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   19  – تت�ع المخالطین في س�اق جائحة �وفید  
 

 

 إرشادات مبدئ�ة 
     2021ش�اط / فبرایر    1

    

 

 مقدمة
المخالطین   المصا�ة     -تمثل عمل�ة تت�ع  للحاالت  الرعا�ة  اخت�ارات قو�ة، واتخاذ تدابیر عزل صارمة، وتقد�م  إلى جنب مع إجراء    -جن�ا 

. و�تمثل  2،    191  - ، والحد من الوف�ات المرت�طة �اإلصا�ة �عدوى �وفید  2  –�ورونا    –استرات�ج�ة أساس�ة لكسر سالسل سرا�ة فیروس سارس  

ألفراد الذین  ). و�تم تحدید ا 1مؤ�دة لإلصا�ة بهذه العدوى (الشكل رقم  ل�ة تت�ع المخالطین، في اكتشاف حاالت محتملة أو  للشروع في عم  الحافز

أن  وفي ضوء حق�قة  .  5،    3حدوث المز�د من سرا�ة الفیروس  لتجنب    ، أوتوجیههم �ال�قاء قید الحجر الصحي ،  العدوى   حالة�كونون قد خالطوا  

االت عد�مة األعراض، فین�غي  أثناء الفترة السا�قة لظهور األعراض، أو في الح  ،2  – �ورونا    –العدوى �فیروس سارس    وانقلی  د �مكن أناألفرا

 للحد من إمكان�ة استمرار السرا�ة.  ،الحجر الصحي فورا �عد التعرض توق�ع

 
مراق�ة األعراض التي قد تظهر علیهم، وضمان   رضوا لعامل أو مرض معد، وذلك لغرض�كونوا قد تع  األنشطة، وفصل األشخاص غیر المعتلین، لكن قدالحجر الصحي لألشخاص هو تقیید      أ

 لمنع انتشار العدوى أو التلوث.  ،أو المصابین �العدوى عن األشخاص اآلخر�ن لعزل، الذي هو فصل األشخاص المعتلین. و�ختلف الحجر الصحي عن ا5الكشف الم�كر عن الحاالت 

 نقاط أساس�ة 
لحاالت تقد�م الرعا�ة لعزل صارمة، و   جن�ا إلى جنب مع إجراء اخت�ارات قو�ة، واتخاذ تدابیر    -خالطین  تمثل عمل�ة تت�ع الم •

، والحد من الوف�ات المرت�طة �اإلصا�ة �عدوى 2  –�ورونا    –استرات�ج�ة أساس�ة لكسر سالسل سرا�ة فیروس سارس    -المصا�ة  
 .19 –كوفید 

مدعوم لألفراد الذین �كونون قد تعرضوا ألشخاص مصابین �عدوى  تت�ع المخالطین لتحدید وتوفیر حجر صحي    ستخدم عمل�ةتُ  •
حداث التي من خالل التعرف على المواقع أو األ  ،لعدوى ستخدم لتحدید مصدر ل ، �ما �مكن أن تُ 2  –�ورونا    –فیروس سارس  

 فة. ع�ة المستهداجتمالتدابیر الصح�ة العامة واالت فیها، �ما یت�ح اتخاذ تكون العدوى قد حدث �مكن أن

أولو�ة    لصحي على جم�ع المخالطین، أن تولى الحجر ا   ممكنا فیها تحدید ومراق�ة وتوق�ع  ین�غي، في السینار�وهات التي قد ال �كون  •
م أكثر  معرضین  �كونون  الذین  للمخالطین  �العدوى،  المتا�عة  اإلصا�ة  لمخاطر  غیرهم  للعدوى؛  استن  تعرضهم  درجة  إلى  نادا 

 الوخ�مة. 19 –صا�ة �عدوى �وفید لمخالطین األشد عرضة لإلول

، غیر أنه ین�غي مراعاة القضا�ا األخالق�ة ف�ما 19  –�مكن لألدوات الرقم�ة أن تعزز من عمل�ة تت�ع المخالطین لمرضى �وفید   •
 .هذه األدوات والمساءلة، لدى تصم�م و�نجاز  الخصوص�ة، واألمن،الجوانب المتعلقة ��ختص �الحصول على المعلومات، و 

 معرفةالمن  مالئم  مستوى  ذاته، على أن یتوفر لدیهم    المحلي  من مجتمعهم  اخت�ار القائمین بتت�ع المخالطین  ، �وضع أمثل،ین�غي •
أن یتم إطالعهم  السائدة. و�ن�غي    المحل�ة  والثقافةلس�اق  اللغة المحل�ة، وفهم اقو�ة، و�تقان  التواصل  الالقراءة والكتا�ة، ومهارات  �  العامة
 ��ف�ة الحفاظ على سالمتهم.على 

 عامال حاسما لضمان نجاح عمل�ة تت�ع المخالطین. المحل�ة، �عد االنخراط الوثیق والمتسق مع المجتمعات •

 . ، �ما فیها المتغیرات الفیروس�ة التي تم اإلبالغ عنها حدیثا2 –�ورنا  –تعد هذه اإلرشادات وث�قة الصلة �جم�ع فیروسات سارس  •
 �حسب االقتضاء. ،ستقوم منظمة الصحة العالم�ة بتحدیث هذه اإلرشادات •
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،  المناس�ات   وأ  األحداث  من عدد قلیل نسب�ا من األفراد خالل  ، تنشأ2  –�ورونا    –وتشیر التقدیرات إلى أن غالب�ة حاالت العدوى �فیروس سارس  
أ�ضا  ذلك، فإن تحدید مصدر العدوى، من خالل تقصي الحاالت (�شار إل�ه  . وعلى  7،    6أو المواقع ذات المعدالت المرتفعة لسرا�ة الفیروس  

ونقاط التعرض المشترك. و�مكن أن �كون تقصي الحاالت    ، السرا�ة غیر المعروفة  سل�عد أمرا حاسم األهم�ة الكتشاف سال  ،"�التت�ع العكسي")
. وعلى المستوى  الوخ�مة  19  –الذین �كونون معرضین �شكل خاص لمخاطر اإلصا�ة �عدوى �وفید    ،واحدا من طرق تحدید المز�د من المخالطین

�مصال الخاصة  االستقصاءات  تساعد  تاسكاني،  على  العدوى،  إعداددر  وتت�ح  الخطورة،  عوامل  جتماع�ة االو العامة  الصح�ة  تدابیر  ال  حدید 
توق�ع تت�ع المخالطین، و القائمة، �  االسترات�ج�ات الصح�ة العامة   في عدید البلدان، فإن تعز�ز  ،19  –مستهدفة. ومع بدء نشر لقاحات �وفید  ال

 مهما.  ، ی�قى أمرا2 –�ورونا   –فیروس سارس  لوقف المز�د من سرا�ة ، لصحيالحجر ا 

 من هذه اإلرشادات  التغییرات عن اإلصدار السابق

إرشادات �شأن تحدید أولو�ات   ، . وهي توفر للسلطات الصح�ة العامة2020لإلرشادات التي نشرت في أ�ار / مایو    هذه الوث�قة ع�ارة عن تحدیث
. وقد تم أ�ضا تحدیث أقسام أخرى من هذه اإلرشادات،  مرتفعة  مستو�ات سرا�ة الفیروس تكون  ستنادا إلى المخاطر، عندما  أنشطة تت�ع المخالطین ا
واألدوات    ،المستخلصة في مجال تعر�ف المخالطین، والم�ادئ التشغیل�ة للمشار�ة المجتمع�ة في س�اق تت�ع المخالطین�حیث توضح الدروس  

 تت�ع المخالطین، وتقد�م أمثلة لمؤشرات األداء األساس�ة.الرقم�ة ل

 4،  3 19 –سلسلة األحداث الخاصة بتت�ع ومراق�ة ورعا�ة المخالطین لحاالت إصا�ة محتملة أو مؤ�دة �عدوى �وفید  .1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحدید مصدر العدوى (مخالط معروف، تجمعات �شر�ة، وغیر ذلك)

 دیدهاحالة تم تح

 تقصي الحالة: 
 تت�ع عكسي

 متقدمتت�ع 

یتم عزلها والتعامل معها �حالة  تحدید المخالطین
  19 –إصا�ة �عدوى �وفید 

 یوما) 14حجر صحي للمخالطین في مرفق معین أو في المنزل (یوصى �أن �كون لمدة 

 الحجر الصحي عدم ظهور أعراض أثناء ظهور أعراض أثناء الحجر الصحي

  19 –إجراء اخت�ار لكوفید 
 أعراض خف�فة: عزل في المنزل

 أعراض وخ�مة: تقد�م رعا�ة طب�ة فور�ة 

 إ�جابي سلبي

أ�ام من  10عزل لمدة ال تقل عن 
أ�ام  3تار�خ نت�جة االخت�ار + 

 إضاف�ة �عد زوال األعراض

 استمرار تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها:
 ، وآداب التنفس، والت�اعد البدني، والتهو�ة الكاف�ةنظافة األیدي
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 فر�ق لتت�ع المخالطین  تكو�ن
 المتطل�ات من القوى العاملة

، وعلى اللوجست�ات ن ین�غي تت�عهمیالذعلى العدد التقدیري للحاالت والمخالطین    ،�عتمد تقدیر المتطل�ات من القوى العاملة الالزمة لتت�ع المخالطین
لمخالطین المتضرر�ن، وعلى الس�اق الثقافي، والس�اق االجتماعي والس�اسي، والمخاوف  الالزمة للوصول إلى المجتمعات ول  الماد�ة والتكنولوج�ة

الز�ارات أو االتصاالت الیوم�ة. و�ن�غي ق�ام السلطات الصح�ة العامة �مراجعة مثل اإلبالغ الذاتي مقابل    ،األمن�ة، وطرائق تت�ع المخالطین 
جم�ع   االحتفاظ بها على مدىق فیها التوازن بین الجنسین، و و�تحق  ،ة، والتخط�ط لتوفیر قوى عاملة مناس�ة من حیث الحجممتطل�اتها المحل�

ة  ملاع  لك. ومن األهم�ة �مكان، إعداد قوى سینار�وهات السرا�ة، مع إمكان�ة ز�ادتها من أجل تلب�ة االحت�اجات المفاجئة، إذا اقتضى األمر ذ 
 سرا�ة، أو عندما �كون معدل السرا�ة منخفضا. ما ال تكون هناكالمخالطین، في وقت م�كر، عندتت�ع خاصة ل

أداة   العالم�ة  العاملة الصح�ة وقد أعدت منظمة الصحة  القوى  احت�اجاتها ف�ما �ختص لتقدیر حجم  البلدان على تخط�ط  ، من أجل مساعدة 
 السرا�ة.�سینار�وهات 

 اخت�ار وتدر�ب متت�عي المخالطین

من المعرفة العامة �القراءة  اته، على أن یتوفر لدیهم مستوى مالئم  �وضع أمثل، اخت�ار القائمین بتت�ع المخالطین من مجتمعهم المحلي ذین�غي،  
. و�مكن جلب القوى العاملة الالزمة لتت�ع المخالطین،  والكتا�ة، ومهارات التواصل القو�ة، و�تقان اللغة المحل�ة، وفهم الس�اق والثقافة المحل�ة السائدة

ات الحكم المحلي، ومن المجتمع المدني، والمنظمات غیر الحكوم�ة، ومن الجامعات، �ما في ذلك األشخاص التا�عین لهیئمن أماكن عدة،  
ومراق�ة    ،، وحل المشاكلوفیر الدعم التقني واللوجستیيلت  ،نوالمتطوعین المجتمعیین. و�ن�غي تعیین مشرفین لجم�ع األفرقة المعن�ة بتت�ع المخالطی

 الجودة. 

. وقد أعدت منظمة الصحة العالم�ة،  امستمر �كون  و�حتاج الموظفون واإلدار�ون المعنیون بتت�ع المخالطین، إلى تدر�ب ذي صلة بهذا المجال، و 
منصة  من هذه المواد متاح من خالل  والكثیر االحت�اجات المحل�ة. ها لتناسبد من مواد التدر�ب، والتي �مكن مواءمتالعدی ،وغیرها من الشر�اء

. و�ن�غي أن �شتمل التدر�ب على  بوا�ة المنظمة  من خالل  الخاصة �الش�كة العالم�ة لإلنذار �حدوث الفاش�ات ومواجهتها، و�ذلك  ت�ادل المعارف
و�جراءات التشغیل المع�ار�ة ذات الصلة    یروس، وتدابیر الوقا�ة والمكافحة؛ و��ف�ة رصد العالمات واألعراض،المعارف األساس�ة لطرق سرا�ة الف
الترصد والحجر الصحي في مجال الصحة العامة.  �واألخالق�ات ف�ما �ختص �إجراء المقابالت ذات الصلة  ائح  بتت�ع المخالطین، �ما �شمل النص

الصحة  ت الخاصة �إحاطة القائمین بتت�ع المخالطین علما �حقوقهم، واألدوار والمسؤول�ات المنوطة بهم، �ما في ذلك االعت�ارا  ، ومن المهم أ�ضا
 .والسالمة المهن�ة

 لوجست�ات المعدات وال

وغیر ذلك من الخدمات اللوجست�ة لألفرقة المعن�ة بتت�ع المخالطین (مثال: وسائل رسم�ة لتحدید الهو�ة، ووسائط   ،ین�غي توفیر دعم إداري ومادي
لت المعلومات، وهسجنقل، ووسائل  القائمین  ،  ةاتف جوال و یل  أ�ضا تزو�د  ین�غي  �الكمامات،  بوائتمان هاتفي). �ما  المخالطین  ومطهرات  تت�ع 

. وفي حال �ون األدوات الرقم�ة جزءا من برنامج تت�ع المخالطین، 8نظمة ذات الصلة �معدات الحما�ة الشخص�ة  األیدي، تمش�ا مع توص�ات الم
 . وتزو�دهم بها ،تدر�ب هذه األفرقة على تلك األدواتفالبد من 

 

 إشراك المجتمعات المحل�ة 
من األمور حاسمة األهم�ة لضمان التت�ع الناجح للمخالطین. و�تضمن ذلك توفیر توع�ة    ،تعد المشار�ة الوث�قة والمتسقة مع المجتمعات المحل�ة

ین، وقنوات  و�شراك للمجتمع المحلي في الجوانب الخاصة �التخط�ط، واخت�ار القائمین بتت�ع المخالطین، ومنهج�ات تت�ع المخالط  ،واسعة النطاق
الخدمات الجماع�ة في  التال�ة، التي أُِعدَّت �التعاون مع    األساس�ة  ة بتطبیق الم�ادئ. وتوصي منظمة الصحة العالم�التواصل في هذا الشأن

 .مجال التبل�غ عن المخاطر و�شراك المجتمعات المحل�ة

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/pages/strengthening-the-health-system-response-to-covid-19/surge-planning-tools/health-workforce-estimator-hwfe
https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub
https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub
https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub
https://extranet.who.int/goarn/COVID19Hub
https://openwho.org/courses/godata-en
https://extranet.who.int/goarn/about-rcce-collective-service
https://extranet.who.int/goarn/about-rcce-collective-service
https://extranet.who.int/goarn/about-rcce-collective-service
https://extranet.who.int/goarn/about-rcce-collective-service
https://extranet.who.int/goarn/about-rcce-collective-service
https://extranet.who.int/goarn/about-rcce-collective-service
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على المعلومات الموجودة (الصح�ة، واالجتماع�ة، والثقاف�ة، والو�ائ�ة، والجغراف�ة، واللغو�ة، ة  �سرعالتعرف    فهم الس�اق المجتمعي. •
واله�اكل    ،المعلومات ذات الصلة بدینام�ات المجتمع المحلي  لتماسالمجتمع المحلي. و�ن�غي اسمات  والتار�خ�ة)، والتعرف �ذلك على  

 والممارسات ذات الصلة بتت�ع المخالطین. ،اهات، والتصوراتواالتج وتلك الخاصة �القوى الس�اس�ة؛ ،االجتماع�ة

ع رة. و�ن�غي اعت�ار أفراد المجتم�میل الناس، في مواقف األزمات، إلى اتخاذ قرارات تستند إلى الثقة، والمصداق�ة المتصوَّ   بناء الثقة. •
معهم ف�ما یتعلق بتخط�ط وتنفیذ    الخاصة بهم. و�ن�غي إقامة شراكة  والممارسات خبراء في الثقافة والتقالید  المحلي الذین یتمتعون �الثقة،  

ر �الفئات السكان�ة األسرع عندما یتعلق األم  ،وتقی�م برامج تت�ع المخالطین. و�كون لممثلي المجتمع المحلي دور مهم �شكل خاص
 ستفادة منها.، حیث �مكنهم المساعدة على ضمان تحدید أفضل الحلول المجتمع�ة واالتأثرا

،  �مكن إنجاز عمل�ة تت�ع المخالطین �أفضل ما �كون، عندما یتفهم المجتمع المحلي  ضمان المشار�ة المجتمع�ة والحفاظ علیها. •
ال، وأكثرها مالءمة للثقافة المحل�ة. و�لما زاد  اغ�أقل الطرق إ�  و��ف�ة الق�ام بذلك  ،تت�ع المخالطین�شكل �امل، السبب وراء ضرورة  

عمل�ة تت�ع المخالطین، واشتملت على وجهات نظر المجتمعات المحل�ة فیها، زاد استعداد المجتمع للمشار�ة في أنشطة تت�ع هؤالء فهم  
 المخالطین.

من الضروري أن �شارك القادة المحلیون، وممثلو المجتمع المحلي، وغیرهم من ذوي التأثیر، في   العمل من خالل الحلول المجتمع�ة. •
ما �كونون مسؤولین أمام مجتمعاتهم، و�كونون على درا�ة �أفضل المداخل ف�ما �ختص �العمل    على نحو مالئم، ألنهم عادةاألمر  هذا  

الفئات على وجه التحدید، �النساء، واألطفال / المدارس، والش�اب، و   ممثلي الفئات السكان�ة المستضعفةالمجتمعي. و�ن�غي استشارة  
والمهاالسكان�ة من   المصابی  جر�ن،الالجئین  واألشخاص  السن،  �العجزو��ار  المجتمع�ة  ،ن  الحلول  أفضل  على  التعرف   ،لضمان 

 واالستفادة منها. 

، من أجل تسخیر فهمهم نفسه  األولو�ة لتعیین متت�عین للمخالطین من المجتمع المحلي  ین�غي أن تعطى  عمل مجتمع�ة.   تكو�ن قوة •
واصل  ووجود مهارات تَ   ،لضمان الكفاءة والدقة في العمل  ،الغرض، وتدر�بهم �شكل مناسبالثقافي واللغوي واالجتماعي لخدمة هذا  

 جیدة لدیهم عند تنفیذ أنشطة تقصي الحاالت والمخالطین، و�دماجهم ضمن فر�ق االستجا�ة األوسع نطاقا.

صوص�ة، وسرِّ�ة اصة �الخحقوق الخالین�غي أن تتضمن المعلومات المنقولة، اتصاالت حول    االلتزام �التواصل الصادق والشامل. •
والموارد المتاحة للمخالطین الموجودین قید الحجر الصحي، والمخاطر والمنافع التي تعود على الشخص   ومات التي �جرى جمعها،المعل

لرسائل الشفو�ة  والعمل مع الش�كات المحل�ة لتحدید األنشطة، وا  شار�ة في إجراءات تت�ع المخالطین،وعلى األسرة والمجتمع جراء الم
. و�ن�غي التحقق من أن قنوات التواصل الثنائ�ة، یتم تقی�مها استنادا إلى إمكان�ة  والمصورة، واللغات المحل�ة التي ین�غي استخدامها

 إمكان�ة استخدامها.إلى  الوصول إلیها، والثقة فیها، ول�س فقط 

، �شأن عمل�ة  لدى األفرادلمخاوف والشواغل التي قد تكون  االهتمام الكافي لإیالء  ین�غي  االستماع والتحلیل والرد على المالحظات.   •
�حیث تلبي االحت�اجات المجتمع�ة   ،عمل�ة تت�ع المخالطین  والرد علیها. و�ن�غي مواءمة  تت�ع المخالطین، والتأكد من االستجا�ة لها

وتحقق إمكان�ة التعامل مع   ،، أن تمنع تصاعد المشاكلاآلراءفعالة الستقصاء  المعلنة، مع الحفاظ على عمل�ة التواصل. و�مكن آلل�ة  
التوقعات. و�ن�غي الحصول على دعم موظفي البرنامج، و�ن أمكن، استخدام نظم آراء األقران مع أولئك الذین لدیهم شر�اء، وذلك 

 أصحاب القرار.  بلَ لتسر�ع وتیرة التحسینات من قِ 

تت� • تكنولوج�ا  استخدام  إمكان�ة  في  المخالطین.النظر  �عبِّ   ع  قد  التطب�قات، حیث  المحل�ة الستخدام  المجتمعات  استجا�ة  ر تختلف 
عة الجغراف�ة، وخصوص�ة الب�انات، وحما�ة المعلومات الصح�ة. و�مكن لهذه المواقف أن تز�د من  َض وْ الكثیرون عن مخاوفهم �شأن المَ 

والت الثقة،  عدم  ح�المستو�ات  العامة  ردد  الصحة  لو�االت  و�ن�غي  المخالطین.  بتت�ع  على  التي    ، القائمین  تت�ع یتنفتقوم  عمل�ة  ذ 
الناس �الك�فة التي سیتم استخدام المعلومات بها، وطرق حفظها،   ، أن تكون مستعدة إلبالغ 19  –المخالطین لحاالت عدوى �وفید  

تنفیذ هذه و�ن�غي أن �كون لدى القائمین بن المعلومات أو عن الهو�ة.  والوصول إلیها، و��ف�ة حما�ة األفراد من اإلفصاح الضار ع 
        العمل�ة، استعداد جید لتوقع وجود أسئلة ومخاوف لدى الناس.
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من األهم�ة �مكان عدم استخدام عمل�ة تت�ع المخالطین والخطوات المرت�طة بها، �الحجر الصحي للمخالطین   عدم تجر�م األفعال. •
الحاالت،   الشواغلوعزل  غیرها من  أو  أمن�ة  بتدابیر  تكون مرت�طة  أن  أو  عقابي،  فهم   ، �شكل  و�عد  العامة.  الصحة  خارج مجال 

اإلبالغ واإلفصاح �  ما یتصلف�  ة،مشار�ة مرتفع  المتثال، أمرا ضرور�ا لضمان مستو�اتلعدم االتداع�ات الكاملة لإلجراءات العقاب�ة  
 الكامل عن األنشطة وعن المخالطین.

أي نوع من  ، بوجه خاص، على عدم جلب  ین�غي الحرص  والتعامل معها.  ،یز و�طالق الشائعاتیلوصم والتمالمجال أمام ا  عدم فتح •
 . 9  19 –مبرر لألشخاص أو العائالت المتضررة من عدوى �وفید النت�اه غیر االوصم أو ال

تأثیر على جوانب �ثیرة في المجتمع المحلي، �ما   ،19  –لعدوى �وفید    التنسیق مع جم�ع األطراف الفاعلة المعن�ة �االستجا�ة. •
یتجاوز الجانب الصحي. و�شمل ذلك، الحصول على الغذاء، والماء، واإلصحاح، والنظافة الصح�ة، وسبل الع�ش، واألمن، والتعل�م. 

لیل المقاومة إلجراءات تت�ع و�مكن للعمل في شراكة مع األطراف الفاعلة األخرى التي تقدم الدعم للمجتمع المحلي، أن �ساعد على تق
 ن لحلول أكثر �فاءة. مكِّ المجتمع المحلي أكثر فاعل�ة، و�جعل التفاعل مع  �المخالطین، و 

 

 مواءمة عمل�ة تت�ع المخالطین مع السینار�وهات الو�ائ�ة 
ف منظمة الصحة العالم�ة سرا�ة فیروس سارس   تمل أحدها على أر�ع مجموعات في إطار سینار�وهات و�ائ�ة أر�عة، �ش  2  –�ورونا    –توصِّ

التي �مكن رفعها لمجابهة مستو�ات    ،المحل�ة  . و�ن�غي مواءمة نهوج تت�ع المخالطین �حیث تتناسب مع دینام�ات السرا�ة وقدرات االستجا�ة2فرع�ة
 ). 1سرا�ة أعلى (الجدول رقم 

   2 –�ورونا  –النهوج المستهدفة لتت�ع المخالطین وفقا ألنماط سرا�ة فیروس سارس   1الجدول رقم 

  السینار�و الو�ائي 
(أي لدیها األدوات المطلو�ة)    نطاق عملها  ع� توس��ا جیدا، وتكون مستعدة للنشر و تكون مدر�ة تدر   ةملاع  ین�غي إ�جاد قوى  عدم وجود حاالت 

 لالستجا�ة للحاالت األولى.
 لسرا�ة.أمرا ضرور�ا من أجل القمع السر�ع ل  ،التت�ع الشامل للمخالطین وتقصي الحاالت، ف�ما یتعلق �جم�ع الحاالت  عدُّ �ُ  حاالت متفرقة 

إلى    ُ�عدُّ  مجموعات حاالت (بؤر)  أدت  قد  تكون  التي  ولتحدید األحداث  البؤر،  السرا�ة داخل  الحد من  أمرا ضرور�ا من أجل  المخالطین  تت�ع 
للحد من وقوع    ،مستو�ات السرا�ة المرتفعة للفیروس. و�مكن عندئذ تنفیذ التدابیر الصح�ة العامة والتدابیر االجتماع�ة

  .مثل تلك األحداث
�شمل (�ما  المجتمع�ة   السرا�ة 

من    4 فرع�ة  مجموعات 
 الوقوعات المتزایدة)

القدرات الخاصة    ندما توشكع  ،من األنشطة المهمة في سینار�وهات الوقوعات المرتفعة  تظل عمل�ة تت�ع المخالطین واحدا
.  إلى نقطة االنه�ار. و�ن�غي توج�ه أنشطة تت�ع المخالطین بدال من التخلي عنها  أن تصل  بتت�ع ومتا�عة جم�ع المخالطین

 أدناه). انظرلمخاطر التعرض للعدوى، �حسب القدرات المتاحة ( الء األولو�ة لتت�ع المخالطین األكثر عرضةو�مكن إی 

 

 خطوات تت�ع المخالطین 
 تحدید المخالطین 

 لحالة عدوى محتملة أو مؤ�دة:   ، ال�ةحدث له أي من جوانب التعرُّض التالمخالط شخص �كون قد  

 دق�قة على األقل؛  15ولمدة  ، في حدود متر واحد ،مخالطة م�اشرة وجها لوجه مع حالة عدوى محتملة أو مؤ�دة .1

 مع حالة عدوى محتملة أو مؤ�دة؛ ،مخالطة جسد�ة م�اشرة .2

 ، دون استخدام معدات الحما�ة الشخص�ة الموصى بها؛19 –كوفید مر�ض لد�ه عدوى محتملة أو مؤ�دة �ل ،تقد�م رعا�ة م�اشرة .3

 على النحو الذي توضحه تقی�مات المخاطر المحل�ة.  ،مواقف أخرى  .4
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 للحالة، و�عرَّف �التالي: تعرُّض قد حدث أثناء فترة اإلعداءالبد أن �كون الو 

ضافة إلى ثالثة أ�ام من بدا�ة ظهور األعراض على الحالة، �اإل  ،و�عد عشرة أ�ام  ،التعرُّض لحالة أعراض�ة (تظهر علیها أعراض): قبل یومین
بدا�ة ظهور   ، من�إجمالي یوما 13وعدم وجود أعراض تنفس�ة)، لمدة ال تقل عن   ،زوال األعراض (�ما �شمل عدم وجود حمى على األقل �عد

 األعراض.

. و�ن�غي التعامل 2  –�ورونا    –ظهور نت�جة إ�جاب�ة الخت�ار فیروس سارس    من  ،أ�ام  ، و�عد عشرةالتعرُّض لحالة عد�مة األعراض: قبل یومین
 لحالة عد�مة األعراض.مخالطین بنفس الطر�قة �ما هو الحال مع المع ا

 هنا  منشورة ،2 –�ورونا  –تعر�فات حاالت العدوى المشتبهة والمحتملة والمؤ�دة �فیروس سارس 

حالة عد�مة األعراض)،  اض في الحالة الدالة (أو تشخ�ص  یوما قبل بدا�ة ظهور األعر   14مدة تصل إلى    بدءا من  ،تقصي مصدر العدوى و�ن�غي  
من یومین حتى س�عة أ�ام قبل بدا�ة ظهور األعراض. ولكي �مكن تحدید المخالطین    ى الفترة الزمن�ة التي تمتدصفة خاصة، علمع التر�یز �

أو مع الشخص القائم برعایتها. وُ�نصح �إجراء المقابالت  ،ل للحالة، و�جراء مقابلة معهاوالمصادر المحتملة للعدوى، یلزم إجراء استقصاء مفصَّ 
متر)،   1ممكنا. و�النس�ة للمقابالت الشخص�ة، یتعین على القائمین بتت�ع المخالطین الحفاظ على مسافة مأمونة (>  ذلك  افتراض�ا، �لما �ان  

القائمة على مستوى السرا�ة  و في الهواء الطلق، مع ارتداء �مامة طب�ة، وفقا لالحت�اطات المع�ار�ة  و�جراء المقابلة في مناطق جیدة التهو�ة، أو  
الكمامات  استخدام    حول، لمز�د من التفصیل    19  – حة �وفید  استخدام الكمامات في س�اق جائمة الصحة العالم�ة �شأن  إرشادات منظ  انظر(

 في مختلف المواقع). 

مسؤولو الصحة العامة مراعین للس�اق والثقافة المحلیین، لدى ق�امهم بتحدید المخالطین. �ما ین�غي توع�ة وتثق�ف المجتمعات  و�ن�غي أن �كون  
 – �ورونا  –لفیروس سارس  �إخطار مخالطیهم �إمكان�ة تعرضهم  ،�العدوى، على نحو است�اقيالمحل�ة حول ضرورة ق�ام األشخاص المصابین 

في  مستنفدة، وهو أمر �مكن أن �قود إلى تأخیر    فیها  . و�كتسي هذا األمر أهم�ة خاصة، في الحاالت التي قد تكون القدرات الصح�ة العامة2
   .طرقا إضاف�ة لتحدید المخالطین في مختلف األماكن ،2اإلخطار. و�وضح الجدول رقم عمل�ة 

ید  و�ن�غي للفر�ق القائم بتت�ع المخالطین إعداد قائمة �األشخاص الذین �ستوفون التعر�ف الخاص �المخالط. و�ن�غي، �وضع أمثل، أن یتم تحد
هم أثناء خضوعهم للحجر. واعتمادا على الس�اق مع تقد�م الدعم الالزم ل  ،طلب منهم الخضوع للحجر الصحيهؤالء األشخاص، و�ُ مثل  جم�ع  

 . م�اشرة، أو �ق�ام الحالة (المر�ض) �إخطار مخالط�ه بذلكوالقدرات المحل�ة، ف�مكن أن یتم ذلك من قبل فر�ق تت�ع المخالطین 

 

 : تحدید المخالطین في مختلف األماكن2الجدول رقم 

 طرق تحدید المخالطین  المكان 

  ین أو مع القائم  ،2  –�ورونا    –مع الحالة المصا�ة �عدوى فیروس سارس    *مقابلة م�اشرة  إجراء   • المنازل المخالطون في 
 على رعایتها 

المخالطون في األماكن المغلقة (مرافق اإلقامة  
و�یوت   والمالجئ،  والسجون،  األمد،  طو�لة 
واألماكن   االجتماع�ة،  واألماكن  الش�اب، 

الحالة،    ،المنزل�ة �ه  الذي  المنزل  �خالف 
االجتماعات،   وقاعات  الر�اض�ة،  والصاالت 

 وغیر ذلك). 

  ین أو مع القائم  ،2  –�ورونا    –مع الحالة المصا�ة �عدوى فیروس سارس    *مقابلة م�اشرة  إجراء   •
 على رعایتها 

 الفترة الزمن�ة ذات الصلة أسماء النزالء، والزائر�ن، وجم�ع الموظفین القائمین �العمل خالل قائمة  •
 كشوف تسجیل الدخول  •
  ب  غیرها من المرافق التي تقید فیها إتاحة الخدماتأو  ،قوائم العضو�ة في الصاالت الر�اض�ة •
 منسق أو مدیر المرفق  الإجراء مقابلة مع  •

 
، والطلب من المخالطین المحتملین تعر�ف أنفسهم للسلطات  2  –�ورونا    –د تم تحدید وجود عدوى �فیروس سارس  قد �كون ضرور�ا، في �عض الحاالت إخطار جم�ع األعضاء �أنه ق    ب

 الصح�ة العامة، أو الق�ام �المراق�ة الذات�ة لحاالتهم، لرصد أي أعراض قد تظهر علیهم.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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 طرق تحدید المخالطین  المكان 

،  19  – مصاب �عدوى �وفید  المر�ض  التحدید جم�ع الموظفین الذین �انت لدیهم مخالطة م�اشرة مع   • الرعا�ة الصح�ة أماكن تقد�م
،  19 –مصاب �عدوى �وفید المر�ض الأو ر�ما �انوا موجودین على مسافة في حدود متر واحد من 

عن  وذلك  دق�قة، بدون مخالطة م�اشرة،    15بدون استخدامهم لمعدات الحما�ة الشخص�ة، لمدة >  
 من خالل مراجعة جداول نو�ات العمل�ق إجراء مقابالت مع مدیري نو�ات العمل، أو طر 

نفس ودین في نفس الغرفة، أو الذین یتشار�ون  مراجعة قائمة المرضى الداخلیین �المستشفى، الموج •
 امالحمَّ 

الفترة الزمن�ة  ، خالل  خر في نفس الغرفةالزائر�ن الذین زاروا المر�ض، أو زاروا مر�ضا آ  ةمراجعة قائم •
 ذات الصلة 

ت، والتي قد حدث   ى خر أحداث تعرض أهناك أي    تإجراء تقی�م للمخاطر المحل�ة لتحدید ما إذا �ان  •
 في مرافق تناول الطعام المشتر�ة صلة، مثال تكون ذاقد ت 

المخالطون المهنیون، �ما �شمل أماكن العمل 
 (�خالف أماكن تقد�م الرعا�ة الصح�ة)

م�اشرة  إجراء   • سارس    *مقابلة  فیروس  �عدوى  المصا�ة  الحالة  القائم    ،2  –�ورونا    –مع  مع  أو 
 (القائمین) على رعایتها 

 مقابلة مع مدیري المرفق إجراء  •

 ال �كون تحدید المخالطین ممكنا، �صفة عامة، إال في حالة وجود مقاعد مخصصة  •   وسائل النقل العامة أو المشتر�ة
ل الخاصة �الر�اب  من أجل الحصول على التفاصی   ،سلطات النقلو   ،�الخطوط الجو�ةین�غي االتصال   •

الذی   ،والر�اب األشد عرضة للمخاطر  و��انات الرحلة. ن �جلسون في حدود صفین من  هم أولئك 
المصا�ة �العدوى (في أي اتجاه)، ورفقاء السفر، أو األشخاص القائمون على الرعا�ة، وأعضاء   الحالة

تجلس ف�ه الحالة. و�النس�ة لوسائل النقل العامة  �انت  الذي    ،املون في القسم من الطائرةالطاقم الع
�ستلزم األمر صدور ب�ان    أو مقاعد مخصصة، فقد أو المشتر�ة، التي ال تتوفر لها قوائم للر�اب  

وموقع   ،ق�ام الر�اب بتعر�ف أنفسهم. وقد �حدد الب�ان اإلعالمي التار�خ والوقت  ف�ه   طلبإعالمي � 
،  و�طلب من األشخاص المعنیین تعر�ف أنفسهم  وجهة، وأماكن التوقف طوال الطر�ق،الر�وب، وال

 بوصفهم مخالطین محتملین 

تحدیدا  والتجمعات  األماكن   المحددة  األخرى 
(أ والمناس�ات جیدا  والمدارس،  الع�ادة،  ماكن 

الخاصة، وا لمطاعم، وغیرها من  االجتماع�ة 
ت التي  األطعمة  األماكن  فیها  قدم 

 والمشرو�ات). 

من أجل إخطار المخالطین   ،والق�ادات  ،والتعاون مع الجهات المنِّظمة  ،إجراء تقی�م للمخاطر المحل�ة •
ة لجمهور  سبیل المثال: من خالل رسائل إعالم�   المحتملین، سواء �طر�ق م�اشر أو غیر م�اشر (على

 من الحاضر�ن المحتملین) 

التي �حتمل أن تحدث   أو المناس�ات  التواصل مع مراكز االتصال، �رجال الدین، �شأن األحداث •
 فیها سرا�ة للفیروس. 

 �النس�ة للمناس�ات االجتماع�ة، �مكن العمل من خالل قوائم تسجیل الضیوف وقوائم الحجز  •

المناس�ة والوقت الذي حدثت  �حدد تار�خ  ، �مكن، �حسب االقتضاء، النظر في صدور ب�ان إعالمي •
 هم مخالطین محتملین وصفف أنفسهم، ب ف�ه، والطلب من األشخاص المعنیین تعر� 

كن، وسجالت الموافقات الممنوحة.  �النس�ة لألماكن التجار�ة، یتم استخدام سجالت الزائر�ن، �لما أم •
. لذلك  السلطات المدرس�ة  مع دعم  ،ین�غي إجراء تقی�م للمخاطر في المدرسةفة للمدارس،  �النس� أما  

(مثال:   اإلصا�ة  لمخاطر  عرضة  أكثر  �كونوا  أن  �حتمل  الذین  �المخالطین  قوائم  إعداد  و�ن�غي 
للتعرف    ،األصدقاء المقر�ون، رفقاء الصف)؛ والمتا�عة مع أسر الحاالت مؤ�دة اإلصا�ة �العدوى 

 .ةالتعرض المحتمل االتح على

   .مع استخدام تدابیر الت�اعد المناس�ة، وضمان التهو�ة الجیدة، واستخدام معدات الحما�ة الشخص�ة ،�مكن أن تتم افتراض�ا أو شخص�ا* 
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 للمخالطینتحدید أولو�ات المتا�عة 

)  1إیالء األولو�ة في المتا�عة إلى:  م�ع المخالطین،  جتوق�ع مراق�ة، والحجر الصحي على  و   ،في السینار�وهات التي قد یتعذر فیها تحدیدین�غي،  
  ل ضهم، وذلك بهدف �سر سالس، استنادا إلى درجة تعر 2  –�ورونا    –المخالطین الذین �كونون أشد عرضة لإلصا�ة �عدوى فیروس سارس  

  . لتلقي الرعا�ة الصح�ة  لهم  الوخ�مة، لضمان اإلحالة الم�كرة  19  –) المخالطین الذین �كونون أشد عرضة لإلصا�ة �عدوى �وفید  2  السرا�ة؛
عوامل تحدد مخاطر االنتقال، على الرغم من أن جم�ع المخالطین الذین  هي    ،والموقع الذي �حدث ف�ه التعرض  ،والمدة  ،و�شكل عام، فإن القرب

 . 10�كونون معرضین لخطر اإلصا�ة �العدوى   ،عر�فات الواردة أعاله�ستوفون الت

 حجر الصحي المدعوم: خضوع للو�مكن إیالء األولو�ة لمجموعات المخالطین التال�ة، من حیث التحدید، والمتا�عة، وال

 المخالطون في المنازل؛  •

طو�ل • اإلقامة  مرافق  (مثال:  مزدحمة  أو  مغلقة  أماكن  في  تتم  التي  والصاالت المخالطة  الش�اب،  و�یوت  والمالجئ،  والسجون،  األمد،  ة 
  مون، الذین �انوا على مسافة الر�اض�ة، وقاعات االجتماعات)، و�خاصة في األماكن سیئة التهو�ة. و�مكن أن �شمل ذلك "المخالطون المتاخ

 بدون استخدام معدات الحما�ة الشخص�ة؛   ،طو�لةلمدة زمن�ة  ،في نفس المكان المغلق �انواأكثر من متر واحد من الحالة، لكنهم 

 11المخالطة التي تتم خالل الفترة األكثر إعداء للحالة الدالة (یومان قبل بدا�ة ظهور األعراض، وحتى س�عة أ�ام �عد ذلك)؛   •

أخرى �العدوى، والتي یتم   أحد األماكن التي تكون قد أدت �الفعل إلى حاالت إصا�ةفي  أو    ،المخالطة التي تتم خالل إحدى المناس�ات •
 تحدیدها من خالل تقصي الحالة. 

 إعالم المخالطین 

 �اللغة المناس�ة، حول اآلتي:  ،ین�غي تزو�د �ل شخص یتم التحقق من �ونه مخالطا، �المعلومات الالزمة

الحجر الصحي. • المخالطین، ومعلومات عن  هناك معلومات تفصیل�ة عن اإلجراءات وعن ��ف�ة و   اإلجراءات واألساس المنطقي لتت�ع 
 . الحجر الصحيضمان توفیر الظروف المناس�ة للحجر الصحي، موجودة في إطار إرشادات أخرى �شأن 

یتضمن ذلك الحمى، والسعال، والشعور العام �الضعف / التعب، والصداع،  ما هي األعراض التي ین�غي ال�حث عنها أثناء فترة المراق�ة؛  •
الشم أو التذوق، والز�ام، وضیق النفس، وفقد الشه�ة / الغث�ان / القيء، واإلسهال، وتغیر  وآالم العضالت، واحتقان الحلق، وفقدان حاسة  

 الحالة الذهن�ة.

الذي ین�غي إخطاره، �ما �شمل مخالطیهم هم؛ وما هي آل�ات   نْ مَ   :یتضمن ذلك  �التوعك؟  عندما �شعرون فعله  للناس  ما الذي ین�غي   •
؛ وما الذي ین�غي توقعه، من حیث العزل وتلقي المعالجة، إذا ما تم تشخ�ص وتوفیر المعالجة  اإلحالة المتوفرة �النس�ة إلجراء االخت�ارات

   هنا، 19 –ئح المتعلقة �العزل والرعا�ة المنزل�ة لمرضى �وفید . و�مكن االطالع على النصا19 –إصابتهم �عدوى �وفید 

 حما�ة الب�انات، �ما �شمل الك�ف�ة التي سیتم استخدام، ومعالجة، وحفظ ب�اناتهم الشخص�ة بها.  •

 أخرى، قد �طرحها الشخص المخالط.  محددة أي استفسارات أو مخاوف •

تسمح بذلك، و�ن  و�ن�غي، �وضع أمثل، توفیر المعلومات عن طر�ق الهاتف، أو �شكل شخصي، إن �انت التدابیر الصح�ة واالجتماع�ة العامة  
  إخطار المخالطین  م�اشر. وفي البلدان التي یتمالرسائل النص�ة، والرسائل اإللكترون�ة عند تعذر إجراء اتصال  كن النظر في استخدام  كان �م

لخدمات المعن�ة طرقا لالتصال الم�اشر مع فر�ق تت�ع المخالطین، والخدمات الداعمة، واعبر تطب�قات الهاتف، فین�غي أن یوفر التطبیق    فیها
 �االخت�ارات والرعا�ة السر�ر�ة. 

 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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 التدبیر العالجي للمخالطین ومراقبتهم

 الحجر الصحي 

وذلك من آخر مخالطة تكون قد تمت مع حالة إصا�ة مؤ�دة،  اعت�ارا    ،یوما  14توصي منظمة الصحة العالم�ة بتوفیر حجر صحي مدعوم لمدة  
في مدة فترة الحضانة.    أ�ضا وتزداد  الثقة  ، تنموبیِّناتنمو قاعدة ال  و�لما ازداد  5من أجل التقلیل للحد األدنى من مخاطر استمرار سرا�ة العدوى.  

یوما من التعرض للعدوى، �متوسط مدة حضانة    14وتشیر مالحظات متعددة إلى أن جم�ع الحاالت تقر��ا تظهر علیها األعراض في غضون  
�كون مرد هذه  . ومع ذلك، فإن الیوم الذي تص�ح ف�ه جم�ع الحاالت تقر��ا، معتلة، �ختلف من دراسة إلى أخرى. وقد  12أ�ام    6  –  5یبلغ حوالي  

 ت�این عشوائي، أو اختالفات و�ائ�ة حق�ق�ة. وجود االختالفات، 

والفوائد  المخاطر یوما، بین  14ن لوطني، على مدة الحجر الصحي عتعدیل یتم على المستوى ا تنصح منظمة الصحة العالم�ة �أن یوازن أيو 
ة الناس،  اع�ة واالقتصاد�ة أمر صعب �النس�ة لغالب�مطول عن األنشطة االجتمالغ�اب ال ها االجتماعي واالقتصادي. فتأثیر الصح�ة العامة، مقابل  
ضي إلى أن تص�ح  أن تقصیر مدة الحجر الصحي سوف ُ�ف  لتوص�ات الخاصة �الحجر الصحي. �ماعلى امتثال األفراد لومن المرجح أن یؤثر  

  مما یؤدي إلى الحد من   ،�المقابل، قد �قود ذلك إلى امتثال أكبر  ،لكن  الصحي،اكن الحجر  �عد مغادرتهم ألمین  الطین ُمعدنس�ة أكبر من المخ
لط عد�م األعراض  مخافي عدم إصا�ة ال  رة، أن �ساعد على تحسین الثقةمختصالسرا�ة. و�مكن إلجراء االخت�ارات في نها�ة فترة الحجر الصحي ال

 ،یوما؛ غیر أن ذلك �عتمد على مدى توافر االخت�ارات  14الحجر الصحي أقل من  ترك الحجر الصحي، �العدوى، والس�ما عندما تكون ُمدة  یي  الذ
 .وظهور نت�جتها ودقتها، وسرعة إنجازها

 دعم األفراد في أماكن الحجر الصحي

تقلیل للحد الحجر، وال ودین قید  لألشخاص الموج   ، والدعم النفسي   ، عند توفیر البنود والخدمات األساس�ة   ، یتحسن االمتثال لقیود الحجر الصحي 
م�ة، أو �عملون  األدنى من األع�اء الملقاة على عواتقهم. فالخسارة المال�ة، �النس�ة لكثیر من األفراد، والس�ما أولئك الذین �عملون في وظائف غیر رس

الموجودین قید الحجر، الذین قد ال قصى حد ممكن: �ما �شمل القائمین على تقد�م الرعا�ة لألطفال  ساعات، ین�غي أن یتم تعو�ضها أل بنظام ال 
ة استماع في وضع تشر�ع لمنع تسر�ح األشخاص من العمل، أو معاقبتهم لتغیبهم عن جلس أ�ضا  . وقد یلزم  جراء ذلك   �كونون قادر�ن على العمل 

إتاحة الخ�ارات لألفراد  ما أمكن،  �سبب وجودهم قید الحجر الصحي. و�ن�غي، �ل  ، أخر   س�ة، أو أداء وظائف إلزام�ة مدر امتحانات    المحكمة، أو عن 
ان  ز�ارة مالحظة، االستفسار عما إذا �   اتصال أو   من تأثیر ذلك على وظائفهم. و�كون مفیدا، عند �ل   �عد، من أجل التقلیل للحد األدنى لعمل عن  ل 

 مة لتصح�ح الوضع. الحجر الصحي، حتى �مكن اتخاذ التدابیر الالز   استمرار   الحفاظ على  األفراد یواجهون أي عوائق تعرقل 

 

 مراق�ة المخالطین في الحجر الصحي

، عن �ثب، أثناء الحجر الصحي، سواء �شكل م�اشر، أو من خالل  19 –ین�غي مراق�ة حدوث أي عالمات أو أعراض لإلصا�ة �عدوى �وفید 
 ،اراتالمحدد ف�ما یتعلق �االخت�  إلحالةا  ین أعراض، فین�غي لهم ات�اع مساراإلبالغ الذاتي إلى فر�ق تت�ع المخالطین. فإذا ظهرت على المخالط

 صحي. ال حجر لطلب منهم الخضوع لت�ع مخالطیهم والفیها، �ما ین�غي تفي المنطقة التي �كونون موجودین  ،وتلقي المعالجة

  و�وضح الملحق  اض من �ل مخالط، وذلك �صفة یوم�ة.و�ن�غي للقائمین بتت�ع المخالطین، �وضع أمثل، جمع معلومات حول العالمات واألعر 
لكترون�ة، �لما �ان ذلك ممكنا، من أجل تقلیل  عها. و�ن�غي استخدام أدوات التقاط الب�انات اإلدنى من المعلومات التي ین�غي جم، الحد األ1  رقم

 عبء العمل الملقى على �اهل العاملین القائمین بتت�ع المخالطین.

، وتأكدت إ�جاب�ة 19  –أعراض اإلصا�ة �عدوى �وفید  وتنتهي مرحلة المراق�ة �مجرد اكتمال فترة الحجر الصحي، أو إذا ظهرت لدى المخالط  
ثة أ�ام تمر �عزل المصاب لمدة ال تقل عن عشرة أ�ام �عد ظهور نت�جة االخت�ار اإل�جاب�ة، �اإلضافة إلى ثال  ، الحالةة. و�وصى في تلك  تحال

  – وجاءت نت�جة اخت�اره سلب�ة من حیث اإلصا�ة �عدوى �وفید    ، و�ذا ظهرت على المخالط أعراض اإلصا�ة �العدوى   عل�ه دون وجود أعراض.
 شخص مدة الحجر الصحي. ، فین�غي أن �ستكمل ذلك ال19
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واحد منهم حالة إصا�ة محتملة أو مؤ�دة �عدوى و�ذا �ان المخالطون قر�بین من �عضهم ال�عض، �أن �كونوا �ع�شون في نفس المنزل، وأص�ح 
وذلك �عد    ،محل�ا) یوما (أو مدة الحجر الصحي المحددة    14، فتتم إعادة تعیین فترة المتا�عة �النس�ة للمخالطین اآلخر�ن لتص�ح  19  –كوفید  

 حدث مع الحالة الجدیدة. �كون قد آخر تعرض 

 

 عمل�ات معالجة وتحلیل الب�انات 
 

 تدفق الب�انات 

المصدر،  دراج را�ط خاص �الحالة  مع إ  ،ةن �ل مخالط، في قاعدة ب�انات مؤمَّنین�غي ادخال المعلومات التي تجمعها أفرقة تت�ع المخالطین ع
 . الحاليهم وضعومعلومات عن 

ر اإلبالغ كما ین�غي تحدیث قاعدة الب�انات �صورة یوم�ة، بتفاصیل المراق�ة التي یتم جمعها من قبل القائمین بتت�ع المخالطین، أو من خالل تقار�
، �شكل منتظم وتبل�غها (انظر أدناه)  و�ذلك مؤشرات األداء ذات الصلة   ،الذاتي المرسلة م�اشرة من المخالطین. و�ن�غي تجم�ع التحلیالت السرد�ة

 علیها. ةطالع المجتمعات المحل�ة المتضرر ومشرفیهم، و�للقائمین بتت�ع المخالطین 

�انات  قاعدة بعرِّف مشترك، �وفي حالة تحول أحد المخالطین ل�ص�ح حالة إصا�ة، فین�غي اإلبالغ عن تغیر الوضع من خالل ر�طه عبر مُ 
آحاد الحاالت). و�عد االستخدام المنهجي للمعرِّفات المشتر�ة التي تر�ط عمل�ة تت�ع المخالطین،    �الحاالت (جدول معلومات موجز عن  خاصة

 والنتائج المختبر�ة الفرد�ة، أمرا أساس�ا.  ،الحاالتآحاد وجداول المعلومات الموجزة عن 

أن تتأكد من أن البرنامج الحاسو�ي الذي تختاره، لدعم عمل�ة تت�ع المخالطین. و�ن�غي للبلدان    الحاسو��ةو�مكن استخدام العدید من األدوات  
 لخصوص�ة. حما�ة اعن الحاالت وعن المخالطین، وأنه �حقق  ،جمع الحد األدنى الموصى �ه من الب�انات ه�مكن

 

 التحلیل 

  ، أداء النظام  ، حاسمة األهم�ة من أجل فهم مدى �فاءة19  – ف�ما یتعلق �عدوى �وفید    ،تعد مؤشرات األداء الرئ�س�ة لعمل�ة تت�ع المخالطین
من المنظور المحلي والوطني والعالمي. و�ن�غي أن تق�س المؤشرات، المراحل المختلفة لمسار تت�ع المخالطین،    ،والجوانب التي تحتاج إلى تحسین

. و�مكن للقرارات الس�اس�ات�ة أن تسترشد �مؤشرات األداء الرئ�س�ة التي �جرى ق�اسها مع الوقت،  1وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم  
 إدارة االحت�اجات من الموارد.  ،امج تت�ع المخالطین، و�التالي تحسین جودته، وفي ذات الوقتتقی�م تأثیر برنوذلك من خالل 

وذلك عبر جم�ع نظم إدارة الب�انات، �غرض ت�سیر عقد المقارنات. و�وضح    ،و�ن�غي توحید مجموعة تمثل حدا أدنى من مؤشرات األداء الرئ�س�ة
و�جرى حال�ا وضع مؤشرات أداء رئ�س�ة تفصیل�ة مع معاییر أول�ة، وذلك   محتملة في هذا الجال.ه�م األساس�ة والمؤشرات الالمفا  3الجدول رقم 

 لدى تجم�ع أدلة جدیدة.  ،تجرى مع الشر�اء األساسیین، والتي سیتم تحدیثها �انتظاممن خالل مشاورة عالم�ة 

وتشیر كتمال عمل�ة تت�ع المخالطین، والحجر الصحي.  وسوف تعتمد عت�ات �ل مؤشر على سینار�و السرا�ة المحل�ة، وعلى حسن توقیت وا
، إذا لم یتجاوز الزمن  1النمذجة، إلى أن تت�ع المخالطین �مكن أن یؤدي إلى خفض العدد التناسلي إلى أقل من  �  الدراسات التجر�ب�ة، والمعن�ة

ومع ذلك، فإن    14،    13  .مخالطیها، ثالثة أ�ام  من  80ما بین بدا�ة ظهور األعراض على الحالة، وفرض الحجر الصحي على ما ال �قل عن  
   .2 –�ورونا  –عمل�ة تت�ع المخالطین تظل تقلل السرا�ة الثالث�ة، إذا لم تتجاوز التأخیرات فترة الحضانة لفیروس سارس 
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 19 –أمثلة لمؤشرات األداء الرئ�س�ة لعمل�ات تت�ع المخالطین لحاالت عدوى �وفید   .3الجدول رقم 
 أمثلة للمؤشرات  األساس المنطقي  السؤال األساسي 

هل تتوفر إجراءات لتنظ�م و�دارة نظام 
 ؟ القائم تت�ع للمخالطین

لضمان وجود إجراءات التشغیل المع�ار�ة  
 واإلرشادات، وتفعیلها 

 خاصة بتت�ع المخالطین  إجراءات وم�ادئ توجیه�ةتوجد 

المدر�ة  ال�شر�ة  الموارد  عدد  كم 
 المتاحة للبرنامج؟ 

الخاص   النظام  و�فاءة  جودة  لضمان 
 بتحدید ومتا�عة جم�ع المخالطین

 عدد متت�عي المخالطین لكل مشرف 
 عدد المخالطین لكل متت�ع للمخالطین

المخالطین  تحدید  سرعة  مدى  ما 
الخاصة  �المعلومات  وتزو�دهم 

 �الحجر الصحي؟ 

الحجر الصحي في الوقت    لضمان توق�ع
السرا�ة   استمرار  من  والحد  المناسب 

 الالحقة 

حول  �معلومات  تزو�دهم  یتم  الذین  المخالطین  من  المئو�ة  النس�ة 
 إجراء المقابلة مع الحالة الدالة ساعة من  48الحجر الصحي خالل 

المخالطین ما هي النس�ة من جم�ع  
تم تت�عهم وتزو�دهم �معلومات ی الذین  

على  وتوافق  الصحي؛  الحجر  حول 
 االمتثال؟

التت�ع    ة�عات لم لعمل�ة  واالمتثال  التغط�ة 
 وقیود الحجر الصحي 

الذین   المخالطین  من  المئو�ة  وال ی النس�ة  تت�عهم،  على تم  توافق  تي 
 الخضوع للحجر الصحي 

النس�ة من   الذین ما هي  المخالطین 
تتم متا�عتهم بنجاح وفقا لالسترات�ج�ة 

 المتفق علیها؟

النس�ة المئو�ة للمخالطین ممن لدیهم معلومات متا�عة منتظمة، وفقا  المخالطین   ة�عات لمتا�عة جودة النظام في م 
 لالسترات�ج�ة المتفق علیها

 المتا�عة النس�ة المئو�ة من المخالطین الذین ینقطعون عن 
مدى �األدوات التغط�ة    ما  تتم  التي 

 ؟الرقم�ة لتت�ع درجة التقارب
لتت�ع    الرقم�ة  دواتاأللق�اس اإلق�ال على  

 التقارب 
المستهدف للسكان  المئو�ة  �قومون النس�ة  الذین  التطبیق    ین  بتنز�ل 

 ه �شكل فعال ون مو�ستخد
المخالطین  تت�ع  نظام  قدرة  هي  ما 

 المحتملة؟   على تحدید جم�ع الحاالت
تت�ع   نظام  واكتمال  جودة  لمتا�عة 

 المخالطین
 النس�ة المئو�ة للحاالت الجدیدة الناشئة عن مخالطین معروفین 

 رقم�ة لدعم تت�ع المخالطین الدوات األ
العق�ات ذات الصلة بهذا األمر، تؤدي السرا�ة المجتمع�ة الواسعة النطاق إلى تفاقم التحد�ات التي تجا�ه عمل�ة تت�ع المخالطین. ومن بین  

د متطل�ات إدارة الب�انات. وتعقُّ   ،، والتأخیر في عمل�ة تحدید وعزل الحاالت، واإلخطار والحجر الصحي للحاالتینالتحدید غیر المكتمل للمخالط
التغلب على �عض من هذه التحد�ات. والبد من إدماج مثل هذه األدوات في إطار استرات�ج�ة شاملة لتت�ع   �مكن لألدوات الرقم�ة المساعدة علىو 

، وعزلها، وتقد�م الرعا�ة لها، فضال عن تت�ع لها  تتضمن اكتشاف الحاالت، و�جراء االخت�ارات الالزمة و تتوفر لها موارد �اف�ة،    ،المخالطین
جمع الب�انات و�دارتها، وتت�ع التقارب،   دید من األدوات الرقم�ة، ومن بینها أدواتوقد تم تطو�ر الع  مخالطیها ووضعهم قید الحجر الصحي.

 15. 2 –�ورونا  –ومتا�عة األعراض، من أجل دعم عمل�ة تت�ع مخالطي حاالت عدوى فیروس سارس 

،  ب، والتي �مكن أن تقود إلى تحقیق إخطار أسرع للمخالطینعلى نطاق واسع في الدول األعضاء، اعتماد التطب�قات الرقم�ة لتت�ع التقار   وقد تم
من خالل    لتت�ع المخالطین،  الكالس�ك�ة  عمل�اتالأن توسع نطاق    ،في وقت أقرب. و�مكن لمثل هذه التطب�قاتووضعهم قید الحجر الصحي  

لتقی�م مدى فعال�ة تطب�قات تت�ع    ،إلى مز�د من ال�حوث  ماثلة  حاجةن لحالة ما. غیر أنه ماتزال الإدراج المخالطین الذین قد ال �كونون معروفی
الدول  التقارب. وتقوم منظمة الصحة العالم�ة، �صورة مشتر�ة مع المر�ز األورو�ي للوقا�ة من األمراض ومكافحتها، �إعداد إطار عمل لمساعدة  

 الوطن�ة الخاصة بتت�ع التقارب.  هاتطب�قات تقی�م األعضاء على 

  :ات التت�ع الرقمي للتقاربأدو  �نجازلدى تصم�م و  ،الصحة العالم�ة �مراعاة االعت�ارات التال�ة توصي منظمةو 

لوائح �شأن    تت�ع المخالطین. و�ن�غي أن یتضمن ذلك  رقا�ة تنظ�م�ة على جم�ع األدوات الرقم�ة المستخدمة فيین�غي للبلدان أن تنشئ   •
من   تلك األدوات وجم�ع الب�انات المرت�طة بها  هذه األدوات، ومعاییر لسحب  عها عبراستخدام وحما�ة الب�انات الشخص�ة التي �جرى جم

 ، �مجرد اعت�ار أن الجائحة لم تعد تمثل مصدرا للقلق في مجال الصحة العامة.الخدمة
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  الخصوص�ة، واألمن، والشفاف�ة، والمساءلة، الجوانب المتعلقة �مات، و الحصول على المعلو القضا�ا األخالق�ة المتعلقة �ین�غي النظر في   •
عددا من االعت�ارات   ،األدوات الرقم�ة الخاصة بتت�ع المخالطین. وقد نشرت منظمة الصحة العالم�ة وذلك في جم�ع مراحل تصم�م و�نجاز

 16. 2  –�ورونا  –فیروس سارس  لتوج�ه استخدام تكنولوج�ات التت�ع الرقمي للتقارب، ف�ما یتعلق بتت�ع مخالطي حاالت عدوى  ،األخالق�ة
 ین�غي أن �جرى اعتماد واستخدام هذه األدوات على أساس طوعي اخت�اري.  •

یر ضرور�ة �النس�ة الجغرافي، فإنها غ ین�غي أن �ستند تصم�م هذه األدوات إلى نموذج �حافظ على الخصوص�ة. و�النس�ة لخاص�ة الموقع •
 طار التصم�مي.إدماجها في اإللتت�ع الرقمي للتقارب، وال ین�غي  ل

ممثلین من المجتمع العلمي، ومن المهنیین العاملین في  القرارات ذات الصلة بتصم�م و�نجاز هذه األدوات،  عمل�ة اتخاذ    ین�غي أن تضم •
 صحیین، وممثلین عن المجتمعات المحل�ة.العاملین من المجال الصحة العامة، و 

عن هذه األدوات للجمهور، والتعاطي   ة من توفیر معلومات شفافة وحدیثة وفي الوقت المناسب،تحقق السلطات الصح�ة العامتین�غي أن   •
 لها، وذلك من خالل المشار�ة المجتمع�ة الفعالة. مع المخاوف التي تثار حو 

الس�ما أولئك الذین �كونون ، و ها محدودالدی  لهواتف الذ��ةات التي �كون استخدام این�غي تحدید نهوج بدیلة لتت�ع المخالطین، �النس�ة للفئ •
 سر�عي التأثر بوجه خاص.

 ین�غي للبلدان أن تستخدم مؤشرات أداء مع�ار�ة، مثل تلك المدرجة أعاله، لتقی�م فعال�ة هذه األدوات في مجال الصحة العامة.  •

 إدارة الموارد
وتقی�م تأثیر عمل�ة تت�ع المخالطین ف�ما یتصل �التدخالت الصح�ة  ین�غي موازنة جهود تت�ع المخالطین مقابل المتطل�ات األخرى من الموارد،  

ة  األخرى. و�شتمل التخط�ط لتت�ع المخالطین على ضمان تأمین تكال�ف إنشاء نظام فعال وص�انته، مع معالجة العواقب االجتماع�ة واالقتصاد�
 الناجمة عن الحجر الصحي، �النس�ة لألفراد المتضرر�ن. 

 مز�د من ال�حث مجاالت تحتاج إلى 
. أن �كون للتدابیر المتخذة التأثیر األكبر�مكن    حیث  ،على القدرة على التدخل السر�ع  ،2  –�ورونا    –�سر سالسل سرا�ة فیروس سارس  �عتمد  

األسالیب المثلى لتت�ع المخالطین ووضعهم قید الحجر الصحي،    من أجل تحدید   ،والحاجة ماثلة إلى إجراء تحلیالت منهج�ة للحاالت ومخالطیها
 المقدمة للبلدان في مجال الصحة العامة.  بیِّناتوالبناء على المشورة المسندة �ال

التعرض  ادا إلى  أ�ضا إلى مز�د من التحلیل �شأن فترة الحضانة، ومدة اإلعداء، وتوص�ف مخاطر اإلصا�ة �المرض استنماثلة  حاجة  كما أن ال
واحتمال�ة انتقاله، فإن المخالطین الذین سبق لهم اإلصا�ة    ، 2  – �ورونا    –تم معرفة المز�د عن إعادة العدوى �فیروس سارس  للعدوى. و�لى أن ی

 هم النص�حة، �شكل فردي، �الخضوع للحجر الصحي. یلإ، ین�غي أن توجه 2 –�ورونا   –�عدوى فیروس سارس 

أو شدة    ،من حیث القدرة على االنتقال  ،  2-�ورونا    –لفیروس سارس    جة التي قد تختلف بها المتغیرات الجدیدةوالدراسات جار�ة لتقی�م الدر 
، مواصلة إیالء األولو�ة بیِّناتظهور ال  للبلدان، معالوخامة، أو التأثیر على نجاعة اللقاحات والعالجات، أو دقة االخت�ارات التشخ�ص�ة. و�ن�غي  

 .الحاالت، وتت�ع المخالطین ووضعهم قید الحجر الصحي، لمنع استمرار انتشار المتغیرات التي تثیر القلقلتقصي 

 أسلوب العمل 
وتجارب تت�ع المخالطین الواردة    ،الحدیثة  بیِّناتالمنظمة الصحة العالم�ة عبر مكاتبها الرئ�س�ة، حیث قاموا �مراجعة    أعد هذه اإلرشادات موظفو

ا اإلرشاداتلدول األعض من  تعم�م هذه  تم  قد  الفاش�ات  و   آراء  للحصول على  اء. و�ان  بوقوع  لإلنذار  العالم�ة  الش�كة  الشر�اء من  تعل�قات 
من المجموعة الخارج�ة  ت  . وتألف2020  الفائت،  عامالفي  التي عقدت  ،  لمشاورة العالم�ة �شأن تت�ع المخالطینومواجهتها، الذین شار�وا في ا

ال  فيواسعة  یتمتعون �خبرات  خبراء    التي  المنظمة تعل�قات الشر�اء  وراجعت فاش�ات ومواجهتها.  مجال األمراض المعد�ة والترصد واكتشاف 
 همت في المناقشات التقن�ة التي أجر�ت �شأن التوص�ات.أس
 

https://www.who.int/publications/i/item/online-global-consultation-on-contact-tracing-for-covid-19-9-11-june-2020
https://www.who.int/publications/i/item/online-global-consultation-on-contact-tracing-for-covid-19-9-11-june-2020
https://www.who.int/publications/i/item/online-global-consultation-on-contact-tracing-for-covid-19-9-11-june-2020
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 إعالن المصالح 
قام جم�ع الشر�اء الخارجیین الذین قدموا مالحظاتهم، أعد هذه الوث�قة موظفو منظمة الصحة العالم�ة دون أن تكون هناك مصالح متنافسة. و 

است�فاء إعالن مصالح مع�اري إجراءات  تها، �هلش�كة العالم�ة لإلنذار بوقوع الفاش�ات ومواجمؤسسات الشر�كة للل�من فیهم أولئك المنتسبون  
 . ولم یتم اإلعالن عن وجود أي تضارب في المصالح. ، وذلك قبل مشار�تهم في المشاورة الخاصة بتت�ع المخالطینلهذا الغرض  وضعته المنظمة

 جهة التمو�ل 
 تم التمو�ل من جانب منظمة الصحة العالم�ة 

 المراجع 
 )strategy-19-https://www.who.int/publications/m/item/covid-(�اإلنكلیز�ة)    19  –منظمة الصحة العالم�ة. تحدیث استرات�ج�ة مكافحة جائحة �وفید   .1

).update 
 )tionshttps://www.who.int/publica-(إرشادات مؤقتة)    19  –منظمة الصحة العالم�ة. اإلجراءات الحاسمة األهم�ة للتأهب واالستعداد واالستجا�ة لكوفید   .2
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 وتواصل منظمة الصحة العالم�ة مراق�ة الوضع عن �ثب لمتا�عة أي تغیرات �مكن أن تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئ�ة. و�ذا طرأ تغییر على 
دثة إضاف�ة. و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة اإلرشادات المبدئ�ة هذه صالحة لمدة  أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة   إرشادات محَّ

 عامین من تار�خ إصدارها.

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-strategy-update
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 المعلومات األساس�ة التي ین�غي جمعها لتحدید ومراق�ة المخالطین  .1الملحق رقم 

 الحد األدنى من الب�انات المطلو�ة  نوع المعلومات 

  تحدید هو�ة المخالط
 (إدخال لمرة واحدة)

 تحدید الهو�ة (الفر�د) للمخالط •
 المناس�ة (الحدث)   الحالة المصدر المرت�طة �ه، أو تحدیدتحدید هو�ة  •
 االسم الكامل  •
 العنوان (والموقع الجغرافي، حیثما أمكن)  •
 رقم الهاتف و / أو غیر ذلك من معلومات االتصال  •
 ذات االستق�ال المتقلب لالتصاالت السلك�ة والالسلك�ة)  معلومات االتصال البدیلة (تكون مهمة في األماكن •

 معلومات د�مغراف�ة 
 (إدخال لمرة واحدة)

 ) امعروفعندما ال �كون تار�خ المیالد  تار�خ المیالد (أو العمر  •
 نوع الجنس •
العاملین في مهن أخرى  المهنة (لتحدید العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة، والعاملین في مجال النقل، وغیرهم من   •

 معرضة للمخاطر)
 العالقة �الحالة المصدر  •
 اللغة (في األماكن التي تقطنها فئات سكان�ة متنوعة)  •

   نوع التعرض
 (إدخال لمرة واحدة)

 مكان التعرض (منزل، مكان مغلق (حدد)، مجتمع محلي، مرفق صحي، غیر ذلك)  •
 19 –محتملة �كوفید المؤ�دة أو العدوى التار�خ آخر مخالطة مع حالة  •
(�مكن أن �ستخدم ذلك لتصن�ف المخالطین في فئة تعرض أشد، وأقل، إذا �انت الموارد    االتعرض ومدته  عدد مرات •

 شح�حة بدرجة ال تت�ح تت�ع جم�ع المخالطین)
الحما�ة  • معدات  واستخدام  القائمة،  العامة  واالجتماع�ة  الصح�ة  (التدابیر  التعرض  المؤثرة على مخاطر  العوامل 

 حو الذي توضحه تقی�مات المخاطر المحل�ة).الشخص�ة، وغیر ذلك من العوامل على الن 

المتا�عة الیوم�ة للعالمات  
   واألعراض

 (حقول لإلدخال الیومي) 

 ظة)غ عنها أو المالحَ ة، والمبلَّ رة أو المقاس وَّ (المتَص  الحمى •

صعو�ة : التهاب الحلق، السعال، سیالن األنف أو احتقان األنف، ضیق في النفس أو  العالمات واألعراض األخرى  •
 في التنفس، أو آالم العضالت، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، أو اإلسهال

  الغ�اب أو االنقطاع عن
 المتا�عة  

، انتقلوا إلى أماكن أخرى، أو عدم وجود المخالطیناألس�اب وراء عدم اإلبالغ عن العالمات واألعراض الیوم�ة ( •
 انقطعوا عن المتا�عة)

 عروفا) العنوان الجدید (إذا �ان م •

اإلجراء المتخذ إذا ظهرت  
 أعراض على الحالة 
 (إدخال لمرة واحدة)

 تار�خ بدا�ة ظهور األعراض  •
 معاییر اإلحالة (استنادا إلى درجة الوخامة السر�ر�ة ووجود عوامل لسرعة التأثر) •
 موقع المخالط (عزل ذاتي في المنزل، أو مرفق آخر للعزل الذاتي، أو مستشفى) •
 ما إذا تم أخذ عینة، وتار�خ أخذها  •
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