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    19-االعت�ارات المتعلقة �الحجر الصحي لمخالطي حاالت �وفید  

 
 إرشادات مبدئ�ة 

      2021یونیو   /حز�ران 25

 

 رسائل أساس�ة 
إصا�ة مؤ�دة أو محتملة، ال تزال المنظمة توصي بوضعهم في الحجر الصحي في مرفق معّین أو في غرفة    19-�النس�ة لجم�ع مخالطي األفراد المصابین �عدوى فیروس مرض �وفید 

 رض من شخص إلى آخر. یوما من آخر مخالطة للحالة المؤ�دة أو المحتملة من أجل الحد من مخاطر انتقال الم 14منفصلة في المنزل لمدة 

ذاء والم�اه والحما�ة والنظافة الشخص�ة  وال تزال المنظمة توصي بدعم الحجر الصحي. و�شمل ذلك حصول األفراد الخاضعین للحجر الصحي على ما �كفي من المستلزمات ف�ما یتعلق �الغ
أو خ�ارات العمل عن �عد للعمال؛ وتنفیذ ما �كفي من التدابیر المتعلقة �التهو�ة والوقا�ة من العدوى والتواصل، �ما في ذلك إتاحة فرص التعل�م لألطفال و�تاحة إجازات مدفوعة األجر  

 ومكافحتها، والحفاظ علیها؛ و�مكان�ة تلب�ة المتطل�ات المتعلقة برصد صحة األشخاص الخاضعین للحجر الصحي خالل فترة الحجر الصحي. 

المعنونة   المبدئ�ة  لإلرشادات  ثة  محدَّ نسخة  هي  الوث�قة  هذه 
 19- االعت�ارات المتعلقة �الحجر الصحي لمخالطي حاالت �وفید

. و�قتصر نطاق هذه النسخة  2020آب/أغسطس    19المنشورة في  
�عدوى  المصابین  األفراد  مخالطي  إخضاع  مسألة  على  الرا�عة 

إصا�ة مؤ�دة أو محتملة للحجر الصحي.   19-فیروس مرض �وفید
(التي  قیود على حر�ة المسافر�ن  المتعلقة بتطبیق  أما االعت�ارات 

لحجر الصحي" المطّبق على ُ�طلق علیها في �ثیر من األح�ان "ا
  1.المسافر�ن) فیتم تناولها في إرشادات أخرى صادرة عن المنظمة

ثة لتنفیذ الحجر الصحي، �ما  وتتضمن هذه النسخة إرشادات محدَّ
في  تفّكر  التي  الصح�ة  السلطات  إلى  موجهة  اعت�ارات  ذلك  في 
تقصیر فترة الحجر الصحي، ومعلومات محّدثة عن رعا�ة األطفال 

الواردة ال �التعل�قات  التحدیث  و�سترشد  الصحي.  للحجر  خاضعین 
على  الصحي  الحجر  تطبیق  تجر�ة  �شأن  األعضاء  الدول  من 

�وفید �عدوى  المصابین  األفراد  بّینات 19-مخالطي  إلى  و�ستند   ،
التنفس�ة    �شأن للمتالزمة  المسبب  �ورونا  فیروس  انتشار  مكافحة 

الوخ�مة المسبب2- الحادة  الفیروس  أي  والمعرفة  19-لكوفید  ،   ،
 العلم�ة المتعلقة �ه. 

 معلومات أساس�ة 

، یلزم على الدول األعضاء أن  19-مع استمرار تطور جائحة �وفید
والتدابیر  العامة  الصحة  تدابیر  من  شاملة  مجموعة  تنفیذ  تواصل 
للمرض.  الو�ائي  والوضع  المحلي  الس�اق  مع  تتوافق  االجتماع�ة 

عن طر�ق الوقا�ة من   19-فحة �وفیدو�تمثل الهدف الشامل في مكا
الفیروس والوقا�ة من األمراض والوف�ات  انتقال  العدوى والحد من 

   2 الناجمة عنه.

االجتماع�ة   والتدابیر  العامة  الصحة  تدابیر  من  العدید  و�وجد 
هذه  صم�م  في  العدوى  انتقال  سالسل  تكّسر  التي  األساس�ة 

) التعّرف على جم�ع 1( :یلياالسترات�ج�ة الشاملة، �ما في ذلك ما  
) سر�ر�ًا؛  ورعایتها  واخت�ارها  وعزلها  المخالطین 2الحاالت  تتّ�ع   (

) المدعوم؛  الصحي  للحجر  الت�اعد 3و�خضاعهم  على  التشج�ع   (
على  المواظ�ة  جانب  إلى  واحد،  متر  عن  تقل  ال  �مسافة  البدني 
�آداب  وااللتزام  مناسب  نحو  على  �مامة  وارتداء  الیدین  تنظ�ف 
السعال والعطس وتحسین تهو�ة األماكن المغلقة. و�ن�غي أن تكون 

 3 .19-هذه المكونات الثالثة في صم�م أي استجا�ة وطن�ة لكوفید

، هناك سینار�وهان �مكن تنفیذ الحجر 19-وفي س�اق جائحة �وفید
) تقیید حر�ة المسافر�ن القادمین من 1( :الصحي فیهما، أال وهما

تقاال مجتمع�ا للعدوى (یتم تناول هذه المسألة المناطق التي تشهد ان

المنظمة عن  أخرى صادرة  إرشادات  (1في  األفراد 2)؛  مخالطو   (
إصا�ة مؤ�دة أو محتملة.    19-المصابین �عدوى فیروس مرض �وفید

وهذه الوث�قة موّجهة إلى السلطات الصح�ة الوطن�ة أو دون الوطن�ة 
المصا األفراد  مخالطي  إخضاع  عن  فیروس المسؤولة  �عدوى  بین 

 إصا�ة مؤ�دة أو محتملة للحجر الصحي.   19-مرض �وفید

 

االعت�ارات الس�اسات�ة المتعلقة �الحجر الصحي لمخالطي حاالت 
 19-كوفید

�وفید جائحة  س�اق  للحجر 19-في  المخالطین  إخضاع  �كمن   ،
المرضى،  غیر  األشخاص  أنشطة  على  قیود  فرض  في  الصحي 
ولكن ُ�حتمل أن �كونوا قد تعرضوا لشخص مصاب �عدوى فیروس 
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�وفید عن   19-مرض  فصلهم  أو  و/  محتملة  أو  مؤ�دة  إصا�ة 
من  اآلخر�ن. والغرض من ذلك هو الس�طرة على انتقال الفیروس  

شخص إلى آخر ورصد ظهور أي أعراض على المخالطین �غ�ة 
التدبیر  وتوفیر  المحتملة  الحاالت  عن  الم�كر  الكشف  ضمان 
الذي  العزل،  الصحي عن  الحجر  و�ختلف  لها.  المالئم  العالجي 
یتمثل في فصل األشخاص المعروف إصابتهم �العدوى عن اآلخر�ن  

 بهدف الحیلولة دون انتشار الفیروس. 

تنفیذ الحجر الصحي، ین�غي للبلدان اإلبالغ عن سبب الحاجة   وقبل
األفراد من  لتمكین  المناسب  الدعم  وتقد�م  التدبیر،  هذا  اتخاذ  إلى 

 الخضوع للحجر الصحي على نحو مأمون.

للسلطات تزو�د األفراد �إرشادات واضحة وحدیثة   • ین�غي 
تدابیر   عن  موثوقة  �معلومات  مشفوعة  ومتسقة،  وشفافة 

 الصحي. الحجر 
و�ستلزم قبول تدابیر الحجر الصحي إقامة سبل تواصل   •

 بّناء مع المجتمعات المحل�ة.
الصحي   • للحجر  الخاضعین  لألشخاص  تتاح  أن  و�لزم 

المالي واالجتماعي  الدعم  الصح�ة، عالوة على  الرعا�ة 
والنفسي االجتماعي؛ والحما�ة؛ فضال عن الدعم الذي �سد  

ذلك الغذاء والماء والنظافة  احت�اجاتهم األساس�ة، �ما في  
لهم   الضرور�ات  من  ذلك  وغیر  والتواصل،  الشخص�ة 
وألفراد األسرة واألطفال الذین �ساعدهم هؤالء األشخاص  

�ن�غي إعطاء األولو�ة لتلب�ة احت�اجات  و أو �عتنون بهم.  
 الفئات السكان�ة الضع�فة. 

االلتزام  تؤثر العوامل الثقاف�ة والجغراف�ة واالقتصاد�ة على   •
التقی�م السر�ع  �الحجر الصحي وقبوله. ین�غي أن �ق�س 
للس�اق المحلي عوامل نجاح الحجر الصحي وما �حتمل 
في  استخدامها  و�ن�غي  على حد سواء،  سبیَله  �عوق  أن 
التدابیر   أكثر  تحدید  إلى  الرام�ة  الخطط  توج�ه/تحدیث 

 مالءمًة ومقبول�ًة من الناح�ة الثقاف�ة.
 

 �خضع للحجر الصحي َمن ین�غي أن

�وفید جائحة  س�اق  �التعّرف   19-في  المنظمة  توصي  الحال�ة، 
 19-السر�ع على األشخاص المصابین �عدوى فیروس مرض �وفید

أو في  4وعزلهم �شكل مدعوم وتدبیرهم عالج�ًا، إمَّا في مرفق طبي
في  منفصلة  أو غرفة  تحدید غرضه  أُعید  فندق  مثل  بدیل،  مكان 

�ح وذلك  اإلصا�ة  المنزل،  خطر  وعوامل  مرضهم  وخامة  سب 

�المرض الوخ�م وغیرها من العوامل المتعلقة �قدرتهم على االلتزام 

 5 �متطل�ات العزل.

فیروس مرض  �عدوى  المصابین  األفراد  مخالطي  لجم�ع  و�النس�ة 
توصي   19-كوفید المنظمة  تزال  ال  محتملة،  أو  مؤ�دة  إصا�ة 

معّین أو في غرفة منفصلة  بوضعهم في الحجر الصحي في مرفق  
 في المنزل. 

والُمخاِلط هو شخص تعرَّض لحالة محتملة أو مؤّ�دة خالل الیومین 
السا�قین أو األر�عة عشر یومًا التال�ة لظهور األعراض علیها، �أي 

 طر�قة من الطرق التال�ة: 

 

مؤ�دة أو محتملة    19-مخالطة شخص مصاب �عدوى �وفید •
 دق�قة؛   15حد وألكثر من وجهًا لوجه في نطاق متر وا

�وفید • مرض  فیروس  �عدوى  مصاب  شخص    19- مخالطة 
 مؤ�دة أو محتملة مخالطة بدن�ة م�اشرة؛

تقد�م الرعا�ة الم�اشرة إلى فرد مصاب �عدوى فیروس مرض  •
الحما�ة   19-كوفید معدات  استخدام  دون  محتملة  أو  مؤ�دة 

 6الشخص�ة المالئمة؛
تشیر • التي  األخرى  والظروف  تقی�م   األوضاع  عمل�ات  إلیها 

   7 المخاطر المحل�ة.

�عدوى  المصابین  األشخاص  مخالطي  بوضع  المنظمة  وتوصي 
�وفید مرض  الحجر   19-فیروس  في  محتملة  أو  مؤ�دة  إصا�ة 

یوما من آخر مخالطة للحالة المؤ�دة أو   14الصحي المدعوم لمدة  
المحتملة من أجل الحد من مخاطر انتقال المرض من شخص إلى 

و�شیر العدید من المالحظات إلى أن جم�ع الحاالت تقر��ا   آخر.
یوما من التعّرض للشخص   14تظهر علیها أعراض في غضون  

ومع   8أ�ام.  6إلى    5المصاب، و�تراوح متوسط فترة الحضانة من  
ذلك، فإن الیوم الذي تظهر ف�ه األعراض على جم�ع الحاالت تقر��ا 

أخرى. إلى  دراسة  من  التح  8�ختلف  لتوز�ع وفي  التجم�ع�ة  لیالت 
فترات الحضانة، �كمن أكبر اختالف بین الدراسات في الذیل األ�من 
على  األعراض  لظهور  المتوسطة  المهلة  المؤلفون  وقّدر  للتوز�ع. 

�حوالي  95 المصابین  من  للشخص   ٪11,6  التعّرض  �عد  یوما 
المصاب. ومع ذلك، اختلفت هذه الق�مة اختالفًا شدیدًا من دراسة  

وقد تعزى هذه   8  .14,2إلى    9,5أخرى، حیث تراوحت من    إلى
. ونظرا  فعل�ةاالختالفات إلى تغیرات عشوائ�ة أو اختالفات و�ائ�ة  

للبلدان   األفضل  من  فإنه  محدودة،  تزال  ال  المتاحة  الب�انات  ألن 
تأس�س قراراتها القائمة على المخاطر على ب�اناتها وقدراتها ومقدرتها 

 من أجل وضع س�اسات �شأن الحجر الصحي. على تحّمل المخاطر  
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ومن الممكن أن تنجم االختالفات عن الطفرات الفیروس�ة، غیر أنه  
ال توجد في الوقت الحاضر أي ب�انات توحي �أن ثمة تغییرا في 

 المثیرة للقلق الحال�ة.   19-فترة حضانة متحورات فیروس مرض �وفید

 

مدة   على  تعدیل  أي  یوازن  �أن  المنظمة  الصحي وتنصح  الحجر 
یوما بین مخاطر وفوائد الصحة العامة مقابل   14للمخالطین عن  

األنشطة   عن  المطول  فالغ�اب  واالقتصادي.  االجتماعي  أثرها 
ومن  الناس،  لغالب�ة  �النس�ة  أمر صعب  واالقتصاد�ة  االجتماع�ة 
�الحجر  المتعلقة  للتوص�ات  األفراد  امتثال  على  یؤثر  أن  المرجح 

تق أن  �ما  أن الصحي.  إلى  سُ�فضي  الصحي  الحجر  مدة  صیر 
تص�ح نس�ة أكبر من المخالطین ُمعدین �عد رفع الحجر الصحي 
علیهم، ولكنه، �المقابل، قد یز�د من درجة االمتثال و�ؤدي إلى الحد 
من انتقال العدوى. إّن إجراء االخت�ارات طوال فترة الحجر الصحي 

قة في عدم إصا�ة المقتض�ة و/أو في نهایتها �مكن أن �حّسن الث
المخالط الذي �غادر الحجر الصحي �العدوى، والس�ما عندما تكون  

یوما. بید أن هذا یتوقف على مدى   14ُمدة الحجر الصحي أقل من  
توافر االخت�ارات ودقتها وسرعة الحصول على نت�جة االخت�ار قبل  

   9 نها�ة الحجر الصحي.

أن   الصح�ة  السلطات  تعتبر  مؤخرًا  وقد  أصیبوا  الذین  المخالطین 
  19- أشهر الماض�ة) �عدوى فیروس مرض �وفید   6إلى    3(خالل  

قد �كونون أقل عرضة    19- أو الذین تلقوا تطع�ما �امال ضد �وفید 
من غیرهم لخطر اإلصا�ة �العدوى مرة أخرى، و�التالي فقد ُ�عفون من  

ذه الفرض�ة  الحجر الصحي. و�ینما یبدو أن الب�انات األول�ة تدعم ه 
)، فإن انخفاض مخاطر اإلصا�ة �العدوى �عد تلّقي التطع�م  12- 10( 

المعطى.    19- قد �ختلف �اختالف لقاح �وفید   19- الكامل ضد �وفید 
المتاحة، توصي    19- ونظرا لندرة الب�انات �شأن جم�ع لقاحات �وفید 

قرار   أي  تجاه  المخاطر  على  قائم  نهج  �اعتماد  البلدان  المنظمة 
�قضي �إعفاء األفراد من الحجر الصحي. �ما ین�غي أن  س�اساتي  

�فیروس   اإلصا�ة  (معدل  المحلي  الو�ائي  الس�اق  القرار  هذا  یراعي 
  19- ومعدل انتشار متحورات فیروس مرض �وفید   19- مرض �وفید 

التعّرض   مخاطر  (تقی�م  للعدوى  التعّرض  وس�اق  للقلق)  المثیرة 
الرعا�ة الصح�ة قد تشكل    للعدوى)، حیث إن �عض البیئات مثل مرافق 

الرعا�ة   مجال  في  العاملین  تصن�ف  إلى  یؤدي  مما  أكبر،  خطرا 
المخاطر.   من  عال�ة  درجة  �مثلون  مخالطون  أنهم  على  الصح�ة 

 وسُتحدَّث هذه اإلرشادات مع ظهور المز�د من البّینات.

 االعت�ارات المتعلقة بتنفیذ الحجر الصحي المدعوم

بتنفیذ الحجر الصحي، فین�غي للسلطات أن تضمن  إذا اتُّخذ قرار  
الكافي.   الدعم  على  الصحي  للحجر  الخاضعین  األفراد  حصول 

   :و�شمل ذلك ما یلي

والحما�ة   • والم�اه  الغذاء  من  �اف�ة  مستلزمات  توافر  إمكان�ة 
والنظافة الشخص�ة والتواصل، �ما في ذلك إتاحة فرص التعل�م 

مدفوعة األجر أو خ�ارات العمل عن  لألطفال و�تاحة إجازات  
 �عد للعمال، خالل الحجر الصحي؛

 إمكان�ة تنفیذ تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها؛  •
األشخاص   • صحة  برصد  المتعلقة  المتطل�ات  تلب�ة  إمكان�ة 

 الخاضعین للحجر الصحي خالل فترة الحجر الصحي. 

ال التدابیر على األشخاص الخاضعین للحجر  صحي وتنطبق هذه 
 في مرفق معّین وفي المنزل على حد سواء. 

 

 ضمان تهیئة المكان المالئم وتوافر المستلزمات الكاف�ة 

ینطوي تنفیذ الحجر الصحي على استخدام أو إنشاء مرافق مالئمة  
�كون الشخص أو األشخاص منفصلین فیها بدن�ًا عن اآلخر�ن طوال  

 فترة الحجر الصحي.  

الت المالئمة  األماكن  الصحي ومن  للحجر  تهیئُتها  الممكن  من  ي 
الفنادُق أو المراقد، أو غیرها من المرافق المخصصة للمجموعات، 
أو المنزل. و�غّضِ النظر عن المكان، �جب أن �ضمن التقی�م تهیئة  
الظروف المالئمة للحجر الصحي المأمون والفعال. و�ن�غي أن تكون  

حي مالئمة المرافق المخصصة لألشخاص الخاضعین للحجر الص
 لذوي اإلعاقة، وأن تلبي االحت�اجات المحددة للنساء واألطفال.

و�ن�غي للشخص الذي �خضع للحجر الصحي في المنزل أن �شغل  
الفرد�ة غیر متوافرة،  الغرفة  التهو�ة، و�ذا �انت  غرفة فرد�ة جیدة 
فین�غي تهیئة مكان مخّصص له والحفاظ على مسافة ال تقل عن  

د األسرة اآلخر�ن. و�ن�غي تقلیل استخدام المساحات متر واحد من أفرا
ممكن،  حد  أقصى  إلى  المائدة  ولوازم  الفخار�ة  واألواني  المشتر�ة 
و�ن�غي أن تكون المساحات المشتر�ة (مثل المط�خ والحمام) جیدة 

 التهو�ة.

ورد وصف استرات�ج�ات ضمان توافر التهو�ة الكاف�ة في األماكن   •
خارطة   في  وضمان المغلقة  التهو�ة  لتحسین  المنظمة  طر�ق 

و�ن�غي،   11. 19- تهو�ة جیدة في األماكن المغلقة في س�اق �وفید 
دة �مرافق لنظافة  من الناح�ة المثال�ة، أن تكون الغرفة فرد�ة مزوَّ
الغرف   توافر  عدم  حالة  وفي  بها.  خاص  ومرحاض  الیدین 

اظ على  الفرد�ة، فین�غي وضع األسرَّة �حیث یتسنى لألفراد الحف 
 مسافة ال تقل عن متر واحد (انظر القسم المتعلق �األطفال).
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بین جم�ع  • واحد  متر  تقل عن  الحفاظ على مسافة ال  ین�غي 
 األشخاص الخاضعین للحجر الصحي.  

ین�غي اتخاذ تدابیر بیئ�ة مالئمة لمكافحة العدوى، �ما في ذلك   •
الم�اه ضمان إتاحة مرافق النظافة الشخص�ة األساس�ة (مثل  

 الجار�ة والمراح�ض) و�روتو�والت ومستلزمات إدارة النفا�ات. 
  :ین�غي أن ُتوفِّر وسیلة اإلقامة ما یلي •

 ما �كفي من الغذاء والم�اه ومرافق النظافة الشخص�ة؛  –
 أماكن تخز�ن آمنة لألمتعة والممتلكات األخرى؛ –
ــب  – ــلفًا حســــ ــ�ة الموجودة ســــ العالج الطبي للحاالت المرضــــ

 الضرورة؛ 
ــحي   – ــعین للحجر الصـــ ــل بلغة �مكن لألفراد الخاضـــ التواصـــ

فهُمها، مع توضـــــــ�ح حقوقهم والخدمات المتاحة لهم والمدة  
التي یلزم أن �قضــــوها وما ســــ�حدث إذا ُأصــــیبوا �المرض؛ 
و�ن�غي، إذا لزم األمر، توفیر ب�انات االتصــال �الســفارة أو 

 قسم الدعم القنصلي في المنطقة التي هم فیها.
 یر الرعا�ة الصح�ة لمن �حتاجون إلى مساعدة طب�ة. �جب توف  •
من  • شكل  الصحي  للحجر  الخاضعین  لدى  �كون  أن  ین�غي 

أشكال التواصل مع أفراد األسرة الموجودین خارج مرفق الحجر 
 الصحي، �الهاتف على سبیل المثال.

 ین�غي، إذا أمكن، إتاحة اإلنترنت واألخ�ار والترف�ه.  •
 سي االجتماعي.  ین�غي توفیر الدعم النف •
المصابین   • واألشخاص  السن  لك�ار  خاصة  عنا�ة  إیالء  یلزم 

�المرض   إصابتهم  خطر  ز�ادة  �سبب  مصاح�ة  �اعتالالت 
، �ما في ذلك إتاحة المستلزمات 19- الوخ�م الناجم عن �وفید

 والمعدات الطب�ة (مثل الكمامات الطب�ة).  

 حما�ة األطفال ورعایتهم 

ین الصحي،  الحجر  تطبیق  بین عند  الفصل  تجنُّب  للسلطات  �غي 
والمخاطر  جانب  من  الطفل  رفاه  بین  الموازنة  مع  األسرة،  أفراد 

�وفید مرض  فیروس  عدوى  النتقال  مح�ط   19-المحتملة  داخل 
 األسرة من الجانب اآلخر. 

 إذا �ان الطفل مخالطًا: 

ین�غي إخضاع األطفال للحجر الصحي في المنزل تحت رعا�ة   •
 أحد الوالدین أو مقدم رعا�ة آخر. 

عندما یتعذر ذلك، ین�غي إخضاع األطفال للحجر الصحي في   •
منزل تحت رعا�ة أحد أفراد األسرة ال�الغین أو مقدم رعا�ة آخر  

�كون أقل عرضة لخطر اإلصا�ة �المرض الوخ�م الناجم عن  
�المضاعفات    .19-كوفید اإلصا�ة  خطر  عوامل  وتشمل 

عامًا واألفراد الذین    60الوخ�مة األفراد الذین تز�د أعمارهم على  

    4 �عانون من حاالت مرض�ة أساس�ة.
إذا تعّذر تطبیق الحجر الصحي في المنزل، فین�غي إخضاع  •

األطفال للحجر الصحي ورعایتهم في مرافق مالئمة لهم، مع 
احت�اجاتهم   البدن�ة مراعاة  سالمتهم  و�ذلك  وأمنهم  الخاصة 

والنفس�ة. و�ن�غي بذل �ل الجهود الممكنة للسماح لمقدم الرعا�ة  
أو   و/  یوم�ًا  الطفل  بز�ارة  ال�الغین  األسرة  أفراد  من  غیره  أو 

 اإلقامة معه طوال فترة الحجر الصحي.  
الفرد�ة �الحجر المنزلي   • الس�اسات والقرارات  ین�غي أن تسمح 

و  ف�ه  لألطفال  ُتوَلى  شامل  تقی�م  على  بناًء  الرعا�ة  مقدمي 
 مصالح الطفل الفضلى االعت�ار األساسي. 

وخاصًة     • األطفال،  استضافة  یتوقع  مكان  أيُّ  یوفر  أن  �جب 
�ًا تدر��ًا  األطفال الذین ل�س لدیهم َمن یرعونهم، طاقم رعا�ة مدرَّ

وتلبي كاف�ًا �مكنهم توفیر بیئة مأمونة ورح�مة ومحفزة لألطفال  
إتاحة   (مثل  والتعل�م  االجتماعي  النفسي  الدعم  احت�اجاتهم من 
التعلم عبر اإلنترنت). و�ن�غي لكل مرفق حجر صحي �ستقبل  
األطفال أن �خّصص موظفا واحدا لیؤدي دور مسؤول االتصال 
المعني �شؤون حما�ة األطفال. والبد أن �كون مسؤول االتصال 

الستغالل أو سوء المعاملة  هذا على درا�ة �مخاطر العنف أو ا 
أو اإلهمال. و�جب وضع س�اسة صارمة لحما�ة الطفل. و�ن�غي 
لألطفال  الصح�ة  الحالة  یرصدون  الذین  الموظفین  تدر�ب 

-الخاضعین للحجر الصحي على التعرُّف على أعراض �وفید 
لدى األطفال، و�ذلك العالمات التي تشیر إلى أنهم �حاجة   19

 . و�ن�غي تحدید مسارات اإلحالة سلفًا. إلى مساعدة طب�ة فور�ة 

وحتى لو �ان ال�الغ مخالطًا والطفل ل�س �ذلك، فین�غي أن �ظّال 
إرضاع  في  دعمهن  ین�غي  الالتي  المرضعات،  ذلك  و�شمل  معًا. 
أطفالهن �كل أمان وتقاسم غرفة معهم. وفي السینار�و غیر المحتمل 

ال�الغ للحجر الصحي �عی ًدا عن الطفل، الذي یتعین ف�ه إخضاع 
الفضلى.  الطفل  لمصالح  شامل  تقی�م  إلى  القرار  �ستند  أن  فالبد 
و�مكن ألحد أفراد األسرة من غیر المخالطین وممن یتمتعون �صحة  
جیدة، أو أي شخص مقّرب من الطفل وعائلة الطفل أن �قدم، إذا 
�التشاور مع مقدم  الصحي  الحجر  فترة  الرعا�ة خالل  األمر،  لزم 

 لطفل والعامل الصحي. الرعا�ة وا
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 تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها 

التال�ة لضمان    6ین�غي اتخاذ تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها 
تهیئة بیئة مأمونة لألشخاص الخاضعین للحجر الصحي. وتنطبق 

 هذه التدابیر على الحجر الصحي في مرفق معّین وفي المنزل. 

 الم�كر والمكافحة أ)التعّرف   

عل�ه   • تظهر  الصحي  الحجر  في  مخالط  أي  معالجة  ین�غي 
في أي وقت خالل    19-أعراض توحي �إصابته �عدوى �وفید

فترة الحجر الصحي وتدبیره عالج�ًا بوصفه حالة مشتبهًا في 
، و�ن�غي عزله على الفور. و�ن�غي التأكد  19-إصابتها �كوفید

ز إحالة معّین و�جراءات  من أن مرفق الحجر الصحي �ضّم مر�
 واضحة لعزل األشخاص الذین تظهر علیهم األعراض.  

في  – معینة  منطقة  (أو  معّینة  غرفة  بتخص�ص  وُ�وَصى 
تظهر  أشخاص  أي  لعزل  غرفة)  تخص�ص  تعّذر  حالة 
 علیهم األعراض أثناء انتظار نقل الفرد إلى مر�ز اإلحالة. 

الصحي  و�ن�غي تزو�د األشخاص الذین �خضعون للحجر   –
السلطة الصح�ة   المنزل بتفاصیل االتصال �موظفي  في 
المحل�ة إلبالغها في حالة ما إذا ظهرت علیهم أعراض 

 المرض خالل فترة الحجر الصحي.
األشخاص  • جم�ع  على  النموذج�ة  االحت�اطات  تنطبق 

�إدارة   المعنیین  الموظفین  وعلى  الصحي  للحجر  الخاضعین 
أو على الشخص المعّین   شؤون الحجر الصحي في مرفق معّین

 في األسرة، إذا �ان الحجر الصحي �جري في المنزل.  
بین   – تقل عن متر واحد  الحفاظ على مسافة ال  ین�غي 

 جم�ع األشخاص الخاضعین للحجر الصحي.  
ین�غي المواظ�ة على تنظ�ف الیدین طوال الیوم. و�شمل   –

فر�هما  أو  والصابون  �الماء  غسلهما  الیدین  تنظ�ف 
ولي للیدین. وُ�فّضل استعمال مطّهر الیدین  �مطهر �ح

واضح؛   �شكل  الیدین  اتساخ  عدم  حال  في  الكحولي 
و�ن�غي غسل الیدین �الماء والصابون إذا �انتا متسختین 

 �شكل واضح. 
ین�غي ات�اع إجراءات النظافة المتعلقة �السعال والعطس.   –

ین�غي التأكد من أن جم�ع األشخاص الخاضعین للحجر  
یدر  بثني الصحي  وأفواههم  أنوفهم  تغط�ة  أهم�ة  �ون 

أو   السعال  أثناء  ورقي  مندیل  �استخدام  أو  المرفق 
العطس، ثم التخلص فورًا من المندیل في سلة مهمالت  

 مزودة �غطاء، ثم تنظ�ف الیدین. 

في المناطق التي ُ�عرف أو ُ�شت�ه في أنها تشهد انتقاال  –
مغلقة في في أماكن    19-لعدوى فیروس مرض �وفید

أوساط المجتمع المحلي أو في إطار بؤرة و�ائ�ة (مثل 
مرفق الحجر الصحي)، ین�غي لألفراد أن یرتدوا �مامة 
غیر طب�ة (أو �مامة طب�ة إذا �انوا یبلغون من العمر  

عاما أو أكثر أو إذا �انوا معّرضین لخطر اإلصا�ة    60

�وفید التهو�ة   4الوخ�مة)  19-�مضاعفات  �انت  إذا 
أو إذا تعّذر علیهم الحفاظ على مسافة ال تقل عن    سیئة

متر واحد من اآلخر�ن. وال ینطبق هذا األمر على األفراد  
وعند   �حمام.  مزّودة  فرد�ة  غرفة  في  �مكثون  الذین 
االقتضاء، ال ین�غي لألطفال ال�الغین من العمر خمس 
الذین   لألطفال  و�النس�ة  �مامة.  ارتداء  أقل  أو  سنوات 

سنة، ین�غي اّت�اع   11رهم بین ست سنوات و تتراوح أعما
نهج قائم على المخاطر عند البت في استعمال الكمامة.  

سنة أو أكثر أن    12و�ن�غي لألطفال ال�الغین من العمر  
لدى  الكمامة  �استعمال  المتعلقة  اإلرشادات  یت�عوا 

 14 ال�الغین.

   ب) الضوا�ط الهندس�ة والبیئ�ة

والبیئ�ة   الهندس�ة  وضع الضوا�ط  أو  إلزالة  مصممة  تدابیر  هي 
حواجز بین الخطر والعامل أو الفرد. وتشمل هذه الضوا�ط، على 

 سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 

إنشاء بن�ة تحت�ة مستدامة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها، من   •
تدفق    ةخالل تصم�م مرافق مالئمة ذات مساحة �اف�ة، و�تاح

نظم تت�ح ما �كفي من خدمات  مالئم للهواء، وتهو�ة �اف�ة، و 
 النظافة الشخص�ة واإلصحاح على سبیل المثال.  

المرافق   • في  الصحي  للحجر  الخاضعین  أن جم�ع  التأكد من 
لدیهم غرف فرد�ة مزّودة �حمام. وفي حالة عدم توافر الغرف 
الفرد�ة، فین�غي الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد بین  

 ت تجم�ع الحاالت المتجانسة.األسرَّة وتطبیق استرات�ج�ا
ین�غي تنظ�ف وتطهیر األسطح التي ُتلَمس �شكل متكرر طوال   •

مثل طاوالت األسرَّة و�طاراتها وغیر ذلك    - فترة الحجر الصحي  
مرة واحدة على األقل یوم�ًا. و�ن�غي    -من أثاث غرف النوم  

تنظ�ف وتطهیر أسطح الحمامات والمراح�ض مرة واحدة على  
. و�كتسي هذا األمر أهم�ة خاصة في حالة الحجر  األقل یوم�اً 

الصحي المنزلي وفي الحاالت التي یتعین فیها تقاسم الغرف، 
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و�ن�غي   اآلخر�ن.  األسرة  أفراد  مع  الحمامات،  ذلك  في  �ما 
استخدام الصابون أو المنظفات المنزل�ة العاد�ة للتنظ�ف أوًال،  

ي �حتوي ثم �عد الشطف، و�ن�غي استخدام مطهر منزلي عاد
٪ (أي الُمب�ِّض، �ما 0.1على هیبو�لور�ت الصودیوم بتر�یز  

 15 جزء في الملیون) عن طر�ق مسح األسطح. 1000�عادل 
أمَّا في حالة األسطح التي ال �مكن تنظ�فها �المبّ�ض، ف�مكن 

 ٪. 70استخدام اإلیثانول بتر�یز 
ن  ین�غي غسل المال�س و��اضات األسرَّة ومناشف الحمام والیدی  •

�استخدام صابون الغسل العادي والماء، أو غسلها في الغسالة  
  194-140درجة مئو�ة (  90و   60في درجة حرارة تتراوح بین  

درجة فهرنهایت) �استخدام منظفات الغسیل الشائعة االستخدام،  
 مع تجف�فها جیدًا.

ین�غي وضع النفا�ات الناتجة عن الحجر الصحي في أك�اس   •

  16 قبل التخلص منها.متینة وغلقها �إحكام 
ین�غي للبلدان النظر في تنفیذ تدابیر ترمي إلى ضمان   –

التخلص من هذا النوع من النفا�ات في مدفن قمامة  
 صحي ول�س في منطقة مفتوحة غیر خاضعة للرصد. 

و�ن�غي وضع األشخاص الخاضعین للحجر الصحي في غرف جیدة 
النقي والنظ�ف من أجل  التهو�ة �كم�ات �بیرة من الهواء الخارجي  

للتهو�ة،  أساس�ة  معاییر  ثالثة  وهناك  والروائح.  الملوثات  مكافحة 
   :وهي

داخل   • الموفَّر  الخارجي  الهواء  وجودة  �م�ة  التهو�ة:  معدل 
 المكان؛  

من  • الهواء  تدفق  اتجاه  �كون  أن  ین�غي  الهواء:  تدفق  اتجاه 
 مناطق نظ�فة إلى مناطق أقل نظافة؛  

توز�ع الهواء أو نمط تدفقه: إمداد �ل جزء من المكان �الهواء  •
 لتحسین تخف�فه و�زالة الملوثات منه.

 

لترًا/   60وف�ما �خص مرافق الحجر الصحي، تعد التهو�ة التي تبلغ  
ل/ ث/ فرد) تهو�ًة �اف�ًة في حالة المناطق التي ُتهوَّى ثان�ة للفرد (

أو   المناطق   6تهو�ًة طب�ع�ًة  الساعة في حالة  في  تغییرات هواء 
، ��ف�ة تقدیر معدل 1التي ُتهوَّى تهو�ًة م�كان�ك�ًة (انظر اإلطار  

 تدفق الهواء وتغیر الهواء في الساعة).  

س فرق الضغط بین  و�مكن تقدیر اتجاه تدفق الهواء عن طر�ق ق�ا
ق�اس  تعّذر  إذا  وأمَّا  التفاضلي.  الضغط  مق�اس  �استخدام  الغرف 
فرق الضغط، ف�مكن تقدیر اتجاه تدفق الهواء من منطقة نظ�فة إلى 
منطقة أقل نظافًة �استخدام الدخان ال�ارد (و�ن�غي إزالة الدخان في 

ور غضون �ضع ثواٍن من إطالقه). و�مكن أ�ضًا استخدام أعواد ال�خ
في حالة عدم توافر مدافع الدخان الالزمة لالخت�ار �الدخان ال�ارد. 
أخطار  اعت�ارهم  في  �ضعوا  أن  الق�اس  هذا  ُ�جرون  لمن  و�ن�غي 

 الحر�ق. 

استخدام   في  َفكِّر جد�ًا  المنزل،  في  الصحي  الحجر  وف�ما �خص 
التهو�ة الطب�ع�ة، مع فتح النوافذ إذا �ان ذلك ممكنًا ومأمونًا. وفي 

الة النظم الم�كان�ك�ة، ین�غي ز�ادة النس�ة المئو�ة للهواء الخارجي، ح
�استخدام نظم التدفئة والتهو�ة وتكی�ف الهواء التي �مكن أن تصل  

%. وقبل ز�ادة النس�ة المئو�ة  100نس�ة التوفیر التي تحققها إلى  
ة والتهو�ة  ئللهواء الخارجي، تحّقق من التوافق مع قدرات نظام التدف

�ف الهواء الخاصة �التحّكم في درجات الحرارة والرطو�ة، فضال وتكی 
 عن التوافق مع االعت�ارات المتعلقة �جودة الهواء الخارجي/ الداخلي.

وتنظ�فها  وص�انتها  فحصها  فین�غي  النظم،  تلك  اسُتخِدمت  و�ذا 
�انتظام. وُ�عد ات�اع معاییر صارمة في تر�یب نظم التهو�ة وص�انتها 

لضمان فاعلیتها واإلسهام في تهیئة بیئة مأمونة داخل  عمال ضرور�ا  
(مثل   الهواء  تدو�ر  إعادة  تجنُّب  و�ن�غي  برمته.  الصحي  المرفق 
استخدام وحدات تكی�ف الهواء المنفصلة، أو َملفَّات المراوح، أو أي 
تجنب  و�ن�غي  أمكن.  متى  التدو�ر)  إعادة  وضع  َ�ستخِدم  نظام 

إن أمكن، ما لم تكن في غرفة إشغال   استخدام المراوح لتدو�ر الهواء
فرد�ة في حالة عدم وجود أفراد آخر�ن. و�ذا �ان استخدام المراوح 
أمرًا ال مفر منه، فین�غي ز�ادة ت�ادل الهواء الخارجي عن طر�ق فتح  
النوافذ وتقلیل تدفق الهواء من شخص إلى آخر م�اشرة إلى أقصى 

 اء الجوي. حد ممكن لتجنُّب انتشار القطیرات أو اله�

   ج) الضوا�ط اإلدار�ة 

الس�اسات واإلجراءات والتدر�ب  تشمل الضوا�ط اإلدار�ة من قبیل 
واإلبالغ ألغراض الوقا�ة من العدوى ومكافحتها داخل مرافق الحجر 

 الصحي ما یلي، على سبیل المثال ال الحصر: 

بتدابیر   • الصحي  للحجر  الخاضعین  األشخاص  جم�ع  توع�ة 
الوقا�ة من العدوى ومكافحتها عند وصولهم إلى مرفق الحجر  

 الصحي وطوال فترته.  
ین�غي تدر�ب جم�ع العاملین في مرفق الحجر الصحي على   •

تنفیذ   قبل  أعاله  المبینة  العدوى ومكافحتها  الوقا�ة من  تدابیر 
 تدابیر الحجر الصحي.  



 : إرشادات مبدئیة19-االعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حاالت كوفید
 

-7- 
 

ي للموظفین واألشخاص الخاضعین للحجر الصحي على  ین�غ •
السواء أن �فهموا أهم�ة التماس الرعا�ة الطب�ة على الفور إذا  

لضمان   الالزمة  الس�اسات  ورسم  األعراض؛  علیهم  ظهرت 
 المشت�ه فیها و�حالتها.  19-التعرف الم�كر على حاالت �وفید

 د) معدات الحما�ة الشخص�ة 

العمال ارتداء معدات الحما�ة الشخص�ة في ظروف قد ُ�طلب من  
 محددة في مرفق معّین من مرافق الحجر الصحي 

الشخص�ة   • الحما�ة  معدات  یرتدوا  أن  التنظ�ف  لعمال  ین�غي 
وأن ُیدرَّ�وا على استخدامها �طر�قة مأمونة. أمَّا في    17المناس�ة

ر  األماكن غیر تلك التي ُتقدم فیها الرعا�ة الصح�ة، حیث ُتحضَّ 
وتستخدم المطهرات المبیدة للجراث�م، من قبیل الُمب�ِّض، ف�كون 
هو   الشخص�ة  الحما�ة  معدات  من  �ه  الموصى  األدنى  الحد 

 15  القفازات المطاط�ة والمرایل غیر الُمنِفذة واألحذ�ة المغلقة.
لحما�ة  الطب�ة  والكمامات  العینین  واقي  استخدام  یلزم  وقد 

الك�م�ا المواد  أو في حالة وجود  العاملین من  المستخدمة،  ئ�ة 
خطر یتمثَّل في التعرُّض للدم/ سوائل الجسم، مثلما هو الحال  
عند مناولة الب�اضات المتسخة أو تنظ�ف المراح�ض. و�ن�غي  
الحما�ة   ارتداء معدات  قبل  أیدیهم  ینّظفوا  أن  التنظ�ف  لعمال 

 الشخص�ة و�عد خلعها.
(الكمامات الطب�ة ین�غي أن تكون معدات الحما�ة الشخص�ة   •

وواق�ات العینین (ساترات الوجه أو النظارات الواق�ة، والرداءات  
الصحي   الحجر  مرافق  في  للعمال  متاحة  والقفازات)  الطب�ة 
خاضع   شخص  على  أعراض  ظهور  حالة  في  الستخدامها 

�وفید �عدوى  �إصابته  توحي  الصحي  و�جب 19-للحجر   .
الحما� استخدام معدات  العمال على  �ما تدر�ب  الشخص�ة،  ة 

وخلعها،   الشخص�ة  الحما�ة  معدات  ارتداء  طرق  ذلك  في 
 والتخّلص منها على النحو السل�م.

 

 متطل�ات رصد الحالة الصح�ة للخاضعین للحجر الصحي  

ین�غي لألشخاص الخاضعین للحجر الصحي في المرفق أو المنزل  
الحجر،  فترة  طوال  علیهم  تظهر  أعراض  أي  یوم�ًا  یرصدوا  أن 
وُ�ستحسن أن �شمل ذلك ق�اس ارتفاع درجات حرارة الجسم وتحّري 
الحالة التي حددتها  د وتعار�ف  الترصُّ لبروتو�والت  األعراض وفقًا 

وطن�اً  المحددة  أو  و/  عند  المنظمة  الصح�ة،  السلطات  ع  وُتشجَّ  .
اإلمكان، على إجراء متا�عة نشطة، الس�ما لمجموعات األشخاص 
(األفراد  الوخ�م  �المرض  اإلصا�ة  لخطر  أكبر  بدرجة  المعرضین 

سنة واألفراد الذین �عانون من حاالت   60الذین تز�د أعمارهم على 
�العدوى، والذین قد �ح تاجون مرض�ة أساس�ة) في حالة إصابتهم 

 إلى ترّصد إضافي أو عالجات طب�ة محددة. 

و�ن�غي مراعاة الموارد الالزمة، �ما في ذلك الموظفون، وفترات الراحة 
للموظفین في مرافق الحجر الصحي، على سبیل المثال. و�كتسي 
تخص�ص الموارد تخص�صًا مالئمًا أهم�ًة خاصًة في س�اق الفاش�ة  

األول  إعطاء  یلزم  قد  إذ  العامة  الحال�ة،  الصحة  موارد  لتوج�ه  و�ة 
 المحدودة إلى مرافق الرعا�ة الصح�ة وأنشطة الكشف عن الحاالت. 

 الفحص المختبري أثناء الحجر الصحي 

عل�ه  تظهر  الصحي  للحجر  خاضع  شخص  أي  معالجة  ین�غي 
في أي وقت خالل فترة   19-أعراض توحي �إصابته �عدوى �وفید

- حالة مشتبهًا في إصابتها �كوفید الحجر وتدبیره عالج�ًا بوصفه  
الوطن�ة   19 التوجیه�ة  والم�ادئ  لالسترات�ج�ات  وفًقا  واخت�اره، 

المتعلقة �االخت�ار. �ما ین�غي، إن أمكن، اخت�ار مجموعة فرع�ة 
من المخالطین الذین ال تظهر علیهم أعراض والذین هم أكثر عرضة 

دیهم مستو�ات من غیرهم لخطر اإلصا�ة �المرض الوخ�م و/أو �ان ل
 .  19-أعلى من التعّرض لعدوى فیروس مرض �وفید

 

وف�ما �خص المخالطین الذین ال تظهر علیهم أعراض، فإن المنظمة 
ال تعتبر الفحص المختبري شرطًا للخروج من الحجر الصحي �عد 

 یومًا، على النحو الموصى �ه سا�ًقا.   14انقضاء 
 

 إعداد اإلرشادات أسالیب

العالم�ة  الصحة  منظمة  وحّدثتها  المبدئ�ة  اإلرشادات  هذه  أعدت 
العالم�ة  الصحة  منظمة  أمانة  وتعكف  الیون�سف.  مع  �التعاون 

التا�عة للمنظمة   19-وأعضاء األفرقة التقن�ة الخارج�ة المعن�ة �كوفید
ار (الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، والمختبرات، والو�ائ�ات) �استمر 
- على استعراض البّینات المتاحة �شأن انتقال فیروس مرض �وفید 

وتتّ�ع 19 الحضانة،  وفترة  الخل�ة،  من  الفیروسات  وتناثر   ،
االجتماع�ة، وتدابیر  والتدابیر  العامة  الصحة  المخالطین، وتدابیر 

ومكافحتها. �ما تسترشد   19-الوقا�ة من عدوى فیروس مرض �وفید
اإلرشادات   اكتسبتها  �الخبرات  هذه  تتّ�ع   فيالدول األعضاء  التي 

للحجر الصحي.   19-المخالطین و�خضاع مخالطي حاالت �وفید
وقدمت الیون�سف مدخالت �شأن حما�ة األطفال ورعایتهم في س�اق 

 للحجر الصحي.  19-إخضاع مخالطي حاالت �وفید
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 ��ف�ة تقدیر تدفق الهواء وتغیر الهواء في الساعة  -1اإلطار 

 التهو�ة الطب�ع�ة 
 كقاعدة عامة، �مكن حساب معدل التهو�ة الطب�ع�ة المدفوعة �الر�اح على النحو التالي: 

 
 التهو�ة العابرة 

 
 

 واحدالتهو�ة من جانب 

  
 

 التهو�ة الم�كان�ك�ة 
 التعرف على تدفق الهواء (معدل التهو�ة) الذي یوفره نظام التهو�ة وحجم الغرفة: 

 
                       

 نافذة مفتوحة + �اب مفتوح 

  x 1000 أصغر فتحة (�المتر المر�ع) x سرعة الر�اح (م/ث) x 0.65معدل التهو�ة (ل/ث) = 

 نافذة مفتوحة + �اب مغلق 

  x 1000 أصغر فتحة (�المتر المر�ع) x سرعة الر�اح (م/ث) x 0.05معدل التهو�ة (ل/ث) = 
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