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 إرشادات التشغيل إلنشاء نظام سلسلة التبريد
الفائق لدعم نشر لقاح فايزر بيونتيك المضاد 

لكوفيد-19
مقدمة

يعد التطعيم ضد كوفيد-19 واحًدا من أسرع تدخالت الصحة العامة وأكثرها انتشارًا في العالم. ولتحقيق هذا الهدف، تعد جاهزية البلد 
أمرًا أساسًيا لنشر معدات سلسلة التبريد المالئمة (CCE) بسالسة والتنفيذ الناجح للقاح كوفيد-19.

) تعد المعلومات الواضحة حول نوع لقاح كوفيد-19 وتركيبته وتقديمه ومتطلبات سلسلة التبريد أثناء التخزين والنقل، جزءا مهما من  )
الخطة الوطنية للنشر والتطعيم لتصميم سلسلة التبريد الذي يدعم طرح اللقاح بشكل فّعال. تتطلب لقاحات كوفيد-19 حالًيا شروطا مختلفة 

بشأن سلسلة التبريد حسب نوع اللقاح وصموده للحرارة وحالته الحالية وفترة صالحيته في درجات حرارة التخزين المختلفة.

فائقة  ونقله في ظروف درجة حرارة  تخزينه  الذي يجب  حالًيا  الوحيد  لقاح كوفيد-19  ) هو  ) لكوفيد-19  المضاد  بيونتيك  فايزر  لقاح 
االنخفاض من -90 إلى -60 درجة مئوية. يتطلب النشر الفعال لهذا اللقاح تخطيًطا جيًدا لسلسلة التبريد، وإدارة قوية إلمدادات اللقاح، 
والخدمات اللوجستية والتوزيع، والنشر االستراتيجي للمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض، بما في ذلك التركيب والمراقبة الفعالة 

وتقييم أداء المعدات والبنية التحتية.

ويتمثل جزء من جاهزية طرح لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر بيونتيك في توفر سعة تخزين سلسلة التبريد الفائق (UCC) على األقل 
على المستوى المركزي وفي المواقع االستراتيجية. وُتعد جاهزية نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC) الخاص بالبلد أحد متطلبات توزيع 
). لذلك، يجب على البلدان التي تطلب توريد هذا اللقاح النظر في إنشاء مركز لسلسلة التبريد  لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 (

الفائق (UCC) على المستوى المركزي، وإذا لزم األمر، في المواقع االستراتيجية اإلقليمية لدعم النشر الفعال للقاح.

البلدان  (LMICs) سيتطلب من  الدخل  البلدان منخفضة ومتوسطة  العديد من  بيونتيك المضاد لكوفيد-19 في  لقاح فايزر  إن استخدام 
التغلب على التحديات اللوجستية في ثالثة مجاالت رئيسية إلدارة نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC): المعدات والنقل والنشر. قبل تطوير 
لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19، كان هناك عدد قليل فقط من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات الخبرة في استخدام المعدات 
ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض. و يجدر بالذكر أنه تم كسب هذه الخبرة خالل استخدام لقاح اإليبوال، والذي يتطلب ظروف تخزين 
-80 درجة مئوية. مع اإلمداد العالمي المتزايد للقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 والنشر الواسع لمرفق كوفاكس للمعدات ذات درجة 
الحرارة فائقة االنخفاض في البلدان المشاركة في آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس (AMC)، تكتسب المزيد من البلدان خبرة في إدارة 
نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC). تستند اعتبارات التنفيذ الواردة في هذه الوثيقة إلى الدروس المجمعة المستفادة من تجارب البلدان في 

إدارة لقاحات اإليبوال وكوفيد-19 وتجربة اليونيسف من النشر السابق للمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض.
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng
https://www.who.int/publications/m/item/comirnaty-covid-19-mrna-vaccine
https://www.who.int/publications/m/item/comirnaty-covid-19-mrna-vaccine
https://www.who.int/publications/m/item/comirnaty-covid-19-mrna-vaccine
https://www.who.int/publications/m/item/comirnaty-covid-19-mrna-vaccine
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جدول 1. ملخص مدة التخزين الموصى بها في درجات حرارة التخزين المختلفة

مدة التخزين الموصى بها1درجة حرارة التخزين والنقلحالة اللقاح
 قنينة مجمدة
غير مفتوحة

9 أشهر بعد تاريخ التصنيع أو حتى تاريخ انتهاء الصالحية كما -90 إلى -60 درجة مئوية
هو موضح على ملصق القنينة2

ما يصل إلى أسبوعين لفترة واحدة خالل العمر االفتراضي للقاح -25 إلى -15 درجة مئوية
البالغ 9 أشهر3

 قنينة غير
مفتوحة مذابة

+2 إلى +8 درجة مئوية
)ال يعاد التجميد(

31 يوم /1 شهر

6 ساعات بعد ثقب القنينة للمرة األولى+2 إلى +8 درجة مئويةاللقاح المخفف
 ُيخزن في درجة حرارة الغرفة التيالمخفِّف

ال تزيد عن 30 درجة مئوية. أثناء 
 جلسة التطعيم، يتم الحفظ في

+2 إلى +8 درجة مئوية

حتى تاريخ انتهاء الصالحية

تشمل الدروس الرئيسية ما يلي:
يحد االتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) من حجم المبردات القابلة لالشتعال التي يمكن شحنها مع المجمدات ذات درجة   •

الحرارة فائقة االنخفاض. لذلك يتم تفريغ غاز التبريد وإرساله بشكل منفصل، قبل الشحن، ليتم تحميله مرة أخرى بمجرد استالم 
الوحدات داخل البلد.

تتمتع بعض الطائرات بمساحة علوية محدودة لشحن المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض العمودية، مما يؤخر النشر   •
بسبب الحاجة إلى استخدام طراز مغاير يناسب مقصورات الشحن.

لم تواجه البلدان التي اتبعت تصميم نظام الطاقة الموصى به مشاكل في الحصول على مصدر طاقة مستدام للمجمدات ذات   •
درجة الحرارة فائقة االنخفاض. أبلغت البلدان التي لم تمتثل لذلك عن انقطاع التيار الكهربائي أو عطل في المعدات ألن الدوائر 

الكهربائية لم تكن مناسبة للتعامل مع متطلبات الطاقة في المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض.

يركز هذا الدليل على إنشاء وإدارة نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC). ويوفر إرشادات عملية لدعم البلدان في التخطيط واختيار تصميم 
ومعدات نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC) المناسبة بناًء على سياقها المحلي. ويحدد االعتبارات لضمان االستخدام المتواصل لمعدات 
نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC) حتى بعد استخدام لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 بالكامل. تنطبق اعتبارات التنفيذ على البلدان 

التي تخطط إلنشاء نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC) وعلى تلك التي استلمت / رّكبت معدات سلسلة التبريد الفائق (UCC) بالفعل.

ال يوجد حالًيا نموذج تجميد للمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض سبق وحصل على تأهيل من قبل منظمة الصحة العالمية، ومع 
ذلك، لدى قسم اإلمداد باليونيسيف (SD) اتفاقية طويلة األجل (LTA) مع العديد من الشركات المصنعة وقائمة بالمعدات، بما في ذلك 

المواصفات، بموجب هذه االتفاقية طويلة األجل في الملحق.

الفئة المستهدفة
مدراء برنامج التحصين الموسع (EPI) ومسؤولو سلسلة التوريد / سلسلة التبريد وصناع القرار والشركاء الذين يدعمون أنشطة االستجابة 

لكوفيد-19 في البلدان.

اعتبارات التنفيذ
إدارة العمر االفتراضي للقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 في درجات حرارة التخزين المختلفة  .1

تنطبق على لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 الذي يتطلب تخفيًفا )مثال، الِقنان ذات الغطاء األرجواني(.  1
وافقت منظمة الصحة العالمية في 21 سبتمبر/أيلول 2021، على تمديد صالحية لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 من 6 أشهر إلى 9 أشهر عند تخزينه بين -90   2
إلى -60 درجة مئوية. سيسري هذا على بعض الدفعات التي تم تسليمها بالفعل قبل هذه الموافقة. تحقق من المعلومات التي ترسلها الشركة المصنعة فيما يتعلق بتاريخ 

انتهاء الصالحية الجديد.
يجب تتبع إجمالي الوقت التراكمي الذي يتم تخزين الِقنان فيه عند -25 إلى -15 درجة مئوية ويجب أال يتجاوز مدة أسبوعين.  3
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النقاط الرئيسية  1.1

يجب استخدام منتجات اللقاح المخزنة في درجة حرارة -90 إلى -60 درجة مئوية لمدة تصل إلى 9 أشهر قبل تاريخ انتهاء الصالحية   •
المحدد. يتم تحديد تاريخ انتهاء الصالحية على ملصق اللقاح ويشار إليه في مستند الشحن.

إذا كانت هناك حاجة إلعادة التوزيع المحلي وال يمكن نقل الكراتين الكاملة المحتوية على ِقنان تخزن عند -90 إلى -60 درجة مئوية،   •
فيمكن نقل الِقنان في -25 إلى -15 درجة مئوية في صوانيها األصلية. أي ساعات مستخدمة للنقل عند درجة الحرارة هذه تخصم 
من مدة األسبوعين الخاصة بالتخزين في -25 إلى -15 درجة مئوية. يمكن أيًضا إذابة اللقاح وتخزينه في +2 إلى +8 درجة مئوية 
قبل نهاية فترة األسبوعين. في هذه الحالة، يجب تحديث تاريخ انتهاء الصالحية الجديد في +2 إلى +8 درجة مئوية على الملصق.

يتم تطبيق التوسيم الديناميكي كلما تم نقل اللقاح من درجة حرارة تخزين إلى أخرى. تم شرح التوسيم الديناميكي كما هو مطبق على   •
 ( ) COMIRNATY® (Tozinameran) التعامل مع لقاح لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 في الوحدة 1 من التدريب على 

فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 وتخزينه ونقله.
تحقق دائًما من تاريخ انتهاء الصالحية المحّدث مقابل تاريخ انتهاء الصالحية األصلي. إذا كان تاريخ انتهاء صالحية اللقاح في   •
-25 إلى -15 درجة مئوية و +2 إلى +8 درجات مئوية يتجاوز تاريخ انتهاء الصالحية المحدد أصاًل على ملصق اللقاح، يجب دائًما 

االلتزام بتاريخ انتهاء الصالحية األصلي.
ضع حًدا لوقت النقل في +2 إلى +8 درجة مئوية ليكون 12 ساعة لمنع إجهاد النقل.4  •

قم بمزامنة توصيل اللقاح مع خطة جلسة التطعيم واستهلك اللقاح على الفور لتجنب الهدر.  •

اختيار تصميم نظام سلسلة التبريد فائق االنخفاض  .2
عند التخطيط لسلسلة التبريد الفائق (UCC)، يجب على البلدان وضع في اعتبارها أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى المجموعات 
ذات األولوية وتلقيحها بما يتماشى مع توصيات مجموعة الخبراء االستشارية االستراتيجية (SAGE) مع مراعاة احتياجاتهم ومواردهم 

وقدراتهم.

تم تصميم استراتيجيات نشر المعدات الموصى بها في هذا القسم لمراعاة المبادئ التالية:
التقليل من متطلبات البنية التحتية لسلسلة التبريد الفائق (UCC) مع السماح بوصول أوسع للقاح واستيعابه دون استثمار كبير في   •

سلسلة التبريد الفائق (UCC)؛ و
تقليل مخاطر الهدر بالنظر إلى حداثة منتجات سلسلة التبريد الفائق (UCC) ومتطلبات إدارة اللقاحات الصارمة.  •

فيما يتعلق بهذه المبادئ، يوصى بخيارات تصميم نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC) التالية مع مراعاة استراتيجيات نشر اللقاح المختلفة. 
يتم تشجيع البلدان على إجراء تقييم لتحديد االستراتيجية المناسبة في السياق المحلي.

منتجات لقاح mRNA أكثر هشاشة وعرضة للتلف )مثال، بسبب الرج الشديد واالهتزازات(. يعتمد هذا على البيانات المتاحة عن الدراسات الفيزيائية )مثل القص وظروف   4
اإلجهاد وخصائص التركيبة وما إلى ذلك( التي تقوم بها الشركة المصنعة.

Training on handling, storing and transporting Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine COMIRNATY® (Tozinameran)
Training on handling, storing and transporting Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine COMIRNATY® (Tozinameran)
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استراتيجية نشر اللقاح المتتالية  1.2

من خالل هذه االستراتيجية، سيتم توزيع اللقاحات من مخزن مركزي بسلسلة التبريد الفائق (UCC) إلى المخازن المحلية المختلفة باستخدام 
معدات سلسلة التبريد المناسبة (CCE) والتي يمكنها تخزين اللقاح بطريقة تزيد من مدة صالحيته المتبقية.

تنطبق هذه االستراتيجية على البلدان التي تكون فيها المناطق بعيدة عن مكان التخزين المركزي مع عدة طبقات من نقاط التوزيع ذات 
الموقع االستراتيجي )مثل األرخبيالت والبلدان الكبيرة(. مع هذه االستراتيجية، من المفترض أن يتم إجراء التحصين في الموقع المركزي 

والمواقع الثانوية.

هناك سيناريوان محتمالن إلنشاء مركز )مراكز( سلسلة التبريد الفائق (UCC) لدعم استراتيجية النشر المتتالي.

السيناريو األول: مركز سلسلة تبريد فائق (UCC) فردي مركزي  1.1.2

فائقة  الحرارة  درجة  ذات  )المجمدات(  المجمد  إلى  الحرارية  الشحن  معدات  من  مباشرة  اللقاح  إمدادات  نقل  يمكن  السيناريو،  هذا  في 
االنخفاض في مخزن اللقاح المركزي عندما يقوم المورد بتسليمها. يمكن توزيع إمدادات اللقاح من المخزن المركزي إلى المخازن دون 

الوطنية إما مجمدة في -90 إلى -60 درجة مئوية أو في -25 إلى -15 درجة مئوية أو مذابة في +2 إلى +8 درجة مئوية.5

قد تحتاج المخازن دون الوطنية ومخازن المقاطعات إلى إعادة تعبئة إمدادات اللقاح بكميات أقل وتوزيعها مباشرة على نقاط الخدمة إما 
في -25 إلى -15 درجة مئوية أو في +2 إلى +8 درجة مئوية، اعتماًدا على معدات سلسلة التبريد المتاحة، والقدرة على إنتاج عبوات 

المبرد ووقت السفر.

وفًقا للتوصية بتحديد وقت السفر عند نقل اللقاح في +2 إلى +8 درجة مئوية، قد تفكر البلدان في تسليم اللقاح مجمًدا في -25 إلى 
-15 درجة مئوية في األماكن التي قد يستمر فيها نقل اللقاح أكثر من 12 ساعة. يجب الوضع في االعتبار أنه ال يمكن نقل اللقاح 
واالحتفاظ به إال في -25 إلى -15 درجة مئوية لفترة واحدة ال تزيد عن أسبوعين، لذلك، ضع في اعتبارك إعطاء األولوية لعمليات 

التسليم إلى المواقع البعيدة.

:)UCC( تصميم نظام سلسلة التبريد الفائق
 )UCC( مركز تخزين سلسلة تبريد فائق  •
واحد في مخزن اللقاحات المركزي مع 

مجمد )مجمدات( ذات درجة حرارة فائقة 
االنخفاض.

مراكز التخزين اإلقليمية بين درجات -25 إلى   •
-15 مئوية و/أو +2 إلى +8 درجة مئوية؛ 
ربما مع تخطي بعض المستويات )استخدم 
المجمدات والمبردات المؤهلة مسبًقا من 

منظمة الصحة العالمية للتخزين(.
استخدام العبوات السلبية المعزولة   •

وعبوات المبرد المؤهلة مسبًقا من قبل 
منظمة الصحة العالمية بين درجات +2 
إلى +8 درجات مئوية في مرافق الخدمة.

الشكل 1. النشر المتتالي: مع مركز سلسلة تبريد فائق (UCC) فردي مركزي

عند إعادة توزيع اللقاحات في -90 إلى -60 درجة مئوية، يجب أن تحتوي المخازن المركزية على عدد كاٍف من معدات سلسلة التبريد (CCE) ومواد التبريد المناسبة لضمان   5
الحفاظ على المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض أثناء النقل )على سبيل المثال، مصدر آمن للثلج الجاف وحاويات شحن حرارية مناسبة للثلج الجاف – مميزة 

.)"UN1845" بالرمز
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السيناريو الثاني: مراكز سلسلة تبريد فائق (UCC) متعددة  2.1.2

في هذا السيناريو، سيتم تخصيص التسليم بحيث:
يمكن نقل بعض أو كل اللقاحات مباشرة من حاويات الشحن الحرارية إلى المجمد )المجمدات( ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض   •
في مخزن اللقاحات المركزي ليتم تخزينها في ظروف ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض لفترة محدودة. يمكن استخدام إمدادات اللقاح 
هذه إما إلعادة إمداد مراكز سلسلة التبريد الفائق (UCC) المحلية باللقاح المجمد في -90 إلى -60 درجة مئوية و/أو إمداد المناطق 

التي يمكن الوصول إليها و/أو نقاط الخدمة باللقاح المخزن إما بين -25 و -15 درجة مئوية أو +2 و +8 درجة مئوية.
اللقاح المركزي وكل يمكن االحتفاظ بجزء من اإلمدادات في حاويات الشحن الحرارية مع إعادة تجميدها عند االستالم في مخزن   • 

5 أيام لفترة محدودة ال تتجاوز 30 يوًما.6 يسمح ذلك بإعادة توزيع اللقاح المحفوظ بين -90 و -60 درجة مئوية مباشرة إلى مراكز 
سلسلة التبريد الفائق (UCC) دون الوطنية ذات الموقع االستراتيجي ليتم تخزينها في مجمد )مجمدات( ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض. 
 بعد ذلك، يمكن توزيع إمداد اللقاح هذا بدرجة أكبر بين -25 و -15 درجة مئوية أو +2 و +8 درجة مئوية إلى مخازن المنطقة 

و/أو نقاط الخدمة.
قبل إعادة توزيع اللقاح، يجب على الموظف المسؤول في مركز سلسلة التبريد الفائق (UCC) التأكد من تحديد تاريخ إزالة اللقاح من   •
المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض أو معدة الشحن الحرارية وتاريخ انتهاء فترة الصالحية المتبقية في +2 إلى +8 درجات 
مئوية في مستندات الشحن وإبالغ مخازن اللقاح المتلقية بذلك مسبًقا. يجب أيًضا تحديد تاريخ انتهاء الصالحية الجديد بوضوح على 

ملصق / علبة اللقاح.
لضمان الحفاظ على سلسلة تبريد مناسبة خالل فترة النقل، يوصى بنقل اللقاح باستخدام صناديق نقل مؤهلة مسبًقا من منظمة الصحة   •

العالمية فقط:
في حالة توصيل اللقاح مذاًبا بين +2 و+8 درجات مئوية، استخدم صناديق التبريد القياسية / ناقالت اللقاح المزودة بعبوات مياه   –

مجمدة مكيفة أو صناديق تبريد واقية من التجمد / حامالت لقاح مع عبوات مياه مجمدة غير مكيفة.
إذا تم تسليم اللقاح مجمًدا بين -25 إلى -15 درجة مئوية، استخدم صناديق التبريد القياسية مع عبوات مبرد مجمدة غير مكيفة.  –

يجب أخذ اختيار الحاويات المعزولة وعبوات المبرد في االعتبار درجة الحرارة المحيطة ووقت بقاء المعدات.7  •

:)UCC( تصميم نظام سلسلة التبريد الفائق
 )UCC( مركز تخزين سلسلة تبريد فائق  •
واحد في مخزن اللقاحات المركزي مع 

مجمد )مجمدات( ذات درجة حرارة فائقة 
االنخفاض.

بعض مراكز تخزين سلسلة التبريد الفائق   •
)UCC( ذات الموقع االستراتيجي على 

المستوى اإلقليمي.
مراكز التخزين اإلقليمية بين درجات -25 إلى   •
-15 مئوية و/أو +2 إلى +8 درجة مئوية؛ 
ربما مع تخطي بعض المستويات )استخدم 
المجمدات والمبردات المؤهلة مسبًقا من 

منظمة الصحة العالمية للتخزين(.
استخدام العبوات السلبية المعزولة بين   •

درجات +2 و +8 درجات مئوية المؤهلة 
مسبًقا من قبل منظمة الصحة العالمية 

في مرافق الخدمة.

الشكل 2. النشر المتتالي: مع مراكز سلسلة تبريد فائق (UCC) متعددة

الحظ أنه يجب إرجاع Pfizer Softboxes خالل 30 يوًما من وقت استالم الشحنة الدولية في المخزن المركزي.  6
.( كتيب اإلدارة الفعالة للقاحات: كيفية استخدام الحاويات السلبية وعبوات المبردات لنقل اللقاح والعمليات اإليصالية (  7

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183584/WHO_IVB_15.03_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183584/WHO_IVB_15.03_eng.pdf?sequence=1
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استراتيجية النشر السريع للقاح  2.2

باستخدام هذا النهج، يمكن توزيع اللقاحات من مركز سلسلة التبريد الفائق (UCC) المركزي مباشرة إلى نقاط الخدمة المختلفة باستخدام 
النقل المناسب، مع استخدام مرفق تخزين مؤقت أو بدونه.

تنطبق هذه االستراتيجية على البلدان التي تكون فيها المناطق قريبة من موقع التخزين المركزي، وبالتالي يكون وقت السفر قصيرا، وفي 
البلدان الصغيرة حيث يسهل الوصول إلى المناطق باستخدام وسائل النقل المختلفة من موقع التخزين المركزي. 

الشكل 3. النشر السريع: مع مركز سلسلة تبريد فائق (UCC) فردي مركزي

:)UCC( تصميم نظام سلسلة التبريد الفائق
 )UCC( مركز تخزين سلسلة التبريد الفائق  •

واحد في مخزن اللقاحات المركزي.
استخدام السعة التخزينية الحالية بين +2   •

و +8 درجات مئوية في مرافق الخدمة:
المبردات  –

و
صناديق تبريد مع عبوات مبرد مناسبة   –

)كتخزين مؤقت(.

ذات درجة حرارة  إلى مجمد )مجمدات(  مباشرة  الحرارية  الشحن  اللقاح من حاوية  إمدادات  نقل  يمكن  االستراتيجية،  من خالل هذه 
فائقة االنخفاض في مخزن اللقاح المركزي. تتم إذابة اللقاحات بمجرد أن يصبح المرفق المتلقي جاهزًا لتنفيذ نشاط التطعيم. الحظ 
كذلك  ويمكن  الخدمة.  نقاط  إلى  مباشرة  مئوية  درجة   8+ و   2+ بين  المسلمة  الجرعات  من  فقط  المطلوب  العدد  بإذابة  ينصح  أنه 
توصيل اللقاح مجمًدا بين -25 و-15 درجة مئوية، خاصة إذا كان وقت السفر المتوقع أطول من 12 ساعة، وتبدأ اإلذابة عند استالم 

اللقاح في نقاط الخدمة.
إذا كان لدى المنشأة المستقبلة مبّرد للقاحات، فيمكن تخزين اللقاح بين +2 و +8 درجة مئوية واستخدامه قبل نهاية العمر االفتراضي.   •

تأكد من تحديد تاريخ انتهاء الصالحية الجديد على الملصق )اتبع التعليمات الخاصة بالتوسيم الديناميكي(.
إذا لم يكن لدى المنشأة المستقبلة مبّرد، فيمكن حفظ اللقاح في صندوق تبريد مع عبوات مبرد مناسبة لبضعة أيام. يجب استبدال   •
عبوات سائل التبريد باستمرار ويجب استخدام صناديق التبريد المؤهلة مسبًقا من منظمة الصحة العالمية فقط )تحقق من مواصفات 

.(TMD) المعدات(، بما في ذلك جهاز مراقبة درجة الحرارة المناسب
مناسبة  مبرد  عبوات  مع  لقاحات  حامل  في  اللقاح  تسليم  يمكن  المركزي،  المخزن  من  قصيرة  مسافة  على  الخدمة  نقطة  كانت  إذا   •

لالستخدام الفوري في جلسة التطعيم.
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استراتيجية النشر المتتالي مقابل السريع  3.2

جدول 2. مزايا وعيوب استراتيجية النشر المتتالي مقابل السريع

العيوبالمزايااالستراتيجية
نشر اللقاح 

المتتالي
فعال من حيث التكلفة حيث يقتصر استثمار سلسلة   •

التبريد الفائق (UCC) على المخزن المركزي والمناطق 
ذات المواقع االستراتيجية.

تعظيم السعة التخزينية الحالية ذات درجة الحرارة   •
 المزدوجة )-25 إلى -15 درجة مئوية و2 إلى
+8 درجة مئوية( بمستويات تخزين منخفضة.

سيسمح وجود مجمد في المخازن اإلقليمية / المحلية   •
بتسليم اللقاح مجّمًدا بين -25 و -15 درجة مئوية، مما 

 يحد من مخاطر إجهاد النقل إذا تم تسليمه بين +2 
و +8 درجة مئوية.

آلية توزيع اللقاح بطيئة.  •
خطر تقليل مدة الصالحية بشكل أكبر إذا   •
ظل اللقاح لفترة أطول في المخازن اإلقليمية 

قبل الوصول إلى نقاط الخدمة.
يتطلب تتبًعا دقيًقا لحركة اللقاح ومدة   •

الصالحية المتبقية ودرجة حرارة التخزين في 
نقاط الخدمة.

قد ينتج عنه تكلفة نقل أعلى بسبب الطبقات   •
المتعددة من عمليات التسليم.

قد يؤدي إلى إهدار اللقاح بسبب التعرض   •
للحرارة أثناء التخزين / النقل.

النشر السريع 
للقاح

التوفير من حيث التكلفة حيث يقتصر استثمار سلسلة   •
التبريد الفائق (UCC) على المتجر المركزي.

دعم التوزيع السريع للقاح إلى مرافق الخدمة وتجنب   •
عبء التخزين على المستوى دون الوطني ومستوى 

المنطقة.
التمكين من االستهالك المرتفع للقاح وانخفاض الفاقد   •

حيث يتم توصيل اللقاح حسب الطلب. هذا يعني أنه يتم 
التخطيط للجلسات حول الفترة المتوقعة لتسليم اللقاح.

يتم زيادة العمر االفتراضي بشكل أمثل عند تخزين اللقاح   •
في مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض وإذابته عند 

الحاجة فقط.
قد توفر هذه الطريقة تكلفة النقل لتخطي عدة مستويات   •

من المتاجر.
يعزز التنسيق القوي بين المنشأة الوطنية ونقطة الخدمة   •

التخطيط لجلسات التطعيم في وقت التسليم.
يمكن من المراقبة الفعالة لتسليم اللقاحات واستيعابها   •

وإهدارها.

يتعرض اللقاح المذاب لخطر إجهاد النقل إذا   •
استغرق وقت السفر إلى نقاط الخدمة أكثر 

من 12 ساعة.
يتطلب تتبًعا دقيًقا لحركة اللقاح ومدة   •

الصالحية المتبقية ودرجة حرارة التخزين في 
نقاط الخدمة.

يتطلب نظاًما قوًيا لرصد وتسجيل إمدادات   •
اللقاح وحركته.
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االعتبارات الرئيسية عند تخطيط وإدارة نظام سلسلة التبريد الفائق   .3

حالة سلسلة التبريد الحالية  1.3
من الضروري الحصول على معلومات واضحة حول قدرة سلسلة التبريد الحالية )قدرات التبريد / التجميد( وحالة المعدات )متطلبات 

الصيانة واإلصالح(.

يجب أن يتم التخطيط لتصميم سلسلة توريد لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 بأكثر الطرق فعالية حتى يمكن توصيل اللقاح إلى 
نقاط الخدمة المختلفة من خالل أقصر المسارات في ظل ظروف آمنة. سيكون لهذا تأثير كبير في تقليل متطلبات البنية التحتية لسلسلة 

التبريد الفائق (UCC)، والحد من استثمارات سلسلة التبريد الفائق (UCC) وزيادة الوصول إلى اللقاح.

عند تصميم سلسلة التوريد للقاح كوفيد-19، من الضروري اإلجابة على أسئلة مثل:
كيف سيتم تخزين اللقاح وتسليمه حتى الِميل األخير؟  •

التخزين نقاط  إلى  التسليم  وطريق  الخدمات،  تقديم  ومستويات  والمتوسطة  المركزية  المستويات  على  الُمثلى  التخزين  نقاط  هي  ما   • 
ومواقع التطعيم؟

 (CCE) أثناء التخطيط، يجب تحديد درجة حرارة التخزين المطلوبة، وسعة التخزين المطلوبة )حجم التخزين( ونوع معدات سلسلة التبريد
إلى  25-( قياسي  مجمد  مئوية(؛  درجة   60- إلى   90-( االنخفاض  فائقة  درجة حرارة  ذو  مجمد  إداري:  ومستوى  موقع  لكل   المناسبة 

-15 درجة مئوية(؛ مبرد )+2 إلى +8 درجة مئوية(.

البنية التحتية لمركز سلسلة التبريد الفائق (UCC) وإدارة المعلومات  2.3
يعد توفير مصدر الطاقة المستمر وتكييف الهواء للحفاظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة للمجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض 
في مركز سلسلة التبريد الفائق (UCC) من المتطلبات الحاسمة لضمان األداء الوظيفي األمثل للمعدات. يجب أن يسمح إعداد المنشأة 

بالتعامل مع عبوات اللقاح والمبردات بشكل آمن أثناء استالم اللقاح والتحضير للتوزيع.

يجب أن يأخذ نظام إدارة معلومات التوريد والخدمات اللوجستية في االعتبار خصائص لقاح كوفيد-19، بما في ذلك وظيفة مراقبة درجة 
الحرارة، وتتبع حركة اللقاح، ومراقبة تاريخ انتهاء الصالحية وتطبيق التوسيم الديناميكي، ومراقبة الهدر واالستخدام.

الحظ أنه ال يمكن تخزين عبوات المواد متغيرة الطور (PCM) ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض والثلج الجاف في نفس المجمد مع 
اللقاح. قد يحتاج مركز سلسلة التبريد الفائق (UCC) المركزي إلى المعدات اإلضافية التالية بناًء على عبوات المبرد المستخدمة لنقل 

اللقاح في درجة حرارة -90 إلى -60 درجة مئوية من أجل تزويد مراكز سلسلة التبريد الفائق (UCC) دون الوطنية:
مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض أصغر إلعداد وتخزين عبوات المواد متغيرة الطور (PCM) ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض   •

إذا تم استخدام ArktekTM لتخزين اللقاح ونقله؛8 أو
آلة تصنيع الثلج الجاف إذا تم استخدام الثلج الجاف كمادة تبريد خالل النقل.  •

بين اللقاح  لتوصيل  المبرد  عبوات  لتحضير  الموجودة  والمجمدات  المبردات  من  االستفادة   (UCC) الفائق  التبريد  سلسلة  لمركز   يمكن 
-25 إلى -15 درجة مئوية و+2 و +8 درجة مئوية.

مصدر طاقة مستمر  3.3
لضمان استمرار إمداد الطاقة الكهربائية للمجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض، تأكد من:

وجود محول طاقة مخصص لموقع أو منشأة التركيب )إن أمكن(.  •
يجب أن تكون جميع دوائر الطاقة واإلضاءة، بما في ذلك المقابس، في حالة آمنة، وأن يتم اختبارها واعتمادها وفًقا للمعايير الوطنية   •

من قبل مهندس أو كهربائي مؤهل.

عبوات المواد متغيرة الطور (PCM) ضرورية لنقل اللقاح باستخدام ArktekTM (YBC-5E) - حاوية كبيرة معزولة تماًما ذات جدار مزدوج تشبه الزجاجة- تستخدم تقنية   8
عزل متعددة الطبقات وثماني عبوات من عبوات المواد متغيرة الطور )سعة العبوة لتر واحد( للحفاظ على اللقاحات في درجة حرارة فائقة االنخفاض.
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المساعدة  الكهربائية  المعدات  ذلك  في  بما  المطلوبة  التبريد  أحمال  لتناسب  التبريد  معدات  تخدم  التي  الطاقة  دوائر  تصنيف  يجب   •
)المراوح، ومكيفات الهواء، وتركيبات اإلضاءة، وما إلى ذلك( ويجب أال تحتوي على عيوب كهربائية أو ميكانيكية معتبرة.

توافر مولد كمصدر طاقة احتياطي أثناء انقطاع التيار الكهربائي، بما في ذلك مصدر وقود احتياطي مناسب.  •

والمولد  الرئيسي  الطاقة  بين مصدر  وإياًبا  ذهاًبا  تلقائًيا  تتحول  المعدات سوف  أن  من  للتأكد   (ATS) التلقائي  التحويل  مفتاح  إعداد   •
االحتياطي في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

االمتثال للصيانة الطارئة والروتينية الموصى بها لمصادر الطاقة االحتياطية.  •

قدرة الموارد البشرية  4.3
يجب أن يكون لكل مركز من مراكز سلسلة التبريد الفائق (UCC)، بحد أدنى، فني سلسلة تبريد واثنان من المساعدين )أحدهما للتعامل 

مع اللقاح واآلخر للتعامل مع عبوات المواد متغيرة الطور ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض أو الثلج الجاف(.

تأكد من أن موظفي مراكز سلسلة التبريد الفائق (UCC) الوطنية ودون الوطنية مدربون بشكل صحيح إلدارة العمليات اليومية، بما في ذلك:
إدارة التوريد والمخزون؛  •

مراقبة درجة حرارة التخزين وتتبع مدة الصالحية، بما في ذلك عملية التوسيم الديناميكي؛10،9  •
توزيع اللقاح وإرساله؛  •

تحضير عبوات المبرد وإرسالها )الثلج الجاف، أو عبوات المواد متغيرة الطور أو عبوات المياه( وحاويات النقل؛ و  •
استخدام جهاز مراقبة درجة الحرارة (TMD) المناسب عند نقل اللقاح في صناديق التبريد وناقالت اللقاح.  •

تأكد من أن الكفاءة الفنية في صيانة المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض متاحة ويسهل الوصول إليها من المعدات ذات درجة 
الحرارة فائقة االنخفاض في بلدك.

سالمة العمليات ومعدات الحماية الشخصية  5.3
تأكد من أن جميع الموظفين المسؤولين عن إدارة مراكز سلسلة التبريد الفائق (UCC) لديهم إمكانية الوصول إلى اإلمدادات المناسبة 

.(PPE) والكافية من معدات الحماية الشخصية

معدات الحماية الشخصية عند   1.5.3
التعامل مع المجمدات ذات 

درجة الحرارة فائقة االنخفاض 
والثلج الجاف لحاويات الشحن 

الحرارية
القفازات المبردة / المعزولة؛11  •

نظارات األمان.  •

يجب أن تكون الغرفة جيدة التهوية ومجهزة 
للتعامل بأمان مع حاويات الشحن الحرارية 
والثلج الجاف، بما في ذلك منطقة مناسبة 

للتخلص من الثلج الجاف بأمان.

الشكل 4. القفازات المعزولة مطلوبة عند التعامل مع الثلج الجاف والمواد متغيرة الطور
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.( إرشادات حول إدارة لقاح كوفيد-19 بدون جهاز مراقبة زجاجة اللقاح (VVM) في نقاط خدمة التطعيم (  9
.( التدريب على التعامل مع لقاح فايزر بيونتيك COMIRNATY® (Tozinameran) المضاد لكوفيد-19 وتخزينه ونقله (  10

تقوم شعبة اإلمدادات باليونيسف بتزويد المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض بالقفازات المبردة.  11

https://www.who.int/publications/m/item/how-to-manage-covid-19-vaccines-withoutvvm-at-vaccination-service-points
https://www.who.int/publications/m/item/how-to-manage-covid-19-vaccines-withoutvvm-at-vaccination-service-points
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/pfizer-specific-training_full-deck_19aug.pdf?sfvrsn=22d66119_5
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/pfizer-specific-training_full-deck_19aug.pdf?sfvrsn=22d66119_5
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معدات الحماية الشخصية عند التعامل مع المواد متغيرة الطور ذات درجة الحرارة   2.5.3
فائقة االنخفاض لجهاز ArktekTM السلبي

 ArktekTM قفازات مبردة / معزولة بأكمام طويلة )لتجنب قرصة الصقيع عند التعامل مع  •
المكيف وللحماية من مالمسة سائل المواد متغيرة الطور(؛

قناع التنفس لتجنب استنشاق كلوريد الليثيوم من سائل المواد متغيرة الطور.  •

باستخدام  فائقة االنخفاض  الحرارة  للنقل في حالة درجة  اللقاح  تم وصف إجراءات تحضير 
ArktekTM مع المواد متغيرة الطور أو حاوية الشحن الحرارية مع الثلج الجاف في الوحدة 2 
 COMIRNATY® (Tozinameran) والوحدة 6 من التدريب على التعامل مع لقاح فايزر بيونتيك

.( المضاد لكوفيد-19 وتخزينه ونقله (

متطلبات الشحن والتخليص الجمركي  6.3
تقع مسؤولية الشحن الدولي للمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض على عاتق الشركة المصنعة ووكاالت الشراء مثل اليونيسف. 
من المهم مالحظة أن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لديه قيود على كمية المبردات القابلة لالشتعال التي يتم تحميلها في كل جهاز، 
وبالتالي ال يمكن نقل معظم طرز المجمدات التي تعمل بتقنية درجة الحرارة فائقة االنخفاض عن طريق الجو وسيتعين تسليمها عن 
طريق البحر. حتى في حالة السماح بها عن طريق الجو، هناك تأثير كبير على تكلفة الشحن ألن المعدات ذات درجة الحرارة فائقة 
االنخفاض ضخمة وثقيلة. يمكن أن يكون ارتفاع المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض أحد القيود نظرًا لعدم السماح بنقل جميع 
الطرز بشكل أفقي من قبل الشركة المصنعة. فقط عدد قليل من الشركات المصنعة تنتج المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض 

من النوع الصندوقي.

يعد التخطيط والتنسيق المبكر أمرًا بالغ األهمية لتسهيل النقل الجوي أو البحري لتوفير التكلفة وتقليل التأثير على تنفيذ الحملة المخطط 
لها. يعد اختيار طريقة النقل المناسبة بناًء على نموذج المجمد الخاص بسلسلة التبريد الفائق (UCC) قرارًا مشترًكا للبلد المستلم، وشعبة 

اإلمدادات في اليونيسف ووكيل الشحن.

الدول مسؤولة عن التخليص الجمركي عند وصول المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض إلى ميناء الدخول. يعد توفير تصاريح 
االستيراد في أقصر وقت ممكن أمرًا مهًما للنشر الفعال للمعدات.

يجب على البلدان التأكد من توفر ما يلي لتسهيل الشحن والتسليم:
تعيين موظف مسؤول إلدارة استالم وتخليص ونقل المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض.  •

تحديد مسؤول صنع القرار الذي يمكنه توفير التدخل الفوري في حالة التحديات / التأخير في عملية التخليص الجمركي.  •

االتفاق مع الجمارك والسلطات التنظيمية لتقديم تصاريح استيراد )تنازل( للمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض.  •

تجهيز كافة المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي قبل وصول الشحنة لتسهيل اإلفراج الفوري عن المعدات ونقلها إلى المستودع المركزي.  •

التخزين والتوزيع  7.3
تشمل الخدمات اللوجستية والتوزيع داخل البلد أنشطة مختلفة )التخزين، واللوجستيات، والنقل، وما إلى ذلك(.

 ،(UCC) قم بإشراك مجموعة العمل اللوجستية الحالية لدعم موظف وزارة الصحة المسؤول عن تطوير خطة تنفيذ سلسلة التبريد الفائق
بما في ذلك قائمة التوزيع والجدول الزمني، وتفاصيل المستودعات ومرافق التخزين، واستعداد الموقع وتركيب المعدات.

ضع في اعتبارك تنظيم اجتماعات أو ورش عمل مع مديري سلسلة التبريد / سلسلة التوريد المعنيين على المستويات المركزية واالقليمية 
والمقاطعات قبل أن يبدأ توزيع المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض لضمان التنفيذ السلس وتقليل المخالفات.

الشكل 5. قفازات طويلة معزولة

https://www.who.int/publications/m/item/training-on-handling-storing-and-transporting-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-comirnaty-(tozinameran)
https://www.who.int/publications/m/item/training-on-handling-storing-and-transporting-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-comirnaty-(tozinameran)
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معدات نقل اللقاح واللوجستيات  8.3
اتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية والشركة المصنعة بشأن توزيع ونقل لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 لضمان فعالية اللقاح 

حتى وصوله إلى نقاط الخدمة.

يلخص الجدول التالي المعدات الموصى بها وعبوات المبرد وجهاز مراقبة درجة الحرارة (TMD) عند نقل لقاح فايزر بيونتيك المضاد 
لكوفيد-19 الذي يتم توريده بين-90 و -60 درجة مئوية أو -25 إلى -15 درجة مئوية أو +2 إلى +8 درجة مئوية.

جدول 3. المعدات السلبية وعبوات المبرد وخيارات جهاز مراقبة درجة الحرارة

السلبيةحالة اللقاح جهاز مراقبة درجة الحرارةعبوات المبردالحاويات 
قنينة غير مفتوحة 
مجمدة في -90 إلى 

-60 درجة مئوية

 حاوية شحن حرارية تحمل
"UN1845" عالمة

استخدم جهاز مراقبة درجة الحرارة لدرجات ثلج جاف
الحرارة فائقة االنخفاض

YBC-5E طراز ArktekTM مواد متغيرة الطور
ذات درجة حرارة 
فائقة االنخفاض 

 )مثل:
)Pulse E-75

تم تجهيز ArktekTM YBC-5E بجهاز مراقبة 
"HOBO logger" درجة الحرارة يسمى

قنينة غير مفتوحة 
 مجمدة بين -25

و-15 درجة مئوية

صندوق التبريد القياسي المؤهل مسبًقا 
من منظمة الصحة العالمية

عبوات المياه 
المجمدة

مسجل بيانات قابل للبرمجة من قبل المستخدم

قنينة غير مفتوحة 
 مذابة بين +2

و+8 درجة مئوية

 صندوق التبريد القياسي المعتمد
مسبًقا من قبل منظمة الصحة العالمية 

 )يستخدم لفترة محدودة تصل إلى
< 12 ساعة(

عبوات مياه 
مجمدة مكيفة

مؤشر التجميد اإللكتروني، مسجل بيانات قابل 
للبرمجة من قبل المستخدم متعدد االستخدامات

صندوق تبريد واقي من التجمد مؤهل 
مسبًقا من منظمة الصحة العالمية

عبوات المياه 
المجمدة

مؤشر التجميد اإللكتروني، مسجل بيانات قابل 
للبرمجة من قبل المستخدم متعدد االستخدامات

 حامل اللقاح القياسي المؤهل مسبًقا
من منظمة الصحة العالمية

عبوات مياه 
مجمدة مكيفة

مؤشر التجميد اإللكتروني، مسجل بيانات قابل 
للبرمجة من قبل المستخدم متعدد االستخدامات

حامل اللقاح الواقي من التجمد المؤهل 
مسبًقا من منظمة الصحة العالمية12

عبوات المياه 
المجمدة

مسجل بيانات قابل للبرمجة من قبل المستخدم 
متعدد االستخدامات

إذا كانت صناديق الشحن الدولية )مثل حاويات الشحن الحرارية للثلج الجاف( سُتستخدم لتوصيل اللقاح إلى مراكز سلسلة التبريد الفائق 
(UCC) دون الوطنية، فيجب تحديد آلة إلنتاج الثلج الجاف أو مصدر محلي للثلج الجاف. يوصى بامتالك معدات تخزين منفصلة للثلج 

الجاف. يجب أن يتم تجديد الثلج الجاف وفًقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية وتعليمات الشركة المصنعة للقاح.13 

شعبة اإلمدادات في اليونيسف لديها اتفاقية طويلة األجل مع Aucma بخصوص ArktekTM YBC-5E، وهي حاوية معزولة سلبية 
يمكن استخدامها لتخزين ونقل لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 في ظروف ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض، على الرغم من أنها 
ذات سعة أقل من صناديق النقل المعتادة. يأتي طراز ArktekTM هذا مزوًدا بجهاز مراقبة درجة حرارة مدمج يسمى مسجل بيانات 
درجة حرارة HOBO، والذي يسجل درجة الحرارة ويعرضها بشكل مستمر. لوضع اللقاح في ArktekTM، يجب إخراج الِقنان من درجها 
األصلي.14 اتبع تعليمات الشركة المصنعة للتعامل مع اللقاح عند إخراجه من الدرج األصلي وإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن 

استخدام ArktekTM لنقل اللقاحات تحت ظروف ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض.

.( إرشادات حول اختيار حامالت اللقاحات الواقية من التجميد والتكليف بها واستخدامها )25 أكتوبر/تشرين األول 2021( (  12

تم وصف إجراءات إعادة تجميد حاويات الشحن الحرارية Pfizer Softbox وحاويات الشحن الحرارية التجارية األخرى في الوحدة 2 والوحدة 6.1 من التدريب على معالجة   13

.( وتخزين ونقل لقاح فايزر بيونتيك COMIRNATY® (Tozinameran) المضاد لكوفيد-19 (
يتم تزويد Arktek YBC-5E مع مجموعتين من عبوات المواد متغيرة الطور والمواد متغيرة الطور سعة 20 لتر. للحفاظ على درجة الحرارة فائقة االنخفاض في معدات   14

Arktek، يجب استبدال عبوات المواد متغيرة الطور المجمدة كل 5 أيام )التخزين في درجات حرارة شديدة االنخفاض (ULT) ونقل اللقاحات: نظرة عامة على الخيارات 
) )منظمة الصحة العالمية، 15 فبراير/ُشباط 2021(. والتحديات (

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IVB-2021.02Rev.1/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IVB-2021.02Rev.1/
https://www.who.int/publications/m/item/training-on-handling-storing-and-transporting-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-comirnaty-(tozinameran)
https://www.who.int/publications/m/item/training-on-handling-storing-and-transporting-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-comirnaty-(tozinameran)
https://www.who.int/publications/m/item/ultra-low-temperature-(ult)-storage-and-transport-for-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/ultra-low-temperature-(ult)-storage-and-transport-for-vaccines
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باإلضافة إلى ذلك، شعبة اإلمدادات في اليونيسف لديها اتفاقية طويلة األجل بخصوص مجمد محمول نشط واحد ذو درجة حرارة فائقة 
االنخفاض (ULT25NEU)، والذي يمكن استخدامه لتخزين ونقل لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 المخزن في درج. يمكن لهذا 
الجهاز تخزين ما يصل إلى 7 صناديق )7 × 195 قنينة( من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19. عندما ال يتوفر مصدر الطاقة 
الرئيسي، هذه المعدة المحمولة تعمل على مصدر طاقة بتيار مستمر (DC) بجهد 12 فولت (V) أو من منفذ طاقة السيارة أثناء النقل.

عند مستويات التوزيع المنخفضة، يمكن نقل اللقاح إما بين -25 و -15 درجة مئوية أو +2 و +8 درجة مئوية، اعتماًدا على القدرة على 
إنتاج عبوات المبرد ومعدات سلسلة التبريد المتوفرة في المنشأة المستقبلة للقاح. لضمان الحفاظ على سلسلة التبريد حتى التسليم، يوصى 
باستخدام صناديق التبريد المؤهلة مسبًقا من منظمة الصحة العالمية وناقالت اللقاح وعبوات المبرد وأجهزة مراقبة درجة الحرارة فقط أثناء 

نقل اللقاح. اتبع الممارسات الجيدة في استخدام الحاويات السلبية وعبوات المبرد في نقل اللقاح وعمليات المواقع اإليصالية.15

دليل اختيار معدات سلسلة التبريد الفائق (UCC) المناسبة  .4

 (TMD) نظرة عامة على المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض وخيارات أجهزة مراقبة درجة الحرارة المتوافقة  1.4
تختلف المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض عن المجمدات القياسية )-25 درجة مئوية إلى -15 درجة مئوية( التي يستخدمها 

البرنامج الموسع للتمنيع (EPI) بشكل تقليدي. أهم خصائص المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض هي:16
تعمل المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض في درجات حرارة منخفضة للغاية، وبالتالي فإن العمل في مثل هذا المجمد يتطلب   •

معدات الحماية الشخصية، وخاصة القفازات المعزولة )القفازات المبردة( ونظارات السالمة.
المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض حساسة للغاية لدرجة الحرارة المحيطة، والتي يمكن أن تؤثر على قدرتها على الحفاظ   •
 على درجات حرارة منخفضة للغاية. لذلك، يجب أن تكون داخل منطقة مكيفة الهواء للحفاظ على درجة الحرارة المحيطة أقل من

30 درجة مئوية.

نظرًا ألن درجة حرارة تشغيلها أقل بكثير من درجات الحرارة المحيطة العادية، فإن لها "وقت احتفاظ" قصير جًدا حتى تصل إلى  • 
-60 درجة مئوية، وهو الحد األقصى للقاح فايزر.18،17

لديها أنظمة تبريد قوية. لذلك، عند التشغيل في -86 درجة مئوية، يكون استهالكها للطاقة أعلى بكثير من مجمدات اللقاح العادية.   •
بمساحة تبريد  غرفة  لتر،   700 بسعة  االنخفاض  فائقة  الحرارة  درجة  ذو  واحد  لمجمد  الطاقة  استهالك  ُيعادل  الُطرز،  بعض   في 

.(WICR) 20 مترًا مكعًبا

تولد هذه المجمدات كمية كبيرة من الحرارة التي تزيد من درجة الحرارة المحيطة وبالتالي تزيد من عبء العمل وتقلل من كفاءة الوحدة   •
الحرارية لمكيف الهواء.

يستخدم أحد المصّنعين تقنية محرك ستيرلينغ الجديدة، والتي تتطلب صيانة أقل وتستخدم طاقة أقل مقارنة بأنظمة الضاغط المتتالية.19   •
ال يحتوي محرك ستيرلينغ هذا على دورة تشغيل / إيقاف للنظام الضاغط، وبالتالي ال يسبب استهالكا متذبذبا للطاقة )ارتفاعات( 

أثناء التشغيل في حالة مستقرة.
يمكن تعديل بعض طرز المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض لتعمل في -25 إلى -15 درجة مئوية، وهو ما سيكون ميزة،   •
المالية  القيمة  زيادة  إلى  هذا  يؤدي  كوفيد-19.  جائحة  بعد  الروتينية  الصحية  الخدمات  تقديم  في  استخدامها  باستمرار  يسمح  مما 

لالستثمار في المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض.
يتم تزويد معظم المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض بجهاز مراقبة درجة حرارة مدمج ولوحة تحكم خارجية مع قراءة درجة   •

.USB الحرارة وإنذارات. يمتلك معظمها القدرة على توفير سجالت درجات الحرارة عبر منفذ
تتوفر أيًضا مسجالت درجة الحرارة لمدة 30 يوًما للمجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض )على الرغم من أنها ليست معتمدة   •
بعد من قبل منظمة الصحة العالمية PQS( مثل عالمة المبرد Ultra Low من Berlinger وUTREL30-16 من LogTag؛ يحتوي 

20.PDF لتنزيل البيانات في شكل ملف USB كال الطرازين على منفذ

) )منظمة الصحة العالمية، يوليو/تّموز 2015(. كيفية استخدام الحاويات السلبية وعبوات المبردات في نقل اللقاح والعمليات اإليصالية (  15

) )منظمة الصحة العالمية، 15 فبراير/شباط 2021(. التخزين في درجات حرارة شديدة االنخفاض (ULT) ونقل اللقاحات: نظرة عامة على الخيارات والتحديات (  16

.( معلومات منتج منظمة الصحة العالمية: لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 (  17

في المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض، »وقت االحتفاظ« هو الوقت الذي تستغرقه درجة الحرارة داخل المجمد لالنتقال من -80 درجة مئوية )أو -86 درجة   18

مئوية( إلى -60 درجة مئوية )الحد األقصى لشركة فايزر( عندما ال يوجد إمداد طاقة لها. سيكون وقت االحتفاظ أطول عندما يكون المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض 
محماًل بالكامل مقارنًة بالوقت وهو فارغ بسبب وجود كتلة مجمدة أكبر تحتفظ بدرجة الحرارة. سيكون وقت االحتفاظ أطول أيًضا في درجات الحرارة المحيطة المنخفضة.

) )دلفين فوجيرو، مكتب االستدامة، جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، يونيو/حزيران 2016(. اختبارات أداء المجمد ذو درجة الحرارة المنخفضة للغاية واستخدام الطاقة (  19

يحتوي هذا الطراز الجديد على موصل USB وال يحتاج إلى حامل تنزيل منفصل. غالًبا ما يمثل حامل التنزيل تحديات إدارية برمجية ويحتاج إلى شرائه بشكل منفصل.  20

https://apps.who.int/iris/handle/10665/183584
https://apps.who.int/iris/handle/10665/183584
https://www.who.int/publications/m/item/ultra-low-temperature-(ult)-storage-and-transport-for-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/ultra-low-temperature-(ult)-storage-and-transport-for-vaccines
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/PL_Comirnaty_Covid-19_vaccine21Sep21.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/PL_Comirnaty_Covid-19_vaccine21Sep21.pdf
https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/ucr_ult_tests_report_-_2016_final_df1.pdf
https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/ucr_ult_tests_report_-_2016_final_df1.pdf
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19

معايير اختيار المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض واالعتبارات الرئيسية  2.4
استناًدا إلى الوصف أعاله والمعلومات الواردة في قائمة معدات سلسلة التبريد الفائقة المدرجة في االتفاقية طويلة األجل لشعبة اإلمدادات 

في اليونيسف، فيما يلي االعتبارات الرئيسية عند اختيار المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض.

سعة تخزين المعدات المطلوبة  1.2.4
لشعبة  األجل  طويلة  االتفاقية  في  مختلفة  تخزين  بسعات  االنخفاض  فائقة  الحرارة  درجة  ذات  المجمدات  من  مختلًفا  طرازًا   17 يوجد 
اإلمدادات في اليونيسف. تم تصنيفها كالتالي: صغيرة )80-300 لترا(؛ متوسطة )300-600 لترا(؛ أو كبيرة الحجم )600-900 لترا(.

التالية للقاح فايزر  عند اختيار المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض بسعة التخزين المناسبة، ضع في اعتبارك معلومات التعبئة 
بيونتيك المضاد لكوفيد-19:

يتم تزويد لقاح Pfizer بصندوق معزول يحتوي على خمس علب / صواني ثانوية؛  •
تحتوي كل عبوة / صينية ثانوية على 195 قنينة؛  •

تحتوي كل قنينة على 6 جرعات؛  •
األبعاد الخارجية للعبوة / الصينية الثانوي هي 232 مم × 232 مم × 40 مم؛  •

الحجم المعبأ للقاح 10.75 سم مكعب / قنينة أو 1.8 سم مكعب / جرعة.  •

فائقة  الحرارة  المجمد ذو درجة  الثانوية عند تخزينه في  لكوفيد-19 في عبوته / صينيته  المضاد  بيونتيك  فايزر  بلقاح  االحتفاظ  يجب 
االنخفاض، مما يحد من مساحة التخزين المتاحة للقاح. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تمثل الجرعات المخصصة حجم الذروة المطلوب 
التخزين  النقاط عند حساب سعة  أيًضا مراعاة هذه  الجرعات. يجب  البلد وتوافر  أيًضا وفًقا الحتياجات  التخصيص  يزيد  قد  للتخزين. 

المطلوبة.

لذلك يوصى بما يلي:
تحديد فئة الحجم من المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض المطلوب عن طريق حساب سعة التخزين المطلوبة من إمدادات لقاح   •

فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19؛ و
تضمين سعة تخزين كبيرة )مثل، مساحة تخزين إضافية( يمكنها استيعاب الزيادة المستقبلية المحتملة في متطلبات حجم التخزين.  •

اللقاح لكل جرعة في العبوة الثانوية يبلغ 1.8 سم مكعب، توجد مساحة تخزين كبيرة غير صالحة  بينما تبلغ شركة Pfizer أن حجم 
اللقاح بسبب حجم الصواني. يمكن لكل مجمد ذو درجة  لالستعمال في المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض بمجرد تخزين 
حرارة فائقة االنخفاض تخزين كمية مختلفة من جرعات Pfizer. يبلغ متوسط الجرعات لكل لتر تخزين بين المجمدات ذات درجة الحرارة 
فائقة االنخفاض المدرجة في االتفاقية طويلة األجل لشعبة اإلمدادات في اليونيسف، 2.7 سم مكعب. لضمان توفر مساحة كافية في 

أي طراز من طرز المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض، يتم استخدام حجم 3 سم مكعب لكل جرعة عند حساب المساحة.

معادلة حساب سعة تخزين المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض للقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19: 

عدد الجرعات المراد تخزينها × 3 سم مكعب ÷ 1000 = مساحة التخزين المطلوبة في المجمد ذو درجة الحرارة فائقة 
االنخفاض باللتر

يتم حساب سعة المجمد باللترات. في المعادلة، 3 سم مكعب هو حجم اللقاح المعبأ لكل جرعة و1000 هو نسبة التحويل 
من سم مكعب إلى لتر.
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19

المساحة المطلوبة لتركيب مجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض  2.2.4
المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض ذات السعة الكبيرة هي معدات كبيرة.

ضع في اعتبارك اختيار الوحدات ذات المساحة األصغر لكل لتر من مساحة التخزين المطلوبة. تمتلك المجمدات من نوع الصندوق   •
عموًما سطح تالمس أكبر من المجمدات العمودية.

احسب المساحة المطلوبة عند التخطيط لتركيب عدة مجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض في نفس الموقع بحيث تكون هناك   •
مساحة خالية تقدر بـ0.5 مترا على األقل حول كل مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض، لتمكين تسرب انبعاثات الهواء الساخن. 
يمكن وضع بعض أنواع المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض على الحائط وقد تحتوي على الهواء الساخن المتسرب في 

الجزء العلوي منها.
يجب أن تحتوي الغرفة التي ستحوي المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض على أبواب دخول كبيرة بما يكفي إلدخال المجمدات   •

ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض من أجل التركيب.
حدد موقًعا لتركيب المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض بحيث تكون غير معرضة بشكل مباشر ألشعة الشمس / مصدر حرارة.  •

قم بتركيب عدد ونوع مناسب من وحدات تكييف الهواء التي يمكنها الحفاظ على درجة الحرارة المحيطة أقل من 30 درجة مئوية   •
باستمرار.

مزود الطاقة  3.2.4
تتطلب معظم الطرز مواصفات جهد الطاقة والتردد عند تقديم الطلب.

حدد نموذج مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض بجهد طاقة (V) وتردد يتوافقان مع مواصفات مصدر الطاقة المحلي.  •
يجب أن يوفر نظام الطاقة المحلي إمداًدا غير منقطع بالكهرباء مع معايير ثابتة مطلوبة. يمكن تحقيق ذلك من خالل الشبكة الرئيسية   •
باإلضافة إلى مصدر احتياطي من خالل المولدات االحتياطية و / أو أنظمة الطاقة األخرى غير المنقطعة )مثل المولدات الشمسية 

وبنوك البطاريات وما إلى ذلك(.
115/110 فولت و230/220 فولت. ومن  إلى  تحتاج  بلدك  إذا كانت  الفولتية  إمداد طاقة مدمجة متعددة  بقدرة  حدد طرازًا مزوًدا   •

الممكن أيًضا طلب مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض مزود بُمثبِّت جهد مستقل مناسب ألجل 110 فولت 60/50 هرتز.
تأكد من أن المولد االحتياطي لديه وظيفة بدء التشغيل التلقائي وأنه متصل بمصدر طاقة احتياطي غير منقطع (UPS) لوقت تأخر   •

المولد قبل أن يبدأ.

استهالك الطاقة  4.2.4
حدد طرازًا بأقل استهالك للطاقة )كيلو وات ساعة / يوم( لتقليل حجم المولد االحتياطي المطلوب وتكلفة التشغيل.  •

فكر في اختيار طراز يقلل من الجهد الواقع على مزود الطاقة.21 الحظ أن الطلب المتزايد على الطاقة أثناء بدء التشغيل يحدث مرة   •
واحدة فقط عند بدء التشغيل األولي لطرز مضخات محرك ستيرلينغ بينما تستخدم كل دورة طاقة متزايدة في طرز الضغط المتتالي.

المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض "وقت االحتفاظ"  5.2.4
»وقت االحتفاظ« هو عامل مهم يجب مراعاته عند اختيار المعدات.  •

بأوقات  لكوفيد-19  المضاد  بيونتيك  فايزر  للقاح  الطارئ  لالستخدام  المختلفة  االنخفاض  فائقة  الحرارة  درجة  ذات  المجمدات  تتوفر   •
أو  فارغة  المجمدات  اختبار  تم  إذا  ستختلف  األوقات  هذه  أن  أيًضا  المختلفة. الحظ  المحيطة  الحرارة  درجات  في  متفاوتة  احتفاظ 

ممتلئة.22 
راجع معلومات الشركات المصنعة عن وقت االحتفاظ عند اختيار المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض المناسبة التي سيتم   •
تركيبها في كل مركز من مراكز سلسلة التبريد الفائق (UCC). سيوفر هذا مؤشرًا للوقت المتاح الستعادة الطاقة في حالة حدوث عطل 

في التبديل التلقائي بين المولد والتيار الكهربائي.

) )دلفين فوجيرو، مكتب االستدامة، جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد؛ يونيو/حزيران 2016(. اختبارات أداء المجمد ذو درجة الحرارة المنخفضة للغاية واستخدام الطاقة (  21

تحقق من وقت االحتفاظ لكل مجمد من المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض من قائمة االتفاقية طويلة األجل لشعبة اإلمدادات في اليونيسف.  22

https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/ucr_ult_tests_report_-_2016_final_df1.pdf
https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/ucr_ult_tests_report_-_2016_final_df1.pdf
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عند شراء مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض محمول، تحقق مما إذا كانت الوحدة مزودة بمحول تيار مستمر بجهد 12 فولت،   •
والذي يمكن أن يوفر مصدر احتياطي كبطارية بجهد 12 فولت. ومع ذلك، ال تكفي 12 فولت لتوفير مقدار الطاقة المطلوبة لدعم 
سحب المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض إلى -86 درجة مئوية، ولكن يمكنه بسهولة دعم التشغيل في الحالة المستقرة عند 
نقطة ضبط -86 درجة مئوية. لدعم السحب من درجة حرارة أكثر دفًئا إلى -86 درجة مئوية، يلزم توفير أقصى طاقة ويجب توفيرها 

من مصدر الطاقة / المولد الرئيسي قبل توصيله بجهد 12 فولت.

المنطقة المناخية  6.2.4

اختر المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض التي تم اختبارها لمعرفة درجات الحرارة المحيطة التي تقع ضمن المنطقة المناخية   •
لبلدك. يمكن أن يساعد ذلك في زيادة مرونة المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو فشل 

مكيف الهواء.
يعد تكييف الهواء المستدام في موقع التركيب أمرًا بالغ األهمية من أجل التشغيل المناسب ألي مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض.  •

من المهم مراعاة درجة حرارة التشغيل المحيطة الصحيحة للمعدات المناسبة للظروف المحلية أثناء اختيار المعدات. 
يمكن أن تكون المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض مصممة من أجل:

منطقة معتدلة المناخ )الجهاز يعمل في درجة حرارة غرفة ثابتة +27 درجة مئوية(؛  •

منطقة معتدلة المناخ )الجهاز يعمل في درجة حرارة غرفة ثابتة +32 درجة مئوية(؛ أو  •

منطقة حارة المناخ )مصمم للمناطق الحارة حتى درجة حرارة غرفة تبلغ +43 درجة مئوية(.  •

الصيانة المطلوبة  7.2.4

فكر في اختيار الطراز الذي يضمن الصيانة.  •
لسهولة  الحالية  االنخفاض  فائقة  الحرارة  درجة  ذات  للمجمدات  المشابه  االنخفاض  فائقة  الحرارة  درجة  ذات  المجمدات  اختر طراز   •

االستخدام والصيانة.
اختر الطراز الذي يتطلب صيانة أقل )مثل تغيير الفالتر واستبدال األجزاء وما إلى ذلك(  •

وظيفة درجة الحرارة المزدوجة  8.2.4

أو مئوية  درجة   86- إلى   20- )إما  مختلفة  درجات حرارة  نطاقات  في  االنخفاض  فائقة  الحرارة  درجة  ذات  المجمدات  أنواع  تتوفر   • 
-40 إلى -86 درجة مئوية أو-60 إلى -86 درجة مئوية(.

التجمد  ضع في اعتبارك اختيار نموذج مجمد ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض يمكن أن يعمل في نطاق واسع من درجات حرارة   •
الرعاية  أماكن  في  االستخدام  في  بالمرونة  للسماح  مئوية(  درجة  مئوية و-20  درجة   86- بين  تجميدها  يمكن  التي  الوحدة  )بمعنى 

الصحية، خاصًة إذا لم يعد التخزين ذو درجة الحرارة فائقة االنخفاض ضرورًيا.

مراقبة درجة الحرارة  9.2.4

 USB في حين تتوفر جميع طرز المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض تقريًبا المصنفة للمناطق الحارة أو المعتدلة على منافذ
للسماح بتنزيل البيانات، إال أن هذا يظل مطلًبا اختيارًيا في االتفاقية طويلة األجل. حالًيا، تعد منافذ USB إضافات اختيارية في ثالثة 

أنواع في قائمة االتفاقية طويلة األجل لشعبة اإلمدادات في اليونيسف.
ذلك، االنخفاض. ومع  فائقة  إنذار في كل مجمد ذو درجة حرارة  (RTMD) مع  ُبعد  الحرارة عن  بتركيب جهاز مراقبة درجة   يوصى 

ال يتم تزويد أجهزة RTMD بالطرز بموجب االتفاقية طويلة األجل لشعبة اإلمدادات في اليونيسف ولكن يمكن توفيرها عند الطلب.
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جاهزية موقع التركيب  3.4
تعد جاهزية الموقع لتركيب المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض عاماًل رئيسًيا للنشر والتنفيذ السلس للقاح فايزر بيونتيك المضاد 
لكوفيد-19. يجب معالجة جميع المتطلبات قبل وصول المعدات ويجب أن تكون منشأة التخزين قيد التشغيل ويمكن الوصول إليها عندما 

يتم التخطيط لتسليم المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض وتركيبها.

يجب وضع المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض في مبنى دائم، مصمم ومبني على مستوى جيد يتناسب مع الظروف المناخية 
) للمزيد من المعلومات. المحلية. راجع دليل منظمة الصحة العالمية إلنشاء أو تحسين مخازن اللقاحات األولية والمتوسطة (

يتم تشجيع البلدان التي تتلقى المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض كإمدادات طارئة لتخزين لقاح فايزر بيونتيك 
المضاد لكوفيد-19 على إعداد منطقة التخزين على الفور كما هو موضح أعاله باستخدام مولد احتياطي واحد على األقل 
مزود بوظيفة البدء التلقائي )أقل من 15 دقيقة( )مع أو بدون مصدر طاقة احتياطي غير منقطع( وضمان التركيب الكامل، 
 PQS_E003_POW_01.0 بما في ذلك مصدر الطاقة غير المنقطع إذا لم يتم تركيبه في البداية، يتم تنفيذه وفًقا لمواصفات

في أسرع وقت ممكن.

معايير جاهزية شركة Pfizer للخدمات اللوجستية والمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض  .5
طّورت فايزر بيونتيك قائمة مراجعة لتقييم استعداد البلد لتلقي لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19. فيما يلي الجوانب الرئيسية المتعلقة 

بمعايير جاهزية شركة Pfizer لفئة »الخدمات اللوجستية والمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض«:

أن تكون الدولة قد صادقت على نقطة تخزين فائقة التبريد قابلة للتشغيل ومكلفة باستالم الشحنة )مثل المخزن المركزي(، مع سعة   .1
كافية الستقبال ما ال يقل عن 50% من الحجم المخصص.

أن يكون لدى الدولة خطة لتخزين اللقاح ونقله وتوزيعه والتي:  .2
توجد بها حسابات لمعلمات درجة الحرارة الحالية؛ و  •

لديها آليات إلدارة تتبع انتهاء الصالحية في كل نطاق من نطاقات درجة حرارة.  •
أن تمتلك الدولة سعة تخزين ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض كافية على المستوى المحلي و / أو قدرة سلسلة التبريد التقليدية لتنفيذ   .3

خطة التوزيع.
أن تكون الدولة قد قامت بتدريب جميع الموظفين الذين يتعاملون مع المنتج في ظل ظروف ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض على   .4

اإلدارة المناسبة للمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض واللقاح.
أن يكون قد تم إعداد تنازالت االستيراد والجمارك ألي معدات ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض تم طلبها.  .5

أن تكون لدى الدولة خطة لتخزين ونقل وتوزيع المادة المخففة التي تمثل معايير درجة الحرارة الحالية.  .6
 Pfizer أن تكون الدولة قد أقرت أن معدات الشحن الحرارية وجهاز درجة الحرارة المستخدم في شحن اللقاح ستتم إعادتهما إلى شركة  .7

بعد التسليم في غضون 30 يوًما من االستالم.

االستدامة والتخطيط للطوارئ  .6
نظرًا للحاجة الملحة لشراء المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض لدعم طرح لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19، قدم مرفق 
كوفاكس فرًصا لدعم البلدان للحصول على المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض المطلوبة لتخزين اللقاح بشكل فعال في درجة 
حرارة فائقة االنخفاض. ومع ذلك، لضمان القيمة مقابل المال لهذا االستثمار، يتم حث البلدان على تضمين خطة االستدامة والصيانة 

لنظام سلسلة التبريد الفائق (UCC) في خطة التأهب للطوارئ الصحية و / أو خطة استراتيجية التحصين الوطنية.
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بالنظر إلى توفر معظم البلدان النامية على بنية تحتية محدودة لسلسلة التبريد الفائق (UCC)، يتم تشجيع البلدان على صياغة خطة 
انتقالية توفر نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام قدرة سلسلة التبريد الفائق (UCC) هذه - حتى خارج برنامج التحصين الموسع - للتخفيف 

من مخاطر تخصيص المعدات فقط للتحصين وبعد ذلك ال ُيحسن استغاللها.

نظرًا لمستوى الجهود والموارد التي يتم استثمارها كجزء من االستجابة لكوفيد-19، خاصة فيما يتعلق بإنشاء نظام سلسلة التبريد الفائق 
(UCC)، يتم تشجيع البلدان وشركاء التنمية على توثيق كل من النجاحات والدروس المستفادة لتوجيه المزيد من التحسين للممارسات 

اللوجستية داخل الدولة والدعم والتوجيه على المستوى العالمي / اإلقليمي.

الطرق
تم تشكيل مجموعة عمل استراتيجية لسلسلة التبريد الفائق (UCC) من خالل الجاهزية القطرية لمرفق كوفاكس والتسليم في مسار عمل 
سلسلة التوريد الذي أدى إلى تطوير هذه اإلرشادات. تمت مراجعة المعلومات الخاصة بوثيقة التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية، 
ومعلومات اليونيسف حول المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض التي تخضع لالتفاقية طويلة األجل وتقارير وموارد دراسة الجهات 
المصنعة للقاحات والمعدات، وشكلت هذه المعلومات أساًسا العتبارات التنفيذ الموضحة في هذه الوثيقة. تمت استشارة خبراء سلسلة 
اإلقليمية  الواردة من مراكز االتصال  التعليقات  النظر في  تم  العالمية.  الصحة  اليونيسف ومنظمة  التوريد من كل من  التبريد وسلسلة 
لسلسلة التوريد، خاصًة عندما تم بالفعل استخدام لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 ولقاح اإليبوال في ظروف ذات درجة حرارة فائقة 
االنخفاض، وال سيما استراتيجيات ضمان السالمة عند التعامل مع المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض وعبوات المبرد. شّكلت 
خبرة اليونيسف في نشر الدفعات السابقة من المعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض إلى البلدان المشاركة في AMC أساس اعتبارات 

التنفيذ بشأن اختيار معدات سلسلة التبريد الفائق (UCC) المناسبة للسياق.

مالحظات
تهدف اعتبارات التنفيذ إلى توجيه البلدان في اتخاذ قرارات تصميم وإنشاء مركز )مراكز( سلسلة التبريد الفائق (UCC) لدعم طرح لقاح 
فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19. يقدم مرفق كوفاكس الدعم للبلدان التي ليس لديها قدرة أو ذات قدرة محدودة على تخزين اللقاح في 
ظروف ذات درجة حرارة فائقة االنخفاض. أجرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مسًحا لقدرات سلسلة التبريد الفائق (UCC) في 
منتصف عام 2021. ُتظهر نتيجة المسح أن السعة المتاحة للمعدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض هي 272000 لترا وأن سعة 
التخزين ذو درجة حرارة فائقة االنخفاض حوالي 72000 لترا في خط األنابيب، بينما تبلغ فجوة السعة اإلجمالية حوالي 403000 لترا.

تم تطوير اعتبارات التنفيذ الواردة في هذه الوثيقة باالستفادة من الخبرة والدروس المستفادة من إدارة لقاح اإليبوال، والذي تطلب أيًضا 
التخزين في درجة حرارة فائقة االنخفاض، في سياق حالة الطوارئ الصحية وتجربة اليونيسف في نشر المعدات ذات درجة الحرارة فائقة 
االنخفاض كجزء من دعم كوفاكس. تم إجراء مراجعة لمواصفات المنتج واألدبيات ذات الصلة للتأكد من أن هذه اإلرشادات تستند إلى 
لقاح لتلقي  كاف  بشكل  مستعدة  البلدان  تكون  أن  المتوقع  من  االعتبارات،  هذه  بعد  التكنولوجيا.  وتطور  حالًيا  المتوفرة   المعلومات 

فايزر-بيوانتك كوفيد-19 وطرحه.

خطط التحديث
تواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع عن كثب بحًثا عن أي تغييرات قد تؤثر على هذه اإلرشادات التشغيلية. وفي حالة تغير 

أية عوامل، ستصدر منظمة الصحة العالمية تحديًثا إضافًيا.
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المساهمون
اللجنة التوجيهية

منظمة الصحة العالمية (WHO): ماريسيل دي كيروز كاسترو.

صندوق األمم المتحدة الدولي لرعاية األطفال "UNICEF": تييري كوبوا، جان كومرسكا، جاكوبوس شويفيرز، توماس سورنسن، تيشومي 
يمامو.

المساهمون من منظمة الصحة العالمية
كمال أيت يخلف، أوليغ بينيس، روالندو دومينغيز موراليس، إسحاق جوبينا، سليمان كوني، بول مالينز، نسرين موسى.

المساهمون الخارجيون
صندوق األمم المتحدة الدولي لرعاية األطفال "UNICEF": أوالميد فولورونسو، سيرج جانيفيت، مانويل سيليستينو الفاين، تيكي راوبنهايمر 

)مستشار كوفاكس، شعبة البرامج اليونيسف(، ميشيل سيدل، أناهيتا شيرزاد.

إقرار المصالح
تم جمع إقرارات المصالح من جميع المساهمين الخارجيين وتقييم أي تضارب في المصالح. تمت إدارة تضارب المصالح وفًقا لسياسات 

وإجراءات منظمة الصحة العالمية. لم يكن هناك تضارب كبير في المصالح.

التمويل
تم التمويل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
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المراجع
2021 يونيو/حزيران   1 العالمية؛  الصحة  منظمة  جنيف:  كوفيد-19.  للقاحات  وطنية  وتطعيم  نشر  خطة  تطوير  حول   إرشادات 

.(https://apps.who.int/iris/handle/10665/341564)

معلومات منتج منظمة الصحة العالمية: لقاح كوميرناتي-فايزر-بيو انتيك المضاد لكوفيد-19. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 
(https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-

.(modified-comirnaty

المواقع اإليصالية. جنيف:  اللقاح وعمليات  نقل  المبردات في  السلبية وعبوات  الحاويات  الفعالة: كيفية استخدام  اللقاحات  إدارة  كتيب 
 منظمة الصحة العالمية؛ يوليو/تموز 2015 

(https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essential-programme-on-
.(immunization/supply-chain/vaccine-management-handbook

التدريب على التعامل مع لقاح فايزر بيونتيك COMIRNATY® (Tozinameran) المضاد لكوفيد-19 وتخزينه ونقله. جنيف: منظمة 
 COMIRNATY® (Tozinameran) بيونتيك  فايزر  لقاح  مع  التعامل  على  )التدريب   2021 أغسطس/آب   4 العالمية؛  الصحة 

(technet-21.org) المضاد لكوفيد-19 تخزينه ونقله. 

2021 ؛  لمية لعا ا لصحة  ا منظمة  جنيف:   .19- كوفيد ت  حا لقا د  عتما با صة  لخا ا ت  وا د أل ا  مجموعة 
.(https://www.who.int/tools/covid-19-vaccine-introduction-toolkit)

 2021 الثاني  يناير/كانون   18 العالمية؛  الصحة  منظمة  جنيف:  لكوفيد-19.  المضاد   COMIRNATY® بيونتيك  فايزر  لقاح   شرح 
)لقاح فايزر بيونتيك COMIRNATY® (Tozinameran) (who.int) المضاد لكوفيد-19(.

العالمية؛ التطعيم؟ جنيف: منظمة الصحة  نقاط خدمة  (VVM) في  اللقاحات  قناني  لقاحات كوفيد-19 بدون أدوات رصد  تدير   كيف 
 31 أغسطس/آب 2021 

(https://www.who.int/publications/m/item/how-to-manage-covid-19-vaccines-withoutvvm-at-vaccination-
.(service-points

ArktekTM YBC-5E: دليل مستخدم ArktekTM للتجميد العميق الستخدام درجات الحرارة المنخفضة للغاية )-80 إلى -60 درجة مئوية(. 
.Qingdao Aucma Global Medical Co., Ltd

الصحة  منظمة  جنيف:  والتحديات.  الخيارات  على  عامة  نظرة  اللقاحات:  ونقل   (ULT) االنخفاض  شديدة  حرارة  درجات  في  التخزين 
 العالمية؛ 15 فبراير/شباط 2021 

.(https://www.who.int/publications/m/item/ultra-low-temperature-(ult)-storage-and-transport-for-vaccines)

 Eppendorfو  Stirling Ultracold SU78UE الطاقة:  واستخدام  للغاية  المنخفضة  الحرارة  درجة  ذات  المجمدات  أداء  اختبارات 
Cryocube 570h وThermo Fisher TSX600. دلفين فوجيرو، مكتب االستدامة، جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد؛ يونيو/حزيران 2016 
.(https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/ucr_ult_tests_report_-_2016_final_df1.pdf)

اختبار حمل القابس للمجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفاض: استهالك أقل للطاقة بنسبة 20-22% في -70 درجة مئوية مقارنة 
 بدرجة -80 درجة مئوية. جامعة كوبنهاغن، 2017 

.(https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/freezer_test_-70_ucph2.pdf)

المختبرات. شركة  في  الطاقة  توفير  أمام  الباب  فتح  االنخفاض:  فائقة  الحرارة  درجة  ذات  المجمدات  الناشئة:  التقنيات  تنسيق  مجلس 
 باسيفيك للغاز والكهرباء، 31 أغسطس/آب 2016 

.(https://www.etcc-ca.com/reports/ultra-low-temperature-freezers-opening-door-energy-savings-laboratories)

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified-comirnaty
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified-comirnaty
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essential-programme-on-immunization/supply-chain/vaccine-management-handbook
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essential-programme-on-immunization/supply-chain/vaccine-management-handbook
https://www.who.int/tools/covid-19-vaccine-introduction-toolkit
https://www.who.int/publications/m/item/how-to-manage-covid-19-vaccines-withoutvvm-at-vaccination-service-points
https://www.who.int/publications/m/item/how-to-manage-covid-19-vaccines-withoutvvm-at-vaccination-service-points
https://www.who.int/publications/m/item/ultra-low-temperature-(ult)-storage-and-transport-for-vaccines
https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/ucr_ult_tests_report_-_2016_final_df1.pdf
https://www.colorado.edu/ecenter/sites/default/files/attached-files/freezer_test_-70_ucph2.pdf
https://www.etcc-ca.com/reports/ultra-low-temperature-freezers-opening-door-energy-savings-laboratories
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19

التطعيم ضد كوفيد-19: سلسلة التوريد واإلرشاد اللوجستي: إرشادات مؤقتة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 18 يناير/كانون الثاني 2021 
.(https://apps.who.int/iris/handle/10665/339561)

استخدام اللقاحات مع نظام سلسلة التبريد الفائق (UCC): موجز لنقاط االتصال الخاصة بالبلد والبرنامج. جنيف: منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة ومنظمة الصحة العالمية؛ يناير/كانون الثاني 2021 

(https://www.technet-21.org/en/library/main/6858-putting-vaccines-to-use-with-an-ultra-cold-chain-(ucc)-
.(system---a-briefing-for-country-and-programme-focal-points

 .(E003/POW-VP.1; E003/POW-VP.2) أنظمة الطاقة ألنظمة التجميد ذات درجات الحرارة فائقة االنخفاض :PQS مواصفات أداء
 جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 22 ديسمبر/كانون األول 2020 

.(https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/catdocumentation.aspx?id_cat=17)

https://apps.who.int/iris/handle/10665/339561
https://www.technet-21.org/en/library/main/6858-putting-vaccines-to-use-with-an-ultra-cold-chain-(ucc)-system---a-briefing-for-country-and-programme-focal-points
https://www.technet-21.org/en/library/main/6858-putting-vaccines-to-use-with-an-ultra-cold-chain-(ucc)-system---a-briefing-for-country-and-programme-focal-points
https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/catdocumentation.aspx?id_cat=17
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19

ضاد لكوفيد-19
ض لتخزين لقاح فايزر بيونتيك الم

المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفا
صنعة / 

الشركة الم
المورد

رقم المادة

نوع المعدة

الطراز

الحجم الداخلي 
اإلجمالي

نوع المقصورة

أداء التبريد

نطاق درجة الحرارة 
الداخلية

تصنيف درجة حرارة 
التشغيل المحيطة

وقت االحتفاظ

المبرد

صغير ≤ 80 > 300 لترا
فئة الحجم ال

Qingdao Haier 
Biom

edical Co., Ltd
S0003106

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
DW

-86L100J
100 لتر

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-40 إلى -86 درجة 

مئوية
+32 درجة 

مئوية
120 دقيقة بين -80 و-50 درجة مئوية في درجة 

حرارة الغرفة 25 درجة مئوية؛ و105 دقيقة في درجة 
حرارة الغرفة +32 درجة مئوية

 R600A )75 جم(، R1150 )15 جم(،
R50 )3 جم(

Qingdao Haier 
Biom

edical Co., Ltd
S0003109

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
DW

-86W
100J

100 لتر
صندوق

-86 درجة 
مئوية

-40 إلى -86 درجة 
مئوية

+32 درجة 
مئوية

130 دقيقة بين -80 إلى -50 درجة مئوية في درجة 
حرارة محيطة 25 درجة مئوية؛ و115 دقيقة في درجة 

حرارة محيطة +32 درجة مئوية

R290 )120 جم(، R170 )35 جم(

Global Cooling Inc,/ 
Stirling Ultracold

S0003118 
مجمد ذو درجة حرارة 

ض
فائقة االنخفا

SU105UE
105 لترا

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-20 إلى -86 درجة 

مئوية
+32 درجة 

مئوية
ت 

ساعتان بين -80 و-60 درجة مئوية؛ 5.2 ساعا
ت و -20 درجة 

عند -40 درجة مئوية؛ لمدة 10 ساعا
مئوية في درجة حرارة غرفة عند 25 درجة مئوية

R170 )30-33 جم(

B M
edical System

s Sarl
S0003103

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
U201

214 لترا
رأسي

-86 درجة 
مئوية

-40 إلى -86 درجة 
مئوية

+43 درجة 
مئوية

78 دقيقة بين -80 إلى -60 درجة مئوية في درجة 
حرارة غرفة +20 درجة مئوية

R290 )150 جم(، R170 )85 جم(

Vestfrost Solutions
S0003114

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
VTS258

256 لترا
رأسي

-86 درجة 
مئوية

-40 إلى -86 درجة 
مئوية

+27 درجة 
مئوية

ت بين -80 إلى -60 درجة مئوية في درجة 
7 ساعا

حرارة غرفة 25 درجة مئوية
+ R50 )إجمالي 86 جم(

 R600 +
 R1150

Vestfrost Solutions
S0003112

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
VT308

296 لترا
صندوق

-86 درجة 
مئوية

-40 إلى -86 درجة 
مئوية

+27 درجة 
مئوية

21 ساعة بين -80 و-60 درجة مئوية في درجة حرارة 
غرفة 20 درجة مئوية

+ R50 )إجمالي 143 جم(
 R600 +

 R1150

فئة الحجم المتوسط ≤ 300 > 600 لترا
Vestfrost Solutions

S0003113
مجمد ذو درجة حرارة 

ض
فائقة االنخفا

VT408
383 لترا

صندوق
-86 درجة 

مئوية
-40 إلى -86 درجة 

مئوية
+27 درجة 

مئوية
14 ساعة من -80 إلى -60 درجة مئوية في درجة 

حرارة محيطة 20 درجة مئوية
+ R50 )إجمالي 161 جم(

 R600 +
 R1150

PHC Corporation
S0003110

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
M

DF-DU502VH-PE
528 لترا

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-50 إلى -86 درجة 

مئوية
+40 درجة 

مئوية
41 ساعة بين -80 و-20 درجة مئوية في درجة حرارة 

غرفة 30 درجة مئوية
R170 ،)135 جم +/-5  جم( R290 

)70 جم +/-3  جم(
Qingdao Aucm

a Global 
M

edical Co., LTD
S0003101

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
DW

-86L567T
567 لترا

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-40 إلى -86 درجة 

مئوية
+32 درجة 

مئوية
2.5 ساعة بين -86 درجة مئوية و-60 درجة مئوية 

في درجة حرارة غرفة +25 درجة مئوية
R290 )150 جم(، R170 )130 جم(

Qingdao Haier 
Biom

edical Co., Ltd
S0003107

مجمد ذو درجة حرارة 
ض

فائقة االنخفا
DW

-86L578J
578 لترا

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-40 إلى -86 درجة 

مئوية
+32 درجة 

مئوية
280 دقيقة بين -80 و-50 درجة مئوية في درجة 

حرارة غرفة 25 درجة مئوية؛ 220 دقيقة في درجة 
حرارة غرفة +32 درجة مئوية

R290 )120 جم( R170 )85 جم(

B M
edical System

s Sarl
S0003104

مجمد ذو درجة 
حرارة فائقة 
ض

االنخفا

U501
598 لترا

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-40 إلى -86 درجة 

مئوية
+43 درجة 

مئوية
78 دقيقة بين -80 إلى -60 درجة مئوية في درجة 

حرارة غرفة +20 درجة مئوية
R290 )150 جم(، R170 )85 جم(

ض للقاحات كوفيد-19
ف بشأن المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفا

ملحق: االتفاقية طويلة األجل لشعبة اإلمداد باليونيس
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19

ضاد لكوفيد-19
ض لتخزين لقاح فايزر بيونتيك الم

المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفا
صنعة / 

الشركة الم
المورد

رقم المادة

نوع المعدة

الطراز

الحجم الداخلي 
اإلجمالي

نوع المقصورة

أداء التبريد

نطاق درجة الحرارة 
الداخلية

تصنيف درجة حرارة 
التشغيل المحيطة

وقت االحتفاظ

المبرد

فئة الحجم الكبير ≤ 600 > 900 لترا
Qingdao Aucm

a Global 
M

edical Co., LTD
S0003102

مجمد ذو درجة 
حرارة فائقة 
ض

االنخفا

DW
-86L707T

707 لترا
رأسي

-86 درجة 
مئوية

-40 إلى -86 درجة 
مئوية

+32 درجة 
مئوية

2.5 ساعة بين -86 درجة مئوية و-60 درجة مئوية 
في درجة حرارة غرفة +25 درجة مئوية

R290 )150 جم(، R170 )130 جم(

PHC Corporation
S0003111

مجمد ذو درجة 
حرارة فائقة 
ض

االنخفا

M
DF-DU702VH-PE

729 لترا
رأسي

-86 درجة 
مئوية

-50 إلى -86 درجة 
مئوية

+40 درجة 
مئوية

48 ساعة بين -80 و-20 درجة مئوية؛ 41 ساعة في 
درجة حرارة غرفة 30 درجة مئوية

 R170 ،)135 جم +/-5 جم( R290 
)85 جم +/-3 جم(

B M
edical System

s Sarl
S0003115

مجمد ذو درجة 
حرارة فائقة 
ض

االنخفا

U701
747 لترا

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-40 إلى -86 درجة 

مئوية
+43 درجة 

مئوية
78 دقيقة بين -80 إلى -60 درجة مئوية في درجة 

حرارة غرفة +20 درجة مئوية
R290 )150 جم(، R170 )90 جم(

Global Cooling Inc,/ 
Stirling Ultracold

S0003119 
مجمد ذو درجة 

حرارة فائقة 
ض

االنخفا

SU780XLE
780 لترا

رأسي
-86 درجة 

مئوية
-20 إلى -86 درجة 

مئوية
+32 درجة 

مئوية
2.5 ساعة بين -80 إلى -60 درجة مئوية؛ 6.5 
ت إلى -40 درجة مئوية؛ 12 ساعة إلى 

ساعا
-20 درجة مئوية في درجة حرارة محيطة 25 درجة 

مئوية

R170 )90 جم(

Qingdao Haier 
Biom

edical Co., Ltd
S0003108

مجمد ذو درجة 
حرارة فائقة 
ض

االنخفا

DW
-86L828J

828 لترا
رأسي

-86 درجة 
مئوية

-40 إلى -86 درجة 
مئوية

+32 درجة 
مئوية

300 دقيقة بين -80 و -50 درجة مئوية في درجة 
حرارة غرفة 25 درجة مئوية؛ 250 دقيقة في درجة 

حرارة غرفة +32 درجة مئوية

R290 )145 جم(، R170 )110 جم(

محمول
Global Cooling Inc,/ 

Stirling Ultracold
S1185086

مجمد ذو درجة 
ض 

حرارة فائقة االنخفا
)محمول للتخزين 

والنقل(

ULT25NEU
25 لترا

الفتح من 
أعلى

-86 درجة 
مئوية

-20 إلى -86 درجة 
مئوية

+32 درجة 
مئوية

 30 دقيقة عند -60 درجة مئوية؛ 70 دقيقة بين -80 
و-40 درجة مئوية عند درجة حرارة غرفة 25 درجة 

مئوية

R170 )10-12 جم(

مالحظات
ت(.

س المجمد مع اللقاحا
ص )ال يمكن تخزينها في نف

ّص
ت المبرد إلى مجمد مخ

تحتاج عبوا
 (a

. ض التي تحتوي على > 100 جرام من غاز التبريد عن طريق الشحن الجوي
ت درجة حرارة فائقة االنخفا

ت ذا
نظرًا لطبيعة مادة التبريد القابلة لالشتعال، ال يمكن إرسال المجمدا

 (b
ض.

درجة الحرارة المحيطة: من المهم جًدا تحديد درجة الحرارة المناسبة للجهاز عند اختيار المجمد ذو درجة الحرارة فائقة االنخفا
 (c

ف الغرفة. إذا تجاوزت درجة حرارة الغرفة درجة الحرارة 
ث يمكن للجهاز العمل بفعالية دون تكيي

ضح في الجدول أعاله. المنطقة المناخية هي نطاق درجة الحرارة المحيطة حي
صميم كل نموذج لمنطقة مناخية معينة )درجة حرارة الجو المحيط( كما هو مو

تم ت
 (d

ب أال تتجاوز 
صمًما لدرجة حرارة محيطة تبلغ + 32 درجة مئوية، فيج

ت أكثر دفًئا من درجة الحرارة المقدرة للجهاز. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز م
ب أن تكون الغرفة مكيفة للحفاظ على درجة حرارة الغرفة لتكون على األقل ليس

المحيطة المقدرة للجهاز، فيج
درجة حرارة الغرفة +32 درجة مئوية.

ت 
ب أن يكون اإلمداد بالكهرباء مستمرًا حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لذلك من المهم للغاية التأكد من تزويد المجمدا

ض إمداًدا مستمرًا بالكهرباء )ال ُيسمح بانقطاع التيار الكهربائي(. يج
ت درجة حرارة فائقة االنخفا

ت ذا
ب المجمدا

مزود الطاقة: تتطل
 (e

صادر طاقة احتياطية.
ت أخرى كم

ت الديزل أو خيارا
ض بالطاقة بشكل مستمر دون انقطاع باستخدام مولدا

ت درجة حرارة فائقة االنخفا
ذا

ب.
ب، يتم توفير جهد وتردد أحادي الطور متاح في مواقع التركي

عند تقديم الطل
 (f

صيانة.
ضبط درجة الحرارة واالستخدام وال

ب و
صّنعة بدقة أثناء التركي

ت الم
ت الشركا

ب اتباع تعليما
يج

 (g
صول على الدعم الفني.

صال بوحدة سلسلة التبريد / HTC للح
ت هناك حاجة إلى قطع غيار، يرجى االت

h) إذا كان
ب.

ب الطل
RTM حس

S ب أجهزة
يمكن طل

 (i

ملحق يتبع
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19

ضاد لكوفيد-19
ض لتخزين لقاح فايزر بيونتيك الم

المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفا
صنعة / 

الشركة الم
المورد

جهاز المراقبة
سعة تخزين لقاح شركة فايزر
 

صنعة للمجمد(
)تقدير الشركة الم

متطلبات اإلمداد بالكهرباء

 يتم التحكم بواسطة
معالج دقيق

 مزود بمسجل بيانات
درجة الحرارة

مزود بشاشة رقمية

مزود بأجهزة إنذار

 مزود بمنفذ تنزيل
USB البيانات / منفذ

عدد الصناديق التي يتم 
 تخزينها )عبوة ثانوية(
 بأبعاد خارجية
232 × 232 × 40 مم

 العدد اإلجمالي
 للِقنان التي يتم تخزينها
)195 قنينة / عبوة ثانوية(

إجمالي عدد جرعات اللقاح 
المراد تخزينها )6 جرعات 
لكل قنينة(

المجمد متوفر لمرحلة 
 واحدة 220-240 فولت /
50 هرتز

المجمد متوفر لمرحلة 
 واحدة 110 فولت /
60 هرتز

المجمد متوفر لمرحلة 
 واحدة 220 فولت /
60 هرتز

صغير ≤ 80 > 300 لترا
فئة الحجم ال

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

28
5460

32 760
نعم

ال
ال

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

40
7800

46 800
نعم

ال
ال

 Global Cooling Inc,/
Stirling Ultracold

نعم
نعم

نعم
نعم

ال
30

5850
35 100

نعم
نعم

نعم

B M
edical System

s Sarl
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

48
9360

56 160
نعم

ال
نعم

Vestfrost Solutions
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

83
16 185

97 110
نعم

نعم
ال

Vestfrost Solutions
رقمي 

ال
نعم

نعم
ال

100
19 500

117 000
نعم

نعم
ال

فئة الحجم المتوسط ≤ 300 > 600 لترا
Vestfrost Solutions

رقمي 
ال

نعم
نعم

ال
144

28 080
168 480

نعم
نعم

ال
PHC Corporation

نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
120

23 400
140 400

نعم
ال

ال
 Qingdao Aucm

a Global
M

edical Co., LTD
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

96
18 720

112 320
نعم

نعم
ال

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

204
39 780

238 680
نعم

ال
ال

B M
edical System

s Sarl
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

192
37 440

224 640
نعم

ال
نعم

ملحق يتبع
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19
ملحق يتبع

ضاد لكوفيد-19
ض لتخزين لقاح فايزر بيونتيك الم

المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفا
صنعة / 

الشركة الم
المورد

جهاز المراقبة
سعة تخزين لقاح شركة فايزر
 

صنعة للمجمد(
)تقدير الشركة الم

متطلبات اإلمداد بالكهرباء

 يتم التحكم بواسطة
معالج دقيق

 مزود بمسجل بيانات
درجة الحرارة

مزود بشاشة رقمية

مزود بأجهزة إنذار

 مزود بمنفذ تنزيل
USB البيانات / منفذ

عدد الصناديق التي يتم 
 تخزينها )عبوة ثانوية(
 بأبعاد خارجية
232 × 232 × 40 مم

 العدد اإلجمالي
 للِقنان التي يتم تخزينها
)195 قنينة / عبوة ثانوية(

إجمالي عدد جرعات اللقاح 
المراد تخزينها )6 جرعات 
لكل قنينة(

المجمد متوفر لمرحلة 
 واحدة 220-240 فولت /
50 هرتز

المجمد متوفر لمرحلة 
 واحدة 110 فولت /
60 هرتز

المجمد متوفر لمرحلة 
 واحدة 220 فولت /
60 هرتز

فئة الحجم الكبير ≤ 600 > 900 لترا
 Qingdao Aucm

a Global
M

edical Co., LTD
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

144
28 080

168 480 
نعم

نعم
ال

PHC Corporation
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

180
35 100

210 600
نعم

ال
ال

B M
edical System

s Sarl
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

288
56 160

336 960
نعم

ال
نعم

 Global Cooling Inc,/
Stirling Ultracold

نعم
نعم

نعم
نعم

ال
307

59 865
359 190

نعم
نعم

نعم

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم

288
56 160

336 960
نعم

ال
ال

محمول
 Global Cooling Inc,/

Stirling Ultracold
نعم

نعم
نعم

نعم
ال

7
1365

8190
نعم

نعم
نعم
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19

ضاد لكوفيد-19
ض لتخزين لقاح فايزر بيونتيك الم

المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفا
صنعة / 

الشركة الم
المورد

االستهالك
تنظيم الجهد

مزود 
بعجالت

مزود 
بقفازات 
التبريد

األسعار
المهلة ونقطة الناقل الحر

فترة 
ضمان

ال

استهالك الكهرباء

استهالك الطاقة

التيار المستمر

مزود بمثبت الجهد

UPS مزود بجهاز

سعر الوحدة )المعّدة(

العملة

 نقطة تسليم الناقل
FCA الحر

مهلة الشركة المصنعة 
)إلى نقطة تسليم 
)FCA الناقل الحر

صغير ≤ 80 > 300 لترا
فئة الحجم ال

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
680 واط

5.5 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
3 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

3008.32
الدوالر 

األمريكي
ناقل حر إلى ميناء تشينغداو، 

صين
ال

45 يوم
24

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
550 واط

5 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
4 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

2896.32
الدوالر 

األمريكي
ناقل حر إلى ميناء تشينغداو، 

صين
ال

45 يوم
24

Global Cooling Inc./
Stirling Ultracold

300 واط
4 كيلو واط ساعة / 24 ساعة

1.5 أمبير
ال

نعم
نعم

نعم
10765

الدوالر 
األمريكي

ت 
ناقل حر إلى نيويورك، الواليا

المتحدة األمريكية
30 يوم

24

B M
edical System

s Sarl
2 كيلو واط

12.0 كيلو واط ساعة / 24 ساعة 
ت 50 هرتز( / 12.0 كيلو 

)230 فول
ت 

واط ساعة / 24 ساعة )220 فول
60 هرتز(

10 أمبير
نعم

ال
نعم

نعم
5729

يورو
ناقل حر FCA إلى ميناء أنتورب 

، بلجيكا البحري
8 أسابيع

24

Vestfrost Solutions
1150 واط

10.3 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
6 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

3920
يورو

س، 
ناقل حر FCA إلى آرهو

الدنمارك
30 يوم

24

Vestfrost Solutions
800 واط

8.0 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
5 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

2120
يورو

س، 
ناقل حر FCA إلى آرهو

الدنمارك
30 يوم

24

فئة الحجم المتوسط ≤ 300 > 600 لترا
Vestfrost Solutions

800 واط
9.0 كيلو واط ساعة / 24 ساعة

5 أمبير
نعم

ال
نعم

نعم
2340

يورو
س، 

ناقل حر FCA إلى آرهو
الدنمارك

30 يوم
24

PHC Corporation
واط0.42 كيلو 

6.7 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
3.9 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

7911.6
يورو

ناقل حر FCA إلى روتردام، 
هولندا

30 يوم
24

 Qingdao Aucm
a Global

M
edical Co., Ltd

واط1.45 كيلو 
13 كيلو واط ساعة / 24 ساعة

11 أمبير
نعم

ال
نعم

نعم
3580

الدوالر 
األمريكي

ناقل حر إلى ميناء تشينغداو، 
صين

ال
40 يوم

24

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
750 واط

8.5 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
7.5 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

5265.12
الدوالر 

األمريكي
ناقل حر إلى ميناء تشينغداو، 

صين
ال

45 يوم
24

B M
edical System

s Sarl
2 كيلو واط

11.3 كيلو واط ساعة / 24 ساعة 
ت 50 هرتز( / 12.5 كيلو 

)230 فول
ت 

واط ساعة / 24 ساعة )220 فول
60 هرتز(

10 أمبير
نعم

ال
نعم

نعم
6504

يورو
ناقل حر FCA إلى ميناء أنتورب 

، بلجيكا البحري
8 أسابيع

24

ملحق يتبع
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19
ملحق يتبع

ضاد لكوفيد-19
ض لتخزين لقاح فايزر بيونتيك الم

المجمدات ذات درجة الحرارة فائقة االنخفا
صنعة / 

الشركة الم
المورد

االستهالك
تنظيم الجهد

مزود 
بعجالت

مزود 
بقفازات 
التبريد

األسعار
المهلة ونقطة الناقل الحر

فترة 
ضمان

ال

استهالك الكهرباء

استهالك الطاقة

التيار المستمر

مزود بمثبت الجهد

UPS مزود بجهاز

سعر الوحدة )المعّدة(

العملة

 نقطة تسليم الناقل
FCA الحر

مهلة الشركة المصنعة 
)إلى نقطة تسليم 
)FCA الناقل الحر

فئة الحجم الكبير ≤ 600 > 900 لترا
 Qingdao Aucm

a Global
M

edical Co., Ltd
1.6 كيلو واط

15.5 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
10 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

3750
الدوالر 

األمريكي
ناقل حر إلى ميناء تشينغداو، 

صين
ال

40 يوم
24

PHC Corporation
واط0.55 كيلو 

7.7 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
4.6 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

8871.6
يورو

ناقل حر FCA إلى روتردام، 
هولندا

30 يوم
24

B M
edical System

s Sarl
2 كيلو واط

11.9 كيلو واط ساعة / 24 ساعة 
ت 50 هرتز( / 13.5 كيلو 

)230 فول
ت 

واط ساعة / 24 ساعة )220 فول
60 هرتز(

10 أمبير
نعم

ال
نعم

نعم
6941

يورو
ناقل حر FCA إلى ميناء أنتورب 

، بلجيكا البحري
8 أسابيع

24

Global Cooling Inc./
Stirling Ultracold

1.2 كيلو واط
6.67 كيلو واط ساعة / 24 ساعة

5 أمبير
ال

نعم
نعم

نعم
14250

الدوالر 
األمريكي

ت 
ناقل حر إلى نيويورك، الواليا

المتحدة األمريكية
30 يوم

24

 Qingdao Haier
Biom

edical Co., Ltd
1000 واط

12 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
10 أمبير

نعم
ال

نعم
نعم

6213.76
الدوالر 

األمريكي
ناقل حر إلى ميناء تشينغداو، 

صين
ال

45 يوم
24

محمول
Global Cooling Inc./

Stirling Ultracold
280 واط

2.8 كيلو واط ساعة / 24 ساعة
2 أمبير

ال
نعم

غير متوفر
نعم

7215
الدوالر 

األمريكي
ت 

ناقل حر إلى نيويورك، الواليا
المتحدة األمريكية

20 يوم
24
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إرشادات التشغيللقاح كوفيد-19
1 شباط/فبراير 2022

لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19
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