالمیّ مة الصحّ منظّ  -1

)for-saction-response-and-readiness-preparedness-detail/critical-https://www.who.int/publications-ة) (باالنكلیزیّ 
19-covid 2020آذار/مارس  19، تم االّطالع في( 

ة) نكلیزیّ ة) (باإل(إرشادات مبدئیّ  19-وفیدك ومجموعات حاالتي حاالت تقصّ  بشأنة. اعتبارات ة العالمیّ مة الصحّ منظّ  -2
19-covid-of-clusters-and-cases-of-investigation-the-in-detail/considerations-https://www.who.int/publications(  تم ،

  )2020ن/أبریل نیسا 2االّطالع في 
 ة)نكلیزیّ ة) (باإل(إرشادات مبدئیّ  19-ة لكوفیدفحوص المختبریّ ة الة. توصیات بشأن استراتیجیّ ة العالمیّ مة الصحّ منظّ  -3

19-covid-for-actions-response-and-readiness-preparedness-detail/critical-https://www.who.int/publications(  تم ،
  )2020آذار/مارس  22االّطالع في 

) 19-كوفیدالحجر الصحي لألفراد في سیاق احتواء مرض فیروس كورونا (ب المتعلقةعتبارات الة. اة العالمیّ مة الصحّ منظّ  -4
nCov-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-ة) (إرشادات مبدئیّ 

ara.pdf-2020.1-IHR_Quarantine 2020آذار/مارس  19، تم االّطالع في(   
 

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
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
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على  وتواصل منّظمة الصّحة العالمیّة رصد الوضع عن كثب لمتابعة أي تغیّرات یمكن أن تؤثّر على ھذه اإلرشادات المبدئیّة. وإذا طرأ تغییر 
 ةأّيٍ من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات محدّثة إضافیّة. وبخالف ذلك، تبقى وثیقة اإلرشادات المبدئیّة ھذه صالحة لمدّ 

 عامین من تاریخ إصدارھا. 
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