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إرشادات �شأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعا�ة   
 19-الطو�لة األمد في س�اق مرض �وفید

 

  

 إرشادات مبدئ�ة 

  2021الثاني/ینایر  ن �انو  8

 

    
 

الوث�قة تحدیثتمثل   مارس آذار/  21المنشورة في    رشاداتلإل  اً هذه 
 : ، �ما في ذلك ما یليجدیدة  وتتضمن أدلة و�رشادات 2020
ثةالنتائج   • من  الُمحدَّ المنشورة   المستخلصة  الدراسات 

 :ما یلي� والمتعلقة
- سارس-�ورونا  �فیروس  علم األو�ئة ومدى اإلصا�ة –

الطو�لة    الرعا�ة  والموظفین في مرافق  النزالءبین    2
 ؛األمد

للوقا�ةفعال�ة   – االحت�اط�ة  العدوى    التدابیر  من 
ا لمنع    2-سارس-�ورونا  فیروس�  لعدوى ومكافحتها 

  ؛الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة  في 
للوقا�ةتأثیر   – االحت�اط�ة  العدوى    التدابیر  من 

والبدن�ة لك�ار السن    الصحة النفس�ةعلى    ومكافحتها 
 ن �الَخَرفو األشخاص المصابهم، وال س�ما  یتورفاه

 أو العصب�ة؛   النفس�ةأو غیره من اضطرا�ات الصحة  
ثةالمشورة   • للوقا�ة�شأن    الُمحدَّ االحت�اط�ة  من    التدابیر 

- سارس-�ورونا  فیروسلمنع انتشار  العدوى ومكافحتها  
للمرضى   2 الرعا�ة  ومقدمي  الصحیین  العاملین  وحما�ة 

مرافق   في المشت�ه فیهاأو    19-كوفیدإصابتهم �  المؤ�دة
 ؛ الطو�لة األمدالرعا�ة 

- �ورونا  فیروس�شأن الكشف الم�كر عن  المقدمة  المشورة   •
 والموظفین في  النزالءبین    �جراء فحص �شأنهو   2-ارسس

 ؛الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة 
زوار    المقدمة  المشورة • تستهدف  التي  الس�اسات  �شأن 

واالعت�ارات اإلضاف�ة المتعلقة    الطو�لة األمدالرعا�ة    فقمرا
المترت�ة على  والبدن�ة    النفس�ة�التقلیل من اآلثار الصح�ة  

ا و تنفیذ  للوقا�ة لقیود  االحت�اط�ة  العدوى    التدابیر  من 
 .19-�وفید جائحةفي س�اق ومكافحتها 

 

  نقاط رئ�س�ة

األمد شكلت • الطو�لة  الرعا�ة  المخاطر  مرافق  عال�ة  بیئات 
هم.  وف�ما بین  والموظفین  النزالءإلى   19-�وفیدمرض    النتقال
خطیرة    ونزالء �أمراض  لإلصا�ة  عرضة  أكثر  المرافق  هذه 

و�عانون من   متقدمین في السن  ألنهم عادة ما �كونون وفاة  للو 
الكشف . وقد یؤدي  يوظ�ف  تدهورأو  /مشاكل طب�ة أساس�ة و

  مجال   المناسبین فيثق�ف  التدر�ب والتو   ؛ 19- كوفید الم�كر عن
  والزوار؛   النزالءلجم�ع الموظفین و   الوقا�ة من العدوى ومكافحتها

  المناس�ة في مجال الوقا�ة تدابیر  اللس�اسات و لالتنفیذ المتسق  و 
ومكافحتها العدوى  التقلیل    من  �عیدإلى  حد  خطر   إلى  من 

� �وروناالعدوى  والموظفین   النزالءبین    2-سارس-فیروس 
 . مرافق الرعا�ة الطو�لة األمدي ومقدمي الرعا�ة ف

تدابیر   • تؤثر  ومكافحتهاقد  العدوى  من  الصحة  على    الوقا�ة 
وال    -والموظفین    النزالء  ه�ةعلى رفا   من ثم والبدن�ة و   النفس�ة
والقیود  تدابیر  س�ما   الشخص�ة  الحما�ة  معدات  استخدام 

و  الزوار  على  الجماع�على  المفروضة  ثم،  ة.األنشطة   ومن 
والمحترمة التي تر�ز    لرح�مةالرعا�ة ا  أن ُتوّفر �استمرارین�غي  

�صورة   والزوار والموظفین  النزالءعلى الناس، مع ضمان حما�ة  
 . 19-كوفیدن اإلصا�ة �م كاف�ة

جائحة    • س�اق  تطبق  ، 19- �وفیدفي  أن  س�اسات  ال  ین�غي 
المت  جراءاتاإلو  التال�ة  العدوى  �  صلةالحاسمة  من  الوقا�ة 

عن  �غض النظر    ،الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة  في    ومكافحتها
بین   2-سارس-فیروس �ورونا�  عدوى   حدوث أو عدم حدوث
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الموظفین/و  النزالء ت  .أو  أن  الرعا�ة    ضطلع و�ن�غي  مرافق 
 ما یلي: � الطو�لة األمد

o   وقا�ة من العدوى ومكافحتهاللضمان وجود برنامج وفر�ق 
   ؛ومعن�ة بهذا المجالاتصال مدر�ة  جهة أو على األقل 

o االحت�اط�ةال  طبیقت العدوى    للوقا�ة   ق�اس�ةال  تدابیر  من 
(ال س�ما النظافة المناس�ة    النزالءجم�ع  فائدة  ل  ومكافحتها

منظمة الصحة    التي حددتها  الخمس  لحظاتلللیدین وفقًا  
الشأن  العالم�ة هذا  والتطهیر  في  الشاملین   والتنظ�ف 

في جم�ع أنحاء المرفق) واالحت�اطات القائمة   والمنتظمین
 ؛ اللزومعند  2-سارس-فیروس �ورونا� العدوى  منع على

o  في المناطق التي یوجد فیها انتقال جماعي أو مجتمعي
ل ف�ه  أو مشت�ه  إجراء  ،19-كوفیدمعروف  ارتداء   �سري 

جم�ع العاملین الصحیین ومقدمي الرعا�ة   الكمامات على
 ؛النزالءوغیرهم من المهنیین والزوار وموردي الخدمات و 

o ی التي  المناطق  أو    وجد في  معروف  متقطع  انتقال  فیها 
على  ارتداء الكمامات    إجراء  سري ، �19-كوفیدل  ف�همشت�ه  

ه   ؛في مناطق الرعا�ة السر�ر�ةنحو متواصل وُموجَّ
o   البدني؛ ضمان الت�اعد 
o ؛الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة  ضمان التهو�ة الكاف�ة في  
o   اوالموظفین    النزالءتطع�م و ضد  ،  19-�وفیدألنفلونزا 

 ؛رئوي �المكورات العقد�ةاللتهاب اال ضد النزالءتطع�م و 
o   زوارفائدة  ل  الوقا�ة من العدوى ومكافحتهاتنفیذ س�اسات 

 ؛مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد
o   ال ضمان من  �اف�ة  الوظ�فيمستو�ات  وتنظ�م    مالك 

وساعات   العاملین   وحما�ة  ،مناس�ةالعمل  الالموظفین، 
 .من المخاطر المهن�ة الصحیین

لضمان الكشف الم�كر عن  أهم�ة �الغة التدابیر التال�ة تكتسي  •
أن   .19-كوفید األمد   تضطلع   و�ن�غي  الطو�لة  الرعا�ة    مرافق 

 �ما یلي:
o   عن الم�كر  الكشف  �ورونا�  العدوى ضمان  - فیروس 

الصحیین بین 2-ارسس ترصد  العاملین  خالل  من 
الموظفین   في أوساط  خبري الم  فحصو/أو ال  اتالمتالزم

 ؛النزالءو 
o ال العالجيضمان  للتعرض    تدبیر  فیروس لالمناسب 

 ؛العاملین الصحیین بینواإلصا�ة �ه  2-سارس-كورونا

o ال نطاق  جم�ع    فحصتوس�ع  الصحیین ل�شمل   العاملین 
-سارس-فیروس �وروناعند تحدید حالة إ�جاب�ة لـ   النزالءو 
 ؛أو الموظفین النزالءلدى أحد   2

o  لدى   2-سارس-فیروس �ورونا للكشف عن فحصإجراء
في    أثناء  النزالء القبول  إعادة  أو  الرعا�ة  القبول  مرفق 

في المناطق التي یوجد فیها انتقال جماعي    الطو�لة األمد
 بذلك.  سمحت الموارد  إن ،للفیروسأو مجتمعي 

أو    فیها  مشت�هإصا�ة    على أنه حالة  النزالءأحد    دحینما ُ�حدّ  •
التدابیر    أن تنفذ على الفور، ین�غي  19-�وفید  �مرض  ةمؤ�د

التال�ة ومكافحتها  للوقا�ة  االحت�اط�ة  العدوى  أن   .من  و�ن�غي 
 تضطلع مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد �ما یلي: 

o عن    االحت�اطات  طبیقت الفیروس  انتقال  لمنع  الالزمة 
عند  (  عبر الهواءو/أو    ات التنفس�ةوالقطیر   خالطةالم  طر�ق
 المصابین)؛   النزالء( المصاب نز�ل) أثناء رعا�ة الاللزوم

o   وتطهیرها المح�طة  ات�اع إجراءات محددة لتنظ�ف البیئة  
 الغسیل؛ عمل�ات و�دارة النفا�ات و 

o حاالت �مرض    عزل  المؤ�دة  أو  فیها  المشت�ه  اإلصا�ة 
غرف   19-كوفید أوفرد�ةفي  حاالت تجم�عه  ،  مع  ا 

�معزل عن  الحاالت    هذه  إذا تعذر ذلك، مع إ�قاء  أخرى،
 ؛غیرها

o   ن  و مهنی  �ضطلع بهاإجراء تقی�مات سر�ر�ة دق�قة للمرضى
�عانون من عوامل   ال س�ما لألشخاص  –ن  و طبی الذین 

أو    تقدم في السنلتدهور السر�ع مثل الاخطر  تعرضهم ل
العالج الم�كر حسب    �دراجو   –الطب�ة األساس�ة  مشاكل  ال

 من مرافق  إلى مرفق  النزالءوتقی�م إمكان�ة نقل    ،االقتضاء
 ؛ ا�ة الصح�ة في حالة األمراض الحادةالرع

o   صحي  فرض تأكدت  جم�ع  على  حجر  من  مخالطي 
�ك أو   19-وفیدإصابتهم  غرفهم    النزالء عن    فصلهمفي 

 ُمخالطة. منذ آخر  یوماً  14لمدة  ماآلخر�ن، ومراقبته

المر�ض • وفاة  حالة  �  في  ی19-كوفیدالمصاب  تطبیق    ن�غي، 
 .الجثة تدبیرب ف�ما یتعلقإجراءات آمنة 

 المنهج�ة المّت�عة في وضع اإلرشادات 

ثة  بدئ�ةتستند هذه اإلرشادات الم  التي نشرتها  رشاداتاإلإلى    الُمحدَّ
�شأن   العالم�ة  الصحة  ومكافحتهامنظمة  العدوى  من  في   الوقا�ة 

العالم�ة �شأن    19-�وفید  مرض  س�اق الصحة  (إرشادات منظمة 
�شأن  و   ؛أماكن الرعا�ة الصح�ةفي    الوقا�ة من العدوى ومكافحتها

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/5_moments_poster_arabic.pdf?ua=1
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وقا�ةو   ؛الكماماتاستخدام   الصحیین  �شأن  العدوى   العاملین  من 
الجار�ة    ستعراضات) واال3- 1(والكشف عنها والتدبیر العالجي لها  

المتاحة  لأل العلم�ة  الرعا�ة  في    19-�وفید  عندلة  س�اقات مرافق 
األمد االحت�اط�ة  وفعال�ة    ،الطو�لة  العدوى   للوقا�ةالتدابیر  من 

وفي حاالت الطوارئ، تنشر المنظمة    .س�اقاتفي هذه ال  ومكافحتها
تقی�م في    محكمةعمل�ة شفافة و   ّت�ع لدى وضعهاتُ و ،  مبدئ�ةإرشادات  

  األضرار الناجمة فوائد و ال�  المتعلقة�ما في ذلك األدلة  ،  المتاحة  األدلة
محددة.  عن للمنظمة   و�قّ�م  تدخالت  التا�ع  المخصص  الفر�ق 

التوجیه�ة   الم�ادئ  بوضع  �اوالمعني  من  المتعلقة  عدوى اللوقا�ة 
"شكر وتقدیر"   الفرع(انظر    19-�وفید  في س�اق جائحة  ومكافحتها

األدلة العلم�ة المتاحة   لالطالع على قائمة أسماء أعضاء الفر�ق)
لة  من خالل ُمعجَّ منهج�ة  استعراض  اإلرشادات   ،عمل�ات  و�ناقش 
ُتجرى عمل�ة بناء توافق في اآلراء عبر مشاورات أسبوع�ة    من خالل

التوجیه�ة الم�ادئ  بوضع  المعني  الفر�ق  خبیر و  مع  رها  ُی�سِّ
عقبها عند الضرورة دراسات استقصائ�ة. وتنظر هذه تمنهج�ات، و 
أ�ض والق�م اً العمل�ة  المحتملة،  الموارد  آثار  في  اإلمكان،  �قدر   ،

وتوا واألخالق�ات.  والجدوى، واإلنصاف،  لجنة    ضطلعلتفضیالت، 
الوثائق  مسودات  �استعراض  خبراء  من  تتألف  خارج�ة  استعراض 

 قبل نشرها. اإلرشاد�ة
 

 إلرشاداتالغرض من ا

ثةهذه الوث�قة إرشادات    قدمت   مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد لمدیري    ُمحدَّ
من أجل   العدوى ومكافحتهاالوقا�ة من  �  المعن�ة  االتصال  جهاتو 

دخول   �ورونامنع  االنتشار   المرفقإلى    2-سارس-فیروس  ومن 
اآلمنة  تهیئة  ودعم    ، وخارجهه  داخل الز�ارات  الظروف  من  إلجراء 

من  الوقا�ة من العدوى ومكافحتهاخالل التطبیق الصارم إلجراءات 
 .النزالء أجل تعز�ز رفاه�ة

المنظمة هذه اإل أدّلة جدیدة في هذا    رشاداتوستحّدث  حال توفُّر 
 الشأن. 

 معلومات أساس�ة 

أو   من بلد إلى آخر  مرافق الرعا�ة الطو�لة األمدقد تختلف أنواع  
الوطني دون  المستوى  على  الوتوفر    .حتى  ومرافق   ،رعا�ةدور 

ومرافق   ،والمرافق السكن�ة  ،الرعا�ة الدائمةومرافق    ،الماهرة  رعا�ةال
األالالرعا�ة   �اسم    -  مدطو�لة  مجتمعة  الرعا�ة المعروفة  مرافق 

�ما في ذلك الرعا�ة   ،مجموعة متنوعة من الخدمات  -  الطو�لة األمد
�  ، والُمساِعدةالطب�ة   الع�ش  على  القادر�ن  غیر   صورةلألشخاص 

المجتمع  ةمستقل الرعا�ة  و   .المحلي  في  "مرافق  مصطلح  �شمل  ال 
أو المراكز المجتمع�ة    جل طو�لة األال " الرعا�ة المنزل�ة  مدطو�لة األال

   .)5 ،4( ترو�ح�ةأو مرافق الرعا�ة النهار�ة لل�الغین أو الرعا�ة ال

في  �شار�ون  الذین  األشخاص  جم�ع  هم  الصحیون  والعاملون 
. وف�ما یتعلق األعمال التي تهدف �شكل أساسي إلى تحسین الصحة

األمدالرعا�ة    �مرافق العاملون    ،الطو�لة   ي مقدم  الصحیون �شمل 
، 6مرفق ( الرعا�ة الشخص�ة واألخصائیین االجتماعیین العاملین �ال

7 .( 

 بیئات عال�ة المخاطر النتقال مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد  وتشكل
بین  النزالءإلى   19-�وفیدمرض   وف�ما  العاملون و   .هموالموظفین 

�وفید مرضى  �خالطون  الذین  لهم 19-الصحیون  �قدمون  و/أو   ،
السكانأكثر عرضة  الرعا�ة    . )8  ،3(  لخطر اإلصا�ة من عامة 

�و  دراسة  أجر�ت  برى أفادت  المراكز  الوال�ات   مؤخراً   متعددة  في 
العاملین    لدى   19-كوفید�  إصا�ةحالة    1,3  بوجودالمتحدة األمر�ك�ة  

مرافق   نزالء  في أوساط  مكتشفة  إصا�ة  حاالت  3  مقابل �ل  الصحیین
انتشار   أجر�ت لق�اسفي دراسات أخرى  و   .)9(  الطو�لة األمدالرعا�ة  

  ، الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة  في    العاملین الصحیینبین    19-كوفید
 ). 10(  ٪62,6٪ إلى 2,2تراوحت الق�م من 

أكثر عرضة لإلصا�ة �أمراض    نزالءو  المرافق  وفاة للخطیرة و هذه 
و�عانون من مشاكل طب�ة   متقدمین في السن  ألنهم عادة ما �كونون 

   .)11  ،4( يوظ�ف تدهورأو /أساس�ة و

المصابون  و� األشخاص  من  من    �الَخَرفعاني  أعلى  مستو�ات 
وغیر  المخاطر  ال �سبب  19-وفید�ك  المتعلقةم�اشرة  الم�اشرة 

قدرتهم وتدابیر   محدود�ة  العامة  الصحة  بتوص�ات  االلتزام  على 
 نزالء �واجه  . و )11(  العزل  فیها، �ما  الوقا�ة من العدوى ومكافحتها

أ�ضًا خطر التعرض مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد المصابون �الَخَرف  
في  �ما  المنتظمة،  الرعا�ة  انقطاع  الناجمة عن  الضائرة  لألحداث 

 ). 11( الدعم االجتماعي انقطاعذلك 

  19- �وفید  انتشار�شأن  ووفقًا ألحد استعراضات الدراسات المنشورة  
األمد الطو�لة  الرعا�ة  مرافق  الحاالت معدالت    فاوتتتفقد  ،  في 

ل واسعاً   2-سارس-فیروس �ورونا  فحوصاتاإل�جاب�ة  من  (  تفاوتًا 
إلى  4 متوسطها  حیث٪)،  ٪77  ٪  42,9  إلى  وارتفع٪  37  بلغ 

 ). 10( الفاش�ات فترات خالل

أن ینقلوا   2-سارس-فیروس �ورونامكن لألشخاص المصابین �و�
 أ�ة   ال تظهر علیهم  حینماتظهر علیهم األعراض و   المرض حینما

أن المرضى   تبین  من �عض الدراساتمستقاة  أعراض، وهناك أدلة  
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 مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد  �عانون من "أعراض غیر نمط�ة" في
 ما بین  الفاش�ات أن  أجر�ت �شأندراسات    أظهرتو ).  13،  12،  4(
٪ من الموظفین الذین 100و٪ 50ما بین و  النزالء٪ من 75و٪ 7

األعراض   ظهور �انوا في مرحلة ما قبل إصابتهم �الفیروس تأكدت
نس�ة تتراوح   أعراض ف�ما �عُد على  . وظهرتأو عد�مي األعراض

و�ؤ�د    عد�مي األعراض؛  مصابینال   النزالء٪ من  89إلى  ٪  57  من
من العدوى   في مجال الوقا�ةاالحت�اطات المالئمة  طبیق  أهم�ة ت  ذلك

 ).4ا (ومكافحته

الغالب�ة العظمى من    شكلالتي ت  هم الشر�حة السكان�ة�ار السن  �و 
االستشفاء والوف�ات حاالت  و   19-وفید�ك الشدیدة  اإلصا�ة  حاالت

سكان�ة فئة  مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد    نزالءوعادة ما �مثل    ).14(
أمراض أساس�ة متكررة �صابتهم �ضع�فة �سبب تقدمهم في السن و 

السكري  و مثل  الجهاز ؛  وأمراض  الدمو�ة،  واألوع�ة  القلب  أمراض 
المزمن الدماغ�ة؛  ةالتنفسي  األوع�ة  الخبیثة؛  وأمراض   واألورام 

�ضاعف،  لَخَرفوا ما  نحووهو  على  تطور من خطر    ،مستقل  ، 
 المترت�ة على ذلك   الوخ�مة، �ما في ذلك النتائج  19-�وفیدمرض  
 ). 15والوفاة ( 

مؤخرًا المر�ز األورو�ي للوقا�ة من   هوقد لخص تقی�م للمخاطر نشر 
�شكل م�اشر في ز�ادة   ساهمتاألمراض ومكافحتها العوامل التي  

 الطو�لة األمد مرافق الرعا�ة  إلى 19-�وفیدفیروس  انتقالاحتمال 
- كوفید ارتفاع معدل انتشار  وتتضمن هذه العوامل ا.داخلهانتشاره و 

المجتمعي،  19 المستوى  التجمعي  على  الرعا�ة لم والطا�ع  رافق 
األمد حجم،  الطو�لة  الرعا�ة    و�بر  وارتفاع   سر�رًا)،  20(>  دور 

اإلنذارات الم�كرة    الكفیلة بتحدیدالفرص  ض�اع  معدالت اإلشغال، و 
الموظفین،   غ�اب  (مثل  السالمة  ب�انات  اإلصا�ة  في  وحاالت 

  أعراض و�عملون دون   علیهم)، والموظفین الذین ال تظهر  المنفردة
�كون  لإلصا�ة  أن  بتعرضهم  علم  وتأخر  لدیهم  اإلصا�ة  ،  إث�ات 

 الكشف في  تأخر  الو ك  مؤشر الش  تدني�سبب    النزالءلدى   19-وفید�ك
في الوقت المناسب و/أو تأخر   قلة الفحوصات�سبب    عن اإلصا�ات

 ).11( فحصاإلبالغ عن نت�جة ال

نقل�و  من    تعین  األمد نزالءالعدید  الطو�لة  الرعا�ة  إلى  مرفق 
المرض 19-كوفید تشخ�ص  عقب  المستشفى شدة   ووفقاً   .�سبب 

أجراه غمیهلین ومینوز متوسط معدل  بلغ  فقد  برا�س،  -الستعراض 
 44الذین ثبتت إصابتهم في جم�ع الدراسات    لدى النزالءاالستشفاء  

أن   ومن الجدیر �المالحظة   ٪. 21متوسط معدل الوف�ات  �لغ  ٪ و 
االستشفاء   ُضّخممعدل  إلى عزل    قد  الحاجة  �سبب   النزالء جزئ�ًا 

 ). 10(  النزالءغیرهم من عن  المصابین

مرافق الرعا�ة  استعراض للب�انات المتاحة عن الوف�ات في    وخلص
األمد   حدوث  الطو�لة  عن    وف�اتالمن  تقر��ًا  ٪  46إلى  الناجمة 

مت وق�ّ   ).16(  بلدًا)   21دور الرعا�ة (استنادًا إلى    في 19-كوفید
حسب  العدوى  عن  الناجمة  الوف�ات  معدالت  أخرى  استعراضات 

مع التقدم في السن   تزداد  هذه المعدالتأفادت جم�عها �أن  و العمر،  
إلى أن معدل الوف�ات الناجمة    إحدى الدراسات  ). وخلصت19- 17(

سنة فما   80  إلىأعمارهم    لدى األشخاص الذین تصل عن العدوى 
٪  0,001�معدل  الرجال) مقارنة    لدى٪  10,83٪ (8,29  یبلغفوق  
٪  0,79سنوات و  9و  5ما بین  األطفال الذین تتراوح أعمارهم    لدى
أن    في حین خلصت دراسة أخرى إلى)،  17السكان ( عموم    لدى

العدوى   الناجمة عن  الوف�ات  وخلصت   )18(   ٪13,4یبلغ  معدل 
الذین   النزالءلدى    ٪15دراسة ثالثة إلى أن هذا المعدل �صل إلى  

معدالت الوف�ات الناجمة  . وتت�این  ) 19عامًا (  85تز�د أعمارهم عن  
من بلد إلى آخر، مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد    نزالء  لدىعن العدوى  

 ). 17(  ٪22,2حیث وصلت في �عض البلدان إلى 

مرافق الرعا�ة الطو�لة  على    19-جائحة �وفیدونظرًا لضخامة تأثیر  
الوقا�ة   �شأنس�اسات    حة العالم�ة موجز، أصدرت منظمة الصاألمد

�وفید العالجيوالت  19-من  مختلف  له  دبیر  الرعا�ة   في  خدمات 
األ الرعا�ة   وحددت)،  4(  جلالطو�لة  خدمات  تعدیل  سبل  ف�ه 
و  األمد الرعا�ة  الصح�ة  األخیرة �حیث    الطو�لة  هذه  دمج  �مكن 

�سهولة تعز�ز   وتوفیرها  تشمل  التي  المستمرة  الرعا�ة  إطار  في 
لضمان حصول    والتخف�فالصحة والوقا�ة والعالج و�عادة التأهیل  

رعا�ة جیدة على    الطو�لة األمداألشخاص المحتاجین إلى الرعا�ة  
ومستدامة (.  ومنصفة  الس�اسات  موجز  عدداً 4و�حدد  من   ) 

ضرورة ي ذلك  معالجة هذه المسائل، �ما فالرام�ة إلى  اإلجراءات  
 تحقیق ما یلي:

المعلومات  • لت�ادل  ونظم  مشتر�ة  توجیه�ة  لجان  إنشاء 
دون  الس�اسات  ومستو�ات  القطاعات  بین  والب�انات 

قة  .الوطن�ة لضمان االستجا�ة المنسَّ
  19-�وفید  تأثیر جائحةضمان الرصد والتقی�م الفعالین ل •

الرعا�ة   األمدعلى  توج�ه  الطو�لة  وضمان  المعلومات ، 
و  الصح�ة  الرعا�ة  ُنظم  بین  الطو�لة  الرعا�ة  نظم  �كفاءة 

 .لتحسین االستجا�ات األمد
ال • مقدمي  لدعم  آل�ة  مع المنظمینغیر    رعا�ةإنشاء   ،

 .التدابیر العقاب�ة  عوضًا عنالتر�یز على الدعم التعاوني  
للتخط�ط • آل�ة  الموظفین الالزمة    للتدابیر  إنشاء  لحما�ة 

من العدوى    مدیتلقون رعا�ة طو�لة األواألشخاص الذین  
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التدابیر هذه  وتحدید أولو�ات دعم    19-أو انتشار �وفید
 ورصد تنفیذها.

األشخاص  • على  تر�ز  متكاملة  رعا�ة  مسارات  ضمان 
و  الصح�ة  الرعا�ة  سلسلة  األمد الرعا�ة  وتغطي    الطو�لة 

من   مدلتمكین األفراد الذین �حتاجون إلى رعا�ة طو�لة األ
 الحصول على رعا�ة شاملة. 

 

من   للوقا�ة  العامة  الرئ�س�ة  �ورونا الم�ادئ  - فیروس 
  والكشف الم�كر عنه 2-سارس

 تدابیر اللس�اسات و لن األدلة المتاحة أن التنفیذ المتسق والصارم  تبیّ 
�قلل بدرجة �بیرة   مكافحتهاالوقا�ة من العدوى و   المناس�ة في مجال

� اإلصا�ة  خطر  �ورونامن   النزالءبین   2-سارس-فیروس 
 .)20) (1مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد (اإلطار والموظفین في 

 
 

 

 

 مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد  ومكافحتها فيلوقا�ة من العدوى المتعلقة �ا قاعدة األدلة -1اإلطار 

في مرافق  19-�وفید مرضلوقا�ة من مسألة ا�إجراء استعراض سر�ع ل تكل�فاً  منظمة الصحة العالم�ة أصدرت،  2020في ن�سان/أبر�ل 
تشر�ن  9 واستكمل في) 20ر�وس وآخرون ( أصدرهو الستعراض األقران   ضعخ  في منشور علمي اً الرعا�ة الطو�لة األمد (متاح جزئ� 

وخلص  )، 27، 20م�ادئ توجیه�ة سر�ر�ة ( 10) و 26- 21( رصد�ةالمحدث ست دراسات  . وتضمن هذا االستعراض2020األول/أكتو�ر 
  2-سارس-وس �ورونا إدخال فیر إلى منع  الوقا�ة من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد أن من الضروري أن ترمي تدابیر إلى
 .الفیروس، اتخاذ تدابیر فور�ة وشاملة لمكافحة انتشاره یتعین، في حال إدخال هذا وأنه مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد   إلى

-فیروس �وروناأكثر التدخالت فعال�ة لمنع ومكافحة انتشار � المتعلقة �ةدراسات الرصدالمن  الب�انات المتاحة وعلى الرغم من محدود�ة
 تتضمن ما یلي:  في مجال الوقا�ة من العدوى ومكافحتهاإلى أن االسترات�ج�ات الفعالة  د، فهي تشیرفي مرافق الرعا�ة الطو�لة األم 2-سارس

والموظفین الكشف الم�كر عن   النزالءظم لجم�ع المنت فحص، یت�ح ال2-سارس-فیروس �ورونا المجتمع�ة التي ینتقل فیها األماكنفي   •
في مرحلة ما قبل ظهور  أو هم أعراض   الذین ال تظهر علیهمن و األفراد المصاب �من فیهمالمرضى والموظفین المصابین �العدوى (

جم�ع  فحص أن  إلى دراسة منفصلة خلصتو  .على النحو المالئم، فضًال عن منع تفشي المرض في المرفق ورعایتهم وعزلهم )األعراض
 ).28( تشخ�صها سنىحالة إضاف�ة لكل حالة أول�ة ت 100-10 كشففي المرفق �مكن أن �إصا�ة  حالة  تحدیدوالموظفین �عد  النزالء

  دون  مرفق الرعا�ة الطو�لة األمد الفر�ق في مجموعات صغیرة في منطقة واحدة من تنظ�م العمل �حیث �عمل ( الموظفین تقس�م قلل� •
المصابین وغیر  النزالءبرعا�ة (تكل�ف الموظفین  وعزل الموظفین في مجموعاتن) مع أعضاء الفر�ق اآلخر�اختالط أو  بدنياتصال 

 .الرعا�ة الطو�لة األمد مرافق في  2-سارس-�فیروس �ورونا اإلصا�ة خطر من) �صورة منفصلة المصابین
 والعزل  فحصال غراضألالموظفین  حضور إلى ز�ادة معدل مرافق الرعا�ة الطو�لة األمدإجازة مرض�ة مدفوعة األجر لموظفي  یؤدي منح •

 .من خطر انتقال العدوى في المرفق في نها�ة المطافمما �قلل ، 19-كوفید أعراض علیهم ظهرتما إذا 
   .، إلى تقلیل خطر انتقال العدوى طعامالتناول ، �ما في ذلك في أوقات بین األشخاص الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد یؤدي •
) �انخفاض انتشار من خالل وضع الفتات على سبیل التذ�یریرت�ط الحفاظ على الحد األقصى لحدود شغل الغرف المشتر�ة في المرافق ( •

 . 19-عدوى فیروس �وفید
العاملین الصحیین   الالفتات لتذ�یروضع  المصابین، و  النزالءالشخص�ة أثناء رعا�ة جم�ع  حما�ةاالستخدام المناسب لمعدات الیرت�ط  •

للكمامات من وعمل�ات التدقیق المتكررة لضمان االستخدام السل�م  ،، والتدر�بمخالطةوال ات التنفس�ةالقطیر   من التدابیر االحت�اط�ة للوقا�ة�
 .والموظفین النزالءبین لمعدل انتشار العدوى من الناح�ة اإلحصائ�ة ، �انخفاض ملحوظ العاملین الصحیینجانب 

 النزالءبین  2-سارس-فیروس �ورونا�ارتفاع معدل انتشار العدوى  ارت�اطًا �بیراً  المجتمع�ة أقل من مرتین یوم�اً  ماكنتنظ�ف األیرت�ط   •
 .والموظفین

 على حمامات و�وال�ع.  النزالء فیها غرف  تحتوي  في مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد التي العدوى �شكل �بیرمعدالت  تنخفض •
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 . الواردة في االستعراضوف�ما یلي النتائج اإلضاف�ة المستخلصة من الدراسات الرصد�ة 

في مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد و�ین العاملین  2-سارس-فیروس �ورونا� العدوى زاد استخدام الموظفین المؤقتین بدرجة �بیرة من خطر  •
في معظم  هؤالء الموظفین فقد شهدت المرافق التي تستخدمموظفین مؤقتین،  مطلقاً �المرافق التي ال تستخدم  . ومقارنة)23( الصحیین

  19-كوفید� وقد �صل معدل إبالغها عن حاالت اإلصا�ة؛ النزالءفي معدل انتشار العدوى بین  مقدار الضعف تقر��اً � ز�ادةاأل�ام 
 في صفوف الموظفین. أعلى �شكل ملحوظ فیها  19-و�ان معدل انتشار عدوى �وفید حدوث فاش�ة �بیرة إلى الضعف؛و 

في  2- سارس-بز�ادة خطر اإلصا�ة �عدوى فیروس �ورونا - على سبیل المثال فرَ �سبب الخَ  - النزالءارت�ط عدم القدرة على عزل  •
  استرات�ج�ة�والموظفین  النزالءفعال�ة فحص (رصد درجة الحرارة واألعراض) �  ف�ما یتعلق قاطعاً األدلة  �كن استعراضولم . النزالءصفوف 

 لحد من خطر العدوى.ترمي إلى ا

)،  20استعراض األدلة السر�ع ( ووردت في الم�ادئ التوجیه�ة للممارسات السر�ر�ة منشور في حددتشیوعًا التي األكثر التوص�ات  وتتمثل
 ، ف�ما یلي:تواتر االستشهادحسب ترتیب 

 ؛ هاوتقی�م هاورصد النزالءاألعراض بین الموظفین ومقدمي الرعا�ة و   إجراءات لترصدوضع  •
 والزوار؛  النزالءلموظفین و من جانب االشخص�ة المناس�ة  حما�ةاستخدام معدات ال •
 والعزل؛  البدني تدابیر الت�اعد •
 ؛ مجموعة) ضمن  في غرف فرد�ة (أو �شت�ه فیهاأو  19-كوفیدإصابتهم � تأكدتالذین  عزل المرضى •
  على النحو االعت�ادي أو �شكل أكبر؛ ألسطح داخل المرفقاتطهیر  •
 والزوار؛  النزالءبین الموظفین و   و�نفاذ تعز�ز تدابیر نظافة الیدین •
 والزوار؛ النزالءبین الموظفین و  هاو�نفاذتعز�ز تدابیر النظافة التنفس�ة  •
عراض أو �شت�ه األ  تظهر عل�هلموظفین الذین و�نفاذها �النس�ة إلى االتوظ�ف لتعز�ز اإلجازة المرض�ة اإللزام�ة � المتعلقة س�اساتالتنفیذ  •

إجازات مرض�ة، فضال عن الس�اسات الرام�ة  الحاصلین علىللموظفین الكافي تعو�ض تقد�م ال، وضمان 19-إصابتهم �مرض �وفیدفي 
 و ف�ما بینها؛ إلى تقیید حر�ة الموظفین داخل المرافق أ

 ؛  المناسب بین مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد والسلطات الصح�ة المحل�ة/اإلقل�م�ة تواصل ضمان ال •
  والنظافة الصح�ة للیدین والجهاز التنفسي؛مكافحة العدوى ل السبل المناس�ة �شأن النزالءتثق�ف الموظفین ومقدمي الرعا�ة و  •
حاالت لرعا�ة الشخص�ة واألدو�ة وغیرها من المعدات الطب�ة (مثل مكمالت األكسجین)  حما�ةضمان اإلمدادات الكاف�ة من معدات ال •

   ؛19-كوفید
 ؛ 19-التي ثبتت إصابتها �كوفیدحاالت الو�خطارهم � المعنیین التشاور مع المهنیین الصحیین •
  ط؛على الزوار "األساسیین" فق قصر هذه الز�اراتأو  الز�اراتتنفیذ س�اسات تقید ساعات  •
عالج أي مر�ض  لدى الشخص�ة المناس�ة)  حما�ة(�ما في ذلك معدات ال ات التنفس�ةالقطیر  من التدابیر االحت�اط�ة للوقا�ة تنفیذب اإللزام •

 ؛أو ثبتت إصابته �ه  19-�شت�ه في إصابته �كوفید
  من 19-�وفیدأعراض اإلصا�ة �مرض  ممن تظهر علیهجم�ع  فحص، و 19-معدات محددة الستخدامها فقط مع مرضى �وفیدتجم�ع  •

 . نزالءموظفین ومقدمي رعا�ة و 
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في  التي تنفذواألنشطة  الوقا�ة من العدوى ومكافحتهابرنامج 
  هذا المجال
أن   الوطني    ینظرین�غي  ومكافحتها البرنامج  العدوى  من   للوقا�ة 

الوقا�ة من العدوى دعم وتعز�ز  إلى    19-�وفید  التصدي لجائحة و 
األمدفي    ومكافحتها الطو�لة  الرعا�ة  أولو�ة على    مرافق  من    أنه 
 الطو�لة األمد مرافق الرعا�ة  أن �كون لدى    و�ن�غي  .عل�اال  األولو�ات
ومكافحتهالبرنامج   العدوى  من  المرفقعلى    لوقا�ة  فر�ق و   صعید 

 مدر�ة معن�ة مع ما ال �قل عن جهة اتصال    ،متخصص ومدرب
في هذا   و�لة إلیهامسؤول�ات م�  تضطلعو   العدوى ومكافحتها  �الوقا�ة
بدعم  ،الشأن للم  وتحظى  العل�ا  الصح�ة   سلطاتوال  رفقاإلدارة 

المثال�ةو   .المحل�ة الناح�ة  ُتقّدمین�غي    ، من  متعددة   أن  لجنة 
لل  التخصصات أوالمشورة  النهج االتصال    جهة  فر�ق  �شأن 

المناسب   التنفیذ  العمل لضمان  الوقا�ة  االسترات�جي وخطة  لتدابیر 
على توص�ات منظمة    هنا  �مكن االطالعو   .من العدوى ومكافحتها

الوقا�ة من العدوى   الفعالة في مجال �شأن البرامج  الصحة العالم�ة  
�و   .)29(  ومكافحتها العالم�ة  الصحة  منظمة  جهة    إنشاءتوصي 

في   مطلوب�حد أدنى    الوقا�ة من العدوى ومكافحتهامعن�ة �اتصال  
الشأن  الصح�ة  هذا  الرعا�ة  في ذلك    ، في جم�ع مرافق  مرافق �ما 
األمدالرعا�ة   على الحصول  ضمان    وسیؤدي  .)30(  الطو�لة 

و�جراءات   �رشاداتالمعلومات والموارد في شكل م�ادئ توجیه�ة و 
عن الحصول  ًال  ومكافحته، فض  19-مرض �وفید�شأن الوقا�ة من  

جم�ع   اضطالع  كفلو�على المعدات المناس�ة، إلى دعم الموظفین  
  ).11ة (إجراءات روتین�ة مأمونة للرعا� بوضعالمرافق 

الفئات الهامة المستهدفة من  توفیر التدر�ب الكافي لعدد من    و�ن�غي
 ؛  وتحدیثه �انتظامالجمهور 

- الوقا�ة من مرض �وفید  في مجال  تدر�بالتوفیر    ن�غيی •
في  31( ومكافحته    19 العاملین  لجم�ع  الرعا�ة  )  مرافق 

�من فیهم الموظفون ومقدمو الرعا�ة وغیرهم   ،الطو�لة األمد
الخدمات   �قدمون  الذین  الزائر�ن  المهنیین   .للنزالءمن 

 :و�ن�غي أن �شمل ذلك �حد أدنى ما یلي
   ؛19-�وفید مرض لمحة عامة عن  –
خاص على    بوجهاالحت�اطات الق�اس�ة، مع التر�یز   –

و  الیدین  البیئي   التنفس�ة  داباآلنظافة  والتنظ�ف 
 والتطهیر؛

 ؛كماماتاالستخدام الصح�ح لل –
انتقال    مخالطة ال – على  القائمة  األخرى  واالحت�اطات 

فاش�ة إدارة  و�جراءات  في  19-كوفید العدوى  �ما   ،

خلعها  معدات الحما�ة الشخص�ة و   ارتداءذلك ��ف�ة  
 �شكل صح�ح؛

 للصحة والسالمة المهن�ة. رئ�س�ةالم�ادئ ال - –

- �وفیدمرض  ین�غي توفیر جلسات إعالم�ة متكررة عن   •
الذي    للنزالء  19 والمرض  �الفیروس،  وزوارهم إلبالغهم 

من و   .أنفسهم من العدوى   الطرق التي �حمون بها�سب�ه، و 
 في ضوء تعز�ز المعلومات وت�س�طها، ال س�ما    المطلوب

نس�ة   ضعف    النزالءارتفاع  من  �عانون  الذین 
 تو�ن�غي التر�یز على استخدام االتصاال  .فرَ إدراكي/خَ 

ذوي  ل  المناس�ة(على سبیل المثال، االتصاالت    دماج�ةاإل
 .اإلعاقة الحس�ة)

أو االتصال  جهة  عمل  خالل  من    ینالمعنی   الفر�ق  ومن  �الوقا�ة 
التال�ة في معاییر  ال، ین�غي، �حد أدنى، ضمان  العدوى ومكافحتها

 مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد.   الوقا�ة من العدوى ومكافحتها فيمجال  

وال  • الفرز،  ضمان  عند  الم�كر،    كشف ین�غي  والمكافحة 
والمؤ�دة   فیهاالمشت�ه    19-(عزل حاالت �وفیدالمصدر  

 والموظفین). النزالءبین 
  رتداء ال  جیداً   ومجهزة تجهیزاً   مالئمة  إتاحة أماكنین�غي    •

 وخلعها.الشخص�ة  حما�ةمعدات ال
ال  ین�غي  • �ممارسات  مراجعة  العدوى  المتعلقة  الوقا�ة من 

الیدین  ومكافحتها  لنظافة  االمتثال  وممارسات   ،(مثل 
�انتظام والخلع)  للموظفین    ،االرتداء  المالحظات  وتقد�م 

تنفیذ و   ،الزائر�ن على حد سواء)(موظفي المرفق والمهنیین  
التحسین إلى تحقیق  الرام�ة  حسب  الالزم    االسترات�ج�ات 

 .الحاجة
ب  • التر�یز  الیدین و   وجهین�غي  داب  اآلخاص على نظافة 

 االضطالع �ما یلي: من خالل �ةالتنفس
من  المدادات  اإلضمان   – الیدین  كاف�ة  فرك  محلول 

الكحول   �قل عن  المعتمد على  (�حتوي على ما ال 
٪ من الكحول) وتوافر الصابون والماء النظ�ف، 70
جم�ع المداخل   عندالیدین  لتنظ�ف  محطات    إقامةمع  

 والمخارج ونقاط الرعا�ة؛ 
غسل الیدین �الماء والصابون لمدة ال   على  تشج�عال –

عن   أو    40تقل  �ثان�ة،  الیدین  استخدام تنظ�ف 
لمدة ال تقل  محلول فرك الیدین المعتمد على الكحول

 )؛ 32ة (ثان� 20عن 

https://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-components-guidelines/en/
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العاملین – �شكل   بتنظ�ف  الصحیین  إلزام  الیدین 
  التي حددتها  الخمس  لحظاتل، وال س�ما وفقًا  متكرر

)، وفي بدا�ة یوم 34،  33(  منظمة الصحة العالم�ة
العمل، وقبل و�عد استخدام المرحاض، وقبل تحضیر 

 )؛ 35، 32( ه وقبل تناول تحضیره و�عد الطعام
الیدین    تنظ�فوالزوار ودعمهم على    النزالءتشج�ع   –

قبل   ،حینما تكونان متسختینال س�ما    ،�شكل متكرر
و�عد لمس األشخاص اآلخر�ن (على الرغم من أنه  

تفادي اإلمكان)  ین�غي  قدر  استخدام   ،ذلك  و�عد 
الطعام، وقبل    ،المرحاض أو    تناول  السعال  و�عد 

  ؛العطس
من   – الكاف�ة  اإلمدادات   الورق�ة   المنادیلضمان 

االستخدام   �شكل األحاد�ة  النفا�ات  من  والتخلص 
 غطاء)؛ � مزودة مهمالت مناسب (في سلة 

ونشرات   – وملصقات  تذ�یر�ة  رسائل  جم�ع نشر  في 
و   وتزو�د المرفق،    أنحاء والزوار    النزالءالموظفین 

منتظمة  الیدین   تنظ�ف  �شأن�معلومات   ، �صورة 
البدني ال،  والت�اعد  أو كماماتواستخدام  والعطس   ،

المرفق،السعال   الورق�ة استخدام  و   بثني    المنادیل 
 مزودة  مهمالتعلى الفور في سلة    اوالتخلص منه

ارتداءغطاء،  � الحما�ة  وطرق  الشخص�ة    معدات 
 وخلعها �صورة مالئمة.

من    • �اف�ة  مخزونات  توفیر  الحما�ة ین�غي   معدات 
 المح�طة. البیئة الشخص�ة والمنتجات الالزمة لتنظ�ف

 المح�طة   ین�غي الحفاظ على معاییر عال�ة لتنظ�ف البیئة  •
، و�دارة النفا�ات والصرف الصحي في  هاوتطهیر   والمعدات

  إدارة   إرشادات �شأن  توافروت.  مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد
والنفا�ات   والغسیل  الصحي  والصرف  س�اق الم�اه  في 

 ). 36(  19-�وفیدجائحة 

)  39- 37والموظفین ضد اإلنفلونزا (  النزالءین�غي تطع�م    •
رئوي اللتهاب  اال  ضد  النزالءوتطع�م    ،19-�وفیدو 

 .للس�اسات المحل�ة ، وفقاً �المكورات العقد�ة

أي ثغرات  في تحدید تساعد مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد�مكن أن و 
ها حسب في القدرات المتعلقة �الوقا�ة من العدوى ومكافحتها وترتیب

- �وفید لدى تحضیر و�دارة استجابتها لجائحة    وسدها  درجة األولو�ة
19  )40  ،41(. 

الوقا�ة من العدوى المعن�ة �االتصال    جهةكفل  تو�ن�غي أ�ضا أن  
  ر عالجه تدبیعن الوقا�ة من المرض و   جهات المسؤولةوال  ومكافحتها

التنسیق مع النظم والخدمات القائمة مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد  في  
 :توفیر ما یليلالتي تقدم الرعا�ة الطو�لة األجل، وال س�ما 

التنسیق مع السلطات المعن�ة (مثل وزارة الصحة، ووزارة   •
وغیرها من  الرعا�ة االجتماع�ة، ووزارة العدالة االجتماع�ة،  

 ؛مدالمسؤولة عن الرعا�ة الطو�لة األالوزارات) 

�سیر تفعیل ش�كة الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة المحل�ة لت •
مرافق الرعا�ة الطو�لة  دعم  المستمرة من أجل  الرعا�ة    توفیر
األمراض،  ات(الع�اد  األمد مر   مستشف�ات  كز االحادة، 

 )؛ وما إلى ذلكالمتطوعین،  اتالرعا�ة النهار�ة، مجموع

(المواردضافاإلدعم  ال  • إذا    ، ي  الصح�ة)  الرعا�ة  مقدمو 
الطو�لة  مرافق الرعا�ة  إصا�ة أي شخص مسن في    ثبتت
   .19-كوفیدبـ األمد

 
 الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة في  19-�وفید ضد تطع�مال

ت أن  العالم�ة �ضرورة  الصحة  منظمة  الرعا�ة ل  ولىتوصي  مرافق 
 ن�غي و�  ،19-�وفید  اتلقاح  في توز�عأولو�ة عال�ة    الطو�لة األمد

نشرت منظمة  وقد    .)42(  ًا في هذا الشأن وضع خطط واضحة مس�ق
(الیون�سف)  للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة  العالم�ة  الصحة 

في الوطن�ة  الحكومات  لتوج�ه  وتحدیث   وضع  مجال  معلومات 
الوطن�ة   بتوز�ع خططها  والتحصین    المتعلقة  یتعلق اللقاحات  ف�ما 

�من فیهم كون العاملون الصحیون (�   أن�  وأشیر  .19-�وفیدلقاحات  ب
في مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد والقطاع الخاص)، و��ار   العاملون 

الذین   ، السن من    واألشخاص  أساس�ة  مشاكل�عانون    هم   صح�ة 

  حصین لتفي عمل�ة ااألولو�ة العال�ة    التي تمنح لهاهداف األول�ة  األ
والخطط التي تنفذ في الوقت االت  التصل  فستكون   ، ومن ثم  ). 42(

الرعا�ة  بین    المناسب األمدمرافق  الصح�ة    الطو�لة  والسلطات 
هذه اللقاحات في المتعلقة �طرق توز�ع  المحل�ة لتحدید اللوجست�ات  
لوالیتها   الخاضعة  قصوى المناطق  في .  أهم�ة  تؤخذ  أن  و�ن�غي 

اعت�ارات   مع  تشمل  الحس�ان  وأقار�هم،   النزالءاالتصاالت 
واإلدارة،   والتخز�ن،  �الموافقة،  المتعلقة  التي واالحت�اجات  واللوازم 

، و�دارة النفا�ات، و�دارة اآلثار الجانب�ة، والحفاظ تستخدم مرة واحدة
 .على الب�انات، وضمان توفیر الجرعات الثان�ة في الوقت المناسب

- كوفید ومن المهم أن یتلقى أي شخص مؤهل للحصول على لقاح
بها 91 الموصى  الفترة  في  بها  الموصى  الجرعات  ومن    .جم�ع 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/5_moments_poster_arabic.pdf?ua=1
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 في   النزالءالموظفون ومقدمو الرعا�ة و   ستمرأ�ضًا أن �  الضروري 
حد   األخذ أدنى  إلى  العدوى  انتشار  لتقلیل  الالزمة  �االحت�اطات 

ف�هممكن،   الذي ستتاح  الوقت  الب�انات  في   مدى   عن  المز�د من 
االستمرار   النزالءولذلك ین�غي للموظفین و   . 19- فعال�ة لقاحات �وفید

وتنظ�ف البدني،  ت�اعدالطب�ة، والحفاظ على ال كماماتفي ارتداء ال
احت�اطات أساس�ة    ما ورد أعاله من  وات�اع  الیدین �صورة متكررة،

 لقاح إعطاء    ولدى  .الوقا�ة من العدوى ومكافحتها  في مجال  أخرى 
 بتنظ�ف الیدین، یوصى  الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة   في 19-كوفید

الیدین المعتمد على الكحول �م   ). 35(  بین التطع�مات حلول فرك 
 أثناء التطع�م.ارتداء القفازات   ومن غیر الالزم

 
ه للكمامات   االستخدام المتواصل والُموجَّ

 الكماماتأصدرت منظمة الصحة العالم�ة إرشادات �شأن استخدام 
اإلرشادات  تتضمنو   ،)2(   19-�وفید  جائحة  في س�اق أدلة    هذه 

المقدمة المشورة  لدعم  التي    .علم�ة  المناطق  انتقال  في  فیها  یوجد 
ف�ه مشت�ه  أو  معروف  مجتمعي  أو  ُینصح  19-كوفیدل  جماعي   ،

 :  النحو التاليعلى  1لكماماتلشامل لا ستخدامالا�

الصحیین • للعاملین  ارتداء    ین�غي  الرعا�ة    �مامة ومقدمي 
الرعا�ة    أماكن تقد�مأي نشاط في  دى االضطالع �ل  ةطب�

) أو  المصابین �هأو غیر    19-كوفیدالمصابون �  النزالء(
  مشتر�ة (مثل الكافتیر�ا أو غرف الموظفین).  أماكنفي أي  

اآلخر�ن أو الزوار أو موردي الخدمات    ین�غي للمهنیین  •
غیر طب�   �مامة طب�ةارتداء   �أي  ةأو  االضطالع   لدى 

 .مشترك مكاننشاط أو في أي 
طب�ةارتداء    للنزالءین�غي    • یتعذر  �مامة  الحفاظ   حینما 

  نز�ل ا �كون الحینممسافة متر واحد أو    على الت�اعد البدني
 .رفقداخل الم الخاصة �ه  أو منطقة الرعا�ة  غرفتهخارج 

أو مشت�ه  حینماو  انتقال متقطع معروف  - وفیدلك ف�ه  �كون هناك 
  �مامة طب�ة ومقدمي الرعا�ة ارتداء  ین  الصحی  للعاملین، ین�غي  19

ه للكماماتاالستخدام المتواصل  الرعا�ة (  أماكنفي جم�ع    2).والُموجَّ

 
 

على  �فرض في المرافق الصح�ة �أنه شرط    للكمامات الشامل رتداء ُ�عرَّف اال 1
  الكمامةالجم�ع (الموظفون والمرضى والزوار ومقدمو الخدمات وغیرهم) ارتداء 

 .تناول الطعام أو الشرب �استثناء أوقات في جم�ع األوقات 

إرشادات أ�ضًا  استخدام   وتحدد  �شأن  العالم�ة  الصحة  منظمة 
 قرّ اشامل، وت  ارتداء الكمامات �شكل) أضرار ومخاطر  2(  كماماتال

استخدام   إلى  الكمامات�أن  یؤدي  ا  قد  في  ال لتواصصعو�ات  ل، 
أو الذین �عانون من ضعف السمع   مصابین �الصممس�ما �النس�ة لل

هناك  أن و�اإلضافة إلى ذلك، تالحظ  .و�عتمدون على قراءة الشفاه
الذین �عانون    �النس�ة لألشخاص  كماماتارتداء ال  سلب�ات تنجم عن

الذین  ، أو  نفس�هأمراض  �  المصابین، أو  النمومن صعو�ات تعوق  
أمراض الجهاز �الر�و أو  �  المصابینأو  ،  �عانون من ضعف إدراكي

هم ضفي تعر   كمامةارتداء الیتسبب  التنفسي المزمنة األخرى حیث  
 ارتداء ��ار السن   وعلى الرغم من أهم�ة  .مشاكل حادة في التنفسل

فإنه ین�غي أن تق�م �ل حالة من  حما�ة أنفسهم،  للكمامات من أجل 
طر مخا  من الناس على حدة، مع الموازنة بینشر�حة  حاالت هذه ال
ال الرتداء    ضائرةاألحداث  الوقائي  و كمامةالواألثر  س�اق .  في 
تصاحبالصعو�ات   اعت�ار  الكماماتارتداء    التي  �مكن  واق�ات ، 

 منزلة   أنها أدنى  ضرورة مالحظة، على الرغم من  بدیًال لهاالوجه  
غراض (أل  القطیرات التنفس�ةف�ما یتعلق �منع انتقال    الكماماتمن  

أو  ال الحما�ة  حالة   .المصدر)  عند  عدوى مكافحة  في    و�ن�غي، 
الوجه،   واق�ات  �كون استخدام  أن  �حیث   مناس�اً التصم�م    ضمان 

 .جانبي الوجه وأسفل الذقن �غطي

والزوار    وتثق�ف النزالءضمان تدر�ب الموظفین    ومن األهم�ة �مكان
تنظ�ف الیدین ، �ما في ذلك  الكمامات �شكل مناسب  ستخداما  �شأن

والتعل�مات   ،�شكل سل�م كمامةال وضع��ف�ه ، و قبل ارتدائها وخلعها
 ها.والتخلص من بتفادي ت�ادل الكمامات المتعلقة

منظمة   إرشاداتفي    الكماماتوترد تفاصیل إضاف�ة عن استخدام  
 (2) 19-كوفید في س�اق  الكماماتالصحة العالم�ة �شأن استخدام  

 .هناو�مكن االطالع على أشرطة الفیدیو 

 مرفقال داخلالت�اعد البدني 

 شخاصعن متر واحد بین األال تقل    بدني �مسافةت�اعد    إقرارین�غي  
خطر   من  س�اق.  2-سارس-�ورونا  فیروس�  العدوى للحد   وفي 

بتنفیذ منظمة الصحة العالم�ة    تنصح،  مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد
 .التال�ة التدابیر

ه للكمامات الطب�ة �أنه  2 جم�ع  ارتداء ُ�عرَّف االستخدام المتواصل والُموجَّ
  السر�ر�ة   الرعا�ة  ومقدمي الرعا�ة الذین �عملون في مناطق الصحیینالعاملین 

  نو�ات العملجم�ع األنشطة الروتین�ة طوال � أثناء اضطالعهم  للكمامة الطب�ة
 .�أكملها

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos
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�األنشطة  • یتعلق  الت�اعد  ضمان    ن�غيی  ،الجماع�ة   ف�ما 
أنشطة  /بدائل مثل األنشطة االفتراض�ة  اقتراح  مع  البدني

  ممكنًا،، �لما �ان ذلك  �مكنو   .)43الفیدیو (عن طر�ق  
معاً  األشخاص  من  القلیل  العدد  نفس    �ل في    تجم�ع 

الجماع� بهذه   ة.األنشطة  االضطالع  أ�ضا  و�ن�غي 
 .األنشطة في الخارج قدر اإلمكان 

لضمان الحفاظ    على فترات متعاق�ةالوج�ات    ین�غي تناول  •
البدنيعلى    و�ذا تعذر ذلك، ین�غي  النزالء. بین    الت�اعد 

في   للنزالء  إغالق قاعات الطعام وتقد�م الوج�ات الفرد�ة
 م. غرفه

 النزالء. ین�غي فرض مسافة ال تقل عن متر واحد بین   •

شخصأل  ین�غي  • الطو�لة  في    موجود  ي  الرعا�ة  مرافق 
لمس  األمد أو    اآلخر�ن  تجنب  المصافحة  ذلك  في  (�ما 

�كن   لم  ما  التقبیل)  أو  جزءاً العناق  التصرف  من    هذا 
اللمس    وقد  المقدمة.  الرعا�ة للغا�ة�كون  ل�عض   هامًا 

  للمصابین وخاصة    ،لتواصل غیر اللفظيغراض األ  نزالءال
اإلعاقة  االكتئاب أو  �أو    �أمراض معقدة أخرى،أو    �الَخَرف
الضرورة،    .الحس�ة اللمسوعند  یتم  أن    تطبیق ب  ین�غي 

(مثل   المناس�ة  اللمس    تنظ�فاالحت�اطات  قبل  الیدین 
األمر    ،و�عده لزم  إذا  القفازات  إطار واستخدام    في 

االحت�اطات الالزمة لمنع انتقال   االحت�اطات الق�اس�ة أو
   .) 44) (التنفس�ة راتیالقط العدوى عن طر�ق

یرت�ط   اتتوقف أنشطة المجموع  أن�  ُتفد التقار�ر، لم  وفي المقابل
مرافق الرعا�ة في   19-وفید�ك عدوى ال�انخفاض خطر    ارت�اطًا �بیراً 

 ). 22(الطو�لة األمد 

على   خطیرة  آثار  التدابیر  لهذه  تكون  قد  النزالء مالحظة:  صحة 
 .، و�ن�غي تنفیذها �حذر (انظر أدناه)رفاهیتهم النفس�ة وعلى 

في   فر أدلة محددةامن عدم تو وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم  
الشأن  الطو�لة هذا  �الرعا�ة  المعن�ة  العالم�ة  الش�كة  شددت  فقد   ،

األجل التا�عة لمنظمة الصحة العالم�ة على أهم�ة تعز�ز القدرة على 
طر. و�دارة المخا  للنزالءللتوفیق بین األفضل�ات الشخص�ة    تك�فال
حالة  �ن�غي،  و    تقیید و   لماديا  عزلال  قبول  على   نزالء ال  إج�ارفي 

إلدارة هذه المخاطر   الالزمة   تدابیرالحر�تهم لفترات طو�لة، اتخاذ  
 یتشوقون االجتماعي واألحداث التي    للتفاعلمنة  اآلشكال  األودعم  

هدا�ا صغیرة   حّضرون الذین �ُ   للنزالءعلى سبیل المثال، �مكن  . و إلیها
و�  ال�عض  خاصة    هیئون ل�عضهم  تحسین في    المساهمةمناس�ات 

وعالوة على ذلك، ین�غي   .تك�فقدرة على الو�ناء ال  الحالة المزاج�ة
تفاعل   فرص  ال  النزالءبین    أسلمإتاحة  الخارج�ة   فضاءاتفي 

ا شر�طة  اإلمكان،  قدر  و   اللتزاموالحدائق  المادي  تدابیر ال�الت�اعد 
 المتعلقة �الوقا�ة من العدوى ومكافحتها. خرى األ

 كاف�ةالتهو�ة ال

- �ورونا   فیروس�  العدوى   للحد من  عنصرًا هاماً لتهو�ة الكاف�ة  تشكل ا
�شأن متطل�ات  توجیهاتوتقدم منظمة الصحة العالم�ة  .2-سارس

في  19-جائحة �وفید التهو�ة في مرافق الرعا�ة الصح�ة في س�اق
ومكافحتها"المعنونة  اإلرشادات   العدوى  من   تقد�م   أثناء  الوقا�ة 

الصح�ة   فیروس الرعا�ة  �مرض  اإلصا�ة  في  االشت�اه  حالة  في 
 ). 1) أو تأكیدها" (19-(كوفید كورونا

تقلیل خطر  شغیلوَحَسن الص�انة والتلنظام جید التصم�م مكن و�
تخف�ف تر�یز  ، وذلك بفي األماكن المغلقة 19-كوفید انتشار

الهواء الخارجي �من خالل التهو�ة المحتمل العدوى اله�اء الجوي 
یوفر االستخدام   �مكن أنو  وترش�ح الهواء المعاد تدو�ره وتطهیره.

 . فوائد مماثلةالسل�م للتهو�ة الطب�ع�ة 

 واألماكن العامة جیدة التهو�ة النزالءأن تكون غرف  و�ن�غي
�م�ات �بیرة من الهواء الخارجي النقي   أن تدخل إلیها�ن�غي و 

و�مكن تحقیق ذلك  .الملوثات والروائح  من أجل مكافحةوالنظ�ف 
 تاحةاستخدام التهو�ة الطب�ع�ة عن طر�ق فتح النوافذ واألبواب إل�

   .(45)اً وآمن إذا �ان ذلك ممكناً  ،وتغییرهتدفق الهواء 
النظم الم�كان�ك�ة، ین�غي ز�ادة النس�ة المئو�ة للهواء � وف�ما یتعلق

التدفئة والتهو�ة   خاص�ة المقتصد في عمل�اتالخارجي �استخدام 
إلى وتكی�ف الهواء التي �مكن أن تصل نس�ة التوفیر التي تحققها 

100 .٪ 

، ین�غي التدفئة والتهو�ة وتكی�ف الهواءنظم   وفي حالة استخدام
وتشكل المعاییر  .وص�انتها وتنظ�فها �انتظام هذه النظم فحص

أساسّ�ًا عنصرًا  وص�انتها بتر�یب نظم التهو�ة الصارمة المتعلقة
 .(46) ضمان فعالّیتها و�سهامها في تحقیق بیئة آمنةفي 

التهو�ة الطب�ع�ة أو   ُیّتخذ �شأن استخدامأي قرار   و�ن�غي أن یراعي
االتجاه   في ذلكالمناخ، �ما    عامل   (المختلطة) أو الم�كان�ك�ة  ةالهجین

توافر مدى  االحت�اجات، و حجم  الطوابق، و   تصم�مح، و االسائد للر�
 .الموارد، وتكلفة نظام التهو�ة

 مناطق، یلزم تلب�ة متطل�ات تهو�ة محددة في  على وجه الخصوصو 
وفي حالة عدم   .19-�وفیدرعا�ة حاالت  المرفق التي تجري فیها  
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 �حجم   التهو�ة الكافي  �قدر معدل  ،إجراءات تولید اله�اء الجوي   تنفیذ
(لتر/لتراً   60 مر�ض  لكل  امر�ض)  /ثان�ة/ثان�ة  ذات في  لمناطق 

أو   الطب�ع�ة  هواء  6التهو�ة  �عادل    تغیرات  (ما  الساعة    40في 
�النس�ة  )  3م  3×    2×    4  �حجم  غرفة في  مر�ض  لكل  /ثان�ة/اً لتر 

  .للمناطق ذات التهو�ة الم�كان�ك�ة

تلب�ة متطل�ات محددة  و  فیها إجراءات �ن�غي  تنفذ  التي  الغرف  في 
مرافق الرعا�ة الصح�ة التي أن تضمن �ن�غي . و تولید اله�اء الجوي 

الملوث   الهواء  الطب�ع�ة طرح عادم  التهو�ة  فیها نظم  إلى ُتستخدم 
عن   عن فتحات سحب الهواء، و�عیداً   الهواء الخارجي م�اشرة، �عیداً 
متوسط معدل التهو�ة الطب�ع�ة   . و�بلغالمناطق السر�ر�ة وعن الناس

الرعا�ة الصح�ة  . و لتر/ثان�ة/مر�ض  160الموصى �ه   في مرافق 
نظام للضغط   ین�غي وضعفر فیها نظم تهو�ة م�كان�ك�ة،  االتي تتو 

 صل و�ن�غي أن �  .التحكم في اتجاه تدفق الهواءالسلبي من أجل  
هواء في الساعة    رتغی  12- 6  إلى  معدل التهو�ة في هذه المرافق
 مر�ض لغرفة لكل  ثان�ة//اً لتر   80-40(على سبیل المثال ما �عادل  

هواء في الساعة    یرتغ  12والوضع األمثل، هو    ،)3م  4x2x3  �حجم
الجدیدة لإلنشاءات  الضغط   ،�النس�ة  مقدار  �كون  �أن  و�وصى 

التفاضلي   (  2,5≥  السلبي  �مق�اس  0,01�اسكال   منسوب   بوصة 
 .الماء)، لضمان اتجاه تدفق الهواء من الممر إلى غرفة المر�ض

العالم�ة �شأن    إرشاداتوترد تفاصیل إضاف�ة في   منظمة الصحة 
 .) 1الرعا�ة الصح�ة ( الوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء تقد�م

أو الذین /و �الَخَرفالمصابین  لنزالء�شأن ا محددةاعت�ارات 
 �عانون من تدهور معرفي

نفس�ة  صحة الالعلى أنشطة الوقا�ة من العدوى ومكافحتها قد تؤثر 
معدات  استخدام   خاصة�و  -رفاهیتهمللنزالء والموظفین وعلى 

قد  و  ).47( الشخص�ة وتقیید الزوار واألنشطة الجماع�ة الحما�ة
 ور�ما من النشاط البدني  الت�اعد البدني وقیود الحجر الصحي�قلل 
 ). 48(  أنماط الح�اة غیر الصح�ة ینمي

 نزالء الروتین�ةال ح�اة التي تطرأ على�مكن أن تؤدي التغییرات و 
 .قلقهمإلى ز�ادة 

العزلة االجتماع�ة في تفاقم األعراض النفس�ة العصب�ة  وقد تساهم
والته�ج أكثر الالم�االة والقلق   تمثل أو تؤدي إلى تغییرات سلو��ة

 ). 49أعراضها شیوعًا ( 

 أتم اإلدراكف على وجه الخصوص رَ المصابون �الخَ  دركد ال یوق
  وقد �ص�حون أكثر وضرورتهما. البدني  الت�اعدأهم�ة العزل أو 

أثناء تفشي  عرضة للقلق والغضب والتوتر والته�ج واالنعزال
 .عزلهم خالل فترةالمرض أو 

 المفضل  االجتماع�ة العالج-التدخالت غیر الدوائ�ة/النفس�ةوتمثل 
)،  50ف (رَ الخَ  حالة السلو��ة والنفس�ة فيلألعراض الموصى �ه 

الوقا�ة  في س�اق تنفیذ تدابیر إنجازها صعبقد �كون من الولكن 
األهم من  . و 19-�وفید في س�اق جائحة عدوى ومكافحتهاالمن 

العقل�ة مثل الهالبیردول   مؤثراتذلك، یرت�ط استخدام �عض ال
في  والد�از��ام بز�ادة خطر اإلصا�ة �السكتة الدماغ�ة والوف�ات 

 تجنب ومن ثم ین�غي، �الَخَرفاألشخاص المصابین  أوساط
لنزالء  ضد ا بدن�ةاستخدام القیود ال و�ن�غي �ذلك تجنب، تناولها

 ).51( ته�جینالم

 نزالءلل  نفس�ةالصحة ال  اضطرا�اتو�ن�غي إیالء اهتمام خاص لتطور  
، و�ن�غي أو التخف�ف من حدته  19-احتواء �وفیدأثناء تنفیذ تدابیر  

حسب   نفس�ةاإلحالة والتشاور مع أخصائیي الصحة ال  مسألتي  ترتیب
وعند   رصد    .اإلمكاناالقتضاء  النفس�ةو�ن�غي  ، نزالءلل  الصحة 

ذلك   �كون  أن  لتحدید و�فضل  ال�س�طة  الفحص  أدوات  �استخدام 
. أو االنتحار  لإلصا�ة �أمراض نفس�ه خطیرةاألشخاص المعرضین  

یدرك  أن  �الخَ   و�ن�غي  المصابین  األشخاص  أن  أو رَ الموظفون  ف 
عن األعراض   فصاحالتدهور المعرفي قد �كونون أقل قدرة على اإل

في  �سبب   و�التالي  التواصلما �جدونه من صعو�ة  ى یتعین عل ، 
- كوفید مرض عالمات وأعراض  االنت�اه إلى وجود هؤالء الموظفین

ن �الخرف یالمصاب  قد تشتد معاناةذلك الهذ�ان الذي    وقد �شمل  .91
 منه إذا ما أصیبوا �العدوى. 

 
 الزوار

األمد زوار�شیر   الطو�لة  الرعا�ة  الوث�قة  ،مرافق  هذه  إلى   ،في 
مرفق الرعا�ة   في  اآلتي ذ�رهم وغیر الموظفین أو النزالءاألشخاص  

 : الطو�لة األمد

األق • أقرب  أو  األسرة  الشخص    ر�اءأفراد  عینه  أو  الذي 
 ؛النز�ل

مرفق   وفرهاالذین �قدمون خدمات سر�ر�ة ال ی   األشخاص  •
 (مثل العالج الطب�عي)؛ الرعا�ة الطو�لة األمد

(  األشخاص  • رسم�ة  غیر  رعا�ة  �قدمون  تكون الذین   قد 
 غیر مدفوعة األجر)؛ 
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خدمات  األشخاص   • �قدمون  النزالءب  تعنىالذین   رفاه�ة 
(مثل العالج �الفن، أو الموس�قیین، أو تصف�ف الشعر، 

 .أو الخدمات الدین�ة)

األول�ة  و  المراحل  جائحةفي  معظم   ، 19- �وفید  من  أوصت 
�ما في ذلك اإلصدار السابق من    - القطر�ة  اترشادالس�اسات واإل

الطو�لة مرافق الرعا�ة    علىالزوار    تردد  أو تقییدمنع  �  –هذه الوث�قة  
خطر اإلصا�ة    تزاید  وقد تقرر ذلك في ضوء  .قدر اإلمكان  األمد

 ة السر�ر�  مظاهر، وارتفاع وتیرة ال2- سارس-فیروس �ورونا�عدوى  
��ار ةالحاد بین  الوف�ات  معدل  وارتفاع  الخطیرة،  والمضاعفات   ،
 .السن

 أقرب  أن ز�ارات أفراد األسرة أو  بوجه عاممن المسلم �ه  ف  ،ومع ذلك
تساهم �شكل  رفاه�ة النزالء و   عواملأساس�ًا من    عامالً تشكل    ر�اءاألق

االجتماعي والمشار�ة    إتاحةمن خالل  تهم  كبیر في رعای التفاعل 
أظهرت الدروس المستفادة  ، عالوة على ذلكو  .المجتمع�ة واألنشطة

ف أثرًا �خلّ   راتالز�ا  انقطاعواألدلة الناشئة أن    رشاداتمن تنفیذ اإل
أسرهم على على  و   مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد  نزالءعلى    سلب�ًا �الغاً 
 . الصحة النفس�ة  على  عواقبما تترتب عل�ه من  إلى جانب    ،حد سواء

الز�ارات   انقطاعسبب  إدراك  عدم    د ولّ فقد یُ   ، على وجه الخصوصو 
الإلى   ومن   . �الَخَرف  مصا�اً   نز�لالحینما �كون    معاناةالمز�د من 

أ�ضاً  �ه  في   جانب  أن  المسلم  والرفاه   مجال  التعاطف  �ة  الصحة 
محور�اً   �شكل في في    عنصرًا  ذلك  في  �ما  الجیدة،  الرعا�ة  تقد�م 

- جائحة �وفید الحفاظ على الخدمات الصح�ة األساس�ة في س�اق  
مرافق الرعا�ة الزوار إلى    دخولتقیید    أ�ضاً   أدى  فقد   وأخیرًا،  .19

األمد   الطو�لة  الطب�ة  تإلى  الصح�ة  الرعا�ة  أنشطة  �عض  وقف 
 .واالجتماع�ة الهامة

التوجیه�ة  وافق  ولذلك،   الم�ادئ  بوضع  المعني    المتعلقة الفر�ق 
  و�تاحة   �اإلجماع على ضرورة تحدیدومكافحتها    العدوى الوقا�ة من  �

في  موثوقة �شأن ز�ارة النزالءالمعاییر واالعت�ارات المتعلقة �س�اسة 
ة. ألس�اب شخص�ة أو اجتماع�ة أو طب�مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد  

الفر�ق ً  �ارت�اد   إمكان�ة  على  أ�ضاً   �اإلجماعووافق  للزوار  السماح 
األمد الطو�لة  الرعا�ة  ثبت    مرافق  �فعال�ةتنفیذ  إذا  الس�اسة  . هذه 

تشغیل    ات أي س�اسة أو إجراءأن تستند  و�شرط ضروري، ین�غي  
األمدسمح  ت  ةموحد الطو�لة  الرعا�ة  نزالء مرافق    إلى وجود  بز�ارة 

ومكافحتها في مرفق الرعا�ة الطو�لة للوقا�ة من العدوى  برنامج قوي  
في جم�ع   �صورة فعالة  واستمرار تعز�زه و�لى تنفیذ هذا البرنامجاألمد  

الرعا�ة، �ما في ذلك إث�ات   تقد�م  أنحاء المرفق، وال س�ما في نقاط
رصد    فعالیته خالل  العدوى   للوقا�ةالرئ�س�ة  المؤشرات  من  من 

واالستخدام وسائلها    وتوافر   الیدین  االلتزام بنظافةمثل  (ومكافحتها  
 العاملین الصحیینجانب الشخص�ة من  معدات الحما�ةالمناسب ل

 على حد سواء).  والزوار 

الخصوصو  وجه  الم�ادئ   ، على  بوضع  المعني  الفر�ق  وافق 
ومكافحتها   العدوى  من  �الوقا�ة  المتعلقة  أن  التوجیه�ة   تنفیذ على 

الخطر المتمثل  عامًال رئ�س�ًا من عوامل درء  �شكل  التدابیر التال�ة  
  2- سارس-فیروس �وروناالزوار في انتقال    في احتمال أن یتسبب

 :الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة  في 

لل • النشطة  واالخت�ار  الفحص  والموظفین   نزالءس�اسات 
 والزوار؛ 

من  المالئمة المت�عة في مجال الوقا�ة    ممارساتالعرض    •
ومكافحتها وف  العدوى  المرفق  منظمة   قاً في  إلرشادات 

 ؛الصحة العالم�ة والس�اسات المحل�ة
 ؛ 19-كوفید خطة إلدارة فاش�ة  وجود  •
 الوقا�ة من العدوى ومكافحتها � معن�ة اتصالجهة تعیین   •

 ؛مرفق الرعا�ة الطو�لة األمدفي 
  الشخص�ة الكاف�ة  معدات الحما�ةالحصول على  إمكان�ة    •

 ؛�استمرار
ال  • التفاعل بین   نزالءتوفیر ما �كفي من الموظفین لدعم 

 والزوار؛ 
الزوار    یتولىشخص  تعیین    • التدابیر   �شأنتثق�ف 

ومكافحتها   العدوى  من  للوقا�ة  ومساعدتهم  االحت�اط�ة 
 ؛ �استمرار في هذا الصدد

نظام    • الز   رصد وضع  امتثال  من  للتدابیر    وارللتحقق 
  ؛من العدوى ومكافحتها االحت�اط�ة للوقا�ة

ذلك   �كون حیثما  19-كوفید لقاح على  إمكان�ة الحصول   •
 .متاحاً 

�ال یتعلق  عن  ترصدوف�ما  للكشف  الزوار  جم�ع  فحص  ین�غي   ،
وأعراض   أو    التها�اتعالمات  الحادة  التنفسي  أي   عنالجهاز 

(انظر أدناه)، وال ین�غي السماح  19-وفید�ك �بیر لإلصا�ة احتمال
و�ن�غي  ى.في هذا الفحص بدخول المبن ثبتت إصابتهألي شخص 

 .االحتفاظ �سجل لجم�ع الزوار المسموح لهم بدخول المرفق

�اإلضافة إلى التدابیر المذ�ورة أعاله، تعتبر االحت�اطات اإلضاف�ة  و 
 .هامةتدابیر التال�ة 
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ترتیب    لدى مرفق الرعا�ة الطو�لة األمدین�غي أن �كون   •
الحج للزوار:  /وزاتإلتاحة  الضروي المواعید  تجنب   من 

 الغرض.  الز�ارات المخصصة 
واحد �لما �ان ذلك    دائمزائر    نز�لأن �كون لكل    ین�غي •

 .ممكناً 
الز�ارة، �ما في ذلك    فترة  طوال   الكمامات�جب استخدام   •

مح�ط �ه مبنى  في  المتصلة  واألماكن  وهذا    .المرفق 
في    أ�ضاً   �عملون خاص للزوار الذین    اإلجراء مهم بوجه

تقد�م استخدام    .الرعا�ة  مجال  الحما�ة و�ن�غي    معدات 
 .لتقی�م المخاطر الشخص�ة اإلضاف�ة إذا لزم األمر وفقاً 

 عن مترال تقل    بدني �مسافةت�اعد    ین�غي الحفاظ على •
وال الزوار  (بین  والموظفیننزالءواحد  أسر    والزوار  ،  من 

یتلقى    نز�لمع�ش�ة األخرى) في جم�ع األوقات ما لم �كن ال
أو   الحاجة تستدعيالرعا�ة  أو    �انت  الجسدي  االتصال 

 .القر�ب
للز�ارة  ین�غي • المخصص  المكان  �ستخدم  واحد    أن  نز�ل 

و�ن�غي أن ینظف هذا المكان في �ل مرة،    وزائر واحد فقط
 .�ل ز�ارة �عد و�طهر �شكل أفضل 

  �جب أن �كون مكان الز�ارة جید التهو�ة.  •
ین�غي   ،في حالة وجود نقطة وصول واحدة إلى المكان  •

یدخل في    نز�لال  أن  المكان  إلى  مختلفین والزائر   وقتین 
الحفاظ والجلوسترتی�ات  على    لضمان  اآلمنة    الت�اعد 

  �شكل فعال.
أو   • شاشة  استخدام  بین   صف�حة�مكن  شفافة  بالست�ك�ة 

 .والزائر نز�لال
الز�ارات في الهواء الطلق حیثما أمكن    جري ین�غي أن ت  •

أن (مع   مناس�ًا    ذلك   إدراك  �كون  ال  للكثیرلن    نزالء من 
 .والزوار في فصل الشتاء)

الذین لدیهم القدرة على الفهم وألسرهم/أقرب   نزالءلل  أن ُتشرحو�ن�غي  
 ات. لسماح �الز�ار نت�جة ا الحدوث المخاطر المحتملة أقر�ائهم

أ�ضاً  المهم  االعت�ار  ومن  في  تؤخذ  الو�ائ�ة  أن  المحل�ة   الطب�عة 
وقد �كون من الضروري فرض قیود مؤقتة في   .19-وفیدلمرض �

 على المستوى المجتمعي. عدوى لل انتقاالً  تشهدالمناطق التي 

في  �ما  الشخص�ة عند الضرورة،  الز�ارة  بدائل  في  النظر  و�ن�غي 
صدرت تقار�ر  أفادت �ه  ما  ووفقًا ل  .ذلك استخدام الهواتف أو الفیدیو

ظهور محدودة  ف  ، 19- �وفیدجائحة    قبل  أدلة   قدرة   تؤ�دهناك 
لدى ��ار  �العزلة والوحدة على التقلیل من الشعور مكالمات الفیدیو

  �شأن إلى تدر�ب    نزالءوقد �حتاج الموظفون واألسر وال).  52(  السن 
 ة. التكنولوج�ا الرقم� عمال�است  كالماتاستخدام/ت�سیر الم

، ألس�اب ، ین�غيوفي حالة االتفاق محل�ًا على ضرورة تعلیق الز�ارة
لعدد محدود من الزوار الذین   دخولالنظر في السماح �ال  إنسان�ة،

مر�ضًا   النز�ل  �ان  إذا  التحدید  وجه  وعلى  فحصهم،   للغا�ة جرى 
الدعم   �مُ�حتاج إل�ه لتقدآخر    شخصاً و�ان الزائر أقرب أقر�ائه أو  

محلي �شأن ما إذا �ان على المستوى ال�جب اتخاذ قرار  و   .العاطفي
أو المشت�ه فیها   19-المؤ�دة إصابته �مرض �وفیدزائر  ال  �إمكان

ضوا�ط وجود  المصاب �مرض خطیر، مع    سرةأحد أفراد األ  ز�ارة
 ة. مناس�

ال مع  �انتظام،  الز�ارة  تعلیق  قرار  مراجعة  �أهم�ة   تسل�مو�ن�غي 
رفاه�ة تعز�ز  ل  ر�اءالز�ارات التي �قوم بها أفراد األسرة أو أقرب األق

 .النزالء

ال �عض  في  لس�اقاتمالحظة:  الكامل  اإلغالق  �خضع  ألماكن ، 
 .لزوار لوال�ة السلطات الصح�ة المحل�ةأمام ا

 مالك الموظفین

تنظ�م الموظفین  �جراءات  و   من الموظفین  الكاف�ة  المستو�اتتشكل  
في ضمان   حاسمة  ومكافحتهاعناصر  العدوى  من  �شكل    الوقا�ة 

الرعا�ة (  مالئم ین�غي عالوة على ذلك،  و   ). 53،  30،  29وجودة 
 تفاقمت �فعلالمخاطر المهن�ة التي  العاملین الصحیین من  حما�ة  

التوظ�ف، مثل في مجال  �ن�غي وضع س�اسات  ، و 19-جائحة �وفید
) المرضي  المؤقتین �رت�ط  و   ).53،  3األجر  الموظفین  استخدام 

(  مخاطربز�ادة   �العدوى  أن    . )23  ،22اإلصا�ة  �شكل  و�مكن 
في   (أي الموظفین  تجم�ع الفر�ق  �عمل  �حیث  العمل  تنظ�م 

واحدة   منطقة  في  مرفقمجموعات صغیرة  الطو�لة    داخل  الرعا�ة 
استرات�ج�ة   ن)مع أعضاء الفر�ق اآلخر�  اتصال ماديدون أي   األمد

   ).22( الحد األدنىإلى   فعالة لتقلیل خطر انتقال المرض
مرافق من تنقل الموظفین بین مختلف    إلى أدنى حد  �ن�غي التقلیلو 

 . لهذا التنقل  لحفظ سجالتو�ن�غي وضع نظام    الرعا�ة الطو�لة األمد،
فمن الضروري أن    ،یتعین على الموظفین التنقل بین المرافق  وحینما

  ستوعبوا وأن ��مخاطر انتشار العدوى بین المرافق    وعي�كونوا على  
االحت�اط�ة العدوى ومكافحتها  للوقا�ة  المطلو�ة  التدابیر  �سبل    من 

  صل مهم للغا�ة ف�ما یتاألمر  هذا  و   .)24التدر�ب المناسب (منها  
الصبز�ارة   ال  ن(�م  حیینالعاملین  الصحیون فیهم  الذین    عاملون 

یوفرها   التي ال  الرعا�ة  األمد�قدمون  الطو�لة  الرعا�ة  مثل   ، مرافق 
   .أو الذین �قدمون خدمات أخرى) ،العالج الطب�عي
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 .قدر اإلمكان  و�ن�غي أن �كون استخدام الموظفین المؤقتین محدوداً 
 لهم   التدر�ب الكافي ، ین�غي ضمان  توظ�ف أفراد هذه الفئةوفي حالة  

مجال   ومكافحتهافي  العدوى  من  أُ الوقا�ة  حیث  ارت�اط ،  عن  بلغ 
- �فیروس فیروس �وروناالموظفین المؤقتین بز�ادة خطر اإلصا�ة  

 ). 23، 22في مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد ( 2-سارس

 عالج�اً وتدبیرها  �العدوى  العاملین الصحیین  ةإصا� كشف

عدوى    �شكل عن  الم�كر  �وروناالكشف  بین    2-سارس-فیروس 
 الرعا�ة،   و، �من فیهم مقدممرافق الرعا�ة الطو�لة األمدالعاملین في  

لها على العالجي  لتجنب   اً أمر   نحو مناسب  والتدبیر  األهم�ة  �الغ 
�شكلون الذین   مرافق الرعا�ة الطو�لة األمد نزالءإلى    هاخطر انتقال

وتقدم منظمة الصحة العالم�ة   .مخاطرألشد الفئة سكان�ة معرضة  
 اتإرشادات محددة �شأن الكشف الم�كر عن طر�ق ترصد المتالزم

ال   خاصة �عنوان   إرشادات مبدئ�ةالمختبري في وث�قة    فحصو/أو 
من  ا الصحیین  إصا�ة  لوقا�ة  وتدبیرها العاملین  و�شفها  �العدوى 

و�ن�غي وضع استرات�ج�ة    ).3(   19- جائحة �وفیدفي س�اق    عالج�اً 
مرافق ل�ما في ذلك    -وطن�ة و/أو محل�ة للترصد والفحص المختبري 

األمد   الطو�لة  منظمة   .وتنفیذها  - الرعا�ة  تنصح  و�اختصار، 
 العاملین الصحیین بیند المتالزمات  ترّص   ضرورةالصحة العالم�ة �

إلى   م قبل دخوله 19-كوفید لكشف عن أعراض اإلصا�ة �مرضل
العمل،   نشطمكان  غیر  نشطة    بترصد  إلى أو  الموارد   استنادًا 

التي یوجد  النشط في المناطق    ترصدلل  شدیدالمتاحة، مع تفضیل  
و�ن�غي   . 2-سارس-فیروس �ورونالفیها انتقال جماعي أو مجتمعي  

العمل، مثل اإلجازات المرض�ة والقدرة على   �شأن  وضع س�اسات
�ضمن ال�قاء   نحو  على  �المرض،  اإلصا�ة  حالة  في  المنزل  في 
أص�حوا السر�ّ  الذین  الصحیین  العاملین  على  عقو�ة  �فرض  وال  ة 

 ). 53(  2-سارس-ُمخالطین أو مصابین �فیروس �ورونا

- سارس -فیروس �وروناالفحص المخبري المناسب لعدوى    و�شكل
�شكل   هاانتقال  لكشف عنل  مطلو�ةمن العناصر الآخر    اً عنصر   2

�صرف النظر عن سینار�و و   .)3(  العاملین الصحیینأكثر دقة بین  
 فحوصات ین�غي النظر في إجراء    ، 2-سارس-فیروس �ورونا  عدوى 

 ن�غي و�  روتین�ة للعاملین الصحیین في مرافق الرعا�ة الطو�لة األجل،
�مجرد   2-سارس-فیروس �ورونا  لفحص  أن �خضعوا  على األقل

 ..أو الموظفین النزالء بینإ�جاب�ة إصا�ة تحدید حالة 

 :ما یلي فحصاسترات�ج�ة ال تضمنو�ن�غي أن ت

 ؛عراضاألن الذین ظهرت علیهم  العاملین الصحیی فحص •

الصحیینفحص    • تسنى العاملین    م تحدیده  الذین 
لحالة �ورونا�  مصا�ة  كمخالطین    2-سارس-فیروس 

األمد داخل الطو�لة  الرعا�ة  المجتمع  مرافق  في  أو 
 المحلي؛ 

حالة    لدى الكشف عنجم�ع العاملین الصحیین    فحص  •
�ورونا �فیروس  ال  2- سارس-إصا�ة  أحد  أو    نزالءبین 

 موظفین؛ال
وال س�ما من  ،  للعاملین الصحیینروتیني    فحصإجراء    •

 .في مرافق متعددة، إن أمكن ذلك �عمل منهم
 

فحص  تواتر  انتقال   وسیتوقف  مستوى  على  الصحیین  العاملین 
استرات�ج�ة  وأهداف  �ه،  المح�طة  والمناطق  المرفق  داخل  العدوى 

توافر و  ،(أي الترصد مقابل مكافحة الفاش�ة)، وقدرة المرفق فحصال
. اإلرشادات الوطن�ة والمحل�ةو   الفحص،جراء  إل  الالزمةالمختبرات  

 فحص غي إجراء الین�،  2-سارس-أثناء تفشي عدوى فیروس �وروناو 
) بین�انتظام  الموارد   ما  حسب  أسبوع�ًا،  أ�ام  ثالثة  إلى   یومین 
أيالمتاحة)    والقدرات من  المرفق  �خلو  أن   إصا�ة   حاالت  إلى 

 النزالء.العاملین الصحیین أو  بین 19-وفید�ك

على اإلبالغ عن حاالت التعرض   الصحیین و�ن�غي تشج�ع العاملین  
 في  2- سارس-فیروس �وروناالمهني وغیر المهني غیر المحمي ل

من خال�ة  وضع   .اللوم  توج�ه  بیئة  ین�غي  ذلك،  إلى  و�اإلضافة 
س�اسات و�جراءات واضحة تحدد الخطوات التي ین�غي اتخاذها إذا  

لدى لم   المرض  الكشف متالزمات  الصحیین  �ظهر  عند   العاملین 
 .نو�ات عملهماألعراض أثناء    ظهرت علیهمأو    م إلى العملهوصول

وفي �لتا الحالتین، ین�غي أن �قّ�م أخصائیو الصحة المهن�ة و/أو 
العدوى ومكافحتها   استنادًا  الوقا�ة من  التعرض وتصن�فها  مخاطر 

تقی�م المخاطر) ل  منظمة الصحة العالم�ة   إلى أداة موحدة (مثل أداة 
العاملین الصحیین  اإلدارة المناس�ة، �ما في ذلك قدرة) وتحدید 54(

 .على العودة إلى العمل

�انت نت�جته ي عامل صحي تظهر عل�ه األعراض أو  أل  و�ن�غي
 :�ما یلي ضطالعاال  2-سارس-فیروس �ورونا  إ�جاب�ة في فحص

و   نفسه  عزل� • الفور  ععلى  أنشطة   أداء  ن�توقف  جم�ع 
  ؛�امل�شكل  �م حالتهقّ تُ رعا�ة المرضى حتى 

دائرة   إخطار   لهذا المشرف�ن�غي  و المشرف عل�ه،    یبلغ  •
و  ومكافحتها  العدوى  من  المهن�ة  دائرةالوقا�ة   الصحة 

 ؛ �األمر
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أو تفاقم األعراض   توعكالرعا�ة في حالة الشعور ب  یلتمس  •
 .من خالل نظام اإلحالة المناسب

 
عن   إضاف�ة  تفاصیل  العالجيوترد  �األمراض لل  التدبیر  مصابین 

األعراض أو دونها)   ظهور  (معللعدوى أو المصابین بها    ینالمعرض
منظمة الصحة العالم�ة   اإلرشادات المبدئ�ة الصادرة عنفي وث�قة  

الوقا�ة من إصا�ة العاملین الصحیین �العدوى و�شفها وتدبیرها �شأن  
 ). 3(  19- عالج�ًا في س�اق جائحة �وفید

أن ُتعتمد  فین�غي    ،العاملین الصحیینعزل    دعت الحاجة إلى�ذا  و 
- كوفید عزل مرضى  المتعلقة �إ�قافم�ادئ منظمة الصحة العالم�ة  

لدى55( 19 عودة    )  �شأن  قرارات  الصحییناتخاذ   العاملین 
� العمل 19-  كوفیدالمتأثر�ن  اعت�ارات   ضاً أ�  و�ن�غي  .إلى  مراعاة 
ل من  فئات  إضاف�ة  محددة  فرع�ة  الصحیین سكان�ة    العاملین 

 ). 3والس�اسات المحل�ة ( 

  العاملین الصحییندعم 

اإلجهاد من  الموظفین  حما�ة  الضروري  اعتماد    .من  و�ن�غي 
 اضطرا�اتاسترات�ج�ات تدعم الموظفین الذین یبلغون عن أعراض  

واإلرهاق   19-�وفید  لجائحة  المترت�ة على االستجا�ة  الصحة النفس�ة
المشورة    تنصحو   .البدني العالم�ة  الصحة  التدابیر   تنفیذبمنظمة 
 .التال�ة

، �ما في ذلك  المتصلة �اإلجهادین�غي التصدي للمخاطر   •
الوقا�ة من    مجال سالمة المهن�ة في  للتدابیر    وجود ضمان  

لمنع تفاقم اإلجهاد، أو التخف�ف منها  العدوى ومكافحتها  
 القضاء علیها.أو 

من أجل   �شكل منتظم وداعمین�غي رصد جم�ع الموظفین   •
رفاهیتهم بیئة  تحسین  تعز�ز  و�ن�غي  وتوفیر ،  للتواصل 

 .تحدیثات دق�قةإدخال في الوقت المناسب مع الرعا�ة 
نو�ات  • تجنب  الالزم    الطو�لة  العمل  ین�غي  من  أكثر 

وضمان الراحة واالستجمام، مع وضع ترتی�ات بدیلة حسب 
 .الحاجة

النفس�ة  • المهارات  على  الموظفین  جم�ع  تدر�ب  ین�غي 
(و  األساس�ة  النفسي56االجتماع�ة  الدعم  لتوفیر   ( 
الضروري للنزالء والزمالء في مرافق الرعا�ة  االجتماعي  و 

 الطو�لة األمد. 
الصحة   • مجال  في  سر�ة  خدمات  توافر  ضمان  ین�غي 

االجتماعي، �ما في ذلك الخدمات و والدعم النفسي  نفس�ة  ال

ت�سیر   و�ن�غي  الموقع،  في  أو  �عد  عن  سبل المقدمة 
   ).57الحصول علیها (

الصحة  ین�غي إتاحة المز�د من اإلجراءات الشاملة لحما�ة   •
 ). 53للفاش�ة (  تصديالنفس�ة للموظفین المشار�ین في ال

العاملون الصحیون أثناء فترات الراحة    أن ینفذ  ین�غي أ�ضاً  •
�عض التدابیر االحت�اط�ة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها 

البدني. التدابیر مهمة والت�اعد  انتقال العدوى    وهذه  لمنع 
تنقل إلى المرفق  و�نطبق الشيء نفسه على ال.  في صفوفهم

و�مثال على ذلك حینما �ستقل الموظفون س�ارة ،  أو منه
 مشتر�ة. 

 

�كوفید   الم�كر  الكتشافا مرافق   19-للعدوى  نزالء  بین 
وعزل  المصدر  عند  ومكافحتها  األمد  الطو�لة  الرعا�ة 

 ورعایتهم   منهم المصابین

 الم�كرالكتشاف ا

االكتشاف أوساط   19-كوفید�  اإلصا�ة  حاالت لالم�كر    �شكل  في 
للحد من انتشار المرض في   إجراًء ضرور�اً وعزلها ورعایتها  النزالء  

  معرفة   تدر�ب الموظفین على   و�مثل  .الطو�لة األمدمرافق الرعا�ة  
وأعراض   الحاالت  19- �وفیدعالمات  تعار�ف  ومطال�ة    ،وأحدث 
الصحیین النزالء  العاملین  جم�ع  إصا�ة  الحتمال  فیروس �  �التن�ه 

تمّكن  هامة  خطوات    النزالءالمحتملة في جم�ع    2-سارس-كورونا
  .النزالءبین  فیهاالمشت�ه  19-�وفیدحاالت لالم�كر  كتشافاال من

- الق�ام بترصد مرتقب لإلصا�ة �كوفید، ین�غي  الجائحة  وخالل فترة
األمد،  19 الطو�لة  الرعا�ة  مرافق  جم�ع  في  النزالء  �صرف   بین 

 .النظر عن الحالة الو�ائ�ة في المنطقة

جدید لدى دخوله    نز�لین�غي تقی�م الحالة الصح�ة ألي   •
مرض    المرفق عالمات  لد�ه  �انت  إذا  ما  من لتحدید 
  درجة   38≥الجهاز التنفسي، �ما في ذلك الحمى (  أمراض
 إ�حائ�ة أخرى   أعراض  أو  التنفس  ضیق  أو  والسعال)  مئو�ة

)58 .( 
لمعرفة ما إذا �ان    اً مرتین یوم�  نز�ل �ل    حالة  تقی�م  ن�غيی  •

أي  أو  التنفس  ضیق  أو  السعال  أو  الحمى  من  �عاني 
   أخرى. إ�حائ�ةأعراض 

إبالغ   • العدوى  ین�غي  �الوقا�ة من  المعن�ة  االتصال  جهة 
فورًا  و   ومكافحتها السر�ر�ین  المصابین    �النزالءالموظفین 

 .تبدو علیهم أعراض تنفس�ة�الحمى أو 
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على قد  و  السن    تظهر  �بت   واألشخاص��ار  من  �عانون  الذین 
والتعب،   الهذ�ان،  مثل  نمط�ة  غیر  أعراض  ال�قظة، وقلة  المناعة 

وال والسقوط،  الشه�ة،  وفقدان  واإلسهال،  الحر�ة،  ، تخر�ف وقلة 
) الحمى  قد    .)58وانعدام  تعدیلو�التالي،  الفحص   یتعین  أسئلة 

 .العت�ارات الو�ائ�ة وفقًا لتوجیهها  �تعین  معینة و س�اقات    لتتالءم مع
 

أدلة محددةو  الشأن  على الرغم من عدم توفر   فقد أشار ،  في هذا 
الفر�ق المعني بوضع الم�ادئ التوجیه�ة المتعلقة �الوقا�ة من العدوى 

في المناطق التي یوجد فیها ، نزالءفحص ال�ضرورة أن �ُ  ومكافحتها
مرافق الرعا�ة الطو�لة  ي  عند القبول ف  ،انتقال جماعي أو مجتمعي

فر اتتو   نما، حیخروجهم من مرفق آخر�عد  قبولهم  أو عند إعادة    األمد
الفحص أ�ضاً   . قدرات  عن    و�ن�غي  فصلهم  أو  غرفهم  في  عزلهم 

 وعوضًا عن ذلك، �مكن،   .فحصنت�جة ال  تتاحاآلخر�ن حتى    النزالء
وفي الحاالت المناطق التي یوجد فیها انتقال جماعي أو مجتمعي  في  

  14لمدة    دخولهم�عد    النزالء، عزل  الفحص متاحاً   التي ال �كون فیها
 �اقي نزالء  التي قد یتعرض لهاداخل غرفهم لتقلیل المخاطر    اً یوم

أن �كون هذا هو الحال ما لم   و�ن�غي  .مرفق الرعا�ة الطو�لة األمد
ورغم آخر؛    س�اقفي    اً یوم  14عوا �الفعل للعزل لمدة  �كونوا قد خض

الجدد    النزالءفي عزل   مرافق الرعا�ة الطو�لة األمدقد یرغب  ف،  ذلك
خالل فترة   اً الجدد جزئ�  النزالء  وفي حالة قبول  .أخرى ًا  یوم  14لمدة  

إكمال فترة العزل المت�ق�ة داخل   ،�حد أدنى  فإنه ین�غي لهم،العزل،  
 .غرفهم

 مالمؤ�دة إصابته النزالءوعزل  عند المصدر العدوى  مكافحة
 وتقد�م الرعا�ة لهم  أو المشت�ه فیها 19-�مرض �وفید

االنتشار من  استمرار  المصدر (منع    عند  العدوى   مكافحةلضمان  
إذا مصاب)  أحد    ما  شخص  إصا�ة  في  أكد  أو    النزالءاشت�ه 

اتخاذ   ین�غي،  2-سارس-فیروس �وروناإصابته �عدوى    التشخ�ص
   .الخطوات التال�ة

أي حاالت مشت�ه فیها، � ین�غي إخطار السلطات المحل�ة   •
 .أعراض تنفس�ةوعزل النزالء الذین ظهرت علیهم 

  یوجد معه   وأي شخص آخر  النز�لین�غي التأكد من أن   •
عزل الحالة  تسنى  حتى یطب�ة    �مامةن  �افي الغرفة یرتد

 .المشت�ه فیها/المؤ�دة �شكل مناسب
أمكن،ین�غي  • إن  الحالة    ،  في  عزل  المؤ�د/المشت�ه 

 فرد�ة.في غرفة   19-إصابتها �كوفید

فر غرف فرد�ة، ین�غي النظر في تجم�ع افي حالة عدم تو   •
  2- سارس-فیروس �ورونا�عدوى    مؤ�دة إصابتهمال  النزالء

 على النحو التالي:المشت�ه فیها أو 
المشت�ه في إصابتهم �عدوى    النزالء  ال ین�غي تجم�ع –

�ورونا اآلخر�ن    النزالءمع    إال  2-سارس-فیروس 
ال ین�غي  و ؛  هذا الفیروسالمشت�ه في إصابتهم �عدوى  

 . 19-كوفید�  المؤ�د إصابتها حاالتالمع  تجم�عهم
ین�غي    – - كوفید�  المؤ�د إصابتها  حاالتال  وضعال 

   .المناعة  منقوصي  النزالء المشت�ه فیها �جانب  أو    19
ُتعّلم  • أن  من  �عالمات    بوضوح  الغرف  ین�غي  الوقا�ة 

للوقا�ة   تبین  التي  العدوى ومكافحتها التدابیر االحت�اط�ة 
   عند المدخل. من القطیرات التنفس�ة والمخالطة  

الحاالت    • غرف  شر�اء  عزل  إصابتهاین�غي   المؤ�د 
 النزالء في غرفهم أو فصلهم عن    أو مخالطیها  19-كوفید�

لمدة تصل إلى    �كونوا محل ترصدأن    ن�غياآلخر�ن، و�
   .مخالطةمنذ آخر  اً یوم 14

لرعا�ة    �انحیثما  ین�غي،   • موظفین  تعیین  عمل�ًا،  ذلك 
المشت�ه  أو    19-�فیروس �وفیدالمؤ�دة إصابتهم    النزالء
 فیها.

غرف    • یدخلون  الذین  للموظفین  �سجل  االحتفاظ  ین�غي 
 .النزالءهؤالء 

مواز�ن    ن�غيی  • (مثل  محددة  طب�ة  معدات  تخص�ص 
وأ ق�اسالحرارة  التأكسج   ر�طة  ومقای�س  الدم  ضغط 
أو    19-المؤ�دة إصابتهم �فیروس �وفید  للنزالءالن�ضي)  

  .المشت�ه فیها
تنظ�ف المعدات وتطهیرها قبل إعادة استخدامها    ن�غيی  •

  آخر. نز�لمع 
تقیید    • التنقل   ت�ادلین�غي  (أجهزة  الشخص�ة  األجهزة 

 .اآلخر�ن النزالءوالكتب واألدوات اإللكترون�ة) مع 
فیروس  �عدوى    اإلصا�ة  للكشف عن   النزالءفحص    ین�غي  •

ال  وفقاً   2-سارس-كورونا اذا    ترصدلس�اسات  المحل�ة 
الخت�ارها   اً قادر   المرفقكانت   بیولوج�ة  عینة  جمع  على 
 .�أمان

�ان النز�ل غیر مصاب �فیروس    ین�غي، في حالة ما إذا •
عل�ه،    2-سارس-كورونا تنفس�ة  أعراض  واستمر ظهور 

األخرى   التنفسي  الجهاز  التها�ات  عن  للكشف  فحصه 
الذي    النز�لو�ذا لم �كن من الممكن عزل    إن أمكن.وعزله  
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مع    یتقاسم یرتدي فآخر�ن،  أشخاص  الغرفة  أن  ین�غي 
اآلخر�ن،    النزالء  الت�اعد البدني عن و�حافظ على    كمامة

 .و�ن�غي ضمان تهو�ة �اف�ة للغرفة
نت�جة   • �انت  لـ  نز�لال  فحصإذا  �النس�ة  فیروس إ�جاب�ة 

 النزالءجم�ع    إنه ین�غي حینها فحص، ف2-سارس-كورونا
،  مرافق الرعا�ة الطو�لة األمداآلخر�ن وجم�ع الموظفین في  

الذین   األشخاص  �خضع  أن  تحدیدهم  و�جب  تسنى 
  ). 3للحجر الصحي ( كمخالطین 

وسلطات    أقر�ائهأو أقرب    أسرتهأو    نز�لإخطار ال  ین�غي •
 فحص الصحة العامة المناس�ة على الفور إذا �انت نت�جة  

   إ�جاب�ة. 2-سارس-فیروس �ورونا
أخصائي طبي لتحدید   سر�ري على یدإجراء تقی�م  ن�غي  ی •

إمكان�ة نقل النزالء المرض، �ما في ذلك تقی�م    شدةمدى  
�ن�غي و   ).58( لمعالجة المشاكل الصح�ة الحادة  مرفق    إلى

مرفق الرعا�ة الطو�لة    القاضي �الرصد فيقرار  الأن یتخذ  
النقل إلى مرفق صحي آخر على أساس �ل حالة    األمد أو

 .على حدة
یُ   • أن  الذین    رصد ین�غي  من  األشخاص  عوامل  �عانون 

لحالتهم السر�ع  التدهور  مخاطر  على  مثل    تنطوي 
 .  الطب�ة األساس�ة عن �ثب مشاكلوال الش�خوخة

للموظفین  • انتقال استخدام    ین�غي  مكافحة  احت�اطات 
تقد�م   لدىالُقطیرات التنفس�ة  ة و العدوى عن طر�ق الُمخالط

 . متر واحد  ال�عد عنه �مسافةو  نز�لالرعا�ة لل
الرعا�ة  أن تكون    و�ن�غي  النزالءلقبول    مه�أة  الطو�لة األمدمرافق 

�عدوى   سبب إصابتهمالمستشفى � األشخاص الذین ُأدخلوا الجدد أو 
أص�ح من الممكن  و   واستقرت حالتهم طب�اً   2-سارس-فیروس �ورونا
أن �كون ن�غي  هذه، ی  لتحو�ل�عمل�ات اوف�ما یتعلق    .تحو�لهم إلیها

بروتو�والت محددة متفق علیها مع   مرافق الرعا�ة الطو�لة األمدلدى  
نفس   تستخدم  أن  و�جب  المحل�ة،  الصح�ة  حت�اطات االالسلطات 

تشخ�ص   أن�ما لو    الوقا�ة من العدوى ومكافحتهاالمتعلقة �قیود  الو 
ال �ورونادوى  �ع  نز�لإصا�ة  تم    2-سارس-فیروس  مرفق في  قد 

 . الرعا�ة الطو�لة األمد

 
من   من العدوى ومكافحتها للوقا�ة الالزمة التدابیر االحت�اط�ة

-النزالء المؤ�دة إصابتهم �عدوى فیروس �ورونارعا�ة أجل 
 المشت�ه فیها  أو 2-سارس

�شأن   محددة  إرشادات  العالم�ة  الصحة  منظمة  من تقدم  الوقا�ة 
ومكافحتها حیث    العدوى  الصح�ة  الرعا�ة  مرافق  رعا�ة  في  تجري 

 و�رد هنا  .)1أو المؤ�دة (  فیهاالمشت�ه    19-كوفیداإلصا�ة �حاالت  
 .التي ین�غي تنفیذهاملخص للتدابیر الرئ�س�ة 

 معدات الحما�ة الشخص�ة 

 الشخص�ة إجراءً   معدات الحما�ةاالستخدام الرشید والصح�ح ل�شكل  
وغیره من مسب�ات   2-سارس-فیروس �وروناللمنع التعرض    اً حاسم

وتعتمد فعال�ة معدات الحما�ة الشخص�ة �شدة على ).  59(  األمراض
 :ما یلي

 تدر�ب الموظفین على ��ف�ة ارتداء ونزع هذه المعدات؛   •
 إمدادات �اف�ة من هذه المعدات؛الحصول السر�ع على   •
 نظافة األیدي �الشكل المناسب؛  •
 االستخدام المالئمة؛ �ادئلم العامل الصحي متثالا  •
جانب   • من  المالحظات  وتلقي  المنتظم  جهة الرصد 

 .الوقا�ة من العدوى ومكافحتهاالمعن�ة �تصال اال

فیروس مؤ�دة إصابته �عدوى  نز�ل التقد�م الرعا�ة الروتین�ة للولدى  
احت�اطات مكافحة األخذ �  ین�غي  ،هافیالمشت�ه    أو  2-سارس-كورونا

والتي تشمل    ،الُقطیرات التنفس�ةة و انتقال العدوى عن طر�ق الُمخالط 
الحما�ةاستخدام   ال  معدات  التال�ة:    ، ة الطب�كمامة  الشخص�ة 
(النظارات الواق�ة أو   ینحما�ة العینمعدات  و   ،والع�اءات  ،والقفازات

   .الوجه) واق�ات
- سارس-مؤ�دة إصابته �عدوى فیروس �ورونا  نز�لرعا�ة أي    ولدى

فیها  2 مشت�ه  الجوي و�خضع إل  أو  اله�اء  تولید   ین�غي   ،جراءات 
طر�ق   االحت�اطاتطبیق  ت عن  الفیروس  انتقال  لمنع   الالزمة 

  الكمامة الطب�ة ین�غي االستعاضة عن    ، حیثعبر الهواءو   خالطةالم
من    ، أو ما �عادلهFFP3أو    FFP2أو    N95من نوع  �جهاز تنفس  

 .  الكمامات

ألمالحظة السل�م  االستخدام  یتطلب  نوع  التنفس    جهزة:   N95من 
  ألغراض االستخدام   للموظفین  صالحیتها �انتظام  الخت�ار  اً برنامج

)1(.   
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   :إیالء اهتمام خاص لما یلي و�ن�غي
الحما�ة  ارتداءین�غي   • و   معدات  �عنا�ة    نزعهاالشخص�ة 

 .�ات�اع اإلجراءات الموصى بها لتجنب التلوث الذاتي
الیدین  اً دائم  ین�غي • ارتداء    تنظ�ف  الحما�ة قبل    معدات 

و�عد   لنظافة   الخمس  لحظاتلفقًا  وو   ،نزعهاالشخص�ة 
   ).34 ، 33(  منظمة الصحة العالم�ةحددتها  الیدین التي

الشخص�ة    معدات الحما�ة  ین�غي للعاملین الصحیین ارتداء  •
 نزعهاو   ،19-�كوفیدالحالة المصا�ة  قبل الدخول إلى غرفة  

 �شكل مناسب.�عد المغادرة والتخلص منها 
الذین یتعاملون مع الفراش المتسخ    واألشخاص   النظافة   و�ن�غي لعمال

 ، مالئمةالشخص�ة ال  معدات الحما�ةوالغسیل وما شا�ه ذلك ارتداء  
 ، والقفازات والع�اءات ذات األكمام الطو�لة   ،كمامات�ما في ذلك ال

أو   الواق�ة  األحذ�ة    العال�ة  واألحذ�ة  ،الوجهواق�ات  والنظارات  أو 
أن    المقفلة. أیدیهمو�ن�غي  الحما�ة   ارتداءقبل    ینظفوا    معدات 

 لنظافة الیدین التي   الخمس  لحظاتل ها، ووفقًا  نزع  الشخص�ة و�عد
 ). 34،  33(  منظمة الصحة العالم�ةحددتها 

 تنظ�ف البیئة المح�طة وتطهیرها 

التنظ�ف ت �شأن  محددة  إرشادات  العالم�ة  الصحة  منظمة  قدم 
على إزالة    . و�ساعد التنظ�ف19-جائحة �وفید   والتطهیر في س�اق

المْمرضات أو تقلیل عددها �شدة على األسطح الملوثة، وهذه خطوة 
التنظ�ف   �مضي�ن�غي أن  . و أولى أساس�ة في أي عمل�ة تطهیر

المناطق الصابون والماء من أقل  �و  ) أالمنظفات (المعدة تجار�اً �أحد  
أكثر ها(أنظف  اتساخاً  إلى  اتساخاً )  مستو�ات الومن  ،  )ها(أقذر   ها 

و�ن�غي أن یت�ع ذلك استخدام مطهر   المستو�ات األدنى.على إلى  األ
- سارس-فیروس �ورونافعالیته ضد    تقی�م  سنىالكلور ت  معتمد على

2 . 

منظمة الصحة العالم�ة تنصح  ،  2- سارس-فیروس �ورونالالنس�ة  و�
جزء في الملیون) من هیبو�لور�ت   1000٪ (0,1  �استخدام نس�ة
> ٪ من اإلیثانول أو بیرو�سید الهیدروجین  90-70الصودیوم، أو  

واحدة0,5 دق�قة  عن  �قل  ال  مالمس  وقت  مع  یتعلق   .٪  وف�ما 
(أكثر من    �االنسكا�ات الجسم  10الكبیرة  الدم وسوائل   ، مل) من 

جزء في الملیون) من   5000٪ (0,5  قدره  تر�یزاستخدام  یوصى �
الصودیو  انقضاء    م.هیبو�لور�ت  �عد  التالمس   وقتو�مكن، 

تكون   . وقد، شطف �قا�ا المطهر �م�اه نظ�فة، إذا لزم األمرناسبالم
متو  األخرى  و االمطهرات  محل�اً �جري  فرة  االلتزام   ،تقی�مها  و�ن�غي 
الذي   االتصال  الجهة بوقت  �ه  تحدید  المصنعة  تنصح  تم  ه. إذا 

 عن ذلك   ینتج  لما قد  عدم خلط أنواع مختلفة من المطهرات  و�ن�غي

منظمة الصحة العالم�ة   إرشاداتوترد في    ).62ضارة (غازات    من
� في  المتعلقة  والتطهیر  �وفیدالتنظ�ف  جائحة   ) 60(   19-س�اق 
 صح�حة للمطهراتلحصول على تخف�فات  �شأن ��ف�ة اتعل�مات  
عن األحداث الضائرة الناجمة عن استخدام المطهرات،   ومعلومات

 ). 60(الصودیوم  وال س�ما هیبو�لور�ت

 �كثر لمسها التي  األسطح  تنظ�ف جم�ع األسطح األفق�ة و و�ن�غي  
ومناضد    وجوانب األسّرة،  ،ومقا�ض األبواب  ،(مثل مفات�ح اإلضاءة

وعند    اً مرتین على األقل یوم�  ،والهواتف) والحمامات  غرف النوم،
  .اتساخها
بدا�ة �ل    و�ن�غي في  قماش جدیدة  . تنظ�ف  عمل�ةاستخدام قطع 

�المناطق یتعلق  �شدة    وف�ما  معرضة  تعتبر  �فیروس التي  للتلوث 
استخدام قطعة قماش جدیدة لتنظ�ف �ل ین�غي    ،.2-سارس-كورونا
المتسخة    اشقطع القمإعادة معالجة    نزالء. و�ن�غيمن غرف الغرفة  

 . �ل استخدام عقب�شكل صح�ح 

و�ن�غي   �صورة جیدة.معدات التنظ�ف (مثل الِدالء)  ص�انة  و�ن�غي  
النزالء المصابین �عدوى ترمیز المعدات المستخدمة في مناطق عزل  

 .�األلوان وفصلها عن المعدات األخرى  2-سارس-فیروس �ورونا

على جم�ع   التنظ�ف  تدر�ب موظفي  المهم  التنظ�ف ومن  جوانب 
الفعال، �ما في ذلك إعداد المطهرات اآلمنة، واالستخدام الصح�ح 

الحما�ةل المحتمل  تقاءالالشخص�ة    معدات  فیروس ل التعرض 
 .والتعرض الك�م�ائي 2-سارس-كورونا

 نفا�ات إدارة ال

المؤ�دة إصابتهم �عدوى النزالء  تعتبر النفا�ات المنتجة أثناء رعا�ة  
�ورونا فیها    2-سارس-فیروس  المشت�ه  و�ن�غي أو  معد�ة  نفا�ات 

وصنادیق آمنة لألدوات جمعها �أمان في حاو�ات م�طنة بوضوح  
 ).  36الحادة (

المرافق و  على  ین�غي  �أمان،  الصح�ة  الرعا�ة  نفا�ات   إلدارة 
 االضطالع �ما یلي:

والموارد ال�شر�ة والماد�ة الكاف�ة لفصل   اتالمسؤول� وز�عت •
 النفا�ات والتخلص منها؛

إذا   • الموقع  في  ذلك  �كون  أن  و�فضل  النفا�ات،  معالجة 
مخصصة  آمنة  مساحة  ثم  لذلك  توفرت  منها ال،  تخلص 

المهم للغا�ة  النفا�ات خارج الموقع، فمن    نقلت�أمان (إذا  
 معالجتها والتخلص منها)؛مكان و��ف�ة  معرفة

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/5_moments_poster_arabic.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/5_moments_poster_arabic.pdf?ua=1
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لاستخدام    نضما • الشخص�ة  الموظفین  الحما�ة  معدات 
طو�لة،  الكمام  األذات    الع�اءاتحذ�ة عال�ة، و األالمناس�ة (

نظارات واق�ة أو  ال، و الكمامات، و الشدیدة التحملقفازات  الو 
الوجه أثناء  واق�ات  الق�ام    إدارة)  مع  المعد�ة،  النفا�ات 

 بتنظ�ف األیدي �عد نزع معدات الحما�ة الشخص�ة؛ 
االستعداد لمواجهة الز�ادات في حجم النفا�ات المعد�ة التي  •

في    2-سارس-فیروس �وروناوقوع فاش�ة    في حالتنشأ  
الطو�لة األمد الرعا�ة  �امرفق  ستخدام معدات  ، وال س�ما 

 الحما�ة الشخص�ة. 
 الغسیل

المؤ�دة إصابتهم   للنزالء  التي تعود  وضع الب�اضات المتسخةن�غي  ی
�ورونا فیروس  فیها    2- سارس-�عدوى  المشت�ه  أو أو  أك�اس  في 

�عد إزالة أي وذلك  ،للتسرب انعةوم واضحاً  موسومة وسماً حاو�ات 
وضعها في دلو مغطى لیتم التخلص منها ثم    ،فضالت صل�ة �عنا�ة

 . )36في المرحاض ( 

 – 60سل هذه الب�اضات غسًال آلّ�ًا �ماء ساخن بدرجة و�وصى �غ
  الغسیل. و�استخدام منّظف  درجة فهرنهایت)    194- 140(مئو�ة    90

 .و�مكن تجف�ف الغسیل �عد ذلك وفقًا لإلجراءات الروتینّ�ة المّت�عة

و�ذا لم تتوفر غسالة المال�س اآلل�ة، ف�مكن نقع الب�اضات في برمیل  
الحرص   الماء والصابون، وتحر�كها �عصا، معكبیر �حتوي على  

نقع الب�اضات وت  �عد ذلك  البرمیل  و�فرغ  .تجنب حدوث تناثر  على
  30  لمدةجزء في الملیون)    500(%  0,05في محلول �لور بتر�یز  

تر�ه و  شطف الغسیل �ماء نظ�فین�غي  وفي النها�ة،  تقر��ًا. دق�قة
 .تحت أشعة الشمس ل�جف تماماً 

 الحر�ة/النقل تقیید 

إصا�ة  من  التأكد  حال  �ورونا  النزالءأحد    في  فیروس  - �عدوى 
أن    الرعا�ة الطو�لة األمدلمرفق    ین�غيأو االشت�اه فیها،    2-سارس

 واحترامها. التدابیر التال�ة �ضمن اتخاذ

عدم مغادرة غرفهم   ین�غي للمرضى الذین ثبتت إصابتهم •
 .ألس�اب طب�ة  ضرور�اً ما لم �كن ذلك    ،خالل فترة عزلهم

على االخت�ارات أو نقلهم    النزالءین�غي أن تقتصر حر�ة   •
 .التشخ�ص�ة والعالج�ة األساس�ة فقط

�قرر األط�اء تجنب النقل إلى مرافق أخرى (ما لم    ن�غيی •
 .)ذلك

النقل   • خدمات  إبالغ  ین�غي  ضرور�ًا،  النقل  �ان  إذا 
االستق�ال   العاملین  والموظفین مرفق  أو  منطقة  في 

الالزمة   النز�ل.�االحت�اطات  أن   لنقل  ضمان    و�ن�غي 
ضرور�ة   النزالء  یرتدي ألس�اب  غرفهم  �غادرون  الذین 

التنفس�ة.  �مامةللغا�ة   �النظافة  یلتزموا  و�ن�غي    وأن 
محلول فرك الیدین    وحمل  �مامة طب�ةلموظفي النقل ارتداء  
الكحول على  استخدام  المعتمد  و�ن�غي  الحما�ة ،    معدات 
اإلضاف�ة   تمل�هالشخص�ة  الذي  النحو  األنشطة   على 

 ). 59المضطلع بها (
 

 العزلالمتعلقة �حت�اطات االوقف 

عن طر�ق   العدوى االحت�اطات الالزمة لمنع    طبیقال ین�غي وقف ت
إال   التنفس�ة  والقطیرات  واألعراض   زوال�عد  المخالطة  العالمات 

التي تكون قد مرت منذ إجراء أو عدد األ�ام ذات الصلة    ،السر�ر�ة
التنفسي  الجهاز  من  مأخوذة  عینة  �اخت�ار  اإل�جابي،  الفحص 

تظهر   الذینمرضى  و�النس�ة لل.  العلوي، عن طر�ق مقا�سة جز�ئ�ة
علیهم أعراض، ف�مكن وقف هذه االحت�اطات اإلضاف�ة �عد مرور 

مرور ما ال �قل �عد  و عشرة أ�ام على بدا�ة ظهور األعراض لدیهم،  
أو أعراض تنفس�ة أ�ام متتال�ة دون أن �صابوا �حمى  . عن ثالثة 

أعراض، �مكن أن تنتهي العزلة   الذین لم تظهر عل�ه  للنزالء�النس�ة  و 
 ). 55( أ�ام من تار�خ االخت�ار اإل�جابي األولي 10�عد 

 النزالء و�ن�غي مواصلة تطبیق االحت�اطات الق�اس�ة في رعا�ة جم�ع  
 .في جم�ع األوقات

 �الموتى عتناءاال

وأسرهم   ن�غيی والدین�ة  الثقاف�ة  وتقالیدهم  الموتى  �رامة  احترام 
   .)63( �عد مفارقتهم الح�اةوحمایتها 

جثث الموتى   الذي یتعاملون معسالمة وعاف�ة األشخاص    وتشكل
و حیو�اً   أمراً  وتقی�م ؛  أولي  تقی�م  إجراء  الصحیین  للعاملین  �ن�غي 

المشت�ه أو   أحد  جثةللمخاطر قبل الق�ام �أي نشاط یتصل بتدبیر  
�وفید �عدوى  إصابتهم  إرشادات  19–المؤ�د  یت�عوا  وأن  منظمة  ، 

المتعلقة العالم�ة  العدوى ومكافحتها    الصحة  ألغراض �الوقا�ة من 
  ). 63( 19–لجثث الموتى في س�اق جائحة �وفید التدبیر المأمون 
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ین�غي للعاملین الصحیین أثناء تنفیذ إجراءات تدبیر جثث الموتى، و 
 االضطالع �ما یلي:

 الجثة؛  مناولةتنظ�ف األیدي قبل و�عد  •
استناداً  • الشخص�ة  الحما�ة  معدات  مستوى    استخدام  إلى 

أداة  استخدام  (مثل  المخاطر  وتقی�م  الجثة،  مع  التفاعل 
إلى القفازات،    حما�ة العینین، والكمامات الطب�ة، �اإلضافة

للسوائل، إذا �انت هناك   ةغیر المنفذأو المآزر    رد�ةواأل
 مخاطر لتناثر سوائل الجسم أثناء التعامل مع الجثة)؛ 

 ضمان احتواء أي سوائل تتسرب من فتحات الجسم؛  •
 ؛ المشرحةتغط�ة الجسم �قطعة قماش لنقلها إلى   •

في أي نشاط آخر أثناء التعامل مع الجثة    مشار�ةعدم ال •
 أو تجهیزها؛ 

معدات   • أي  نبوذة تطهیر  استخدامها  غیر  أثناء   جرى 
إلرشادات منظمة الصحة العالم�ة    اً وفقثة،  التعامل مع الج

   . 19-جائحة �وفیدالتنظ�ف والتطهیر في س�اق  �  المتعلقة
الوف�ات الناجمة  في حالة  ضرور�ة    وسیلةأك�اس الجثث  ال تشكل  و 

، على الرغم من إمكان�ة استخدامها 19–�عدوى �وفید عن اإلصا�ة
الجسم، أو عدم وجود  ألس�اب أخرى �وجود تسرب مفرط لسوائل 

و�ذا   .ثالجات في المشرحة، و�خاصة في البلدان ذات المناخ الحار
ساعة على وفاة الشخص، أو إذا �ان من غیر المنتظر   24مرت  

الجثة خالل إحرا/دفن  فین�غي القادمة   ساعة  48–24  فترة  قها   ،
 .آخراستخدام ��س جثث 
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