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  كورونافيروس بمرض الالعدوى أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه أو تأكيد  ومكافحة   منعإرشادات  

 ( 19-كوفيد)

على ( IPCالعدوى )ومكافحة منع ، بما في ذلك مديري الرعاية الصحية وفرق للطاقم الطبي   ةمخصص اإلرشادات ههذ

 المستوى الوطني. على أيضا  مالئم وهو ، المرفق الصحيمستوى 

 19- كوفيدالمرتبطة بالرعاية الصحية للحاالت المشتبه فيها أو المؤكدة من  IPCمبادئ استراتيجيات 

 :  تتضمن  في مرافق الرعاية الصحية 19-كوفيدالخمس المطلوبة لمنع أو الحد من انتقال  IPCاستراتيجيات 

والتنفيذ السريع لتدابير التحكم في   19-كوفيد. الفحص والفرز للتعرف المبكر على المرضى الذين يشتبه في أنهم 1

 المصدر.

الذين  من الدخولفق الرعاية الصحية وكذلك المرضى امر فيفحص جميع األشخاص في نقطة االتصال األولى  يجب

 هم الفوري. صلف أوعزلهم   ذلك ، يليللحاالت  المبكر تعرف  لل 19- كوفيديشتبه أنهم 

 الفحص والفرز

 : ، يجب على مرافق الرعاية الصحيةلتسهيل الفحص والفرز

  بلوغل  19- كوفيدلتوجيه المرضى الذين يعانون من عالمات وأعراض  المرفق الصحي• عرض المعلومات عند مدخل 

 المنطقة المحددة للفحص ؛

 ؛ 19-كوفيد• إنشاء مداخل للمرضى الذين يعانون من عالمات وأعراض 

 لحاالت ؛لوأحدث تعريف  19-كوفيد• تدريب الموظفين على عالمات وأعراض 

 في جميع المرضى ؛ 19-كوفيدإلى اإلصابة المحتملة بـ   التنبهعلى   الطاقم الطبي• تشجيع 

حاالت ،  ل ل يانات الفحص وفقًا ألحدث تعريفيث يتم استخدام استبمجهزة تجهيًزا جيًدا ، ح  فحص• إنشاء محطات فرز و

 التي تلزم في محطة الفرز. (PPEكافية من معدات الحماية الشخصية )امدادات يمتلك الموظف حيث 

صل يتم إنشاؤه  ا ، مع فل عن متر واحد من المرضى على مسافة ال تق ايحافظويجب أن الفحص   عن نالمسؤولو فراداأل• 

 ؛ين للعين  جراحي وواقي، فيجب ارتداء قناع إذا لم يكن ذلك ممكنًاو.  زجاجي / بالستيكي  حاجزبواسطة 

 مخصصة إلى غرفة العزل أو منطقة انتظار على الفور( 19-الذين يشتبه في أنهم كوفيد) تحديد وتوجيه المرضى• 

وضعهم و  العدوى مصدرض التحكم في نعة لغرالمشتبه بهم ارتداء أق 19-كوفيد؛ يجب على جميع مرضى 19-كوفيدـل

 ؛جيدة التهويةوعلى بعد متر واحد على األقل بعيًدا عن بعضهم البعض في منطقة انتظار محددة 

 ؛فحصهمل  19-كوفيدالوقت الذي ينتظر فيه المرضى الذين يعانون من  تقليل مقدار• 

للتعرف على   استخدام أدوات الفرز القياسية والمصادق عليهايتم الفرز  في منطقة مرضى لل، العزلو• بعد الفحص  

 الحاالت التي تحتاج رعاية عاجلة والتي يمكن ان تنتظر بأمان. 

شدة في   أو تنفسضيق الالذين يعانون من أعراض و  19-كوفيدـبإصابتهم ب   المشتبهمرضى لاألولوية للكشف الطبي ل• 

 . اليهامراض التي تؤدي األ

 نتظار  المخصصة لالمنطقة العزل أو ال

منطقة ( زل فردية كافية في أقسام الطوارئ التي ال تحتوي على غرف ع)حدد مرافق الرعاية الصحية  • يجب أن ت  

تحتوي هذه المنطقة على  . يجب أنبها االنتظار  19-كوفيدمنفصلة جيدة التهوية حيث يمكن للمرضى الذين يشتبه أنهم 

 أو كراسي توضع على بعد متر واحد على األقل ؛مقاعد 
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وصناديق القمامة مع غطاء  اصحاح اليدينمخصصة ومحطات   حمامات • يجب أن يكون للعزل أو المنطقة المخصصة 

 ين ؛أو بعد غسل اليد التنفسية وآداب السعال  االحتياطاتالورقية المستخدمة في  المناديلللتخلص من 

 . التنفسية وآداب السعال االحتياطاتو اصحاح اليدينللمرضى تبين لهم كيفية أداء   مصورةمعلومات  تعليق• 

  الذين تم  الفوري عن المرضى  اإلكتشاف في مرافق الرعاية الصحية ، من الضروري  19-كوفيدلمنع انتقال

المرفق  الفحص والفرز أو أصيبوا بالعدوى داخل  في نتبهوا لهملم يالذين و،    19- كوفيديشتبه في أنهم و دخولهم

السريرية   واألعراضصعبًا نظًرا لألعداد الكبيرة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة  تحدي هذا ويعتبر. الصحي

 . 19- كوفيدلـ معتادةغير ال

 : ينبغي على مرافق الرعاية الصحية

الذين تم على المرضى  ، خاصة عندما يظهر 19-كوفيدلـالمحتملة حاالت العلى البحث عن  الطاقم الطبي• تشجيع 

 وال يوجد تفسير واضح آخر لهذه األعراض ؛ 19-كوفيدعالمات وأعراض دخولهم 

 الذين تم تحديدهم بعد دخول المستشفى ؛ 19- كوفيد• تشجيع االختبار السريع واإلبالغ عن المرضى الذين يشتبه في أنهم 

بها انتقال  ، بناًء على العالمات واألعراض خاصة في المناطق التي   19- كوفيدلألطباء للنظر في  تذكير منظومة• إنشاء 

 مجتمعي للعدوى. 

 . تطبيق االحتياطات القياسية لجميع المرضى 2

ية إلى تقليل مخاطر انتقال األمراض المنقولة بالدم وغيرها من مسببات األمراض وهي تمثل  قياستهدف االحتياطات ال

 المستوى األساسي الحتياطات مكافحة العدوى التي يجب استخدامها في جميع األوقات في رعاية جميع المرضى. 

، واستخدام معدات الوقاية التنفسية وآداب السعال  واالحتياطات اصحاح اليدين، تشمل على سبيل المثال ال الحصرو

)راجع كتيب اإلرشادات العامة لمنع   للنفايات والتخلص اآلمن البيئي، والتنظيف  المخاطر، الشخصية المناسبة وفقًا لتقييم 

 . (  ومكافحة العدوى بالمرافق الصحية

 اصحاح اليدين

ومسببات األمراض األخرى. للحصول   19- كوفيدلمنع انتشار  الفعالة اإلحتياطاتهي واحدة من أكثر  اصحاح اليدين

 تطبيق المبادئ التالية:  الطاقم الطبي، يجب على صحاح اليدينعلى األداء األمثل ال

 :اليدين" التي تتبعها منظمة الصحة العالمية اصحاح بوفقًا لنهج "اللحظات الخمس الخاصة  اصحاح اليدين• إجراء  

، بعد التعرض لسوائل الجسم ، وبعد   انغة للتلوثم الأو  ةنظيفت الا ءجراإل: قبل لمس المريض ، قبل اللحظات الخمس

 لمس المريض ، وبعد لمس محيط المريض ؛  

٪ على األقل من الكحول ، أو بالصابون والماء   70يحتوي على    الكحولب ك اليدين دلتطهير اليدين بإما  اصحاح اليدين• 

 التخلص منها ؛ يتمالتي  ثم تجفيفهما بالمناديل 

 إذا لم تكن األيدي متسخة بشكل واضح ؛دلك اليدين بالكحول ضل استخدام منتجات • يُف 

 بالماء والصابون عندما تكون متسخة بشكل واضح ؛ نيديالغسل • 

 اليدين.  دلكوالمدة المناسبة لغسل اليدين أو  الطريقة الصحيحة• استخدم 

 األحتياطات التنفسية وآداب السعال 

 التالية: األحتياطات التنفسية وآداب السعالتأكد من استخدام 

 عند السعال أو العطس ؛ كوعال ثنيب غطية األنف والفم بمنديل أو عن الحاجة إلى ت مصورةمعلومات  تعليق• 
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 التنفسي ؛ ي قد تكون ملوثة بإفرازات الجهاز بعد مالمسة إفرازات الجهاز التنفسي أو األشياء الت  اصحاح اليدين• إجراء  

 قناع طبي الرتدائه.  19-كوفيد• إعطاء المرضى الذين يشتبه في أنهم 

 استخدام معدات الحماية الشخصية 

من التعرض لمسببات األمراض. تعتمد فعالية معدات الوقاية  يقلل والصحيح لمعدات الحماية الشخصية  الرشيداالستخدام 

 :   الشخصية بشدة على

 ؛  وخلعهامعدات الوقاية الشخصية  تداءارعلى  الطاقم الطبي• تدريب 

 إلى اإلمدادات الكافية ؛ السريع • الوصول 

 ؛  المناسب اصحاح اليدين• 

 ؛  الطاقم الطبي التزام• 

 . IPC• المراقبة المنتظمة وردود الفعل من قبل موظفي 

 التنظيف البيئي 

جميع األسطح في  تطهير و وبشكل صحيح. يجب تنظيفمن المهم التأكد من اتباع إجراءات التنظيف والتطهير باستمرار  

، وخاصة األسطح عالية اللمس ، وكلما كانت متسخة بشكل واضح أو إذا كانت    مرافق الرعاية الصحية بشكل روتيني

كرار  ، يعتمد الت19-كوفيد ة اصابتهم بالمشتبه بهم أو المؤكد مرضى فيها دخول للملوثة بسوائل الجسم. في األماكن التي 

 المريض واألسطح. ةطقعلى نوع من

 لتنظيف األسطح البيئية بفعالية:

 ؛ف األسطح جيًدا بالماء والمنظفات( تنظي1

% لكل لتر ماء  5 بتركيز  مل كلور  20)  هيبوكلوريت الصوديوم ٪ 0.1  19-كوفيدبالنسبة لـ  محلول مطهر استعمال ( 2

، فيجب استخدام ات كبيرة من الدم أو سوائل الجسم إذا كان هناك انسكاب . و تعتبر فعاله  ٪ من اإليثانول 90-70أو   ( تقريبا

 ؛(% لكل لتر ماء تقريباً 5بتركيز مل كلور  110)  ٪ هيبوكلوريت الصوديوم 0.5تركيز 

 ؛٪0.5وبيروكسيد الهيدروجين ≤ الكلور دقيقة واحدة لإليثانول وال يقل عن والذي  مسالبزمن الت ( يوصى 3

 ، يمكن شطف بقايا المطهر بالماء النظيف إذا لزم األمر. المناسب التالمس زمن ( بعد  4

ولمزيد من التفاصيل انظر الى )إرشادات منع و مكافحة العدوى لتنظيف و تطهير البيئة خاصةً في ظل جائحة فيروس  

 . (19  –كورونا 

 نفايات الطبية وفقًا لإلجراءات الروتينية اآلمنة.إدارة األجهزة والمعدات الطبية والغسيل وأواني خدمة الطعام وال

ــ إدارة المخ ــ لفـــ  ات ـــ

أنها معدية ويجب   19-كوفيد اصابتهم ب  ة مؤكدال مشتبه أوالتعتبر نفايات الرعاية الصحية الناتجة أثناء رعاية المرضى 

ارة نفايات  إلد .حادةال لألدواتان م اآليق وصنادبها كيس أحمر  مخصصة وواضحة بغطاءجمعها بأمان في حاويات  

 :  ، يجب على المرافقالرعاية الصحية بأمان

 ؛افية لفصل النفايات والتخلص منها والموارد البشرية والمادية الك  ن• تحديد المسؤولي

ان مك، فمن المهم فهم رفقإذا تم نقل النفايات خارج الم ، ثم التخلص منها بأمان. رفقيُفضل معالجة النفايات في الم • 

 ؛وكيفية معالجتها والتخلص منها
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، نظارات واقية  جراحي األكمام ، قفازات ثقيلة ، قناع  ةطويل عباءة الشخصية المناسبة )أحذية،  • استخدام معدات الوقاية

 ؛بعد خلع معدات الوقاية الشخصية اصحاح اليدينأو واقي للوجه( أثناء إدارة النفايات المعدية وتنفيذ 

 استخدام معدات الوقاية الشخصية.  لكثرة، وخاصة 19-كوفيد• االستعداد لزيادة حجم النفايات المعدية أثناء تفشي 

 )احتياطات العزل( . تنفيذ احتياطات إضافية3

الجهاز    رذاذأساسي بين األشخاص من خالل  بشكل    19-كوفيدالذي يسبب   2، ينتقل فيروس سارس  وفقًا لألدلة الحالية 

 . والتالمسالتنفسي  

متر( مع شخص يعاني من أعراض تنفسية  1 حدودعندما يكون الشخص على اتصال وثيق )في  الرذاذيحدث انتقال  

بالرذاذ التنفسي اإلصابة  لخطر {الملتحمة )العيون(  أو الفم واألنف}  عرضتاحتمال وبالتالي )مثل السعال أو العطس( 

  .المعدي

المباشر مع األشخاص المصابين والتالمس غير المباشر مع  التالمسعن طريق  19-كوفيدقد يحدث انتقال فيروس 

 مقياس الحرارة(.  لشخص المصاب )مثل سماعة الطبيب أولاألسطح في البيئة المباشرة أو مع األشياء المستخدمة 

ميكرومتر والتي   5عن يقل   قطرب الرذاذ داخلميكروبات الوجود ل الرذاذب  هعن عن طريق الهواءانتقال العدوى يختلف 

ل  ا قتنامن متر واحد. يمكن  اكثر يمكن أن تبقى في الهواء لفترات زمنية أطول ويمكن أن تنتقل إلى اآلخرين عبر مسافات 

في الفيروسات التاجية   الحال، كما هو ( AGPsإجراءات توليد الهباء الجوي )ك معينةظروف جواً في  19-كوفيدفيروس 

 األخرى. 

   19-كوفيد ة إصابتهم بأو المؤكد مالمشتبه بهعزل ودمج المرضى  -أ

 يجب استخدام المبادئ التالية: و، في نفس الغرفة جمعهمب، فإذا لم يكن متاًحا ة أويفردفي غرف  يتم العزل

للحد من خطر  19-كوفيدبـ  أو مؤكدة لرعاية المرضى الذين يشتبه في إصابتهمأمكن  إن، الطاقم الطبي • تعيين فريق من 

 ؛انتقال العدوى 

 ؛19-كوفيدالذين يتعاملون مع كل مريض   الطاقم الطبي• تقييد عدد 

 ؛جيدة التهوية إذا كان ذلك ممكناً • يجب وضع المرضى في غرف فردية 

، يجب تجميع ٪ أو أكثر 100بنسبة    األسرةة أو من المتوقع أن يكون معدل إشغال يفردعدم توفر غرف  • في حالة

( في االشتباه مع المشتبه بهمحاالت مثل  تجمعات متشابهةالمشتبه بهم أو المحتملين أو المؤكدين معًا ) 19-كوفيدمرضى 

 ؛األقلرة على بُعد متر واحد على مناطق جيدة التهوية مع وضع أس

دات  م معاالمرضى ونقلهم خارج غرفتهم أو منطقتهم ما لم يكن ذلك ضروريًا من الناحية الطبية. استخد تحرك• تجنب 

، فاستخدم طرق النقل المحددة ة األخرى. إذا كان النقل مطلوبًاأو معدات التشخيص المخصصاألشعة السينية المحمولة و

، وإعطاء المريض قناًعا طبيًا الرتدائه إذا خرين والزوار إلى الحد األدنىاآلمسبقًا لتقليل تعرض الموظفين والمرضى 

 ؛حتمل ارتداءه ستطيع تكان ي

شخصية المناسبة كما هو  وارتداء معدات الوقاية ال اصحاح اليدينالذين ينقلون المرضى ب الطاقم الطبي• ضمان قيام 

 ؛اإلرشادات العامة لمنع ومكافحة العدوى بالمرافق الصحية في استخدام معدات الوقاية الشخصية موضح في 

إما معدات تُستخدم لمرة واحدة ويمكن التخلص منها أو مخصصة )مثل السماعات   المستخدمة • يجب أن تكون المعدات 

، فقم بتنظيفها  ة إلى مشاركة المعدات بين المرضى الحرارة(. إذا كانت هناك حاج يزانضغط الدم وم رباطوالطبية 

 ؛٪(70إليثيلي اوتطهيرها في كل مرة يتم استخدامها من قبل مريض آخر )على سبيل المثال باستخدام الكحول 

 • االحتفاظ بسجل لجميع الموظفين الذين يدخلون غرفة المريض. 
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 الرذاذ التالمس معاحتياطات  -ب

،  ومقدمي الرعاية  الطاقم الطبي، بما في ذلك إلى استخدام االحتياطات القياسية، يجب على جميع األفرادباإلضافة 

 .  19- كوفيد ة اصابتهم بالمشتبه بهم أو المؤكد مرضىالغرفة قبل دخول  الرذاذو  التالمساستخدام احتياطات 

 التالية:  اإلجراءاتيجب استخدام 

 ؛خلعها قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد  اصحاح اليدين• إجراء  

األغشية وجه لتجنب تلوث ال  واقيأو    ينالعين  واقي، الجراحي• استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة: القناع 

 األكمام ، وقفازات طبية ؛ ةطويل ةغير معقم عباءة، المخاطية

ومقدمي الرعاية العاملين في المناطق  الطاقم الطبي، يجب على 19- كوفيدـل بها انتقال مجتمعي• في المناطق التي  

 ؛بالكامل المناوبةبشكل مستمر خالل جميع األنشطة الروتينية طوال فترة  جراحي السريرية ارتداء قناع 

 ؛أثناء الرعاية الروتينية  والبدلة الكاملة الطويلة • ليس من الضروري للعاملين الصحيين ومقدمي الرعاية ارتداء األحذية

لذين يعانون من نقص ل 19-وفيدكأثناء رعاية مرضى  ينالعين واقي و عباءة وال الجراحي• االستخدام الموسع للقناع 

 معدات الحماية الشخصية.  

يجب ارتداء  ، ( Clostridioides difficileلألدوية المتعددة )مثل  ةمقاوم ببكتريا المصاب  19-كوفيدبالنسبة لمريض و

 ؛القفازات بعد رعاية هؤالء المرضى جديدة من العباءات وواقيات 

 ؛  زات قفا عليها او مكشوفة سواء ملوثةاالمتناع عن لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم بأيدي  الطاقم الطبي • يجب على 

 ؛ي أقرب وقت ممكن قبل وصول المريض • إخطار المنطقة التي تستقبل المريض بأي احتياطات ضرورية ف

 األسطح التي يتالمس معها المريض.  وتطهير• تنظيف  

  الهواءاحتياطات  -ت

-SARSو  SARS-CoV-1فيروسات التاجية )البزيادة خطر انتقال  ((AGPsإجراءات توليد الهباء الجوي ارتبطت بعض 

CoV-2  وMERS-CoV .) 

،   BiPAP)مثل   جهاز التنفس الصناعي الغير اختراقي، ( ETT)  القصبة الهوائيةالى  نبوب األادخال  :  هي  AGPsقائمة 

CPAP ، )ادخال انبوبة القصبة الهوائيةالقصبة الهوائية ، اإلنعاش القلبي الرئوي ، التهوية اليدوية قبل  فتحة في    ،

محلول ملحي ، وتشريح الجثة. ال يزال من البخار بالبلغم عن طريق استخدام استخراج  حث، الهوائية ةلقصبلظير  انم

، حيث ال  وصيل األكسجين عالي التدفق معديةأو ت بخارالعالج باللجوي الناتجة عن غير الواضح ما إذا كانت الهباء ا

 تزال البيانات المتعلقة بذلك محدودة. 

  وحدات العناية في 19-كوفيدبالمشتبه بهم أو المؤكدة إصابتهم بين مرضى  AGPsالذين يقومون بإجراء  الطاقم الطبي 

 : عليهم يجب   مثال  ةزك رمشبه الالمركزة أو وحدات الرعاية 

 . • تنفيذ اإلجراءات في غرفة جيدة التهوية

.  ما( أو ما يعادله FFP2أو ) N95مثل  عالي الكفاءة  يتنفس قناع• استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة: ارتداء 

قد   الوجهأو شعًرا كثيفًا في لحية   لديه هاكان مرتدي إنحظ لوولضمان عدم وجود تسرب.  هقبل استخدام كفاءتهاختبار و

 .  تعيق كفاءته

األكمام  ةطويل عباءة وللوجه(   )أي نظارات أو واقي ينينالع واقي على أيضا تشتمل عناصر معدات الوقاية الشخصية 

مريلة  استخدام  AGPsالذين يقومون بإجراء  الطاقم الطبي، فيجب على لم تكن العباءات مقاومة للسوائل  وقفازات. إذا

 . عباءةالاإلجراء كمية كبيرة من السوائل التي قد تخترق  عن للماء إذا كان من المتوقع أن ينتج ةمقاوم بالستيكية
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عالي    يتنفس  قناعالعامل الصحي ارتداء يجب على  بشكل متكرر AGPs، حيث يتم تنفيذ • في وحدات العناية المركزة 

 ؛عدوىلل يمجتمعتقال ن التي بها امناطق ال، في مناوبتهطوال فترة  الكفاءة 

 • حافظ على عدد األشخاص الموجودين في الغرفة أو الوحدة بالحد األدنى المطلوب لرعاية ودعم المريض.  

 . تطبيق الضوابط اإلدارية 4

 تتضمن على سبيل المثال ال الحصر: 

  للتعرفوضع سياسات و تثقيف مقدمي الرعاية للمرضى و العدوىنع ومكافحة مالنشاطات الدائمة لوإنشاء البنى التحتية 

  19-كوفيدضمان الوصول إلى االختبارات المعملية للكشف عن و  19- كوفيد في اصابتهم بـ حاالت التي يشتبهالالمبكر ب 

التخطيط و اعراض الذين لديهم مرضى لاطق انتظار مخصصة ل توفير من و، وخاصة في قسم الطوارئ كتظاظ منع االو

افية من معدات الحماية الشخصية  ضمان اإلمدادات الك و  19-كوفيداألخرى( وعزل مرضى  األقسامة استخدام )مثل إعاد

 عاية الصحية. رفي جميع جوانب ال منع ومكافحة العدوىوضمان االلتزام بسياسات وإجراءات 

 اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالعاملين الصحيين  -أ

 تشمل هذه اإلجراءات: و

 ؛الصحيين  التدريب الكافي للعاملين• توفير 

 ؛الموظفين اعداد • ضمان نسبة كافية من المرضى إلى 

 ؛لعمل لوصولهم  فور  المرفق الصحيللعاملين الصحيين عند مدخل  مستمر نشط ترصد• إنشاء 

 ؛الرعاية الطبية على الفور  طلبأهمية  يدركونوالجمهور  الطاقم الطبيالتأكد من أن • 

 لالحتياطات القياسية وتوفير آليات للتحسين حسب الحاجة.  الطاقم الطبي • مراقبة امتثال 

 اإلجراءات اإلدارية إلدارة الزوار  -ب

تنفيذ سياسات لتقييد وصول   19- كوفيدـل يمجتمع  بها انتقاليجب على جميع مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي 

الزوار  إدخال  ية ، بل يهدف أيًضا إلى تقليل إمكانلى حماية الزوار من اإلصابة فحسب يهدف هذا اإلجراء إ الزوار. ال

 في مرافق الرعاية الصحية.  19-كوفيدفيروس ل

 ينبغي على مرافق الرعاية الصحية:

إتاحة االتصاالت عن بعد ، بوالطقم الطبي • تحديد بدائل للتفاعل المباشر بين المرضى وأفراد األسرة والزوار اآلخرين  

 ؛رنت()مثل الهاتف واالتصال باإلنت

 ؛لدي مرضى األطفال ومقدمي الرعايةدخول الزوار الضروريين مثل وا• تقييد 

الرعاية هؤالء أشخاًصا معرضين   اد للمريض. يجب أال يكون مقدمو• تشجيع أفراد األسرة على تعيين مقدم رعاية واح

 ؛حاالت طبية كامنة ، مثل كبار السن أو األشخاص الذين يعانون منالشديدة  19- كوفيدلخطر اإلصابة بـ 

 ؛للوصول إلى مرفق الرعاية الصحية  • تحديد مدخل يمكن للزائرين من مقدمي الرعاية استخدامه

 . المرفق الصحييع الزوار المسموح لهم في • االحتفاظ بسجل لجم

،  األخرى القياسيةواالحتياطات  الجسدي والتباعد ة داب التنفسياآلو  اصحاح اليدينبالذين يقدمون الرعاية زوار ال • تثقيف 

 ؛19- كوفيدوكيفية التعرف على عالمات وأعراض 

على   19- كوفيدبـ إصابتهم ة أوالمؤكدللمرضى الذين يشتبه الزوار الذين يقدمون الرعاية تدريب واإلشراف على ال• 

 (  التالمسو الرذاذاحتياطات  ات الوقاية الشخصية المطلوبة )أياستخدام معد
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في  عون المرضى ا، بما في ذلك أولئك الذين ير ي المجتمع االنتقال الرعاية في المناطق  ونقدمالذين يزوار  ال• يجب على 

اطق السريرية لمنع انتقال  ، ارتداء قناع طبي في المن 19-كوفيدإصابتهم بـ  ةأو المؤكد بها المشتبهحاالت وجود  عدم

 ؛العدوى

 ؛الزائر داخل مرفق الرعاية الصحية• تقييد حركة 

بشكل  منتشر  يالمجتمع االنتقال • إجراء فحص لجميع زوار مقدمي الرعاية قبل دخول المرفق في المناطق التي فيها  

 ؛واسع

 ؛AGPs• منع حضور الزوار خالل 

نقل صيدلية العيادات الخارجية أو الخدمات األخرى إلى موقع خارج مرفق كمرفق الرعاية الصحية:  فيحركة ال• تقليل 

 الرعاية الصحية الرئيسي. 

 . تنفيذ الضوابط البيئية والهندسية5

ق محددة في مرافق  وتتضمن معايير للتهوية الكافية وفقًا لمناط IPCتعتبر الضوابط البيئية والهندسية جزًءا ال يتجزأ من  -

 . الكافي، فضالً عن التنظيف البيئي ، والفصل المكاني الئم الم العمراني، والتصميم الرعاية الصحية

لها دور رئيسي في استهداف تقليل تركيز الهباء التنفسي المعدي )مثل القطيرات( في الهواء وتلوث األسطح واألشياء   -

 . AGPsغير الحية. وينتشر اساسا عبر رذاذ الجهاز التنفسي التي قد تتطاير في الهواء تحت ظروف معينة مثل 

والروائح عن  التلوثلسيطرة على للهواء النقي والنظيف لهناك حاجة إلى كميات كبيرة  في مرافق الرعاية الصحية -

 هناك ثالثة معايير أساسية للتهوية: و.  تهاوإزال   هاتخفيفطريق 

 . المكانالهواء الخارجي الذي يتم توفيره في  وجودةكمية  معدل التهوية:•  

ناطق النظيفة إلى األقل  دفق الهواء في المبنى وبين المساحات من الميجب أن يكون االتجاه العام لت اتجاه تدفق الهواء:• 

 ؛  نظافة

هو تزويد الهواء الذي يجب توصيله إلى كل جزء من المساحة لتحسين التخفيف   نمط توزيع الهواء أو تدفق الهواء: • 

 . المكانوإزالة الملوثات المحمولة جواً المتولدة في 

 والمختلطة : التهوية الطبيعية والميكانيكيةاستخدامها لتهوية األماكن داخل مرافق الرعاية الصحيةهناك ثالث طرق يمكن 

   .)خليط بين الطبيعية والمكانيكية(

 طخطم، واتجاه الرياحالمناخ ويشمل  في االعتبار  المختلطةأو  الميكانيكية أي قرار بشأن استخدام التهوية الطبيعية أو

   .لكل نظام تهوية مزاياه وعيوبهو، وتكلفة نظام التهوية.  فر الموارد، والحاجة، وتواالطابق

لتًرا / ثانية لكل مريض )لتر / ثانية / مريض( للمناطق ذات التهوية   60، تعتبر التهوية الكافية  AGPsعندما ال يتم تنفيذ 

(  3م   3×   2×   4ريض( غرفة لتر / ثانية / م 40( )ما يعادل ACHتغييرات في الهواء في الساعة ) 6الطبيعية أو  

 للمناطق ذات التهوية الميكانيكية. 

في غرف  AGPsيجب إجراء و، يتم توضيح معدالت التهوية المناسبة أدناه.   AGPsبالنسبة للمناطق التي يتم فيها تنفيذ 

نخفضة خاصة في األماكن مقد ال يكون ذلك ممكنًا و الهواءالحتياطات  مة تهوية بالضغط السلبي ، وفقًا مجهزة بأنظ

 . الموارد

 مناطق ذات تهوية طبيعية 

مباشرةً بعيًدا عن  يطرديجب أن تضمن مرافق الرعاية الصحية التي تستخدم أنظمة التهوية الطبيعية أن الهواء الملوث 

، يوصى  ة توفر تدفقات هواء متقلبةلطبيعيفتحات دخول الهواء والمناطق السريرية واألشخاص. نظًرا ألن التهوية ا

،  للمريض لتر / ثانية 160به هو   الموصيمعدل التهوية الطبيعية معدل تهوية أعلى من التهوية الميكانيكية. متوسط ب
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ويعتمد تطبيق التهوية الطبيعية على الظروف المناخية المواتية. عندما ال تستطيع التهوية الطبيعية وحدها تلبية متطلبات  

 . المختلطة، مثل جب مراعاة أنظمة التهوية البديلة ، يبها الموصيهوية الت

 مناطق ذات تهوية ميكانيكية

، يجب إنشاء ضغط سلبي للتحكم في اتجاه تدفق الهواء.  ة حيث يتوفر نظام تهوية ميكانيكيفي مرافق الرعاية الصحي

لتر / ثانية / مريض لغرفة  80- 40)على سبيل المثال ما يعادل تغيير في الساعة  12- 6يجب أن يكون معدل التهوية  

42x3 x  2.5، مع فارق ضغط سلبي موصى به ≤ لإلنشاءات الجديدة  12تغيير الهواء في الساعة هو (،  3مPa  (0.01  

( لضمان تدفق الهواء من الممر إلى غرفة المريض. يمكن تقييم اتجاه تدفق الهواء من خالل قياس فرق ماء قياسمبوصة 

، فيمكن تقييم اتجاه تدفق الهواء من إذا كان قياس فرق الضغط غير ممكنالضغط بين الغرف باستخدام مقياس الضغط. 

 ارد.منطقة نظيفة إلى منطقة أقل نظافة باستخدام الدخان الب

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساعة  في  الهواء وتغير الهواء تدفق تقدير كيفية

 :التالي النحو  على بالرياح المدفوعة الطبيعية  التهوية معدل حساب يمكن عامة،  كقاعدة

ــ الع التهوية  ابرة ـــ

 نافذة مفتوحة + باب مفتوح 

 ) x  1000 المربع  بالمتر( فتحة أصغر   )xث/م( الرياح سرعة )= x  0.05 ث/ل ( التهوية معدل

 

 

ــ ج  من التهوية ــ واح  انبـ  د ــــ

 نافذة مفتوحة + باب مغلق

 ) x 1000المربع  بالمتر( فتحة أصغر )x ث/م( الرياح سرعة ) =x 0.05 ث/ل ( التهوية معدل

 

 الذي يوفره نظام التهوية وحجم الغرفة:  (معدل التهوية )التعرف على تدفق الهواء 

حجم الغرفة  ]/   [ (متر ُمكعَّب/ ث )   0.001×  [ ( ث/ س) ×  x  3600 ( ل/ ث) معدل التهوية ]تغير الهواء في الساعة =  

 [    المكعب( بالمتر)

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يمكن النظر في األساليب تهوية طبيعية أو ميكانيكية كافيةبالنسبة لمرافق الرعاية الصحية التي ال تحتوي على 

 التالية بالتشاور مع مهندس بيئي: 

الخارج  مباشرة في  حتى يتم إطالق الهواءفي مكانها الصحيح المراوح تحتاج إلى تركيب  :)الشفاط( تركيب مراوح • 

والمواصفات الفنية على حجم الغرفة ومعدل التهوية المطلوب. يجب أن يتم  الشفاط. يعتمد عدد مراوح (الطلق الهواء )

. في حالة  للشفاط متواصل كهربائي دعمبحيث ال تكون قريبة من مدخل هواء التهوية. مطلوب  )الشفاط( مروحة الوضع 

إضافة أنظمة التبريد أو التسخين الموضعي ومراوح   ، يمكنبزيادة درجة الحرارة أو انخفاضهاحدوث مشاكل مرتبطة 

 السقف. 
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زيد من تدفق وتسقف ال توضع علىال تتطلب هذه األجهزة إمداًدا كهربائيًا   تركيب )مثل الدوامات وتوربينات الرياح(:• 

 الهواء في المبنى. 

يمكن أن تكون فعالة في تقليل / خفض تركيزات الهباء الجوي   (:HEPAتركيب فالتر هواء الجسيمات عالية الكفاءة )• 

الرعاية   في منع انتقال فيروسات التاجية إلى  HEPA، فإن األدلة على فعالية مرشحات واحد ومع ذلك  مكانالمعدي في 

دة تدوير  عايجب تحقيق إوالمحمولة على سعة تدفق الهواء للوحدة   HEPAتعتمد فعالية مرشحات  الصحية محدودة حاليًا. 

تعليمات  يجب أن تتبع و ACH 2، ويجب تصميم الوحدة لتحقيق ما يعادل ≤HEPA فالترمن خالل  هواء الغرفة بالكامل

المحمولة  HEPA، وإال فإن مرشحات   HEPAبها لمرشحات  الموصيالشركة المصنعة في إجراءات التنظيف والصيانة 

 . انخفاض أدائها يمكن أن تؤدي إلى شعور زائف باألمان مع

، مع مراعاة التكلفة والتصميم والصيانة والتأثير المحتمل  بعنايةيجب ان تتم أي تعديالت على تهوية الرعاية الصحية 

ممة بشكل سيء من يمكن أن تزيد أنظمة التهوية المص .زاء أخرى من مرفق الرعاية الصحيةعلى تدفق الهواء في أج

بسبب تدفق الهواء غير الصحيح وسوء   الهواءخطر اإلصابة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية التي تنتقل عن طريق 

صيانة النظام. تعتبر المعايير الصارمة لتركيب وصيانة أنظمة التهوية ضرورية لضمان فعاليتها وإسهامها في بيئة آمنة 

 ل. داخل مرفق الرعاية الصحية كك 

عوامل بما في ذلك حجم ة ص معديًا. قد يعتمد هذا على عدمن غير المعروف إلى متى يبقى الهواء داخل غرفة الفحو

هناك. يجب أخذ هذه  AGPتم إجراء ، وما إذا المريض في الغرفة، ومدة وجود الغرفة، وعدد تغيرات الهواء في الساعة

شخص ال يرتدي معدات الوقاية  لودخ الرعاية الصحية عند مرافقالعوامل في االعتبار عند اتخاذ القرارات في 

 تم إخالؤها.  الغرفة التي  الىالشخصية 

 ( UVGI) لجراثيما القاضية على فوق البنفسجي  األشعة

فعاليته في منع انتقال مسببات األمراض التنفسية في  ة، ومع محدودكإجراء إضافي لتنظيف الهواء  UVGIتم اقتراح 

ل السطح قد يتم امتصاصه من قب  UVGIمخاوف بشأن اآلثار الضارة المحتملة ألن أيضا هناك فالرعاية الصحية.  مرافق

 .جلدوال ، مما يؤدي إلى التهاب القرنية والملتحمةن والجلدللعي الخارجي

 الفصل المكاني والحواجز المادية

يساعد الفصل المكاني  المرضى في جميع األوقات.  يجب الحفاظ على الفصل المكاني الذي ال يقل عن متر واحد بين 

يقلل استخدام الحواجز  وفي مرفق الرعاية الصحية. والتهوية الكافية على الحد من انتشار العديد من مسببات األمراض 

حيث تستخدم في األماكن التي  . 19- كوفيدلفيروس  الطاقم الطبيالزجاج أو النوافذ البالستيكية من تعرض المادية مثل  

 . ةفذة الصيدلي، أو في نامكتب التسجيل في قسم الطوارئ و، والفرز  الفحص، مثل مناطق  المرضى ألول مرة  فيها يتواجد

 19- كوفيدللمرضى الذين يعانون من  الرذاذالتالمس ومدة احتياطات 

 يجب تطبيق االحتياطات القياسية في جميع األوقات.  •

العالمات واألعراض فقط بالتشاور مع األطباء ويجب أن تأخذ في االعتبار  الرذاذالتالمس ويجب إيقاف احتياطات  •

 molecular طريق الفحص الجزيئي، أو عدد األيام منذ إجراء اختبار إيجابي مع عينة تنفسية عليا عن السريرية

assay)) أيام من ظهور   10، يمكن إيقاف هذه االحتياطات اإلضافية بعد بة للمرضى الذين يعانون من أعراض . بالنس

مرضى الذين ال يعانون من األعراض وثالثة أيام متتالية على األقل دون أعراض الحمى أو الجهاز التنفسي. بالنسبة لل

 .  اإليجابية األولية RT-PCRأيام من نتيجة اختبار  10نتهي العزلة بعد  ، يمكن أن تاألعراض

   19- كوفيد المشتبه بهم مرضىالجمع العينات المختبرية والتعامل معها من 

الذين يجمعون أو   الطاقم الطبييجب على ومعدية.  المختبري  الفحصيجب اعتبار جميع العينات التي تم جمعها من أجل 

اإلجراءات وممارسات السالمة البيولوجية لتقليل احتمال التعرض  تتبع ينقلون أي عينات سريرية االلتزام بيتعاملون أو  

 لمسببات األمراض. 
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، يستخدمون معدات  الفمية او األنفية ، بما في ذلك المسحات البلعومية الذين يجمعون العينات الطاقم الطبي• التأكد من أن 

األكمام وقفازات(. إذا تم جمع العينة باستخدام  ة طويل وعباءة، ، وقناع طبي ينالعين  واقيالوقاية الشخصية المناسبة )أي 

AGP  على األقل كحماية   عالي الكفاءة يتنفس قناعيجب على األفراد الذين يقومون باإلجراء ارتداء   البلغم( تحفيز )مثل

 ؛امأو ما يعادله FFP2أو معيار االتحاد األوروبي  N95مثل  

 ؛التطهير من االنسكاب ريب جميع األفراد الذين ينقلون العينات على ممارسات المناولة اآلمنة وإجراءات• ضمان تد 

عينات للنقل في أكياس عينات مانعة للتسرب )مثل الحاويات الثانوية( التي تحتوي على جيب قابل لإلغالق ال• وضع 

ية العينة )أي الحاوية األساسية(،  المريض على حاو ، مع وضع ملصق)أي كيس عينات بالستيكية واقية(   منفصل للعينة

 ؛بوضوحنموذج طلب مختبري مكتوب و

 . المناسبة ومتطلبات النقل الحيويةضمان التزام المختبرات في مرافق الرعاية الصحية بممارسات السالمة 

 ؛األنابيب الهوائية لنقل العينات • تسليم جميع العينات باليد كلما أمكن ذلك. ال تستخدم أنظمة

المشتبه بها في نموذج طلب   19-كوفيد• توثيق االسم الكامل للمريض وتاريخ ميالده والتشخيص السريري لحالة 

 نقل العينة. ل ر المختبر المعني بأسرع ما يمكن المختبر. قم بإخطا

ــ اع  راحية ــــــراءات الجـــــــــــتبارات اإلج ـــــــ

أو   االصابة)مثل   الضرورةولكن حسب  19-كوفيدحالة  على يعتمدال ينبغي ان لمريض ل قرار بشأن إجراء العمليةأي • 

،  المريض إذا تأخرت الجراحة(  ضرر علىو  ، ومخاطر وفوائد الجراحة )مثل النتائج التي تهدد الحياة أالطوارئ( 

 السريرية للمريض.  والحالة

مرتبطة بزيادة معدل الوفيات في  الرئوية بعد العملية الجراحية  بة عالية من المضاعفات تشير البيانات الحديثة إلى نس•  

 . 19-كوفيدالمرضى الذين يعانون من 

 الكشف ها كجزء منو والمرضى الطاقم الطبيمخاطر لكل من قد تسبب ، كل عملية جراحية 19- كوفيدجائحة  ظل في •  

 . السريري الروتيني

تطبيق االحتياطات القياسية وتقييم المخاطر المحتملة للتعرض للمواد المعدية. يجب أن تتضمن   الطبي الطاقم يجب على • 

هذه االحتياطات ضوابط هندسية تقلل من التعرض للمواد المعدية والضوابط اإلدارية واستخدام معدات الحماية  

 الشخصية. 

 يجب مراعاة ما يلي قبل إجراء العملية الجراحية: 

ــ اع ــ تبارات عـــــــــــ  ة ـــــامــــ

 ؛ير الجراحية يمكن أن تكون بديالً • النظر فيما إذا كانت التدخالت أو العالجات غ

،  لمخاطر على المريض والطاقم الطبيلتقليل ا  بها اإلنتقال المجتمعي• تأجيل الجراحة االختيارية في المناطق التي 

إذا كان ال   ؛ سرة في وحدات العناية المركزة، وأجهزة التهوية أثناء التفشياأل، و سرة األوكذلك لزيادة السعة من حيث 

  19-كوفيد، فيجب إجراء تقييم دقيق للمخاطر لفحص المرضى بحثًا عن أعراض عاجل( اليمكن تأجيل اإلجراء الجراحي )

 ؛التعرض  وتاريخوالعالمات 

في   حثًا عن الفيروس باستخدام الفحص الجزيئيب 19-كوفيد• يجب فحص المرضى الذين يعانون من عالمات وأعراض 

، ال ينبغي  ، إذا كانت متوفرة. ومع ذلك الفمية أو البلعومية األنفية ، مثل المسحة البلعوميةعينات الجهاز التنفسي العلوي

  19- كوفيدمن خالل تقييم خطر  IPCاحتياطات ب اإللمامتأخير الجراحة العاجلة إذا لم يكن هذا االختبار متاًحا ويجب 

 ؛بحرس
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، بغض قبل اإلجراء الجراحي مرضى الجراحة ل 19-كوفيداختبار اجراء في تفكر قد • بعض مرافق الرعاية الصحية 

 : تطبيقال ا هناك العديد من القيود على هذ ولكن.  19-كوفيدالنظر عن تقييم المخاطر لـ

o  والوفيات ؛ المضاعفاتاإلجراء الجراحي الحرج ويزيد من توقيت قد يؤثر التأخير في النتائج على 

o سلبية خالل فترة الحضانة ، وقد يصبح المرضى معديين فيما بعد ؛النتائج ال 

o اعتماًدا على طريقة االختبار المستخدمة ؛كاذبة  السلبية الختبار النتائج ا 

o ؛ منع ومكافحة العدوى بإجراءاتأقل صرامة االختبار سلبيًا مما يؤدي إلى التزام  طمأنة خاطئة ، إذا كان 

o  الحمض النووي   بقاياأسابيع بسبب  8-6يمكن أن يؤدي اختبار الفحص الجزيئي اإليجابي ، الذي قد يظل إيجابيًا لمدة

 في العمليات الجراحية الضرورية.  إلى تأخير ويؤدي ، RNAالفيروسي 

، فيجب أن يخضع االختبار غير متاح  انوقتًا كافيًا لالختبار أو فلن تجد  اضطراري  • إذا كانت اإلجراء الجراحي 

أو بالموجات فوق الصوتية   ة تصوير باألشعة السينية أو المقطعيال إلى  19- كوفيدالمرضى الذين يعانون من عالمات 

 ؛ى ضلرصد المر ية أساسوتشخيص مبكرة  كوسيلة، للصدر، إذا كان متاًحا

 إن أمكن. AGPs• تجنب 

 19- كوفيدبـ المشتبه بهم أو المؤكدة الجراحية في مرضى  اإلجراءات

، يجب على الجراحيين في غرفة العمليات استخدام 19-كوفيد• عندما ال يمكن تأجيل العمليات الجراحية لمرضى 

، والقفازات  قية( )مثل واقي الوجه أو النظارات الوا ينالعين وواقي ، التي تشمل قناع طبي  الرذاذالتالمس واحتياطات 

أن  وسيقوم طاقم الجراحة بإجراء من المتوقعالعباءات ليست مقاومة للسوائل  إذا  مطلوبة المرايل البالستكيةوالعباءات )

 ؛يولد كمية كبيرة من السوائل(

، إذا كان هناك  الجراحي ( بدالً من القناع ما أو ما يعادله FFP2أو   N95)مثل   عالي الكفاءة يتنفس  قناع• يجب استخدام 

أعلى )مثل األنف،   الفيروس كميةقد تكون  منطقة فيأو إذا كان اإلجراء  )الهباء او الرذاذ الجوي(   AGPاحتمال متوقع

 الجهاز التنفسي(. ، أوأو البلعوم

عند  عالية الكفاءة  يةتنفس قنعةأم استخدا  فيجب، أثناء العمليات الجراحية  AGPsألنه من الصعب توقع خطر اإلصابة بـ و 

 ، إذا كانت متوفرة.  19- كوفيدـة اصابتهم بالمشتبه بهم أو المؤكد إجراء العمليات الجراحية على مرضى

المرشح سيؤثر   ناء العمليات الجراحية ألن تنفس الزفير غيرمزودة بصمامات الزفير أثأقنعة تنفسية يجب عدم استخدام • 

 ؛على المجال المعقم

 ؛كانت حالتهم تسمح، إذا ي أثناء نقلهم إلى غرفة العمليات ارتداء قناع طب 19- كوفيد• يجب على مرضى 

إلى غرفة  19-كوفيد اصابتهم ةالمشتبه بهم أو المؤكد مرضىالعند نقل   الرذاذالتالمس واستخدام احتياطات • يجب 

 ؛العمليات 

أقنعة ارتداء  الطاقم الطبي يجب على و  .، إذا كانت متوفرة(ETT) خدير والتنبيبيجب استخدام غرفة الضغط السلبي للت• 

،  لم تكن غرفة الضغط السلبي متاحة ، إذاوالعباءات والقفازات. ومع ذلك  ينالعين واقيباإلضافة إلى تنفسية عالية الكفاءة 

أقنعة تنفسية عالية  ، ويجب ارتداء جراحية في غرفة العمليات حيث سيتم إجراء العملية ال (ETT)يجب أن يحدث التنبيب  

 ؛في الغرفة لطاقم الطبيامن قبل الكفاءة 

الجراحة  طابقالغرف بعيدة من  تكونأن  واألفضل . 19-كوفيد• يمكن تحديد غرفة أو أكثر للعمليات الجراحية لمرضى 

 ،  للطاقم الطبي  الكبيرناطق ذات التدفق لتجنب الم 
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بعد التنظيف  19-كوفيدإذا لم تكن مخصصة لمرضى العمليات الجراحية لمرضى آخرين ويمكن أيًضا استخدامها في 

 ؛لها النهائي 

 ؛ األساسي  الطاقم• يجب أن يقتصر طاقم الجراحة في الغرفة على 

( ويجب أن تظل أبوابها مغلقة دائًما  ACH 20- 15على معدل تهوية مرتفع )  تحتويالتصميم  المالئمة• غرف العمليات 

 ؛ات أثناء اإلجراء

 . 19- كوفيد، وفقًا لتوصيات التنظيف والتطهير لـ نظيف النهائي بعد كل إجراء جراحي • يجب إجراء الت

  الجراحيةيجب ارتداء األقنعة و نقل والتنظيف والتعقيم القياسية• يجب أن تخضع جميع األدوات الجراحية إلجراءات ال

 لمسؤولين عن تنظيف هذه األدوات قبل التعقيم. ل والعباءاتوالقفازات   ينالعين وواقي

 الخاصة بهم  19-كوفيدالذين ال تعرف حالة  اإلجراءات الجراحية للمرضى

 ارتداء قناع طبي عند نقل المرضى إلى غرفة العمليات.  الطبي، يجب على طاقم ي مجتمعانتقال فيها • في المناطق التي 

أن بشرط   ( ETT)وضع أنبوب القصبة الهوائية لهم  يتم  لممن قبل المرضى الذين  الجراحيةأيًضا استخدام األقنعة • 

 ؛إلى غرفة العمليات أثناء نقله ارتداءهايتحمل المريض 

من قبل طاقم الجراحة. في مرافق الرعاية الصحية الموجودة في المناطق  الرذاذالتالمس ويجب استخدام احتياطات • 

،  مستعجلة أن العمليةبسبب  يمكن إجراؤه أو ال  19-كوفيداختبار  لديها يوجدوالتي ال  ي المجتمع التي فيها اإلنتقال

إذا كان اإلجراء أو AGPsتوقع مإذا كان هناك احتمال  الجراحيقناع بدالً من الأقنعة تنفسية عالية الكفاءة يمكن ارتداء 

 ؛ف أو البلعوم أو الجهاز التنفسي( )مثل األن 19-كوفيدفيروس من  كمية كبيرةبها  منطقةيتضمن 

 • يجب إجراء التنظيف النهائي لغرفة العمليات باستخدام ممارسات التنظيف القياسية في المستشفى. 

 

 في العيادات الخارجية لرعاية المرضى  اتتوصي

العيادات الخارجية والرعاية   بما فيها، في جميع مرافق الرعاية الصحية  IPCلـ والقياسية يجب تطبيق المبادئ األساسية 

 األولية.

 :اإلجراءات التالية، ينبغي اعتماد 19-كوفيدبالنسبة إلى  

باستخدام التطبيب عن بعد )مثل االستشارات الهاتفية أو التداول  النظر في بدائل لزيارات العيادات الخارجية وجهاً لوجه  

 ؛يري دون االتصال المباشر بالمريض بالفيديو عبر الهاتف الخلوي( لتوفير الدعم السر

 ؛19-كوفيدف المبكر وعزل المرضى الذين يشتبه في أنهم عرت• الفحص وال 

يعانون من أعراض  واألقنعة الطبية التي يستخدمها المرضى الذين  التنفس واحتياطات اصحاح اليدينعلى  شديد• الت 

 ؛الجهاز التنفسي 

عند إجراء الفحص السريري على المرضى الذين يشتبه في أنهم  الرذاذالتالمس و• االستخدام المناسب الحتياطات 

 ؛19-كوفيد

 أعراض. الذين لديهم مرضى ال• إعطاء األولوية لرعاية  

 جلوسومنطقة انتظار منفصلة  في همأنيجب التأكد من المرضى الذين يعانون من أعراض  تظاراإلن • عندما يُطلب 

 ؛ تزويدهم باألقنعةأنه قد تم و من بعضهم احد على األقل على مسافة متر و لمرضى ا
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• تثقيف المرضى والعائالت حول التعرف المبكر على األعراض واالحتياطات األساسية التي يجب استخدامها وأي   

 . 19- كوفيدمرفق رعاية صحية يجب الرجوع إليه إذا ظهر على أي فرد من أفراد األسرة عالمات 

ــ جثال إجراءات  ة ـــــــــ

يجب على العاملين في مجال الصحة إجراء تقييم أولي وتقييم للمخاطر قبل القيام بأي نشاط يتعلق بإدارة الوفيات المشتبه  

 منع ومكافحة العدوى أثناء التعامل مع المتوفين وتشييع الجنازة والدفنإرشادات )واتباع   19- كوفيدفيها أو المؤكدة لـ 

 : لعاملين الصحيينيجب على ا و. (19- كوفيد ظل جائحة في 

 . الجثمانقبل وبعد التعامل مع  اصحاح اليدين• إجراء  

  واقيعلى مستوى التفاعل مع الجسم وتقييم المخاطر )مثل استخدام  ا• استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة بناءً  

، إذا كان هناك خطر من ايل البالستيكية رللسوائل أو الم ةمقاوم وعباءةواألقنعة الطبية باإلضافة إلى القفازات  ينالعين

 ( ؛ الجثمانتناثر سوائل الجسم أثناء التعامل مع 

 ؛ الدفن• التأكد من احتواء سوائل الجسم المتسربة من الفتحات وتغطية الجسم بقطعة قماش لالنتقال إلى منطقة 

 ؛أو التحضيرالجثمان ناء التعامل مع • ال تنخرط في أي نشاط آخر أث 

منع ومكافحة العدوى لتنظيف وتطهير البيئة  أثناء مناولة الجسم وفقًا إلرشادات  التي يعاد استخدامها• تطهير أي معدات  

 ؛19- كوفيد جائحة ظلفي خاصة 

 . معدات الحماية الشخصية والتخلص منها بشكل صحيح عند االنتهاء خلع• 

ل  ، على الرغم من أنها قد تستخدم ألسباب أخرى مثل التسرب المفرط لسوائ19-كوفيد• أكياس الجسم ليست ضرورية لـ 

 ، خاصة في البلدان ذات المناخ الدافئ. الجسم أو عدم وجود مشرحة مبردة 

، فيمكن ساعة 48- 24أن يتم الدفن في غضون ، أو إذا لم يكن من المتوقع ذ وفاة الشخصساعة من 24أكثر من   إذا مرت

 ثانية.  جثماناستخدام حقيبة 

 منع ومكافحة العدوى مراقبة وتقييم ممارسات 

 وصى بها في إطار متابعة وتقييم خطة االستجابة واالستعداد االستراتيجي. ي• 

 في مرافق الرعاية الصحية. 19- كوفيدسيقلل من انتشار فيروس  منع ومكافحة العدوىإن التنفيذ الصحيح لتدابير • 

، ولكن أيًضا  تهم بأمان وإدار 19- كوفيدلتقييم مدى استعداد مرافق الرعاية الصحية لتحديد المرضى المصابين بـ • 

 . IPCلمراقبة وتقييم تنفيذ تدابير 

في   اإلنجازورصد  منع ومكافحة العدوىهذه األدوات لتحديد الثغرات في افق الرعاية الصحية  مر تطبقينبغي أن • 

 .مرفقهم
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 ( 19-كوفيدتقييم جاهزية المرفق الصحي لمرض فيروس كورونا  )

إلى تقليل   19- كوفيد( في مرافق الرعاية الصحية خالل جائحة IPCالعدوى )ة ومكافح منعسيؤدي التنفيذ الصارم لتدابير 

(  HCWsبين العاملين في مجال الرعاية الصحية )  19-كوفيد هانتقال الفيروس المرتبط بالرعاية الصحية الذي يسبب

 لصحة األساسية. اخدمات لوالمرضى ويسمح بالتوفير المستمر 

بأمان ،    19- كوفيدلتحديد وإدارة المرضى الذين يعانون من أعراض ولتقييم استعداد المرفق الصحي هذا التقييم 

يتم  ولعلى نطاق واسع.  يانتقال المجتمعاالخالل فترات  19-كوفيدزيادة عدد المرضى المصابين بـ في حال واالستعداد 

 التقييم في نهاية األداة. التي تم تحديدها أثناء  الثغراتتوفير خطة عمل نموذجية لمعالجة 

 : ______________________________________________________  اسم المرفق الصحي

 : _______________________  التاريخ

 تنسيق ال

 
 ال نعم 

غير 
 تعليقات المقيم  المقيم  ارشادات متاح

لمنع ومكافحة منسق  المرفق الصحي لديه
 . IPCالعدوى 

   
 

  

لدى المرفق الصحي خطة استجابة طارئة  
األمراض   غيرها منأو  19-كوفيدلـ 

 .التنفسية الفيروسية

 اطلب رؤية نسخة من الخطة    

 
 

لجنة طوارئ تجتمع  المرفق الصحي لديه
كل أسبوع على األقل لمناقشة التخطيط و 

 . 19-كوفيدأو االستجابة لـ  /

اطلب رؤية نسخة من محضر     
 االجتماع األخير. 

 

في   IPCيشارك ممثل )ممثلون( من 

 . اجتماعات لجنة الطوارئ
اطلب رؤية نسخة من محضر     

 . االجتماع األخير
 

 االتصال وإعداد التقارير 
شخًصا )أشخاًصا( عين المرفق الصحي 

متاًحا في جميع األوقات لتلقي تقارير عن  

 .المشتبه بها أو المؤكدة 19-كوفيدحاالت 

  اطلب أي وثائق    

تم إعطاء العاملين في مجال الرعاية 
الصحية رقم )أرقام( هاتف للشخص  

)األشخاص( المنسقون متاحين في جميع 
 19-كوفيداألوقات لإلبالغ عن حاالت 

 .المشتبه بها أو المؤكدة

اطلب من العاملين في الرعاية     
رقم )أرقام( هاتف  ب تزويدكالصحية 
 المكلف. الشخص 

 

- كوفيدالشخص )األشخاص( المنسقون لـ 
أو لجنة   /وقيادة المرفق الصحي و 19

سلطات الصحة معروفين لدى الطوارئ 

 19-كوفيدالعامة لإلبالغ عن حاالت 
 .المشتبه فيها أو المؤكدة

  يصفاطلب من المرفق الصحي أن    

 . عملية اإلبالغ
 

- كوفيدالشخص )األشخاص( المنسقون لـ 

مدركون  الصحي   وقيادة المرفق 19

  الجهات التي دونها إلرشادات الوطنية أو ل
إلحالة المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين 

)الرعاية المنزلية  هم.لعالج و 19-كوفيدمن 

العالج للحاالت  ومراكز،  للحاالت الخفيفة
 ( المتوسطة إلى الشديدة ، إلخ.

حدد "غير متاح" في حالة عدم وجود    
 إرشادات. 
، يطلب من  وجود إرشاداتفي حالة 

إلدارة أو   المرفق وصف الخطط
 إحالة المرضى للعالج. 

 

 المستلزمات 
المرفق الصحي قادرعلى تقدير معدل 

)العرض المستخدم في  استهالكه
اطلب من المرفق الصحي تقديم    

 . معدل االستهالكلتقديرات 
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بما في ذلك  األسبوع( لإلمدادات الحيوية ،
معدات الوقاية الشخصية ، ومستلزمات 

 . اصحاح اليدين، ومواد التطهير

يقوم المرفق بجرد إمدادات معدات الوقاية  
الشخصية مرة واحدة على األقل في  

 .الشهر

اطلب من المرفق الصحي تقديم نتائج     
 . مخزونأحدث 

 

تم تحديد شخص مسؤول عن إدارة سلسلة 

 .الهامة IPCالتوريد إلمدادات 

 

اطلب من المرفق الصحي تحديد نقطة     

 . IPCاتصال سلسلة توريد 
 

تعرف قيادة المرفق الصحي كيفية طلب 
  .إمدادات إضافية من السلطات الوطنية

 اسأل عن سلسلة المشتريات   
 

 

 : ي لإلمدادات في المواقع مع انتقال المجتمعاعتبارات إضافية 
أجرى المرفق جرًدا إلمدادات معدات  
الوقاية الشخصية في األيام السبعة 

 . الماضية

اطلب من المرفق الصحي تقديم نتائج     
 أحدث مخزون. 

 

لدى المرفق الصحي المستلزمات التالية 
 وقت التقييم: عند كميةي ألخزن م في ال

عناصر منخفضة العرض الحظ أي    
 . في التعليقات

 

      قفازات غير معقمة
      العباءات 

      مرايل بالستيكية 
واقي العينين )واقيات الوجه أو النظارات 

 الواقية( 
     

      قناع جراحي 
N95  أوFFP2  إلجراءات توليد الهباء الجوي    . مماثلة يةتنفس أقنعةأو  
      لليدين  الكحولجل 

      صابون 
مطهرات المستشفيات )مثل هيبوكلوريت  

 الصوديوم(
 

٪  0.5٪ كلور لتطهير األسطح و 0.1   

  و ةلتنظيف انسكابات الدم الكبير كلور
 .سوائل الجسم

 

 التــــدريـــــب 
يتم تدريب جميع العاملين في مجال  
الرعاية الصحية )بما في ذلك الطاقم  

السريري وموظفي الدعم( على التعرف  
 19-كوفيدعلى أعراض 

اطلب من المرفق تقديم وثائق التدريب     
 ، إلخ.  العمل؛ ابحث عن مساعدات 

 

يتم تدريب العاملين في مجال الرعاية  
ييم  الصحية الذين سيعملون في مناطق تق

  ةوالمؤّكد مالمشتبه به أو عالج المرضى

  االحتياطات القياسية على 19-كوفيد

   ظل جائحةفي  واحتياطات العزل
 19-كوفيد

وهذا يشمل الطاقم السريري وغير     
السريري. يجب أن يشمل التدريب 
ارتداء معدات الوقاية الشخصية  

 وخلعها.

 

يتم تدريب عمال النظافة في غرف  
التنظيف أو المناطق التي يشغلها المرضى  
المشتبه في إصابتهم أو المؤكدة بفيروس  

 .19-كوفيد

 اطلب من المرفق تقديم وثائق التدريب    
 

 

 . 19-كوفيدبـ   المشتبه بها حاالتالفرز وتقييم 
قوم المرفق الصحي بتنفيذ طرق بديلة  ي

أعراض تنفسية الذين يسعون بللمرضى 
إلى   الوصوللتواصل قبل  اللحصول على  

المرفق ، مثل خط الهاتف الساخن أو أي 
 . نظام اتصال آخر

اطلب من المرفق أن يصف الخطوط     
والتطبيب عن بعد ، وطرق  الساخنة ،

 . االتصال األخرى
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يتم وضع الفتات أو ملصقات توجه  
المرضى الذين يعانون من أعراض  

تنفسية للتوجه مباشرة إلى مكتب التسجيل  
 . في جميع مداخل المرفق الصحي

حدد جميع المداخل للتأكد من نشر    
 . اإلرشادات

 

يوجد حاجز مادي بين الموظفين  
يقدمون إلى مكتب والمرضى الذين 

التسجيل )على سبيل المثال ، نافذة  
بالستيكية / زجاجية أو طاولة توفر مسافة 

 .متر واحد على األقل(

يجب حماية موظفي التسجيل من أي     
 إفرازات تنفسية للمريض. 

 

أنشأ المرفق منطقة منفصلة للمرضى  
الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة  

 "(ةتنفسي)"منطقة انتظار 

يجب أن تكون هذه المنطقة جيدة     
 .التهوية

 

المقاعد أو الكراسي أو أماكن الجلوس 
 ةتنفسيالنتظار االاألخرى في منطقة 

 . مفصولة بمسافة متر واحد على األقل

     

الوظيفية  تتوفر محطات اصحاح اليدين
بالقرب من مكتب التسجيل وفي منطقة  

 ة.التنفسي االنتظار

يجب توفير الصابون والماء النظيف     
أو دك  اليدين المحتوي على الكحول  

 في جميع محطات نظافة اليدين. 

 

مخصصة للمرضى في   حماماتتتوفر 
  .منطقة االنتظار التنفسية

     

توفر غرف فردية مع أبواب للتقييم البدني  
للمرضى الذين يعانون من أعراض  

 .تنفسية

     

في حالة عدم توفر غرف فردية ، تتوفر  
منطقة خاصة جيدة التهوية بعيًدا عن  
المرضى اآلخرين إلجراء التقييمات 

 .الجسدية

العامة ذات  األقسامبالنسبة لغرف    
التهوية الطبيعية ، توصي منظمة 

لتًرا / ثانية لكل   60الصحة العالمية بـ  

 مريض.

 

 ابعةبطاقة متو / أو  19-كوفيدنماذج فرز 

الرعاية الصحية الذين    ألخصائيمتوفرة 
يقومون بتقييم المرضى في منطقة  

 .االنتظار التنفسية

يجب أن تقدم من قبل وزارة الصحة    
 .أو هيئة وطنية أخرى

 

يمكن للعاملين في الرعاية الصحية الذين  
يجرون تقييمات جسدية للمرضى الذين  
يعانون من أعراض تنفسية الوصول إلى  

  وواقي العباءات والقفازات وأقنعة جراحية
 ين. العين

     

للنقل اآلمن للمرضى  الخروج  توجد خطط
التي    19-كوفيدبـ أو المؤكدة مالمشتبه به

أثناء عملية الفرز إلى وحدات  متم تحديده
أو إلى مرافق   خولرعاية المرضى الد 
 .مخصصة أخرى

يمكن إخراج الحاالت الخفيفة إلى     
 المنزل )بناًء على إرشادات محلية(

 

 : ينتقال المجتمعاال اماكنعتبارات إضافية للفرز في ا
زاد المرفق من عدد الموظفين  

لتقليل   19-كوفيدالمخصصين لفرز 

 . االكتظاظ في منطقة االنتظار التنفسية

     

حدد المرفق هيكاًل فرعيًا أو مؤقتًا منفصاًل  
إضافية للمرضى  ليكون بمثابة مساحة 

الذين يعانون من الحمى وأعراض الجهاز  
 . التنفسي ليتم تقييمهم

مثل الخيام ومراكز اختبار السيارات    
 وعيادات الحمى وما إلى ذلك. 

 

 

 بفيروس كورونا   ةأو المؤكد مللمرافق التي تقدم الرعاية للمرضى المشتبه به
 تتوفر العباءات والقفازات وأقنعة جراحية

وواقي العينين   وأقنعة تنفسية عالية الكفاءة
لجميع الوحدات التي تقدم الرعاية  

يجب أن تكون معدات الحماية     
 . الشخصية خارج مدخل الوحدة

 



 

17 
 

أو المؤكدة بفيروس  مللمرضى المشتبه به
 كورونا.

أو المؤكدة  ميتم إيواء المرضى المشتبه به

 .في غرف فردية 19-كوفيد

     

في حالة عدم توفر غرف فردية ، يتم  
 اصطحاب المرضى المشتبه في إصابتهم

في منطقة جيدة  19-أو المؤكدة بكوفيد 

 .التهوية

بالنسبة لغرف األجنحة العامة ذات    
لتًرا / ثانية   60التهوية الطبيعية بـ  

 لكل مريض.

 

يحتوي المرفق على غرفة لعزل العدوى  
أو غرفة أخرى جيدة  بالهواء المنقولة 

التهوية إلجراء إجراءات توليد الهباء  
 . الجوي

لتًرا / ثانية لكل   160ال يقل عن    

مريض في الغرف ذات التهوية 

تغييًرا للهواء في   12الطبيعية أو 

بها جهاز التنفس   الساعة في الغرف
 الصناعي. 

 

، أو ما يعادلها ،   N95 يةتنفس أقنعةتتوفر 

للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين  
 .يقومون بإجراءات توليد الهباء الجوي

يجب أن تكون متاحة خارج غرفة     
 . العمليات

 

 19-كوفيدلـ  الدخولوالمرضى  طاقم الطبي مراقبة الـ 
  مراقبةلدى المرفق الصحي خطة مطبقة ل
العاملين في مجال الرعاية الصحية  

 19-كوفيدالمعرضين لمرضى 

قد يختلف ذلك بناًء على الوبائيات     

)المراقبة الذاتية   19-كوفيدالمحلية لـ 

أو المراقبة النشطة(. قدم التفاصيل في  
 التعليقات.

 

لدى المرفق الصحي سياسة معمول بها 
لتحديد متى يعود العاملون في مجال  

  ةأو المؤكد ملصحية المشتبه بهالرعاية ا
 .إلى العمل 19-كوفيد اصابتهم ب

قد يعتمد ذلك على وثيقة وطنية /    
سياسة محلية / على مستوى المرفق 

 . الصحي

 

لتحديد المرضى   طريقةمرفق لديه ال
- كوفيدالذين يعانون من أعراض  الدخول
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اطلب من المرفق الصحي أن تصف     
تدريب  يشملالعملية. يمكن أن 

األطباء على اإلبالغ عن الحاالت 
الرسمي ؛ يجب   الترصدالمشبوهة إلى 

أن تتضمن الخطة إبالغ قيادة المرفق  
 الصحي والصحة العامة. 

 

 19- كوفيداالستعداد لزيادة عدد المرضى المصابين بـ 
قدرته القصوى في   يعرف المرفق الصحي

حالة حدوث زيادة مفاجئة )يجب أن تستند 
إلى توفر المساحة المادية والموارد  

العناية المركزة ودعم   وسعةالبشرية 
 جهاز التنفس الصناعي ، إلخ.( 

مراجعة الخطط لزيادة السعة في حالة     
 . الذروة

 

المرفق الصحي وضع خطة إليقاف  
اإلجراءات  مثالالخدمات غير األساسية )

 االختيارية أو غير العاجلة( 

 في حالة حدوث زيادة مفاجئة    
يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع  

 أو المحلية  /والسلطات الوطنية 

 

المرفق الصحي حدد مساحة إضافية يمكن 
استخدامها لزيادة عدد المرضى الذين  
يمكن عالجهم )بافتراض توفر الموارد  

 وما إلى ذلك( البشرية واإلمدادات الكافية

     

وضع المرفق خطة لنقل المرضى غير  
الحرجين إلى مكان آخر )على سبيل 

المثال ، المنزل ، ومرافق الرعاية طويلة 
األجل( لزيادة السعة في حالة حدوث 

 الذروة. 

يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع     
السلطات الوطنية ودون الوطنية و / 

 . أو المحلية

 

قام المرفق بتقدير معدالت استهالك 
اإلمدادات الحيوية ، بما في ذلك معدات 
الحماية الشخصية ، في سياق سيناريو 

 . ذروةال
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 خطة العمل لمعالجة الثغرات

يجب على المقيم والمشاركين في المرفق الصحي مراجعة األداة وتحديد جميع العناصر المسجلة على  في نهاية التقييم ، 

، وتوافر    ثغرة، بالتعاون مع المقيم ، إعطاء األولوية لهذه العناصر بناًء على سهولة معالجة كل رفقأنها "ال". ينبغي للم

موارد البشرية ، والموارد المالية ، وما إلى ذلك( ، والوضع  الموارد لمعالجة الثغرات )بما في ذلك دعم الشركاء ، وال

الوبائي المحلي. يجب تسجيل الثغرات ذات األولوية واألنشطة التي يجب معالجتها في خطة العمل أدناه ، جنبًا إلى جنب  

 مع الشخص )األشخاص( المسؤول عن تنفيذ األنشطة والجدول الزمني للتنفيذ. 

لمعالجة الثغرةأنشطة  تم تحديد الثغرة  الجدول الزمني من المسؤول؟  
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 الرعاية الصحية  مرافقفي   19-بكوفيدلمشتبه بها ا  المراقبة لفرز حاالتو قائمة التحقق 

 __________________________________________________   ونوعه: المرفق الصحياسم 

 التاريخ: _________________________________ 

 اسم المقيم: _______________________________________________________  

 دور المقيم: _______________________________ 

في  19-كوفيدالذي يسبب  2سارس لمرضى المحتمل إصابتهم بـ وفصل ا  )التحديد المبكر الغرض: لتقييم عملية الفرز

(. يمكن HCWsلمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية )الى ا همرافق الرعاية الصحية للمساعدة في منع انتشار

 لفرز في مرافق الرعاية الصحية. افي  ما تم تنفيذه  لمراقبة القائمةأيًضا استخدام هذه 

ــ تع ــ ليمـــــ  :  اتــــ

حدد "نعم" أو "ال" لكل عنصر وقم باإلبالغ عن العناصر التي تحمل عالمة "ال" إلى مسؤول االتصال بمرفق الرعاية   -

 الصحية في نهاية كل تقييم.

 # لغرض المراقبة.  مجموعاألرقام واألرقام اإلجمالية في العمودين # و  بتدوينقم  -

 . 100# على إجمالي # وضربها في ٪ بقسمة   احسب النسب المئوية للعمود -

 يجب ترك الخاليا المظللة باللون الرمادي فارغة.  -

 
 # ال نعم 

  مجموع
 # 

 تعليقات المقيم  توجيه المقيم %

 عــــــامـــــة 
الصحي متاح  مرفق  للرقم هاتف  . 1

 في التواجدللمرضى لالتصال به قبل 
 . المرفق

الحظ ما إذا كان رقم هاتف       
المرفق الصحي أو الخط  

الساخن متاًحا. يجب أن يكون  
هذا رقم هاتف مختلفًا عن أي  

 خطوط ساخنة وطنية.

 

جميع المداخل بها الفتات توجه . 2

المرضى الذين يعانون من أعراض  
تنفسية للتوجه مباشرة إلى مكتب 

 . التسجيل

حدد جميع المداخل للتأكد من      
 وضع الفتات مرئية.

عدد المداخل التي   بتدوينقم 
تحتوي على عالمات وعدد 
إجمالي المداخل التي تم  

تقييمها في عمودين )#( و 
 )إجمالي #(. 

 

اإلحتياطات  يتم وضع الفتات. 3

وآداب السعال في جميع  التنفسية
المداخل وأماكن االنتظار وبجوار  

 المصاعد. 

قم بتدوين عدد المداخل التي       
تحتوي على الفتات وعدد  
إجمالي المداخل التي تم  

تقييمها في عمودين )#( و 
 )إجمالي #(. 

 

تتوفر محطات اصحاح اليدين  . 4

(HHفي جميع المداخل ) . 
أو يفضل دلك اليدين بالكحول       

بالماء مزود حوض 
 والصابون. 

التي  عدد المداخل  بتدوينقم 
وإجمالي   HHمحطات  بها 

عدد المداخل التي تم تقييمها  
في عمودين )#( و  

 )إجمالي#(. 

 

 منطــــقة الفــــــرز 
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يوجد مكتب تسجيل منفصل . 1

للمرضى القادمين الذين يعانون من  

 .أعراض تنفسية

       

 لديها: منطقة الفرز . 2

حاجز مادي بين الموظفين  أ. 

والمرضى )على سبيل المثال ، نافذة  
 بالستيكية / زجاجية(

الحظ ما إذا كان الحاجز       
المادي متاًحا في مكاتب 

 التسجيل. 
إذا كانت اإلجابة بنعم ، فقم  
بتدوين عدد مكاتب التسجيل  

بالحاجز المادي وإجمالي عدد  
المكاتب التي تم تقييمها في  

 )إجمالي#(.و ودين)#(عم

 

الحظ ما إذا كانت الفرز /       ب. الفرز / االستبيان 
في مكاتب  االستبيان متاح

 التسجيل. 
إذا كانت اإلجابة بنعم ، فقم  

  التي بها بتدوين عدد المكاتب 
االستبيان وإجمالي عدد  

المكاتب التي تم تقييمها في  
 عمودين )#( و )إجمالي #(.

 

ج. أقنعة الوجه للمرضى الذين يعانون 
 .من أعراض تنفسية

الحظ ما إذا كانت أقنعة الوجه       
 متوفرة في مكاتب التسجيل. 

فقم   إذا كانت اإلجابة بنعم ،
بتدوين عدد المكاتب التي  
تحتوي على أقنعة الوجه  

وإجمالي عدد المكاتب التي تم  
تقييمها في عمودين )#( و 

 )إجمالي #( 

 

د. المناديل الورقية لمرضى الجهاز  
 . التنفسي

الحظ ما إذا كانت المناديل      
الورقية متوفرة في مكاتب  

 التسجيل. 
إذا كانت اإلجابة بنعم ، فقم  

عدد المكاتب التي   بتدوين
تحتوي على مناديل ورقية 

وإجمالي عدد المكاتب التي تم  
تقييمها في عمودين )#( و 

 )إجمالي #(. 

 

 اليدين  اصحاح. محطة ز

 
أو جل الكحول   الحظ توفر     

بالماء مزود حوض 
إذا كانت اإلجابة   والصابون.

فقم بتدوين عدد  بنعم ،
التي  محطات اصحاح اليدين 

في منطقة الفرز  تعمل 
وإجمالي عدد المحطات التي  
تم تقييمها في عمودين )#( و 

 )إجمالي #(. 

 

الحظ ما إذا كانت صناديق        . سلة المهمالت مع غطاء ه
القمامة ذات األغطية متوفرة  

 في مكاتب التسجيل. 
إذا كانت اإلجابة بنعم ، فقم  

ين عدد المكاتب التي  بتدو
تحتوي على صناديق قمامة 
بأغطية متوفرة وإجمالي عدد 
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المكاتب التي تم تقييمها في  
 عمودين )#( و )إجمالي #(.

الموظفين   قائمةتحقق من       . تعيين طاقم طبي متخصص للفرز 3
أو أي   الوصف الوظيفي/

سجل آخر يوثق تعيين  
 الموظفين. 

 

. يتم تدريب الطاقم الطبي المتخصص 4

-كوفيدعلى إجراءات الفرز وأعراض 

19 . 

المسؤول. إذا  الموظفاسأل      
قم بتدوين  كانت اإلجابة بنعم ،

عدد الموظفين المدربين وعدد 
إجمالي الموظفين السريريين  
في الفرز في عمودين )#( و  

 )إجمالي #(. 

 
 

يتم تنظيف المنطقة وتطهيرها  . 5

 مرتين في اليوم 

اسأل طاقم التنظيف عن عدد      
 مرات تنظيف المنطقة.

 

. تنظيف المنطقة وتطهيرها باستخدام  6

 كحول ٪ 70٪ كلور أو 0.1

اسأل طاقم التنظيف والحظ ما       
يستخدمونه للتنظيف  

 والتطهير. 

 

 "منطقة انتظار الجهاز التنفسي"
  الحظ       ة مع أبوابي. تتوفر غرف فرد1

 في حالة عدم توفر غرف فردية ،
تتوفر منطقة منفصلة للمرضى الذين  

 . يعانون من أعراض تنفسية حادة

الحظ ما إذا كانت هناك      
منطقة منفصلة تعمل كـ 
"منطقة انتظار للجهاز  

 التنفسي". 

 

. ابحث عن النوافذ  الحظ      . المنطقة جيدة التهوية2
  .المفتوحة والباب المغلق

 

 التنفسية" على: . تحتوي "منطقة االنتظار 3
أ. الفتة تشير إلى "منطقة انتظار  

 الجهاز التنفسي" 
  الحظ      

ب. يتم وضع الالفتات الخاصة  
التنفسية وآداب السعال في   باإلحتياطات

 منطقة االنتظار "التنفسية"

  الحظ      

ج. الكراسي أو المقاعد مفصولة بما ال  
 يقل عن متر واحد 

  الحظ      

  الحظ       مناديل الورق د. 
أو حوض   جل الكحوليفضل       اليدين  اصحاح. محطة ز

 بالماء والصابون.  مزود
 

  الحظ       . سلة المهمالت مع غطاء ه
  الحظ       مخصص حمام و.
. يتم فصل المرضى عن بعضهم  4

 . البعض بمسافة متر واحد على األقل

  . ىالمرض  أماكنمراقبة      

تنظيف المنطقة وتطهيرها مرتين  . 5

 .في اليوم

اسأل طاقم التنظيف عن عدد      
 مرات تنظيف المنطقة.

 

. تنظيف المنطقة وتطهيرها باستخدام  6

 . ٪ كحول70٪ كلور أو 0.1

اسأل طاقم التنظيف والحظ ما       
 يستخدم للتنظيف والتطهير. 

 

 عملية الفرز
التنفسي  . يتم تقييم أعراض الجهاز 1

 .لكل مريض

. إذا كانت اإلجابة ال،  شاهد     
عدد المرضى الذين تم   دُون

تقييمهم ألعراض الجهاز  
التنفسي وإجمالي عدد 

في  شاهدتهمالمرضى الذين 
)#( و )إجمالي #(. تختلف  
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المالحظة اعتماًدا على   فترة
 وقت المقيم.الذي يسمح به 

. يستخدم فريق الفرز استبيان الفرز  2

 .ل مريضلك

د. إذا كانت اإلجابة ال ،  شاه     
عدد المرضى الذين تم  د ونف

 لهم  تقييمهم باستخدام االستبيان
وإجمالي عدد المرضى الذين  
تمت مالحظتهم في عمودين 
)#( و )إجمالي #(. يمكن أن 
تختلف مدة المالحظة اعتماًدا  
 على مدى توفر وقت المقيم. 

 

أعراض  . كل مريض يعاني من 3

 (له تنفسية يرتدي قناع وجه )أو بديل

د. إذا كانت اإلجابة ال،  شاه     
ن عدد المرضى الذين   فدو 

يرتدون قناع وجه )أو بديل( 
وإجمالي عدد المرضى الذين  
تمت مالحظتهم في عمودين 
)#( و )إجمالي #(. يمكن أن 
تختلف مدة المالحظة اعتماًدا  
 على مدى توفر وقت المقيم. 

 

م على الفور عزل / فصل كل  . يت4

مريض يستوفي تعريف الحالة المشتبه 

في "منطقة انتظار  19-كوفيدفيها 

 الجهاز التنفسي" 

مراقبة أو سؤال أفراد الفرز       
إذا كان حجم الفرز منخفًضا.  
ن   إذا كانت اإلجابة ال، فدو 
عدد المرضى المعزولين /  

لين في "منطقة انتظار  والمفص
وإجمالي عدد   الجهاز التنفسي"

المرضى الذين تمت 
مالحظتهم والذين استوفوا 
تعريف الحالة في عمودين  

)#( و )إجمالي #(. يمكن أن 
تختلف مدة المالحظة اعتماًدا  
 على مدى توفر وقت المقيم. 

 

. يوجد لدى المرفق الصحي سياسة  5

المصاحبين   العائلةأفراد   تواجد للحد من
 للمرضى في "منطقة االنتظار التنفسية"

اطلب رؤية سياسة المرفق       
  تحد من تواجدالصحي التي 
"منطقة  فيأفراد األسرة 

 انتظار الجهاز التنفسي".

 

  ( PPEمعدات الحماية الشخصية )
 :  . توفر معدات الحماية الشخصية1

 أ. أقنعة الوجه متوفرة 
 

طبي وليس  يشير إلى قناع      
 للوجه.  غطاء من القماش

انظر إلى غرفة التخزين  
ومناطق ارتداء المالبس  

 والخلع. 

 

 متاح  ب. واقي العينين
 
 

انظر إلى غرفة التخزين       
ومناطق ارتداء المالبس  

 والخلع. 

 

 ج. العباءات متوفرة 
 

انظر إلى غرفة التخزين       
ومناطق ارتداء المالبس  

 والخلع. 

 

 القفازات متوفرة د. 
 

انظر إلى غرفة التخزين       
ومناطق ارتداء المالبس  

 والخلع. 

 

 متوفرة  شديدة التحمل. القفازات ز
 

انظر إلى غرفة التخزين       
ومناطق ارتداء المالبس  

 والخلع. 

 



 

23 
 

 متوفرة الطويلة المغلقة . األحذية ه
 

انظر إلى غرفة التخزين       
المالبس  ومناطق ارتداء 

 والخلع. 

 

. يتم تدريب الموظفين على االستخدام  2

المناسب لمعدات الحماية الشخصية ،  
 . بما في ذلك االرتداء والخلع

 

اسأل الموظفين وتحقق من      
سجالت التدريب إذا كانت  

 متوفرة.
قم   إذا كانت اإلجابة بنعم ،

بتدوين عدد موظفي الفرز  
المدربين على االستخدام  
المناسب لمعدات الحماية  

الشخصية وعدد إجمالي جميع 
الموظفين في عمودي )#( و  

 )إجمالي #(. 

 

. تتوفر مناطق منفصلة الرتداء وخلع 3

 . معدات الوقاية الشخصية
 

. يجب أن تكون مناطق شاهد     
 االرتداء والخلع منفصلة. 

 

خلع )أو الرتداء واال . ملصقات 4

مساعدات العمل( متوفرة في مناطق  
ارتداء معدات الوقاية الشخصية  

 .وخلعها 
 

شاهد. إذا كانت اإلجابة بنعم ،       
المزودة   فقم بتدوين عدد مناطق

بملصقات االرتداء والخلع 
وإجمالي عدد مناطق االرتداء  

والخلع المرصودة في  
 .عمودين )#( و )إجمالي #(

 

متوفرة في   . محطات اصحاح اليدين5

مناطق ارتداء معدات الوقاية الشخصية 
 .وخلعها 

 

 مزودأو حوض جل الكحول      
 بالصابون. 

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فقم  
بتدوين عدد مناطق االرتداء  

محطة   التي بها والخلع 
اصحاح اليدين وإجمالي عدد  

طق االرتداء والخلع  ا من
عمودين المرصودة في  

 )إجمالي#(.و )#(

 

. يرتدي العاملون في الرعاية الصحية الذين يجرون تقييمات جسدية للمرضى الذين يعانون من أعراض  6

 تنفسية:*
 وجه الأ. قناع  

 
قم بتدوين عدد الموظفين الذين       

تمت مالحظتهم وهم يرتدون 
قناع الوجه وإجمالي عدد  

الموظفين الذين تمت 
عمودين )#( و  مالحظتهم في 
 )إجمالي #(. 

 

الوجه أو   واقي) ب. واقي العينين
 النظارات الواقية(

 

ن عدد الموظفين الذين تمت        دو 
مالحظتهم وهم يرتدون واقي 

وإجمالي عدد  العينين
الموظفين الذين تمت 

مالحظتهم في عمودين )#( و  
 )إجمالي #(. 

 

 ج. القفازات 
 

الموظفين الذين  قم بتدوين عدد      
تمت مالحظتهم وهم يرتدون 

القفازات وإجمالي عدد  
الموظفين الذين تمت 

مالحظتهم في عمودين )#( و  
 )إجمالي #(. 

 

ن عدد الموظفين الذين تمت        عباءةالد.  دو 
مالحظتهم وهم يرتدون  
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العباءات وإجمالي عدد  
الموظفين الذين تمت 

مالحظتهم في عمودين )#( و  
 )إجمالي #(. 

 : *  . يرتدي موظفو الخدمات البيئية في مناطق الفرز واالنتظار والفحص7
 وجه الأ. قناع  

 
ن      عدد الموظفين الذين تمت   دو 

مالحظتهم وهم يرتدون أقنعة 
الوجه وإجمالي عدد الموظفين  

الذين تمت مالحظتهم في  
 عمودين )#( و )إجمالي #(.

 

)إذا كان هناك خطر   ب. واقي العينين
تناثر من مادة عضوية أو مادة 

 كيميائية(
 

ن عدد الموظفين الذين تمت        دو 
يرتدون واقي مالحظتهم وهم 

وإجمالي عدد  العينين
الموظفين الذين تمت 

مالحظتهم في عمودين )#( و  
 )إجمالي #(. 

 

 ج. قفازات شديدة التحمل 
 

ن عدد الموظفين الذين تمت        دو 
مالحظتهم وهم يرتدون  

  شديدة التحملقفازات 
وإجمالي عدد الموظفين الذين  
تمت مالحظتهم في عمودين 

 )#( و )إجمالي #(.

 

 عباءةالد. 
 
 

ن عدد الموظفين الذين تمت        دو 
مالحظتهم وهم يرتدون  
العباءات وإجمالي عدد  
الموظفين الذين تمت 

مالحظتهم في عمودين )#( و  
 )إجمالي #(. 

 

أحذية مغلقة من  أوطويلة ه. أحذية 
 .األمام
 

يمكن ارتداء األحذية الطويلة       
 موحل.  المكانإذا كانت 

ن عدد الموظفين الذين تمت   دو 
مالحظتهم وهم يرتدون أحذية 
مغلقة من األمام وإجمالي عدد  

الموظفين الذين تمت 
مالحظتهم في عمودين )#( و  

 )إجمالي #(. 

 

 

أكمل هذه األقسام من قائمة المراجعة عند تقييم المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية وعندما يقوم  * إذا أمكن ، 

موظفو الخدمات البيئية بأنشطة التنظيف البيئي. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، اترك فارًغا واسأل الموظفين عن معدات الحماية  

  . سيتم ارتداؤها أثناء هذه األنشطةالشخصية التي 
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4.   WHO Public health surveillance for COVID-19 Interim guidance update  7 August 2020.  

5. COVID-19 Infection Prevention and Control Advice for Health Workers Version 3.1 July 2020. 

6. Considerations for quarantine of contacts of COVID-19 cases Interim guidance update  7 August 2020.



 

Case definition of COVID 19 

  Suspected COVID-19 case (two suspected case definitions A or B): 

A. A person who meets the clinical AND epidemiological criteria: 

 Clinical criteria:  

1. Acute onset of fever AND cough;  

OR  

2. Acute onset of ANY THREE OR MORE of the following signs or symptoms: fever, cough, (general 

weakness/fatigue), headache, myalgia, sore throat, coryza, dyspnoea, (anorexia/nausea/vomiting), 

diarrhoea, altered mental status.  
And 

Epidemiological criteria:  

1. Residing or working in an area with high risk of transmission of the virus: for example, closed 

residential settings and humanitarian settings, such as camp and camp-like settings for displaced 

persons, any time within the 14 days prior to symptom onset;  

OR  

2. Residing in or travel to an area with community transmission anytime within the 14 days prior to 

symptom onset;  

OR  

3. Working in health setting, including within health facilities and within households, anytime within the 

14 days prior to symptom onset. 
B. A patient with severe acute respiratory illness (SARI: acute respiratory infection with history 

of fever or measured fever of ≥ 38 C°; and cough; with onset within the last 10 days; and who 

requires hospitalization). 

Probable COVID-19 case: 

A. A patient who meets clinical criteria above AND is a contact of a probable or confirmed case, or 

epidemiologically linked to a cluster of cases which has had at least one confirmed case identified within that 

cluster.  

B. A suspected case (described above) with chest imaging showing findings suggestive of COVID-19 disease*  

* Typical chest imaging findings suggestive of COVID-19 include the following (Manna 2020):  

• chest radiography: hazy opacities, often rounded in morphology, with peripheral and lower lung distribution  

• chest CT: multiple bilateral ground glass opacities, often rounded in morphology, with peripheral and lower 

lung distribution  

• lung ultrasound: thickened pleural lines, B lines (multifocal, discrete, or confluent), consolidative patterns with 

or without air bronchograms.  

C. A person with recent onset of anosmia (loss of smell) or ageusia (loss of taste) in the absence of any other 

identified cause.  

D. Death, not otherwise explained, in an adult with respiratory distress preceding death AND who was a 

contact of a probable or confirmed case or epidemiologically linked to a cluster which has had at least one 

confirmed case identified within that cluster. 

Confirmed COVID-19 case: 

Aperson with laboratory confirmation of COVID-19infection,irrespective of clinical signs and symptoms 

Definition of a contact : 
A contact is a person who has experienced any one of the following exposures during the 2 days 
before and the 14 days after the onset of symptoms of a probable or confirmed case:  
1. face-to-face contact with a probable or confirmed case within 1 metre and for at least 15 minutes  
2. direct physical contact with a probable or confirmed case  
3. direct care for a patient with probable or confirmed COVID-19 disease without using recommended 
personal protective equipment  



 

 19-كوفيد تعريف حالة 

 ب(:  أو أ تعريفان للحالة المشتبه بها) 19 -  كوفيد بـ  بها المشتبه حالة

 والوبائية:الشخص الذي يستوفي المعايير السريرية  -أ

 : المعايير السريرية

 .الحمى والسعال الحاد .1

 أو

والسعال ، )الضعف العام / التعب( ،   ظهور حاد لثالث أو أكثر من العالمات أو األعراض التالية: الحمى ،  .2

والصداع ، وآالم العضالت ، والتهاب الحلق ، والزكام ، وضيق التنفس ، )فقدان الشهية / الغثيان / القيء( ،  

 .واإلسهال ، وتغير الحالة العقلية

 و

 : المعايير الوبائية

اإلقامة أو العمل في منطقة ذات مخاطر عالية النتقال الفيروس: على سبيل المثال ، البيئات السكنية المغلقة   .1

يوًما قبل    14واألماكن اإلنسانية ، مثل المخيمات واألماكن الشبيهة بالمخيمات للنازحين ، في أي وقت خالل  

 ظهور األعراض 

 أو

 يوًما قبل ظهور األعراض ؛ 14أو السفر إليها في أي وقت خالل   وىي للعدانتقال مجتمع  بهااإلقامة في منطقة  .2

 أو

يوًما قبل    14، في أي وقت خالل   البيوت العمل في بيئة صحية ، بما في ذلك داخل المرافق الصحية وداخل  .3

 .ظهور األعراض

  38عدوى تنفسية حادة مع تاريخ من الحمى أو حمى   ( SARI :  مريض يعاني من مرض تنفسي حاد وخيم   ب.

 )؛ وسعال ؛ يبدأ في غضون األيام العشرة الماضية ويتطلب العالج في المستشفىأواكثردرجة مئوية 

 :   المحتملة 19-كوفيد حالة

المريض الذي يستوفي المعايير السريرية أعاله و هو مخالط لحالة محتملة أو مؤكدة ، أو مرتبًطا وبائيًا بمجموعة  -أ

 .هامن الحاالت التي تم تحديد حالة واحدة مؤكدة على األقل داخل

 *19-كوفيدحالة مشتبه بها )موصوفة أعاله( مع تصوير للصدر يظهر نتائج توحي بمرض  - ب

 : ما يلي19-كوفيدوير الصدر النموذجية التي توحي بـ * تشمل نتائج تص 

 • التصوير الشعاعي للصدر: عتامات ضبابية ، غالبًا ما تكون مستديرة في الشكل ، مع توزيع طرفي وسفلي 

• التصوير المقطعي للصدر: عتامات زجاجية ثنائية متعددة ، غالبًا ما تكون مستديرة في الشكل ، مع توزيع طرفي 

 وسفلي 

ب )متعددة البؤر ، منفصلة ، أو  األشعة الفوق البنفسجية لموجات فوق الصوتية للرئة: خطوط غشاء سميكة ، خطوط • ا

 . المظللة الشعب الهوائية صور مع أو بدون  متجمدةمتكدسة( ، أنماط 

 )فقدان حاسة التذوق( في غياب أي سبب آخر محدد. أوشخص ظهرت عليه أعراض )فقدان حاسة الشم(  - ت

وكان على    الوفاة ، التي لم يتم تفسيرها بطريقة أخرى ، في شخص بالغ يعاني من ضائقة تنفسية قبل الوفاة - ث

مرتبًطا وبائيًا بمجموعة لديها حالة واحدة مؤكدة على األقل تم تحديدها داخل تلك اتصال بحالة محتملة أومؤكدة أو

 المجموعة

 :  المؤكدة 19-كوفيد حالة

 ، بغض النظر عن العالمات واألعراض السريرية. 19-كوفيدشخص لديه تأكيد مختبري لعدوى 

 :  تعريف المخالط

 عراضاأل يوًما التي تلي ظهور  14و أحالة محتملة أو مؤكدة خالل اليومين السابقين ل تعرضالشخص الذي  وهالمخالط 

 :  ي من حاالت التعرض التاليةأل

 . دقيقة على األقل 15متر واحد ولمدة  داخل وجهاً لوجه بحالة محتملة أو مؤكدة  مخالطة .1

 . الجسدي المباشر مع حالة محتملة أو مؤكدة التالمس. 2

 .بها ام معدات الوقاية الشخصية الموصى دون استخد 19-كوفيد ل  مؤكدةمحتملة أو بعدوىمصاب ل. رعاية مباشرة  3



 

 

 مهحتـــمئنان علي صــان للجمهور لإلطـــــتبيإس

Questionnaire for the public to check on their health. 

    NOال   Yesنعم  symptoms األعراض

Fever    حرارة   

Cough    سعال   

      shortness of breath تنفسال ضيق

     general weakness/fatigue    ضعف عام / تعب

      Headache صداع 

      Myalgia عضليألم  

     sore throat     إلتهاب الحلق

   Coryza   زكام

   anorexia/nausea/vomitingفقدان الشهية / الغثيان / القيء 

       Diarrhea اسهال

         altered mental statusتغيير الحاله العقلية 

 .محددعدم وجود أي سبب آخر  مع  فقدان حاسة الشم أو التذوقحديثا من شخص يعاني ال
A person with recent onset of (loss of smell) or (loss of taste) in 

the absence of any other identified cause.  

  

مقيم أو يعمل في أماكن عالية الخطورة إلنتقال الفيروس مثل أماكن سكنية أو خيرية مغلقة  
قبل بداية األعراض. يوم 14كالمخيمات في أي وقت خالل   

Residing or working in an area with high risk of transmission of 
the virus: for example, closed residential and humanitarian 

settings within the 14 days prior to symptom onset . 

  

 يوًما 14 خالل 19 كورونا  فيروس لمرض انتقال به جلسُ  مكان في اإلقامة أو إلى السفر
 . األعراض  ظهور قبل

Travel to or residence in a location reporting transmission of 
COVID-19 disease during the 14 days prior to symptom onset. 

  

 .يوًما قبل ظهور األعراض 14العمل بالصحة في غضون  
Working in health setting within the 14 days prior to symptom 

onset. 

  

 . يوًما قبل ظهور األعراض 14في آخر  19مريض بفيروس كورونا لحدث اختالط مع حالة 
Have contact with a COVID-19 case in the last 14 days prior to 

symptom onset. 

  

 


