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 إرشادات منع و مكافحة العدوى لخدمات التطعيم بالمرافق الصحية

 -19COVIDفي ظل جائحة مرض فيروس كورونا 

 لحين الشفاء التام .  19COVIDالمصابين بمرض فيروس كورونا يوصي بتأجيل تطعيم  •

االنتهاء من الحجر   لحين 19COVIDيوصي بتأجيل تطعيم المخالطين لمرضي فيروس كورونا  •
 ض( . يوًما بعد آخر تعر  14الصحي )

الفقرات يرجي مراجعة كتيب )اإلرشادات العامة لمنع و مكافحة العدوى بالمرافق الصحية( خاصة  •
التالية : إصحاح اليدين ، الواقيات الشخصية ، اإلحتياطات الصحية التنفسية و آداب السعال ، محطة 

  .الفرز ، الحقن اآلمن ، تنظيف و تطهير البيئة و أسطح العمل

 مركز التطعيمموقع  رشاداتإ

)من خالل فتح النوافذ و يمنع استخدام  أن تكون خدمات التطعيم في مناطق جيدة التهوية  يجب  •

 .  المكيفات العادية ( 

في    29)انظر صفحة يجب وضع لوحات إرشادية لإلحتياطات الصحية التنفسية وآداب السعال  •

 . الكتيب (

هزة  )انظر صفحة ج يجب إنشاء محطة فرز في مدخل المرفق الصحي )المدخل الوحيد للجمهور( م •

 في الكتيب (.  27

مدَرب علي إصحاح اليدين و الواقيات الشخصية والتعامل الحسن مع  محطة الفرز يكون  مشرف  •

مما يفقد السيطرة و النظام  التي لديها أعراض الجمهور و عدم التصرف بذعر و خوف مع الحالة 

 . في المكان 

للمخلفات ، أقنعة تنفسية ، حوض غسل اليدين ، صابون ، سلة لتجفيف اليدين أو العطس توفير مناديل  •

 سائل ، كحول طبي. 

يزَود المريض المشتبه به بقناع تنفسي فوراً ، و يتم تحويله إلي المرفق الصحي المخصص إلستقبال   •

 . COVID -19الحاالت المشتبه بإصابتها بـ 

 يرافق الطفل المراد تطعيمه شخص واحد فقط .  •

 التطعيم ، لذلك يجب العمل علي التالي :  يمنع اإلزدحام بمراكز  •

 . إعطاء مواعيد مسبقة للتطعيم لكل مجموعة أشخاص -

جعل مسافة متر علي األقل بين كراسي اإلنتظار )في حالة الكراسي المتصلة جعل عالمة ممنوع  -

 . الجلوس على كل ثاني كرسي(

داخل مركز التطعيم أو في  وضع عالمات علي األرض للوقوف بينها متر علي األقل سواء   -

 الساحة الخارجية . 

جلسات تطعيم حصرية لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة )مثل تخصيص  -

 . (ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الجهاز التنفسي أو مرض السكري

فصل مكاني أو   يفضل أن يكون مركز التطعيم منفصل عن باقي خدمات المرفق الصحي )سواء  •

 ساعات عمل مختلفة(. 
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تغسل األرضيات و تمسح بالمنظف ثم تجفف و يستخدم المطهر عند التلوث ، و ذلك يوميا مرتين  •

 أو ثالثة وعند اللزوم. 

 يمنع التنظيف الجاف بالمكنسة اليدوية لمنع تصاعد الغبار و زيادة إحتمالية العدوى .  •

، يتم إرتداء قفاز و يمسح بقطعة قماش ثم يتم   إنسكاب قطرات دم  علي األرض عند حدوث  •

مل   20 التطهير بواسطة قطعة أخرى مشبعة بمحلول مطهر )مثل الكلور متوسط التركيز = 

 . وركينه لكل لتر ماء تقريبا ،أو بالكحول الطبي( و يتم التخلص منهما في الكيس األحمر

مشبع بالمنظف و المطهر يوميا  ينظف األثاث واألبواب و مقابضها بقطع من القماش النظيف  •

 ر. بشكل متكر

 . مادة منظفة  و مطهر يوميا بشكل متكرر م تنظيفها بطريقة الدعك ب أحواض غسيل اليدين يت •

 دوام. لتجف عند نهاية ال مقلوبة صناديق القمامة تغسل بالمنظف والمطهر وتشطف ثم تترك •

 إرشادات للمطعمين 

، و يجب أن تكون األظافر  قبل بدء العمل يجب خلع الخواتم و المجوهرات و ساعات اليد  •
 . في الكتيب ( 4)انظر صفحة قصيرة وغير مطلية بطالء األظافر 

الحفاظ على إصحاح اليدين باستخدام الدلك بالكحول إذا كانت األيدي غير متسخة أو ملوثة ، أو   •
 . في الكتيب ( 4)انظر صفحة الصابون و الماء عندما تكون اليدين متسختين أو ملوثتين 

بين كل إجراء إختراقي و آخر  ين ، خاصة إصحاح اليدين إلصحاح اليد 5اإللتزام باألوقات الــ  •
تعامل مع غشاء مخاطي )مثل حقن عضلي أو تحت الجلد أو تنقيط في الفم ( حتي لنفس  لاأو 

 . في الكتيب ( 7)انظر صفحة المريض 

 .  إرتداء أحذية مغلقة  استخدام زي موحد ال ينبغي استخدامه خارج المرفق الصحي و  •

مثالً   ) لـفيروس كوروناقييم خطر التعرض  إستخدام األقنعة الطبية للمطعمين يكون بناءاً علي ت •
للجهة البعيدة عن المطعم   هوجهطية أنفه و فمه أو تغيير إتجاه إذا إلتزم متلقي خدمة التطعيم بتغ

فهنا ال يلزم إرتداء القناع ، فإن كان صعباً اإللتزام بهذه التعليمات فال بأس من إرتداء القناع ( ،  
الطبي المسؤول عن رعاية المرضى المشتبه بهم  فاألولوية إلستخدام األقنعة الطبية يكون للطاقم 

 . الكتيب ( 16)انظر ص  أو المؤكد إصابتهم بمرض فيروس كورونا

 موضع حقن المريض .   بعد تطهيرلمس ال عدمإتباع أسلوب  •

 اإلبرة(.  تغطية إعادة تحاول )ال األمان صندوق في كقطعة واحدة  و اإلبرة  الحقنة من تخلصال •

عند وجود بقع دم أو سوائل جسم يجب إزالتها  بشكل متكرر أثناء الدوام ، و تطهير أسطح العمل  •
 تنظف بمحلول التنظيف ثم تجفف و تطهر . ثم أوالً 

 أثناء العمل لمنع تلوثها . يتم إستخدامها ، و ال  تنظيف الهواتف المحمولة بشكل صحيح •

مثل السعال أو الحمى ، فال يجب أن يعمل و   م يعاني من أعراض مرض تنفسيةإذا كان المطع   •
 .طبيالقناع العليه طلب العناية الطبية و اإللتزام بإرتداء  

Reference: The Immunization Program in the Context of the COVID-19 Pandemic Version 2: 24 
April 2020   
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52056/PAHOFPLIMCOVID19200008_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

updates the previous publication from 26 March 2020 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51992/immunizCovid03262020_eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52056/PAHOFPLIMCOVID19200008_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51992/immunizCovid03262020_eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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