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حول التعامل مع ا�كوادر �ني    دابري املت�ذة يف املنشآت الصحية إرشادات تتعلق �لت 

 19�شتباه أو التأكد من إصا�هتم مبرض �وفيد  

 

 حملة �امة: 

تتناول هذه الوثيقة التوصيات اليت جيب العمل هبا يف املنشآت الصحية حول طریقة التعامل مع مجيع ا�كوادر 

املنشآت الصحية (الطبية واإلداریة وا�امعة) وكذ� مع املرىض ومرافقهيم، عند �شتباه أو تأ�يد  العام� يف 

 . 19اإلصابة مبرض �وفيد 

 : خطوات قاب� للتنفيذ بناًء �ىل سيناریوهات خمتلفة

 السيناریو األول: 

، جيب اختاذ اإلجراءات  19يف �ا� إصابة ا�كوادر العام� يف املنشآت الصحية بأعراض خفيفة ملرض �وفيد  - 

 التالية: 

 جيب أن یبقوا يف املزنل، وأن یعزلوا أنفسهم �ىل الفور، وأال یذهبوا إىل ماكن العمل.  -  

جيب  . و إىل �دم احلضور إىل العمل 19مرض �وفيد ��ن تظهر �لهيم أعراض مرتبطة بـجيب توجيه املوظفني ا - 

 �مل بذ�. أن تضمن إدارة املنشأة أن املوظفني �ىل  

أثناء العمل، جيب �لهيم ارتداء ا�كاممة الطبية، وتقليل احلركة دا�ل املنشأة    �هيم إذا ظهرت األعراض  - 

 ، واتباع اخلطوات التالية: بيق العزل وفقًا لربوتو�ول الفرز الصحية، وتط 

 إخطار املد�ر املبارش �ىل الفور. - 

 الو�يئ. یقوم املد�ر املبارش فوراً بإخطار فریق الرتصد  - 

هلم يف �ال حتقق   19یقوم فریق الرتصد وا�رب بتقيمي ت� ا�كوادر وإجراء الت�ليل ا�ربي اخلاص مبرض �وفيد  - 

 املعایري املناس�بة إلجرائه (انظر إرشادات الت�اليل ا�ربیة).
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أ�م   3األعراض، مع أ�م بدءاً من �رخي ظهور  10إذا اكنت النتي�ة إجيابية، جيب إیقافهم عن العمل مدة   - 

 إضافية �الية من األعراض (امحلى �شلك أسايس) وذ� يف احلاالت املصحوبة بأعراض. 

إذا اكنت النتي�ة سلبية واحلا� �الية �شتباه (حسب األعراض الرس�ریة)، جيب إ�ادة �ختبار مع   - 

 �س�مترار بتطبيق العزل ا�ايت (التعامل معها اكحلا� احملمت�).

 

 يناریو الثاين: الس 

دقيقة   15يف �ال ا�الطة، أي  اكن أ�د ا�كوادر �ىل اتصال وثيق مع �ا� مؤكدة أو حممت� (ملدة أكرث من  - 

ومسافة أقل من مرت وا�د، أو اتصال جسدي مبارش، أو تقدمي الر�ایة الطبية املبارشة حلا� مؤكدة أو حممت�  

 هبا)، جيب اختاذ اإلجراءات التالية: دون ارتداء وسائل امحلایة الشخصية املوىص 

یتعني �ىل املد�ر الطيب وفریق ضبط العدوى يف املنشأة الصحية القيام بإجراء تقيمي اخلطورة �ىل مجيع   - 

 1ا�كوادر اليت حيمتل تعرضها لإلصابة �لفريوس أثناء املناوبة. انظر امللحق 

تقيمي اخلطورة   تنفيذالقيام ب ملنشأة الصحية يف ا ا�ول لها  فریق ضبط العدوى أو املد�ر الطيب هام اجلهة  -  

للكوادر، واملسؤو� عن إجراء �س�تقصاءات الالزمة واختاذ القرارات الفوریة �شأن تطبيق احلجر الصحي أو  

 لتالية: العزل �ىل ا�كوادر واملرىض ومرافقهيم، وذ� وفق التوصيات ا

 ا�كوادر اليت مت حتدیدها بأهنا اكنت �ىل اتصال وثيق (خمالطني)، جيب �لهيم �لزتام مبا یيل:   - 1

یوًما مع املراقبة ا�اتية   14جحر حصي مزنيل (ویوىص �شدة مبركز جحر حصي جممتعي للكوادر الصحية) ملدة  1- 1

 اليومية لتطور األعراض (انظر إجراءات التقيمي ا�ايت). 

ا�الطون ا��ن ظهرت �هيم أعراض، یوىص بإ�ا�هتم إىل منشأة عزل (مركز أو مشفى) وفقًا لشدة    2- 1

أ�م من �رخي ظهور األعراض   10األعراض �هيم، هناك حيث تؤ�ذ مس�ة للت�ليل، مع إكامل فرتة العزل مدة 

 و�ول املتبع يف منشأة العزل. أ�م إضافية �الية من األعراض (امحلى �شلك أسايس) أو وفقًا للربوت 3و

جيب جتميع املعلومات عن األش�اص ا��ن اكنوا �ىل اتصال �ملوظف املریض يف األثناء اليت ظهرت �یه   3- 1

 األعراض وقبل یومني من ظهورها.
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 اإلجراءات الوقائية: 

ضة وال تظهر �هيم أعراض، جيب     - 2  �لهيم �لزتام مبا یيل: ا�كوادر اليت مت حتدیدها بأهنا �ري معر�

 جيب قياس احلرارة �هيم وتقيمي األعراض �هيم یومياً يف حمطة الفرز قبل دخول املنشأة الصحية.   1- 2

 إجراء  الفحص ا�ايت بصورة منتظمة یومياً بإرشاف أ�د أعضاء فریق ضبط العدوى. 2- 2

  - ة الصحية ارتداء ا�كاممة الطبية يف مجيع األوقات ارتداء ا�كاممة الطبية: جيب �ىل مجيع العاملني يف املنشأ  3- 2

مت �كتشافها دا�ل املنشأة   إصابة بعدوى/یوًما من �رخي آخر تعر�ض 14دة مل -  وجودمه يف ماكن العمل  أثناء

طبية طوال  كاممات أن �رتدي مجيع العاملني الصحيني مبن فهيم املوظفون املسا�دون یُفرتض  الصحية. ومع ذ�، 

 دمه دا�ل مباين املنشأة الصحية. و جو /لهمفرتة مع 

مرت�ن تطبيق التبا�د   2 -  1.5التبا�د اجلسدي: جيب �ىل موظفي املنشأة الصحية احلفاظ �ىل مسافة   4- 2

اجلسدي حبسب ما �سمح به مقتضيات العمل يف املنشأة الصحية، وهذا �شمل حصص ا�كوادر من إطعام  

 �سرتا�ة يف املنشأة. وأرشبة، ويف املطعم، وأم��ن 

تطهري وتنظيف ماكن العمل: تنظيف وتطهري مجيع األم��ن (املاكتب وامحلامات واملرافق العامة واملعدات    5- 2

 اإل�كرتونية املشرتكة) بصورة روتينية. (انظر دليل اس�ت�دام املطهرات) 

�ىل الفور، وتنظيف األسطح يف  عندما ميرض أ�د العاملني أثناء تأدیته للعمل يف املنشأة، جيب عز�  6- 2

ماكن مع� وتطهريها، وإبالغ الرتصد الو�يئ، وقيام مد�ر املنشأة أو فریق ضبط العدوى بتنفيذ تقيمي اخلطورة  

(اس��رة التعرض) مجليع ا�كوادر واملوظفني ا��ن اكنوا �ىل اتصال مع ذ� العامل املریض يف األثناء اليت ظهرت  

 ني من ظهورها.�ليه األعراض وقبل یوم
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 توصية تتعلق بأقسام املنشأة أو األمكنة دا�لها اليت اكن فهيا �ا� مشتهبة/حممت�/مؤكدة:   –   3

تطبيق إجراءات تطهري وتعقمي واسعة النطاق، �س�ت�دام مواد التعقمي املناس�بة، �شمل األسطح    1- 3

يف القسم بعد �نهتاء من إجراءات التطهري  واألرضيات واملعدات الطبية يف بيئة العمل، مث اس�تئناف العمل 

 والتعقمي وفقًا إلرشادات فریق ضبط العدوى.

 جيب هتویة املاكن قبل القيام بإجراءات التطهري والتعقمي. 2- 3

ال یوىص بإ�الق املنشأة الصحية �سبب وجود �ا� مشتهبة/حممت�/مؤكدة فهيا، أو �سبب وجود قصة    3- 3

ذ قرار إ�الق املنشأة إال من قبل سلطة حصية ذات �القة   خمالطة أل�د ا�كوادر مع  ت� احلاالت. وال یت��

 (مد�ر�ت الص�ة). 

إدارة املستشفى يف �ا� �كتشاف �دوى دا�ل مباين املنشأة  من قبل جيب اختاذها املقرت�ة اليت طوات اخل

 :الصحية

 ية.الصح  نشأة إ�الق جزيئ للم  •

 .فهيااملریض  قبول إ�الق األقسام/األجن�ة اليت مت  •

 .بهاكن یعمل ا�ي  اجلناح، جيب إ�الق القسم أو �وادر املنشأة الصحيةمن املریض  إذا اكن •

)  أو األجن�ة اليت ظهرت فهيا �االت �دوى يف األقساموا�كوادر املوجود�ن املرىض من ( ونا�الط •

 ت�اليل ا�ربیة. تفعيل الرتصد وإجراء ال وبدء جيب جحرمه أو عزهلم حسب الربوتو�ول املعمول به 

 .التطهري للمنشأة وفقًا لإلرشاداتنظيف و ت ال عملية البدء فوراً ب  •

لضامن  يف املنشأة  ى بتوجيه �وادر من األقسام األخر طوارئ �س�مترار بتقدمي اخلدمات اإلسعافية وال •

 اً. س�متراریة اخلدمات األساس�ية مؤقت ا

 إزا� التلوث. ات التطهري ومعلي مؤقتاً الس�تكامل العيادات اخلارجية قسم إ�الق ميكن  •
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جيب �ىل مجيع ا�كوادر العام� يف املنشآت الصحية إجراء الفحص ا�ايت اليويم للتحري عن أیة أعراض    4- 3

 .  19ملرض �وفيد 

رز �ىل مجيع األش�اص ا��ن ید�لون إىل املنشأة الصحية، مبا يف ذ� املوظفني  یوىص بتطبيق معلية الف  5- 3

 العاملني يف املنشأة. 

یقوم فریق ضبط العدوى بإجراء تقيمي للمنشأة الصحية بصورة منتظمة وفقًا ل�ليل اإلرشادي الصادر عن   6- 3

 .ومع مراقبة وتقيمي حمطة الفرز وفقًا �� WHOمنظمة الص�ة العاملية 

 

 :الصحية  نشأة وإدارة امل  لفریق ضبط العدوى  املسؤوليات اليومية للجنة 

ض مرض  أعراوحتري رارة  ا�كوادر العام� يف املنشأة واملرىض من �حية قياس احلالتأكد من تقيمي مجيع   - 1

 .الس�تبيان الفرز اً خول إىل املنشأة الصحية وفققبل ا� 19�وفيد 

أثناء وجودمه  و  /الفرز مرورمه مبحطات  أثناء  الطبية ا�كاممةواملرىض �رتداء ا�كوادر التأكد من الزتام مجيع  - 2

 . املنشأة الصحية ىندا�ل مب 

واملتابعة مع   ،املزنلأثناء وجودمه يف  19مرض �وفيد  أعراض عن يت تبلغ ال��كوادر تلقي املاكملات املتعلقة  - 3

 .�اً �وفقخبصوص ت� ا�كوادر والقرار ا�هنايئ   الالزم  وتقدمي التوجيه ،وا�ربرتصد فرق ال

الهواء يف املبىن (احلفاظ �ىل النوافذ مفتو�ة حىت �الل  وجر�ن ضامن هتویة مباين املنشأة �شلك جيد   - 4

 .فصل الش�تاء)

األ�زة واملعدات الطبية   واألرضيات يف بيئة العمل، وتطهري وتعقميوتطهري األسطح نظافة ماكن العمل  امن ض - 5

 نظافة أم��ن وجود ا�كوادر.، و املس�ت�دمة

 وتقييد حركهتم دا�ل املبىن.  �دد الزوار �لك مریضلت�دید إصدار س�ياسات وإجراءات  - 6


