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    19-االعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حاالت كوفيد  

 
 إرشادات مبدئية 

      2020 أغسطس  /آب 19
 

المبدئية   اإلرشادات  من  ثة  محدَّ نسخة  الوثيقة  بشأن هذه 
الصحي   بالحجر  المتعلقة  سياق االعتبارات  في  لألفراد 

 المنشورة في   ،(19-احتواء مرض فيروس كورونا )كوفيد 
مارس  19 على 2020  آذار/  اإلصدار  هذا  ويقتصر   .

كوفيد مسألة   حاالت  مخالطي  أو    19-إخضاع  المؤكدة 
ثة لتنفيذ   تضمن ي المحتملة للحجر الصحي. و  إرشادات محدَّ

تتعلق  إضافية  إرشادات  إلى  إضافًة  الصحي،  الحجر 
ويستند بالتهوي  الصحي.  الحجر  في  األطفال  وبرعاية  ة 

التحديث إلى بينات على مكافحة انتشار فيروس كورونا 
الوخيمة الحادة  التنفسية  للمتالزمة  أي 2-المسبب   ،

لكوفيد  المسبب  المتعلقة 19-الفيروس  العلمية  والمعرفة   ،
 به.  

 
 معلومات أساسية

كوفيد  جائحة  تطور  استمرار  تحتاج  19-مع   الدول ، 
الصحة  تدابير  من  شاملة  مجموعة  تنفيذ  إلى  األعضاء 
العمومية التي ُتكيَّف لتالئم السياق المحلي والوضع الوبائي 

كوفيد  مكافحة  في  الشامل  الهدف  ويتمثل   19-للمرض. 
األمراض  من  والوقاية  الفيروس  انتقال  إبطاء  طريق  عن 

  1 والوفيات المرتبطة به.
بير الصحة العمومية األساسية يشكل تنفيذ العديد من تداو 

االنتقال سالسل  تكسر  هذه يتجزأ  ال    جزءاً  التي  من 
يلي: ما  ذلك  في  بما  الشاملة،  تحديد 1)  االستراتيجية   )

 ؛جميع الحاالت وعزلها واختبار إصابتها ورعايتها سريرياً 
الصحي2) للحجر  وإخضاعهم  المخالطين  تتبع  ( 3)  ؛( 

البدني بمسافة ال تقل عن متر واحد التشجيع على التباعد  
جنبًا إلى جنب مع المواظبة على تنظيف اليدين وااللتزام  
بآداب السعال أو العطس. وينبغي أن تأتي تلك المكونات 
الثالثة في صلب كل صورة من صور االستجابة الوطنية 

 2 .19-لكوفيد 
أنشطة "تقييد  الحجر الصحي  المشتبه  ويعني  األشخاص 

إصابتهم و/ أو فصلهم عن اآلخرين )...( من غير في  
المرضى بطريقة تحول دون االنتشار المحتمل للعدوى أو  

الصحي الرامي إلى مكافحة الحجر  واستخدام    3  التلويث."
األمراض المعدية له تاريخ طويل يعود إلى قرون. وحاليًا، 

العديد من البلدان بالسلطة القانونية الالزمة لفرض يتمتع  
للمادةال وفقًا  ينبغي،  الذي  الصحي  اللوائح    3  حجر  من 

كاماًل كرامة   اً (، أن يحترم احترام2005)   الدوليةالصحية  
المكفولة  األساسية  والحريات  اإلنسان  وحقوق  األشخاص 

 4لهم.
وهناك سيناريوهان يمكن تنفيذ الحجر الصحي فيهما، أال 

فيها   الوافدين من المناطق التي ينتقلسيناريو  (  1وهما: )
المجتمع أفراد  بين  مخالطي 2)  ؛الفيروس  سيناريو   )

الحاالت المعروفة. وتتضمن هذه الوثيقة إرشادات مبديئة 
الصحي  الحجر  تنفيذ  بشأن  األعضاء  موجهة إلى الدول 

مخالطي أي  األخير،  بالسيناريو  يتصل  المصابين   فيما 
مؤكدًة أو محتملًة. ومن ثم، فإن   إصابةً   19-بمرض كوفيد 

موجه اإلرشادات  المسؤولة   ةهذه  الوطنية  السلطات  إلى 
بإخضاع   المتعلقة  الوطنية  أو  المحلية  سياستها  عن 

المؤكدة أو المحتملة للحجر   19- مخالطي حاالت كوفيد 
العدوى    5،الصحي من  الوقاية  بتدابير  التقيُّد  ولضمان 

 ومكافحتها. 
استخدام الحجر الصحي في سياق   اً وكما ُذِكر، يمكن أيض

الصحية    ،السفر للوائح  القانوني  اإلطار  في  مدرج  وهو 
 أي المواد التالية على وجه التحديد:   3 (،2005) الدولية

وضع المسافرين تحت مالحظة   -  30 المادة •
 الصحة العمومية؛ 

التدابير الصحية المتعلقة بدخول   -  31 المادة •
 المسافرين؛

   3معاملة المسافرين. -  32 المادة •
تمتع الدول األعضاء، وفقًا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ تو 

س   في  السيادي  بالحق  الدولي،  التشريعات القانون  ن 
لسياساتها الصحية، حتى عندما تقيد هذه   وتنفيذها، تنفيذاً 

 التشريعات حركة األفراد. 
وقد يؤدي استخدام الحجر الصحي في سياق تدابير السفر 
أو  ما  بلد  وفادة الفيروس إلى  إعادة  أو  وفادة  تأخير  إلى 

 7، 6  .منطقة ما، أو قد يؤخر ذروة االنتقال، أو كليهما معاً 
يحًا، فقد يؤدي إخضاع  ومع ذلك، إذا لم ُينفَّذ تنفيذًا صح

إلى إيجاد مصادر إضافية للتلويث وانتشار ه  المسافرين ل
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أُ  التي  األبحاث  وتثبت  مؤخراً المرض.  الحجر   جريت  أن 
فعاالً  يكون  أن  يمكن  حاالت   الصحي  من  الوقاية  في 

بكوفيد  عنه  19-اإلصابة  الناجمة  الوفيات  أو   ، الجديدة 
ُنفِ ذ  مع    متى  جنب  إلى  العمومية جنبًا  الصحة  تدخالت 
تدابير   7  األخرى. تنفيذ  األعضاء  الدول  اختارت  وإذا 

الحجر الصحي على المسافرين عند وصولهم إلى وجهتهم، 
 ، جريه للمخاطر على تقييم تُ  فينبغي لها أن تفعل ذلك بناءً 

 6 وبعد أن تضع في اعتبارها الظروف المحلية.
ئية هذه على ولذلك، يقتصر نطاق وثيقة اإلرشادات المبد 

 المؤكدة أو المحتملة   19-إخضاع مخالطي حاالت كوفيد 
 للحجر الصحي. 

 
االعتبارات السياساتية التي ينبغي مراعاتها  

فيما يخص إخضاع مخالطي حاالت 
 للحجر الصحي  19-كوفيد

، يقتصر إخضاع المخالطين للحجر 19- في سياق كوفيد 
غير  األشخاص  أنشطة  على  قيود  فرض  على  الصحي 
المرضى دون أن يتعرضوا لشخص مصاب و/ أو فصلهم  

والغرض هو رصد األعراض التي تظهر   3  عن اآلخرين.
عليهم والتأكد من الكشف المبكر عن الحاالت. ويختلف 
عن   المصابين  فصل  وهو  العزل،  عن  الصحي  الحجر 

 اآلخرين لمنع انتشار الفيروس. 
اإلبالغ للبلدان  ينبغي  الصحي،  الحجر  تنفيذ  عن   وقبل 

سبب الحاجة إلى اتخاذ هذا التدبير، وتقديم الدعم المناسب 
 لتمكين األفراد من الحجر الصحي على نحو مأمون.

واضحة  • بإرشادات  الجمهور  تزويد  للسلطات  وينبغي 
يمكن   معلومات  تصاحبها  ومتسقة،  وشفافة  وحديثة 

 التعويل عليها بشأن تدابير الحجر الصحي. 
الحجر   • تدابير  قبول  سبل  ويستلزم  إقامة  الصحي 

 تواصل بناء مع المجتمعات المحلية.
  ويلزم أن تتاح لألشخاص الخاضعين للحجر الصحي  •

على عالوة  الصحية،  المالي    الرعاية  الدعم 
الحماية؛   وكذلك  االجتماعي؛  والنفسي  واالجتماعي 

الدعم الذي يسد احتياجاتهم األساسية، بما    إضافة إلى
وغير    ،والنظافة العامة والتواصلفي ذلك الغذاء والماء  

واألطفال الذين    ذلك من ضرورياتهم هم وأفراد األسرة
وينبغي   بهم.  يعتنون  أو  االشخاص  هؤالء  يساعدهم 

األولوية إلى   السكانية  تلبية  إعطاء  الفئات  احتياجات 
 الضعيفة.

على   • واالقتصادية  والجغرافية  الثقافية  العوامل  وتؤثر 
وين  الصحي.  الحجر  التقييم  فاعلية  يقيس  أن  بغي 

السريع للسياق المحلي عوامل نجاح الحجر الصحي  

سبيل   يعوق  أن  يحتمل  سواء  ه وما  حد  وينبغي  ،  على 
إلى   الرامية  الخطط  في  بها  أكثر    تحديد االسترشاد 

 من الناحية الثقافية.  ومقبوليةً  التدابير مالءمةً 
 

 م ن ينبغي أن يخضع للحجر الصحي 
فاشية   سياق  منظمة   19- كوفيد في  توصي  الحالية، 

  19- الصحة العالمية بالتعرف السريع على حاالت كوفيد 
وإمَّا في   8  ،إمَّا في مرفق طبي  ،وعزلها وتدبيرها عالجياً 

 9 مكان بديل، مثل المنزل.
وتوصي المنظمة بعزل جميع مخالطي األفراد المصابين  

كوفيد  محتم  19- بفيروس  أو  مؤكدًة  في  لإصابًة   مرفق ًة 
يومًا تحتسب من  14 أو في المنزل لمدة ،مخصص لذلك

 آخر تعرُّض.
مؤكدة أو   19-هو شخص تعرَّض لحالة كوفيد   والمخالط

 ،محتملة خالل فترة تبدأ من يومين قبل ظهور األعراض 
على ظهورها على تلك الحالة في   يوماً   14 وتنتهي بمرور

 أي من المواقف التالية:
مؤكدة أو محتملة وجهًا لوجه   19- مخالطة حالة كوفيد  •

 دقيقة؛  15 في نطاق متر واحد وألكثر من
كوفيد  • حالة  مخالطًة   19-مخالطة  محتملة  أو  مؤكدة 

 بدنيًة مباشرًة؛ 
بكوفيد  • مصاب  فرد  إلى  المباشرة  الرعاية    19-تقديم 

ملًة أو مؤكدًة دون استخدام معدات الحماية  إصابًة محت
 10 الشخصية المالئمة؛

 5حاالت أخرى تبينها تقييمات المخاطر المحلية.  •
 

 توصيات تتعلق بتنفيذ الحجر الصحي 
اتُّ  للسلطات إذا  فينبغي  الصحي،  الحجر  بتنفيذ  قرار  خذ 

 ضمان ما يلي:  
والوقاية  -1 والمياه  الغذاء  من  يكفي  ما  توافر  إمكانية 

 والنظافة العامة والتواصل خالل فترة الحجر الصحي؛ 
 إمكانية تنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها؛  -2
الخاضعين للعزل   إمكانية تلبية متطلبات رصد صحة -3

 أثناءه. 
على  التدابير  هذه  مرفق   وتنطبق  في  الصحي  الحجر 

 مخصص والحجر في المنزل على حد سواء.
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ضمان تهيئة المكان المالئم وتوافر  
 المستلزمات الكافية 

مرافق مالئمة   ينطوي تنفيذ الحجر الصحي على استخدام
الشخص أو األشخاص منفصلين    ، بحيث يكون إنشائهاأو  

 عن المجتمع أثناء رعايتهم.    فيها بدنياً 
للحجر  تهيئُتها  الممكن  من  التي  المالئمة  األماكن  ومن 

أو غيرها من المرافق   ،أو المدن الجامعية  الصحي الفنادقُ 
المخالط.  منزل  أو  المجموعات  احتياجات  تلبي  التي 

 ِ  النظر عن المكان، ينبغي أن يضمن التقييم تهيئة  وبغض 
الص للحجر  المالئمة  والفعال. الظروف  المأمون  حي 

وينبغي أن تكون المرافق المخصصة لمن هم في الحجر 
الصحي مالئمة إلقامة ذوي اإلعاقة، وأن تلبي االحتياجات 

 المحددة للنساء واألطفال.
ُنفذ الحجر الصحي في المنزل المختار، فينبغي أن   وإذا 

إذا فيشغل الشخص الخاضع له غرفة فردية جيدة التهوية،  
 الغرفة الفردية غير متوافرة، فينبغي أن تُترك دائماً كانت  

اآلخرين.  األسرة  أفراد  من  واحد  متر  عن  تقل  ال  مسافة 
المساحات  من  المشترك  استخدام  تقليل  واألواني  وينبغي 

الفخارية وأدوات التقطيع إلى أقصى حد ممكن، وينبغي أن 
جيدة  والحمام(  المطبخ  )مثل  المشتركة  المساحات  تكون 

 وية. الته
المرافق  الحجر الصحي في  أن تتضمن ترتيبات   وينبغي 

 المخصصة له اتخاذ التدابير التالية: 
ينبغي تسكين الخاضعين للحجر الصحي في غرف جيدة 
التهوية بكميات كبيرة من الهواء الخارجي النقي والنظيف 
من أجل مكافحة الملوثات والروائح. وهناك ثالثة معايير 

 أساسية للتهوية:  
معدل التهوية: كمية وجودة الهواء الخارجي الذي   -1

 يدخل المكان؛  
يك -2 أن  ينبغي  الهواء:  تدفق  تدفق اتجاه  اتجاه  ون 

 الهواء من مناطق نظيفة إلى مناطق أقل نظافة؛ 
من   -3 جزء  كل  إمداد  تدفقه:  نمط  أو  الهواء  توزيع 

 بالهواء لتحسين تخفيفه وإزالة الملوثات منه.  المكان
 وفيما يخص مرافق الحجر الصحي، تعد التهوية التي تبلغ 

في حالة   ةً ثانية للفرد )ل/ ث/ فرد( تهويًة كافي  /لتراً   60
تغييرات هواء في   6  ى تهويًة طبيعيًة أوالمناطق التي ُتهوَّ 

المناطق  الساعة حالة  ُتهوَّ  في  ميكانيكيًة التي  تهويًة  ى 
كيفية تقدير معدل تدفق الهواء وتغير ،  1)انظر اإلطار  

 الهواء في الساعة(. 

فرق  قياس  طريق  عن  الهواء  تدفق  اتجاه  تقدير  ويمكن 
ستخدام مقياس الضغط التفاضلي. الضغط بين الغرف با

فيمكن تقدير اتجاه تدفق   ،ا إذا تعذر قياس فرق الضغطوأمَّ 
الهواء من منطقة نظيفة إلى منطقة أقل نظافًة باستخدام 

إزالة الدخان في غضون بضع ثواٍن  الدخان البارد )وينبغي
استخدام أعواد البخور في حالة   من إطالقه(. ويمكن أيضاً 

عدم توافر مدافع الدخان الالزمة لالختبار بالدخان البارد. 
جرون هذا القياس أن يضعوا في اعتبارهم  وينبغي لمن يُ 

 أخطار الحريق. 
في  جديًا  ف كِ ر  المنزل،  في  الصحي  الحجر  يخص  وفيما 
ذلك  كان  إذا  النوافذ  فتح  مع  الطبيعية،  التهوية  استخدام 

نًا ومأمونًا. وفي حالة النظم الميكانيكية، ينبغي زيادة ممك
التدفئة  نظم  باستخدام  الخارجي،  للهواء  المئوية  النسبة 
والتهوية وتكييف الهواء التي يمكن أن تصل نسبة التوفير 

إلى تحققها  الهواء % 100  التي  نسبة  زيادة  وقبل   .
تحقَّق   التدفئة   الخارجي،  نظام  إمكانيات  مع  التوافق    من 

والتهوية وتكييف الهواء للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة 
السواء الهواء   ،على  جودة  اعتبارات  مع  التوافق  وكذلك 

 الداخلي/ الخارجي.
وصيانتها  فحصها  فينبغي  النظم،  تلك  اسُتخِدمت  وإذا 

 عد اتباع معايير صارمة في تركيب وتنظيفها بانتظام. ويُ 
ى عنه من أجل ضمان ال غن  نظم التهوية وصيانتها عمالً 

تهيئة  في  واإلسهام  المرفق  فاعليتها  داخل  مأمونة  بيئة 
)مثل  الهواء  تدوير  إعادة  تجنُّب  وينبغي  برمته.  الصحي 
لفَّات  م  أو  المنفصلة،  الهواء  تكييف  وحدات  استخدام 
المراوح، أو أي نظام ي ستخِدم وضع إعادة التدوير( متى 

ل المراوح  استخدام  تجنب  وينبغي  إن  أمكن.  الهواء  تدوير 
عدم    ،أمكن حالة  في  فردية  إشغال  غرفة  في  تكن  لم  ما 

ال مفر   وجود أفراد آخرين. وإذا كان استخدام المراوح أمراً 
منه، فينبغي زيادة تبادل الهواء الخارجي عن طريق فتح  
النوافذ وتقليل تدفق الهواء من شخص إلى آخر مباشرة إلى 

يرات أو الهباء الجوي أقصى حد ممكن لتجنُّب انتشار القط
  )األيروسول(.

ورد وصف استراتيجيات ضمان توافر التهوية الكافية   •
التي   وجواب  سؤال  صفحة  في  العامة  المباني  في 
أعدتها المنظمة بشأن التهوية وتكييف الهواء في سياق  

المثال  19.11-كوفيد  الغرف  يوالوضع  تكون  أن   ة هو 
مزوَّ  فردية  ومرحاض  غرفة  يدين  نظافة  بمرافق  دة 

الفردية،  الغرف  توافر  عدم  حالة  وفي  بها.  خاصة 
ينبغي وضع األسرَّة على مسافة متر واحد على األقل ف

 )انظر القسم المتعلق باألطفال(.
ينبغي الحفاظ على مسافة تباعد بدني ال تقل عن متر   •

 واحد بين جميع األشخاص الخاضعين للحجر الصحي. 
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ينبغي اتخاذ المالئم من تدابير مكافحة العدوى المتصلة بالبيئة المحيطة، بما في ذلك ضمان سهولة استخدام مرافق  •
 الجارية والمراحيض( واتباع بروتوكوالت التصرُّف في النفايات.النظافة األساسية )مثل المياه 

 وسيلة اإلقامة ما يلي:  ر وف ِ تُ ينبغي أن   •
 والمياه ومرافق النظافة العامة؛   ما يكفي من الغذاء –
 أماكن تخزين آمنة لألمتعة والممتلكات األخرى؛  –
 العالج الطبي للحاالت الموجودة سلفًا حسب الضرورة؛   –
ها، مع توضيح حقوقهم والخدمات المتاحة لهم والمدة التي يلزم أن فهمُ   التواصل بلغة يمكن لألفراد الخاضعين للعزل –

أو    صيبوا بالمرض؛ وينبغي، إذا لزم األمر، توفير بيانات االتصال الخاصة بالسفارةيقضوها وماذا سيحدث إذا أُ 
 قسم الدعم القنصلي في المنطقة التي هم فيها. 

 ينبغي توفير الرعاية الصحية لمن يحتاجون إلى مساعدة طبية.   •
ينبغي أن يكون لدى الخاضعين للحجر الصحي، بمن فيهم األطفال، شكل من أشكال التواصل مع أفراد األسرة الموجودين   •

 على سبيل المثال.  خارج مرفق الحجر الصحي، كالهاتف
 تاحة اإلنترنت واألخبار والترفيه.  ينبغي، إذا أمكن، إ •
 ينبغي توفير الدعم النفسي االجتماعي.   •
بحاالت   • المصابون  واألشخاص  السن  كبار  يحتاج 

مرضية مصاحبة إلى اهتمام خاص بسبب زيادة خطر  
بكوفيد  للعدوى  وخيمة  19- تعرُّضهم  في    ،بدرجة  بما 

إتاحة )مثل   ذلك  الطبية  والمعدات  المستلزمات 
 الكمامات الطبية(.  

 األطفال ورعايتهم  حماية
تجنُّب  للسلطات  ينبغي  الصحي،  الحجر  تطبيق  عند 
الفصل بين أفراد األسرة، مع الموازنة بين رفاه الطفل من 

المحتملة داخل محيط   19-انتقال كوفيد  جانب ومخاطر
أن   وينبغي  اآلخر.  الجانب  من  قرار األسرة  أي  يتضمن 

تنفيذ  عند  الرعاية  مقدم  عن  الطفل  فصل  على  ينطوي 
المحتملة  للعواقب  وشاملة  متأنية  دراسة  الصحي  الحجر 

   النفصال أفراد األسرة بعضهم عن بعض.
 إذا كان الطفل مخالطًا: 

في  • الصحي  للحجر  األطفال  إخضاع  األفضل 
شخص  أي  أو  الوالدين  أحد  رعاية  تحت  المنزل 

 آخر يرعاهم.  

ينبغي إخضاع األطفال للحجر   ،عندما يتعذر ذلك •
األسرة   أفراد  أحد  رعاية  تحت  منزل  في  الصحي 

 أقل   ، على أن يكون آخر   مقدم رعايةالبالغين أو  
اإلصابة  عرضة الوخيمة   لخطر    بالمضاعفات 

عوامل  19-كوفيد ل وتشمل  اإلصابة  .  خطر 
األفراد الذين تزيد أعمارهم    بالمضاعفات الوخيمة

من حاالت    عاماً   60  عن  يعانون  الذين  واألفراد 
   8.كامنةطبية 

تعذر   • المنزل  تطبيقإذا  في  الصحي   ،الحجر 
فينبغي إخضاع األطفال للعزل ورعايتهم في مكان  

الخاصةمالئم   احتياجاتهم  مراعاة  مع   لهم، 
والنفسية.   البدنية  سالمتهم  وكذلك  وحمايتهم 

للسماح   الممكنة  الجهود  كل  بذل  لمقدم  وينبغي 
بزيارة   البالغين  األسرة  أفراد  من  غيره  أو  الرعاية 

و/ أو اإلقامة معه طوال فترة الحجر    الطفل يومياً 
 الصحي. 

الفردية  • والقرارات  السياسات  تسمح  أن  ينبغي 
بناءً  الرعاية  ومقدمي  لألطفال  المنزلي   بالحجر 

ى فيه مصالح الطفل الفضلى  على تقييم شامل ُتول  
   االعتبار األساسي.

مكان يتوقع استضافة األطفال،   ينبغي أن يوفر أيُّ  •
ن يرعونهم،  وخاصًة األطفال الذين ليس لديهم م  

 كيفية تقدير تدفق الهواء وتغير الهواء في الساعة - 1 اإلطار

  كقاعدة عامة، يمكن حساب معدل التهوية الطبيعية المدفوعة بالرياح على النحو التالي:

 
 التهوية العابرة

 
 

 التهوية من جانب واحد

 
 

 التعرف على تدفق الهواء )معدل التهوية( الذي يوفره نظام التهوية وحجم الغرفة:

 

ث([ / ]حجم الغرفة )بالمتر  /ُمكعَّب)متر  0.001)ث/ س([ ×  3600التهوية )ل/ ث( ×  تغير الهواء في الساعة = ]معدل 

 ([ُمكعَّبال

 نافذة مفتوحة + باب مغلق

  x 1000أصغر فتحة )بالمتر المربع(  xسرعة الرياح )م/ث(  x 0.05التهوية )ل/ث( =  معدل

 مفتوحنافذة مفتوحة + باب 

  x 1000أصغر فتحة )بالمتر المربع(  xسرعة الرياح )م/ث(  x 0.05التهوية )ل/ث( =  معدل
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ب تدريبًا كافيًا يمكنهم توفير بيئة    اً طاقم رعاية مدرَّ
لكل    مأمونة وينبغي  لألطفال.  ومحفزة  ورحيمة 

مرفق حجر صحي يستقبل األطفال تحديد موظف  
لمعني بشؤون  واحد ليؤدي دور مسؤول االتصال ا

الذين   الموظفين  تدريب  وينبغي  األطفال.  حماية 
اليرصدون   الخاضعين  لة  يصح الحالة  ألطفال 

أعراض  على  التعرُّف  على  الصحي  للحجر 
لدى األطفال، وكذلك العالمات التي   19-كوفيد 

تشير إلى أنهم بحاجة إلى مساعدة طبية فورية.  
 وينبغي تحديد مسارات اإلحالة سلفًا. 

كان مخالطاً  وإذا  يلزم    البالغ  فقد  كذلك،  ليس  والطفل 
وفي هذه   البالغ للحجر الصحي بعيدًا عن الطفل.  إخضاع

الحالة، ينبغي وضع الطفل تحت رعاية فرد بالغ آخر من 
 رعاية من غير المخالطين. ال أفراد األسرة أو أحد مقدمي 

 
 تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها 

 العدوى ومكافحتها التالية ينبغي اتخاذ تدابير الوقاية من  
لضمان تهيئة بيئة مأمونة للخاضعين للعزل. وتنطبق   10

مرافق في  الصحي  الحجر  على  التدابير  مخصصة   هذه 
 لذلك وعلى الحجر الصحي في المنزل.

 
 والمكافحة في مرحلة مبكرة  التعرف -أ
ينبغي معالجة أي شخص في الحجر الصحي ُيصاب   •

عليه أعراض تنفسية في أي  وي أو تظهر  مَّ حُ باعتالل  
،  اً وقت خالل فترة الحجر الصحي وتدبير حالته عالجي

اإلصابة   في  االشتباه  حاالت  من  حالة  بوصفها 
، وينبغي عزله على الفور. وينبغي التأكد  19- بكوفيد 

من أن مرفق الحجر الصحي به مركز إحالة مخصص  
لذلك ويتبع إجراءات واضحة إزاء أي شخص تظهر 

ى بتخصيص غرفة معينة )أو  وص  ض. ويُ عليه األعرا
منطقة معينة في حالة تعذر تخصيص غرفة( لعزل 
أي أشخاص تظهر عليهم األعراض، إذا كان المرفق  

غرفاً  إلى    يستخدم  الفرد  نقل  انتظار  أثناء  مشتركة، 
 مركز اإلحالة.

تنطبق االحتياطات النموذجية على جميع الخاضعين   •
 للحجر الصحي وموظفيه. 

ة على تنظيف اليدين، خاصًة بعد  بمواظينبغي ال –
األكل   وقبل  التنفسي  الجهاز  إفرازات  مالمسة 
وبعد استخدام المرحاض. ويشمل تنظيف اليدين  

بمطهر   غسلهما فركهما  أو  والصابون  بالماء 
مطهر   استخدام  ويفضل  كحولي.  يدين  اليدين 

اتساخًا  ال متسختين  اليدان  تكن  لم  ما  كحولي 

غسل اليدين بالماء والصابون  إذ ينبغي  ،  واضحاً 
 في تلك الحالة.

من أن جميع األشخاص الخاضعين  ينبغي التأكد   –
النظافة   إجراءات  يتبعون  الصحي  للحجر 

والعطس بالسعال  أهمية    ،المتعلقة  ويدركون 
أو باستخدام   تغطية أنوفهم وأفواههم بثني المرفق

من المنديل في    منديل ورقي، ثم التخلص فوراً 
 مزودة بغطاء، ثم تنظيف اليدين.سلة مهمالت 

 عن لمس العينين واألنف والفم. ينبغي االمتناع   –
د بدني ال تقل عن متر  ينبغي ترك مسافة تباعُ  –

 واحد بين جميع الخاضعين للحجر الصحي. 
المسبب  – الفيروس  انتقال  دون  الحيلولة  بغية 

فعااًل في مناطق انتقاله بين   انتقاالً   19-لكوفيد 
عامة   تشجيع  للحكومات  ينبغي  المجتمع،  أفراد 
الناس على ارتداء الكمامات في مواقف وأماكن 
محددة، مثل ارتدائها على متن وسائل النقل العام  
أو   محصورة  بيئات  في  أو  المتاجر  في  أو 
مزدحمة أخرى، في إطار نهج شامل يرمي إلى  

  12قمع انتقاله. 
 

 ط اإلدارية الضواب - ب
تشمل الضوابط والسياسات اإلدارية المتعلقة بالوقاية من  

 ،العدوى ومكافحتها داخل مرافق الحجر الصحي ما يلي
 على سبيل المثال ال الحصر:

الصحي ينبغي   • للحجر  األشخاص الخاضعين  توعية 
ومكافحتها.  العدوى  من  الوقاية  بتدابير  وموظفيه 

الحجر  و  مرفق  في  العاملين  جميع  تدريب  يتعين 
الصحي على االحتياطات النموذجية )تنظيف اليدين،  
آداب السعال أو العطس، معدات الحماية الشخصية،  
وتغيير   النفايات  في  التصرف  والتطهير،  التنظيف 
البياضات( قبل تنفيذ تدابير الحجر الصحي. وينبغي  

باالحتياطات   إعطاء المتعلقة  نفسها  النصائح 
 الخاضعين للحجر عند وصولهم.   النموذجية إلى جميع

فهم    على السواء  ينبغي للموظفين والخاضعين للحجر •
ظهرت   إذا  الفور  على  الطبية  الرعاية  التماس  أهمية 

السياسات  ورسم  األعراض؛  لضمان    عليهم  الالزمة 
  19- التعرف المبكر على حاالت االشتباه في كوفيد 

 وإحالتها.
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 البيئية  الضوابط  - ج
 13 ينبغي اتباع إجراءات تنظيف البيئة المحيطة وتطهيرها

عن  المسؤولين  توعية  ويلزم  وصحيحًا.  متسقًا  اتباعًا 
كوفيد  بشأن  به   19-التنظيف  اإلصابة  من   ،وحمايتهم 

وعليهم التأكد من تنظيف أسطح البيئة المحيطة بانتظام  
وعلى نحو شامل طوال فترة الحجر الصحي، عالوًة على 
والتعامل  والمطهرات  التنظيف  مواد  جميع  تخزين  ضمان 

واستخدامها يلي   معها  وفيما  ومالئم.  مأمون  نحو  على 
 جانب من اإلجراءات المهمة: 

للوقاية    إنشاء • مستدامة  تحتية  العدوى  بنية  من 
ومكافحتها )من خالل تصميم المرافق المالئمة على  

 سبيل المثال(.  
جميعال • أن  من  في  تأكد  للحجر الصحي  الخاضعين 

المرافق لديهم غرف فردية مزودة بمرافق خاصة بها.  
 فينبغي المداومة في حالة عدم توافر الغرف الفردية، و 

واحد  متر  عن  تقل  ال  مسافة  ترك  األسرَّة    على  بين 
 وطبِ ق استراتيجيات تجميع الحاالت المتجانسة. 

س باستمرار  لم  األسطح التي تُ ينبغي تنظيف وتطهير   •
وغير ذلك من أثاث    مثل طاوالت األسرَّة وإطاراتها-

النوم يوميًا.    -غرف  األقل  على  واحدة  ينبغي  و مرة 
وتطهير   مرة  تنظيف  والمراحيض  الحمامات  أسطح 

وينبغي استخدام الصابون أو    واحدة على األقل يوميًا.
العادية  المنزلية  أوالً   المنظفات  بعد  للتنظيف  ثم   ،

الشطف، وينبغي استخدام مطهر منزلي عادي يحتوي  
بتركيز الصوديوم  هيبوكلوريت  )أي  0.1  على   ٪

يعادلبي ِ المُ  بما  عن    1000  ض،  المليون(  في  جزء 
أمَّا في حالة األسطح التي   13  .طريق مسح األسطح

اإليثانول   ال يمكن تنظيفها بالمبيض، فيمكن استخدام
 . ٪70 بتركيز

ومناشف  ينبغي   • األسرَّة  وبياضات  المالبس  غسل 
العادي   الغسل  صابون  باستخدام  واليدين  الحمام 
والماء، أو غسلها في الغسالة في درجة حرارة تتراوح  

)  90و  60بين   مئوية  ة درج  194-140درجة 
الشائعة   الغسيل  منظفات  باستخدام  فهرنهايت( 

 .االستخدام، وجففها جيداً 
في مرافق الحجر الصحي المخصصة لهذا الغرض،   •

الحماية   معدات  ارتداء  التنظيف  لعمال  ينبغي 
على    14المالئمة،الشخصية   تدريبهم  وينبغي 

أماكن   غير  في  أمَّا  مأمونًا.  استخدامًا  استخدامها 
غير   ر الرعاية  ُتحضَّ حيث  وتستخدم    الصحية 

المطهرات المبيدة للجراثيم، من قبيل الُمبيِ ض، فيكون  
الحماية  معدات  من  به  الموصى  األدنى  الحد 
الشخصية هو القفازات المطاطية والمرايل غير الُمنِفذة  

وقد يلزم استخدام واقي العينين    13  واألحذية المغلقة.
المواد الكيميائية  والكمامات الطبية لحماية األفراد من  

في    ،المستخدمة يتمثَّل  خطر  وجود  حالة  في  أو 
الجسم، سوائل  للدم/  مع    التعرُّض  التعامل  عند 

البياضات المتسخة أو تنظيف المراحيض، على سبيل  
لألفراد  وينبغي  ارتداء    المثال.  قبل  أيديهم  تنظيف 

 الشخصية وبعد خلعها. معدات الحماية
أثناء الحجر الصحي في  ينبغي وضع النفايات الناتجة   •

 15أكياس قوية وإحكام غلقها قبل التخلص منها. 
ينبغي للبلدان النظر في تنفيذ تدابير ترمي إلى ضمان   •

  ، التخلص من هذا النوع من النفايات في مدفن صحي
 وليس في منطقة مفتوحة غير خاضعة للرصد.

 
للخاضعين   الصحية  الحالة  رصد  احتياجات 

 للحجر الصحي 
ينبغي متابعة األشخاص الخاضعين للحجر الصحي يوميًا 
أن  وينبغي  الحجر،  فترة  طوال  المنزل  أو  المرفق  داخل 
وفقاً  األعراض  وتحري  الجسم  حرارة  درجة  قياس   تشمل 

د وتعاريف الحالة التي حددتها المنظمة  لبروتوكوالت الترصُّ
و/ أو المحددة وطنيًا. وقد تستلزم فئة األشخاص األكثر 
تزيد  الذين  )األفراد  وخيمة  بأمراض  لإلصابة  عرضة 

حاالت طبية   واألفراد الذين لديهم  عاماً   60  أعمارهم عن
 دة. د إضافية أو ِعالجات طبية محد مستبطنة( تدابير ترصُّ 

الموظفون، و  ذلك  في  بما  الالزمة،  الموارد  مراعاة  ينبغي 
وفترات الراحة للموظفين في مرافق الحجر الصحي، على 

 تخصيص الموارد تخصيصًا مالئماً   سبيل المثال. ويكتسي
أهميًة خاصًة في سياق أي فاشية مندلعة حاليًا، إذ قد يلزم  

ة المحدودة إعطاء األولوية لتوجيه الموارد الصحية العمومي
 إلى مرافق الرعاية الصحية وأنشطة الكشف عن الحاالت. 

 الفحص المختبري أثناء الحجر الصحي 
ينبغي معالجة أي شخص في الحجر الصحي تظهر عليه 

في أي وقت خالل   19-أعراض تتسق مع أعراض كوفيد 
مشتبه حالة  بوصفه  عالجيًا  وتدبيره  الحجر  في   اً فترة 

 ، وينبغي اختبار إصابته به من عدِمها. 19-إصابتها بكوفيد 
 

وفيما يخص المخالطين الذين ال تظهر عليهم أعراض، لم  
تعتبر الفحص المختبري شرطًا للخروج من   تعد المنظمة

 يومًا.    14 الحجر الصحي بعد انقضاء 
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 شكر وتقدير 
 الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسيف.   منظمةُ  أعدت هذه اإلرشادات المبدئية

 
تواصل منظمة الصحة العالمية رصد الوضع عن كثب لمتابعة أي تغيرات يمكن أن تؤثر على هـــــذه اإلرشــــــادات المبدئيــــــة.  

ثة إضافية. وبخالف ذلك ، تبقى وإذا طرأ تغيير على أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات محد 
 وثيقة اإلرشادات المبدئية هذه صالحة لمدة عامين من تاريخ إصدارها. 
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