
-1- 

    
 

 

  عاملین في مجال الصحة لسالمة او الصحة المهن�ة    :19-كوفید 

 

 إرشادات مبدئ�ة 

   2021ش�اط/فبرایر    2

    

 مقدمة

 حقوق العاملین الصحیین   :)19-مرض فیروس �ورونا (كوفید  ةش�اف"  العالم�ة،المبدئ�ة لمنظمة الصحة  هذه الوث�قة هي تحدیث لوث�قة اإلرشادات  
،  صدار اإل  اقدم هذ�. و )1(  2020آذار/مارس    18  المنشورة في،  "، �ما في ذلك االعت�ارات الرئ�س�ة للسالمة والصحة المهن�ةهمؤول�اتمسو   هموأدوار 

ستند إلى أدلة جدیدة وناشئة، إرشادات �شأن تدابیر الصحة والسالمة المهن�ة للعاملین في مجال الصحة وخدمات الصحة المهن�ة في  �ي  لذا
العمل للعاملین في مجال الصحة وفقًا    أثناءالحقوق والمسؤول�ات المتعلقة �الصحة والسالمة    �شأنتحدیثًا    تضمنی. �ما  19-�وفید  س�اق جائحة

 نظمة العمل الدول�ة.  لمعاییر م 

لة لوث الوقا�ة من إصا�ة العاملین الصحیین    :اماإلرشادات المبدئ�ة للمنظمة و�ن�غي أن ُتستخَدم �االقتران معه  ن من وثائقتیق� وهذه الوث�قة ُمَكمِّ
�وفید جائحة  في س�اق  وتدبیرها عالجً�ا  في،  19-�العدوى و�شفها  األول/أكتو�ر    30  المنشورة  تقی�م  دقتو ،  2020تشر�ن  �شأن  توص�ات  م 

س�اسات و�دارة القوى العاملة الصح�ة  ، و)2( ن  و ن الصحیو العامل  التي �صاب بهاتعرض والتدبیر العالجي لحاالت العدوى  الحقة للالمخاطر ال
تخط�ط �شأن الس�اسات االسترات�ج�ة لتتضمن توص�ات  و ،  2020�انون األول/د�سمبر    3 المنشورة في،  19-تصدي لجائحة �وفیدالق  في س�ا

 .)3(القوى العاملة الصح�ة ودعمها و�ناء قدراتها 

القائمة   اإلرشاد�ة  الوثائق  استعراض  أساس  على  اإلرشادات  هذه  ُوِضعت  العالمالصادرة عن  وقد  الصحة  المنظمة  العمل  دول�ة،  �ة ومنظمة 
، ورأي متخصص من فر�ق خبراء دولي مستقل. وهي موجهة لجهات 19-المخاطر المهن�ة التي فاقمتها جائحة �وفید  لدالئلواستعراضات سر�عة  

 نقاط رئ�س�ة

 . 19-في س�اق �وفیدلهم ظروف عمل الئقة وصح�ة وآمنة تهیئة ین�غي أن �ستمر العاملون الصحیون في التمتع �حقهم في  •
 لعاملین الصحیین إلى تقی�م المخاطر واتخاذ التدابیر المناس�ة. في أوساط ا 19-یتعین أن تستند الوقا�ة األول�ة من �وفید •
، والوصم، والتمییز، شتحر ، �ما في ذلك العنف، وال19-األخرى التي ُتفاقمها جائحة �وفید�جب التصدي للمخاطر المهن�ة   •

 وثقل أع�اء العمل واالستخدام المطّول لمعدات الحما�ة الشخص�ة. 
، ةالمالئم  وخدمات الصرف الصحيین�غي توفیر خدمات الصحة المهن�ة، وخدمات الصحة النفس�ة والدعم النفسي واالجتماعي،   •

 ومرافق النظافة الصح�ة والراحة لجم�ع العاملین في مجال الصحة.
 لوقا�ة من العدوى ومكافحتها. لأن تضع مرافق الرعا�ة الصح�ة برامج للصحة المهن�ة �االقتران مع برامج یتعین  •
قلیل إلى أدنى حد من  تقع على جهات العمل المسؤول�ة العامة عن ضمان اتخاذ جم�ع التدابیر الوقائ�ة والحمائ�ة الالزمة للت •

 ل الصحة.  المخاطر المهن�ة التي یتعرض لها العاملون في مجا
 العمل. أثناءالعاملون في مجال الصحة مسؤولون عن اتِّ�اع القواعد المعمول بها لحما�ة صحتهم وسالمتهم  •

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336265/WHO-2019-nCoV-HW_infection-2020.1-ara.pdf?sequence=25
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336265/WHO-2019-nCoV-HW_infection-2020.1-ara.pdf?sequence=25
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336265/WHO-2019-nCoV-HW_infection-2020.1-ara.pdf?sequence=25
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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من العدوى ومكافحتها  المرافق الصح�ة، والعاملین في مجال الصحة وممثلیهم، وخبراء الصحة والسالمة المهن�ة، وخبراء الوقا�ة    العمل ومدیري 
 .وطنيفي المرافق الصح�ة العامة والخاصة، وراسمي الس�اسات على الصعیدین الوطني ودون ال

 معلومات أساس�ة 

  .19-لـكوفید  تصدي لمخاطر مهن�ة تعرضهم لخطر اإلصا�ة �المرض واإلصا�ة بل وحتى الوفاة في س�اق ال iقد یتعرض العاملون الصحیون 
؛ (ب) االعتالالت الجلد�ة واإلجهاد الحراري الناجم عن االستخدام المطول  19-بـكوفیدعدوى المهن�ة لمهن�ة (أ) حاالت الوتشمل هذه المخاطر ا 

ییز لمعدات الحما�ة الشخص�ة؛ (ج) التعرض للسموم �سبب ز�ادة استخدام المطهرات؛ (د) الضائقة النفس�ة؛ (ه) التعب المزمن؛ (و) الوصم والتم
 .  )4( تحّرشلنفسي والوالعنف البدني وا

لوقا�ة من العدوى  �شأن ااتخاذ تدابیر منسقة جیدًا وشاملة    همورفاه  تهموسالمالعاملین الصحیین  ف هذه المخاطر وحما�ة صحة  و�تطلب تخف�
م  عد  نألذلك  و .  )4( ومكافحتها، والصحة والسالمة المهن�ة، و�دارة القوى العاملة في مجال الصحة والصحة النفس�ة والدعم النفسي االجتماعي  

وارتفاع معدالت إلى ز�ادة معدالت األمراض المتصلة �العمل بین العاملین الصحیین،  �مكن أن یؤدي  كفا�ة تدابیر الصحة والسالمة المهن�ة  
 . ) 5(التغیب عن العمل، وانخفاض اإلنتاج�ة وتراجع نوع�ة الرعا�ة 

 حاالت العدوى المهن�ة  

 2-ارسس-التعرض المهني لفیروس �ورونا

�عنوان العالم�ة  الصحة  لمنظمة  المبدئ�ة  اإلرشادات  وث�قة  �وفید تجمع  جائحة  س�اق  في  الكمامات  ال19-استخدام  في  منشو ،  انون  �  1رة 
. ووفًقا لهذه البّینات، )6(   19-، وهو الفیروس المَسبِّب لمرض �وفید2-ارسس- ، الَبیِّنات المتاحة عن انتقال فیروس �ورونا2020ل/د�سمبر  األو 

�األساس بین الناس عندما �خالط مصاب شخًصا آخر مخالطًة لص�قة. و�مكن أن ینتشر الفیروس عن طر�ق    2-سارس-ینتشر فیروس �ورونا
�فرزها الشخص المصاب من فمه أو أنفه عندما �سعل أو   ،ماً أصغر حج  ‘ه�اء جوي ’إلى    ‘ُقطیرات تنّفس�ة’�مات سائلة صغیرة تتراوح من  جس

رب إلى استنشاق الفیروس عبر الفم أو األنف أو العینین، أو التلق�ح  و�مكن أن یؤدي االتصال عن قُ و �غني أو یتنفس �عمق أو یتكلم.  �عطس أ
 �ه .   

ة على  �حدث انتقال العدوى عن طر�ق اله�اء الجوي في حاالت محددة عندما یتم تنفیذ إجراءات طب�ة ُمَولِّدة لله�اء. وهناك َبیِّنات غیر حاسم  وقد
 .)6(مولِّدة لله�اء إجراءات  مع عدم وجود انتقال اله�اء الجوي داخل أماكن الرعا�ة الصح�ة 

ْعِدَ�ة (األجسام أو المواد التي قد تكون ملوثة �فیروس حي، مثل األواني أو  ى عن طر�ق اَألَدَوات المُ عدو وتوجد َبیِّنات محدودة على انتقال ال
وات  األثاث أو السماعات الطب�ة أو مقای�س الحرارة) في البیئة الم�اشرة المح�طة �الشخص المصاب. وقد �حدث هذا االنتقال من خالل لمس األد

 . )6(أو العینین نف عد�ة ثم لمس الفم أو األالمُ 

 
i ن في إجراءات عمل تهدف �شكل أساسي إلى تحسین الصحة. و�شمل ذلك مقدمي الخدمات الصح�ة، �األط�اء، وجهاز  یلعضا العاملون الصحیون هم جم�ع األشخاص ال

لشخص�ة، والعاملین في مجال  التمر�ض، والق�الة، ومهنیي الصحة العامة، والتقنیین المختبر�ین والصحیین في المجال الطبي وغیر الطبي، والعاملین في مجال الرعا�ة ا 
سائقین، ومسؤولي  لمجتمع�ة، والمعالجین و�عض ممارسي الطب التقلیدي. �ما �شمل العاملین في مجال اإلدارة الصح�ة والدعم الصحي، مثل عاملي النظافة، والة االصح

شطة ذات الصلة �الصحة. وال �شمل العاملون  ألن إدارة المستشف�ات، واإلدار�ین الصحیین في المقاطعات واألخصائیین االجتماعیین، وغیرهم من الفئات المهن�ة العاملة في ا
تمع�ة، والرعا�ة االجتماع�ة  الصحیون من �عملون في مرافق الرعا�ة الحادة فحسب، بل أ�ضًا العاملین في مجال الرعا�ة الطو�لة األجل، والصحة العامة، والرعا�ة المج

،  4، التنق�ح  التصن�ف الصناعي الدولي الموحد لجم�ع األنشطة االقتصاد�ة على النحو المحدد في  عي  والرعا�ة المنزل�ة والمهن األخرى في قطاعي الصحة والعمل االجتما
 الصحة ال�شر�ة وأنشطة العمل االجتماعي. :Qالقسم  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-ara.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-ara.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf
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، حیث  تهو�ةعدم �فا�ة الوهناك أدلة ناشئة على انتقال العدوى في األماكن الواقعة خارج المرافق الطب�ة، مثل المساحات المغلقة والمزدحمة مع 
ال �القطیرات واألدوات  نتقاال�قضي المصابون فترات زمن�ة طو�لة مع اآلخر�ن. و�شیر ذلك إلى إمكان�ة االنتقال �اله�اء الجوي �اإلضافة إلى  

 .  )6(عد�ة المُ 

في أي وقت داخل مرافق الرعا�ة الصح�ة وفي المجتمع المحلي،    2  -سارس-و�مكن أن �حدث تعرض العاملین الصحیین مهن�ًا لفیروس �ورونا
. وتشیر المراجعة المنهج�ة إلى أن  �اً ��اوأثناء السفر المتصل �العمل إلى منطقة انتقال مجتمعي للعدوى وفي الطر�ق إلى مكان العمل ذها�ًا و 

طول المخاطر المهن�ة للعاملین الصحیین �مكن أن تز�د في بیئات سر�ر�ة معّینة أو مع عدم مراعاة المستوى األمثل لنظافة الیدین، أو نت�جة  
 .  )7(ا فرهتو  ساعات العمل، أو استخدام معدات الحما�ة الشخص�ة �شكل غیر سل�م أو دون المستوى األمثل أو عدم

 في مكان العمل 2-سارس-تقی�م مخاطر اإلصا�ة �فیروس �ورونا

االتصال الم�اشر أو غیر الم�اشر أو    تبداللة احتماال   2  -سارس-إمكان�ة تعرض العاملین الصحیین مهن�ًا لفیروس �ورونامدى  �مكن تحدید  
عا�ة الم�اشرة، أو مالمسة أسطح وأش�اء ملوثة، من خالل  الوثیق �شخص مصاب �الفیروس. و�شمل ذلك االتصال الجسدي الم�اشر أو الر 

ین في أماكن مغلقة  دون حما�ة شخص�ة �اف�ة، أو العمل مع أشخاص مصاب   19-كوفیدإجراءات ُمَولِّدة له�اء جوي على المرضى المصابین �
 . )8( 2- سارس-المجتمعي لفیروس �ورونا . و�زداد خطر التعرض المهني مع ارتفاع مستوى االنتقال)6( تهو�ة عدم �فا�ة الومزدحمة مع 

والصحة    و�ن�غي أن تقوم جهات العمل، �التشاور مع العاملین الصحیین وممثلیهم و�دعم من الخبراء في مجاالت الوقا�ة من العدوى ومكافحتها
 غرض تحدید مستوى مخاطرك � لذتحدیثه �انتظام. و مع  في مكان العمل    2-سارس-المهن�ة، �إجراء تقی�م لمخاطر اإلصا�ة �فیروس �ورونا

المخاطر  من  للوقا�ة  مالئمة  تدابیر  وتنفیذ  وتخط�ط  العمل؛  وأوضاع  العمل  ومهام  الوظائف  �مختلف  یتعلق  ف�ما  المحتمل  المهني  التعرض 
 .  )9( والتخف�ف من حدتها وتقی�م مدى ل�اقة فرادى العاملین الصحیین ألداء أعمالهم والعودة إلى العمل 

ان العمل مفیدة لجهات العمل وخدمات الصحة المهن�ة عند إجراء تقی�مات سر�عة للمخاطر ف�ما  لتال�ة في مك�ات المخاطر اوقد تكون مستو 
 . )10(في وظائف أو مهام مختلفة  2-سارس-لفیروس �ورونا iiیتعلق �التعرض المهني المحتمل

أو غیره وال تتطلب االتصال �أشخاص معروف أو ُ�شتَ�ه    وظائف أو مهام تؤّدى دون مخالطة لص�قة متكررة مع الجمهور  – مخاطر أقل -1
 .  )9( 2-سارس-مصابون �فیروس �ورونا �أنهم

العمل ولكن ال    –  مخاطر متوسطة -2 المرضى والزوار والمورِّدین وزمالء  لص�قة مع  تؤّدى مع مخالطة متكررة  أو مهام  تتطلب وظائف 
 . )8(  2-سارس-�ورونااالتصال �أشخاص معروف أو ُ�شتَ�ه في إصابتهم �فیروس 

-وظائف أو مهام ترتفع فیها إمكان�ة المخالطة اللص�قة مع أشخاص معروف أو ُ�شتَ�ه في إصابتهم �فیروس �ورونا  –  مخاطر عال�ة -3
 .)9(أو مالمسة أجسام وأسطح قد تكون ملوثة �الفیروس  2-ارسس

، في بیئات تؤدَّى فیها 2-سارس-وي على فیروس �وروناوظائف ومهام تنطوي على خطر التعرض له�اء جوي �حت  –   �ة جداً مخاطر عال -4
، أو العمل مع أشخاص مصابین في أماكن مغلقة ومزدحمة دون تهو�ة 19-مصابین �كوفیدُمَولِّدة لله�اء �انتظام على مرضى    إجراءات

 . )6(كاف�ة 

العاملین الصحیین وأدوارهم. ولذلك، ین�غي إجراء اطر في مكان العمل، حتى في نفس س�اق العمل، على أساس مهام  وقد تختلف مستو�ات المخ
 اطر في مكان العمل لكل إطار محدد، و�ذلك لكل دور أو مهمة أو مجموعة من المهام. تقی�م للمخ

،  ض على أساس مستوى المخاطر، مع مراعاة الوضع الو�ائي المحليو�ن�غي أن یؤدي تقی�م المخاطر إلى تدابیر وقائ�ة وتخف�ف�ة لتجنب التعر 
  . و�مكن أن تكون )12،  11(االلتزام بتدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها  وخصوص�ة بیئة العمل ومهام العمل، وتسلسل الضوا�ط ومستوى  

 
ii   ،األشخاص خالل الفترة السا�قة لظهور  قد تشمل  "  2-سارس -"معروف أو ُ�شتَ�ه في إصابتهم �فیروس �ورونا  على أنهمُ�شار إلیهم    منفئة    فإنفي مستو�ات المخاطر هذه

 أعراض أو عد�مي األعراض الذین قد �صابون �العدوى ولكن ال توجد لدیهم عالمات أو أعراض واضحة.
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نشر اللقاحات المضادة  �صددها  م  ُ�عتزَ   التيمستو�ات المخاطر في مكان العمل المذ�ورة أعاله مفیدة أ�ضًا في تحدید المجموعات ذات األولو�ة،  
 . )13(  19-لكوفید

،  2-سارس- وس �وروناأمثلة عن المهام الوظ�ف�ة والتدابیر الرام�ة إلى الوقا�ة والتخف�ف من تعرض العاملین الصحیین لفیر   1و�تضمن الجدول  
لمهن�ة في س�اق استنادًا إلى مستوى المخاطر، وفقًا إلرشادات وتوص�ات منظمة الصحة العالم�ة �شأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها والصحة ا

 .  )15، 14، 12، 11، 9، 6(  19-كوفید

ام الوظ�ف�ة والتدابیر المناظرة للوقا�ة األول�ة والتخف�ف من التعرض المهني لفیروس مستو�ات المخاطر في مكان العمل والمه -1الجدول 
 بین العاملین الصحیین  2-سارس-كورونا
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أقل   مخاطر 
 ر)  إنذا(

على   تنطوي  ال  التي  اإلدار�ة  المهام 
المخالطة   أو  والزوار  �المرضى  االتصال 
العمل اآلخر�ن. على   اللص�قة مع زمالء 
سبیل المثال، تقد�م الخدمات الصح�ة عن  

للمرضى  ُ�عد، و�جراء ا لمقابالت عن �عد 
أو    19-وفیدإصابتهم �كأو المؤ�د    المشت�ه

مخالطیهم، مع العمل في مكاتب فرد�ة أو  
 . منخفضةذات �ثافة 

 المرافق الصح�ة: 

تنظ�م العمل وتقد�م الخدمات الصح�ة عن ُ�عد، حیثما �ان ذلك ممكنًا  •
 ومناس�ًا؛ 

 توفیر التهو�ة الطب�ع�ة أو الم�كان�ك�ة دون إعادة تدو�ر؛   •
 انتظام؛ وتطهیرها �ة المح�طة تنظ�ف البیئ  اتتنظ�م عمل� •
اتخاذ تدابیر لتجنُّب االكتظاظ واالختالط االجتماعي وتشج�ع العاملین  •

 على مراعاة الت�اعد الجسدي اآلمن؛  
 اتخاذ تدابیر تحول دون مشار�ة محطات ومعدات العمل؛ •
 وضع س�اسات مرنة لإلجازات المرض�ة. •

   :العاملون 

 اإلصا�ة بوعكة؛ ال�قاء في المنزل في حالة  •
 النظافة الصح�ة للیدین والجهاز التنفسي؛ عاةمرا  •
 ماش�ة في المناطق المشتر�ة واالجتماعات الم�اشرة. استخدام �مامات قُ  •

 
iii الع على التفاصیل، انظر وثائق اإلرشادات المبد ماع�ة  والتدابیر االجتة  �ممو الصحة الع  ة �ما ین�غي اتخاذه من تدابیرتعلقالمعت�ارات  ال"امنظمة الصحة العالم�ة:  الصادرة عن  ئ�ة التال�ة  لالطِّ

– فیروس �ورونا (كوفید  ي اإلصا�ة �مرض  االشت�اه ف  في حالة"الوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء تقد�م الرعا�ة الصح�ة  )؛  9(  2020أ�ار/مایو    10"،  19-في مكان العمل في س�اق �وفید
�انون األول/د�سمبر    23"،  دحاالنقص ال فترات  أثناء    ةالالزم  واالعت�ارات  19-�وفیدكافحة  ص�ة في م"االستخدام الرشید لمعدات الحما�ة الشخ)؛  11(  2020حز�ران/یونیو    29ا"،  ) أو تأكیده19

 21شأن التدفئة والتهو�ة وتكی�ف الهواء في مرافق الرعا�ة الصح�ة"،  توص�ات �  :19- وفید)؛ "ك14(  2020أ�ار/مایو    27"،  19-�وفیدمرض  "التدبیر العالجي السر�ري ل )؛  12(  2020
 ). 6( 2020�انون األول/د�سمبر  1"، 19-ي س�اق جائحة �وفید"استخدام الكمامات ف)؛ 15( 2020أ�ار/مایو 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332879/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332879/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332879/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332879/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338033/WHO-2019-nCoV-IPC_PPE_use-2020.4-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338882/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338882/WHO-2019-nCoV-clinical-2021.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-ara.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-ara.pdf?sequence=13&isAllowed=y
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مخاطر 
 متوسطة 

مخالطة   في ظل  تؤّدى  مهام  أو  وظائف 
والزوار   المرضى  مع  لص�قة  متكررة 
والمورِّدین وزمالء العمل، ولكنها ال تتطلب 

تَ�ه في  أشخاص معروف أو ُ�شاالتصال �
. وفي  2-سارس -یروس �وروناإصابتهم �ف

البیئات التي �كون فیها االنتقال المجتمعي 
للفیروس معروفًا أو مشتبهًا ف�ه، قد ینطبق  
مستوى المخاطر هذا على العاملین الذین  
یتواصلون �صورة متكررة ولص�قة في إطار  
مرفق   داخل  آخر�ن  أشخاص  مع  العمل 

ا  المجتمللرعا�ة  في  أو  المحلي  لصح�ة  ع 
عب الحفاظ على مسافة بدن�ة حیث قد �ص

بها   تنتقل  ال  التي  البیئات  في  أما  آمنة. 
�شمل   فقد  المحلي،  المجتمع  في  العدوى 
هذا السینار�و االتصال المتكرر الوثیق مع  
أو   معروف  مناطق  من  قادمین  أشخاص 

 ُ�شتَ�ه �حدوث انتقال مجتمعي بها.

   :الصح�ة المرافق 

مرضى الع�ادات الخارج�ة �استخدام  ز�ارات الم�اشرة لالنظر في بدائل لل •
 تقد�م الخدمات الصح�ة عن �ُعد حیثما �ان ذلك ممكنًا ومناس�ًا؛

أماكن  • في  تعدیالت  و�جراء  وحواجز،  العطس،  من  واق�ة  سواتر  توفیر 
 ؛العمل ومراعاة التهو�ة الطب�ع�ة أو الم�كان�ك�ة دون إعادة تدو�ر

المشتَ�ه في إصابتهم   رُّف الم�كِّر على المرضى تنظ�م الفحص والفرز للَتع •
 �ة مصادر العدوى؛ قار م، والتنفیذ السر�ع لتدابیر 19–د�كوفی

 تنظ�ف البیئة المح�طة وتطهیرها �انتظام؛   اتتنظ�م عمل� •
الزوار   • تقیید  مثل  االجتماعي،  واالختالط  الزحام  لتجنب  تدابیر  اتخاذ 

 مناطق ال ُ�سمح للمرضى بدخولها؛وتحدید 
ج�ع العاملین على مراعاة الت�اعد البدني اآلمن عند عدم ارتداء معدات شت •

 الحما�ة الشخص�ة (مثًال في غرف االستراحة ومطاعم الخدمة الذات�ة)؛
توفیر التدر�ب على الوقا�ة من العدوى ومكافحتها وتوفیر معدات �اف�ة  •

 كمًا ونوعًا للحما�ة الشخص�ة؛ 
 ة.وضع س�اسات مرنة لإلجازات المرض� •

   :العاملون 

 ال�قاء في المنزل في حالة اإلصا�ة بوعكة؛   •
 مراعاة نظافة الیدین والجهاز التنفسي؛ •
وفقًا   • الشخص�ة  الحما�ة  معدات  من  وغیرها  الطب�ة  الكمامات  ارتداء 

 الرعا�ة للمرضى.  قد�ملمهامهم وتطبیق االحت�اطات الق�اس�ة عند ت

   :المرضى والزوار والمورِّدون 

 ین والجهاز التنفسي؛ة الصح�ة للیدمراعاة النظاف •
في البیئات التي یوجد بها انتقال مجتمعي أو بؤر و�ائ�ة، ارتداء �مامات   •

 ماش�ة. طب�ة أو قُ 
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لفرز السر�ري مع إجراء مقابالت شخص�ة  ا مخاطر عال�ة  

عالمات  من  �عانون  الذین  للمرضى 
�وفید مناطق 19- وأعراض  تنظ�ف  ؛ 

مناطق   الفحص والعزل؛ دخول الغرف أو
أو   معروف  مرضى  �شغلها  التي  العزل 

�كوفید إصابتهم  في  إجراء  19-ُ�شتَ�ه  ؛ 
فحص بدني وتقد�م رعا�ة م�اشرة ال تنطوي  

له�اء الجوي لمرضى  ات مولِّدة لعلى إجراء
�كوفید إصابتهم  في  ُ�شتَ�ه  أو  -معروف 

التنفُّسي؛ 19 الجهاز  عینات  تداول  ؛ 
أ التنفسي  الجهاز  إفرازات  مع  و التعامل 
�وفید مرضى  من  النفا�ات  أو   -اللعاب 

؛ نقل أشخاص معروف أو ُ�شتَ�ه في  19
�كوفید مصابون  الفصل    19-أنهم  دون 
�ف ما  لراكب؛ التنظالمادي بین السائق وا

في   المشت�ه  المرضى  نقل  عمل�ات  بین 
 .19-إصابتهم �كوفید

   :المرافق الصح�ة 

لعدوى ومكافحتها، وتوفیر تنفیذ ضوا�ط هندس�ة و�یئ�ة و�دار�ة لـلوقا�ة من ا  •
 للحما�ة الشخص�ة؛  معدات �اف�ة �مًا ونوعاً 

الهواء  توفیر تهو�ة ُمَحّسنة دون إعادة تدو�ر، مع تصم�م اتجاه تدفقات   •
 من "نظ�ف إلى أقل نظافة"؛ 

 تنظ�ف البیئة المح�طة وتطهیرها �انتظام؛   اتتنظ�م عمل� •
االجتماعي • واالختالط  االكتظاظ  لتجنب  تدابیر  تواجد    اتخاذ  ولتقیید 

 العاملین غیر األساسیین والزوار؛ 
توفیر التدر�ب المنتظم على الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، �ما في ذلك   •

 استخدام معدات الحما�ة الشخص�ة؛ التدر�ب على 
 وضع س�اسات مرنة لإلجازات المرض�ة. •

   :العاملون الصحیون والقائمون على الرعا�ة

الش • الحما�ة  معدات  االحت�اطات  استخدام  أساس  على  المرت�طة خص�ة 
للعینین) وتطبیق   قفاز، واٍق  العدوى (كمامة طب�ة، رداء طبي،  �انتقال 

 االحت�اطات الق�اس�ة عند توفیر الرعا�ة للمرضى؛  
 ال�قاء في المنزل في حالة اإلصا�ة بوعكة؛   •
 التنفسي.مراعاة النظافة الصح�ة للیدین والجهاز  •

   :دون المرضى والزوار والمورِّ 

 ماش�ة؛�مامة طب�ة أو قُ  ارتداء •
 مراعاة النظافة الصح�ة للیدین والجهاز التنفسي. •
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عال�ة   مخاطر 
 جدًا  

  19-العمل مع مرضى مصابین �كوفید
حیث ُتَؤدَّى �شكل متكرر إجراءات مولِّدة 

لله�اء الجوي (مثل التنبیب القصبي،  
والتهو�ة غیر ال�اضعة، وَ�ضع الرغاَمى،  

قلبي الرئوي، والتهو�ة الیدو�ة  واإلنعاش ال
قبل غرز األنابیب، وحّث القشع البلغمي، 

وتنظیر القص�ات، و�جراءات التشر�ح، 
و�جراءات طب األسنان التي تستخدم  

معدات مولِّدة للرذاذ)؛ العمل مع أشخاص 
مصابین في أماكن مغلقة ومزدحمة دون  

 .تهو�ة �اف�ة

   :المرافق الصح�ة 

�ة من العدوى ومكافحتها، وتوفیر �یئ�ة و�دار�ة لـلوقاتنفیذ ضوا�ط هندس�ة و  •
 معدات �اف�ة �مًا ونوعًا للحما�ة الشخص�ة؛ 

الكفاءة  توفیر   • عال�ة  الهواء  جس�مات  مرشحات  مع  الم�كان�ك�ة  التهو�ة 
 دون إعادة تدو�ر؛ 

تواجد   • ولتقیید  االجتماعي  واالختالط  االكتظاظ  لتجنب  تدابیر  اتخاذ 
 ن والزوار؛ العاملین غیر األساسیی

توفیر تدر�ب منتظم �شأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها والتدر�ب على   •
 ا�ة الشخص�ة؛ ارتداء وخلع معدات الحم

 وضع س�اسات مرنة لإلجازات المرض�ة. •

   :العاملون 

 ال�قاء في المنزل في حالة اإلصا�ة بوعكة؛   •
 مراعاة النظافة الصح�ة للیدین والجهاز التنفسي؛ •
أو    FFP2أو    N95ص�ة (قناع التنفس  الحما�ة الشخ  استخدام معدات •

FFP3  ،  (مئزر للعینین،  واٍق  قفاز،  طبي،  االحت�اطات رداء  وتطبیق 
 الرعا�ة للمرضى. قد�مالق�اس�ة عند ت

IPC:  الوقا�ة من العدوى ومكافحتها؛PPE: .معدات الحما�ة الشخص�ة 

ین�غي أن �كون ع المحلي  في المرافق الصح�ة وفي المجتم  2-سارس-فیروس �ورونا  نشر المعلومات �شفاف�ة وفي الوقت المناسب عن انتقالإن  
 جزءًا ال یتجزأ من الوقا�ة األول�ة في جم�ع فئات المخاطر. 

�سبب �بر السن أو الحاالت المرض�ة    19- دوقد �كون �عض العاملین الصحیین أكثر عرضًة لإلصا�ة �اعتالل شدید من جراء مرض �وفی
الق�ام �مهام ذات مستو�ات مخاطر متوسطة أو عال�ة أو عال�ة جدًا وفقًا  )14(الحمل  السا�قة أو   . وال ین�غي أن ُ�طلب من هؤالء العاملین 

 .  )3(لتوص�ات منظمة الصحة العالم�ة 

�عودون إلى مكان العمل  لمتطوعون والمتدر�ون أو المتخرجون حدیثًا أو الذین  وقد یتعرض �عض العاملین في مجال الصحة، وال س�ما الطالب وا 
أكبر ألنهم غیر معتادین على إجراءات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها أو یرتكبون أخطاًء أثناء ممارسة المهارات �عد مرور وقت، لمخاطر فرد�ة  

عم المنتظم وفقًا لتوص�ات دوار �الصورة المناس�ة، مع وضع أحكام لإلشراف الدا المكتس�ة حدیثًا. و�ن�غي النظر في تفو�ض المهام وتعیین األ
 .  )16، 3(ظمة العمل الدول�ة منظمة الصحة العالم�ة ومن

فعال�ة أنظمة التهو�ة الخاصة بها. وعند اتخاذ أي قرار �شأن ما إذا �ان ین�غي  مدى و�تعین أن تتشاور المرافق الصح�ة �افًة مع الخبراء لتقی�م 
از المختلط) أو التهو�ة الم�كان�ك�ة �جب أن یوضع في االعت�ار: المناخ، �ما في ذلك اتجاه  استخدام التهو�ة الطب�ع�ة أو الهجینة (ذات الطر 

. و�ن�غي أن ُتؤّدى اإلجراءات المولِّدة لله�اء الجوي في غرف  )15(التهو�ة وتكلفته    دى الحاجة إلى نظام الر�اح السائدة؛ والرسم الهندسي؛ وم
 .  ) 11(الهواء  ذات قدرات واعت�ارات خاصة مناس�ة لتجدید 

 البد منداخل العمل وخارجه دون وقا�ة �اف�ة. و   19-تشج�ع العاملین الصحیین على اإلبالغ عما إذا �انوا قد تعرضوا لمرض �وفید  جبو�
.  )17(�ة  حّري هذه التعّرضات وتقی�مها و�دارتها على أساس �ل حالة على حدة �استخدام البروتو�ول الموصى �ه من ِقَبل منظمة الصحة العالمت
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العاملین    إصا�ةلعدوى والعودة إلى العمل وفقًا لتوص�ات المنظمة �شأن الوقا�ة من  التدبیر العالجي ل �  المتعلقةإجراءات المتا�عة    البّت فيو�ن�غي  
 .  )2(ها وتدبیرها عالج�ًا �شفو �العدوى الصحیین 

  حاالت العدوى المهن�ة األخرى 

لمخاطر ُمعد�ة أخرى، ساس�ة، قد یتعرض العاملون الصحیون  وتوفیر الخدمات الصح�ة األ  19-�كوفید  أثناء تقد�م الرعا�ة للمرضى المصابین
�ان مثل مسبِّ�ات األمراض المنقولة �الدم والسل. ولذلك، فإن الوقا�ة من حاالت العدوى المهن�ة ومكافحتها في صفوف العاملین الصحیین یتطل

عدوى ومكافحتها التي تضم  الصحة المهن�ة و�رامج الوقا�ة من ال  دوائرللضوا�ط والتعاون الوثیق بین    نهجًا شامًال، مع مراعاة التسلسل الهرمي
 الوقا�ة من العدوى المهن�ة. الرام�ة إلىالتسلسل الهرمي لضوا�ط المخاطر  1. و�حدد اإلطار )19،  18، 2(مهنیین مدر�َّین 

 الوقا�ة من العدوى المهن�ة لىالرام�ة إالتسلسل الهرمي لضوا�ط المخاطر  -1اإلطار 

التعرض   لوقا�ة منین�غي أن �كون هدف تدابیر الوقا�ة من العدوى المهن�ة هو تحقیق االتساق مع التسلسل الهرمي للضوا�ط المستخدمة عادًة ل
من خالل الض�ط الهندسي   ینلألخطار المهن�ة. و�عطي التسلسل الهرمي للضوا�ط أولو�ة للتدابیر شدیدة الفعال�ة، مثل حما�ة جم�ع العامل
 .  )20( واإلداري، بدًال من الر�ون فقط إلى التدابیر التي تعتمد على السلوك الفردي، مثل االلتزام �الحما�ة الشخص�ة 

القضاء على المخاطر. القضاء على التعرض للمخاطر المعد�ة في بیئة العمل هو أكثر الضوا�ط فعال�ة. وقد �كون ذلك من خالل   )أ
 عد، أو تقد�م الخدمات الصح�ة عن ُ�عد من مكاتب فرد�ة أو التداول عن ُ�عد.  �ُ  العمل عن

 
الضوا�ط الهندس�ة/البیئ�ة. إذا لم �كن من الممكن إزالة المخاطر من مكان العمل، ین�غي اتخاذ تدابیر لتجنُّب انتشار العامل الممِرض  )ب

من خالل تصم�م ه�كلي ُمَك�َّف ل�ساعد على تدفق المرضى والفصل  ل وتر�یزه في بیئة العمل أو الحّد منه. وذلك على سبیل المثا
. ومن العناصر األخرى الحاسمة توفیر التهو�ة الكاف�ة، )21،  11(المكاني لعزل المرضى، وتصم�م األجنحة و�عادة استخدامها  

اق�ة من العطس، واألجهزة المؤمَّنة لو والممارسات واله�اكل األساس�ة لإلصحاح، وتكنولوج�ا "عدم اللمس"، والس�اجات والحواجز ا 
 . ) 23 ، 22( للحقن �اإلبر، واإلدارة اآلمنة لنفا�ات الرعا�ة الصح�ة 

 
عمل مثل: قصر الدخول إلى مكان العمل على العاملین األساسیین الذین  القد یلزم اتخاذ تدابیر لتغییر طر�قة    الضوا�ط اإلدار�ة. )ج

العاملین من بیئات   حو�ل، وتجنُّب تللمناو�ة  ة؛ وضمان ساعات عمل مناس�ة؛ ووضع قوائمددتلّقوا تدر��ًا أكسبهم مهارات وقائ�ة مح
 انتقال عال�ة إلى منخفضة.  

 
للراحة؛ واإلمهال بین  العمل؛ وتخص�ص فترات  لتلب�ة متطل�ات  احت�اط�ة  المفیدة األخرى إضافة قدرات �شر�ة  وتشمل الضوا�ط 

سب؛ واإلشراف الداعم، والتدر�ب 'في الوقت المناسب تمامًا' وتجدید المعلومات �شأن ممارسات النو�ات؛ وتفو�ض المهام �الشكل المنا
العدوى ومكاف ؛ ومنح إجازات مرض�ة وسنو�ة مدفوعة األجر؛  )24(حتها؛ و�جراءات لرصد األداء وتقد�م مالحظات  الوقا�ة من 

 لحجر الصحي الذاتي والعزل الذاتي، دون فقدان الدخل.م لاعهإخضأو    أصیبوا بوعكةووضع س�اسات إل�قاء العمال في منازلهم إذا  
 

ین�غي اتخاذ تدابیر لحما�ة فرادى العاملین الصحیین من التعرض، �ما في ذلك توفیر    االستخدام األمثل لمعدات الحما�ة الشخص�ة.  )د
ونوع اإلجراء الذي یتعین تنفیذه ومخاطر معدات �اف�ة ومجهزة على النحو المناسب للحما�ة الشخص�ة، استنادًا إلى تقی�م المخاطر  

والرصد  التدر�ب  توفیر  أ�ضًا  المهم  ومن  ما.  إجراء  أثناء  الشخص�ة    العدوى  الحما�ة  لمعدات  السل�م  االستخدام  �شأن  المناسبین 
ت التقن�ة الق�اس�ة  . و�ن�غي أن تتقّید معدات الحما�ة الشخص�ة المستخدمة للوقا�ة من العدوى المهن�ة �المواصفا)12(والتخلص منها  

)25(  . 
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یق احت�اطات مع�ار�ة للحّد من خطر سر�ان األمراض المنقولة �الدم وغیرها من مسبِّ�ات األمراض  وفي جم�ع بیئات رعا�ة المرضى، یتعین تطب 
 .  )26(من مصادر معروفة وغیر معروفة على حد سواء وفقًا لتوص�ات منظمة الصحة العالم�ة 

بها على النحو المحدد في برنامج التمن�ع الوطني    في تلّقي اللقاحات الموصى  19-جائحة �وفید  أثناءعاملون الصحیون  و�ن�غي أن �ستمر ال
 . )28(. وتوصي المنظمة أ�ضًا بتشج�ع العاملین الصحیین على تناول لقاح مضاد لألنفلونزا الموسم�ة  ) 27(وتوص�ات منظمة الصحة العالم�ة  

 الحما�ة الشخص�ة  االستخدام المطّول لمعدات 

صصة لالستخدام لفترات زمن�ة قصیرة عندما ال �مكن تجنب التعرض للمخاطر أو الس�طرة من حیث المبدأ، فإن معدات الحما�ة الشخص�ة مخ
، قد �فرض ثقل أع�اء العمل وتدفقات المرضى ونقص معدات الحما�ة الشخص�ة على العاملین  19-علیها �طر�قة أخرى. وفي س�اق �وفید

 طو�لة.  زمن�ة لصحیین ارتداء معدات الحما�ة الشخص�ة لفترات ا

.  )29(یر األ�حاث إلى أن االستخدام المطول للقفازات والتنظ�ف الصحي المتكرر للیدین قد �سبب أو �فاقم األكز�ما الموجودة في الیدین  وتش
تكرار وضع الكر�مات  �ما �عد اط�ة أو مصنوعة من النتر�ل. و�ذا �ان العامل الصحي لد�ه حساس�ة للمطاط، ُینَصح �استخدام قفازات غیر مط

تكون المنتجات المحتو�ة على النفط ضارة لسالمة القفازات المطاط�ة و�ن�غي تجّنب    وقدجیدة لتقلیل ته�ُّج الیدین.  ال  اتممارسال  منالمرط�ة  
 جلد إلى الرعا�ة الطب�ة. طفح جلدي مستمر أو أعراض التهاب�ة لل. و�ن�غي إحالة العاملین الصحیین المصابین �)30(استخدامها للعنا�ة �ال�شرة 

على أن االستخدام المطول لمعدات الحما�ة الشخص�ة �غرض وقا�ة الجهاز التنفسي والعینین (الكمامات وأقنعة التنفس والنظارات   وثمة دالئل
الجلد التماّسي، والشري   َحّب الش�اب، و�صا�ات الضغط، والتهابالواق�ة) �مكن أن �سبب أ�ًضا أضرارًا للجلد: مثل الحكة، والطفح الجلدي ،و 

تزو�د العاملین الصحیین �معدات مجهزة  في  الممارسات الجیدة    تتمثل إحدى. ولتقلیل مخاطر تلف الجلد،  )31( وتفاقم األمراض الجلد�ة السا�قة  
داء معدات واق�ة قبل ارت  هالمالمكان؛ ووضع مرط�ات أو  �شكل صح�ح للحما�ة الشخص�ة، تجن�ًا لالحتكاك المستمر أو الضغط على نفس  

وذلك  م،  للوجه من أجل التلیین وتقلیل االحتكاك بین الجلد والكمامات أو النظارات الواق�ة؛ وتجنُّب استخدام نظارات واق�ة ض�قة أكثر من الالز 
 .  )31(ألنها �مكن أن ُتلِحق الضرر �الجلد و�توّلد عنها تضبیب 

كاملة) �ح�س الواق�ة  ال ُحلل  أو الأغط�ة الرأس،  أو  كمامات،  أو الطب�ة،  ال�ة  ردِ كاألالشخص�ة الكاملة (دات الحما�ة  المطول لمعخدام  االستكما أن  
ماء،  الحرارة والعرق، و�حّد من التبر�د ال�خري للجسم و�مكن أن یؤدي إلى اإلجهاد الحراري (الطفح الجلدي الحراري، وتشنجات العضالت، واإلغ

القفازات المزدوجة الط�قة، أو واق�ات )32(كل�ة و�نهاك الحّر)  رهاق، وانه�ار العضالت اله�واإل الُحَلل الواق�ة الكاملة، أو  . وال یلزم استخدام 
ال)،  األحذ�ة، أو أغط�ة الرأس الواق�ة التي تغطي الرأس والرق�ة �تلك المستخَدمة في س�اق فاش�ات مرض الفیروس الخ�طي (مثل فیروس اإلیبو 

 .  )12(  19- في رعا�ة مرضى �وفید

وتوصي منظمة الصحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة �ضرورة ُنصح العاملین الصحیین المعّرضین لخطر اإلجهاد الحراري برصد أعراض  
معدات الحما�ة الشخص�ة    امل�ك  . و�ن�غي أن �كون الوقت المنقضي)33(األمراض المتصلة �الحرارة، �ما في ذلك مراق�ة لون وحجم إدرار البول  

 محدودًا مع الترتیب للراحة في منطقة �اردة. و�تعین توفیر م�اه شرب مأمونة و�اردة �اف�ة لجم�ع العاملین في مجال الصحة.   

 استخدام المطهرات 

ین في مجال الصحة وعمال النظافة  قد یؤدي االستخدام المتزاید للمطهرات في المرافق الصح�ة وفي األماكن العامة إلى آثار سامة بین العامل
. وقد ینتج عن ذلك ته�ُّج األنف والعینین، وضیق الصدر، والصفیر، وصعو�ة التنفس، وته�ُّج الجلد. و�جب تحضیر محالیل والصرف الصحي

 في مناطق جیدة التهو�ة، مع تجُنب خلط مطهرات مختلفة.   ةصانعجهة الات واستخدامها وفقًا لتوص�ات الالمطهر 

الموانع الطب�ة، وتدر�بهم على االستخدام اآلمن للمطهرات، �حدد  إخضاع العاملین الصحیین الضالعین في إعداد واستخدام المطهرات لتقی�م    �غيو�ن
األفراد    �ة الكاف�ة، و�رشادهم �شأن استخدامها على النحو السل�م. وال توصي منظمة الصحة العالم�ة برَش وتزو�دهم �معدات الحما�ة الشخص

 .  )22(مطهرات (مثًال داخل نفق أو خزانة أو غرفة) تحت أي ظرف من الظروف ال�
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 ه أدائ ه وتنظ�مالمخصص ل وقت الأع�اء العمل و 

، قد �عمل العاملون الصحیون ساعات طو�لة مع تحمُّل أع�اء عمل أثقل وطأة وعدم توفر الوقت الكافي للراحة واالستجمام.  19-جائحة �وفید  أثناء
دي هذه المتطل�ات إلى التعب المزمن ونقص الطاقة مع قلة ال�قظة والتنسیق والكفاءة؛ وز�ادة وقت رد الفعل؛ وضعف اإلدراك  و�مكن أن تؤ 

 االنفعالي أو تغیرات المزاج.  والكلل 

لتوظ�ف، والتوز�ع العادل  و�لزم إجراء تخط�ط استرات�جي للقوى العاملة في مجال الصحة، مع توفیر الدعم و�ناء القدرات لضمان تأمین مستو�ات ا
القوى العاملة    اتس�اسة العالم�ة، �عنوان "لمنظمة الصح  ألع�اء العمل، و�دارة وقت العمل وتنظ�مه وفقًا للتوص�ات الواردة في اإلرشادات المبدئ�ة

 . )3(  2020�انون األول/د�سمبر  3رة في منشو "، ال19-الصح�ة و�دارتها في س�اق االستجا�ة لجائحة �وفید

ساعات العمل العاد�ة إال مؤقتًا وفقًا  تعلقة ��استثناءات من األحكام الم  َصرَّح، ال �ُ 19-ي حالة إعالن حالة طوارئ عامة، مثل جائحة �وفیدفو 
عمل�ًا، . و�تعین اتخاذ تدابیر من أجل التنظ�م األمثل لساعات العمل والنو�ات وفترات الراحة، حس�ما �مكن  )34( لتوص�ات منظمة العمل الدول�ة  

 ).  2استنادًا إلى األوضاع المحل�ة (اإلطار 

 

 توص�ات منظمة الصحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة للوقا�ة من اإلرهاق أثناء حاالت الطوارئ  -2اإلطار 

ساعات، في    10ا  ساعات، أو أر�ع نو�ات مدة �لٍّ منه  8العمل على أساس خمس نو�ات مدة �لِّ منها  من المقبول عادًة    أطوال النو�ات.
النو�ات أحد عوامل خطر اإلصا� لفترة  األسبوع. و�مثل طول  الممتّد  العمل  قد یتطلب  العمل،  یوم�ًا ساعة   12ة �اإلرهاق. وت�عًا ألع�اء 

مثًال)    تخص�ص أ�ام تتخللها فترات للراحة �معدل أكثر تواترًا. وخالل فترات المساء واللیل، �كون العمل في نو�ات قصیرة (ثماني ساعات
.  )33(م عن العمل اللیلي �سبب النعاس لیًال وعدم �فا�ة النوم أثناء النهار  أفضل من العمل في نو�ات طو�لة. وذلك الشتداد التعب الناج

وف (من الص�اح إلى ما �عد الظهر إلى اللیل)، مع مراعاة أفضل�ات العاملین والظر   يأمام�اتجاه  و�ن�غي إعطاء األفضل�ة لتعاقب النو�ات  
 . )35(المحل�ة 

طول النو�ات. فالنو�ات على أساس  النو�ات التي تنطوي على مهام عمل أخف وأثقل. ودراسة متطل�ات العمل  بین  موازنة  ال  أع�اء العمل.
مواجهة    لمدة اثني عشر ساعة أكثر قابل�ًة ألداء المهام "األخف" (على سبیل المثال األعمال المكتب�ة). وتساعد نو�ات العمل األقصر على 

 . )33(أو اإلجهاد البدني أو البیئات القاس�ة أو التعرض لمخاطر أخرى تتعلق �الصحة أو السالمة   التعب الناجم عن العمل المكثف للغا�ة

ساعات متتال�ة على األقل في الیوم من   10وضع س�اسات �شأن مدة ساعات العمل وفترات الراحة (على سبیل المثال،  الراحة واالستجمام.
یومًا متتال�ة من العمل). و�عّد توفیر   14ساعة من الراحة �عد    48ساعات من النوم، و  8-7وقات الراحة المحمّ�ة للحصول على ما بین  أ

قلیلة لمدة  الراحة  الساعة) أثناء العمل الشاق أكثر فعال�ًة لمقاومة التعب من فترات    2- 1فترات راحة قصیرة متكررة (على سبیل المثال �ل  
لتخص�ص یوم أو یومین �املین من الراحة عقب خمس نو�ات متتال�ة مدة �لٍّ منها   طالتخط�ول لتناول الوج�ات. و والسماح �فترات أطأطول.  

ساعة    12نَظر في إعطاء یومین من الراحة �عد ثالث نو�ات متتال�ة مدة �لٍّ منها  الساعات. و   10ساعات أو أر�ع نو�ات مدة �لٍّ منها    8
)33(  . 

الحصول على خدمات الطعام أو الوج�ات  �مكن بهاملین الصحیین أثناء عمل�ات الطوارئ و�ذا أمكن، ُتَوفَّر أماكن إقامة للعاضرورة، وعند ال 
والوسائل الترفیه�ة، مع الحفاظ على الت�اعد البدني وغیر ذلك من تدابیر الصحة العامة للوقا�ة من    الصرف الصحيمرافق  توفیر  الجاهزة، و 

 . )33(  19-كوفید
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 والتمییز والوصم  تحرُّشالعنف وال

وتشمل عوامل الخطر األكثر انتشارًا للعنف  iv.19-شهدت حوادث العنف والمضا�قة ضد العاملین في مجال الصحة تزایدًا خالل جائحة �وفید
نقل التكهنات السلب�ة، وتدابیر  في مكان العمل على نطاق القطاع الصحي اإلجهاد والتعب، وطول أوقات انتظار المرضى، واالكتظاظ، وعبء

ع المخالطین أو عدم السماح �الوصول إلى  الحجر الصحي أو العزل)، وتَت�َّ   (مثل وضع األفراد في مرافق  19-الوقا�ة والمكافحة الخاصة بـكوفید
 .  )36(جثث األح�اء المتوفین. و�مكن أن تؤدي هذه العوامل مجتمعًة إلى مز�د من التوترات والعنف 

�العدوى داخل  ًا لونظر  أ�ضًا على أنهم �شكلون تهدیدًا  إلیهم  ُینظر  فقد  العاملین الصحیین من األشخاص المحتمل أن �كونوا مصابین،  قرب 
لمجتمع المحلي، و�التالي یواجهون الوصم والتمییز. و�تعرض العاملون في مجال الصحة لخطر العنف والمضا�قة في مكان العمل و�ذلك في  ا

. وقد ُیز�د ارتداء مال�س العمل، أو غیرها من العالمات التي تجعل من السهل التعرُّف على  )37(لعمل ومنه وفي المجتمع المحلي  طر�قهم إلى ا
 . )37(ملین في مجال الصحة، من خطر التعرُّض للوصم أو التمییز أو العنف والمضا�قة من جانب الجمهور العا

�ة واست�قاء الموظفین، وعلى الرفاه العقلي والبدني  ل لهما آثار سلب�ة على تنظ�م الخدمات الصحوقد تبیَّن أن العنف والتحرش في مكان العم
إلى أن العاملین الصحیین الذین �ضطلعون �أدوار    ) 38(�م الرعا�ة الصح�ة. وخلصت مراجعة منهج�ة  للممارسین الصحیین، وعلى نوع�ة تقد

ئل والعاملین �غرف الطوارئ واألط�اء وأولئك الذین �عملون لساعات طو�لة أو نو�ات لیل�ة،  تقد�م الخدمات، مثل الممرضات والمستجیبین األوا
مو الرعا�ة الذ�ور ضحا�ا للعنف  أكثر عر  الجسدي، في حین أن مقدمي الرعا�ة اإلناث ضة للخطر. ومن األرجح إلى حد ما أن �ص�ح مقدِّ

الجنسي. وقد �كون العاملون الصحیون من األقل�ات اإلثن�ة وغیرها من مجموعات   معرَّضات بدرجة أكبر لخطر التعرض للتحرش الجنسي والعنف
 ه خاص. األقل�ات للخطر بوج

والقضاء علیها قدر اإلمكان. وقد أدخلت �عض البلدان تشر�عات و�ن�غي منع ظواهر العنف والتحرش والتمییز والوصم ضد العاملین الصحیین  
لعاملین  ال وتوفیر الحما�ة التنظ�م�ة للعاملین في مجال الصحة، لمنع ظواهر العنف والتحرش واالنتقام ضد امحددة، وذلك مثًال بتجر�م هذه األفع

المحل�ة اعتماد م�ادرات �شأن إشراك المجتمعات المحل�ة والتواصل  . و�مكن للحكومات الوطن�ة والسلطات  )39(في مجال الصحة والقضاء علیها  
لمنع   بدو معها وتبني معاییر سلو��ة  الجمهور واالعتراف  احترام  تعز�ز  و�التالي  المجتمع،  العمل وفي  الصحیین في مكان  العاملین  ر  وصم 

 توص�ات دول�ة لمعالجة هذه المسألة.  3. و�عرض اإلطار )40( العاملین الصحیین 

 

 
iv   لمقبولة، أو التهدیدات العمل على أنه "مجموعة من السلو��ات والممارسات غیر ا"العنف والتحرش" في عالم    �شأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل  190االتفاق�ة رقم  ُتَعرِّف  

نوع  أساس  إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على  أو تؤدي أو ُ�حتَمل أن تؤدي  ، تهدف  رتتكرّ أو    ةواحدت مرة  حدثبها، سواء    المرت�طة
 ي. ضًا مسؤول�ات السلطات الوطن�ة وجهات العمل على التوالالجنس". وتحدد االتفاق�ة أ�

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712157.pdf
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 )42ˇ 41(التوص�ات الدول�ة �شأن التصدي للعنف والتحرش في مكان العمل في قطاع الصحة  -3 اإلطار

العاملین وممثلیهم وتنفیذها ورصدها،   • العنف والتحرش والتمییز والوصم �مشار�ة  العمل لمنع ومكافحة  تصم�م س�اسة في مكان 
 الموظفین، �ما في ذلك اإلدارة، على علم بها وأن یلتزموا بها.وضمان أن �كون جم�ع 

 .وضع إجراءات لحظر التمییز والتحرش وتعز�ز المعاملة العادلة للعاملین •
 توفیر إحاطات و�وادر أمن�ة في المناطق األشد عرضة للخطر.  •
 الق�ام �م�ادرات لز�ادة الوعي وتوفیر التدر�ب �شأن العنف والتحرش. •
 ات دق�قة وفي الوقت المناسب للموظفین والمرضى للحّد من الل�س والضغوط.توفیر معلوم •
 ت�س�ط تدفق المرضى وتجنب االزدحام وأوقات االنتظار. •
 إلى مكان العمل والخروج منه �شكل مأمون وتخص�ص مخارج للطوارئ َ�سُهل التعرُّف علیها.لوصول ضمان ا •
ُتستخَدم في حالة الهلع، وهواتف، وأجهزة استدعاء، وأجهزة السلكي �الموجات القصیرة) حیث ُیتوقَّع توفیر أنظمة إنذار (مثل أزرار   •

 حدوث خطر.
 للوم، والتحقیق فیها والتصدي لها. ف والوصم والتمییز في بیئة خال�ة من اوضع بروتو�والت لإلبالغ عن حوادث العن •
مي الشكاوى والضحا�ا وال •  شهود والمبلغین عن المخالفات من اإلیذاء أو االنتقام وضمان حما�ة السر�ة. اتخاذ تدابیر لحما�ة مقدِّ
 تقد�م المساعدة والمشورة والدعم سرًا لضحا�ا العنف والتحّرش والوصم.   •
 راء تقی�م منتظم لمخاطر العنف والتحّرش �التشاور مع العاملین وممثلیهم. جإ •
�ر�ة أثناء االنتقال إلى العمل وعند ارت�اد األماكن العامة أو قطاعات اُألَسر  تجنب ارتداء الزي الرسمي أو غیره من المال�س السر  •

 المع�ش�ة أو المجتمعات المحل�ة ألس�اب غیر مهن�ة. 

 

 ي االجتماعي والدعم النفس  الصحة النفس�ة

إلى إمكان�ة تأثُّر الصحة والعاف�ة النفس�ة للعاملین الصحیین في س�اق   ) 43(�اإلضافة إلى الضغوط المذ�ورة أعاله، خلص استعراض منهجي  
م، وعدم �فا�ة الدعم  . وقد �كون السبب في ذلك هو االتصال �المرضى المصابین، والعوائق المتصورة التي تحول دون الق�ام �عمله19-كوفید
 �مي، والنقل القسري إلى وظائف ذات مستو�ات أعلى من المخاطر، وانعدام الثقة في تدابیر الحما�ة، والعمل في قطاع التمر�ض.  التنظ

التدر�ب، وقلة  التعل�م، وعدم �فا�ة  النفس�ة للعاملین الصحیین انخفاض مستو�ات  الخبرة   وتشمل عوامل الخطر الشخص�ة التي تهدد الصحة 
�موظف بدوام جزئي، وز�ادة الوقت الذي �مض�ه العامل في الحجر الصحي، والعزلة االجتماع�ة، وتواجد أطفال في المنزل،  السر�ر�ة، والعمل  

 .  وانخفاض دخل األسرة المع�ش�ة، وصغر السن، والجنس األنثوي، وحاالت االعتالل الصحي البدني، وتأثیر الجائحة على نمط ح�اتهم الشخصي

و�مثل ضعف الكفاءة الذات�ة الشخص�ة المتصور ووجود تار�خ من الضائقة النفس�ة أو اضطرا�ات الصحة النفس�ة أو تعاطي المخدرات عوامل  
خطر أخرى. ومن شأن هذه المخاطر أن تجعل العاملین الصحیین عرضة ألمراض الصحة النفس�ة الشائعة، �ما في ذلك القلق واالكتئاب واألرق 

و�مكن أن تسهم قضا�ا الصحة النفس�ة في انخفاض األداء أو التغیُّب أو استقالة الموظفین أو ارتفاع معدل الدوران، أو انخفاض    . )43،   33(
 .  )44( الكفاءة وز�ادة احتمال حدوث خطأ �شري، مما قد �شكل تهدیدًا لكلٍّ من العاملین الصحیین وسالمة المرضى 

، الصادرة  19-س�اسات و�دارة القوى العاملة الصح�ة في س�اق االستجا�ة لجائحة �وفیدم�ة المبدئ�ة، �عنوان  وتحدد إرشادات منظمة الصحة العال
  . ووفقًا للتوص�ات الدول�ة )3(، تدخالت لدعم قضا�ا الصحة النفس�ة للعاملین الصحیین على المستوى الفردي  2020�انون األول/د�سمبر    3في  

 یر اإلضاف�ة التال�ة لحما�ة الصحة النفس�ة في مكان العمل.  ة وغیرها، ین�غي النظر في التدابالصادرة عن منظمة الصحة العالم�

د للكشف عن الحوادث الخطیرة والتخف�ف من أثرها على الصحة النفس�ة للعاملین الصحیین  •  . )43،  33( تنفیذ تدابیر الترصُّ
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لین من وظائف عال�ة اإلجهاد العاملین الصحیین، ومناو�ة العامتحدیثات دق�قة للمعلومات لجم�ع  ضمان تهیئة تواصل جید وتوفیر •
 ). 44إلى منخفضة اإلجهاد ( 

 . )45(• إشراك العمال عد�مي الخبرة مع زمالء ذوي خبرة وضمان دخول موظفي التوع�ة إلى المجتمع المحلي في شكل ثنائ�ات  •
�صفة سر�ة، �ما  عي وت�سیرها للعاملین في مجال الصحة الصحة النفس�ة والدعم النفسي االجتماضمان توافر الخدمات في مجال   •

 .  )12( عد أو في الموقع في ذلك الخدمات المقدَّمة عن �ُ 
توفیر آل�ات لتحدید ومعالجة حاالت القلق واالكتئاب وغیرها من حاالت الصحة النفس�ة في وقت م�كر و�صفة سر�ة، والشروع في   •

 .  )12(دخالت في الخط األول  ات�ج�ات للدعم النفسي االجتماعي والتاستر 
 .) 12(تعز�ز ثقافة الوقا�ة الصح�ة النفس�ة بین العاملین الصحیین والقائمین على إدارة قطاع الصحة  •
ضمان أن یتمكن العاملون الصحیون الذین �صابون �اضطرا�ات صح�ة نفس�ة و�طلبون المساعدة من العودة إلى عملهم دون وصم  •

 .)45(أو تمییز 

 والنظافة الصح�ة والراحة  يالصح الصرفمرافق 

لرعا�ة: داخل المناطق المخصصة الرتداء  ین�غي توفیر مرافق مجهزة للنظافة الصح�ة للیدین �ستخدمها جم�ع العاملین الصحیین في �ل نقاط ا
ث یتم التعامل مع نفا�ات  وخلع معدات الحما�ة الشخص�ة؛ وفي المراح�ض وغرف النظافة الشخص�ة والنظافة الصح�ة أثناء فترة الطمث، وحی

ون، والمناشف النظ�فة ذات االستخدام الرعا�ة الصح�ة. وضمان توافر مرافق غسل الیدین �الم�اه الجار�ة النظ�فة ومنتجات نظافة الیدین (الصاب
 جم�ع نقاط الرعا�ة.   ٪ من الكحول متوفرة في80-60الواحد). و�ن�غي أن تكون المطهرات الیدو�ة القائمة على الكحول التي تحتوي على 

ا المأمونة، والمراح�ض، ولوازم  الشرب  الراحة واالسترخاء، وم�اه  إلى غرف  الوصول  تتاح جم�ع سبل  أن  والنظافة  و�تعین  الشخص�ة  لنظافة 
عد جسدي آمن ). و�جب أن تسمح هذه المناطق بت�ا46(الصح�ة أثناء فترة الطمث، والغذاء وفرص تناول الطعام والراحة أثناء نو�ات العمل  

 . )3(وتهو�ة �اف�ة 

و�ن�غي تخص�ص غرف للعاملین الصحیین تتوفر بها مراح�ض ومساحة للنظافة الشخص�ة والنظافة الصح�ة أثناء فترة الطمث؛ و�تعین أن تكون 
أو منطقة لغسل المواد  هذه الغرف منفصلة عن تلك المستخدمة من ِقَبل المرضى والزوار. و�جب أن �كون هناك صندوق للتخلص من النفا�ات،  

 .  )3(عادة استخدامها، ومساحة �مكن للنساء االغتسال فیها مع الحفاظ على الخصوص�ة  القابلة إل

و�ن�غي أن تكون هناك بروتو�والت تنظ�ف یوم�ة لضمان نظافة وترتیب أماكن  ومحطات العمل والمعدات والمرافق، مع وضع نظام للتخلص  
 . )34(م تطهیرها من محتو�ات صنادیق القمامة ث

ت، قد تكون هناك حاجة إلى توفیر أماكن إقامة مؤقتة (فنادق/موتیالت أو مقطورات أو خ�ام) بین النو�ات للراحة وممارسة وفي �عض الحاال
قلیل التعرض النظافة الصح�ة. و�مكن أن یؤدي توفیر الخدمات الغذائ�ة ورعا�ة األطفال و�تاحة فرص ترفیه�ة إلى ت�سیر إتاحة العاملین، وت

 .)17(المجتمع، والتخف�ف من اإلجهاد والتعب لإلصا�ة في األسر و 

دائها و�تعین توفیر تسهیالت في مكان العمل �مكن فیها للعاملین الصحیین تغییر مال�سهم عند الدخول للعمل ومغادرته، حتى ال �حتاجوا إلى ارت
  ة لمال�س العمل التي یتم ارتداؤها إلى جانب سر�ر ي عمل�ة غسل المال�س المهن�. و�جب أن ینظم المرفق الصح)46( عند االنتقال منه و�ل�ه  

 .  )47(المر�ض والتي تتالمس معه أو مع بیئته 

 الخدمات الصح�ة المهن�ة

الصحة    ین�غي أن �كون لكل مرفق من مرافق الرعا�ة الصح�ة برنامج للصحة المهن�ة، على النحو المبیَّن في اإلطار العالمي المشترك بین
ف للعاملین  المهن�ة  الصحة  برامج  الدول�ة �شأن  العمل  للصحة  العالم�ة ومنظمة  مناس�ًا  تدر��ًا  �ة  الصحة، وجهة اتصال معّینة ومدرَّ ي مجال 
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ص لمرافق الرعا�ة الصح�ة الكبرى لجنة إلدارة العمل ت�اشر الصحة والسالمة في مكان ا)48(والسالمة المهنیتتین   لعمل،  . و�تعین أن تُخصَّ
 .  )49(ودائرة للصحة المهن�ة لها وظائف وقائ�ة أساس�ة 

، �جب أن تتعاون مراكز التنسیق المعن�ة �الخدمات الصح�ة المهن�ة تعاونًا وث�قًا مع برامج الوقا�ة من العدوى ومكافحتها  19-وفي س�اق �وفید
ة الصحة العالم�ة، �عنوان "الوقا�ة من العدوى التي تصیب العاملین في وضع الس�اسات واإلجراءات ذات الصلة وفقًا لإلرشادات المبدئ�ة لمنظم

. و�اإلضافة إلى ذلك، ین�غي أن تقوم )2(  2020تشر�ن األول/أكتو�ر    30وتحدیدها و�دارتها"، الصادرة في    19-ي س�اق �وفیدالصحیین ف
 مراكز التنسیق ودوائر الصحة المهن�ة �ما یلي: 

أثناء   19-جائحة �وفیدالصحة والسالمة األخرى التي تفاقمها  التعرض في مكان العمل لمخاطر  إجراء تقی�مات منتظمة لمخاطر   •
 العمل، وتقی�م فعال�ة التدابیر الوقائ�ة؛

توفیر تعل�مات وتدر�ب للعاملین �شأن ��ف�ة العمل �طر�قة صح�ة وآمنة، �ما في ذلك منع العنف والوصم واالستخدام اآلمن للمطهرات  •
 النفس�ة والرفاه النفسي؛ وحما�ة الصحة 

اإلضاف�ة لمكافحة المخاطر األخرى البدن�ة والك�م�ائ�ة واإلشعاع�ة والمتعلقة ببیئة العمل والتخف�ف منها  تقد�م المشورة �شأن التدابیر   •
 استنادًا إلى تقی�م المخاطر؛ 

وغیرها من التحصینات استنادًا إلى تقی�م المخاطر   19- تحدید فئات العاملین الصحیین ذات األولو�ة لتلّقي التطع�مات المضادة لكوفید •
 ن العمل والحاالت الطب�ة؛ في مكا

 تنظ�م حمالت للتمن�ع وتسجیل حالة التطع�م؛  •
د صحي للعاملین الضالعین في وظائف ومهام ترتفع فیها مخاطر التعرض لفیروس �ورونا • وغیرها من المخاطر   2-سارس-تنظ�م ترصُّ

 المهن�ة؛
التعرُّض العَرضي لمسب�ات أمراض أخرى، ولمحاقن  و   2-سارس-حّري حاالت التعرض لفیروس �وروناالمشار�ة في ترصد اإلبالغ و  •

 اإلبر وغیرها من األدوات الحادة، والحوادث وأحداث العنف والتحرش، ووضع تدابیر للوقا�ة؛ 
 �ة؛ تقد�م المشورة �شأن شراء أجهزة تقن�ة أكثر أمانًا ومعدات �اف�ة للحما�ة الشخص •
�جراء اخت�ارات وتقد�م مشورة متخصصة للعاملین في مجال الصحة �شأن  ، و 19-تنظ�م رصد العاملین الصحیین لكشف أعراض �وفید •

 القضا�ا المتعلقة �التعرض و�صحتهم؛ 
 دارة والعاملین؛  ضمان استشارة ممثلي العاملین �شأن جم�ع جوانب السالمة والصحة المهنیتین المرت�طة �عملهم لتعز�ز التعاون بین اإل •
 المرفق �شأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، وسالمة المرضى والموارد ال�شر�ة؛ التعاون مع مراكز التنسیق في  •
 ث�اب العمل الرتداء المال�س العاد�ة. املین الصحیین لالستحمام وتغییر تقد�م المشورة �شأن توفیر مرافق مناس�ة للع •

�اقتهم البدن�ة ألداء وظائف ومهام معینة، و�شف أي إعاقة  بیین لتحدید مدى لو�ن�غي تقی�م العاملین الصحیین �صورة سر�ة من ِقَبل مهنیین ط 
، �حتاج �عض العاملین إلى اهتمام 19-قد تهدد على نحو متزاید �اعتالالت أو إصا�ات ناجمة عن حاالت التعرض في العمل. وفي س�اق �وفید

 . و�شمل هؤالء مـا یلي:خاص

طب�ة سا�قة، أو العامالت الحوامل الالئي قد �كّن أكثر عرضة لإلصا�ة  العاملون الصحیون األكبر سنًا والذین �عانون من حاالت   •
 �مرض خطیر؛ 

لمرضى  العاملون الذین �عانون من حاالت صح�ة نفس�ة �مكن أن تتدهور من جراء الضغوط اإلضاف�ة، مثل رعا�ة عدد �بیر من ا •
 المصابین �اعتالالت خطیرة و�صارعون الموت؛ 

 العاملون الذین �عانون من ز�ادة أع�اء العمل، أو العمل لساعات طو�لة أو القلق على صحتهم أو على صحة أحد أفراد األسرة.  •

المذ�ورة أعاله. �ما �جب إجراء تقی�م في و�تعین أن تنظم دوائر الصحة المهن�ة تقی�مًا صح�ًا ألي عامل �عرِّف نفسه �أنه ینتمي إلحدى الفئات 
؛ وعند  19-التال�ة: تغییر الوظ�فة أو مهام العمل أو بیئة العمل؛ وقبل إسناد أدوار للعاملین تنطوي على تعامل مع مرضى �وفیدالحاالت  
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ف�ما یتعلق �اإلصا�ة �اختالالت جلد�ة  استئناف العمل �عد غ�اب طو�ل ألس�اب صح�ة. وُ�نصح جم�ع الموظفین �إجراء تقی�مات دور�ة، ال س�ما  
 حة النفس�ة وغیرها من المشاكل الصح�ة المتصلة �العمل.وتتعلق �الص

 الواج�ات والحقوق والمسؤول�ات عن الصحة والسالمة أثناء العمل 

 مسؤول�ات جهة العمل 

جم�ع التدابیر الوقائ�ة والحمائ�ة الالزمة للتقلیل إلى أدنى  وفقًا لمعاییر العمل الدول�ة، تقع على جهات العمل المسؤول�ة العامة عن ضمان اتخاذ  
الصحة  ، ین�غي لجهات العمل التي ینتمي إلیها العاملون في مجال  19-. ومع مراعاة ذلك، وفي س�اق �وفید)50(حد من المخاطر المهن�ة  

  :الق�ام �ما یلي

حة المهنیتین لعملهم ومخاطر التعرض التي یواجهونها، واعتماد  التشاور مع العاملین الصحیین وممثلیهم �شأن جوانب السالمة والص •
 تدابیر وقائ�ة وتخف�ف�ة مالئمة، مع تجنب إ�جاد مصادر جدیدة للخطر؛

الشفاف بین العاملین الصحیین وجهات العمل، �ما في ذلك ت�ادل أحدث   ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات والتحاور  •
وتو�والت السر�ر�ة والم�ادئ التوجیه�ة والتدابیر والقرارات المتخذة لضمان التنفیذ الفعال، و�ذلك �شأن األوضاع المعلومات �شأن البر 

 السائدة في مكان العمل والتي تعرِّض العاملین الصحیین للمخاطر؛ 
د المعلومات في مجال الوقا�ة من  المعلومات والتعل�م والتدر�ب �شأن السالمة والصحة المهنیتین، �ما في ذلك التدر�ب لتجدیتوفیر   •

 العدوى ومكافحتها، واستخدام معدات الحما�ة الشخص�ة وارتداؤها وخلعها �الشكل الصح�ح؛ 
معدات الحما�ة الشخص�ة �كم�ة ونوع�ة �افیین و�دون تكلفة ألي توفیر إمدادات مالئمة من تجهیزات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها و  •

 عامل؛  
 لسلة التور�د إلمدادات معدات الحما�ة الشخص�ة؛  الحفاظ على إدارة س •
المناسب �شأن �وفید • الوقت  في  التقن�ة  المستجدات  �آخر  العاملین  المرضى وفرزهم واخت�ارهم   19- تزو�د  لتقی�م  المناس�ة  واألدوات 

 وعالجهم، وت�ادل المعلومات المتعلقة �الوقا�ة من العدوى ومكافحتها مع المرضى والجمهور؛
 تدابیر األمن�ة المناس�ة حسب الحاجة للسالمة الشخص�ة؛ توفیر ال •
 ضمان بیئة خال�ة من اللوم �مكن فیها للعاملین الصحیین اإلبالغ عن الحوادث الخطرة أو التي تنطوي على وصم أو أعمال عنف •

 متصلة �العمل، واعتماد تدابیر للمتا�عة الفور�ة، �ما في ذلك تقد�م الدعم للضحا�ا؛ 
ة للعاملین الصحیین �شأن التقی�م الذاتي للصحة، واإلبالغ عن األعراض، والس�اسات المتعلقة �ال�قاء في المنزل في حالة تقد�م المشور  •

 اإلصا�ة بوعكة أو الخضوع للحجر الصحي؛ 
 ت عمل مناس�ة مع فواصل وفترات للراحة وفقًا للقانون الوطني؛ الحفاظ على ساعا •
حق في النأي �أنفسهم عن أوضاع عمل لدیهم مبررات معقولة لالعتقاد �أنها تشكل خطرًا داهمًا السماح للعاملین الصحیین �ممارسة ال •

 أي عواقب ال مبرر لها؛  وجس�مًا على ح�اتهم أو صحتهم، وحما�ة العاملین الصحیین الذین �مارسون هذا الحق من 
 الوطني؛  إخطار السلطة المختصة �حاالت اإلصا�ات واألمراض المهن�ة، وفقًا للقانون  •
 النظر في توفیر إمكان�ة الحصول على الدعم الصحي النفسي وموارد المشورة؛  •
 تعز�ز التعاون بین العاملین في مجال اإلدارة والصحة وممثلیهم؛  •
 العاملین الصحیین �استحقاقات إصا�ات العمل �ما یتماشى مع القانون الوطني.ضمان تغط�ة  •

عمل أو الك�انات في أنشطة متزامنة في إطار عمل واحد، ین�غي أن یتعاونا في مجال السالمة والصحة  و�لما شارك اثنان أو أكثر من جهات ال
 . )51(ف�ه المهنیتین، دون المساس �مسؤول�ة �لٍّ منهما عن صحة وسالمة موظ
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 حقوق ومسؤول�ات العاملین في مجال الصحة

امة واإلنصاف و�وفر دخًال عادًال وظروف عمل آمنة. وفي س�اق جائحة  �حق للعاملین في مجال الصحة الحصول على عمل الئق، یراعي الكر 
، إلى جانب الحق في أماكن عمل آمنة، تقع على العاملین الصحیین واج�ات ومسؤول�ات ف�ما یتعلق �حما�ة الصحة والسالمة أثناء 19-كوفید

�موجب الدول�ة    العمل  العمل  الع) 52(معاییر  الصحة  منظمة  توص�ات  واتّ�اع  المرضى  ،  �شأن سالمة  الـواج�ات  )53( الم�ة  هذه  وتشمل   .
 والمسؤول�ات مـا یلي:

اّت�اع إجراءات السالمة والصحة المهن�ة المعمول بها، وتجنُّب تعر�ض أنفسهم أو غیرهم لمخاطر الصحة والسالمة، والمشار�ة في   •
 التدر�ب على السالمة والصحة المهنیتین التي توفرها جهة العمل؛ برامج 

 تخدام البروتو�والت المقدمة لتقی�م المرضى وفرزهم وعالجهم؛ اس •
 جراءات المحددة في مجال الصحة العامة للإلبالغ عن الحاالت المشت�ه فیها والمؤ�دة على وجه السرعة؛  متا�عة اإل •
 فاء الكرامة والحفاظ على سر�ة المر�ض؛معاملة المرضى �احترام وشفقة، و�ض •
 الدق�قة عن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها وجوانب الصحة العامة للمرضى والجمهور؛توفیر أو ترس�خ المعلومات  •
 ارتداء معدات الحما�ة الشخص�ة واستخدامها وخلعها والتخلص منها �شكل صح�ح؛  •
إلى   2-سارس-واإلبالغ عن أي تعرض مهني وغیر مهني دون حما�ة لفیروس �ورونا،  19-الرصد الذاتي لعالمات وأعراض �وفید •

 ر�ز التنسیق المعني �الصحة المهن�ة أو دائرة الصحة المهن�ة، والخضوع للعزل الذاتي؛ م
ر أو مواجهتم تحد�ات صح�ة نفس • �ة قد تتطلب تقد�م المشورة إلى دائرة الصحة المهن�ة في حالة إصابتهم �عالمات إجهاد غیر مبرَّ

 تدخالت داعمة؛
 ول لالعتقاد �أنه �شكل خطرًا داهمًا وجس�مًا على الح�اة أو الصحة. إبالغ المشرف الم�اشر عن أي وضع لدیهم مبرر معق •

 مسؤول�ات السلطات الوطن�ة

القطاع العام، أن تكفل    على نطاقالمقدمة    ین�غي للسلطات الوطن�ة، إلى جانب واج�اتها ومسؤول�اتها �جهات عمل في مجال الخدمات الصح�ة 
، �صرف النظر عن وضعهم الوظ�في وطر�قة ممارستهم، على تغط�ة 19-لعین في االستجا�ة لكوفیدحصول جم�ع العاملین الصحیین الضا

 .  )52(ًا للقوانین الوطن�ة والحجر الصحي والعزل وفق 19-�الرعا�ة الطب�ة واالستحقاقات المرض�ة، �ما في ذلك ألغراض اخت�ار وعالج �وفید

الم�كر للعاملین الصحیین، ال س�ما أولئك المعرضون بدرجة متوسطة وشدیدة و�الغة الشدة  و�جب على السلطات الوطن�ة أن تكفل سبل الوصول  
. و�ن�غي لها أ�ضًا أن تكفل تغط�ة جم�ع العاملین  )13(  19- لإلصا�ة �العدوى �غض النظر عن طر�قة ممارستهم، إلى برامج التطع�م ضد �وفید

لألنالصحی وفقًا  العمل  إصا�ات  استحقاقات ضد  �خطط  الوطن�ةین  العاملین )54(  ظمة  وت�سر حصول  تكفل  أن  الوطن�ة  السلطات  . وعلى 
 على الرعا�ة الطب�ة.   19-الصحیین المصابین �مرض �وفید

. و�ن�غي التحقیق في مثل )54(  ، إذا أصیب �ه نت�جًة للعمل، �مثا�ة إصا�ة ناتجة عن العمل أو إصا�ة عمل19-و�مكن اعت�ار مرض �وفید
د�م تقار�ر عنها إلى السلطة العامة المسؤولة عن إدارة استحقاقات إصا�ات العمل وفقًا لألنظمة الوطن�ة. وعلى البلدان أن تنظر  هذه الحاالت وتق

 .  )55( 19-في تحدیث قوائم األمراض المهن�ة ومعاییر التعرض واإلبالغ عنها في س�اق �وفید

وفي حالة اعت�ار العدوى مرضًا مهن�ًا أو إصا�ة وفقًا   -نت�جة عملهم  19-�وفید�كون من حق العاملین الصحیین المصابین �عدوى  و�تعین أن
الحصول على رعا�ة صح�ة، وعلى استحقاقات نقد�ة أو تعو�ض �قدر ما �كونون عاجز�ن عن العمل. و�جب أن �كون من   -للقانون الوطني  

أثناء االضطالع �أنشطة متصلة �العمل،    19-من جراء اإلصا�ة �كوفیدالین من ِقَبل العاملین الصحیین الذین �موتون  حق أفراد األسرة المع
 .  )52(الحصول على استحقاقات نقد�ة أو تعو�ضات، فضًال عن الحصول على منحة أو إعانة لمواجهة مصار�ف الجنازة 
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   شكر وتقدیر

 شارك الخبراء التال�ة أسماؤهم في إعداد هذه الوث�قة.  

، أل�ساندرو �اسیني، جورجیو �ومیتو، شالیني یتا أل�غرنزي، یوناه (إر�ك) أمستر، غو�ن براشمان: روال اإلمام، بینید أمانة منظمة الصحة العالم�ة
�ومار، إ�فان د. إ�فانوف، دوروتا �اروسینسكا، �اتر�ن �ین، بیر�ت ��سل�اخ، عائشة مالك، غي م�ایو، ماد�سون مون،    -د�ساي، نیالم دینغرا

 �ا و�للیت. غوزمان، أل�س س�من�س�انو، ف�كتور -لییتا رودر�غیزمار�ا نیرا، لیزلي أونیون، جین بیرالتا، جو 

 : ماغدالینا بو�ر، حل�م حمزاوي، مار�ن هو�في، أورسوال �ولكي، فرانكلین موشیري، جواك�م بینتادو نون�س، �ر�ست�ان و�سكو.منظمة العمل الدول�ة

امعة القاهرة، مصر؛ �ا�ا آي، الهیئة الدول�ة للخدمات العامة، فرنسا؛  طا، جعل : جهاد أبو ا�ةتوجیهتطو�ر الم�ادئ المعني بخارجي الال  الفر�ق
دوفیزي، كالودیو �ولوسیو، جامعة میالنو، إ�طال�ا؛ جون �ونلي، جامعة �الغاري، �ندا؛ صموئیل هارفي، معهد بالك دوغ، أسترال�ا؛ مار�ا �الرا �ا

حة المهنیتین، المملكة المتحدة؛ أنالي �اسي، جامعة �ولومب�ا البر�طان�ة، �ندا؛ والص  جامعة ساو �اولو، البراز�ل؛ فیونا بوتر، مؤسسة السالمة
 مین تشانغ، �ل�ة الطب في اتحاد �كین، الصین.  

 
حال تغیُّر أي عوامل قد تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئ�ة،   تواصل منظمة الصحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة رصد الوضع عن �ثب. وفي

  إصدارها.   ار�خ هذه صالحة لمّدة عامین من ت  ظمة الصحة العالم�ة ومنظمة العمل الدول�ة تحدیثًا آخر. و�خالف ذلك، ت�قى هذه الوث�قةستصدر من
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