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ثة  ــخة محدَّ ــور في من اهذه الوث�قة نســــــــــ ــبب لمرض عنوان "طرق انتقال الفتحت   2020مارس    آذار/  29لموجز العلمي المنشــــــــــ  یروس المســــــــــ

ــمن ما أت�ح من البینات العلم�ة 19-كوفید ــأن التدابیر االحت�اط�ة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها"، وتتضـــــ ــ�ات �شـــــ : اآلثار المترت�ة على التوصـــــ
 .19-، أي الفیروس المسبب لمرض �وفید2-الجدیدة المتصلة �انتقال فیروس �ورونا المسبب للمتالزمة التنفس�ة الحادة الوخ�مة

 
 لمحة عامة

 
ــ�ة الحادة الوخ�مة ، )SARS-CoV-2( 2-�عرض هذا الموجز العلمي لمحة عامة عن طرق انتقال فیروس �ورونا المســــــــــــبب للمتالزمة التنفســــــــــ

ــابین �ه، وآثار ذلك على التدابیر االحت�اط�ة الالزمة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها داخل الهو  وما مرافق معروف عن توقیت انتقاله من المصـــــــ
لالســـتعراضـــات الســـر�عة التي تناولت   موجزاً   ل تجم�عاً ل هذا الموجز العلمي اســـتعراضـــًا منهج�ًا للموضـــوع. بل �شـــكّ الصـــح�ة وخارجها. وال ُ�شـــكّ 

مة المتوافرة على خوادم  ُنشِ  ما الصحة العالم�ة ، سواء تلك التي أجرتها منظمة  الدراسات المبدئ�ةر في المجالت الُمحكَّمة والمسودات غیر الُمحكَّ
�العدید  . وقد اسـُتفید في إعداد هذا الموجز أ�ضـًا  المذ�ورة  ن�غي تفسـیر تلك النتائج األول�ة �حذر في ظل غ�اب تحك�م المنشـوراتأو شـر�اؤها. و�

مة الصـحة العالم�ة عد مع الفر�ق االسـتشـاري المخصـص لبرنامج الطوارئ الصـح�ة التا�ع لمنظمن المناقشـات التي دارت �طر�قة االجتماع عن �ُ 
ته ومكافح 19-، والفر�ق المخصــــص إلعداد اإلرشــــادات المتعلقة �الوقا�ة من �وفید19-فیدالمعني �التأهب واالســــتعداد واالســــتجا�ة لجائحة �و 

  التا�ع لمنظمة الصحة العالم�ة، و�االستعراض الذي أجراه الخبراء الخارجیون ذوو الخلف�ات التقن�ة ذات الصلة �الموضوع.
 

في مكـافحـة المرض عن طر�ق قمع انتقـال   )1( 19-و�تمثـل الهـدف الشـــــــــــــــامـل للخطـة االســــــــــــــترات�ج�ـة العـالم�ـة للتـأهـب واالســــــــــــــتجـا�ـة لكوفیـد
ــیر البینات الحال�ة إلى أن فیروس �وروناوالوقا�ة من المرض والو  الفیروس ، وهو الفیروس المســــبب لمرض 2-ســــارس-ف�ات المرت�طة �ه. وتشــ

ونوع  ه،وتوقیت روس بین الناس، ینتشر في الغالب �طر�ق االنتقال من شخص إلى آخر. ومن المهم للغا�ة أن نفهم ��ف�ة انتشار الفی19-كوفید
ــع ما ی ــر فیها قبل وضــ ــ�اقات التي ینتشــ ــر الســ ــح�ة العموم�ة وتدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها من أجل �ســ ــم �الفاعل�ة من التدابیر الصــ تســ

 سالسل انتقاله. 
 

 طرق انتقال الفیروس
 

ــم �إ�جاز الطرق التي �مكن أن ینتقل بها فیروس �ورونا ــف هذا القســـ ــا-�صـــ   ،وعن طر�ق الهواء  ،المخالطة والقطیراتانتقاله �، ومنها  2-رسســـ
ومن الحیوان إلى اإلنســـــــــان. وتتســـــــــبب اإلصـــــــــا�ة �فیروس   ،ومن األم إلى الطفل  ،وعن طر�ق الدم ،الطر�قة البراز�ة الفمو�ة�و   ،أدوات العدوى �و 

حتى الوفاة، وخ�مة  إلى   ةة �المرض بدرجة من خف�ففي اعتالل في الجهاز التنفســـــي یتراوح من اإلصـــــا�  �صـــــفة أســـــاســـــ�ة،  ،2-ســـــارس-كورونا
  تظهر على �عض المصابین �الفیروس أي أعراض. وال
 

 االنتقال عبر المخالطة والقطیرات
 

من خالل   أو غیر م�اشــــــــرة أو لصــــــــ�قةً  م�اشــــــــرةً  من خالل مخالطة المصــــــــابین �ه مخالطةً   2-ســــــــارس-انتقال فیروس �ورونا �حدث�مكن أن  
ت الجهاز التنفســــي أو قطیراته التي ُتطرد من الجســــم عندما �ســــعل الشــــخص المصــــاب أو �عطس أو �ة، مثل اللعاب أو إفرازااإلفرازات المصــــا
ات  م�كرومترات، في حین ُ�شـــــــــــــــار إلى القطیر  10-5>قطرهـا  یبلغ    التيهي القطیرات    وقطیرات الجهــاز التنفســــــــــــــي )10-2یتكلم أو �غني. (

االنتقال عبر قطیرات الجهاز التنفســــــــي  ث�حدو�مكن أن  )11(.  (اله�اء الجوي) م�كرومترات �اســــــــم َنوى القطیرات أو األیروســــــــول 5< ال�الغة
ض تنفســـــ�ة (مثل الســـــعال أو شـــــخصـــــًا مصـــــا�ًا (أي �كون على ُ�عد متر واحد منه) تظهر عل�ه أعرا  لصـــــ�قةً  عندما �خالط شـــــخص ما مخالطةً 

فم الشخص الُمعرَّض روف، �مكن أن تصل قطیرات الجهاز التنفسي التي تحتوي على الفیروس إلى  العطس) أو یتحدث أو �غني؛ ففي هذه الظ
الم�اشرة المنطو�ة  االنتقال �المخالطة غیرحدوث لإلصا�ة أو أنفه أو عینه، و�مكن أن تؤدي إلى إصابته �العدوى. وقد �كون من الممكن أ�ضًا  

 االنتقال �أدوات العدوى) (انظر أدناه).أي مالمسة بین مستقِبل مستعد وجسم أو سطح ملوث ( على
 

 الهواء عبراالنتقال  
 

ــار العامل الُمعدي الناجم عن انتثار نوى القطیرات (األیروســــــــــول) الذي �ظل معد�اً  الهواء عند تعل�قه في   ُ�عرَّف االنتقال عبر الهواء �أنه انتشــــــــ
ألیروســول لدة عبر الهواء خالل اإلجراءات الطب�ة المولِّ   2-ســارس-�حدث انتقال فیروس �وروناو�مكن أن    )11(طو�لة ووقت ممتد. لمســافات 

   

ــ�ة الحادة الوخ�مة  ــبب للمتالزمة التنفســــ : 2-انتقال فیروس �ورونا المســــ
 اآلثار المترت�ة على احت�اطات الوقا�ة من العدوى 
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إمكان�ة  إلى جنب مع المجتمع العلمي، في مناقشــة وتقی�م    منظمة الصــحة العالم�ة، جن�اً  تنشــط حال�اً و   )12(دة لألیروســول"). ("اإلجراءات المولِّ 
قة الردیئة ، خاصـــًة في األماكن المغلمن عدمه  دة لهعبر األیروســـول في غیر حاالت اإلجراءات المولِّ  �ذلك  2-ســـارس-فیروس �وروناانتشـــار 
 التهو�ة.

 
 عبر األیروســــــــول.   2-ســــــــارس-ز�اء التدفق نشــــــــوء فرضــــــــ�ات عن اآلل�ات المحتملة النتقال فیروس �ورونایفیز�اء هواء الزفیر وفوقد نتج عن  

م�كرومترات) عن طر�ق  5(< مجهر�اً  د أیروسـوالً من قطیرات الجهاز التنفسـي تولِّ   ) أن عدداً 1یلي: (نظر�ات إلى ما . وتشـیر هذه ال)13-16(
العادي، حیث �خرج في صــورة زفیر. ومن ثم، �مكن للشــخص ذي االســتعداد أن �ســتنشــق ینتج عن التنفس والتكلُّم   ) وأن أیروســوالً 2(؛ الت�خیر

ال  �العدوى إذا �ان األیروسول �حتوي على الفیروس �كم�ة تكفي إلحداث العدوى داخل المستقِبل. ومع ذلك، التز األیروسول، و�مكن أن �صاب 
تنفسـي التي تت�خر لتولید األیروسـول، والجرعة المعد�ة من الفیروس المسـتمر في نسـ�ة نوى القطیرات التي تخرج مع الزفیر أو قطیرات الجهاز ال

 )17( لعدوى في شخص آخر غیر معروفة، ولكنها خضعت للدراسة في فیروسات تنفس�ة أخرى.الح�اة الالزمة لإلصا�ة �ا
 

ــات التجر�ب�ة �م�ًا القطیرات ذات األحجام  ــلِّ  المختلفة التي ت�قى محمولةً وقد حددت إحدى الدراســ م في الهواء أثناء الكالم العادي. ومع ذلك، ُ�ســ
ــ�ة العم ــتقل، التي لم ُیَتحقَّق  المؤلفون �أن هذا �عتمد على فرضـ ــر وفیروس �وروناَ�عُد  ل المسـ ــحة انط�اقها على ال�شـ ــارس-من صـ   )18(  .2-سـ

، وذهب آخر إلى أن  )19(ل من خالل الســـــعال والتكلُّم  وانتهى نموذج تجر�بي حدیث آخر إلى أن األفراد األصـــــحاء �مكن أن ینتجوا األیروســـــو 
ــ�مات أثناء التكلُّم، مع ز�ادة المعدالت في حالة ز�ادة ســـــــــــــعة التَّ ثمة ت�اینًا �بیرًا بین األفراد من حیث معدالت ان�عاث الج وحتى   )20(َلفُّظ. ســـــــــــ

بها على مســـار  الفیروس بهذا النوع من مســـارات األیروســـول؛ و�لزم إجراء مز�د من ال�حوث �النظر إلى اآلثار المحتمل ترتُّ  اآلن، لم یثبت انتقال
 االنتقال هذا. 

 
الطاقة في ظروف مختبر�ة خاضــعة ات النفاثة العال�ة  ذالدراســات التجر�ب�ة أیروســول من عینات معد�ة �اســتخدام الرذَّاإجراء إطار  نتج في وقد أُ 

للســــــــــ�طرة. وخلصــــــــــت هذه الدراســــــــــات إلى وجود الحمض النووي الر�بي (رنا) للفیروس في عینات الهواء داخل األیروســــــــــول لمدة تصــــــــــل إلى  
ــات  3 ــة من الدراسـ ــاعات في دراسـ ــة أخرى، حیث   16و  )21(سـ ــاعة في دراسـ ــاً سـ إلى وجود فیروس قابل للح�اة قادر على    انتهت األخیرة أ�ضـ

 وقد انبثقت هذه النتائج عن دراسة أیروسول مستحث تجر�ب�ًا ال �عكس ظروف السعال ال�شري العاد�ة. )22(التكاثر. 
 

م الرعا�ة إلى مرضــــى �وفیددت �عض فاوأ الذین تظهر علیهم أعراض، ولكن   19-الدراســــات التي ُأجر�ت في أماكن الرعا�ة الصــــح�ة حیث ُتقدَّ
ــول،  ال تنفَّذ إجراءات مولِّ  ــارس-وجود رنا فیروس �ورونابدة لألیروســـ ــي األخرى )28-23(  في عینات الهواء  2-ســـ ، في حین أن أعمال التقصـــ

ــابهة التي ُنفذت في �لٍّ  ــح�ة وغیرها انتهت إلى عدم وجود أي من رنا الفیروس؛ ولم تنتهِ المشـــــ ــات إلى وجود    من أماكن الرعا�ة الصـــــ أي دراســـــ
وضــــــــــــــمن العیـنات التي ُعِثر فیـها على رـنا الفیروس، ـ�اـنت �مـ�ة الرـنا المكتشــــــــــــــف ـ�أعـداد    )36-29(للحـ�اة في عیـنات الهواء.   الفیروس ـقابالً 

في عینات الهواء �عدم القدرة على  منخفضـــــــــة للغا�ة في �م�ات �بیرة من الهواء، وأفادت دراســـــــــة من الدراســـــــــات التي عثرت على رنا الفیروس 
ــي   )25(الكشــــف عن الفیروس في حالة قابلة للح�اة.  ــات اخت�ار تفاعل البول�میراز التنســــخي العكســ ــتخدام مقا�ســ وال ُ�عد الكشــــف عن الرنا �اســ

نه من التكاثر والعدوى (أي قابل للح�اة) وقادر على االنتقال والتسـبب على وجود فیروس في حالة تمكُّ   ) �الضـرورة مؤشـراً RT-PCRالمتسـلسـل (
 )37(في العدوى. 

 
دة ، دون تنفیذ إجراءات مولِّ 19-التي تناولت تعرُّض العاملین الصـــحیین للحاالت الدالة على �وفید وقد انتهت التقار�ر الســـر�ر�ة الصـــادرة حدیثاً 

رتداء �ما في ذلك اأي انتقال في المســــــتشــــــف�ات لدى تنفیذ االحت�اطات المتعلقة �المخالطة والقطیرات �طر�قة ســــــل�مة، حدوث لألیروســــــول، إلى  
النتقال في األیروســول وتشــیر هذه المالحظات إلى أن ا  )39  ،38(من عناصــر معدات الحما�ة الشــخصــ�ة.    ات الطب�ة بوصــفها عنصــراً الكمام

 قابالً   2-ســــارس-في هذا الســــ�اق. وثمة حاجة إلى إجراء مز�د من الدراســــات لتحدید ما إذا �ان من الممكن الكشــــف عن فیروس �ورونالم �قع  
ــولاألماكن التي ال ُتنفَّذ فیها أي إجراءات مولِّ للح�اة في عینات الهواء المأخوذة من  ــول في قد یؤد�ه األالدور الذي ماه�ة  و   ،دة لألیروســـــــ یروســـــــ

 االنتقال.
 

ا خـارج المرافق الطبـ�ة، فـقد ذهـبت �عض التـقار�ر عن الـفاشـــــــــــــــ�ات التي تـندلع في األمـاكن المغلـقة المزدحمـة لى احتمـال االنتـقال عبر إ  )40( أمـَّ
أو في قاعات فصـــــــول    )41(، أو في المطاعم  )7(األیروســـــــول، جن�ًا إلى جنب مع االنتقال عبر القطیرات، �ما �حدث أثناء ممارســـــــة الجوقة  

في أماكن   ول في المدى القصـیر، خصـوصـاً الفعال�ات، ال ُ�مكن اسـت�عاد االنتقال عبر األیروسـ ففي هذه  ).42( على سـبیل المثال الل�اقة البدن�ة
ــابین. ومع ذـلك، �شــــــــــــــیر ـما ُأجري    جـیدةً   اة تهوـ�ةً هوَّ مغلـقة محـددة، مـثل األـماكن المزدحمـة وغیر المُ  على ـمدى فترة طو�ـلة في ظـل وجود مصــــــــــــ

�فسـر أ�ضـًا االنتقال من إنسـان إلى  عبر القطیرات وعبر أدوات العدوى �مكن أن    إلى أن االنتقال  عن هذه المجموعات تقّصٍ من أعمال   تفصـیالً 
لت البیئات التي تســودها المخالطة اللصــ�قة لهذه المجموعات االنتقال من عدد صــغیر آخر داخل هذه المجموعات. وعالوًة على ذلك، ر�ما ســهَّ 

نظافة الیدین ولم ُتســـــتخدم الكمامات   (مثل أحداث االنتقال الخارق للعادة)، خاصـــــًة إذا لم ُتنفَّذمن الحاالت إلى العدید من األشـــــخاص اآلخر�ن 
 )34(الت�اعد البدني. التَّقیُّد �مع عدم 
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 االنتقال عبر أدوات العدوى 
 

وات  �مكن أن تؤدي إفرازات الجهاز التنفســي أو القطیرات التي �طردها األفراد المصــابون إلى تلو�ث األســطح واألشــ�اء، مما یؤدي إلى إ�جاد أد
، �اســــتخدام اخت�ار تفاعل للح�اة أو رنا الفیروس أو �لیهما معاً  قابالً   2-ســــارس-على فیروس �ورونا  عدوى (أي أســــطح ملوثة). و�مكن العثور

ــطح لفترات تتراوح   ــل، على تلك األسـ ــلسـ ــي المتسـ ــخي العكسـ ــاعات  بینالبول�میراز التنسـ ــب البیئة المح�طة (�ما في ذلك درجة و سـ أ�ام، على حسـ
ــًة ما یو  ــح�ة حیث ُ�عالَ  جد منه بتر�یزات مرتفعة في مرافقالحرارة والرطو�ة) ونوع الســـطح، خاصـ ــى �وفیدالرعا�ة الصـ   ،23  ،21(  19-ج مرضـ

االنتقال أ�ضــًا �طر�قة غیر م�اشــرة من خالل لمس األســطح في البیئة القر��ة أو  �حدثلذلك، قد   .)45  ،44  ،36  ،13-33  ،28  ،26  ،24
 م لمس الفم أو األنف أو العین.األش�اء الملوثة �فیروس مصدره شخص مصاب (مثل سماعة الطبیب أو مق�اس الحرارة) ث

 
ًا على أســطح معینة، فال توجد تقار�ر محددة تشــیر و�قاء الفیروس ح�  2-ســارس-لئن ُوِجدت بینات متســقة عن تلوث األســطح �فیروس �وروناو 

ــرًة إلى االنتقال عبر أدوات العدوى. فغال�اً  ــببها في ا م�اشـــــ ــطح المحتمل تســـــ ــون األســـــ ــخاص الذین یالمســـــ لعدوى �خالطون �ذلك ما �كون األشـــــ
نتقال عبر أدوات العدوى أمرًا صــع�ًا. ومع  التمییز بین االنتقال عبر قطیرات الجهاز التنفســي واالالشــخص المعدي مخالطًة لصــ�قًة، مما �جعل 

ــارس-ذلك، ُ�عتبر االنتقال �أدوات العدوى نمطًا محتمًال من أنماط انتقال فیروس �ورونا ــقة عن تلوث ، وذلك �النظر إلى النتائ2-ســـــــــ ج المتســـــــــ
 از التنفسي األخرى بهذه الطر�قة. و�مكان�ة انتقال فیروسات �ورونا وفیروسات الجه ،البیئة المح�طة على مقر�ة من الحاالت المصا�ة

 
 طرق االنتقال األخرى 

 
ــف عن رنا فیروس �ورونا ــارس-ُكشـ ــى و�رازهم.   2-سـ ــات   )50-46(في عینات بیولوج�ة أخرى، منها بول �عض المرضـ وانتهت إحدى الدراسـ

ــى.  إلى و  ــات �عمل مزرعة لعینات ب  )51(جود الفیروس في حالة قابلة للح�اة في بول أحد المرضــــــ   ،48(راز�ة. وُوِجد الفیروس في ثالث دراســــــ
  عبر البراز أو البول. 2-سارس-اآلن تقار�ر منشورة عن انتقال فیروس �ورونالم تظهر حتى لكن  )53 ،52

 
إمَّا في البالزما و�مَّا في المصـــل، و�مكان�ة تكاثر الفیروس في خال�ا الدم.   2-ســـارس-فیروس �ورونا عن رناالكشـــف �وأفادت �عض الدراســـات 

�عدم ال�قین؛ و�شــیر انخفاض الع�ار الفیروســي في البالزما والمصــل إلى أن خطر  اً ومع ذلك، ال یزال دور انتقال العدوى عن طر�ق الدم مشــو�
داخل   2-ســــــــــارس-وفي الوقت الحالي، ما من بینة على انتقال فیروس �ورونا  )54  ،48(قد �كون محدودًا.  انتقال العدوى عبر هذا المســــــــــار  

أن الب�انات ال تزال محدودة. وقد نشــرت منظمة الصــحة العالم�ة مؤخرًا موجزًا علم�ًا  ت إلى أجنتهن، على الرغم منالرحم من الحوامل المصــا�ا
رنا الفیروس قد ُعِثر علیها �اخت�ار تفاعل البول�میراز في عدد ال �أس   أجزاءو�شرح هذا الموجز أن    )55(.  19-الرضاعة الطب�ع�ة و�وفید  عن

، لكن الدراســات التي ُعِنیت �إمكان�ة عزل الفیروس من عدمه لم تكشــف عن  2-ســارس-هات المصــا�ات �فیروس �ورونا�ه من عینات لبن األم
للح�ـاة. وانتقـال الفیروس من األم إلى الطفـل یتطلـب وجود فیروس تنســــــــــــــخي وُمعـٍد في لبن األم، �حیـث �كون قـادرًا على    فیروس قـابالً وجود ال

ــتهدفة ف ــول إلى المواقع المسـ ــ�ع و�ذلك التغلب على الوصـ ــابتهي الرضـ ــت�ه في إصـ ــج�ع األمهات المشـ ــي المنظمة بتشـ  نأنظمته الدفاع�ة. وتوصـ
 )55( المؤ�دة إصابتهن �ه على بدء الرضاعة الطب�ع�ة أو االستمرار فیها.و أ 19-�كوفید

 
ــارس-ر البینات المتوافرة حتى اآلن أن فیروس �وروناظهِ وتُ  ــیب الخفاف�ش؛ یرت�ط ارت�اطًا وث�قًا �ف  2-ســ ــات بیتا �ورونا المعروفة التي تصــ یروســ

و�ضــــــافًة إلى أعمال   )57  ،56(انتقال العدوى في أقرب حاالت �شــــــر�ة معروفة ال یزال غیر واضــــــح.   ودور المضــــــ�ف المتوســــــط في تســــــهیل
، هناك أ�ضــًا عدد من الدراســات �جري  2-سســار -قصــي عن المضــ�ف المتوســط المحتمل (المضــ�فات المتوســطة المحتملة) لفیروس �وروناالت

ــا�ة �الفی ــین فهم قابل�ة اإلصـــ ــابین �فیروس إعدادها لتحســـ ــر المصـــ ــیر البینات المتوافرة حال�ًا إلى أن ال�شـــ روس في مختلف أنواع الحیوانات. وتشـــ
. ومع ذلك، )60(  نك الُمر�ى في المزارع، والمِ )59(، والقطط  )58(�مكن أن �صـیبوا الثدی�ات األخرى، �ما في ذلك الكالب    2-سـارس-كورونا

 ل تشكل هذه الثدی�ات المصا�ة خطرًا �بیرًا ینذر �انتقال الفیروس إلى ال�شر أم ال.الیزال من غیر الواضح ه
 

 متى �صیب المصابون �الفیروس اآلخر�ن؟
 

شــــار الفیروس عن أهم�ة معرفة ��ف�ة انت 2-ســــارس-ال تقل أهم�ة معرفة التوقیت الذي �مكن ف�ه للشــــخص المصــــاب أن ینشــــر فیروس �ورونا
نشــــرت المنظمة مؤخرًا موجزًا علم�ًا یرســــم الخطوط العر�ضــــة لما هو معروف عن التوقیت الذي �مكن ف�ه للشــــخص نشــــر (المبینة أعاله). وقد  
  )61(وخامة إصابته �المرض. درجة الفیروس، بناء على 

 
ثالثة  و یوم ن بیفي األشـــخاص قبل ظهور األعراض �مدة تتراوح   2-ســـارس-یروس �وروناالكشـــف عن رنا فإمكان�ة �إ�جاز، تشـــیر البینات إلى  

ــيالِحمل  بلوغ الأ�ام، مع مالحظة  ــتوى له  فیروســـــ ــه ،  أعلى مســـــ اخت�ار تفاعل البول�میراز، في وقت قر�ب من یوم ظهور األعراض، یل�ه ��ق�اســـــ
االخت�ار، �ما یبدو، بین أســــــــبوع وأســــــــبوعین في حالة  نت�جة و�شــــــــكل عام، تتراوح مدة إ�جاب�ة    )65-62  ،47( ج �مرور الوقت.انخفاض یتدرَّ 

بدرجة من خف�فة إلى    19-في حالة المرضى المصابین �مرض �وفیدأساب�ع أو أكثر  3الذین ال تظهر علیهم أعراض، وتصل إلى   األشخاص
بدرجة وخ�مة، ف�مكن أن تصــــــل إلى ما هو أطول من ذلك   19-المرضــــــى المصــــــابین �مرض �وفیدحالة  أمَّا في    )68-65  ،62(متوســــــطة. 

 )47(  .كثیراً 
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  المزرعةوقادر على نقل الفیروس إلى شـخص آخر. أمَّا الدراسـات التي تسـتخدم    عدٍ خص مُ وال �عني الكشـف عن رنا الفیروسـي �الضـرورة أن الشـ
  )61(في صــــــورة معد�ة من عدمه، فمحدودة في الوقت الحالي.    2-ســــــارس-الفیروســــــ�ة لمعالجة عینات المرضــــــى لتقی�م وجود فیروس �ورونا

من بین مرضـــــــى �عانون من المرض بدرجة من خف�فة   )69(للح�اة من حالة ال تظهر علیها أعراض،    ة�إ�جاز، ُعِزل فیروس في صـــــــورة قابلو 
ــطة حتى فترة تراوحت بین  ــابین �المرض بدرجة وخ�مة. أ�ام �عد   9و 8إلى متوســـ ــى مصـــ   )61(ظهور األعراض، وُعِزل لمدة أطول من مرضـــ

ــاد�ة المعنونة "معاییر إخ ــیل الكاملة المتعلقة �مدة التناثر الفیروســــــي في وث�قة منظمة الصــــــحة العالم�ة اإلرشــــ راج و�مكن االطالع على التفاصــــ
دة تناثر الفیروس القابل للح�اة في صـــفوف المرضــى  وثمة حاجة إلى إجراء مز�د من الدراســـات لتحدید م  )61(ل". من العز   19-مرضـــى �وفید

  المصابین.
 

�صـفة الذین تظهر علیهم أعراض أن �صـیبوا اآلخر�ن من خالل القطیرات والمخالطة اللصـ�قة    2-سـارس-�مكن للمصـابین �فیروس �ورونا
 أساس�ة

 
ــارس-یبدو أن انتقال فیروس �ورونا ــًا عبر القط 2-سـ ــاسـ ــر أسـ ــا�ة تظهر علیها أعراض مخالطةً یرات ینتشـ ــ�قةً   ومخالطة حاالت مصـ لدى و   .لصـ

٪ من مجموعات اإلصـــــــا�ة تقع داخل البیئات 85و  78في الصـــــــین، تبین أن نســـــــ�ة تتراوح بین   19-حالة من حاالت �وفید  75  465 تحلیل
لة.  األسر�ة، مما �شیر إلى أن االنتقال �قع أثناء المخالط حاالت  9وأوضحت دراسة ألول مرضى في جمهور�ة �ور�ا أن    )6(ة اللص�قة والمطوَّ

ــیبت في صـــفوف المخالطین في مح�ط األســـرة.   13من أصـــل    أمَّا خارج مح�ط األســـرة، فقد �ان المخالطون مخالطةً   )70(حالة ثانو�ة قد أصـ
أو أكثر في أماكن مغلقة، �ما هو   سـاعةنحو شـار�وها في وج�ات الطعام أو قضـوا معها  الذین  لحاالت تظهر علیها األعراض أو   لصـ�قةً  بدن�ةً 

وأیدت   )72  ،71  ،42  ،7(ادة خطر اإلصا�ة �العدوى.  الحال في أماكن الع�ادة أو صاالت الل�اقة البدن�ة أو أماكن العمل، معرضین أ�ضًا لز�
 )74 ،73(. مختلفةتقار�ر أخرى ذلك بنتائج مماثلة تفید وقوع االنتقال الثانوي داخل مح�ط اُألسر في بلدان 

 
 �مكن للمصابین �الفیروس دون أعراض أن �صیبوا اآلخر�ن �ذلك

 
) وفي إطار تحســـین 6(أعراض �مكن أن �صـــیبوا اآلخر�ن.   تشـــیر الب�انات الم�كرة الواردة من الصـــین إلى أن األشـــخاص الذین ال تظهر علیهم
الضـــــــروري التمییز بین انتقال العدوى من المصـــــــابین الذین لم فهم دور انتقال العدوى من المصـــــــابین دون أن تظهر علیهم أعراض، �كون من 

بــل ظهور تقــال ق(االن  عــدُ ل دون أعراض) واالنتقــال من المصـــــــــــــــابین الــذین لم تظهر علیهم األعراض �َ (االنتقــا  )75(  تظهر علیهم أعراض قط
  لمكافحة انتقال المرض.الالزمة عند وضع استرات�ج�ات الصحة العموم�ة أهمیته هذا التمییز �كتسب  األعراض). و 

 
ــاط أمَّا مدى العدوى دون ظهور أي أعراض مطلقًا  و  ــ�ة األشــــــخاص الذین  في أوســــ أفراد المجتمع، فال یزال مجهوًال. ومن المرجح أن تختلف نســــ

ــابتهم دو  ــت�طنة في الفئات العمر�تكون إصـــ ــ�ة المســـ ــار الحاالت المرضـــ ــبب ز�ادة معدل انتشـــ ــنًا (وهو ن أعراض �اختالف العمر �ســـ ة األكبر ســـ
م العمر)، والدراســات التي تبین أن األطفال أقل عرضــة لإلصــا�ة �األعراض تترتب عل� ما ه ز�ادة خطر اإلصــا�ة �المرض بدرجة وخ�مة مع تقدُّ

أن العدید من الحاالت �  )78(والصین    )77(في الوال�ات المتحدة    م�كرةُأجر�ت في مرحلة  وقد أفادت دراسات   )76( ین.�ال�الغ السر�ر�ة مقارنةً 
  ٪75ن بیكانت غیر مصـــــــــــحو�ة �أعراض، في ضـــــــــــوء غ�اب األعراض عند توق�ع الفحص؛ ومع ذلك، ظهرت األعراض على نســـــــــــ�ة تتراوح  

ــحو�ة �أي أعراض على  ٪ من هؤالء األشــــــخاص في وقت الحق. وقدَّ 100و ــ�ة الحاالت غیر المصــــ ــتعراض منهجي ُأجرى مؤخرًا أن نســــ ر اســــ
ــ�ة التقدیر المجمع  41٪ و6بین    اإلطالق تتراوح ــمولة في هذا   )79(٪).  20-٪12٪ (16٪، بینما تبلغ نســـــــــ ــات المشـــــــــ إال أن جم�ع الدراســـــــــ

األشـخاص الذین لم تظهر   عض الدراسـات بوضـوح ��ف تا�عتِ فعلى سـبیل المثال، لم تصـف �  )79(سـتعراض المنهجي تخضـع لقیود مهمة. اال
علیهم األعراض عند الفحص للتأكد من عدم ظهور أي أعراض علیهم من عدمه، وعرَّفت دراســــــــــات أخرى ع�ارة "دون أعراض" تعر�فًا ضــــــــــیق 

أعراض تنفســـــ�ة، ال أولئك الذین لم تظهر علیهم أي أعراض على  �و م �صـــــابوا قط �الحمى أالنطاق للغا�ة، إذ وصـــــفت بها األشـــــخاص الذین ل
إلى أن   ،فت �طر�قة ســـل�مة ال ل�س فیها العدوى غیر المصـــحو�ة �أعراضوعرَّ   ،جر�ت في الصـــینوتشـــیر دراســـة حدیثة أُ   )80  ،76(اإلطالق. 

 )81(٪. 23هم أعراض قط �انت نس�ة المصابین الذین لم تظهر علی
 

الب�انات ، وهو ما تؤ�ده )83  ،82  ،69  ،42  ،10(ا أنفســــــهم،  مرضــــــو وقد أثبتت دراســــــات متعددة أن األشــــــخاص �صــــــیبون اآلخر�ن قبل أن �َ 
٪ من الحاالت 6.4جر�ت عن انتقال الفیروس في ســــنغافورة �أن ه). وأفادت إحدى الدراســــات التي أُ ة عن االنتثار الفیروســــي (انظر أعالالمتاح

على    رت إحـدى دراســــــــــــــات النمـذجـة، التي اســــــــــــــتنتجـت ـتار�خ االنتـقال بـناءً وـقدَّ  )73(الـثانوـ�ة نتجـت عن انتـقال الفیروس قـبل ظهور األعراض.  
  )62(٪) من االنتقال ر�ما وقعت قبل ظهور األعراض.  69-٪25٪ (44انة، أن نســـــ�ة تصـــــل إلى  الفاصـــــل الزمني المتســـــلســـــل وفترة الحضـــــ

 في الب�انات التجر�ب�ة المتاحة. والیزال من غیر الواضح سبب االختالف بین حجم التقدیرات الوارد في دراسات النمذجة عنه 
 

صـــــــعب. ومع ذلك، �مكن جمع المعلومات عن طر�ق بذل جهود ودراســـــــة االنتقال من األشـــــــخاص المصـــــــابین دون ظهور أعراض علیهم أمر  
قصـــــي الو�ائي التي تخضـــــع لها الحاالت والمخالطون. وتشـــــیر المعلومات المســـــتقاة من جهود وة على أعمال التع المخالطین، عالحثیثة في تت�ُّ 

جر�ت عن االنتقال، ومن االسـتعراضـات سـات المتاحة التي أُ بها الدوُل األعضـاُء منظمَة الصـحة العالم�ة، ومن الدرا المخالطین التي أبلغْت تت�ُّع  
م �َ  ــًة �من تظهر علیهم عــُد، إلى انخفــاض احتمــال�ــة انتقــال الفیروس من األفراد المصــــــــــــــــابین دالمنهج�ــة التي لم ُتحكَّ ون ظهور أعراض مقــارن

�ت في بروناي وغوانزو �الصـــین وتایوان �الصـــین وجمهور�ة �ور�ا أن نســـ�ة وانتهت أر�ع دراســـات فرد�ة ُأجر   )85  ،84  ،81  ،10(األعراض.  
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٪ هي نســ�ة 15.4٪ و0.8أعراض قد أصــابوا آخر�ن، مقارنًة بنســ�ة تتراوح بین ٪ من المصــابین �عدوى غیر مصــحو�ة �2.2٪ و0تتراوح بین 
 )87 ،86 ،72 ،10(المصابین �عدوى مصحو�ة �أعراض. 

 
 الفیروس انتقالغیر المجاب عنها �خصوص  األسئلة 

 
إلى اإلجا�ة   ، والتزال األ�حاث التي تســــعى2-ســــارس-�خصــــوص انتقال فیروس �ورونا  زال هناك العدید من األســــئلة التي لم تجد إجا�ة �عدُ یال

بین األشـــخاص عبر قطیرات الجهاز �صـــفة أســـاســـ�ة فیروس ینتقل النات الحال�ة إلى أن عن هذه األســـئلة جار�ة وتحظى �التشـــج�ع. وتشـــیر البی
�ذلك  عدُّ دة لألیروسـول، �ُ المرافق الطب�ة، حیث تسـتخدم اإلجراءات المولِّ   على الرغم من أن إنتاج األیروسـول في -التنفسـي ومسـارات المخالطة  

من أشــــــــــــــخـاص في مرحلـة مـا قبـل ظهور األعراض أو �عـد ظهورهـا إلى  ینتقـل   19-ومن أن �وفیـد  ،طر�قـة أخرى من طرق االنتقـال المحتملـة
متر واحـد ولفترات زمنـ�ة  في حـدود مع حـاـلة محتمـلة أو مؤـ�دة    لوجـه أو وجـهاً   مـ�اشــــــــــــــرةً   ـبدنـ�ةً  آخر�ن مخـالطین لهم مخـالطـًة لصــــــــــــــ�ـقًة (مخـالطـةً 

 عراض�ســـــــتمر عدم ظهور األاالنتقال أ�ضـــــــًا من مصـــــــابین  �حدثلحما�ة الشـــــــخصـــــــ�ة الالزمة. و�مكن أن  ة)، عندما ال یرتدون معدات اطو�ل
ة. ودور ومدى االنتقال   ،، ولكن مدى وقوع ذلك غیر مفهوم تمام الفهمعلیهم ــألة ذات أولو�ة ُملحَّ ــتلزم إجراء مز�د من ال�حوث �اعت�اره مســـــ و�ســـــ

 من الدراسة �ذلك.  مز�داً  انرج مرافق الرعا�ة الصح�ة، وخاصة في األماكن المغلقة الردیئة التهو�ة، إنما �ستلزمعبر الهواء خا
 

لنســــب�ة لمســــارات االنتقال المختلفة، �ما في ذلك القطیرات والمخالطة البدن�ة وأدوات  ومع اســــتمرار عمل�ة ال�حث، نتوقع تحســــین فهمنا لألهم�ة ا
دة لألیروســــول؛ والجرعة الفیروســــ�ة الالزمة لحدوث االنتقال، وســــمات األشــــخاص قال عبر الهواء في غ�اب اإلجراءات المولِّ العدوى؛ ودور االنت

ثل تلك التي لوحظت في أماكن مغلقة مختلفة، ونســــ�ة المصــــابین الذین ال تظهر علیهم والمواقف التي تســــهل حاالت االنتشــــار الخارق للعادة م
دة ال تظهر علیهم أي أعراض مطلقًا و�نقلون الفیروس إلى آخر�ن؛ والعوامل المحدَّ   نصـــــــا�ة؛ ونســـــــ�ة األشـــــــخاص الذیأي أعراض طوال فترة اإل

ة جم�ع حــاالت العــدوى التي تنتقــل من األفراد الــذین ال تظهر علیهم أي المحر�ــة لالنتقــال دون أعراض وفي مرحلــة مــا قبــل ظهورهــا؛ ونســــــــــــــ�ــ
 رها.والذین في مرحلة ما قبل ظهو  أعراض

 
 اآلثار المترت�ة على الوقا�ة من انتقال العدوى 

 
ــ�اقات التي �حدث فیها  االنتقال قبل تحدید تدابیر المكافحة من المهم أن نفهم ��ف�ة انتقال الفیروس من األشـــــــــــخاص وتوقیت انتقاله ونوع الســـــــــ

ي في ســتقصــَ علم�ة، ین�غي تفســیر جم�ع الدراســات التي تُ وتنفیذها من أجل �ســر ســالســل انتقال الفیروس. ورغم توفر قدر �بیر من الدراســات ال
لقائمة، ودقة األســــالیب المســــتخدمة في فیهما، �ما في ذلك تدخالت الوقا�ة من العدوى ا �حدثاللذین  مســــألة االنتقال �ما یراعي الســــ�اق والبیئة  

 التقصي وقیود تصام�م الدراسات وتحیزاتها. 
 

للصــــــ�قة بین المصــــــابین واآلخر�ن من أجل �ســــــر ســــــالســــــل انتقال  أنه ال غنى عن الحد من المخالطة ا  و�تضــــــح من البینات والخبرات المتاحة
. وأفضــــــل طر�قة للوقا�ة من االنتقال هي الكشــــــف عن الحاالت المشــــــت�ه في إصــــــابتها �أســــــرع ما �مكن، 19-الفیروس المســــــبب لمرض �وفید

ــ�قةً   )89  ،88(منها وعزلها.  وفحص الحاالت المعد�ة  ــابین مخالطًة لصــ ــافًة إلى ذلك، من المهم تحدید جم�ع مخالطي المصــ حتى   )88(  و�ضــ
ار و�سر سالسل االنتقال. و�توق�ع الحجر الصحي على المخالطین من أجل الحد من استمرار االنتش  )90(�مكن توق�ع الحجر الصحي علیهم  

ل �الفعل بین الحاالت الثانو�ة المحتملة وغیرها قبل ظهور األعراض علیها أو  بدئها في نثر الفیروس إذا  المالصــــــقین، ین�غي أن �كون قد ُفصــــــِ
ــار. وت ــلة االنتشــــ ــأنه أن �حول دون إتاحة فرصــــــة مواصــــ ــا�ة، وهو ما من شــــ ــانة �وفیدكانت مصــــ ، وهي الفترة الواقعة بین  19-تراوح فترة حضــــ

ومن ثم، ین�غي تنفیذ  )91 ،82(یومًا.   14أ�ام، ولكن �مكن أن تصــــــــــــل إلى   6و  5ین التعرُّض للفیروس وظهور األعراض، في المتوســــــــــــط ب
حالة مؤ�دة اإلصــــا�ة. وفي حالة تعذُّر تنفیذ الحجر على المخالط في مســــاحة مع�شــــة یومًا اعت�ارًا من آخر تعرُّض ل  14الحجر الصــــحي لمدة 

شـخاص الخاضـعون للحجر الذاتي إلى الدعم أثناء  یومًا في المنزل؛ وقد �حتاج األ  14منفصـلة، ف�جب أن �طبق على نفسـه الحجر الذاتي لمدة 
 الفیروس.استخدام تدابیر الت�اعد البدني من أجل الحیلولة دون انتشار 

 
و�النظر إلى أن األشــــــــخاص المصــــــــابین دون أعراض �مكن أن ینقلوا الفیروس، فمن الحكمة أ�ضــــــــًا التشــــــــج�ع على اســــــــتخدام �مامات الوجه  

  )12(وحیث یتعذر اتخاذ تدابیر وقائ�ة أخرى، من قبیل الت�اعد البدني.   1االنتقال بین أفراد المجتمع�حدث  حیث   في األماكن العامة الُقماشــــــــ�َّة
ــكِّل و�مكن أن   ــ�َّة،  ُتشـــــــ ِنعت وارُتدیت �الكمامات القماشـــــــ ــُ ــل�مة، حاجإذا صـــــــ زًا أمام القطیرات التي تخرج من مرتدیها في الهواء والبیئة طر�قة ســـــــ
تشــمل المواظ�ة على تنظ�ف الیدین، والت�اعد  طار حزمة شــاملة من التدابیر الوقائ�ة،  ومع ذلك، �جب اســتخدام الكمامات في إ  )12(المح�طة. 

ب  البدني متى �ان ممكنًا، وااللتزام �آداب الســعال أو العطس، وتنظ�ف البیئة المح�طة وتطهیرها. وتشــمل االحت�اطات الموصــى بها أ�ضــًا تجنُّ 
البیئة بهواء عد البدني، وضـــــمان تهو�ة أي مكان مغلق  خصـــــوصـــــًا عندما یتعذَّر تنفیذ الت�ا في األماكن المغلقة �قدر اإلمكان،  الكبیرةالتجمعات  
 )93 ،92(المح�طة. 

 
ــ�ات �بیرة /أقال�م فه منظمة الصـــحة العالم�ة �أنه "بلدان/تعرِّ    1  على یلي ما تشـــمل التي العوامل تقی�م خالل من �ُعّرف المحلي للســـر�ان مناطق تشـــهد فاشـ

 المخفري؛ المختبري  الترصد  طر�ق عن  تُكتشف التي  تالحاال من �بیر عدد االنتقال؛  �سالسل اھل المثال ال الحصر: عدد �بیر من الحاالت یتعذر ر�طسبی 
 ." المنطقة /اإلقل�م /البلد من مناطق عدة في ال�عض  اھجموعات متعددة غیر مرت�طة ب�عضم
)guidance-interim-virus-19-vidco-with-infection-human-by-caused-19-covid-for-surveillance-detail/global-https://www.who.int/publications( 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19-virus-interim-guidance
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بناًء على البینات والمشــــورة المقدمة من الفر�ق المخصــــص إلعداد  فمرافق الرعا�ة الطو�لة األجل، ومنها  مرافق الرعا�ة الصــــح�ة،  أمَّا ما �خص 
تواصــــــــل منظمة الصــــــــحة العالم�ة التوصــــــــ�ة �االلتزام �االحت�اطات المتعلقة �القطیرات  ومكافحته، 19-اإلرشــــــــادات المتعلقة �الوقا�ة من �وفید
ــى �وفید ــول.  ذ إجراءات مولِّ نفَّ طات الوقا�ة من االنتقال عن طر�ق الهواء عندما وحیثما تُ واحت�ا  ،19-والمخالطة عند رعا�ة مرضـــــــــ دة لألیروســـــــــ

اسـتخدام نهج �سـترشـد بتقی�م المخاطر. المرت�طة �االنتقال في حالة المرضـى اآلخر�ن �منظمة أ�ضـًا �اتخاذ االحت�اطات النموذج�ة أو الوتوصـي 
ما في ذلك تلك التي وضـــعتها الجمع�ة األورو��ة لطب العنا�ة المر�زة وتتوافق هذه التوصـــ�ات مع اإلرشـــادات الوطن�ة والدول�ة األخرى، �  )94(

  )96(والجمع�ة األمر�ك�ة لألمراض المعد�ة.  )95(وجمع�ة طب الرعا�ة الحرجة 
 

مبین أفراد المجتمع،   19-المناطق التي ینتقل فیها �وفیدوأمَّا ف�ما یتعلق � ــح المنظمة �أن یرتدي العام،  فعالوة على ما تقدَّ ــحیون  تنصـــ لون الصـــ
ــر�ر�ة الكمامةَ الرعا�ة  ومقدمو الرعا�ة الذین �عملون في مناطق  ــتمرار    الطب�ةَ  الســـــــ ــطة الروتین�ة طوال فترة نو�ة في  �اســـــــ أثناء أداء جم�ع األنشـــــــ

ذ فیهـا اإلجراءات المولِّـ  )12(العمـل ـ�الكـاـمل.    FFP2أو   N95س من فـئة دة لألیروســــــــــــــول، فین�غي لهم ارـتداء قـناع تنفُّ وأـمَّا في األـماكن التي ُتنـفَّ
والمر�ز   )97(  بلــدان ومنظمــات أخرى، �مــا في ذلــك مراكز مكــافحــة األمراض والوقــا�ــة منهــا التــا�عــة للوال�ــات المتحــدةوتوصــــــــــــــي  .  FFP3 أو

�ــاتخــاذ احت�ــاطــات الوقــا�ــة من االنتقــال عن طر�ق الهواء في أي موقف ینطوي على رعــا�ــة    )98(األورو�ي للوقــا�ــة من األمراض ومكــافحتهــا  
 في حالة نقص أقنعة التنفس. مقبوالً  تعتبر استخدام الكمامات الطب�ة خ�اراً . ومع ذلك، ال تزال تلك الجهات 19-مرضى �وفید

 
أهم�ة تنفیذ الضوا�ط اإلدار�ة والهندس�ة في أماكن الرعا�ة الصح�ة، عالوة على االستخدام الرشید   اً تؤ�د إرشادات منظمة الصحة العالم�ة أ�ضو 

ــ�ة   ــ�ات (الدورة التدر�ب�ة المعنونة "الوقا�ة من العدوى    )99(والمالئم لجم�ع معدات الحما�ة الشـــــــخصـــــ وتدر�ب الموظفین على ات�اع هذه التوصـــــ
المســــــــــــــتجـــــد   العـــــالم�ـــــة  19-(كوفیـــــد�فیروس �ورونـــــا  الصــــــــــــــحـــــة  منظمـــــة  التـــــالي:  متـــــاحـــــة على  ال،  2020) ومكـــــافحتهـــــا". جن�ف؛  الرا�ط 

AR-IPC-19-https://openwho.org/courses/COVID.(   إرشادات تتعلق �أماكن العمل المأمونة. �ذلك قدمت المنظمة وقد)92( 
 

 الرئ�س�ة الواردة في الموجز النقاط
 

 النتائج الرئ�س�ة
السـ�اقات التي ینتشـر فیها قبل وضـع بین الناس ونوع  2-سـارس-من المهم للغا�ة أن نفهم ��ف�ة وتوقیت انتشـار فیروس �ورونا •

 فیروس.ما یتسم �الفاعل�ة من التدابیر الصح�ة العموم�ة وتدابیر الوقا�ة من العدوى من أجل �سر سالسل انتقال ال
مخالطة عند بین األشـــــخاص �صـــــفة أســـــاســـــ�ة،  ،�حدث  2-ســـــارس-تشـــــیر البینات المتوافرة حال�ًا إلى أن انتقال فیروس �ورونا •

ابین مخالطًة م�اشـــــــرًة أو غیر م�اشـــــــرٍة أو لصـــــــ�قًة من خالل اإلفرازات المصـــــــا�ة، �اللعاب و�فرازات الجهاز األشـــــــخاص المصـــــــ
 التنفسي التي �طردها الشخص المصاب عندما �سعل أو �عطس أو یتكلم أو �غني. التنفسي، أو من خالل قطیرات الجهاز 

ى اإلجراءات نتج عن إجراءات طب�ة محددة، تسمَّ تَ حیث   ،ة الصح�ةانتقال الفیروس عبر الهواء في أماكن الرعا��حدث �مكن أن   •
وي). وقد ذهبت �عض التقار�ر عن الفاشـ�ات التي تندلع ى األیروسـول (اله�اء الجغر تسـمَّ �الغة الصـِّ  دة لألیروسـول، قطیراتٌ المولِّ 

جنب مع االنتقال عبر القطیرات، �ما �حدث أثناء في األماكن المغلقة المزدحمة إلى احتمال االنتقال عبر األیروسول، جن�ًا إلى 
 ممارسة الجوقة أو في المطاعم أو في قاعات فصول الل�اقة البدن�ة.

التنفسـي التي تخرج من األفراد المصـابین على األشـ�اء �ذلك، مما یؤدي إلى إ�جاد أدوات عدوى   �مكن أن ته�ط قطیرات الجهاز •
ــطح ملوثة). ونظراً  ــاب د من التقار�ر قد وثقت تلوث البیئة المح�طة، فمن المحتمل أن �ُ إلى أن العدی (أي أسـ ــخص  صـ ــاً الشـ  أ�ضـ

 . ید�هقبل تنظ�ف فمه أو أنفه أو عینه بلمس هذه األسطح ثم لمس 
من األشـــــخاص عندما تظهر علیهم أعراض، إال أنه �مكن أن �صـــــفة أســـــاســـــ�ة،    ،19-�وفیدینتقل  إلى ما نعرفه حال�ًا،   اســـــتناداً  •

�ذلك قبل ظهور األعراض �فترة وجیزة، عندما �كونون على قرب شـــدید من اآلخر�ن لفترات طو�لة من الزمن. و�مكن ألي ینتقل  
، وثمة حاجة ینقل الفیروس إلى اآلخر�ن، إال أن مدى حدوث ذلك ال یزال غیر واضحشخص لم تظهر عل�ه أي أعراض قط أن  

 إلى إجراء مز�د من ال�حوث في هذه المسألة.
یلزم إجراء �حوث عاجلة عال�ة الجودة إل�ضـاح األهم�ة النسـب�ة لمختلف مسـارات انتقال الفیروس، ودور االنتقال عبر الهواء في  •

وعوامل الخطر المنذرة بوقوع والســــــ�اقات    وجرعة الفیروس التي �ســــــتلزمها انتقال العدوى؛  یروســــــول؛غ�اب اإلجراءات المولدة لأل
 االنتقال الخارق للعادة؛ ومدى انتقال العدوى دون أعراض وفي مرحلة ما قبل ظهورها.

 
 ك�ف�ة الوقا�ة من انتقال الفیروس

 
ــترات�ج�ة العالم�ة للتأهب و  ــامل للخطة االسـ ــتجا�ة لكوفیدیتمثل الهدف الشـ  عن طر�ق قمع انتقال الفیروس  19-في مكافحة �وفید  )1(  19-االسـ

من خالل المخالطة وقطیرات الجهاز ، �صــــــــفة أســــــــاســــــــ�ة،  ا لألمر، ینتشــــــــر الفیروسنوالوقا�ة من المرض والوف�ات المرت�طة �ه. وحســــــــب فهم
أو ر�ما    ،دة لألیروســـــول في أماكن الرعا�ة الصـــــح�ةروف، قد �حدث االنتقال عبر الهواء (عندما ُتنفَّذ اإلجراءات المولِّ التنفســـــي. وفي �عض الظ

ــبیل المثال).في األ ــي عن تلك   ماكن األخرى المزدحمة المغلقة الردیئة التهو�ة، على ســـ ــات للتقصـــ وثمة حاجة ملحة إلى إجراء مز�د من الدراســـ
 . 19-تها الفعل�ة في س�اق انتقال �وفیدالمواقف وتقی�م أهمی

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-AR
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 ة من التدابیر منها ما یلي:للوقا�ة من انتقال العدوى، توصي منظمة الصحة العالم�ة �اتخاذ مجموعة شامل  وتحق�قاً 
تحدید الحاالت المشــــت�ه في إصــــابتها في أســــرع وقت ممكن، و�خضــــاع جم�ع الحاالت (المصــــابین) للفحص والعزل في المرافق  •

  ؛المختصة
ــ�قًة وتوق�ع الحجر الصـــــــحي علیهم • ــابین مخالطًة لصـــــ ن تظهر عل�ه أعراض منهم حتى وفحص مَ   ،تحدید جم�ع مخالطي المصـــــ

 إلى الرعا�ة؛إذا �انوا مصابین و�حتاجون  یتسنى عزلهم
وحیث  ،محددة، �أن یوجد الشــــخص في مكان عام �حدث ف�ه انتقال بین أفراد المجتمعالُقماشــــ�َّة في حاالت   اماتالكماســــتخدام   •

  یتعذر اتخاذ تدابیر وقائ�ة أخرى، من قبیل الت�اعد البدني؛
 ،تهم �هوالمؤ�دة إصــــــــــاب  19-الذین �قدمون الرعا�ة إلى المرضــــــــــى المشــــــــــت�ه في إصــــــــــابتهم �كوفید  ،اتخاذ العاملین الصــــــــــحیین •

االحت�ــاطــات المتعلقــة �ــالمخــالطــة والقطیرات، واتخــاذهم احت�ــاطــات الوقــا�ــة من االنتقــال عن طر�ق الهواء عنــد تنفیــذ اإلجراءات 
  دة لألیروسول؛المولِّ 

ــحیین ومقدمي الرعا • ــتخدام العاملین الصــ ــتمرار أثناء أ مناطق الرعا�ة�ة العاملین في جم�ع اســ ــر�ر�ة الكمامات الطب�ة �اســ داء الســ
  طوال نو�ات العمل �الكامل؛ األنشطة الروتین�ة �افةً 

المواظ�ة دون انقطاع على تنظ�ف الیدین، والت�اعد البدني عن اآلخر�ن عندما �كون ممكنًا، وات�اع آداب الســــــــــــــعال أو العطس؛  •
وارتداء  ة الردیئة التهو�ة؛كن المزدحمة والســــــ�اقات التي تفرض المخالطة اللصــــــ�قة والمســــــاحات المحصــــــورة والمغلقوتجنُّب األما

ــ�َّة عند الوجود في أماكن مغلقة ومكتظة لحما�ة اآلخر�ن؛ والتأكد من تهو�ة جم�ع األماكن المغلقة بهواء البیئة  الكمامات القماشــــــ
 المح�طة وتطهیرها �طر�قة سل�مة. المح�طة تهو�ًة جیدًة وتنظ�ف البیئة

 
ة ف�  ث هذا الموجز العلمي لدى توافر مز�د من المعلومات. ما یتصل بهذا الموضوع الحاسم، وسوف تحدِّ وترصد المنظمة �عنا�ة البینات المستجدَّ
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