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تقديم
بالنظــر إىل  تفــي فــريوس كورونــا يف جائحــة رضبــت دول العــامل املختلفــة، وعــدد اإلصابــات التــي تســجل 

يوميــاً ومــا يصاحبهــا مــن وفيــات و بالنظــر إىل  رسعــة انتشــار هــذا الفــريوس ومــا شــكله مــن تحــدي حتــى  

لتلــك األنظمــة الصحيــة التــي متتلــك أفضــل املــوارد واإلمكانيــات فوقفــت حائــرة عاجــزة ، مــام يعنــي أننــا 

ــة  ــة و اقتصادي ــار منظومــات صحي أمــام عــدو خطــري فتــك بعــرات اآلالف مــن األرواح، وتســبب يف انهي

كــربى كان البــد أن تتظافــر الجهــود و تنتظــم املــوارد و تعــزز الجهوزيــة لتحقيــق أفضــل النتائــج يف ظــل 

األوضــاع الفريــدة التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة، وبعــد مــرور ١٤ عامــاً مــن حصــار ظــامل وصلــت آثــاره إىل كل 

يشء.

ــي تســاهم مــن خــالل  إن مــن أهــم األدوار عــىل املســتوى العاملــي هــو دور فــرق مكافحــة العــدوى الت

أنشــطتها و ووضعهــا للسياســات واإلجــراءات الســليمة ملواجهــة هــذه الجائحــة ســواء عــىل مســتوى املجتمع 

أو عنــد التعامــل مــع املــرىض املصابــني وطــرق الوقايــة التــي يجــب اتباعهــا لســالمة  العاملني ضمــن منظومة 

مواجهــة فــريوس كورونــا، وكذلــك  لحاميــة املجتمــع مــن تفــي هــذا الوبــاء، وضــامن ســالمته.

ــا يف الصــني بوضــع  ــذ اللحظــات األوىل لتفــي فــريوس كورون ــدأت من إن وزارة الصحــة الفلســطينية قــد ب

ــة  ــة واملجتمعي ــات الصحي ــتهدف القطاع ــط، تس ــج والخط ــراءات والربام ــات واإلج ــن السياس ــة م مجموع

ملواجهــة هــذه الجائحــة، للوصــول ألفضــل خدمــة صحيــة وللمحافظــة عــىل مجتمــع ســليم وآمــن مــن خطــر 

التفــي لفــريوس كورونــا، مرتكــزة يف ذلــك عــىل مــا راكمتــه الــوزارة مــن مقــدرات و برامــج مختلفــة منهــا 

برامــج مكافحــة العــدوى و تشــكيل لجــان و فــرق ملكافحــة العــدوى يف مرافــق وزارة الصحــة.

إن هــذه الفــرق لعبــت دوراً محوريــاً و ركيــزة أساســية يف مواجهــة فــريوس كورونــا و متابعــة أماكــن الحجــر 

الصحــي واملستشــفيات الحكوميــة واألهليــة والخاصــة، وكذلــك تدريــب كل املشــاركني مــن الــوزارات األخرى 

عــىل طــرق الوقايــة وكيفيــة التعامــل مــع املشــتبه بإصابتهــم أو املصابــني بفــريوس كورونــا مبــا يحقــق الحــد 

مــن انتشــار العــدوى و تقديــم الخدمــة الصحيــة بجــودة عاليــة، والحفــاظ عــىل أمــن املجتمــع .

يــأيت إصــدار هــذا الدليــل كخطــوة إضافيــة نحــو الطريــق الصحيــح إلعــداد مرجعيــة علميــة موثقــة للطواقــم 

العاملــة مــن وزارة الصحــة وكافــة الــوزارات املشــاركة و املؤسســات الحكوميــة و غــري الحكوميــة مبــا يؤهــل 

الجميــع  لتقديــم خدمــات مأمونــة .

و إننــي إذ أنظــر إىل أهميــة هــذا الدليــل ال يســعني إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر و التقديــر  لفريــق اإلعــداد 

الــذي قــام عــىل إعــداد هــذا الدليــل مبــا يتواكــب مــع أحــدث املراجــع العلميــة العامليــة، ســائلني اللــه عــز 

وجــل أن يزيــل هــذه الغمــة عــن البريــة جمعــاء .

                                                             

                                                                                                  وكيل وزارة الصحة

                                                                                                   د. يوسف أبو الريش
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تقديم
ــة يف  ــوم بقع ــرتك الهج ــتجد، ومل ي ــا املس ــريوس كورون ــوم ف ــمرب20١9 بهج ــذ ديس ــامل من ــأ الع تفاج

كوكــب األرض إال وداهمهــا بــدءاً مــن الــدول املتقدمــة ووصــوالً إىل الــدول الناميــة، ولألســف يف كل 

يــوم تكبــد العــامل مــن هــذا الهجــوم تســجيل عــرات اآلالف مــن اإلصابــات واملئــات مــن الوفيــات.

وأمــام هــذا الهجــوم الضــاري كان ال بــد مــن خطــة وقائيــة ودفاعيــة تتضمــن اتخــاذ كافــة التدابــري 

ــذا  ــد ه ــط لص ــن التخطي ــن ضم ــع، وم ــه إىل املجتم ــاء ووصول ــذا الوب ــي ه ــع تف ــة ملن االحرتازي

الهجــوم كان ال بــد مــن إعــداد منظومــة مؤسســية تحكــم العمــل يف مواجهــة هــذا الوبــاء وتضبــط 

إيقاعــه وذلــك مــن خــالل بنــاء مجموعــة مــن السياســات والربوتوكــوالت واألدلــة اإلجرائيــة، وكلــام 

كان اإلطــار املؤســيس ملواجهــة الوبــاء محكــامً كلــام كانــت املؤسســة الصحيــة قويــة يف صــد هــذا 

الهجــوم والتغلــب عليــه بأقــل الخســائر املمكنــة.

ويتصــدر البنــاء املؤســيس لخطــة إدارة األزمــة وللوقايــة مــن هــذه الجائحــة ركــن أســايس يف املنظومة 

الصحيــة وهــو فــرق الســالمة ومكافحــة العــدوى التــي تقــوم باعــداد السياســات واإلجــراءات التــي 

متكــن كافــة الجهــات العاملــة يف منظومــة مواجهــة خطــر انتشــار وبــاء كورونــا أن تعمــل بأمــان، 

وتضمــن ســالمة العاملــني وســالمة املجتمــع.

ــع  ــع جمي ــي تتناســب م ــن السياســات واإلجــراءات الت ــد م ــىل العدي ــب يشــتمل ع إن هــذا الكتي

ــة  ــة الصحي ــي الخدم ــة مقدم ــه يســتطيع كاف ــن خالل ــذي م ــة، وال ــة واملجتمعي ــات الصحي القطاع

ــن  ــة األم ــن والرطــة أن يحافظــوا عــىل منظوم ــراد األم ــن أف ــة م ــات الريك ــة الجه ــم كاف ومعه

ــة ومراكــز الحجــر الصحــي باإلضافــة إىل ســالمة  الصحــي والســالمة للمستشــفيات واملراكــز الصحي

ــا  ــزام به ــالل االلت ــن خ ــي م ــة، والت ــة والخاص ــة واألهلي ــات الحكومي ــن املؤسس ــاً م ــني أيض العامل

نســتطيع الحــد مــن مخاطــر اإلصابــة بالعــدوى مــن فــريوس كورونــا ومنــع أو الحــد مــن انتشــاره 

ــع. يف املجتم

أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان والتقديــر للقامئــني عــىل إعــداد هــذا الدليــل الــذي يســجل انجــازاً 

معرفيــاً ومؤسســياً تنافــس فيــه وزارة الصحــة الفلســطينية باقــي الــوزارات النظــرية يف العــامل، والــذي 

يعكــس القــدرات والكفــاءات العاليــة لــدى الــكادر الفلســطيني الــذي نفخــر بــه جميعــاً، ونســأل 

اللــه تعــاىل أن يكــون لهــم هــذا اإلنجــاز رفعــة لهــم يف الدنيــا واآلخــرة، ومعــاً مــن أجــل منظومــة 

صحيــة ذي جــودة عاليــة.
                                                                                                          

  وكيل مساعد وزارة الصحة

 م. أسامة قاسم



8
دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

مقدمة

تــم إعــداد هــذا الدليــل ومــا يشــمله مــن سياســات وإجــراءات متاشــياً مــع االســتعدادت التــي تقــوم 

بهــا وزارة الصحــة ليكــون مرجعــاً يتــم العمــل بــه يف مواجهــة جائحــة كورونــا، حيــث تــم البــدء يف 

إعــداد هــذا الدليــل منــذ األيــام األوىل النتشــار وبــاء كورونــا يف الصــني وتــم تحديثــه بعــد االســتفادة 

مــن التجــارب العامليــة يف هــذا املجــال، وتــم إضافــة مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي مل 

تتطــرق لهــا أي مــن دول العــامل يف مجموعــة مــن التخصصــات الطبيــة واملجتمعيــة.

ــم املخاطــر  ــل مــن خــالل تقيي ــداد هــذا الدلي ــاء إع ــارات أثن ــن االعتب ــد م ــم األخــذ بالعدي ــام ت ك

وتحليلهــا، واملبنيــة عــىل التكــدس الســكاين والتقــارب االجتامعــي، واملنظومــة الصحيــة، ومبــا يتناســب 

ــني  ــة املواطن ــق هــدف الســالمة لكاف ــة الشــاملة لتحقي ــك ضمــن الرؤي مــع الظــروف القامئــة، وذل

وكذلــك العاملــني يف تقديــم الخدمــات ســواء مــن وزارة الصحــة أو الــوزارات األخــرى.

كــام وأتقــدم بجزيــل الشــكر لــكل اإلدارات العامــة التــي قامــت مبتابعــة هــذا العمــل ومراجعــة مــا 

يخصهــا مــن سياســات وإجــراءات، وكذلــك بعظيــم الشــكر واالمتنــان إىل فريــق الســالمة ومكافحــة 

العــدوى الــذي يواصــل العمــل عــىل مــدار الســاعة يف متابعــة إجــراءات الســالمة ومكافحــة العــدوى 

يف كل املستشــفيات ومراكــز الرعايــة ومراكــز الحجرالصحــي، والتدريــب عــىل السياســات واإلجراءات، 

لضــامن ســالمة العاملــني واملجتمــع.

ــاء  ــق الســالمة واألمــان ألبن ــه تعــاىل أن يحقــق هــذا العمــل الهــدف املنشــود يف تحقي  وأســأل الل

ــا  ــطينية بإمكانياته ــواعد الفلس ــتطيع الس ــاء، وأن تس ــذا الوب ــن ه ــاً م ــا جميع ــعبنا، وأن يحفظن ش

ــة. ــة بجــودة عالي ــة وصحي ــة مجتمعي ــم خدم ــن تقدي املحــدودة م

                                                                         مسؤول فريق السالمة ومكافحة العدوى

                                                                                    د. رامي حيدر العبادلة
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تم مراجعة الدليل من اإلدارات العامة التالية :

- اإلدارة العامة للمستشفيات.

- اإلدارة العامة للرعاية االولية.

- اإلدارة العامة للخدمات الطبية املساندة.

- اإلدارة العامة للتمريض.

والشــكر موصــول لــإدارات العامــة األخــرى يف وزارة الصحــة، والتــي لهــا دور كبــري يف تلبيــة 

االحتياجــات وتنفيذهــا لــكل املتطلبــات الالزمــة لتطبيــق السياســات واإلجــراءات التــي تضمنهــا هــذا 

ــل: الدلي

- اإلدارة العامة للصيدلة.

- اإلدارة العامة لتنمية القوى البرية.

- اإلدارة العامة للشؤون االدارية.

- اإلدارة العامة للاملية.

- اإلدارة العامة للهندسة والصيانة.

- اإلدارة العامة للتعاون الدويل.

- اإلدارة العامة للرقابة.

- وحدة اإلجازة والرتاخيص.

- وحدة التنسيق مع املؤسسات األهلية.

- وحدة تكنولوجيا املعلومات.

تم االعتامد يف كتابة الدليل عىل املراجع العلمية التالية:

- منظمة الصحة العاملية.

- املركز األمرييك للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها.

- العديد من األبحاث التي نرت عىل املجالت العاملية

- The essential guide to the Wuhan virus ( Mark Bradley)

- Guidance for infection prevention and control in healthcare settings ( Issued 

jointly by the Department of Health and Social Care (DHSC), Public Health 

Wales (PHW), Public Health Agency (PHA) Northern Ireland, Health Protection 

Scotland (HPS) and Public Health England as official guidance)

- هذا الدليل قابل للتحديث وفقاً ملا يستجد حول فريوس كورونا عاملياً.
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فريق السالمة والوقاية من العدوى

د. هيثم عمران

د. ناهض ابو طعيمة

د. منترص الفرا

أ. عابد أبو شهال

أ. ميساء ابو موىس

أ. حنان فياض

أ. إميان زعرب

أ. خالد أبو الخري

أ. محمد الشاعر

أ. محمد الجمل

أ. راوية زعرب

أ. كامل األسمر

أ. عبد الحميد البيومي

أ. سليامن العديني

أ. نور الغريز

أ. وائل حرب

أ. محمود صالح

أ. مهند الحجار

أ. سهام املقيد

أ. رجاء نرصالله

أ. محمد الشيخ

د. رشيف حسان

د. ريم األعرج

أ. وجيه شحادة

د. روال الطويل

أ. جهاد عبيد

أ. سامح محسن

أ. عبري النونو

د. توفيق نور الدين

أ. مريان الخرضي

أ. إميان ضاهر

أ. حازم سويدان

أ. شادي اشتيوي

د. رانيا القوقا

أ. عيل أبو جلهوم

أ. أنس الشيخ

أ. معني املدهون

أ. مؤيد الرن

أ. ميادة جرب

أ. محمد جرب
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ــادة يف  ــه املعت ــة مــا فــوق معدالت ــع ملــرض يف رقعــة جغرافي ــاء: هــو انتشــار مفاجــئ ورسي الوب
ــة. املنطقــة املعني

ما الفرق بين الوباء والجائحة؟
ــة أو مجموعــة دول صغــرية متجــاورة، وينتــر  ــة يف دول ــاء هــو ظهــور حــاالت أمــراض معدي الوب

بصــورة رسيعــة بــني النــاس. أمــا الجائحــة فهــو ظهــور حــاالت ألمــراض معديــة يف أكــر دول العــامل 

بــأرسه، ويصعــب الســيطرة عــىل الحــاالت املرضيــة عــىل مســتوى العــامل، مــام يهــدد صحــة النــاس 

ويتطلــب إجــراء تدابــري طبيــة رسيعــة، وخطــط عاجلــة إلنقــاذ البــر. وهــذان املصطلحــان يطلقــان 

ــة أو جائحــة. ــا أوبئ ــب أو الســكر أو غريه ــراض القل ــرب أم ــال تعت ــط، ف ــة فق ــراض املعدي ــىل األم ع

لذلــك رفعــت منظمــة الصحــة العامليــة مرتبــة تفــي كوفيــد-١9  مــن درجــة وبــاء إىل درجــة جائحة.

ما هو فيروس كورونا؟
فريوســات كورونــا هــي فصيلــة كبــرية مــن الفريوســات التــي قــد تســبب املــرض للحيــوان واإلنســان.  

ومــن املعــروف أن عــدداً مــن فريوســات كورونــا تســبب لــدى البــر حــاالت عــدوى الجهــاز التنفيس 

التــي تــرتاوح حدتهــا مــن نــزالت الــربد الشــائعة إىل األمــراض األشــد وخامــة مثــل متالزمــة الــرق 

ــا  ــريوس كورون ــبب ف ــارس). ويس ــة (الس ــادة الوخيم ــية الح ــة التنفس ــية واملتالزم ــط التنفس األوس

املُكتشــف مؤخــراً مــرض فــريوس كورونــا كوفيــد-١9.

ما هو مرض كوفيد-19؟
هــو مــرض معــد يســببه فــريوس كورونــا املُكتشــف مؤخــراً. ومل يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا 

الفــريوس وهــذا املــرض املســتجدين قبــل انــدالع الفاشــية يف مدينــة يوهــان الصينيــة يف كانــون األول/ 

ديســمرب 20١9.

  COVID-19   تعريفات عن الوباء وفيروس كورونا املستجد  
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ما هي أعراض مرض كوفيد-19؟
ــد  ــاف. وق ــعال الج ــاق والس ــى واإلره ــد-١9 يف الحم ــرض كوفي ــيوعاً مل ــر ش ــراض األك ــل األع تتمث

يعــاين بعــض املــرىض مــن اآلالم واألوجــاع، أو احتقــان األنــف، أو الرشــح، أو أمل الحلــق، أو اإلســهال. 

وعــادة مــا تكــون هــذه األعــراض خفيفــة وتبــدأ تدريجيــاً. ويصــاب بعــض النــاس بالعــدوى دون أن 

تظهــر عليهــم أي أعــراض ودون أن يشــعروا باملــرض. ويتعــاىف معظــم األشــخاص (نحــو 80%) مــن 

ــاً مــن كل  ــدى شــخص واحــد تقريب املــرض دون الحاجــة إىل عــالج خــاص. وتشــتد حــدة املــرض ل

6 أشــخاص يصابــون بعــدوى كوفيــد-١9 حيــث يعانــون مــن صعوبــة التنفــس. وتــزداد احتــامالت 

إصابــة املســنني واألشــخاص املصابــني مبشــكالت طبيــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم أو أمــراض القلــب أو 

داء الســكري، بأمــراض وخيمــة. وقــد تــوىف نحــو 2% مــن األشــخاص الذيــن أُصيبــوا باملــرض. وينبغــي 

لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس التــامس الرعايــة الطبيــة.

كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد-19؟

مصطلــح »فــرة الحضانــة« يشــري إىل املــدة مــن اإلصابــة بالفــريوس إىل بــدء ظهــور أعــراض املــرض. 

وتــرتاوح معظــم تقديــرات فــرتة حضانــة مــرض كوفيــد-١9 مــا بــني يــوم واحــد و١٤ يومــاً، وعــادة مــا 

تســتمر خمســة أيــام. وســتُحّدث هــذه التقديــرات كلــام توفــر املزيــد مــن البيانــات.

هل املضادات الحيوية فّعالة يف الوقاية من مرض كوفيد-2019 أو 
عالجه؟

ال تقــي املضــادات الحيويــة عــىل الفريوســات، فهــي 

ــرض  ــا أن م ــة. ومب ــدوى الجرثومي ــىل الع ــي إال ع ال تق

ــة ال  ــادات الحيوي ــإن املض ــريوس، ف ــببه ف ــد-١9 س كوفي

ــة  ــه. فــال ينبغــي اســتعامل املضــادات الحيوي تقــي علي

ــه أو عالجــه. وال ينبغــي اســتعاملها  ــة من كوســيلة للوقاي

إال وفقــاً لتعليــامت الطبيــب لعــالج حــاالت العــدوى 

الجرثوميــة. 
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هل توجد أي أدوية أو عالجات يمكنها الوقاية من مرض كوفيد-19 
أو عالجه؟

ــد-١9 أو  ــراض كوفي ــض أع ــن بع ــة م ــة أو املنزلي ــة أو التقليدي ــة الغربي ــض األدوي ــح بع ــد تري  ق

تخففهــا، فليســت هنــاك بيّنــة عــىل وجــود أدويــة حاليــاً مــن شــأنها الوقايــة مــن هــذا املــرض أو 

عالجــه. وال نــويص بالتطبيــب الــذايت بواســطة أي أدويــة، مبــا يف ذلــك املضــادات الحيويــة، ســواء عــىل 

ســبيل الوقايــة مــن مــرض كوفيــد-١9 أو معالجتــه. هنــاك عــدة تجــارب رسيريــة جاريــة تتضمــن 

أدويــة غربيــة وتقليديــة. وســتواصل املنظمــة إتاحــة معلومــات محّدثــة بهــذا الشــأن عندمــا تتوفــر 

النتائــج الرسيريــة.

هل هناك لقاح أو دواء أو عالج ملرض كوفيد-2019؟
ــد١9 أو  ــة مــن مــرض كوفي ــوم لقــاح وال دواء محــدد مضــاد للفريوســات للوقاي ــى الي ال يوجــد حت

عالجــه. ومــع ذلــك، فينبغــي أن يتلقــى املصابــون بــه الرعايــة لتخفيــف األعــراض. وينبغــي إدخــال 

األشــخاص املصابــني مبــرض وخيــم إىل املستشــفيات. ويتعــاىف معظــم املــرىض بفضــل الرعايــة الداعمة.

ويجــري حاليــاً تحــري بعــض اللقاحــات املحتملــة واألدويــة الخاصــة بعــالج هــذا املــرض تحديــداً. 

ــة  ــود املبذول ــيق الجه ــة بتنس ــوم املنظم ــة. وتق ــارب الرسيري ــق التج ــن طري ــا ع ــري اختباره ويج

لتطويــر اللقاحــات واألدويــة للوقايــة مــن مــرض كوفيــد-١9 وعالجــه.

وتتمثــل الســبل األكــر فّعاليــة لحاميــة نفســك واآلخريــن مــن مــرض كوفيــد-١9 يف املواظبــة عــىل 

تنظيــف اليديــن، وتغطيــة الفــم عنــد الســعال بثنــي املرفــق أو مبنديــل ورقــي، واالبتعــاد مســافة ال 

تقــل عــن مــرت واحــد (3 أقــدام) عــن األشــخاص الذيــن يســعلون أو يعطســون. 
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كيف ينتشر مرض كوفيد-19؟
ــني  ــن املصاب ــق األشــخاص اآلخري ــد-١9 عــن طري ميكــن أن يصــاب األشــخاص بعــدوى مــرض كوفي

ــرية  ــريات الصغ ــق الُقط ــن طري ــخص ع ــخص إىل ش ــن ش ــل م ــرض أن ينتق ــن للم ــريوس. وميك بالف

التــي تتناثــر مــن األنــف أو الفــم عندمــا يســعل الشــخص املصــاب مبــرض كوفيــد-١9 أو يعطــس. 

وتتســاقط هــذه الُقطــريات عــىل األشــياء واألســطح املحيطــة بالشــخص. وميكــن حينهــا أن يصــاب 

األشــخاص اآلخــرون مبــرض كوفيــد-١9 عنــد مالمســتهم لهــذه األشــياء أو األســطح ثــم ملــس عينيهــم 

أو أنفهــم أو فمهــم. كــام ميكــن أن يصــاب األشــخاص مبــرض كوفيــد-١9 إذا تنفســوا الُقطــريات التــي 

تخــرج مــن الشــخص املصــاب باملــرض مــع ســعاله أو زفــريه. ولــذا فمــن األهميــة مبــكان االبتعــاد عــن 

الشــخص املريــض مبســافة تزيــد عــىل مــرت واحــد (3 أقــدام).

هــل يمكــن للفيــروس املســبب ملــرض كوفيــد-19 أن ينتقــل عبــر 
الهــواء؟

تشــري الدراســات التــي أُجريــت حتــى يومنــا هــذا إىل أن الفــريوس الــذي يســبب مــرض كوفيــد-١9 

ينتقــل يف املقــام األول عــن طريــق مالمســة الُقطــريات التنفســية ال عــن طريــق الهــواء. انظــر اإلجابــة 

عــن الســؤال الســابق: »كيــف ينتــر مــرض كوفيــد-١9؟«

هــل يمكــن أن يصــاب املــرء باملــرض عــن طريــق شــخص عديــم 
األعــراض؟

ــد  ــخص عن ــا الش ــي يفرزه ــية الت ــريات التنفس ــرض يف الُقط ــال امل ــية النتق ــة الرئيس ــل الطريق تتمث

الســعال. وتتضــاءل احتــامالت اإلصابــة مبــرض كوفيــد-١9 عــن طريــق شــخص عديــم األعــراض. ولكن 

العديــد مــن األشــخاص املصابــني باملــرض ال يعانــون إال مــن أعــراض طفيفــة. وينطبــق ذلــك بصفــة 

خاصــة عــىل املراحــل املبكــرة للمــرض. ولــذا فمــن املمكــن اإلصابــة مبــرض كوفيــد-١9 عــن طريــق 

شــخص يعــاين مثــالً مــن ســعال خفيــف وال يشــعر باملــرض. وتعكــف منظمــة الصحــة العامليــة عــىل 

تقييــم البحــوث الجاريــة بشــأن فــرتة انتقــال مــرض كوفيــد-١9 وســتواصل نــر أحــدث النتائــج.    
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هــل يمكــن أن أصــاب بمــرض كوفيــد-19 عــن طريــق بــراز شــخص 
مصــاب باملــرض؟

ــراز الشــخص املصــاب بالعــدوى محــدودة.  تبــدو مخاطــر انتقــال مــرض كوفيــد-١9 عــن طريــق ب

ــرباز يف بعــض الحــاالت،  ــد يتواجــد يف ال ــريوس ق ــة تشــري إىل أن الف ــات املبدئي ويف حــني أن التحري

ــإن انتشــاره عــرب هــذا املســار ال يشــكل إحــدى الســامت الرئيســية للفاشــية. وتعكــف منظمــة  ف

الصحــة العامليــة عــىل تقييــم البحــوث الجاريــة بشــأن طــرق انتشــار مــرض كوفيــد-١9 وســتواصل 

نــر النتائــج الجديــدة. ولكــن نظــراً إىل مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر، فإنــه يعــد ســبباً آخــر 

لتنظيــف اليديــن بانتظــام بعــد اســتخدام دورة امليــاه وقبــل تنــاول الطعــام.

أساليب الوقاية
- نظف يديك جيداً بانتظام بفركهام مطهر كحويل لليدين أو بغسلهام باملاء والصابون.

 - احتفظ مبسافة ال تقل عن مر واحد (3 أقدام) بينك وبني أي شخص يسعل أو يعطس.

- تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك.

- تأكــد مــن اتّباعــك واملحيطــني بــك ملامرســات النظافــة التنفســية الجيــدة. و ذلــك أن تغطــي فمــك 

ــل  ــن املندي ــص م ــم التخل ــس، ث ــعال أو العط ــد الس ــي عن ــل ورق ــي أو مبندي ــك املثن ــك بكوع وأنف

املســتعمل عــىل الفــور.

- إلــزم املنــزل إذا شــعرت باملــرض. إذا كنــت مصابــاً بالحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس، التمــس 

الرعايــة الطبيــة واتصــل مبقــدم الرعايــة قبــل التوجــه إليــه. واتّبــع توجيهــات الســلطات الصحيــة.

ــدم  ــديها مق ــي يس ــورة الت ــع املش ــد-١9. واتّب ــرض كوفي ــورات م ــر تط ــىل آخ ــتمرار ع ــع باس - اطل

الرعايــة الصحيــة أو الســلطات الصحيــة أو صاحــب العمــل بشــأن كيفيــة حاميــة نفســك واآلخريــن 

مــن مــرض كوفيــد-١9.

ــع باســتمرار عــىل آخــر املعلومــات عــن بــؤر تفــي عــدوى كوفيــد-١9. وتجنــب الســفر إىل  - اطّل

ــا بــداء الســكري أو بأحــد أمــراض  هــذه األماكــن قــدر اإلمــكان، خصوصــا إذا كنــت مســّناً أو مصابً

القلــب أو الرئــة.

ــة  ــى املنخفضــة الدرج ــة كالصــداع والحم ــراض خفيف ــو بأع ــك، ول ــدأت تشــعر بالتوع ــال ب - يف ح

(37.3 درجــة مئويــة أو أكــر) ورشــح خفيــف يف األنــف، اعــزل نفســك بالبقــاء يف املنــزل حتــى تتعاىف. 

وإذا تطلّــب األمــر االســتعانة بشــخص مــا إلحضــار مــا تحتــاج إليــه مــن لــوازم أو كنــت مضطــرا إىل 

الخــروج لــراء مــا تأكلــه ، فارتــد قناعــا لتجنــب نقــل العــدوى إىل أشــخاص آخريــن.
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- وإذا كنــت تعــاين مــن الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس، التمــس املشــورة الطبيــة عــىل الفــور، 

فقــد تكــون مصابــاً بعــدوى الجهــاز التنفــيس أو حالــة مرضيــة وخيمــة أخــرى. واتصــل قبــل الذهــاب 

إىل مقــدم الرعايــة وأخــربه إن كنــت قــد ســافرت أو خالطــت أي مســافرين مؤخــراً.

الحاالت األكثر تعرض للمرض
مــا زلنــا نتعــرف عــىل تأثــري املــرض عــىل النــاس، ومــع ذلــك فيبــدو أن املســنني واألشــخاص املصابــني 

بحــاالت طبيــة موجــودة مســبقاً (مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب وداء الســكري) يصابــون 

مبــرض وخيــم أكــر مــن غريهــم.

ــى البشــر مــن  ــد-19 إل هــل يمكــن أن تنتقــل عــدوى مــرض كوفي
ــي؟ ــدر حيوان مص

فريوســات كورونــا هــي فصيلــة كبــرية من الفريوســات الشــائعة بــني الخفافيــش والحيوانــات. ويصاب 

األشــخاص يف حــاالت نــادرة بعــدوى هــذه الفريوســات التــي ينقلونهــا بعــد ذلــك إىل اآلخريــن. ومــن 

األمثلــة عــىل ذلــك أن فــريوس كورونــا املســبب ملتالزمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم (ســارس) 

الــذي ارتبــط بقطــط الزبــاد، وفــريوس كورونــا املســبب ملتالزمــة الــرق األوســط التنفســية الــذي 

انتقــل عــن طريــق اإلبــل. ومل تتأكــد بعــد املصــادر الحيوانيــة املحتملــة ملــرض كوفيــد-١9. 

ــات  ــة ، تجنــب املالمســة املبــارشة للحيوان ــات الحي ــة نفســك، عندمــا تــزور أســواق الحيوان ولحامي

ولألســطح املالمســة للحيوانــات. وتأكــد مــن اتّبــاع مامرســات الســالمة الغذائيــة الجيــدة يف جميــع 

األوقــات بتوخــى العنايــة الواجبــة عنــد التعامــل مــع اللحــوم النيئــة والحليــب وأعضــاء الحيوانــات 

لتــاليف تلــوث األغذيــة غــري املطهــوة، وتجنــب تنــاول املنتجــات الحيوانيــة النيئــة أو غــري املطبوخــة 

جيــداً.
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ــي  ــق حيوان ــن طري ــد-19 ع ــرض كوفي ــاب بم ــن أن ُأص ــل يمك ه
ــف؟ األلي

هناك حاالت أصيبت فيها حيوانات وحيوانات  أليفة ملرىض مصابني بكوفيد-١9 بعدوى املرض؛

وتعمــل منظمــة الصحــة العامليــة لصحــة الحيــوان - بصفتهــا الهيئــة  الحكوميــة الدوليــة املســؤولة 

عــن النهــوض بصحــة الحيــوان  عــىل الصعيــد العاملــي - عــىل إعــداد إرشــادات تقنيــة عــن  مواضيــع 

متخصصــة تتعلــق بصحــة الحيــوان وتســتهدف  تحديــداً الخدمــات البيطريــة والخــرباء التقنيــني (مبــا 

يشــمل  مواضيــع عــن الفحــص والحجــر الصحــي)؛ هنــاك إمكانيــة النتقــال العــدوى مــن األشــخاص 

املصابــني  إىل بعــض الحيوانــات عــن طريــق املالمســة اللصيقــة. ومــا  زالــت هنــاك حاجــة إىل املزيــد 

مــن البيّنــات للتحقــق مــام إذا  كان بإمــكان الحيوانــات عمومــا والحيوانــات األليفــة نــر  املــرض؛ 

واســتناداً إىل البيّنــات املتاحــة حاليــاً، يظــل االنتقــال بــني  البــر العامــل الرئيــيس لنقــل العــدوى؛وال 

يــزال مــن الســابق ألوانــه تأكيــد مــا إذا كان بإمــكان  القطــط أن تكــون املضيــف الوســيط يف نقــل 

عــدوى كوفيــد-  ١9. 

كم من الوقت يظل الفيروس حيًا ىلع األسطح؟
ال يُعــرف عــىل وجــه اليقــني فــرتة اســتمرار الفــريوس املســبب ملــرض كوفيــد-١9 حيــاً عــىل األســطح، 

ولكــن يبــدو أنــه يشــبه يف ذلــك ســائر فريوســات كورونــا. وتشــري الدراســات إىل أن فريوســات كورونــا 

(مبــا يف ذلــك املعلومــات األوليــة عــن الفــريوس املســبب ملــرض كوفيــد-١9) قــد تظــل حيــة عــىل 

األســطح لبضــع ســاعات أو لعــدة أيــام. وقــد يختلــف ذلــك باختــالف الظــروف (مثــل نــوع الســطح 

ودرجــة الحــرارة أو الرطوبــة البيئيــة).

ــة  ــل الفــريوس وحامي ــاً، نظفــه مبطهــر عــادي لقت ــد يكــون ملوث ــا ق ــت تعتقــد أن ســطحاً م إذا كن

نفســك واآلخريــن. ونظــف يديــك بفركهــام مبطهــر كحــويل أو بغســلهام باملــاء والصابــون. وتجنــب 

ملــس عينيــك أو فمــك أو أنفــك.
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الفحوصات التي تؤكد أو تنفي وجود املرض
ميكــن إجــراء اختبــار تشــخييص لفــريوس كورونــا 2 املرتبــط باملتالزمــة التنفســية الحــادة الشــديدة يف 

حالــة االشــتباه يف اإلصابــة مبــرض فــريوس كورونــا 20١9 (كوفيــد-١9) ميكــن القيــام بــه مــن خــالل 

الفحــص الرسيــري باإلضافــة إىل الفحوصــات املتعمقــة (التصويــر املقطعــي املحوســب).

 ميكــن إجــراؤه عــن طريــق اختبــارات تفاعــل البوليمرييــز املتسلســل (PCR) للكشــف عــن الحمــض 

الريبــوزي الفــريويس RNAعــن طريــق تفاعــل البلمــرة التسلســيل للنســخ العكــيس. أو عــن طريــق 

االختبــارات املصليــة، تســتفيد مــن مجموعــات اختبــار األجســام املضــادة مقايســة امتصاصيــة مناعية 

لإنزيــم املرتبــط للكشــف عــن وجــود األجســام املضــادة التــي ينتجهــا الجهــاز املناعــي عنــد اإلصابــة 

ــام مــن التعــرض  بالعــدوى، وتظهــر هــذه األجســام املضــاّدة بعــد فــرتة وجيــزة تقــارب العــرة أي

للفــريوس. حيــث نقــوم بإجــراء اختباريــن ELISAضــد بروتينــني مختلفني ينتجهــام الفــريوس. إذا كان 

أي مــن االختباريــن إيجابيًــا، يتــم إجــراء اختبــار فحــص التحديدالدقيــق لتأكيــد النتيجــة اإليجابيــة.
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إرشادات وقائية عامة
١. االلتزام باملنزل وعدم املغادرة إال للرضورة.

ــة  ــزام بارتــداء كاممــة عنــد مغــادرة املنــزل، لحاميتــك وحاميــة أرستــك مــن مخاطــر اإلصاب 2. االلت

ــا. بفــريوس كورون

3. املحافظة عىل التباعد االجتامعي، وعدم التواجد يف األماكن املزدحمة.

ــون، أو  ــاء والصاب ــدي بامل ــة عــىل غســل األي ــن خــالل املداوم ــدي م ــة األي ــىل نظاف ٤. املحافظــة ع

ــون. ــاه وصاب ــر مي ــدم توف ــن يف حــال ع ــر الكحــويل لليدي باســتخدام املطه

5. ال تالمــس منطقــة الوجــه أو الفــم أو األنــف إال بأيــٍد نظيفــة، ألن املدخــل الوحيــد للفــريوس هــو 

عــن طريــق الجهــاز التنفــيس.

ــه  ــص من ــعال، وتخل ــس أو الس ــد العط ــي عن ــل ورق ــتخدم مندي ــس، اس ــآداب العط ــزام ب 6. االلت

ــال العطــس أو الســعال           ــون، ويف ح ــاء والصاب ــك بامل ــم غســل يدي ــن ث ــات وم ــلة نفاي ــرب س يف أق

الــال إرادي اســتخدم منطقــة الكــوع عنــد العطــس حتــى ال ينتــر الــرذاذ عــىل األســطح املحيطــة.

ــالت  ــاء، وآالم يف العض ــب واإلعي ــعور بالتع ــرارة، والش ــاع الح ــل ارتف ــراض مث ــعورك بأع ــد ش 7. عن

ــة 103. ــوزارة الصح ــاين ل ــم املج ــىل الرق ــل ع ــس ، اتص ــة يف التنف ــل أو صعوب واملفاص

8. عنــد مخالطتــك ألحــد املصابــني أو املشــتبه بإصابتهــم بفــريوس كورونــا، اتصــل مبــارشة عــىل الرقــم 

املجــاين لــوزارة الصحة.

9. حافظ عىل نظافة املنزل، وتغيري الهواء داخله من خالل فتح النوافذ لتجديد الهواء.
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تعريف الحالة املشتبه بإصابتها بفيروس كورونا املستجد

يجب التحقق من األعراض والبيانات التالية للمرىض املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا:

أ - حرارة مرتفعة أكر من 38 درجة. مصاحبة لبعض األعراض التالية:

• سعال جاف (كحة جافة) 

• الشعور بتعب شديد

• صعوبة يف التنفس وآالم يف الصدر

• ظهور عالمات التهاب رئوي عىل صور األشعة (بحيث يكون متشابه يف كال الرئتني)

• آالم يف املفاصل والعضالت

• احتقان يف الحلق

• صداع شديد

• إسهال او قيء

ب - أن يكــون قــادم  مــن الخــارج عــرب املعابــر خــالل مــدة ١٤ يومــاً، أو مخالطــاً ألحــد القادمــني مــن 

الخــارج ملــدة مامثلة

ت - أن يكون مخالطاً ملصاب بفريوس كورونا خالل مدة ١٤ يوماً

ث - يف حال انتشار الوباء داخل املجتمع يتم استثناء الفقرة »ب«
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سياسات وإجراءات
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Code:

IC - 01

اسم السياسة

سياسات ارتداء الواقيات الشخصية

املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

 جميع األنشطةكافة العاملنياملنطقة اإلدارية
ال يوجد داٍع الرتداء 

أي واقيات شخصية

 منطقة الوصول

 والفحص األويل

والثانوي

الطاقم

منطقة الفحص األويل، فحص حرارة 

الوافدين، دون التعامل املبارش معهم.

الحفاظ عىل مسافة 

ال تقل عن ١مرت 

ارتداء كاممة 

جراحية، واقي 

للوجه والعينني، زي 

الوقاية الكامل ، أو 

مريول طبي أحادي 

االستخدام

الفحص الثانوي ويشمل الحصول عىل 

بيانات الوافدين الذين يعانون من ارتفاع 

درجة الحرارة ملعرفة التفاصيل عن 

أماكن تواجدهم قبل القدوم إىل املعرب، 

واالستفسار عن التاريخ املريض وأي 

أعراض اخرى

كاممة طبية 

جراحية، كفات 

نظيفة، واقي 

للوجه والعينني، زي 

الوقاية الكامل ، أو 

مريول طبي أحادي 

االستخدام

سياســات ارتــداء الواقيــات الشــخصية عنــد التعامل مع املســافرين 
ىلع املعابــر  أو اماكــن الحجــر الصحي.
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

 منطقة الوصول

 والفحص األويل

والثانوي

عامل النظافة

تنظيف املكان الذي تواجد به الوافد 

والذي ظهرت عليه عالمات حرارة 

مرتفعة، ومكان استقباله واملكان الذي 

تم خالله أخذ البيانات

كاممة طبية جراحية

كفات شديدة 

التحمل (مثل كفات 

املطبخ)

 

واقي للعينني (يف 

حال هناك خطر 

التعرض للمواد 

الكيميائية الخاصة 

بالتنظيف)

مريول 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

العزل املؤقت 

داخل صالة 

الوصول

الطواقم

الدخول ملنطقة العزل املؤقت داخل 

صالة الوصول دون التعامل مع املشتبه 

بإصابته بفريوس كورونا

الحفاظ عىل مسافة 

ال تقل عن ١مرت

 

كاممة طبية جراحية

الطواقم الصحية 

ومقدمي الخدمة 

الصحية

الدخول ملنطقة العزل املؤقت داخل 

صالة الوصول والتعامل مع املشتبه 

بإصابته بفريوس كورونا من خالل 

مساعدته أو تقديم أي خدمة مبارشة

كاممة طبية 

جراحية، قفازات 

طبية، واقي للوجه 

وللعينني، زي وقاية 

كامل أو مريول 

أحادي االستخدام، 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل.
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

غرف الحجر 

الصحي

مقدمو الخدمة 

الصحية

التعامل املبارش مع املحجورين يف املوقع، 

دون مالمسته أو تقديم خدمة متريضية 

او طبية

كاممة طبية 

جراحية، قفازات 

طبية، واقي للوجه 

وللعينني، زي وقاية 

كامل أو مريول 

أحادي االستخدام، 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل.

عامل النظافة

تنظيف غرف النزالء أو بعد خروجهم 

منها نهائياً

مالحظة: عند تنظيف الغرفة يف وجود 

النزيل املحجور يجب أن يغادر النزيل 

غرفة الحجر لحني االنتهاء من تنظيف 

الغرفة.

كاممة طبية جراحية

كفات شديدة 

التحمل (مثل كفات 

املطبخ) 

واقي للعينني (يف 

حال هناك خطر 

التعرض للمواد 

الكيميائية الخاصة 

بالتنظيف)

مريول 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل.
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ــريوس  ــا بف ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م ــد التعام ــخصية عن ــات الش ــداء الواقي ــات ارت سياس

ــريوس: ــة بالف ــا أو مصاب كورون

املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

منطقة الفرز

 مقدمو الخدمة

الصحية

 إجراء الفرز للمرىض دون التعامل املبارش

معهم

الحفاظ عىل مسافة 

ال تقل عن ١ مرت

ارتداء كاممة طبية 

جراحية

 مريض لديه أعراض

 التهابات الجهاز

التنفيس

جميع األنشطة

املحافظة عىل 

مسافة ال تقل عن ١ 

مرت عن اآلخرين.

ارتداء كاممة 

طبية جراحية 

عند االختالط مع 

أشخاص آخرين

 مريض ليس لديه

 أعراض التهابات

الجهاز التنفيس

جميع األنشطة
ال يوجد داٍع الرتداء 

أي واقيات شخصية
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

أماكن االنتظار

 مريض لديه أعراض

 التهابات الجهاز

التنفيس

جميع األنشطة

ارتداء كاممة طبية 

جراحية عند االختالط 

مع أشخاص آخرين.

ينقل املريض إىل 

مكان مخصص 

بانتظار املرىض 

املصابني بالتهابات 

الجهاز التنفيس.

ويف حال عدم وجود 

مكان مخصص، يجب 

أن ال تقل املسافة 

بينه وبني أي شخص 

آخر عن ١ مرت وان 

يلتزم بارتداء الكاممة 

الطبية الجراحية.

 مريض ليس لديه

 أعراض التهابات

الجهاز التنفيس

جميع األنشطة
ال يوجد داٍع الرتداء 

أي واقيات شخصية.

 غرف الفحص

والكشف

 مقدمو الخدمة

الصحية

إجراء الكشف الطبي عىل مريض مصاب 

بأعراض التهاب الجهاز التنفيس. أو 

تقديم خدمة مبارشة له.

كاممة طبية جراحية

مريول طبي 

كفات طبية نظيفة

واقي العينني (نظارة 

واقية)
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

 غرف الفحص

والكشف

 مقدمو الخدمة

الصحية

إجراء الكشف الطبي عىل مريض ليس 

لديه أعراض التهابات الجهاز التنفيس.

يلتزم بارتداء 

الواقيات الشخصية 

وفقاً لالحتياطات 

القياسية ومبا 

يتناسب مع طبيعة 

اإلجراء املراد القيام 

به للمريض.

 مريض لديه أعراض

 التهابات الجهاز

التنفيس

جميع األنشطة

ارتداء كاممة 

طبية جراحية 

عند االختالط مع 

أشخاص آخرين.

 مريض ليس لديه

 أعراض التهابات

الجهاز التنفيس
جميع األنشطة

ال يوجد داٍع الرتداء 

أي واقيات شخصية

عامل النظافة

بني كل مريض ومريض التي تظهر عليه 

أعراض التهابات الجهاز التنفيس أو بعد 

املريض الذي تلقى الخدمة

كاممة طبية جراحية

كفات شديدة 

التحمل ( مثل 

كفات املطبخ)

واقي للعينني ( يف 

حال هناك خطر 

التعرض للمواد 

الكيمياوية الخاصة 

بالتنظيف)

مريول 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل.
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

الغرف اإلدارية

 كافة الطواقم

 مبا فيها مقدمي

الخدمة الصحية

 خدمات إدارية، ليست عىل اتصال

 باملرىض املصابني بأعراض التهابات الجهاز

التنفيس

ال يوجد داٍع الرتداء 

أي واقيات شخصية

غرف الفحص 

الخاصة 
بعيادات 
األسنان، 
العنايات 

املركزة، أطباء 
وفنيي التخدير، 

وعيادات 
األنف واألذن 

والحنجرة

 مقدمو الخدمة

الصحية

إجراءات وتدخالت عىل مريض مصاب 

بأعراض التهاب الجهاز التنفيس، مع 

وجود احتامل لتناثر لجزيئات صغرية 

من االفرازات مثل ( وضع انبوب تنفس 

صناعي، تشفيط ملريض عىل جهاز تنفس 

صناعي، التعامل مع فتحة خارجية 

بالقصبة الهوائية ، حفر أو تنظيف 

األسنان، فحص منطقة الفم والبلعوم، 

إجراء منظار للجهاز التنفيس.

كاممة عالية الكفاءة 

(  N95 )

مريول طبي 

كفات طبية نظيفة

واقي العينني (نظارة 

واقية)

إجراءات وتدخالت عىل مريض ليس 

لديه أعراض التهابات الجهاز التنفيس.

يلتزم بارتداء 

الواقيات الشخصية 

وفقا لالحتياطات 

القياسية ومبا 

يتناسب مع طبيعة 

اإلجراء املراد القيام 

به للمريض.

إجراء الكشف الطبي عىل مريض 

مصاب بأعراض التهاب الجهاز التنفيس، 

أو تقديم خدمة مبارشة للمريض، 

دون احتامل تناثر جزيئات صغرية من 

اإلفرازات.

كاممة طبية جراحية

مريول طبي أو زي 

وقاية كامل

كفات طبية نظيفة

واقي العينني (نظارة 

واقية)
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

غرف الفحص 

الخاصة 
بعيادات 
األسنان، 
العنايات 

املركزة، أطباء 
وفنيي التخدير، 

وعيادات 
األنف واألذن 

والحنجرة

عامل النظافة

بني كل مريض ومريض التي تظهر عليه 

أعراض التهابات الجهاز التنفيس أو بعد 

املريض الذي تلقى الخدمة

كاممة طبية جراحية

كفات شديدة 

التحمل ( مثل 

كفات املطبخ)

واقي للعينني ( يف 

حال هناك خطر 

التعرض للمواد 

الكيمياوية الخاصة 

بالتنظيف)

مريول 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل.
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

غرف مبيت 
املرضى

 مقدمو الخدمة

الصحية

تقديم خدمة مبارشة ملريض مصاب 

بأعراض التهاب الجهاز التنفيس،  

أو فريوس كورونا

كاممة طبية جراحية

مريول طبي 

كفات طبية نظيفة

واقي العينني (نظارة 

واقية)

عامل النظافة
تنظيف غرف ملرىض مصابني بفريوس 

كورونا

كاممة طبية جراحية

كفات شديدة 

التحمل ( مثل 

كفات املطبخ)

واقي للعينني ( يف 

حال هناك خطر 

التعرض للمواد 

الكيمياوية الخاصة 

بالتنظيف)

مريول 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل.

الزوار

(األفضل عدم 

السامح بالزيارة ويف 

حال تعذر األمر، 

تكون الزيارة لعدد 

محدود ومن درجة 

القرابة األوىل)

الدخول لغرف مصابني بفريوس كورونا

كاممة طبية جراحية

مريول طبي

كفات طبية نظيفة

األقسام الداخلية:
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

املمرات خارج 
غرف املرىض 

واملناطق العامة 
داخل األقسام 

واملستشفى

كافة الطواقم 

العاملة مبا فيها 

مقدمي الخدمة 

الصحية.

أي نشاطات ال يوجد بها اتصال مع 

مرىض مصابني بفريوس كورونا 

ال يوجد داٍع الرتداء 

أي واقيات شخصية.

سيارات 
اإلسعاف والنقل

مقدمو الخدمة 

الصحية

نقل مريض مشتبه بإصابته بفريوس 

كورونا إىل املستشفى أو من مستشفى 

إىل مستشفى آخر

كاممة طبية جراحية

مريول طبي 

كفات طبية نظيفة

واقي العينني (نظارة 

واقية)

السائق

فقط قيادة السيارة ووجود حاجز فاصل 

متاماً  بني منطقة املريض والسائق

كاممة طبية 

جراحية.

فقط قيادة السيارة وعدم وجود حاجز 

فاصل متاماً  بني منطقة املريض والسائق 

واملسافة أقل من ١ مرت

ارتداء كاممة طبية 

جراحية. قفازات 

طبية، واقي للوجه 

وللعينني، زي وقاية 

كامل أو مريول 

أحادي االستخدام.

تحميل وتنزيل مريض يشتبه بإصابته 

بفريوس كورونا أو مساعدته يف الصعود 

والنزول من سيارة النقل

كاممة طبية جراحية

مريول طبي

كفات طبية نظيفة

واقي العينني (نظارة 

واقية)
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املكان
 املستهدفون
 من املوظفين

أو املرضى
األنشطة

 أنواع الواقيات
 الشخصية
واإلجراءات

سيارات 
اإلسعاف والنقل

عامل النظافة

بني كل مريض ومريض التي تظهر عليه 

أعراض التهابات الجهاز التنفيس أو بعد 

املريض الذي تلقى الخدمة

كاممة طبية جراحية

كفات شديدة 

التحمل ( مثل 

كفات املطبخ)

واقي للعينني ( يف 

حال هناك خطر 

التعرض للمواد 

الكيمياوية الخاصة 

بالتنظيف)

مريول 

حذاء مطاطي 

يغطي القدم 

بالكامل.

املخترب
أخصائيو التحاليل 

الطبية

التعامل مع عينات اإلفرازات التنفسية 

(البلغم)

كاممة طبية جراحية

مريول طبي

كفات طبية نظيفة

-واقي العينني (عند 

احتامل انسكاب 

عينات البلغم)
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طريقة ارتداء وسائل الوقاية الشخصية
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Code:

IC - 02

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل ىلع املعابر 

السياسة: يجب االلتزام بالسياسات الخاصة بالتعامل مع العائدين عرب املعابر الحدودية.
مقدمة: 

تهــدف هــذه السياســة إىل منــع انتشــار أو انتقــال فــريوس كورونــا إىل املجتمــع، وذلــك وفــق عــدة 

إجــراءات يتــم اتخاذهــا عــىل املعابــر، الهــدف منهــا حاميــة املجتمــع وضــامن ســالمته وســالمة البيئــة 

والحــد أو منــع انتشــار فــريوس كورونــا داخــل املجتمــع. يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة 

ــد قــدوم  ــؤدي إىل انتشــار العــدوى عن ــي قــد ت ــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات الت العــدوى و املراقب

العائديــن عــرب املعابــر الحدوديــة.

اإلجراءات:
١. يجــب عــىل كل العاملــني يف مداخــل املعابــر وصــاالت الوصــول االلتــزام بارتــداء الواقيــات 

الشــخصية: (زي حاميــة كامــل أو مريــول طبــي أحــادي االســتخدام، كاممــة طبيــة جراحيــة، واقــي 

للوجــه والعينــني) باإلضافــة إىل ارتــداء كفــات طبيــة ملــن يالمــس العائديــن أو وثائــق الســفر إلنهــاء 

ــات  ــول بالكف ــع التج ــاء، ومين ــور االنته ــارشة ف ــة مب ــات الطبي ــذه الكف ــع ه ــم خل ــالت، ويت املعام

ــة ألنهــا قــد تســبب نقــل العــدوى. الطبي

2. يتــم توزيــع كاممــات عــىل كافــة العائديــن عنــد وصولهــم مــن الجانــب اآلخــر وقبــل دخولهــم إىل 

صــاالت االنتظــار يف املعابــر إلمتــام إجــراءات الدخــول.

3. املحافظــة عــىل التباعــد بــني املســافرين ســواء يف أماكــن االنتظــار أو انهــاء اإلجــراءات الخاصــة 

عنــد العــودة مــن الخــارج.
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٤. يتــم إجــراء فحــص الحــرارة لــكل العائديــن مــن الخــارج عنــد مدخــل صــاالت الوصــول للتأكــد 

مــن عــدم وجــود أعــراض ارتفــاع يف درجــة الحــرارة.

5. العائــدون الذيــن تظهــر عليهــم عالمــات اإلعيــاء أو ارتفــاع يف درجــة الحــرارة يتــم عزلهــم عــن 

باقــي العائديــن ووضعهــم يف منطقــة انتظــار منفصلــة.

6. يتــم تحويــل املشــتبه بإصابتهــم إىل أماكــن عــزل مخصصــة إىل حــني أخــذ عينــات ومعرفــة نتائجها، 

وتســتكمل اإلجــراءات بنــاًء عــىل النتائــج املخربية.

7. يتــم توزيــع منشــورات تثقيفيــة حــول اإلصابــة بفــريوس كورونــا، وكذلــك منشــور يوضــح 

اإلجــراءات التــي ســوف يتــم العمــل بهــا وفــق توصيــات وزارة الصحــة الفلســطينية

8. يتــم تقييــم وفــرز العائديــن حســب الســن والوضــع الصحــي أو العائــيل ، ويتــم توزعيهــم عــىل 

أماكــن الحجــر مبــا يتناســب مــع طبيعــة كل حالــة عــىل حــدة.

ــد  ــة بع ــة البيئ ــكان حســب السياســات واإلجــراءات الخاصــة بنظاف ــري امل ــف وتطه 9. يجــب تنظي

ــن. ــن العائدي ــة م ــتقبال كل مجموع اس

١0. يجــب اتبــاع سياســات وإجــراءات التعامــل مــع النفايــات حســب سياســات وإجــراءات التعامــل 

مــع النفايــات الطبيــة املوضحــة يف سياســة الحجــر الصحــي.
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Code:

IC - 03

اسم السياسة

سياسات وإجراءات مراكز الحجر الصحي

ــي  ــزام بسياســة مراكــز الحجــر الصحــي، والتــي تشــمل املواصفــات الت السياســة: يجــب االلت
تتناســب مــع معايــري الحــد أو منــع انتشــار العــدوى .

مقدمة:
• بعــد انتشــار جائحــة كورونــا عــىل مســتوى العــامل، والخطــر الــذي يهــدد املجتمعــات نتيجــة هــذه 

ــك  ــدد بذل ــات، وته ــرية يف املجتمع ــداد كب ــات بأع ــن تســجيل إصاب ــا م ــب عليه ــا يرتت الجائحــة وم

حياتهــم بســبب رسعــة االنتشــار الكبــري للعــدوى، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن احتيــاج عــدد كبــري 

مــن اإلصابــات إىل الرعايــة الصحيــة يف املستشــفيات والتــي تعجــز دول كــربى عــن اســتيعاب هــذه 

األعــداد الكبــرية يف مستشــفياتها.

ــا  ــا املســتجد، فإنن ــث عــن جائحــة كورون ــة عــىل كل إجــراء والحدي ــد دراســة املخاطــر املرتتب • عن

نجــد أن أكــرب خطــر ممكــن حدوثــه، هــو انتشــار الوبــاء داخــل املجتمــع وعــدم القــدرة عــىل تقديــم 

الخدمــات والرعايــة الصحيــة للمجتمــع يف ظــل االنتشــار الواســع للوبــاء.

• إن أهــم اإلجــراءات االحرتازيــة الواجــب اتخاذهــا ملنــع تفــي الوبــاء يف املجتمعــات هــو الحجــر 

ــي يف  ــي الزام ــر صح ــزيل، وحج ــي من ــر صح ــمني: حج ــي إىل قس ــر الصح ــم الحج ــي، وينقس الصح

مراكــز معــدة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة.

• ومــن خــالل املتابعــة الوثيقــة للحجــر الصحــي، فــإن الحجــر اإللزامــي هــو األكــر كفــاءة يف الحــد 

مــن انتشــار العــدوى، وحاميــة املجتمــع مــن مخاطــر انتشــار الوبــاء.

• تهــدف هــذه السياســة إىل توفــري بيئــة آمنــة للحجــر تتناســب مــع املعايــري الخاصــة مبنــع انتقــال 

العــدوى ســواء عــىل مســتوى املحجوريــن أو انتقالهــا إىل املجتمــع، وذلــك مــن خــالل ضوابــط يتــم 

العمــل بهــا، وكذلــك توفــري األماكــن األكــر مالءمــة الســتخدامها للحجــر الصحــي لكافــة العائديــن 

مــن الخــارج.

معايــري الحجــر الصحــي: تــم تصنيــف املعايــري بنــاًء عــىل دراســة املخاطــر واإلمكانيــات املتاحــة لــدى 

كل دولــة أو مجتمــع لحاميــة املواطنــني، بحيــث يتــم اختيــار مــكان الحجــر مبــا يتوفــر مــن إمكانيــات 

للقــدرة عــىل اســتيعاب القادمــني مــن الخــارج واملحتمــل إصابتهــم بفــريوس كورونــا املســتجد.
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تصنيف الحجر الصحي:

1. الحجر الصحي املثايل: حجر كل شخص يف غرفة منفصلة.

2. الحجــر الصحــي محــدود املخاطــر: حجــر لعــدد يــرتاوح مــن ٤ - ١0  أشــخاص يف جنــاح أو شــقة 

ســكنية.

ــخص،  ــن 20 – ١00 ش ــرتاوح م ــدد ي ــر لع ــع: حج ــىل املجتم ــراً ع ــل خط ــي األق ــر الصح 3. الحج

ــار  ــا الخدمــات مشــرتكة، وهــذا الخي يف مجموعــة مــن الصــاالت أو الغــرف املدرســية، وتكــون فيه

ــر األماكــن والتكاليــف  ــة توف ــد مــن املجتمعــات محــدودة الدخــل، مــن ناحي يتناســب مــع العدي

ــني  ــات ب ــرت إصاب ــو ظه ــام ل ــداً في ــدود ج ــات مح ــاق اإلصاب ــون نط ــر، ويك ــىل الحج ــة ع املرتتب

ــة مــن خــالل توزيــع  املحجوريــن، ويتــم اتخــاذ إجــراءات رسيعــة يف حــال اكتشــاف حــاالت مصاب

ــات. ــن داخــل هــذا املــكان إىل حجــر صحــي محــدود املخاطــر، للحــد مــن اإلصاب ــة املحجوري كاف

متطلبات أماكن الحجر الصحي: مبا يتناسب مع عدد املحجورين، حيث يتوفر بها:

ــن، ويضمــن الســالمة  ــة للمحجوري ــة الصحي ــاه ومــكان لالســتحامم، يتناســب مــع الحال ١. دورة مي

ــاء االســتخدام. أثن

2. مساحة للنوم (أرسة تناسب جميع األعامر، ومريحة للنوم)، ومساحة للحركة.

3. كافة االحتياجات الالزمة للنظافة الشخصية، والواقيات الشخصية. 

٤. الخدمات األساسية  (طعام، رشاب، نظافة).

5.  كل االحتياجات الكاملية من وسائل االتصاالت والتواصل والتسلية لقضاء مدة الحجر.

6. منشــورات تحتــوي عــىل مجموعــة مــن التعليــامت والتوصيــات واإلرشــادات الخاصــة بتعريــف 

وبــاء كورونــا واألعــراض وطــرق انتقــال العــدوى وأرقــام االتصــال بالخدمــة الصحيــة للحصــول عــىل 

الدعــم الصحــي، والنفــيس، والتبليــغ يف حــال ظهــور أي أعــراض.
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القوى العاملة:

1. طواقــم طبيــة: يجــب أن يتوفــر يف املــكان عــدد مناســب مــن الطواقــم الطبيــة ملتابعــة الحالــة 

الصحيــة للمحجوريــن، وتقييــم املحجوريــن وتقديــم كافــة الخدمــات الطبيــة الالزمــة.

2. طواقــم أمنيــة: لتوفــري األمــن يف املــكان ومنــع الدخــول إىل مركــز الحجــر إال لألشــخاص املســموح 

ــع  ــك من ــات أساســية، وكذل ــم الدعــم اللوجســتي مــن طعــام ورشاب ومتطلب لهــم بالدخــول لتقدي

خــروج املحجوريــن مــن املــكان إال بعــد انتهــاء فــرتة الحجــر التــي تحددهــا وزارة الصحــة.

3. طواقــم خدماتيــة: تتــوىل هــذه الطواقــم توزيــع الطعــام والــراب عــىل املحجوريــن وتوفــري كل 

مــا يلــزم مــن االحتياجــات األساســية مــن أدوات النظافــة الشــخصية، ومتطلبــات خاصــة تلبــي حاجــة 

املحجوريــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أو األطفــال.

4. طواقــم النظافــة: تتــوىل هــذه الطواقــم نظافــة وتطهــري املــكان وجمــع النفايــات يف مركــز الحجــر، 

ونقلهــا إىل مــكان التخزيــن املؤقــت داخــل املركــز، واملعالجــة األوليــة للنفايــات.

اإلجراءات:

ــل  ــن العــدوى، قب ــة م ــق الســالمة والوقاي ــل فري ــن قب ــز الحجــر م ــم مرك ــم تقيي 1. يجــب ان يت

ــة. ــات الالزم ــكان للحجــر ووضــع التوصي ــة امل ــدى مالءم ــىل م ــز، لالطــالع ع ــاح املرك افتت

2. اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا مــع العاملــن يف أماكــن الحجــر: تطبــق هــذه اإلجــراءات عــىل 

كافــة مقدمــي الخدمــة داخــل مراكــز الحجــر الصحــي وتشــمل: )موظفــو وزارة الصحــة، األمــن، 

التنميــة االجتامعيــة، وعــامل النظافــة(، بحيــث يتــم حجــر كل العاملــن يف مراكــز الحجــر إىل حــن 

انهــاء الحجــر للعائديــن أو اســتبدال الطواقــم العاملــة.

أ . يتــم اختيــار الطواقــم الخاصــة لتقديــم الخدمــات يف مراكــز الحجــر مــن فئــة الشــباب واملعافــني 

مــن أي امــراض تؤثــر عــىل املناعــة أو أمــراض مزمنــة.

ب . يجــب أن تكــون جميــع الطواقــم حاصلــة عــىل تدريــب مــن فــرق الســالمة ومكافحــة العــدوى، 

ــر،  ــرتة الحج ــالل ف ــن خ ــع العائدي ــل م ــة بالتعام ــراءات الخاص ــات واإلج ــىل السياس ــم ع لتعريفه

ــات. ــع الواقي ــداء وخل ــات ارت ــك آلي وكذل

ت . يتــم حجــر العاملــني الذيــن تــم اســتبدالهم قبــل انهــاء فــرتة حجــر العائديــن يف مــكان مخصــص 

ــر،  ــة الحج ــخ بداي ــن تاري ــابع م ــوم الس ــوم األول والي ــة يف الي ــم عين ــذ منه ــام، وتؤخ ــدة 7 أي ومل

(مــروط: بــأن يكــون العاملــني عــىل التــزام كامــل بالواقيــات الشــخصية أثنــاء تقدميهــم الخدمــة يف 

مركــز الحجــر).



40
دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

ث . يتــم انهــاء الحجــر للعاملــني بــدون إجــراء فحــص PCR يف حــال كانــت نتائــج جميــع العائديــن 

يف مركــز الحجــر ســلبية وتاريــخ حجرهــم موحــد.

ج . يتــم انهــاء الحجــر للعاملــني يف حــال كانــت نتائجهــم ســلبية بعــد انقضــاء فــرتة الحجــر املحــدد 

مبــدة 7 أيــام.

ح . مينــح العاملــني يف مراكــز الحجــر بعــد االنتهــاء مــن فــرتة الحجــر اجــازة مدفوعــة األجــر ملــدة 

١٤ يومــاً.

3. االجراءات التي يتم اتباعها مع املحجورين: 

أ . يجب التعامل مع كل املحجورين عىل أنهم مصابون خالل فرتة الحجر.

ــح  ــور يوض ــك منش ــا، وكذل ــريوس كورون ــة بف ــول اإلصاب ــة ح ــورات تثقيفي ــع منش ــب توزي ب . يج

ــطينية ــة الفلس ــات وزارة الصح ــق توصي ــا وف ــل به ــم العم ــوف يت ــي س ــراءات الت اإلج

ت . حجــر العائديــن ملــدة تــرتاوح مــا بــني 2١ يومــاً اىل 28 يومــاً وذلــك اعتــامداً عــىل توفــر مــواد 

ــن. الفحــص وإجــراء الفحوصــات للعائدي

ــخ  ــن تاري ــس م ــع أو الخام ــوم الراب ــص يف الي ــراء الفح ــن إلج ــن العائدي ــة م ــذ عين ــب أخ ث . يج

ــول. ــخ الوص ــن تاري ــوم 20 م ــص يف الي ــاد الفح ــه، ويع وصول

ج . الحــاالت التــي تظهــر نتائجهــا إيجابيــة يف فحــص PCR، يتــم إجــراء عمليــة تقــيص عــن املخالطــني 

للمصــاب ومــن ثــم يتــم تحويــل املصــاب إىل مستشــفى الوبائيــات للعالج.

ح . يتــم انهــاء الحجــر للعائديــن يف حــال كانــت نتائــج الفحوصــات لفــريوس كورونــا ســلبية وفــق 

البنــد رقــم (ث). 

خ . توزيع نرات وتوصيات وزارة الصحة عند انتهاء فرتة الحجر.

4. اإلجراءات التي يتم التعامل بها مع املخالطن ملرىض مصابن بفريوس كورونا:

املخالــط: هــو كل شــخص خالــط حالــة مؤكــد إصابتهــا مبــرض كوفيــد ١9 مــن خــالل االتصــال املبــارش 

أو اإلقامــة مــع الشــخص املصــاب، دون ارتــداء الواقيات الشــخصية املناســبة. 

أ .  يحجر املخالطني ملدة 2١ يوماً من تاريخ املخالطة.

ب . يتــم عمــل الفحــص PCR يف اليــوم الرابــع مــن تاريــخ املخالطــة، ويف حــال كانــت النتيجــة ســلبية 

يســتمر اســتكامل فــرتة الحجر 

ت . يكرر فحص PCR يف اليوم 20 من بداية الحجر.

ث . يف حال كانت إحدى النتائج إيجابية يتم نقل املصاب إىل مستشفى الوبائيات للعالج.

ج . يف حال كانت النتائج سلبية يتم انهاء الحجر الصحي يف اليوم 2١ من تاريخ بداية الحجر.

ح . يف حال عدم توفر الفحص طوال فرتة الحجر يستمر الحجر ملدة 28 يوماً .
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5.  يجب اتباع سياساسات وإجراءات تنظيف البيئة، لتنظيف وتطهري البيئة.

6. تعتــرب كافــة النفايــات الناتجــة عــن مراكــز الحجــر، نفايــات غــري عاديــة، وذلــك لوجــود احتامليــة 

ــن  ــة م ــاذ مجموع ــه يجــب اتخ ــرض، وعلي ــل للم ــن شــخص حام ــن املحجوري ــن ضم ــون م أن يك

اإلجــراءات التــي توفــر درجــة مــن األمــان، وتحــد مــن انتشــار العــدوى. 

أ . يجــب توزيــع أســالل للنفايــات يف كافــة غــرف املحجوريــن ويتــم وضــع أكياس بالســتيكية تتناســب 

مــع حجم الســلة.

ب . يتــم جمــع النفايــات مــن غــرف املحجوريــن مــرة أو مرتــني يوميــاً، وتنقــل بواســطة عربــة كبــرية 

بعجلتــني مــن جانــب واحــد ويوجــد لهــا غطــاء.

ت . يجــب أن تحتــوي كل عربــة عــىل كيــس كبــري يتناســب مــع حجــم العربــة الناقــة، ويتــم إغالقــه 

بإحــكام عنــد امتالئــه إىل الثلثــني.

ث . تنقــل األكيــاس الكبــرية إىل مــكان تجميــع النفايــات داخــل أســوار الحجــر وتوضــع داخــل حاويــة، 

يتــم رش األكيــاس مــن الخــارج بكلــور برتكيــز ١000 جــزء باملليــون.

ج . يتــم االحتفــاظ بالنفايــات مــن لحظــة رشــها بالكلــور ملــدة 2٤ ســاعة، ومينــع وضــع أي نفايــات 

أخــرى عليهــا.

ــق  ــا وف ــل معه ــع، ويعام ــة للتجمي ــرى مخصص ــة أخ ــدة يف حاوي ــات جدي ــع أي نفاي ــم وض ح . يت

ــابقة. ــوات الس الخط

خ . تنقل النفايات من مراكز الحجر حسب النظام وتنقل اىل االماكن املخصصة للمعالجة.

د . تتم املعالجة بالطمر ، او التخزين ملدة 3 أيام ومن تم التخلص منها يف املكبات النهائية.

ــات  ــق السياس ــا وف ــات ومعالجته ــات وإجــراءات التعامــل مــع املفروش ــاع سياس 7. يجــب اتب

ــن. ــروج املحجوري ــد خ ــاء وبع ــة، أثن املوضح
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Code:

IC - 04

اسم السياسة
السياسات الخاصة بالتصميم والحركة 

بمستشفى الوبائيات

ــفى  ــة مبستش ــة الداخلي ــكان والحرك ــامري للم ــم املع ــة بالتصمي ــات الخاص ــة: السياس السياس
ــات. الوبائي

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل املحافظــة عــىل ســالمة العاملــني، وســالمة فــرق الدعــم وســالمة املجتمــع 

مــن خــالل وضــع مســارات مخصصــة للحركــة مــن وإىل مستشــفى الوبائيــات مــع وجــود فواصــل 

ماديــة بــني كل منطقــة وأخــرى، وذلــك ملنــع التلــوث والحــد مــن اإلصابــات بــني الطواقــم العاملــة 

داخــل مستشــفى الوبائيــات . يجــب االلتــزام بتوصيــات مكافحــة العــدوى بهــذا الخصــوص للحفــاظ 

عــىل ســالمة املجتمــع وســالمة العاملــني داخــل هــذه املنشــأة أثنــاء تأديتهــم للعمــل.

مكونات مستشفى الوبائيات:
ــا إال  ــروج منه ــول أو الخ ــمح الدخ ــة ال يس ــة مغلق ــات منطق ــفى الوبائي ــون مستش ــب أن تك يج

بضوابــط وذلــك للوصــول إىل أعــىل درجــة مــن األمــان، ولذلــك يجــب تقســيم املستشــفى إىل عــدة 

مناطــق وتحديــد املســارات مــن كل منطقــة إىل أخــرى، مبــا يضمــن الحــد مــن االختــالط والحفــاظ 

عــىل أكــرب قــدر مــن األمــان وســوف نوضــح املناطــق واملســارات مــن خــالل التــايل:

• املنطقة A : هي املنطقة املخصصة للسكن الخاص بالعاملن.

• املنطقة B : هي منطقة اإلمداد والدعم اللوجستي للمستشفى.

• املنطقة C : هي املنطقة املخصصة ملكوث وعالج املرىض املصابن بفريوس كورونا.
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ــل  ــا داخ ــب اتباعه ــي يتوج ــارات الت ــق واملس ــح املناط ــي يوض ــم التال الرس
ــات: ــفى الوبائي مستش

 : A املنطقة

- منطقــة ســكن العاملــني يف املستشــفى امليــداين والتــي تضــم ســكن لألطبــاء، التمريــض، اخصائيــو 

التحاليــل الطبيــة، فنيــو األشــعة، اإلداريــني و العــامل واملراســلني.

- تحتوي عىل غرف تتسع كل غرفة لعدد من ١ – ٤ أفراد.

- تحتوي عىل كافة الخدمات الخاصة من غرف معيشة، دورات مياه، ساحات،،، الخ.

. C يوجد بها مكان مخصص لتبديل املالبس واالستحامم عند العودة من داخل املنطقة -

- يوجــد بهــا مــكان الرتــداء الواقيــات الشــخصية النظيفــة عنــد الخــروج مــن املنطقــة A اىل املنطقــة 

 . C

- مــدة مكــوث العاملــني داخــل املستشــفى ١٤ يومــاً عمــل، وال يســمح لهــم الخــروج إال بعــد انتهــاء 

املــدة، ويتــم نقلهــم إىل موقــع الحجــر اإللزامــي ملــدة ١٤ يومــاً إضافيــة وإجــراء عــدد 2 فحوصــات 

PCR قبــل الســامح لهــم بالعــودة إىل منازلهــم.
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 املســار رقــم ١ : وهــو يســتخدم عنــد دخــول العاملــني إىل املستشــفى، وكذلــك لتقديــم 

االحتياجــات الرضوريــة للعاملــني مــن وجبــات غذائيــة، ومــواد نظافــة.

 املســار رقــم 5 : وهــو املســار املخصــص لدخــول العاملــني إىل املنطقــة C ، حيــث تكــون 

بدايــة املســار مــن غرفــة مخصصــة الرتــداء الواقيــات الشــخصية.

ــني مــن داخــل املستشــفى إىل  ــم 6 : وهــو املســار املخصــص لعــودة العامل  املســار رق

الســكن الخــاص بهــم بعــد انتهــاء الورديــات، عنــد نهايــة املســار وقبــل دخــول الســكن 

توجــد منطقــة خلــع الواقيــات الشــخصية، واالســتحامم وارتــداء مالبــس نظيفــة ومــن ثــم 

الدخــول إىل منطقــة الســكن.

 

11 

 

 : B املنطقة

- وهــي منطقــة نظيفــة، ومخصصــة لإمــداد والدعــم اللوجســتي مــن مســتهلكات ومــواد وأدويــة 

ويتــم مــن خاللهــا إدخــال األغذيــة للمــرىض واملفروشــات النظيفــة.

ــة  ــات الرضوري ــة االحتياج ــد كاف ــه توري ــن خالل ــم م ــتقل، يت ــي مس ــل خارج ــا مدخ ــد له - يوج

واإلمــدادات الالزمــة لعمــل املستشــفى.

- يوجــد بهــا مــكان مخصــص للمبيــت ولالســتخدام مــن قبــل الصيادلــة واملهندســني ومخــازن اللــوازم 

العامــة والخدمــات الفندقية.

- ال يسمح ألي من العاملني داخل املستشفى الوصول اىل هذه املنطقة أو الدخول اليها.

- يف حــال دخــول أي مــن الطواقــم العاملــة داخــل هــذه املنطقــة اىل املنطقــة C مينــع مــن العــودة 

. A ويتحــول مــكان الســكن الخــاص بــه إىل املنطقــة ، B إىل املنطقــة
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املســار رقم3:وهــو املســار املخصــص لســيارات اإلمــداد مــن الخــارج، بحيــث يتم اســتقبال 

كافــة املســتلزمات، األغذيــة، األدويــة، قطــع الغيــار، ويتــم وضعهــا عــىل مداخــل املنطقــة 

 B ــة ــل يف املنطق ــق العام ــوم الفري ــتي يق ــم اللوجس ــيارات الدع ــادرة س ــد مغ B وبع

باســتالم وإدخــال املــواد اىل داخــل منطقتهــم دون االحتــكاك مــع املورديــن مــن الخــارج.

 املســار رقــم ٤ : وهــو املســار املخصــص لوضــع االحتياجــات مــن اللــوازم، املســتهلكات، 

ــل  ــالق أو داخ ــة اإلغ ــتيكية محكم ــق بالس ــل صنادي ــة داخ ــات الغذائي ــة، والوجب األدوي

عربــات مغلقــة، وتوصيلهــا إىل ابــواب املنطقــة C ، ثــم االنســحاب مــن املــكان والســامح 

ــع  ــة م ــة دون مخالط ــام الداخلي ــا إىل األقس ــتالمها وإدخاله ــة C الس ــامل يف املنطق للع

 . B الفــرق املوجــودة يف املنطقــة
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 : C املنطقة

ــني  ــرىض املصاب ــالج امل ــة وع ــم الخدم ــا تقدي ــم فيه ــي يت ــة بالخطــرة، والت ــة املصنف - وهــي املنطق

ــك  ــرة، وكذل ــاالت الخط ــطة والح ــاالت املتوس ــت للح ــام مبي ــم إىل أقس ــا، وتنقس ــريوس كورون بف

تحتــوي عــىل أماكــن مخصصــة الســرتاحة العاملــني أثنــاء الورديــات مــع كل مــا يلــزم مــن خدمــات.

- ال يسمح للمرىض التحرك داخل هذه املنطقة وااللتزام التام بغرف املبيت.

- ال يسمح أيضا للعاملني الدخول إىل هذه املنطقة إال بعد ارتدائهم كافة الواقيات الشخصية.

ــاء  ــفى أثن ــة باملستش ــم العامل ــرتاحة الطواق ــة الس ــن مخصص ــة أماك ــذه املنطق ــل ه ــر داخ - يتوف

ــة. ــات الالزم ــة االحتياج ــع كاف ــات م الوردي

ــا،  ــة بفــريوس كورون ــة التــي تظهــر عليهــا عالمــات اإلصاب - يتوفــر مــكان مخصــص للطواقــم الطبي

للعــالج يف معــزل عــن باقــي املــرىض.

- يتوفر بها مكان مخصص ملرافقني املرىض ( املرافقة فقط لألطفال).

           املســار رقــم 2 : وهــو املســار املخصــص لدخــول الحــاالت املؤكــد إصابتهــا إىل داخــل 

ــوارئ. ــم الط ــاه قس ــفى باتج املستش

          املســار رقــم 7 : وهــو املســار املخصــص لخــروج الحــاالت املتعافيــة إىل مــكان الحجــر بعــد 

العــالج، أو لخــروج حــاالت الوفــاة مــن املستشــفى.

- يف بدايــة املســار يوجــد مــكان مخصــص لالســتحامم وارتــداء مالبــس نظيفــة، واســرتاحة إىل حــني 

نقــل املتعــايف إىل مــكان الحجــر اإللزامــي بواســطة ســيارة إســعاف مخصصــة.

- أيضــاً يف بدايــة املســار توجــد املرحــة الخاصــة باملستشــفى، حيــث يتــم تجهيــز وتكفــني الوفيــات 

حســب الريعــة اإلســالمية، ومــن ثــم يتــم نقلهــم بواســطة ســيارة إســعاف إىل منطقــة الدفــن.
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Code:

IC - 05

اسم السياسة

السياسات الخاصة بالعاملين يف مستشفى 
الوبائيات

السياسة: السياسات الخاصة بالعاملني يف مستشفى الوبائيات، وآليات العمل.
مقدمة: 

ــة  ــك أخــذ االحتياطــات الوقائي ــني، وكذل ــدف هــذه السياســة إىل املحافظــة عــىل ســالمة العامل ته

الالزمــة ملنــع انتشــار العــدوى مــن خــالل العاملــني يف مستشــفى الوبائيــات إىل املجتمــع، وكذلــك 

حفاظــاً عــىل ســالمة أهلهــم وذويهــم مــن خطــر اإلصابــة بفــريوس كورونــا، والــذي قــد ينتــج عــن 

ــاء العمــل مــع الحــاالت املؤكــد  ــع العــدوى أثن ــق السياســات واإلجــراءات الخاصــة مبن عــدم تطبي

إصابتهــا يف مستشــفى الوبائيــات. يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة العــدوى بهــذا 

ــن. ــاظ عــىل مجتمــع آم الخصــوص، للحف

١. يجــب اختيــار الطواقــم الخاصــة لتقديــم الخدمــات يف املستشــفيات الوبائيــة مــن فئــة الشــباب 

واملعافــني مــن أي امــراض تؤثــر عــىل املناعــة أو أمــراض مزمنــة.

2. يجــب أن تكــون جميــع الطواقــم حاصلــة عــىل تدريــب مــن فــرق الســالمة ومكافحــة العــدوى، 

ــر،  ــرتة الحج ــالل ف ــن خ ــع العائدي ــل م ــة بالتعام ــراءات الخاص ــات واإلج ــىل السياس ــم ع لتعريفه

ــات. ــع الواقي ــداء وخل ــات ارت ــك آلي وكذل
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3. يتــم يف املستشــفيات الوبائيــة العمــل بنظــام ١٤ يومــاً ( حجــر ١٤ يــوم ، وإجــازة ملــدة ١٤)، يف 

حــال عــدم إصابــة أي مــن العاملــني بفــريوس كورونــا.

٤. يكون العمل داخل املستشفى بنظام الورديات، وتقسم 2٤ ساعة إىل 3 ورديات.

5. يجــب توفــري مــكان خــاص إلقامــة العاملــني طــوال فــرتة العمــل ، ويكــون املــكان آمــن ومســتقل 

عــن املــرىض.

6. يتــم إجــراء االســتالم والتســليم بــني الطواقــم الطبيــة ســواء بعــد االنتهــاء مــن الورديــات، أو انتهــاء 

فــرتة العمــل بــني كل فريــق وفريــق.

ــد عــن مستشــفى  ــاً إىل مــكان بعي ــرتة عمــل ١٤ يوم ــذي أنهــى ف ــق العامــل ال ــم نقــل الفري 7. يت

ــاً. ــدة ١٤ يوم ــات، للحجــر مل الوبائي

ــوم ١٤ مــن  ــع يف الحجــر، ويكــرر يف الي ــوم الراب ــني عــىل الي ــع العامل ــة مــن جمي ــم أخــذ عين 8. يت

ــخ الحجــر. تاري

9. يتــم انهــاء الحجــر يف حــال كانــت جميــع النتائــج ســلبية يف كال الفحصــني لــكل موظــف خــالل 

فــرتة الحجــر.

١0. يف حــال اكتشــاف نتائــج إيجابيــة، يتــم نقــل املصــاب إىل مستشــفى الوبائيــات للعــالج، ويتــم 

حجــر جميــع املخالطــني ملــدة 2١ يومــاً مــن تاريــخ نقــل الحالــة املصابــة إىل مستشــفى الوبائيــات. 
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Code:

IC - 06

اسم السياسة

السياسات الخاصة بفترة مكوث املصابين يف 
املستشفى

السياســة: يجــب االلتــزام بالسياســات الخاصــة بفــرتة مكــوث املــرىض املصابــني بفــريوس كورونــا 
املستشفى. يف 

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار فــريوس كورونــا املســتجد داخــل املجتمــع والحفــاظ 

عــىل عــدد محــدود مــن اإلصابــات وكذلــك تلقــي املصابــني الخدمــة الطبيــة الالزمــة، وأن اإلجــراءات 

املتبعــة مــع املصابــني بفــريوس كورونــا بعــد تعافيهــم هــي إجــراءت احرتازيــة وقائيــة تــم اللجــوء 

إليهــا نظــراً للدراســات التــي نــرت عامليــاً حــول عــودة املــرض للمصابــني بعــد تعافيهــم وتلقيهــم 

العــالج مــام يدعــو إىل القلــق  ورضورة اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية. يجــب االلتــزام بتوصيــات مكافحة 

العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة االجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار االوبئــة داخــل املجتمــع.

اإلجراءات:
1. أثناء تلقي العالج:

- يجــب أن يتــم االلتــزام بالربوتوكــوالت العالجيــة مــع املــرىض والتــي تتناســب مــع طبيعــة وتصنيــف 

اإلصابــة مــن بســيطة أو متوســطة أو شــديدة، وفــق الربوتوكــوالت العالجيــة املعتمــدة مــن الــوزارة.

ــا PCR للمصابــني الذيــن مل تظهــر عليهــم  ــة بفــريوس كورون - يجــب أن يتــم إجــراء فحــص اإلصاب

أعــراض بعــد ١٤ يومــاً مــن تســجيل اإلصابــة.

ــدون أي  ــراض ب ــاء األع ــد اختف ــا PCR بع ــريوس كورون ــة بف ــم إجــراء فحــص اإلصاب - يجــب أن يت

ــاعة. ــات ب 72 س عالج

- يجــب أن يكــرر الفحــص بعــد 2٤ ســاعة مــن الفحــص الســابق يف حــال كانــت النتيجــة للفحــص 

الســابق ســلبية.

- يف حــال كانــت إحــدى النتائــج إيجابيــة، يعــاد الفحــص بعــد أســبوع مــن آخــر فحــص تــم إجــراؤه 

للمريض.

- يف حال كانت نتائج الفحصني املتتاليني خالل ٤8 ساعة سلبية، يعني تعايف املريض.
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2. بعد التعايف من املرض:

- يجب نقل املريض املتعايف من املستشفى إىل الحجر اإللزامي.

- يجب أن ميكث املتعايف من فريوس كورونا بحد أدىن 2١ يوماً داخل الحجر اإللزامي.

ــن  ــايف م ــع املتع ــل م ــاء التعام ــة أثن ــراءات الوقائي ــاذ كل اإلج ــة اتخ ــم الطبي ــىل الطواق ــب ع - يج

ــر. ــه يف الحج ــرتة مكوث ــاء ف ــرض اثن امل

- يفضل إعادة إجراء فحص PCR للمتعايف يف اليوم العارش و اليوم 20 بعد التعايف من املرض.

- يجب إجراء فحص PCR للمتعايف قبل مغادرته للحجر مرة واحدة بحد أدىن.
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Code:

IC - 07

اسم السياسة

سياسات وإجراءات يف أقسام الطوارئ 
والعيادات الخارجية

ــا او  ــزام بالسياســات الخاصــة بالتعامــل مــع الحــاالت املشــتبه بإصابته السياســة: يجــب االلت
ــا املســتجد. ــة بفــريوس كورون املصاب

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل أقســام الطــوارئ والعيــادات الخارجيــة، 

عنــد اســتقبال حــاالت مرضيــة تعــاين مــن اإلصابــة بأمــراض تنفســية قــد ينتــج عنهــا انتشــار الفــريوس 

يف املــكان أو تنتقــل العــدوى إىل الطواقــم الطبيــة واملــرىض اآلخريــن، ســواء عــن طريــق التالمــس 

ــدوى و  ــة الع ــات مكافح ــارم بتوصي ــزام الص ــب االلت ــرذاذ. يج ــق ال ــن طري ــة أو ع ــطح امللوث لألس

املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل أقســام املستشــفى .

اإلجراءات:

١. تفعيــل الفــرز التنفــيس للحــاالت املــرتددة عــىل أقســام الطــواريء والعيــادات الخارجيــة وذلــك 

مــن خــالل التــايل:

أ . وضــع مكتــب عنــد مدخــل الطوارئ/العيــادات الخارجيــة، يجلــس خلفــه حكيــم مــدرب، يســتطيع 

ــراض  ــبه أع ــي تش ــل الت ــيس مث ــاز التنف ــات الجه ــراض التهاب ــن أع ــاين م ــي تع ــاالت الت ــرز الح ف

ــزا. اإلنفلون

ــدي  ــرت ويحــب أن يرت ــن م ــر م ــض أك ــب واملري ــني املكت ــة ب ــون املســافة الفاصل ب . يجــب أن تك

ــة. ــة جراحي ــرز كامم ــىل الف املــرف ع

ت . يجــب عــىل املســؤول عــن الفــرز عنــد مالحظتــه ألي مريــض يعــاين مــن أعــراض تشــبه أعــراض 

ــل هــذه  ــار مث ــكان املخصــص النتظ ــه إىل امل ــة، وتوجيه ــة جراحي ــض كامم ــاء املري ــزا، إعط اإلنفلون

الحــاالت.

ث . يجب عىل املسؤول عن الفرز املحافظة دامئاً عىل تطهري األيدي.
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2. الكشف والتعامل مع الحاالت التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه اإلنفلونزا:

أ . يجــب عــىل الطبيــب واملمــرض الذيــن ســوف يتعاملــون مــع هــذه الحــاالت، ارتــداء كفــات طبيــة، 

ــة، وواقــي للعينــني  ــة جراحي مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، كاممــة طبي

(نظــارة طبيــة/ واقــي للوجــه).

ب . يتــم اســتدعاء املريــض مــن مــكان االنتظــار إىل غرفــة كشــف مخصصــة يف العيــادات الخارجيــة، 

أو أرسة محــددة يف أقســام الطــوارئ، تســتخدم فقــط لهــذه الحــاالت، عــىل أن يكــون هنــاك حاجــز 

مــادي يفصــل بــني األرسة.

ت . يتم إجراء الكشف عىل املريض وأخذ كافة عالمات الحياة والتاريخ املريض للحالة.

ث . يتــم عمــل الفحوصــات التشــخيصية التــي يحتــاج لهــا املريــض ومــا يقــدره الطبيــب مبــا يتناســب 

مــع الحالــة.

ج . يلتــزم مقدمــو الخدمــة الصحيــة بخلــع الكفــات الطبيــة بســلة املهمــالت داخــل غرفــة الفحــص/ 

أو بجــوار الرسيــر املخصــص يف الطــواري.

ح . تطهري األيدي باملطهر الكحويل قبل مغادرة املكان.

ــة  ــتائر املحيط ــارج الس ــص أو خ ــة الفح ــارج غرف ــة خ ــة صحيح ــة بطريق ــة الطبي ــع الكامم خ . خل

ــض.  ــر املري برسي

3. يجــب أن يتــم التحقــق وتطابــق األعــراض مــع تعريــف الحالــة املشــتبه بإصابتهــا بفــريوس كورونــا 

ملستجد. ا

٤. يتــم معاينــة الحالــة مــن قبــل استشــاري الباطنــة أو الصدريــة، والتأكــد مــن األعــراض الظاهــرة 

عــىل املريــض.

5. يف حــال اعتــامد االستشــاري لألعــراض وبــأن املريــض مشــتبه بإصابتــه بفــريوس كورونــا، يتبــع 

اإلجــراءات املوضحــة يف البنــود التاليــة:

ــة املجهــزة داخــل املستشــفى املخصصــة النتظــار هــذه الحــاالت لحــني  • ينقــل املريــض إىل الغرف

ــداين. ــا إىل املستشــفى املي اســتكامل إجــراءات نقله

• يتــم أخــذ عينــة مــن املريــض وإرســالها إىل املختــرب املركــزي إلجــراء فحــص اإلصابــة بفــريوس كورونــا 

املستجد.

• يف حــال كانــت النتيجــة ســلبية، يتــم التعامــل مــع املريــض حســب الحالــة الصحيــة ويوصــف لــه 

العــالج الــالزم ويتــم إخراجــه مــن العــزل.



52
دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

• يف حــال كانــت النتائــج إيجابيــة واملريــض مصــاب بفــريوس كورونــا املســتجد يتــم اتبــاع الخطوات 

التالية:

أ . بعــد التنســيق مــع الجهــات ذات االختصــاص يتــم تبليــغ ســيارة اإلســعاف املخصصــة لنقــل هــذه 

الحــاالت إىل مستشــفى الوبائيــات.

ــاج املريــض إىل  ــة يف حــال يحت ــات الشــخصية التالي ــداء الواقي ب . يجــب عــىل ســائق اإلســعاف ارت

النقــل بواســطة النّقالــة: ( كفــات طبيــة، مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، 

كاممــة جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة طبية/واقــي للوجــه والعينــني)).

ــة ودور  ــاج للحمــل عــىل نقال ــدام  وال يحت ــض يســتطيع الســري عــىل األق ــا يف حــال أن املري ت . أم

ــات شــخصية. ــه أي واقي ــال حاجــة الرتدائ ــادة ف ســائق اإلســعاف فقــط القي

ث . املرافــق الطبــي للمريــض يســتوجب عليــه ارتــداء الواقيــات الشــخصية كاملــة ( كفــات طبيــة، 

مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، كاممــة جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة 

طبية/واقــي للوجــه والعينــني)).

6. يجــب تنظيــف وتطهــري املــكان بالكامــل بــني كل مريــض ومريــض يعــاين مــن التهابــات تنفســية، 

ــات املوضحــة يف سياســات  ــق اآللي ــض، وف ــي المســها املري ــع األســطح الت ــف جمي ويشــمل التنظي

تطهــري البيئــة.

7. يجب التعامل مع النفايات الطبية وفق سياسات جمع ونقل النفايات الطبية.

ــع  ــل م ــا هــو موضــح يف سياســات التعام ــق م ــع املفروشــات والراشــف وف ــل م 8. يجــب التعام

ــات. املفروش

ــاة إىل قســم الطــواريء  ــاة يف حــال وصــول حــاالت متوف 9. يجــب التعامــل حســب سياســات الوف

ــر). ــاء بشــكل واســع، أو أن يكــون املتــوىف عائــد عــرب أحــد املعاب (مالحظــة: يف حــال انتشــار الوب
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Code:

IC - 08

اسم السياسة

سياسات وإجراءات يف أقسام املبيت الداخلية

ــا او  ــزام بالسياســات الخاصــة بالتعامــل مــع الحــاالت املشــتبه بإصابته السياســة: يجــب االلت
ــا املســتجد. ــة بفــريوس كورون املصاب

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل أقســام املستشــفى، عنــد قــدوم حــاالت 

مرضيــة تعــاين مــن اإلصابــة بأمــراض تنفســية قــد ينتــج عنهــا انتشــار الفــريوس يف املــكان أو تنتقــل 

ــة أو  ــق التالمــس لألســطح امللوث ــن، ســواء عــن طري ــة واملــرىض اآلخري العــدوى إىل الطواقــم الطبي

عــن طريــق الــرذاذ. يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة 

اإلجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل أقســام املستشــفى.

اإلجراءات:

1. إجراءات وقائية عامة:

أ . االلتزام بغسل وتطهري األيدي قبل وبعد مالمسة املريض أو منطقة املريض.

ب . يجــب عــىل الطواقــم الطبيــة ارتــداء الواقيــات الشــخصية أثنــاء دخــول غــرف املــرىض والتعامــل 

ــات  ــض))، كف ــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبي ــول طب ــة، مري ــة جراحي ــة طبي ــم ( كامم معه

طبيــة نظيفــة أو معقــة مبــا يتناســب مــع طبيعــة التدخــل مــع املريــض، واقــي للعينــني).

ت . يجــب عــىل الطواقــم الطبيــة عنــد القيــام بإجــراءات يحتمــل تناثــر قطــرات رذاذ متناهيــة الصغر 

مثــل: (تشــفيط بلغــم للمريــض، إجــراء انعــاش قلبــي، وضــع أنبــوب تنفــس صناعــي، التعامــل مــع 

ــني)  ــة والرئت ــة الهوائي ــة، إجــراء منظــار للقصب ــة الهوائي ــارشة يف القصب فتحــة للتنفــس مفتوحــة مب

ــع اإلجــراء،  ــا يتناســب م ــة مب ــة/ معقم ــة نظيف ــات طبي ــة: ( كف ــات الشــخصية التالي ــداء الواقي ارت

مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض))، واقــي للوجــه والعينــني، كاممــة طبيــة عاليــة 

.( N95 الكفــاءة

ث . يجب عىل مقدمي الخدمة الطبية خلع املريول والكفات الطبية داخل غرفة املرىض.

ج . يجــب عــىل مقدمــي الخدمــة الصحيــة خلــع القفــازات خــارج غــرف املــرىض غســل اليديــن باملــاء 

والصابــون أو تطهريهــا باملطهــر الكحــويل، ومــن ثــم خلــع واقــي العينــني.

ح . ال يستلزم ارتداء الواقيات الشخصية من قبل الطواقم الطبية خارج غرف املرىض.
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خ . يتــم وضــع املــرىض يف غــرف منفصلــة أو جامعيــة مخصصــة للمــرىض الذيــن يعانــون مــن فــريوس 

كورونــا عــىل أن تكــون املســاحة الفاصلــة بــني كل رسيــر ورسيــر مبــا ال يقــل عــن ١ مــرت، وأن تتوفــر 

حواجــز ماديــة بــني األرسة (ســتائر فاصلــة متحركــة إن أمكــن).

ــرىض  ــن امل ــاء حق ــوث أثن ــة للتل ــاليب املانع ــاع األس ــة اتب ــة الطبي ــي الخدم ــىل مقدم ــب ع د . يج

باألدويــة والعالجــات.

ذ . مينــع املــرىض مــن التجــول خــارج غــرف املبيــت إال للــرضورة القصــوى، ( التوجــه لــدورات امليــاه، 

أو نقــل املريــض إلجــراء تصويــر أشــعة، أو نقــل إىل قســم آخــر).

ر . يجــب أن يرتــدي املريــض كاممــة جراحيــة قبــل مغادرتــه غرفــة املبيــت، وميكــن أن يرتديهــا خــالل 

مكوثــه يف الغرفــة وخلعهــا فقــط عنــد النــوم.

2. الحقــن اآلمــن: اإلجــراءات العامــة التاليــة و التوصيــات التــي يجــب اتباعهــا مــع املــرىض للحــد 

مــن انتقــال العــدوى بــني املــرىض و بــني مقدمــي الخدمــة الصحيــة و املــرىض .

  )Aseptic  technique( طريقة التطهري  •

- يجــب تطهــري األيــدي قبــل ملــس املســتلزمات و نقــل املحاليــل و األدويــة و قبــل عمليــة التحضــري 

أو تنفيــذ العــالج .

- يجب املحافظة عىل عملية التطهري خالل تنفيذ العالجات، استخدام األدوية و أثناء الحقن .

- يجب تحضري العالجات يف مكان نظيف و بعيداً عن مكان معالجة املرىض ملنع التلوث .

- يجب رمي كافة األدوية و املحاليل و الحقن املستخدمة خالل التدخالت الطارئة .

• املحاليل  الوريدية   

ــاً اســتخدام أكيــاس املحاليــل الكبــرية ألكــر مــن مريــض أو ألخــذ كميــة بواســطة  - مينــع منعــاً بات

ــة (syringe ) ألكــر مــن مريــض . حقن

- مينــع منعــاً باتــاً اســتخدام وصــالت املحاليــل أو الحقــن أو اإلبــر أو املحاليــل الوريديــة ألكــر مــن 

مريــض .

- يجــب تطهــري الفوهــات املطاطيــة و فتحــات عبــوات األدويــة بالكحــول و االنتظــار حتــى يجــف 

قبــل االســتخدام .

- مينــع وضــع ســن اإلبــرة املســتخدمة مــن قبــل املريــض يف عبــوة الــدواء أو املحلــول مــرة أخــرى 

بعــد االســتخدام .

- يجب إلقاء عبوة الدواء أحادية الجرعة بعد االستخدام و مينع استخدامها ملريض آخر .

- يفضل استخدام عبوات األدوية متعددة الجرعات لنفس املريض إذا أمكن ذلك .
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- مينع حفظ األدوية يف مكان ملوث أو متسخ .

- يجــب التخلــص مــن عبــوة الــدواء متعــددة الجرعــات بعــد فتحهــا ب 28 يومــاً كحــد أقــى أو 

حســب توصيــات الركــة املحــرضة للــدواء .

- مينع استخدام العربات لتوزيع األدوية عىل املرىض .

- تحضــري األدويــة واملحاليــل: توفــري مــكان مخصــص لتحضــري األدويــة واملحاليــل ومبســاحة مناســبة 

وغــري مالصــق للمــرىض ويتوفــر بالقــرب مــن املــكان مغســلة لغســيل األيــدي.

- يجب غسل اليدين أو تطهريهام بالكحول ( اليد نظيفة و جافة ).

- ارتداء قفازات نظيفة.

- تطهري مكان التحضري بقطعة شاش أو قطن مبللة بالكحول.

- يجــب أن تكــون الحقــن واإلبــر واألدويــة التــي يــراد تحضريهــا موضوعــة عــىل املــكان املخصــص 

للتحضــري وعــدم مغــادرة املــكان خــالل عمليــة التحضــري.

ــاً  ــاً بات ــع منع ــة، ومين ــه ســاري الصالحي ــدواء املــراد تحضــريه وأن ــد مــن اســم ال ــب أوال التأك - يجي

ــة. ــة الصالحي ــة منتهي اســتخدام أدوي

- يجــب التأكــد بــأن الــدواء ســوآًء كان عــىل شــكل بــاودر أو ســائل ال يوجــد بــه شــوائب أو متأثــر 

بالرطوبــة إذا كان بــاودر.

- يجــب مســح املطــاط املغطــى لفتحــة عبــوة العــالج بقطعــة قطــن مبللــة بكحــول  70 % وجديــدة 

لتحضري. ا

- يفضــل اســتخدام أمبــوالت امليــاه املعقمــة لتحليــل األدويــة دامئــاً ويف حــال عــدم توفرهــا ميكــن 

اســتخدام عبــوات املحلــول امللحــي صغــرية الحجــم بــرط أن يتــم مســح املطــاط املغطــى لفتحــة 

حاويــة املحلــول كل مــرة قبــل متريــر اإلبــرة بداخلهــا.

- يجــب كل مــرة اســتخدام إبــره جديــدة وحقنــة جديــدة ويحظــر وضــع اإلبــرة يف املحلــول أو عبــوة 

ــالج وتركها. الع

ــاًء  ــات كبــرية والتــي ميكــن اســتخدامها ألكــر مــن جرعــة يجــب أن تحفــظ بن ــة ذات كمي - األدوي

ــات الركــة املصنعــة.  عــىل توصي

ــىل كل  ــام بالتحضــري ع ــذي ق ــك اســم الشــخص ال ــخ التحضــري والســاعة وكذل ــة تاري - يجــب كتاب

ــوة. عب
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• التعامل مع املحاليل و الدم و مشتقاته ووصالت املحلول : 

ــس  ــدة خم ــا مل ــول و فركه ــة بكح ــاش مبلل ــة ش ــوال بقطع ــل بالكاني ــكان التوصي ــري م ــب تطه يج

ثــواين قبــل التوصيــل بأكيــاس الــدم أو املحاليــل ( يجــب ارتــداء قفــازات نظيفــة يف حالــة التوصيــل 

ــوال ).  بالكاني

• الدم و مشتقاته :

ــدة ٤  ــدم و مشــتقاته م ــل ال ــرتة نق ــض أو مشــتقاته يجــب أن ال تتجــاوز ف ــل دم للمري ــد نق - عن

ــاعات . س

- يتــم إلقــاء أكيــاس الــدم و جهــاز املحلــول و الوصلــة يف ســلة النفايــات بعــد فصلهــا مــن املريــض و 

عنــد الحاجــة لرتكيــب أكــر مــن كيــس دم بشــكل متتــايل ميكــن اســتخدام نفــس الوصلــة .

- يجــب اســتعامل كانيــوال مخصصــة فقــط لرتكيــب الــدم و مشــتقاته و إزالتهــا بعــد االنتهــاء مــن 

عمليــة النقــل .

- يجب املحافظة عىل استمرارية إغالق مخارج القسطرة املركزية من خالل سدة للفتحات .

• املحاليل العادية : مثل املحلول امللحي أو السكر أو كالهام معا 

- أقى مدة ألكياس املحلول و الوصالت الوريدية 72 ساعة .

- ال يوجــد داٍع لتغيــري وصلــة املحلــول مــع كل مــرة يتــم اســتبدال املحلــول ، ألن عمليــة اســتبدال 

وصــالت املحلــول باســتمرار تزيــد مــن معــدل حــدوث العــدوى .

ــة بواســطة غطــاء مطاطــي . و يجــب تطهريهــا بقطعــة  ــل مغلق - يجــب أن تكــون فوهــة املحالي

ــول . ــاز املحل ــا بجه ــل توصيله ــواين قب ــا ملــدة خمــس ث ــة بكحــول 70%  و فركه قطــن مبلل

- مينــع منعــاً باتــاً وخــز أكيــاس املحلــول مــن الخــارج بــأي حــال مــن األحــوال ، وعنــد إضافــة أي 

أدويــة ألكيــاس املحلــول فقــط عــن طريــق الفتحــة املطاطيــة عنــد فوهــة املحلــول .

- مينع منعاً باتاً استخدام أكياس املحلول التي ال تحتوي عىل قطعة مطاطية عند الفوهة.

• األغذيــة الوريديــة : يجــب توفــري كانيــوال مخصصــة ، حيــث تعتــرب األغذيــة الوريديــة مــن أكــر 

األســباب النتقــال البكترييــا للــدم و أنــه ميثــل بيئــة مناســبة لتكاثــر امليكروبــات .

- Intralipid يجــب أن ال تزيــد مــدة توصيلــه باملريــض عــن ١2 ســاعة كحــد أقــى ، و يجــب إزالــة 

العبــوة أو الكيــس مــع وصلــة املحلــول خــالل املــدة املحــددة .

ــة  - Aminosol يجــب أال تزيــد مــدة توصيلــه باملريــض عــن 2٤ ســاعة كحــد أقــى و يجــب إزال

العبــوة و جهــاز املحلــول خــالل الفــرتة املحــددة .
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- خليــط محــرض مــن ( Intralipid , Aminosol , glucose  ) يجــب أال تزيــد مــدة توصيلــه 

باملريــض عــن 2٤ ســاعة و ال تزيــد الفــرتة مــن لحظــة التحضــري عــن 2٤ ســاعة و يجــب إزالــة كيــس 

ــة و جهــاز املحلــول خــالل الفــرتة املحــددة . التغذي

3. التغذية للمرىض:

• توفري وجبات جاهزة للمرىض.

• يجــب إتــالف كل مخلفــات الطعــام الــذي دخــل غرفــة املــرض ســواء اســتخدم أو مل يســتخدم يف 

ســلة النفايــات (الكيــس األصفــر) املوجــودة داخــل غرفــة املريــض.

4. آليات جمع ونقل العينات املخترب املركزي:

أ . يقوم مقدم خدمة طبية مدرب بأخذ عينة

 Nasopharyngeal Swab  or Nasopharyngeal/Nasal Aspirate, Nasopharyngeal/Nasal  

 .   Wash or Sputum aspiration

ــة         ــاء أخــذ العين ــة أثن ــداء الواقيــات الشــخصية التالي ــة ارت ب . يجــب عــىل مقدمــة الخدمــة الصحي

.((N95) ــة الكفــاءة ــة عالي ــي، كفــات نظيفــة، كاممــة طبي ــول طب ( مري

ــم  ــوات واألنابيــب املخصصــة لهــذا الفحــص، ومــن ث ــة بواســطة األدوات والعب ــم أخــذ العين ت . يت

توضــع يف كيــس نايلــون يحكــم إغالقــه أو داخــل عبــوة بالســتيكية إضافيــة محكمــة اإلغــالق (مثــل: 

علــب حفــظ األغذيــة)، ويكتــب عليهــا مــن الخــارج كافــة البيانــات الخاصــة باملريــض ونــوع العينــة 

وتســلم للمختــرب داخــل املستشــفى.

ث . يقــوم املختــرب بإرســال العينــة بعــد وضعهــا يف حافظــة الثلــج (الثالجــة املخصصــة لنقــل العينات) 

إىل املختــرب املركــزي يف عيــادة الرمــال.

5. نقل املرىض إىل أقسام أخرى: 

أ . يجب التنسيق املسبق مع القسم املراد تحويل الحالة له أو للحصول عىل إجراء معني.

ب . يجــب أن ال تقــل مــدة التنســيق واعــالم الجهــة التــي ســوف ينقــل لهــا املريــض عــن 30 دقيقــة، 

لتحضــري املــكان واتخــاذ كافــة التدابــري واإلجــراءات الوقائيــة يف املــكان.

ــع  ــالءم م ــا يت ــكان  مب ــز امل ــد وتجهي ــكل جي ــة بش ــتقبال الحال ــكان اس ــتعداد يف م ــب االس ت . يج

ــدوى. ــة الع ــات مكافح توصي
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ــا  ــرتة يكــون فيه ــدوام الرســمي، ويف ف ــات ال ث . يفضــل نقــل املــرىض ألقســام األشــعة يف آخــر أوق

ــل املــرىض محــدود عــىل القســم. ــرتدد مــن قب ال

ج . يجب أن يرتدي املريض كاممة طبية جراحية أثناء نقله ألي قسم خارج غرفة املبيت.

6. التنظيــف والتطهــري البيئــي: يجــب تنظيــف وتطهــري املــكان بالكامــل بــني كل مريــض ومريــض، 

ويشــمل التنظيــف جميــع األســطح (رسيــر املريــض، الكوميدينــو، الجــدران املحيطــة مبنطقــة 

ــة. ــري البيئ ــات تطه ــة يف سياس ــات املوضح ــق اآللي ــة)، وف ــزة الطبي ــض، األجه املري

7. النفايــات الطبيــة: يجــب التعامــل مــع النفايــات الطبيــة وفــق سياســات جمــع ونقــل النفايــات 

الطبيــة.

8. املفروشــات واأللبســة: يجــب التعامــل مــع املفروشــات واأللبســة الخاصــة باملريــض والراشــف 

وفــق مــا هــو موضــح يف سياســات التعامــل مــع املفروشــات.

9. الزيارة:

أ . يفضل منع الزيارة بشكل تام.

ب . يف حــال عــدم القــدرة عــىل منــع الزيــارة ميكــن الحــد مــن الــزوار بقــدر املســتطاع وتقتــرص عــىل 

األقــارب مــن الدرجــة األوىل.

ت . يجــب أن يقــوم مقــدم الخدمــة الصحيــة بتوعيــة الزائــر عــن املــرض، وطــرق نقــل العــدوى وآليــة 

الوقايــة منــه قبــل دخــول الزائــر إىل غــرف املــرىض.

ث . يجب أن يقوم مقدم الخدمة الصحية برح طرق لبس وخلع الواقيات الشخصية للزائر.

ج . يجب أن يقوم مقدم الخدمة الصحية بتدريب الزائر عىل طرق غسل األيدي.

ح . يجب عىل الزائر ارتداء كاممة طبية جراحية، وكفات طبية قبل دخوله لغرف املرىض.

خ . يجب عدم السامح للزائر مبالمسة املريض أو أي أسطح داخل الغرفة.

د . يجــب عــىل الزائــر خلــع الكفــات الطبيــة داخــل الغرفــة، وتطهــري األيــدي، وخلــع الكاممــة الطبيــة 

الجراحيــة خــارج الغرفة.
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Code:

IC - 09

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل يف أقسام العنايات 
املركزة

ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م ــة بالتعام ــات الخاص ــزام بالسياس ــب االلت ــة: يج السياس
ــزة. ــة املرك ــام العناي ــا يف أقس ــريوس كورون بف

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل أقســام العنايــة املركــزة، عنــد اســتقبال 

حــاالت مرضيــة تعــاين مــن اإلصابــة بأمــراض تنفســية وقــد ينتــج عنهــا انتشــار الفــريوس يف املــكان أو 

تنتقــل العــدوى إىل الطواقــم الطبيــة ، ســواء عــن طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة أو عــن طريــق 

الــرذاذ. يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات 

التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل القســم .

اإلجراءات:

1. إجراءات وقائية عامة:

أ . االلتزام بغسل وتطهري األيدي قبل وبعد مالمسة املريض أو منطقة املريض.

ب . يجــب عــىل الطواقــم الطبيــة ارتــداء الواقيــات الشــخصية قبــل الدخــول إىل قســم العنايــة املركــزة 

ــة نظيفــة،  ــة، كفــات طبي ــة كامل ــة واقي ــة الكفــاءة N95، بدل والتعامــل مــع املــرىض ( كاممــة عالي

واقــي للعينــني والوجــه).

ت . يجــب عــىل الطواقــم الطبيــة عنــد القيــام باجــراءات يحتمــل تناثــر قطــرات رذاذ متناهيــة الصغر 

مثــل: (تشــفيط بلغــم للمريــض، إجــراء إنعــاش قلبــي، وضــع أنبــوب تنفــس صناعــي، التعامــل مــع 

أنبــوب التنفــس الصناعــي املوصــول مبــارشة يف القصبــة الهوائيــة،أو إجــراء منظــار للقصبــة الهوائيــة 

والرئتــني) ارتــداء واقيــات شــخصية إضافيــة مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض))، 

كفــات طبيــة نظيفــة أو معقمــة مبــا يتناســب مــع طبيعــة اإلجــراء.

ــة  ــازات الطبي ــتخدام والقف ــادي االس ــول أح ــع املري ــة خل ــة الطبي ــي الخدم ــىل مقدم ــب ع ث . يج

ــرىض. ــوار أرسة امل بج
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ــتهلكات أو  ــال أي مس ــدم إدخ ــض، وع ــة للمري ــة الالزم ــتهلكات اليومي ــع املس ــب أن توض ج . يج

ــا  ــال دخوله ــا يف ح ــص منه ــب التخل ــه يج ــرىض، ألن ــة امل ــة إىل منطق ــري الزم ــة غ ــتلزمات طبي مس

ــتخدامها. ــم اس ــو مل يت ــى ل ــكان وحت للم

ــرىض  ــن امل ــاء حق ــوث أثن ــة للتل ــاليب املانع ــاع األس ــة اتب ــة الطبي ــي الخدم ــىل مقدم ــب ع ح . يج

ــات. ــة والعالج باألدوي

2. إجراءات تداخلية عىل الجهاز التنفيس للمرىض:

أ . وضــع أنبــوب التنفــس الصناعــي يف القصبــة الهوائيــة (Intubation) هــذا اإلجــراء يتــم عنــد إجــراء 

اإلنعــاش القلبــي والرئــوي، وهــو إجــراء محفــوف باملخاطــر نتيجــة الحتامليــة عاليــة لخــروج رذاذ 

متناهــي الصغــر أثنــاء ذلــك، ولــذا يجــب اتخــاذ أقــى االحتياطــات الالزمــة ملنــع انتقــال العــدوى 

إىل مقدمــي الخدمــة الصحيــة وكذلــك ملنــع تلــوث املــكان مــن خــالل الــرذاذ املتطايــر يف الهــواء أثنــاء 

هــذا اإلجــراء. فيــام يــيل الخطــوات الواجــب اتباعهــا للحــد مــن انتقــال العــدوى.

• يجــب عــىل الطواقــم الطبيــة ارتــداء الواقيــات الشــخصية (البدلــة الواقيــة، كاملــة عاليــة الكفــاءة 

N95 ، كفــات طبيــة نظيفــة، واقــي للوجــه والعينــني) ويضــاف لهــا واقيــات إضافيــة تتمثــل يف ارتــداء 

مريــول طبــي أحــادي االســتخدام قبــل البــدء باإلنعــاش القلبــي أو الرئــوي.

ــة محــرضة  ــة الهوائي ــوب يف القصب ــة املســتلزمات الالزمــة إلجــراء وضــع أنب • يجــب أن تكــون كاف

 ,6 , 7.5 Ambo, Ambo mask, ETT) مســبقاً عــىل شــكل رزمــة تحتــوي التــايل

10ml, suction tub Syringe ، شــاش للتثبيــت ، وصلــة أكســجني،  ) يتــم وضــع محتويــات 
الرزمــة يف حقيبــة وتخصــص كل رزمــة ملريــض واحــد، أمــا منظــار الحنجــرة يتــم وضعــه يف عبــوة 

ــريه بعــد كل اســتخدام. ــه وتطه ــاد تنظيف مســتقلة، ويع

ــذا  ــة له ــددة ومخصص ــن مح ــة، يف أماك ــة الهوائي ــوب يف القصب ــع أنب ــراء وض ــم إج ــل أن يت • يفض

ــة عــزل ). ــواء ســلبي،( غرف ــا ضغــط اله اإلجــراء، يكــون فيه

• إذا كانــت الحالــة يف وضــع خطــر، واملــكان املخصــص لوضــع أنبــوب يف القصبــة الهوائيــة بعيــد، 

ميكــن اســتخدام بدائــل متنــع تناثــر الــرذاذ يف املحيــط، وتتلخــص يف اســتخدام شــكل مســتطيل ناقــص 

ضلعــني ومصنــوع مــن البالســتيك املقــوى ويســمح بالرؤيــة أو اســتخدام ســاتر بالســتيك.

ــعال            ــض أو الس ــة املري ــع مقاوم ــالت، ملن ــة العض ــف حرك ــي توق ــة الت ــتخدام األدوي ــب اس • يج

ــب. ــاء الرتكي ــال إرادي أثن ال

ــة للمريــض  ــة الهوائي ــوب يف القصب ــاء وضــع أنب ــي اســتخدمت أثن • يجــب أن تخصــص الرزمــة الت

ــه العــالج. ــذي ســيتابع ب نفســه وتنقــل كل األدوات مــع املريــض إىل القســم ال
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• يتــم تطهــري منظــار الحنجــرة، وأي أدوات اخــرى، مــن خــالل وضعهــا يف حاويــة مغلقــة أو كيــس 

مصنــوع مــن البالســتيك، وتنقــل األدوات إىل مــكان التنظيــف والتطهــري املخصــص لذلــك، مــع مراعــاة 

أن يلتــزم مــن يقــوم بالتنظيــف والتطهــري باألســاليب املانعــة للتلــوث، وارتــداء الواقيــات الشــخصية 

ــة الكفــاءة N95، مريــول عــازل للســوائل » جلــدي او بالســتيك  ــة، كاممــة عالي ــة كامل ــة (بدل كامل

أحــادي االســتخدام«، كفــات شــديدة التحمــل، واقــي للوجــه والعينــني).

ب . املريض املوصول بجهاز التنفس الصناعي:

• يجب وضع فلرت بكتريي فريويس عىل مخرج الهواء من الجهاز.

• يجــب عــدم اســتبدال األنابيــب الخاصــة بجهــاز التنفــس الصناعــي واملوصلــة للمريــض إال يف حــال 

تلفهــا أو ظهــور إتســاخ شــديد بهــا.

• يجــب اســتخدام قســاطر الشــفط املعقمــة عنــد كل إجــراء والتخلــص منهــا مبــارشة، وتكــون عــدد 

مــرات التشــفيط مــن القصبــة الهوائيــة محــدودة قــدر اإلمــكان ومبــا ال يتعــارض مــع صحــة املريــض، 

ــس  ــاز التنف ــىل جه ــني ع ــرىض املنوم ــع امل ــة م ــفيط املغلق ــاطر التش ــام قس ــتخدام نظ ــل اس يفض

الصناعــي.

• يفضــل أن يكــون املريــض يف حالــة ارتخــاء كاملــة عنــد إجــراء عمليــة التشــفيط ومينــع وضــع أي 

ســوائل يف األنبــوب الحنجــري أثنــاء التشــفيط للمريــض.

• يجــب التخلــص مــن الســوائل املوجــودة يف أوعيــة التشــفيط كل 2٤ ســاعة بحــد أقــى، يف أماكــن 

الــرصف الصحــي املخصصــة لذلــك، ويفضــل اســتخدام األوعيــة البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد. 

3. اإلجراءات الروتينية اليومية مع املرىض:

• تبديــل وتغيــري وضعيــة املريــض يجــب ان تتــم مــن قبــل أكــر مــن ممــرض، للحــد مــن االحتــكاك، 

وتقليــل املــدة الزمنيــة للتالمــس مــع املريــض.

ــك الحــامم الصباحــي  ــري الراشــف ، وكذل ــة، مــن تغي ــة التمريضي ــة الطبي ــم الخدم • يجــب ان تت

ــة. للمــرىض بطريقــة آمن

• يتــم عمــل حــامم صباحــي للمــرىض املصابــني بفــريوس كورونــا يف قســم العنايــة مــرة واحــدة يوميــاً، 

باســتخدام قطعــة اســفنجية تكــون مبللــة بالكلورهيكســيدين ٤% يتــم مســح الجســم بالكامــل، ثــم 

تســتخدم قطعــة اســفنجية أخــرى يتــم مــن خاللهــا مســح جســم املريــض بعــد مــرور 3 دقائــق بحــد 

أدىن، ومينــع ســكب املــاء ملنــع تناثــر الــرذاذ يف املــكان.
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مالحظــة: النظافــة اليوميــة للمريــض يف قســم العنايــة تقلــل مــن مــدة مكوثــه ، وأيضــاً تزيــل كــم 

ــني يف  ــؤدي إىل ســالمة العامل ــك ي ــن الخــارج، وذل ــة عــىل جســمه م ــات العالق ــن امليكروب ــري م كب

ــكاك باملــرىض. ــد االحت القســم عن

• يجــب عنــد اســتبدال رشاشــف املــرىض امللوثــة إحضــار عربــة الغســيل بجــوار رسيــر املريــض، ويتــم 

إزالــة رششــف املريــض بطريقــة آمنــة دون النفــض أو تناثــر أي أشــياء عالقــة عــىل ســطح الرشــف 

ــافات  ــخة إىل مس ــة املتس ــري باألقمش ــع الس ــة، ومين ــة الخاص ــخة بالعرب ــف املتس ــع الراش وتوض

بعيــدة عــن ارسة املــرىض.

4. تنظيف وتطهري األدوات متعددة االستخدام : 

ــخصية  ــات الش ــة للواقي ــدي باإلضاف ــف األدوات أن يرت ــن تنظي ــؤول ع ــرض املس ــىل املم ــب ع يج

ــد  ــي ق ــوائل الت ــن الس ــمه م ــة جس ــدي لحامي ــتييك أو جل ــول بالس ــزة، مري ــة املرك ــة للعناي الكامل

ــط. ــر يف املحي تتناث

 ، Laryngoscope ١) منظار الحنجرة

• يفضل استخدام منظار الحنجرة أحادي االستخدام، والتخلص منه بعد االنتهاء مبارشة.

• يجب بعد استخدام املنظار ، وضعه داخل حاوية أو كيس بالستيك وإغالقه بإحكام.

• تنقــل الحاويــة أو الكيــس البالســتيك إىل غرفــة تنظيــف وتطهــري األدوات، ويتــم غمرهــا ملــدة ١0 

 hexanius or )  دقائــق داخــل محلــول إنزميــي مــع مطهــر. مثــل املطهــرات املعتمــدة يف الــوزارة

.( chlorhexidine + cetrimide

• يجــب أن يتــم التنظيــف بحــذر :اعتــامد عــىل املســح جيــداً والفــرك بواســطة قطعــة اســفنيجة، 

للحــد مــن تناثــر األوســاخ امللتصقــة عــىل األدوات.

• يتــم شــطف األدوات مبيــاه جاريــة، مــع رضورة املحافظــة عــىل عــدم انبعــاث رذاذ أثنــاء شــطف 

وغســل األدوات.

• يتم تجفيف املنظار جيداً، ومن ثم يغلف ويعاد إرساله إىل القسم الستخدامه عند اللزوم.

Ambo Bag 2) األمبو

ــض إىل  ــن مري ــم مشــاركة األدوات الخاصــة م ــض، وال يت ــكل مري ــو ل ــد أمب ــم تحدي • يجــب أن يت

ــض آخــر . مري

ــو متســخ واملريــض مــازال  ــو بعــد خــروج املريــض، أو إذا كان األمب ــم تنظيــف األمب • يجــب أن يت

يحتــاج لعنايــة.

ــدى  ــد ل ــر املعتم ــي املطه ــول اإلنزمي ــا يف املحل ــخ ووضعه ــو املتس ــع األمب ــك كل قط ــب تفكي • يج

ــوزارة . ال
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• يجــب أن يســتمر الغمــر ملــدة ١0 دقائــق، ومتســح كل قطــع األمبــو جيــداً ويتــم إزالــة كل األوســاخ 

امللتصقــة بحــرص دون تناثر للســوائل.

• يجب تنظيف وشطف األمبو مع األخذ بأقى االحتياطات ملنع تناثر السوائل.

• يتم تجفيف وتغليف األمبو، ويرسل إىل مخزن القسم لحني إعادة استخدامه من جديد.

 Syringe pump & other equipment (3

• كل األدوات التــي تالمــس الجلــد الســليم للمريــض تصنــف أدوات قليلــة الخطورة، وميكــن تطهريها 

مــن خــالل اســتخدام مــادة إنزمييــة مطهــرة تتناســب مــع أســطح األجهــزة الطبيــة، والوصــالت، كل 

مــا هــو داخــل منطقــة املريــض مبــا يشــمل وصــالت جهــاز تخطيــط القلــب ، قيــاس الحــرارة، قيــاس 

الضغــط ، قيــاس األكســجني، وغــريه مــن أجهــزة ومســتلزمات. ( املــادة املتوفــرة servanious ويتــم 

تحليهــا بإضافــة 2.5 ســم عــىل كل لــرت مــاء).

5. التنظيــف والتطهــري البيئــي: يجــب تنظيــف وتطهــري املــكان بالكامــل بــني كل مريــض ومريــض، 

ويشــمل التنظيــف جميــع األســطح (رسيــر املريــض، الكوميدينــو، الجــدران املحيطــة مبنطقــة 

ــة. ــري البيئ ــات تطه ــة يف سياس ــات املوضح ــق اآللي ــة)، وف ــزة الطبي ــض، األجه املري

6. النفايــات الطبيــة: يجــب التعامــل مــع النفايــات الطبيــة وفــق سياســات جمــع ونقــل النفايــات 

الطبيــة.

7. املفروشــات واأللبســة: يجــب التعامــل مــع املفروشــات واأللبســة الخاصــة باملريــض والراشــف 

وفــق مــا هــو موضــح يف سياســات التعامــل مــع املفروشــات.



64
دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

Code:

IC - 10

اسم السياسة

سياسات وإجراءات يف وحدات الغسيل الكلوي

ــا أو  ــزام بالسياســات الخاصــة بالتعامــل مــع الحــاالت املشــتبه بإصابته السياســة: يجــب االلت
ــا. ــة بفــريوس كورون املصاب

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل وحــدات الغســيل الكلــوي، ألن مــرىض 

ــني  ــكىل مــن الحــاالت املصنفــة ذات املناعــة الضعيفــة ، وللحــد مــن مخاطــر انتقــال العــدوى ب ال

مــرىض الغســيل الكلــوي عنــد قــدوم حــاالت مرضيــة تعــاين مــن اإلصابــة بأمــراض تنفســية وقــد ينتج 

عنهــا انتشــار الفــريوس يف املــكان أو تنتقــل العــدوى إىل الطواقــم الطبيــة واملــرىض اآلخريــن ســواء 

ــات  ــزام الصــارم بتوصي ــرذاذ. يجــب االلت ــق ال ــة أو عــن طري ــق التالمــس لألســطح امللوث عــن طري

مكافحــة العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل 

وحــدات الغســيل الكلــوي.

اإلجراءات:

1. إجراءات وقائية عامة:

أ . تعريف مرض فريوس كورونا وطرق الوقاية منه ملرىض الغسيل الكلوي.

ب . رشح مخاطر فريوس كورونا للمرىض.

ت . تدريب املرىض عىل طرق غسل وتطهري األيدي.

ث . حث املرىض عىل النظافة الشخصية.

ج . منح املرىض كاممات طبية جراحية الرتدائها أثناء التنقل من وإىل قسم الغسيل الكلوي.
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2. تفعيــل الفــرز التنفــيس للحــاالت املــرددة عــىل وحــدات الغســيل الكلــوي وذلــك مــن خــالل 

التــايل:

أ . وضــع مكتــب عنــد مدخــل وحــدة الغســيل الكلــوي، يجلــس خلفــه حكيــم مــدرب، يســتطيع فــرز 

الحــاالت التــي تعــاين مــن أعــراض التهابــات الجهــاز التنفــيس مثــل تشــبه أعــراض اإلنفلونــزا.

ب . يف حــال كانــت املســافة الفاصلــة بــني املكتــب واملريــض أكــر مــن مــرت ال يوجــد داعي الرتــداء أي 

واقيــات شــخصية مــن قبــل الحكيــم املــرف عــىل عمليــة الفــرز، أمــا إذا كانــت املســافة أقــل مــن 

مــرت فيجــب عليــه ارتــداء كاممــة جراحيــة.

ت . يجــب عــىل املســؤول عــن الفــرز عنــد مالحظتــه ألي مريــض يعــاين مــن أعــراض تشــبه أعــراض 

ــل هــذه  ــار مث ــكان املخصــص النتظ ــه إىل امل ــة، وتوجيه ــة جراحي ــض كامم ــاء املري ــزا، إعط اإلنفلون

الحــاالت.

ث . يجب عىل املسؤول عن الفرز املحافظة دامئاً عىل تطهري األيدي.

3. الكشف والتعامل مع الحاالت التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه اإلنفلونزا:

أ . يجــب عــىل الطبيــب واملمــرض الذيــن ســوف يتعاملــون مــع هــذه الحــاالت، ارتــداء كفــات طبيــة، 

ــة، وواقــي للعينــني  ــة جراحي مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، كاممــة طبي

(نظــارة طبيــة/ واقــي للوجــه).

ب . تخصيــص مــكان للغســيل الكلــوي للحــاالت التــي تعــاين مــن أعــراض التهابــات تنفســية، مفصولة 

عــن باقــي الحــاالت عــىل أن يكــون هنــاك حاجــز مــادي يفصــل بــني هــذه املاكينــات.

ت . يتم استدعاء املريض من مكان االنتظار املخصص إىل ماكينات الغسيل املخصصة.

ث . يلتــزم مقدمــو الخدمــة الصحيــة بخلــع الكفــات الطبيــة بســلة املهمــالت بجــوار كــريس املريــض 

املخصــص للغســيل الكلــوي.

ج . تطهري األيدي باملطهر الكحويل قبل مغادرة املكان.

ح . خلع الكاممة الطبية بطريقة صحيحة خارج خارج الستائر املحيطة مبنطقة املريض. 
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4. مطابقة تعريف الحاالت املشتبه بها بإصابتهم بفريوس كورونا.

أ . يتــم معاينــة الحالــة مــن قبــل استشــاري الباطنــة أو الصدريــة، والتأكــد مــن األعــراض الظاهــرة 

عــىل املريــض.

ــع  ــا، يتب ــه بفــريوس كورون ــأن املريــض مشــتبه بإصابت ب . يف حــال اعتــامد االستشــاري لألعــراض وب

ــة: ــود التالي اإلجــراءات املوضحــة يف البن

• يتــم إجــراء الغســيل الكلــوي للمريــض وأخــذ مســحة مــن األنــف والبلعــوم إلجــراء فحــص الكشــف 

.PCR عــن فــريوس كورونا املســتجد

• ينقل املريض إىل غرفة العزل داخل املستشفى، لحني ظهور النتائج.

• إذا كانت النتائج سلبية يتم استكامل عالج املريض داخل املستشفى وإخراجه من العزل.

• إذا كانــت النتائــج إيجابيــة يتــم التواصــل مــع أصحــاب العالقــة لحــني نقــل املريــض إىل مستشــفى 

الوبائيات.

• بعــد التنســيق مــع الجهــات ذات االختصــاص يتــم تبليــغ ســيارة اإلســعاف املخصصــة لنقــل هــذه 

الحــاالت إىل الوبائيــات.

• يجــب عــىل ســائق اإلســعاف ارتــداء الواقيــات الشــخصية التاليــة يف حــال يحتــاج املريــض إىل النقــل 

بواســطة النقالــة: ( كفــات طبيــة، مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، كاممــة 

جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة طبية/واقــي للوجــه والعينــني)).

ــة،  ــات طبي ــة ( كف ــات الشــخصية كامل ــداء الواقي ــه ارت ــض يســتوجب علي ــي للمري ــق الطب • املراف

مريــول طبــي (احــادي االســتخدام (االزرق أو االبيــض)) ، كاممــة جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة 

ــني)). ــي للوجــه والعين طبية/واق

5. يجــب تنظيــف وتطهــري املــكان بالكامــل بــني كل مريــض ومريــض يعــاين مــن التهابــات تنفســية، 

ــات املوضحــة يف سياســات  ــق اآللي ــض، وف ــي المســها املري ــع األســطح الت ــف جمي ويشــمل التنظي

تطهــري البيئــة لوحــدات الغســيل الكلــوي.

6. يجب التعامل مع النفايات الطبية وفق سياسات جمع ونقل النفايات الطبية.

ــع  ــل م ــا هــو موضــح يف سياســات التعام ــق م ــع املفروشــات والراشــف وف ــل م 7. يجــب التعام

ــات. املفروش
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Code:

IC - 11

اسم السياسة

سياسات وإجراءات يف العيادات النهارية 
ملرضى األورام

ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م ــة بالتعام ــات الخاص ــزام بالسياس ــب االلت ــة: يج السياس
ــا. ــريوس كورون بف

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل العيــادات النهاريــة ملــرىض األورام، ألن 

مــرىض األورام مــن الحــاالت املصنفــة ذات املناعــة الضعيفــة ، وللحــد مــن مخاطــر انتقــال العــدوى 

ــا  ــج عنه ــد ينت ــة بأمــراض تنفســية وق ــة تعــاين مــن اإلصاب ــدوم حــاالت مرضي ــد ق ــني املــرىض عن ب

انتشــار الفــريوس يف املــكان أو تنتقــل العــدوى إىل الطواقــم الطبيــة واملــرىض اآلخريــن، ســواء عــن 

طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة أو عــن طريــق الــرذاذ. يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة 

العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل العيــادات 

النهاريــة ملــرىض األورام .

اإلجراءات:

1. إجراءات وقائية عامة:

أ . تعريف مرض فريوس كورونا وطرق الوقاية منه ملرىض األورام.

ب . رشح مخاطر فريوس كورونا للمرىض.

ت . تدريب املرىض عىل طرق غسل وتطهري األيدي.

ث . حث املرىض عىل النظافة الشخصية.

ج . منــح املــرىض كاممــات طبيــة جراحيــة الرتدائهــا أثنــاء التنقــل مــن وإىل قســم العيــادة النهاريــة 

لــألورام.

ح . توفري غرف خاصة يف العيادة النهارية للمرىض الذين يعانون من أعراض التهابات تنفسية.
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2. تفعيــل الفــرز التنفــيس للحــاالت املــرددة عــىل العيــادات النهاريــة لــألورام وذلــك مــن خــالل 

التــايل:

ــرز  ــدرب، يســتطيع ف ــم م ــه حكي ــس خلف ــة، يجل ــادات النهاري ــد مدخــل العي ــب عن أ . وضــع مكت

ــزا. ــراض اإلنفلون ــل أع ــاز التنفــيس مث ــات الجه ــراض التهاب ــن أع ــاين م ــي تع الحــاالت الت

ب . يف حــال كانــت املســافة الفاصلــة بــني املكتــب واملريــض أكــر مــن مــرت ال يوجــد داعي الرتــداء أي 

واقيــات شــخصية مــن قبــل الحكيــم املــرف عــىل عمليــة الفــرز، أمــا اذا كانــت املســافة أقــل مــن 

مــرت فيجــب عليــه ارتــداء كاممــة جراحيــة.

ت . يجــب عــىل املســؤول عــن الفــرز عنــد مالحظتــه ألي مريــض يعــاين مــن أعــراض تشــبه أعــراض 

ــل هــذه  ــار مث ــكان املخصــص النتظ ــه إىل امل ــة، وتوجيه ــة جراحي ــض كامم ــاء املري ــزا، اعط اإلنفلون

الحــاالت.

ث . يجب عىل املسؤول عن الفرز املحافظة دامئاً عىل تطهري األيدي.

3. الكشف والتعامل مع الحاالت التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه اإلنفلونزا:

أ . يجــب عــىل الطبيــب واملمــرض الذيــن ســوف يتعاملــون مــع هــذه الحــاالت، ارتــداء كفــات طبيــة، 

ــني  ــي للعين ــة، وواق ــة جراحي ــة طبي ــض)، كامم ــي (أحــادي االســتخدام (األزرق، أو األبي ــول طب مري

(نظــارة طبيــة/ واقــي للوجــه).

ب . يتم استدعاء املريض من مكان االنتظار املخصص إىل غرف الكشف املخصصة.

ت . يلتزم مقدمو الخدمة الصحية بخلع الكفات الطبية بسلة املهمالت داخل غرفة الكشف.

ث . تطهري األيدي باملطهر الكحويل قبل مغادرة املكان.

ج . خلع الكاممة الطبية بطريقة صحيحة خارج الستائر املحيطة مبنطقة املريض. 

4. مطابقة تعريف الحاالت املشتبه بها بإصابتهم بفريوس كورونا:

أ . يتم معاينة الحالة من قبل استشاري األورام، والتأكد من األعراض الظاهرة عىل املريض.

ــع  ــا، يتب ــه بفــريوس كورون ــأن املريــض مشــتبه بإصابت ب . يف حــال اعتــامد االستشــاري لألعــراض وب

ــة: ــود التالي اإلجــراءات املوضحــة يف البن

• تنقــل الحالــة إىل غرفــة العــزل املخصصــة داخــل املستشــفى، ويتــم أخــذ عينــة لفحــص اإلصابــة 

بفــريوس كورونــا وإرســالها إىل املختــرب املركــزي.
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• اذا كانت النتائج سلبية يتم استكامل عالج املريض داخل املستشفى وإخراجه من العزل.

• اذا كانــت النتائــج إيجابيــة يتــم التواصــل مــع أصحــاب العالقــة لحــني نقــل املريــض إىل مستشــفى 

الوبائيات.

• بعــد التنســيق مــع الجهــات ذات االختصــاص يتــم تبليــغ ســيارة اإلســعاف املخصصــة لنقــل هــذه 

الحــاالت إىل الوبائيــات.

• يجــب عــىل ســائق اإلســعاف ارتــداء الواقيــات الشــخصية التاليــة يف حــال يحتــاج املريــض إىل النقــل 

ــة: ( كفــات طبيــة، مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق، أو األبيــض)، كاممــة  بواســطة النقال

جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة طبية/واقــي للوجــه والعينــني)).

ــة،  ــات طبي ــة ( كف ــات الشــخصية كامل ــداء الواقي ــه ارت ــض يســتوجب علي ــي للمري ــق الطب • املراف

ــني (نظــارة  ــي للعين ــة، واق ــة جراحي ــض)، كامم ــي (أحــادي االســتخدام (األزرق، أو األبي ــول طب مري

ــني)). ــه والعين ــي للوج طبية/واق

5. يجــب تنظيــف وتطهــري املــكان بالكامــل بــني كل مريــض ومريــض يعــاين مــن التهابــات تنفســية، 

ــات املوضحــة يف سياســات  ــق اآللي ــض، وف ــي المســها املري ــع األســطح الت ــف جمي ويشــمل التنظي

تطهــري البيئــة.

6. يجب التعامل مع النفايات الطبية وفق سياسات جمع ونقل النفايات الطبية.

ــع  ــل م ــا هــو موضــح يف سياســات التعام ــق م ــع املفروشــات والراشــف وف ــل م 7. يجــب التعام

ــات. املفروش
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Code:

IC - 12

اسم السياسة

سياسات وإجراءات يف أقسام الوالدة

ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م ــة بالتعام ــات الخاص ــزام بالسياس ــب االلت ــة: يج السياس
ــا. ــريوس كورون بف

مقدمة: 
ــات  ــوالدة وعملي ــك ال ــام كش ــل أقس ــدوى داخ ــار الع ــن انتش ــد م ــة إىل الح ــذه السياس ــدف ه ته

ــا  ــج عنه ــد ينت ــية وق ــراض تنفس ــة بأم ــن اإلصاب ــاين م ــة تع ــاالت مرضي ــتقبال ح ــد اس ــوالدة، عن ال

انتشــار الفــريوس يف املــكان ، ســواًء عــن طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة أو عــن طريــق الــرذاذ، و 

تنتقــل العــدوى إىل الطواقــم الطبيــة واملــرىض اآلخريــن. يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة 

العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل أقســام 

املستشــفى .

- توجــد حــاالت محــدودة جــداً ألطفــال ولــدوا مــن أمهــات مصابــات بفــريوس كورونــا وكان أصغــر 

مصــاب بفــريوس كورونــا بعمــر يومــني أو بالتحديــد بعــد 30 ســاعة مــن الــوالدة، والدراســات يف هــذا 

املجــال محــدودة جــداً وعليــه فإنــه يتوجــب أخــذ أعــىل االحتياطــات، للحــد مــن إصابــة حديثــي 

الــوالدة.

ــوالدة  ــد ال ــل أو بع ــم قب ــة منه ــم أخــذ عين ــريوس، يت ــم بف ــل املشــتبه بإصابته - الســيدات الحوام

ــود/ة. ــع املول ــل م ــا بالتعام ــل الســامح له ــرب قب ــارشة وإرســالها للمخت مب

• العينــة ســلبية: واألم تعــاين مــن التهابــات تنفســية مثــل اإلنفونــزا، يســمح بوضــع الطفــل يف نفــس 

الغرفــة مــع تــرك مســافة ال تقــل عــن ١م، ويجــب عــىل األم ارتــداء كاممــة طبيــة وغســل األيــدي 

قبــل التعامــل مــع املولــود/ة.

• العينــة االيجابيــة: يجــب أخــذ عينــة مــن املولــود/ة بعــد ٤8 ســاعة مــن لحظــة الــوالدة، واتبــاع 

اإلجــراءات املوضحــة ضمــن هــذه السياســات.
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اإلجراءات:

١. توفــري غرفــة خاصــة /أو مــكان خــاص داخــل كشــك الــوالدة تكــون مخصصــة الســتقبال حــاالت 

الــوالدة والتعامــل معهــا.

2. تفعيل الفرز التنفيس للحاالت املرددة عىل استقبال الوالدة وذلك من خالل التايل:

ــرز  ــتطيع ف ــة، تس ــة مدرب ــه حكيم ــس خلف ــوالدة، يجل ــتقبال ال ــل اس ــد مدخ ــب عن ــع مكت أ . وض

ــزا. ــراض اإلنفلون ــبه أع ــيس تش ــاز التنف ــات الجه ــراض التهاب ــن أع ــاين م ــي تع ــاالت الت الح

ب . يف حــال كانــت املســافة الفاصلــة بــني املكتــب واملريــض أكــر مــن مــرت ال يوجــد داٍع الرتــداء أي 

واقيــات شــخصية مــن قبــل الحكيــم املــرف عــىل عمليــة الفــرز، أمــا إذا كانــت املســافة أقــل مــن 

مــرت فيجــب عليــه ارتــداء كاممــة جراحيــة.

ت . يجــب عــىل املســؤول عــن الفــرز عنــد مالحظتــه ألي مريــض يعــاين مــن أعــراض تشــبه أعــراض 

ــل هــذه  ــار مث ــكان املخصــص النتظ ــه إىل امل ــة، وتوجيه ــة جراحي ــض كامم ــاء املري ــزا، إعط اإلنفلون

الحــاالت.

ث . يجب عىل املسؤول عن الفرز املحافظة دامئاً عىل تطهري األيدي.

3. الكشف والتعامل مع الحاالت التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه اإلنفلونزا:

أ . يجــب عــىل الطبيــب واملمــرض الذيــن ســوف يتعاملــون مــع هــذه الحــاالت، ارتــداء كفــات طبيــة، 

ــة، وواقــي للعينــني  ــة جراحي مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، كاممــة طبي

(نظــارة طبيــة/ واقــي للوجــه).

ــوالدة،  ــة كشــف مخصصــة يف اســتقبال ال ــكان االنتظــار إىل غرف ــض مــن م ــم اســتدعاء املري ب . يت

ــني األرسة. ــاك حاجــز مــادي يفصــل ب تســتخدم فقــط لهــذه الحــاالت، عــىل أن يكــون هن

ت . يتم إجراء الكشف عىل املريضة وأخذ كافة عالمات الحياة والتاريخ املريض للحالة.

ث . يتــم عمــل الفحوصــات التشــخيصية التــي يحتــاج لهــا املريــض ومــا يقــدره الطبيــب مبــا يتناســب 

مــع الحالــة.

ج . يلتــزم مقدمــو الخدمــة الصحيــة بخلــع الكفــات الطبيــة بســلة املهمــالت داخــل غرفــة الفحــص/ 

أو بجــوار الرسيــر املخصــص.

ح . تطهري األيدي باملطهر الكحويل قبل مغادرة املكان.

ــة  ــتائر املحيط ــارج الس ــص أو خ ــة الفح ــارج غرف ــة خ ــة صحيح ــة بطريق ــة الطبي ــع الكامم خ . خل

ــض.  ــر املري برسي
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4. مطابقــة تعريــف الحــاالت املشــتبه بهــا: يجــب أن يتــم التحقــق مــن األعــراض والبيانــات للمرىض 

املشــتبه بإصابتهــم بفــريوس كورونا:

أ . يتم معاينة الحالة من قبل استشاري الوالدة، والتأكد من األعراض الظاهرة عىل املريض.

ــا، يتبــع  ــه بفــريوس كورون ــأن املريــض مشــتبه بإصابت ب . يف حــال اعتــامد االستشــاري لألعــراض وب

ــات: ــوالدة أو العملي ــل تحويلهــا إىل كشــك ال ــة قب ــود التالي اإلجــراءات املوضحــة يف البن

• ينقــل املريــض إىل الغرفــة املجهــزة واملخصصــة النتظــار هــذه الحــاالت لحــني اســتكامل إجــراءات 

نقلهــا إىل الكشــك أو العمليــات.

• يتــم االتصــال والتواصــل مــع كشــك الــوالدة أو العمليــات وإخبارهــم بأنــه توجــد حالــة مشــتبه 

بإصابتهــا بفــريوس كورونــا، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة الســتقبال الحالــة.

ــون القســم  ــات) ويك ــه (الكشــك/ العملي ــة إلي ــل الحال ــراد تحوي ــع القســم امل ــد التنســيق م • بع

ــك/العمليات). ــوالدة إىل (الكش ــتقبال ال ــن اس ــة م ــل الحال ــم نق ــة، يت ــتقبال الحال ــزاً الس جاه

• يجــب منــح املريضــة كاممــة جراحيــة، لتغطيــة الفــم واألنــف قبــل النقــل إىل املــكان املخصــص 

ــك/العمليات). (الكش

ــة،  ــات طبي ــة ( كف ــات الشــخصية كامل ــداء الواقي ــه ارت ــض يســتوجب علي ــي للمري ــق الطب • املراف

مريــول طبــي (أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، كاممــة جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة 

ــني). ــي للوجــه والعين طبية/واق

5.اإلجراءات الالزمة للتعامل الحالة يف كشك أو عمليات الوالدة:

أ . عــىل الطبيــب والقابلــة الذيــن ســوف يتعاملــون مــع الحالــة املشــتبه بإصابتهــا بفــريوس كورونــا 

يف الغرفــة املخصصــة داخــل الكشــك، ارتــداء الواقيــات الشــخصية التاليــة: ( كفــات طبيــة- حســب 

ــادي  ــي أح ــول طب ــتيك Apron ، مري ــدي أو بالس ــول جل ــة«، مري ــراء »معقمة/نظيف ــة اإلج طبيع

االســتخدام (األزرق أو األبيــض) ، كاممــة جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة طبية/واقــي للوجــه 

ــني). والعين

ب . توفــري كافــة االحتياجــات الالزمــة إلجــراءات الــوالدة الطبيعيــة، مــن مســتهلكات ومســتلزمات 

ــات  ــع وضــع كمي ــة، ومين ــكل حال ــدر االســتخدام ل ــة تكــون عــىل ق ــزة، ( املســتهلكات الطبي وأجه

فائضــة عــن الحاجــة داخــل الغرفــة).

ت . يطلب من الحامل تنظيف اليدين باملاء والصابون أو بالجل الكحويل بالطريقة الصحيحة.
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ث . يجــب تنظيــف وغســل منطقــة البطــن والفــرج واألرداف للحالــة املشــتبه بهــا بواســطة اســتخدام 

ــح  ــفنجية ومس ــة اس ــرية أو ليف ــة صغ ــىل فوط ــادة ع ــع امل ــالل وض ــن خ Chlorhexidine ٤%  م

األماكــن املحــددة ســابقاً، وتــرك املــادة الرغويــة عــىل جســم املريــض ملــدة تــرتاوح مــن 5-١0 دقائــق، 

ــة  ــة.( مالحظــة: يف حــال كانــت الحال ــاه دافئ ــة مبي ــا املــادة الرغوي ــم غســل املوجــود عليه ومــن ث

عاجلــة جــداً، يســتثنى هــذا البنــد).

ج . يتم بعد ذلك تطهري منطقة الفرج واألرداف بالبوليدين ١0% لحني استقبال املولود.

ــم  ــىل جس ــم ع ــف أو معق ــامش نظي ــع الق ــتخدام قط ــن اس ــبة م ــراءات املناس ــاع اإلج ــم اتب ح . يت

ــة. ــه بالحــاالت االعتيادي ــول ب ــا هــو معم املريضــة مب

ــتقبال  ــة الس ــة املخصص ــم األم إىل الحضان ــته لجس ــدم مالمس ــارشة وع ــود مب ــذ املول ــب أخ خ . يج

ــات. ــك/أو العملي ــل الكش ــد داخ املوالي

ــم  ــادة الالزمــة ومــن ث ــود/ة، وعمــل كافــة اإلجــراءات املعت ــة الصحــة للمول ــم الحال د . يجــب تقيي

مســح جســم الطفــل بقطعــة قطــن نظيفــة مبللــة مبــاء دافــئ إلزالــة كافــة اإلفــرازات املوجــودة عــىل 

جســم املولــود/ة، ومــن ثــم يلــف جســم املولــود بقطعــة قــامش نظيفــة.

ذ . يتــم التعامــل مــع املولــود/ة كاملعتــاد وحســب الحالــة الصحيــة، ينقــل إىل قســم الحضانــة ويوضع 

يف حضانــة مغلقــة، مــع أخــذ كافــة االحتياطــات الالزمة.

ر . تنقــل األم بعــد الــوالدة الطبيعيــة للغرفــة املخصصــة للعــزل ويتــم متابعــة حالتهــا الصحيــة كــام 

ــم  ــل الطاق ــن قب ــخصية م ــات الش ــداء الواقي ــع رضورة ارت ــة، م ــاالت العادي ــع الح ــول م ــو معم ه

ــة. ــذي يتعامــل مــع الحال الطبــي ال

6. تخدير الحاالت املشتبه بها أو املصابة بفريوس كورونا يف قسم العمليات:

أ . يتــم تقييــم الحالــة مــن قبــل طبيــب التخديــر، وتحديــد نــوع التخديــر املالئــم للحالــة (تخديــر 

ــي أو كيل). نصف

ب . التخدير النصفي:

• يجــب ان ترتــدي املريضــة كاممــة جراحيــة، إذا كان ذلــك اإلجــراء ال يتعــارض مــع الوضــع الصحــي 

. للمريضة

• يتــم عمــل التخديــر النصفــي وفقــاً لإجــراءات املتبعــة للتخديــر النصفــي، مــع االلتــزام الكامــل 

ــي أحــادي  ــول طب ــة ، مري ــات الشــخصية الالزمــة (كاممــة طبي ــداء الواقي ــي بارت ــم الطب مــن الطاق

ــة أو واقــي للوجــه والعينــني). ــة معقمــة، واقــي للعينــني (نظــارة طبي االســتخدام، كفــات طبي

• يتم وضع املريضة عىل طاولة العمليات.
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• يف حــال كانــت املريضــة ال تســتطيع ارتــداء الكاممــة الجراحيــة أثنــاء العمليــة، يجــب وضــع حاجــز 

عــازل بارتفــاع ال يقــل عــن 30 ســم يفصــل منطقــة أعــىل الصــدر عــن منطقــة البطــن.

ت . التخدير الكيل:

ــاء وضــع  ــة أثن ــات الشــخصية التالي ــداء الواقي ــر ارت ــر أو فنــي التخدي • يجــب عــىل طبيــب التخدي

أنبــوب التنفــس الصناعــي داخــل القصبــة الهوائيــة وتتمثــل يف: (كاممــة N95 ، مريــول طبــي أحــادي 

االســتخدام، كفــات طبيــة، نظــارة طبيــة أو واقــي للوجــه والعينــني.

7. الرضاعة : 

أهميــة الرضاعــة الطبيعيــة أمــر ال ميكــن اغفالــه أو التغــايض عنــه لهــؤالء املواليد، ولذلــك نحرص عىل 

الرضاعــة الطبيعيــة مبــا ال يشــكل خطــر عــىل صحــة وحيــاة املواليــد مــن خــالل اتبــاع االحتياطــات 

الوقائيــة التــي تحــد مــن انتقــال العــدوى مــن األم إىل املولــود/ة واملوضحــة يف التــايل: 

أ . الحالة الصحية لالم طفيفة أو مشتبه بإصابتها:

• يجب ان تلتزم األم بغسل اليدين جيدا.

• غسل وتنظيف منطقة الصدر.

• يجب أن ترتدي األم كاممة طبية.

• يتم أخذ الحليب من األم بواسطة شفاط نظيف خاص بشفط الحليب.

• يتم وضع الحليب داخل بربونة نظيفة ومطهرة بالغليان.

• ينقل الحليب للمولود/ة بطريقة آمنة ويعطى للمولود/ة من الساعة األوىل للوالدة.

• يتم حفظ الحليب حسب اإلجراءات املوضحة بدليل الحضانات املعمول به يف وزارة الصحة.

ب . الحالة الصحية لألم متوسطة أو حرجة:

• وفقــا ألعــىل االحتياطــات ولعــدم انتقــال املــرض للمولــود/ة نتيجــة تلــوث الحليــب أثنــاء الشــفط 

مــن األم، فإنــه يجــب شــفط الحليــب مــن األم لعــدم حــدوث جفــاف لحليــب األم، ويتــم التخلــص 

منــه.

• يقدم للمولود الحليب الصناعي املناسب مع الوزن والسن.
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8. يجــب أخــذ عينــة مــن األم بعــد الــوالدة إلرســالها إىل املختــرب وإجــراء فحــص اإلصابــة بفــريوس 

. PCR كورونــا

9. يف حــال كانــت نتائــج الفحــص املخــربي ســلبية، يتــم إخــراج األم مــن العــزل ويســمح لهــا مبخالطــة 

املولــود، مــع رضورة اتخــاذ االحتياطــات القياســية الالزمــة ملنــع العــدوى عنــد التعامــل مــع املولــود.

١0. يف حــال كانــت النتائــج إيجابيــة، يتــم التنســيق مــع مستشــفى الوبائيــات لنقــل الحالــة بعــد 

اســتقرار حالتهــا الصحيــة.

١١. يتــم أخــذ عينــة للمولــود/ة بعــد 2٤ ســاعة مــن ظهــور عينــة األم، يف حــال كانــت النتيجــة ســلبية 

يســتمر حجــر املولــود/ة ملــدة 2١ يومــاً، يف الحجــر املخصــص داخــل قســم الــوالدة أو الحضانة.

١2. اذا كانــت نتيجــة املولــود/ة إيجابيــة يتــم التنســيق مــع مستشــفى الوبائيــات ويتــم نقــل حديث 

الــوالدة الســتكامل العالج.

١3. يجــب اتبــاع السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالتعامــل مــع الحــاالت املصابــة أو املشــتبه بهــا 

داخــل أقســام املبيــت. 

9. يجــب تنظيــف وتطهــري املــكان بالكامــل بــني كل مريضــة ومريضــة تعــاين مــن التهابــات تنفســية، 

ــات املوضحــة يف سياســات  ــع األســطح التــي المســتها املريضــة وفــق اآللي ويشــمل التنظيــف جمي

تطهــري البيئــة.

١0. يجب التعامل مع النفايات الطبية وفق سياسات جمع ونقل النفايات

١١. يجــب التعامــل مــع املفروشــات والراشــف وفــق مــا هــو موضــح يف سياســات التعامــل مــع 

املفروشــات. 
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Code:

IC - 13

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل يف عيادات األسنان
ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م ــة بالتعام ــات الخاص ــزام بالسياس ــب االلت ــة: يج السياس

ــنان. ــز األس ــادات ومراك ــا يف عي ــريوس كورون بف

مقدمة: 
الخدمــات العالجيــة التــي تقــدم يف عيــادات ومراكــز األســنان واحــدة مــن الخدمــات التــي ال ميكــن 

ــة باملخاطــر نظــراً  ــرب هــذه الخدمــة بشــكل عــام محفوف ــة الظــروف، وتعت ــا يف كاف االســتغناء عنه

لطبيعــة اإلجــراءات التــي تتــم يف هــذه العيــادات والتقــارب الكبــري جــداً مــا بــني مقــدم الخدمــة 

الصحيــة واملــرىض عنــد القيــام بــأي إجــراءات ال تــكاد املســافة الفاصلــة بــني الطبيــب واملريــض أكــر 

مــن 20 ســم، وكذلــك كميــة الــرذاذ التــي تنتــج عــن التدخــالت يف األســنان، وبنــاًء عــىل مــا ســبق 

ــأي  ــني ب ــد التعامــل مــع املصاب ــة مــن الخطــورة عن ــاء األســنان يتعرضــون إىل درجــة عالي فــان أطب

أمــراض معديــة وخاصــة األمــراض املعديــة التــي تنتقــل عــن طريــق الــرذاذ أو عــن طريــق الهــواء، 

ولذلــك يجــب أخــذ أعــىل االحتياطــات لحاميــة الطواقــم الطبيــة مــن اإلصابــة بفــريوس كورونــا أثنــاء 

ــزام الصــارم بسياســات وإجــراءات مكافحــة العــدوى لضــامن  ــع املــرىض، ويجــب االلت ــم م تعامله

ســالمتهم. 

اإلجراءات:
إجراءات وقائية عامة:

١. املداومة عىل غسل وتطهري األيدي، واتباع الخطوات الخمس عند التعامل مع املرىض.

2. التدريــب عــىل سياســات وإجــراءات منــع العــدوى، مبــا يشــمل سلســلة العــدوى، طــرق انتقــال 

ــات الشــخصية، التطهــري البيئــي ملــكان العمــل، معالجــة  ــة، اســتخدام الواقي العــدوى، طــرق الوقاي

األدوات الجراحيــة، األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الــدم، التخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة.

ــع  ــام، م ــدار الع ــىل م ــنان ع ــز األس ــادات ومراك ــة العي ــيس يف كاف ــرز التنف ــق الف ــل مناط 3. تفعي

ــداً عــن باقــي املــرىض. ــادة، بعي ــني بأمــراض تنفســية داخــل العي تخصيــص مــكان النتظــار للمصاب
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يف حال انتشار وباء كورونا يف املجتمع:

١. إيقــاف العمــل يف عيــادات ومراكــز األســنان، ويتــم العمــل وفــق برنامــج طــوارئ للعمــل فقــط 

مــع الحــاالت الطارئــة.

2. تفعيل الفرز التنفيس يف كافة العيادات واملراكز.

3. ارتــداء الواقيــات الشــخصية أثنــاء التعامــل مــع املــرىض وتشــمل: (زي وقــايئ كامــل، مريــول طبــي 

أحــادي االســتخدام، كاممــة عاليــة الكفــاءة N95، واقــي للوجــه والعينــني، كفــات طبيــة نظيفــة أو 

معقمــة حســب طبيعــة التدخــل).

٤. توفــري عــدد محــدود مــن األدوات الالزمــة لإجــراء، والتخلــص مــن كل املــواد واملســتلزمات التــي 

تــم أو مل يتــم اســتخدامها مــع املريــض.

5. الحــد مــن إجــراء أي تدخــالت قــد ينتــج عنهــا رذاذ أثنــاء العمــل، وتقليــص العمــل عــىل الكشــف 

ووصــف العالجــات قــدر املســتطاع.

6. الحــاالت التــي تســتدعي تدخــالً ينتــج عنــه رذاذ يجــب أن يكــون محــدود جــداً، وإنجــازه يف أقــرص 

مــدة زمنيــة ممكنة.

7. تنظيف وتطهري وتعقيم كافة األدوات الجراحية بعد االنتهاء من العمل مع املرىض.

8. اتباع األساليب املانعة للتلوث أثناء القيام بأي إجراءات مع املرىض.

9. اتباع أساليب الحقن اآلمن أثناء التعامل مع املرىض.

١0. تنظيف وتطهري البيئة جيداً بني كل مريض ومريض.

العمل يف الظروف االعتيادية:

١. تفعيل الفرز التنفيس يف العيادات، لضامن سالمة املرىض، وسالمة مقدمي الخدمة الطبية.

ــزام  ــع االلت ــة م ــة العاملي ــة الصح ــوالت منظم ــق بروتوك ــدي، وف ــري األي ــل وتطه ــزام بغس 2. االلت

باللحظــات الخمــس.

ــة: ( مريــول طبــي، كاممــة جراحيــة، واقــي للوجــه والعينــني،  3. ارتــداء الواقيــات الشــخصية التالي

ــازات  ــن القف ــارشة م ــص مب ــب التخل ــراء)، ويج ــة اإلج ــب طبيع ــة حس ــة أو جراحي ــازات نظيف قف

وتطهــري األيــدي فــور االنتهــاء مــن العمــل مــع املريــض وقبــل مالمســة أي مــن األســطح املحيطــة.

٤. يجب استبدال الكاممة والقفازات وواقي الوجه بني كل مريض ومريض.

5. اتباع األساليب املانعة للتلوث أثناء القيام بأي إجراءات مع املرىض.

6. الحرص عىل عدم مالمسة األماكن املحيطة داخل العيادة قبل تنظيف وتطهري األيدي.
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ــة بــني  ــاء التدخــالت مــع املــرىض، وعــدم مشــاركة الحقــن أو األدوي ــزام بالحقــن اآلمــن أثن 7. االلت

املــرىض.

8. يجــب أن تكــون كل األدوات املتوفــرة محــدودة ولحاجــة املريــض فقــط، أثنــاء تنفيــذ اإلجــراءات 

أو اســتقبال مــرىض.

ــتخدام أي أدوات  ــدم اس ــالت وع ــراء التدخ ــد إج ــط عن ــة فق ــتخدام األدوات املعقم ــب اس 9. يج

ــم. ــة دون تعقي جراحي

١0. يجــب املحافظــة عــىل تنظيــف وتطهــري كــريس األســنان وكل األماكــن املحيطــة بــني كل مريــض 

ومريــض.

١١. يجب التعامل اآلمن مع النفايات الطبية.

إعادة معالجة األدوات: 

يجــب ان تتــم عمليــة إعــادة األدوات الجراحيــة التــي تســتخدم يف عيــادات األســنان ســواء لعمليــة 

الكشــف أو التدخــالت وفــق الربوتوكــوالت املعتمــدة واملراحــل األساســية لعمليــة املعالجــة والتــي 

تتلخــص يف املراحــل التاليــة:

1. عمليــة الغمــر: وهــي عمليــة اســتثنائة ميكــن القيــام بهــا يف حــال عــدم توفــر وقــت كايف لتنظيــف 

ــادة معالجتها. األدوات واع

• يجب أن ال تستمر فرتة غمر األدوات أكر من 30 دقيقة للمحافظة عىل األدوات من التلف.

• أفضــل مــادة ميكــن اســتخدامها لعمليــة غمــر األدوات هــي املــواد اإلنزمييــة املطهــرة، والتــي لديهــا 

ــات،  ــىل بعــض امليكروب ــاألدوات والقضــاء ع ــة ب ــك األوســاخ والســوائل امللتصق ــىل تفكي ــدرة ع الق

وكــام تحتــوي نفــس املــادة عــىل مــادة رغويــة للتنظيــف.

•  وال يفضــل أن يتــم الغمــر مبــادة كيميائيــة واســتبدال املــادة مبــادة كيميائيــة أخــرى عــن إجــراء 

عمليــة التنظيــف لــألدوات.

• يف حــال عــدم توفــر املــادة اإلنزمييــة ميكــن الغمــر يف مــادة صابونيــة أو ميــاه، والهــدف مــن ذلــك 

عــدم التصــاق األوســاخ والســوائل عــىل األدوات.

2. التنظيف والتغليف:

• عمليــة التنظيــف هــي أهــم مرحلــة مــن مراحــل التعقيــم، وهــي تقــوم بازالــة أكــر مــن 80% مــن 

امليكروبــات امللتصقــة عــىل األدوات.

ــاخ  ــة كل األوس ــن إزال ــد م ــألدوات والتأك ــرك ل ــك والف ــطة الدع ــف بواس ــم التنظي ــب أن يت • يج

ــاألدوات. ــة ب ــجة امللتصق ــوائل واألنس والس

• يجب أن يتم شطف األدوات باملاء الجاري.



79 دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

• يجب معاينة األدوات عند التجفيف والتأكد من نظافتها بشكل كامل.

ــض  ــع مري ــتخدام م ــي لالس ــة تكف ــات، كل مجموع ــكل مجموع ــىل ش ــف األدوات ع ــب تغلي • يج

واحــد.

• يجب استخدام األكياس الخاصة يف التغليف لضامن استمرارية التعقيم لفرتات طويلة.

• يجــب اغــالق أكيــاس التعقيــم مــن خــالل ماكينــة مخصصــة إلغــالق األكيــاس، أو اســتخدام األكياس 

التــي يتوفــر بهــا الصق.

ــوالت  ــة والربوتوك ــن وزارة الصح ــدة م ــة للمواصفــات املعتم ــون األكيــاس مطابق • يجــب ان تك

ــة. العاملي

3. التعقيم:

• هي املرحلة التي من خاللها القضاء عىل كافة امليكروبات التي مازالت متعلقة باألدوات.

• يجب أن يتم إجراء فحوصات جودة التعقيم والتي تتمثل يف استخدام التايل:

- االختبــار البيولجــي: ويجــب أن يتــم عمــل اختبــار بيولجــي اســبوعياً، ملعرفــة قــدرة الجهــاز عــىل 

قتــل الجراثيــم.

ــم  ــاء التعقي ــم، والضغــط أثن ــة للتعقي ــاز املــدة الزمني ــل يف اجتي ــذي يتمث ــايئ: وال ــار الفيزي - االختب

ودرجــة الحــرارة دون حــدوث أي اخطــاء أثنــاء العمليــة وعــادة توجــد يف األجهــزة الحديثــة طابعــة 

تقــوم بطباعــة كل املراحــل أثنــاء التعقيــم.

- االختبــار الكيميــايئ 1: مــن خــالل اســتخدام  Bowie-Dick Test, والتأكــد مــن قــدرة الجهــاز عــىل 

شــفط الهــواء ووصــول البخــار إىل أصعــب األماكــن داخــل الجهــاز، ويتــم هــذا الفحــص مــرة واحــدة 

يوميــاً وقبــل وضــع أي أدوات داخــل الجهــاز.

- االختبــار الكيميــايئ 2 : اســتخدام أرشطــة الفحــص والتــي توضــع يف داخــل األكيــاس مــع األدوات 

ويفضــل اســتخدام مــن نــوع

• عنــد اســتخدام أجهــزة التعقيــم بالبخــار يجــب أن يتــم التعقيــم عنــد درجــة ١3٤ وملــدة 7 دقائــق، 

أو عنــد درجــة ١2١ وملــدة 30 دقيقــة.

4. التخزين:

• يجــب أن يتــم التخزيــن يف مــكان نظيــف ومغلــق وبعيــداً عــن األمــكان كثــرية االحتــكاك، ويفضــل 

أن يكــون ضغــط الهــواء إيجــايب داخــل املــكان للمحافظــة عــىل األدوات معقمــة ألطــول مــدة ممكنة.

- يجب االلتزام بسياسات وإجراءات نظافة البيئة.

- يجب االلتزام بسياسات وإجراءات التعامل مع النفايات الطبية.

TYPE 5 OR 6
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Code:

IC - 14

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل يف أقسام األشعة
ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م ــة بالتعام ــات الخاص ــزام بالسياس ــب االلت ــة: يج السياس

ــعة. ــام األش ــا يف أقس ــريوس كورون بف

مقدمة: 
قســم األشــعة واحــد مــن األقســام الهامــة والتــي لهــا دور كبــري يف متابعــة تحســن الحــاالت املصابــة 

ــة. تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار  ــا أو يف تشــخيص الحــاالت املصاب بفــريوس كورون

العــدوى داخــل أقســام األشــعة عنــد اســتقبال حــاالت مرضيــة تعــاين مــن اإلصابــة بأمــراض تنفســية 

ــة، ســواء عــن  ــا انتشــار الفــريوس يف املــكان أو تنتقــل العــدوى إىل الطواقــم الطبي ــج عنه وقــد ينت

طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة أو عــن طريــق الــرذاذ. يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة 

العــدوى واملراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار االوبئــة داخــل القســم .

اإلجراءات:
1. إجراءات وقائية عامة:

أ . االلتزام بغسل وتطهري األيدي من قبل كافة العاملني يف القسم.

ب . يجــب عــىل الطواقــم الطبيــة العاملــة يف املستشــفيات الوبائيــة ارتــداء الواقيــات الشــخصية قبــل 

الدخــول اىل مــكان العمــل ( كاممــة طبيــة جراحيــة، بدلــة واقيــة كاملــة، كفــات طبيــة نظيفــة، واقــي 

ــني والوجه). للعين

ت . يجــب االعتــامد عــىل إجــراء تصويــر األشــعة الســينية بواســطة جهــاز أشــعة متنقــل، يســتخدم 

داخــل أقســام املبيــت الداخليــة.

ث . يجــب عــىل الطواقــم الطبيــة العاملــة يف قســم األشــعة ارتــداء واقيــات شــخصية إضافيــة عنــد 

ــني  ــم أو املصاب ــتبه بإصابته ــرىض املش ــة للم ــعة املقطعي ــينية أو األش ــعة الس ــر باألش ــراء تصوي إج

بفــريوس كورونــا املســتجد تتمثــل يف: ارتــداء الــزي الواقــي مــن األشــعة، ثــم مريــول نظيــف أحــادي 

االســتخدام، كفــات طبيــة نظيفــة.

ج . يفضــل تغليــف الحاضنــة ألفــالم األشــعة بكيــس بالســتيك قبــل تصويــر املــرىض املشــتبه بإصابتهــم 

أو املصابــني بفــريوس كورونــا، ويف حــال عــدم توفــر ذلــك يجــب تنظيــف وتطهــري الحاويــة مــن خــالل 

مســحها بقطعــة شــاش مبللــة مبطهــر يتناســب مــع الحاضنــة قبــل التوجــه بهــا لقســم األشــعة.
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ح . يجــب تنظيــف وتطهــري جميــع األجهــزة التــي اســتخدمت مــع املريــض بواســطة املــواد املطهــرة 

املعتمــدة مــن وزارة الصحــة، والتــي تتطابــق مــع األجهــزة (كحــول 70% أو ســريفانيوس ).

ــارشة  ــة بعــد االســتخدام مب ــازات الطبي ــول أحــادي االســتخدام والقف ــص مــن املري خ . يجــب التخل

ــر األشــعة. ــا خــارج غــرف املــرىض بعــد إجــراء تصوي ــض وعــدم التجــول به ــة املري داخــل غرف

ــد  ــا لقســم األشــعة عن ــني بفــريوس كورون د . يقتــرص اســتقبال املــرىض املشــتبه بإصابتهــم أو املصاب

الحاجــة امللحــة لذلــك.

ذ . يجــب اســتخدام أقــرص املســافات املؤديــة إىل قســم األشــعة عنــد نقــل املــرىض مــن األقســام إىل 

قســم األشــعة.

ر . يجــب أن يرتــدي املريــض كاممــة جراحيــة قبــل أن يتــم نقلــه إىل قســم األشــعة، والتزامــه الكامــل 

بارتدائهــا أثنــاء مكوثــه يف قســم األشــعة مــا مل يكــن حالتــه الصحيــة ال تســمح لــه بارتــداء الكاممــة.

2. التصوير باملوجات فوق الصوتية:

ــة  ــة وفقــط للحــاالت الطارئ ــة محــدوداً للغاي ــر باملوجــات فــوق الصوتي أ . يجــب أن يكــون التصوي

والتــي تحتــاج إىل إجــراء هــذا الفحــص وبعــد تأكيــد ذلــك مــن قبــل استشــاري الباطنــة أو العنايــة 

املركــزة.

ب . يجــب االعتــامد عــىل األجهــزة املتنقلــة قــدر اإلمــكان للحــد مــن انتقــال املشــتبه بإصابتهــم أو 

املصابــني خــارج قســم العــزل.

ت . يجــب وضــع غــالف مطاطــي أو بالســتييك عــازل عــىل مســبار املوجــات فــوق الصوتيــة والتخلــص 

منــه بعــد تصويــر الحالــة مبــارشة.

ث . يفضل وضع عازل بالستيك عىل الجهاز أثناء إجراء فحص السونار للمرىض املصابني.

ج . يجــب تطهــري الجهــاز بالكامــل بواســطة مــواد التطهــري املعتــدة مــن الــوزارة والتــي تتناســب مــع 

األجهــزة الطبيــة.
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3. األشعة املقطعية: 

أ . يجــب أن يتــم التواصــل مــع قســم األشــعة قبــل نقــل الحــاالت املشــتبه بهــا أو املصابــة بفــريوس 

كورونــا، والتوافــق عــىل املوعــد املالئــم الســتقبال الحالــة.

ــة الــدوام  ب . يجــب أن يتــم نقــل الحــاالت إىل قســم األشــعة يف أوقــات محــددة، ويفضــل يف نهاي

يف املستشــفيات العامــة والتــي عــادًة يكــون بهــا عــدد املراجعــني محــدود جــداً، أمــا يف مستشــفى 

الوبائيــات فيمكــن اســتقبال الحــاالت يف أوقــات متباعــدة حتــى يتســنى للطواقــم الطبيــة العاملــة 

يف األشــعة مــن تجهيــز املــكان، واالســتعداد الســتقبال الحالــة وكذلــك توفــري الوقــت الــكايف لتطهــري 

املــكان بــني كل حالــة وحالــة.

ــل  ــب نق ــداً، ويج ــدودة ج ــعة مح ــم األش ــل قس ــرىض داخ ــوث امل ــرتة مك ــون  ف ــب أن تك ت . يج

ــكان. ــوث امل ــن تل ــد م ــن للح ــت ممك ــأرسع وق ــه ب ــادم من ــم الق ــض إىل القس املري

ث . يجــب تطهــري املــكان بالكامــل بعــد اســتقبال الحــاالت املشــتبه بهــا أو املصابــة بفــريوس كورونــا، 

ويشــمل التنظيــف والتطهــري كل األجهــزة التــي تــم مالمســتها مــن قبــل املريــض وكذلــك األســطح 

البيئيــة يف املــكان.
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Code:

IC - 15

اسم السياسة

سياسات وإجراءات مكافحة العدوى يف أقسام 
العالج الطبيعي

السياســة: السياســات واإلجــراءات الخاصــة مبكافحــة العــدوى يف أقســام العــالج الطبيعــي عنــد 
التعامــل مــع املــرىض يف أماكــن الحجــر أو املستشــفيات املخصصــة لعــالج مــرىض الكورونــا.

مقدمة: 
الخدمــة التــي يقدمهــا قســم العــالج الطبيعــي هــي واحــدة مــن أركان العمــل يف القطــاع الصحــي 

والتــي لهــا دور فعــال يف عــالج العديــد مــن األمــراض. تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار 

العــدوى داخــل أقســام العــالج الطبيعــي ، وكذلــك الحفــاظ عــىل ســالمة مقدمــي الخدمــة الصحيــة، 

عنــد التعامــل مــع املــرىض املشــتبه بإصابتهــم أو املصابــني بفــريوس كورونــا، حيــث قــد ينتــج انتشــار 

الفــريوس يف املــكان أو البيئــة أو تنتقــل العــدوى إىل الطواقــم الطبيــة العاملــة باملــكان نتيجــة عــدم 

االلتــزام مبعايــري الســالمة أثنــاء تلقــي املــرىض للعــالج، عــن طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة أو عــن 

ــة  ــة الدقيق ــات مكافحــة العــدوى واملراقب ــزام الصــارم بتوصي ــارش. يجــب االلت ــق التعامــل املب طري

لكافــة اإلجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل أقســام العــالج الطبيعــي.

اإلجراءات:
1. إجراءات وقائية عامة:

أ . االلتزام بغسل وتطهري األيدي من قبل كافة العاملني يف القسم.

ب . تفعيــل نقطــة الفــرز التنفــيس عنــد مداخــل أقســام العــالج الطبيعــي، بحيــث يتــم تقييــم املــرىض 

املرتدديــن عــىل القســم قبــل دخولهــم، وفــق تعريــف اإلصابــة بفــريوس كورونا املســتجد.

ت . االلتــزام بسياســات وإجــراءات الفــرز املوضحــة يف سياســات وإجــراءات أقســام الطــوارئ 

والعيــادات.

ــد التعامــل مــع  ــة عن ــري االحتياطي ــي العــالج الطبيعــي اتخــاذ أعــىل التداب ث . يجــب عــىل اخصائي

املــرىض املحجوريــن أو املشــتبه بإصابتهــم بفــريوس كورونــا، وأن يقتــرص العمــل مــع الحــاالت التــي 

بحاجــة ماســة للتدخــل.
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ج . يجــب ارتــداء الواقيــات الشــخصية التاليــة مــن قبــل أخصائيــي العــالج الطبيعــي عنــد التعامــل 

ــة  ــازات طبي ــة، قف ــة جراحي ــتخدام، كامم ــادي االس ــي أح ــول طب ــن: ( مري ــرىض املحجوري ــع امل م

ــني). ــي للوجــه والعين ــة، واق نظيف

ــة ســاعات  ــا يف نهاي ــم بفــريوس كورون ــن أو املشــتبه بإصابته ح . يجــب اســتقبال املــرىض املحجوري

ــة الالزمــة. ــري االحتياطي ــم بتنســيق مســبق التخــاذ التداب العمــل، وأن يت

ــه إىل  ــل دخول ــة، قب ــن أو املشــتبه بإصابتهــم كاممــة جراحي ــدي املــرىض املحجوري خ . يجــب أن يرت

القســم والتزامــه الكامــل بارتدائهــا أثنــاء مكوثــه يف قســم العــالج الطبيعــي. وتكــون حركــة املريــض 

يف املــكان محــدودة جــداً.

د . يجــب عــىل اخصائيــي العــالج الطبيعــي الحــد مــن اإلجــراءات التــي تســاهم يف تحفيــز الســعال 

عنــد املــرىض املحجوريــن أو املشــتبه بإصابتهــم بفــريوس كورونــا.

ذ . يجــب أن يكــون عــدد املخالطــني مــن أخصائيــي العــالج الطبيعــي للمــرىض املحجورين أو املشــتبه 

ــم محدود. بإصابته

ــارشة  ــد االســتخدام مب ــة بع ــازات الطبي ــول أحــادي االســتخدام والقف ــن املري ــص م ر . يجــب التخل

ــا خــارج املــكان املحــدد للعــالج. ــض وعــدم التجــول به وبجــوار املري

ز . يجــب تنظيــف وتطهــري جميــع األجهــزة التــي اســتخدمت مــع املريــض بواســطة املــواد املطهــرة 

املعتمــدة مــن وزارة الصحــة، والتــي تتطابــق مــع األجهزة.(كحــول 70% أو رسفانيــوس ).

2. اإلجراءات الوقائية يف مستشفى الوبائيات:

أ . يجب املداومة عىل غسل وتطهري األيدي.

ب . يجــب أن يعمــل أخصائيــي العــالج الطبيعــي بنظــام االســتدعاء مــن الســكن املخصــص القامــة 

العاملــني يف مستشــفى الوبائيــات وال يوجــد داعــي ملكوثــه داخــل املستشــفى طــوال فــرتة الــدوام.

ــه إىل  ــد دخول ــة عن ــخصية كامل ــات الش ــي الواقي ــالج الطبيع ــي الع ــدي أخصائي ــب أن يرت ت . يج

ــه  ــي للوج ــة، واق ــازات نظيف ــة، قف ــة جراحي ــة، كامم ــة كامل ــة وقائي ــات ( بدل ــفى الوبائي مستش

ــارش. ــكل مب ــرىض بش ــع  امل ــل م ــد التعام ــتخدام عن ــادي االس ــول أح ــة إىل مري ــني)، باإلضاف والعين

ث . يجب أن يقترص العمل عىل تقديم خدمة العالج الطبيعي داخل أقسام املبيت.

ج . يجب أن يتم تقديم خدمة العالج الطبيعي للحاالت الرضورية جداً فقط.

ح . يجــب أن يتــم توفــري غرفــة خاصــة للعــالج الطبيعــي داخــل كل قســم أو لــكل مجموعــة أقســام 

متقاربــة، للحــد مــن حركــة املــرىض املصابــني داخــل األقســام، وكذلــك للحــد مــن تعــرض أخصائيــي 

العــالج الطبيعــي لعــدد كبــري مــن املــرىض يف آن واحــد.

خ . يجب أن يلتزم املريض بارتداء الكاممة الجراحية طوال فرتة تلقيه العالج الطبيعي.

د . يجب الحد من اإلجراءات التي تحفز السعال لدى املرىض.



85 دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

ــم العــالج محــدودة، حفاظــاً  ــاء تقدي ذ . يجــب أن تكــون مــدة االختــالط مــع املــرىض املصابــني أثن

عــىل ســالمة مقدمــي الخدمــة.

ــم  ــد دخوله ــاءة N95 عن ــة الكف ــة عالي ــداء كامم ــي ارت ــالج الطبيع ــي الع ــىل أخصائي ــب ع ر . يج

ــخصية  ــات الش ــي الواقي ــة اىل باق ــة، باإلضاف ــة الجراحي ــن الكامم ــدال م ــزة ب ــة املرك ــام العناي ألقس

ــابقاً. ــورة س املذك

مالحظات: 

• يف حــال انتشــار الوبــاء يف املجتمــع، يجــب أن يرتــدي أخصائيــو العــالج الطبيعــي يف كافــة 

املستشــفيات الواقيــات الشــخصية التاليــة: (بدلــة أو مريــول طبــي، واقــي للوجــه، كفــات طبيــة عنــد 

ــة).  ــة جراحي ــع املــرىض، كامم ــل م التعام

- يجــب تقليــص خدمــات العــالج الطبيعــي عــىل الحــاالت التــي بحاجــة ماســة جــداً للتدخــل والتــي 

قــد يتأثــر املريــض بــأرضار إو إعاقــات يف حــال عــدم تلقيــه الخدمــة. 



86
دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

Code:

IC - 16

اسم السياسة

سياسات وإجراءات لسيارات اإلسعاف والنقل

ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م ــة بالتعام ــات الخاص ــزام بالسياس ــب االلت ــة: يج السياس
ــا. ــريوس كورون بف

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل ســيارات اإلســعاف والنقــل أثنــاء نقــل 

ــات عــىل األســطح  املــرىض املصابــني بأمــراض الجهــاز التنفــيس، وذلــك مــن خــالل انتشــار امليكروب

ــك يف نفــس  ــن ميكــن نقلهــم بعــد ذل ــة الســائق و مــرىض آخري داخــل ســيارات اإلســعاف أو إصاب

الســيارة ، ســواء عــن طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة أو عــن طريــق الــرذاذ. يجــب االلتــزام الصــارم 

ــار  ــؤدي إىل انتش ــد ت ــي ق ــراءات الت ــة اإلج ــة لكاف ــة الدقيق ــدوى و املراقب ــة الع ــات مكافح بتوصي

األوبئــة مــن خــالل ســيارة اإلســعاف.

اإلجراءات:

1. إجراءات وقائية عامة:

أ . يجب تدريب سائقي اإلسعاف واملسعفني عىل آليات التعامل أثناء نقل املرىض.

ب . يجــب توعيــة الســائقني حــول طبيعــة األمــراض املعديــة مبــا فيهــا فــريوس كورونــا، وطــرق نقــل 

العــدوى، وطــرق الوقايــة.

ت . يجب التدريب عىل آليات غسل وتطهري األيدي.

ث . يجب التدريب عىل آليات ارتداء وخلع الواقيات الشخصية.

2. مواصفات سيارة اإلسعاف:

ــد أو  ــادي (زجاجــي أو حدي ــاً بواســطة حاجــز م ــكان الســائق مفصــول متام أ. يفضــل أن يكــون م

ــض. ــوم) عــن منقطــة املري الومني

ب. يجب أن تكون األسطح املحيطة باملريض جميعها مغطية بعازل ميكن تنظيفه وتطهريه.

ت. يجــب أن تكــون األدوات واملســتلزمات الطبيــة املوجــودة بجــوار نقالــة املريــض محــدودة جــداً، 

وللحاجــة الرضوريــة فقــط.
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ث. يجــب توفــري ســلة مهمــالت يف الصالــة الخلفيــة لإســعاف ويوجــد بداخلهــا كيــس أصفــر اللــون، 

للتخلــص مــن النفايــات، (جميــع النفايــات بكافــة أشــكالها تصنــف نفايــات معديــة).

3. الواقيات الشخصية الالزمة للسائق أثناء نقل املرىض:

أ . يجــب عــىل ســائق اإلســعاف ارتــداء الواقيــات الشــخصية التاليــة يف حــال يحتــاج املريــض إىل النقــل 

بواســطة النقالــة: ( كفــات طبيــة، مريــول طبــي، كاممــة جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة طبية/واقــي 

ــه والعينني)). للوج

ب . يجب عىل السائق خلع الكفات الطبية بعد وضع النقالة وإغالق الباب الخلفي.

ت . يجــب عــىل الســائق تطهــري األيــدي باملطهــر الكحــويل بعــد خلــع الكفــات الطبيــة وقبــل الجلوس 

عــىل مقعــد القيادة.

ث . يف حــال أن املريــض يســتطيع الســري عــىل األقــدام  وال يحتــاج للحمــل عــىل نّقالــة، ودور ســائق 

اإلســعاف فقــط القيــادة فــال حاجــة الرتدائــه أي واقيــات شــخصية، فيــام لــو كانــت منطقــة الســائق 

معزولــة متامــا عــن صالــة املريــض.

ــة (  ــخصية كامل ــات الش ــداء الواقي ــه ارت ــتوجب علي ــض يس ــي للمري ــق الطب ــعف أو املراف ج. املس

كفــات طبيــة، مريــول طبــي، كاممــة جراحيــة، واقــي للعينــني (نظــارة طبية/واقــي للوجــه والعينني)).

4. النفايات الطبية: 

أ . يجــب التخلــص مــن كافــة املســتلزمات الطبيــة املوجــودة بجــوار نقالــة املريــض، ســواًء التــي تــم 

اســتخدامها أو التــي مل تســتخدم يف كيــس النفايــات املوجــود يف الســيارة.

ب . يجــب ربــط كيــس النفايــات بشــكل جيــد، ووضعــه يف حاويــة النفايــات التــي تتواجــد يف املوقــع 

الــذي نقلــت إليــه الحالــة املحولــة.
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5. تنظيف وتطهري اإلسعاف: 

أ . يجــب تنظيــف وتطهــري اإلســعاف مبــارشة مــن الداخــل وكافــة األســطح التــي المســها املريــض، 

بعــد نقــل الحالــة.

ــات شــديدة  ــف للســيارة: ( كف ــل اجــراء التنظي ــة قب ــات الشــخصية التالي ــداء الواقي ب . يجــب ارت

ــني). ــي للعين ــة، واق ــة جراحي ــة طبي ــذ للســوائل، كامم ــول غــري منف التحمــل، مري

ت . يجب أوالً التخلص من كافة املستلزمات املوجودة داخل الصالة الخلفية للسيارة.

ث . مسح كافة أسطح السيارة بفوطة مبللة باملاء والصابون، مع الدعك والفرك أثناء التنظيف.

ج . تبــدأ عمليــة التنظيــف مــن األعــىل إىل األســفل، ومــن املناطــق األكــر نظافــة إىل املناطــق األكــر 

اتســاخا.

ح . بعد عملية املسح باملاء والصابون يتم تجفيف كافة األسطح جيداً.

خ . بعــد عمليــة التجفيــف مــن الصابــون يتــم مســح جميــع األســطح التــي تــم تنظيفهــا بواســطة 

فوطــة مبللــة مبحلــول كلــور برتكيــز 500 جــزء باملليــون.

ــز 500 جــزء  ــور برتكي ــول كل ــة مبحل ــواب بواســطة فوطــة مبلل ــع مقابــض األب د . يجــب مســح جمي

ــون. بامللي

ــيارة  ــل س ــك داخ ــد ذل ــا بع ــابقة ووضعه ــات الس ــس اآللي ــة بنف ــري النقال ــف وتطه ــب تنظي ذ . يج

ــعاف. اإلس

6. آليات تحضري محلول الكلور:

أ . عندما يكون تركيز الكلور 5 %  سيتم تحديد الرتكيز حسب الجدول التايل :

لتحضري لرنسبة املياه للكلور باملليلرم

١ppm 500 = 1 كلورcc + 99 مياهccكلور cc 10 +مياه cc 990
ب .عندما يكون تركيز الكلور 2.5% مثل العبوات التجارية التي تباع يف السوبر ماركت، سيتم تحديد 

الرتكيز حسب الجدول التايل:

لتحضري لرنسبة املياه للكلور باملليلرم

١ppm 500 = 2 كلورcc + 98 مياهccكلور cc 20 +مياه cc 980
 مالحظــة هامــة: مينــع خلــط الكلــور مــع الصابــون أثنــاء التنظيــف، ألنــه ســوف يُفســد كٌل منهــام 

اآلخــر نتيجــة التفاعــالت الكيميائيــة، وكذلــك تخــرج مــن الخليــط أبخــرة وغــازات ســامة.
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Code:

IC - 17

اسم السياسة

سياسات وإجراءات مكافحة العدوى يف املختبرات 

السياســة: يجــب االلتــزام بالسياســات الخاصــة بالتعامــل مــع العينــات القادمــة للمختــرب مــن 
أماكــن الحجــر أو املستشــفيات املخصصــة لعــالج مــرىض الكورونــا.

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل أقســام املختــربات، وكذلــك الحفــاظ 

عــىل ســالمة مقدمــي الخدمــة الصحيــة، عنــد التعامــل مــع العينــات املأخــوذة مــن املــرىض املشــتبه 

بإصابتهــم أو املصابــني بفــريوس كورونــا، حيــث قــد ينتــج عنهــا انتشــار الفــريوس يف املــكان أو البيئــة 

ــالمة  ــري الس ــزام مبعاي ــدم االلت ــة ع ــكان نتيج ــة بامل ــة العامل ــم الطبي ــدوى إىل الطواق ــل الع أو تنتق

ــن  ــواء ع ــكان إىل آخر،س ــن م ــات م ــل العين ــات أو نق ــن للعين ــات أو التخزي ــراء الفحوص ــاء إج أثن

طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة أو عــن طريــق انســكاب ســوائل الجســم، و يجــب االلتــزام الصــارم 

ــار  ــؤدي إىل انتش ــد ت ــي ق ــراءات الت ــة اإلج ــة لكاف ــة الدقيق ــدوى واملراقب ــة الع ــات مكافح بتوصي

األوبئــة داخــل أقســام املختــرب.

• حســب توصيــات وتقريــر منظمــة الصحــة العامليــة الصــادر بتاريــخ 2020/02/28م، فإنــه يتــم أخــذ 

العينــات الخاصــة بفحــص PCR مــن خــالل أخــذ مســحة مــن الحلــق ومــن فتحــات األنــف، أو أخــذ 

عينــة مــن البلغــم (العنايــة املركــزة) باملشــتبه بإصابتــه أو مريــض الكورونــا.

• مــن خــالل التقريــر الصــادر تبــني وجــود فــريوس كورونــا لــدى املؤكــد إصابتهــم بفــريوس كورونــا 

يف عينــات الــرباز.

• ومل يتم ذكر سوائل الجسم األخرى، مثل الدم ومشتقاته وأي سوائل أخرى.

أوال:  تقسيم مناطق العمل يف املختربات

ــس،  ــتبدال املالب ــق اس ــني، مناط ــرتاحة املوظف ــمل اس ــي تش ــة الت ــي املنطق ــة: وه ــة اآلمن - املنطق

ــرب. ــزن املخت ــة، مخ ــة اإلداري املنطق

ــي،  ــل الهيامتولج ــل مث ــام العم ــمل أقس ــي تش ــة الت ــي املنطق ــورة: وه ــطة الخط ــة متوس - املنطق

الكيميــاء، امليكروبيولوجــي (مــا عــدا فحــص البلغــم ملــرىض محتمــل إصابتهــم بالــدرن أو الكورونــا)،  

الســريوفريولوجي، الهرمونــات، املناعــة واألمصــال، اســتقبال العينــات  وهــذه املنطقــة يســمح فقــط 

الدخــول للعاملــني إليهــا.
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- املنطقــة الخطــرة: وهــي املنطقــة التــي يكــون بهــا العمــل يشــكل خطــورة عاليــة عــىل املوجوديــن 

ــام  ــمل أقس ــي تش ــي الت ــة وه ــخصية كامل ــات الش ــم الواقي ــدم ارتدائه ــال ع ــكان يف ح ــل امل داخ

ــا أو أي فريوســات  ــل الكورون ــة والتــي يجــرى بهــا فحــص PCR للفريوســات مث ــا الجزيئي البيولوجي

ــر، أوقســم امليكروبيولوجــي لفحــص  ــرذاذ متناهــي الصغ ــواء او ال ــق اله ــن طري ــل ع ــة تنتق مامثل

البكترييــا مثــل الــدرن والتــي تنتقــل عــن طريــق الهــواء أو الــرذاذ وهــذه املنطقــة تكــون محظــورة 

الدخــول إال للعاملــني داخلهــا فقــط وبعــد ارتدائهــم الواقيــات الشــخصية أثنــاء العمــل فيهــا، ويتــم 

التعامــل فيهــا مــع العينــات داخــل كبينــة حاميــة مخصصــة.

ثانيا: وسائل الحامية الشخصية الالزم ارتدائها يف كل منطقة

• املنطقة اآلمنة:

    اليشرتط ارتداء الواقيات الشخصية داخل املنطقة اآلمنة.

• املنطقة متوسطة الخطورة:

يجــب االلتــزام بارتــداء املريــول الطبــي والقفــازات ويكتفــى بارتــداء الكاممــة القــامش أو الجراحيــة 

إذا توفــرت.

• املنطقة الخطرة:

 ،(hooded coverall ) يجــب االلتــزام بارتــداء الواقيــات الشــخصية كاملــة والتــي تشــمل األفرهــول 

كاممــة N95، كفــات طبيــة، واقــي للوجــه والعينــني وغطــاء للقــدم.

ثالثا:اإلجراءات الواجب إتباعها  عند التعامل مع العينات

تختلــف اإلجــراءات املتبعــة داخــل أقســام املختــرب املختلفــة عــىل حســب طبيعــة العينــات القادمــة 

للمختــرب مــن املشــتبه بإصابتهــم أو املصابــني بفــريوس كورونــا وفــق االجــراءات التاليــة:

1. استالم العينات:

• يجــب أن تكــون جميــع العينــات القادمــة للمختــرب مــن أقســام الحجــر الصحــي أو أقســام املبيــت 

ــة  ــب محكم ــب أو عل ــل أنابي ــة داخ ــي موضوع ــر اإللزام ــز الحج ــا أو مراك ــرىض كورون ــة مب الخاص

ــف  ــس املغل ــون الكي ــل أن يك ــكام، (يفض ــق بإح ــفاف مغل ــون ش ــس نايل ــة بكي ــالق، ومغلف اإلغ

ــة). ــات بيولوجي ــه مــن الخــارج شــعار عين ــات موضــوع علي للعين

ــة  ــة للمنطق ــخصية املوضح ــات الش ــداء الواقي ــات ارت ــتالم العين ــص الس ــف املخص ــزم املوظ • يلت

متوســطة الخطــورة (املريــول الطبــي والقفــازات ويكتفــى بارتــداء الكاممــة القــامش أو الجراحيــة إذا 

توفــرت) عنــد اســتالمه للعينــات.
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ــب  ــد ومغلفــة وال يوجــد أي ترسي ــة بشــكل جي ــات مغلق ــد مــن أن العين ــزم املوظــف بالتأك • يلت

ــون الشــفاف. ــس النايل للســوائل داخــل كي

• يلتــزم املوظــف مبراجعــة البيانــات املوجــودة عــىل العينــات الخاصــة باملريــض، وكذلــك مطابقتهــا 

مــع البيانــات املوجــودة عــىل طلــب الفحــص.

• يجب أن يضع املوظف العينات املستلمة داخل علب بالستيكة تكون عىل شكل حاوية.

• يجب عىل املوظف بعد االنتهاء مبارشة خلع القفازات وغسل أو تطهري األيدي مبارشة.

2. نقل العينات من مكان إىل آخر:

ــة بالســتيكية  ــات املغلفــة داخــل علب ــم النقــل مــن خــالل وضــع العين • النقــل داخــل املختــرب: يت

ــه الطلــب. ونقلهــا للقســم املوجــه ل

• النقــل الخارجــي: نقــل العينــات مــن املختــربات الفرعيــة إىل املختــرب املركــزي، يتــم وضــع العينــات 

ــوي أيضــاً عــىل  ــي تحت ــربات والت ــة داخــل املخت ــات واملوزع ــل العين داخــل الحافظــة الخاصــة بنق

أكيــاس جــل مثلجــة للحفــاظ عــىل العينــات أثنــاء النقــل.

- مالحظــة: ميكــن نقــل العينــات بعــد وضعهــا يف الحافظــة الخاصــة يف وســيلة مواصــالت حكوميــة 

ــزم  ــىل أن يلت ــزي، ع ــرب املرك ــل) إىل املخت ــع األه ــل م ــدرب (وال ترس ــي م ــة موظــف حكوم ومبرافق

ــة اذا توفــرت) ــداء الكاممــة القــامش أو الجراحي املوظــف بلبــس القفــازات ويكتفــى بارت

3. تخزين العينات:

• يجــب أن توضــع العينــات املغلفــة يف داخــل علبــة بالســتيكية يحكــم اغالقهــا ويوضــع ملصــق عــىل 

العلبــة مــن الخــارج، يوضــح أن العلبــة تحتــوي عــىل عينــات بيولوجيــة خطــرة، ومينــع العبــث فيهــا.

ــدودة  ــة مح ــون الثالج ــل أن تك ــة، ويفض ــات مئوي ــد 2 – 8 درج ــة عن ــوة يف الثالج ــع العب • توض

ــم. ــل الطواق ــن قب ــتخدام م االس

4. إجراءات التعامل مع عينات الدم ومشتقاته:

• فريوس كورونا ال ينتقل عن طريق الدم من شخص إىل آخر.

• يجــب عــىل العاملــني يف األقســام التــي يتــم فيهــا التعامــل مــع الــدم ومشــتقاته، أخــذ االحتياطــات 

ــة  ــح يف املنطق ــو موض ــا ه ــب م ــخصية حس ــة الش ــائل الوقاي ــس وس ــدوى ولب ــع الع ــية ملن القياس

متوســطة الخطــورة.
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5. التعامــل مــع عينــات البــول والــرباز والبلغــم يف أقســام امليكروبيولوجــي أو الباراســيتولوجي يف 

املستشــفيات غــري املخصصــة للكورونــا:

• يجــب عــىل العاملــني يف قســم امليكروبيولوجــي والباراســيتولوجي عــدم اســتقبال أي عينــات مــن 

املــرىض املشــتبه بإصابتهــم بفــريوس كورونــا إال بعــد التأكــد مــن أنــه توجــد نتائــج ســلبية لفحــص 

PCR للموجوديــن يف الحجــر الصحــي أو العــزل داخــل املستشــفى.

ــات عــىل  ــات بحــرص، وأخــذ كافــة االحتياطــات لعــدم انســكاب العين • يجــب التعامــل مــع العين

األســطح.

ــىل  ــوي ع ــي تحت ــوات الت ــح العب ــاء فت ــة، أثن ــة الحامي ــل كابين ــات داخ ــع العين ــل م ــم التعام • يت

ــة. العين

رابعا:إجراءات السالمة والحامية يف مناطق العمل:

ــع  ــارشة، وخل ــل مب ــكان العم ــادرة م ــب مغ ــات، يج ــكاب للعين ــق أو انس ــول تراش ــال حص • يف ح

ــل  ــمح للعام ــك يس ــد ذل ــة، بع ــدة 30 دقيق ــة مل ــق الغرف ــارشة، وتغل ــة مب ــارج الغرف ــات خ الواقي

ــكان. ــري امل ــطح وتطه ــف األس ــة لتنظي ــول الغرف لدخ

• يجــب أن تحتــوي الغرفــة داخــل املنطقــة الخطــرة عــىل شــفاط لــيك يكــون ضغــط الهــواء ســلبي 

داخــل الغرفــة أثنــاء العمــل.

• يجب أن يتوفر يف املخترب مكان لالستحامم، وذلك لالستحامم بعد االنتهاء من العمل.

ــس  ــتبدال املالب ــل واس ــاص بالعم ــزي الخ ــدي ال ــرب أن يرت ــل يف املخت ــم العام ــىل الطاق ــب ع • يج

ــرة. ــة الخط ــل املنطق ــني داخ ــة للعامل ــخصية وخاص الش

ــخص إال  ــا ألي ش ــع دخوله ــرة مين ــة الخط ــة املنطق ــرضورة، وخاص ــم إال لل ــول للقس ــع الدخ • مين

ــل. ــدء بالعم ــل الب ــخصية قب ــات الش ــم الواقي ــد ارتدائه ــا وبع ــني فيه للعامل

• يجــب التعامــل مــع كافــة العينــات الــواردة للقســم عــىل أنهــا عينــات ملصابــني مؤكــد إصابتهــم 

بفــريوس كورونــا.

• يجب عىل موظف استقبال العينات اتباع اإلرشادات املوضحة يف الفقرة ١ من اإلجراءات.

• يجــب عــىل العاملــني يف املنطقــة متوســطة الخطــورة ارتــداء كاممــات جراحيــة، والواقيــات 

الشــخصية اإلضافيــة التــي تتناســب مــع طبيعــة العمــل يف املناطــق متوســطة الخطــورة.

• يجــب عــىل الطاقــم العامــل داخــل املنطقــة الخطــرة ارتــداء الواقيــات الشــخصية (بدلــة كاملــة، 

ــدء يف  ــل الب ــذاء) قب ــني والح ــاء للقدم ــني وغط ــه والعين ــي للوج ــة، واق ــات طبي ــة N95 ، كف كامم

ــة الخطــرة. العمــل يف املنطق

ــوة ال تخلخــل  ــل بق ــاء العم ــل بإحــكام، و تشــغيل الشــفاط أثن ــة العم ــاب غرف ــالق ب • يجــب إغ

ــة الخطــورة (غرفــة extraction) وميكــن تشــغيل الشــفاط  الهــواء يف داخــل الغرفــة املصنفــة عالي

بقــوة بعــد االنتهــاء مــن العمــل.
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خامسا:التعامل مع النفايات الطبية:

• يجــب التخلــص مــن النفايــات يف أكيــاس ذات اللــون األصفــر، حيــث تعامــل كل النفايــات داخــل 

املــكان عــىل أنهــا نفايــات معديــة.

• يجــب معالجــة املتبقــي مــن العينــات مــن خــالل اضافــة كلــور برتكيــز 2500 جــزء باملليــون إىل 

أنابيــب أو علــب العينــات قبــل إلقائهــا يف ســلة النفايــات.

ــور أو  ــات الغــري معالجــة بالكل ــات الحــادة يف صنــدوق األمــان. النفاي • يجــب التخلــص مــن النفاي

التعقيــم بجهــاز األوتــوكالف يجــب وضعهــا يف أكيــاس حمــراء اللــون وذلــك ألنهــا تصنــف خطــرة.

ــريوس  ــني بف ــتقبل املصاب ــي ال تس ــفيات الت ــربات املستش ــوين يف مخت ــل الل ــزام بالدلي ــب االلت • يج

ــربات. ــة للمخت ــة املهني ــالمة والصح ــل الس ــة بدلي ــراءات املوضح ــات واإلج ــاع التوصي ــا، واتب كورون

ــا هــو  ــق م ــات الشــخصية متعــددة االســتخدام وف سادســا: يجــب التعامــل مــع األلبســة والواقي

ــع املفروشــات.  ــل م موضــح يف سياســات التعام

مالحظات: 

- يف حــال انتشــار الوبــاء يف قطــاع غــزة، يجــب أن يرتــدي كافــة العاملــني يف املستشــفيات الواقيــات 

الشــخصية التاليــة: (بدلــة أو مريــول طبي،واقــي للوجــه، كفــات طبيــة عنــد التعامــل مــع العينــات، 

ــد  ــيتولوجي N95 عن ــي والباراس ــام امليكروبيولوج ــتثناء أقس ــام، باس ــة األقس ــة لكاف ــة جراحي كامم

التعامــل مــع العينــات).

- العاملــني يف املختــربات داخــل املستشــفيات املخصصــة لعــالج حــاالت الكورونــا، ومداخــل القســم 

ــة            ــخصية كامل ــات الش ــداء الواقي ــوا بارت ــب ان يلتزم ــرىض، يج ــول امل ــع دخ ــالط م ــا اخت ــد به يوج

ــد العمــل، واقــي للوجــه). ــة عن ــة، كفــات طبي ــة، كاممــة جراحي ( بدل
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Code:

IC - 18

اسم السياسة

سياسة التعامل مع املفروشات والغسيل
ــا  ــرق جمعه ــف وط ــات والراش ــع املفروش ــل م ــات التعام ــزام بسياس ــب االلت ــة: يج السياس

ــا. ــا ومعالجته ونقله

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل أقســام املستشــفى واألقمشــة امللوثــة 

يف مرافــق الرعايــة الصحيــة تعتــرب مصــدراً ألعــداد كبــرية مــن الكائنــات الدقيقــة املســببة لألمــراض، 

وتــم تســجيل العديــد مــن اإلصابــات عــىل املســتوى العاملــي بالعــدوى املكتســبة يف مرافــق الرعايــة 

الصحيــة نتيجــة املعالجــة غــري الســليمة للمنســوجات، وتنتــر العــدوى املرتبطــة باألقمشــة امللوثــة 

أمــا عنــد جمــع األقمشــة امللوثــة (هــز املفروشــات املتســخة) أو املعالجــة غــري الســليمة.

وينبغــي أن يتــم تركيــز الجهــود للحــد مــن املخاطــر املهنيــة للعــدوى املرتبطــة بالتعامــل مــع أقمشــة 

ــة، غــرف العــزل يف املقــام  ــة وباألخــص املنســوجات املســتخدمة يف األقســام الجراحي املــرىض امللوث

األول. 

وحاميــة العاملــني أثنــاء التعامــل مــع املفروشــات املســتخدمة مــن قبــل املــرىض التــي غالبــاً تنتــج 

عــن طريــق التالمــس مــع هــذه املفروشــات، ويجــب االلتــزام التــام بتوصيــات مكافحــة العــدوى و 

املراقبــة الدقيقــة لكافــة االجــراءات التــي قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل أقســام املستشــفى .

اإلجراءات:
• آليات جمع الرشاشف املستخدمة:

- يجــب جمــع املــالءات و الراشــف كل صبــاح أو عندمــا تظهــر عليهــا عالمــات اتســاخ ظاهــرة أو 

تلوثهــا بســوائل الجســم.

- يجب استبدال الراشف والوسائد بني كل مريض ومريض. 

- يتــم جمــع الراشــف بواســطة عربــة مخصصــة لجمــع الراشــف املبللــة و الجافــة و ال يســمح 

بحمــل الراشــف باليــد والســري بهــا بعيــداً عــن األرسة، ( العربــة يتوفــر بهــا كيــس بالســتيك شــديد 

التحمــل كبــري الحجــم). 

- مينــع هــز أو نفــض األقمشــة وذلــك ملنــع تناثــر امليكروبــات امللتصقــة يف املحيــط وداخــل القســم 

أو عــد قطــع الغســيل وإلقائــه عــىل األرض داخــل القســم. 
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ــة إىل قســم  ــل بواســطة عرب ــه بإحــكام وينق ــم إغالق ــني يت ــس الغســيل إىل الثلث ــالء كي ــد امت - عن

ــلة. املغس

- يجــب عــىل عامــل املغســلة الــذي ينقــل الغســيل مــن األقســام إىل املغســلة أن يرتــدي الواقيــات 

الشــخصية (كفــات شــديدة التحمــل، مريــول مانــع لتــرسب امليــاه، الحــذاء املطاطــي).

- يجب أن يتم إغالق العربة بإحكام قبل التنقل بها من القسم إىل املغسلة.

- مينع حمل أكياس األقمشة باليد أو احتضان األكياس أثناء النقل إىل املغسلة.

- مينع نقل األقمشة بعربات مفتوحة ألن ذلك يؤدي إىل تناثر امليكروبات يف البيئة أثناء

- مينع استخدام العربات التي ينقل بها الغسيل املتسخ لنقل الغسيل النظيف.

ــات بعــد نقــل الغســيل املتســخ باملــاء والصابــون ومــن ثــم تطهريهــا وذلــك  - يجــب غســل العرب

ــون. ــور 500 جــزء بامللي مبســحها بالكل

• إعادة الفرز وإزالة االجسام الصلبة داخل املغسلة

- يجــب االلتــزام بارتــداء الواقيــات الشــخصية ( كفــات شــديدة التحمــل، مريــول غري منفذ للســوائل، 

كاممــة طبيــة جراحيــة، حــذاء مطاطــي مغلق).

- يجب أن يلتزم العامل املسؤول عن الفرز بغسل األيدي جيداً باملاء والصابون.

ــة االجســام  ــرز وإزال ــادة الف ــكان مخصــص الســتقبال األقمشــة املتســخة وإع ــر م - يجــب أن يتوف

ــة. الصلب

- يجب توفري صناديق أمان (Safety box) لجمع النفايات الحادة مثل سنون اإلبر.

- يتم إعادة الفرز يف املكان املخصص وإزالة االجسام الصلبة بدون نفض أو هز األقمشة.

- تقســم األقمشــة حســب تحمــل درجــة الحــرارة (بعــض األقمشــة ال تتحمــل درجــات حــرارة عاليــة 

مثــل األغطيــة (الحرامــات)).

- األقمشــة امللطخــة بالــرباز وفضــالت الجســم يجــب أن يتــم فصلهــا عــن باقــي األقمشــة، لــيك يتــم 

شــطفها أوال قبــل وضعهــا يف الغســالة.

- يتم نقل األقمشة حسب التصنيف إىل املاكينات إلمتام عملية التنظيف والغسيل.

• عملية املعالجة لألقمشة 

1. األقمشة امللطخة بسوائل الجسم وتتحمل درجات حرارة عالية. 

- يجــب االلتــزام بارتــداء الواقيــات الشــخصية( مريــول غــري منفــذ للســوائل، كفــات شــديدة التحمل، 

حــذاء مطاطــي مغلــق)  وااللتــزام باالحتياطــات القياســية ملنــع العدوى.



96
دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد

- يجــب مــلء الغســالة إىل ثلثــي حجــم االســتيعاب وذلــك للســامح لحركــة األقمشــة أثنــاء عمليــة 

ــن األقمشــة  ــرية م ــة كب ــف نتيجــة وضــع كمي ــن التل ــىل الغســالة م ــاظ ع ــك للحف الغســيل، وكذل

ــه. ــوزن عــام هــو مســموح ب ــادة ال وزي

أ - املرحلــة األوىل: شــطف الغســيل بدرجــة حــرارة امليــاه العاديــة ملــدة 5 دقائــق مرتــني عــىل التــوايل 

بحــد أدين، وميكــن تكــرار عمليــة الشــطف حتــى يالحــظ نقــاوة امليــاه وعــدم تلونهــا.

ب - املرحلــة الثانيــة: إضافــة املــواد االنزمييــة مبعــدل ١00 جــرام لــكل 5 كيلــو مــن األقمشــة، وإضافــة 

١20-١50 جــرام مــن الصابــون لــكل 5 كيلــو مــن األقمشــة، ويجــب أن يتــم رفــع درجــة حــرارة امليــاه 

إىل 7١ درجــة مئويــة بحــد أدىن وأن تســتمر عمليــة الغســيل بعــد الوصــول لهــذه الدرجــة ملــدة 25 

دقيقــة بالحــد األدىن.

ت - املرحلة الثالثة: يتم شطف األقمشة من بقايا الصابون.

ــال: (الغســاالت  ــاء، مث ــرت م ــكل ل ــون ل ــز ١50 جــزء بامللي ــور برتكي ــة كل ــة الرابعــة: إضاف ث - املرحل

بســعة 200 لــرت يضــاف اليهــا 600 مــل كلــور برتكيــز 5% وتســتمر عمليــة الغســيل ملــدة ١0 دقائــق 

لتطهــري األقمشــة). 

ج - املرحلة الخامسة: عملية العرص والتنشيف األولية.

2. األقمشة التي ال تتحمل درجات حرارة عالية 

أ - يجب االلتزام بارتداء الواقيات الشخصية، وااللتزام باالحتياطات القياسية ملنع العدوى.

ب - يجب ملء الغسالة إىل ثلثي حجم االستيعاب.

ت - املرحلــة األوىل: شــطف الغســيل بدرجــة حــرارة امليــاه العاديــة ملــدة 5 دقائــق مــرة واحــدة بحــد 

أدين، وميكــن تكــرار عمليــة الشــطف حتــى يالحــظ نقــاوة امليــاه وعــدم تلونهــا.

ث - املرحلــة الثانيــة: إضافــة املــواد االنزمييــة مبعــدل ١00 جــرام لــكل 5 كيلــو مــن األقمشــة، وإضافــة 

200 جــرام مــن الصابــون لــكل 5 كيلــو مــن األقمشــة ، ويجــب أن ال تزيــد درجــة حــرارة امليــاه عــن 

25 درجــة مئويــة وأن تســتمر عمليــة الغســيل بعــد الوصــول لهــذه الدرجــة ملــدة 25 دقيقــة بالحــد 

األدىن.

ج - املرحلة الثالثة: يتم شطف األقمشة من بقايا الصابون.

ــال: (الغســاالت  ــاء، مث ــرت م ــكل ل ــون ل ــز ١50 جــزء بامللي ــور برتكي ــة كل ــة: إضاف ــة الرابع ح - املرحل

بســعة 200 لــرت يضــاف اليهــا 600 مــل كلــور برتكيــز 5% وتســتمر عمليــة الغســيل ملــدة ١0 دقائــق 

لتطهــري األقمشــة). 

خ - املرحلة الخامسة: عملية العرص والتنشيف األولية.
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3. عملية التجفيف والتنشيف والحفظ 

أ - يجب تجفيف وتنشيف األقمشة جيداً.

ب - يجــب معاينــة األقمشــة قبــل الحفــظ وأي أقمشــة تظهــر عليهــا عالمــات اتســاخ وغــري نظيفــة 

يجــب إعــادة معالجتهــا مــرة أخــرى.

ت - يجــب أن يتــم تهويــة األقمشــة بعــد التنشــيف أو كيهــا باملكــواة للتخلــص مــن الرطوبــة وذلــك 

ــة وعــدم  ــح كريهــة نتيجــة الرطوب ــع انبعــاث روائ ــك ملن ــات يف األقمشــة وكذل ــر الفطري ــع تكاث ملن

جفــاف األقمشــة بشــكل جيــد.

ث - يجــب حفــظ األقمشــة املعالجــة يف غرفــة أو دوالب محكــم اإلغــالق وتكــون األبــواب باســتمرار 

مغلقــة لعــدم تعــرض األقمشــة للتلــوث.

4. عملية إعادة التوزيع 

ــة عــىل شــكل  ــات نظيفــة ومحكمــة اإلغــالق وتكــون مقســمة بحواجــز مادي ــري عرب أ - يجــب توف

أرفــف.

ب - يجــب ان تكــون العربــات مخصصــة فقــط لنقــل األقمشــة النظيفــة، ومينــع منعــاً باتاً اســتخدامها 

لنقــل األقمشــة املتســخة أو ألي اســتخدامات أخرى.

ت - يجب وضع األقمشة املعالجة داخل أكياس بالستيكية شفافة.

ث - تــوزع األقمشــة عــىل األقســام ويراعــى حفظهــا يف أماكــن جافــة ومحكمــة اإلغــالق وبعيــدة عــن 

دورات امليــاه واألماكــن ذات تلــوث عــايل.

• آليــات تحليــل الكلــور: عندمــا يكــون تركيــز الكلــور 10 %  ســيتم تحديــد الركيــز حســب الجــدول 

التــايل :

لتحضري لرنسبة املياه للكلور باملليلرم

١ppm 1000 = 1 كلورCC + 99 مياهccكلور cc 10 +مياه cc 990

2ppm 500 = 1 كلورcc + 199 مياهccكلور cc 5 +مياه cc 995

3ppm 150 = 1 كلورcc + 665 مياهcc كلور cc 1.5 +مياه cc 998
 مالحظة:  الغسالة التي حجمها 200 لر مياه، بحاجة إىل 300 مل كلور بركيز %10.
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Code:

IC - 19

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل مع النفايات الطبية

السياســة: يلتــزم جميــع الفريــق الصحــي يف املجــال الطبــي باتبــاع أســاليب آمنــة أثنــاء التعامــل 
مــع املخلفــات الطبيــة و االلتــزام بعمليــة فــرز و فصــل و التخزيــن املؤقــت للنفايــات .

مقدمة:
تشــكل النفايــات الطبيــة خطــراً كبــرياً عــىل البيئــة واملجتمــع وعــىل العاملــني يف املجــال الصحــي إذا 

مل يتــم التعامــل معهــا بطــرق ســليمة وتســبب العديــد مــن األمــراض املعديــة.

ــد  ــم أو مؤك ــات مــن غــرف املــرىض املشــتبه بإصابته ــة النفاي ــع كاف • مالحظــة: ســيتم التعامــل م

ــة أشــكالها. ــة بكاف ــات معدي ــا نفاي ــا عــىل أنه ــم بفــريوس كورون إصابته

3. الغــرض مــن السياســة املحافظــة عــىل عــدم تعــرض الفريــق الصحــي واملرىض والــزوار باملستشــفى 

ــة مــن أهــم مصــادر  ــة الطبي ــث أن مخلفــات الرعاي ــة واملجتمــع إىل املخاطــر الجســيمة حي والبيئ

الخطــورة ملــا تحتويــه مــن مــواد معديــة وغريهــا.

اإلجراءات:
ــن  ــه إحــداث جــرح أو وخــز وم ــاد ميكن ــطح أو ســن ح ــه س ــا ل ــادة: هــي كل م ــات الح • املخلف

أمثلتهــا: املشــارط وإبــر وزجــاج مكســور ويتــم التخلــص منهــا يف صنــدوق األمــان مــع إتبــاع مــا يــيل:

١- يجــب أال يتــم تغطيــة اآلالت الحــادة واإلبــر (needle) بــل التخلــص منهــا فــوراً كــام هــي كوحــدة 

(sharp box) .واحــدة مــع الحقنــة وذلــك يف صندوق األمــان الخــاص بذلــك

.needle 2- يجب عدم كرس أو ثني سن اإلبرة

3- يجب كتابة التاريخ واسم القسم عىل صندوق األمان الخاص عند فتحه.

٤- يجــب التخلــص مــن صنــدوق األمــان الخــاص بعــد مــرور 3 أيــام مــن تاريــخ فتحــه كحــد أقــى 

أو ميتلــئ إىل ثالثــة أرباعــه.

5- يجب أن يغلق الصندوق بإحكام.

6- يجــب أن يوضــع صنــدوق األمــان يف املناطــق التاليــة: بجانــب مــكان تحضــري األدويــة، عــىل تــرويل 

القســم، يف غــرف املــرىض املعزولــني .
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• املخلفــات الصلبــة يف غــرف عــزل املــرىض: كل النفايــات الناتجــة عــن املريــض أو الطاقــم الطبــي 

داخــل غــرف العــزل.

١- يتعــني اســتخدام حاويــات بهــا أكيــاس صفراءعنــد التخلــص مــن هــذه املخلفــات لــيك يتــم فصلهــا 

عــن املخلفــات العادية.

ــة بكيــس أصفــر بجــوار كل  ــايل: توضــع حاوي ــات بأكيــاس صفــراء عــىل النحــو الت 2- تــوزع الحاوي

رسيــر ، توضــع حاويــة بكيــس أصفــر بجانــب مــكان تحضــري األدويــة، توضــع حاويــة داخــل بــاب 

ــا. الغرفــة املخصصــة ملــرىض الكورون

3- يجــب توفــري حاويــة كبــرية بعجــالت وغطــاء وبداخلهــا كيــس أصفــر لتجميــع النفايــات الخطــرة 

بشــكل مؤقــت توضــع يف مــكان آمــن خــارج صــاالت املــرىض.

٤- يتعــني تنظيــف األوعيــة والحاويــات بوضــع أكيــاس املخلفــات الطبيــة املعديــة بالغســل باملــاء 

والصابــون ومــن ثــم تطهريهــا بكلــور برتكيــز١000  جــزء باملليــون، مــرة واحــدة يوميــاً عــىل األقــل، 

وعــىل عــامل النظافــة ارتــداء الواقيــات الشــخصية املوضحــة بسياســة الواقيــات الشــخصية.

5- يجــب التخلــص مــن النفايــات الخطــرة يف حاويــة التجميــع يف القســم عنــد امتــالء الكيــس إىل 

ثالثــة أرباعــه أو كل 2٤ ســاعة كأقــى حــد.

6- يجــب عــىل حكيــم القســم وضــع ملصــق عــىل كيــس التجميــع األصفــر بالقســم مــدون عليــه 

التاريــخ واســم القســم.

ــاً  ــع منعــاً بات ــن الخــاص باملستشــفى ومين ــة إىل مــكان التخزي ــاس بنفــس العرب ــم نقــل األكي 7- يت

ــدي. ــاس باألي حمــل األكي

• يتــم التعامــل يف باقــي أقســام املستشــفى واملناطــق اإلداريــة حســب الدليــل اللــوين الخــاص بفــرز 

النفايــات الطبيــة.
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Code:

IC - 20

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل مع األجانب 
القادمين من الخارج

السياســة: يجــب االلتــزام بالسياســات الخاصــة بالتعامــل مــع األجانــب القادمــني مــن الخــارج، 
والذيــن يعملــون يف املؤسســات الدوليــة يف قطــاع غــزة.

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار فــريوس كورونــا داخــل املجتمــع، وذلــك للحفــاظ عــىل 

ســالمة املجتمــع ومنــع انتشــار الوبــاء، مــع تقديرنــا لــكل األجانــب القادمــني مــن الخــارج وأهدافهــم 

ــه  ــة ودعــم القطــاع الصحــي، وإن ــم العــون واملســاعدة يف تحســني الخدمــة الصحي ــة يف تقدي النبيل

ملــن حرصنــا عــىل ســالمتهم وســالمة املجتمــع، نرجــو االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة العــدوى، 

وهــذه السياســة الخاصــة بالتعامــل مــع األجانــب القادمــني مــن الخــارج.

االجراءات:
١. يجــب عــىل املؤسســات الدوليــة العاملــة يف قطــاع غــزة، توجيــه كتــاب إىل وزارة الصحــة بحــد أدىن 

قبــل أســبوع مــن موعــد الزيــارة للوافديــن األجانــب مــن الخــارج، مرفــق مــع الطلــب املقــدم مــن 

املؤسســة، الســرية الذاتيــة للزائــر، وطبيعــة العمــل يف املؤسســة، والهــدف مــن الزيــارة.

2. يف حال قبول الطلب من وزارة الصحة يتوجب عىل املؤسسة املقدمة للطلب التايل:

أ - ان يحرض الزائر فحص PCR حديث يثبت عدم إصابته بفريوس كورونا.

ب - تحديد مكان اإلقامة للزائر.

ــة،  ــر اإلقام ــل مق ــي داخ ــر االلزام ــر بالحج ــزام الزائ ــامن الت ــة بض ــن املؤسس ــد م ــم تعه ت - تقدي

وتحمــل املؤسســة املســؤولية الكاملــة يف حــال عــدم االلتــزام بالتعهــد ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن 

أرضار.

ث - التعهد بتوفري كل ما يلزم للمعيشة للزائر من طعام وأي مستلزمات شخصية.

ج - التبليغ الفوري لوزارة الصحة يف حال ظهور أي أعراض مرضية عىل الزائر.

ح - توقيــع الزائــر عــىل تعهــد خطــي بااللتــزام مبــكان اإلقامــة ملــدة 2١ يــوم وعــدم املخالطــة مــع أي 

شــخص أو مغــادرة املــكان خــالل فــرتة الحجــر إال مبوافقــة خطيــة مــن وزارة الصحــة.
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خ - توقيــع تعهــد مــن قبــل الزائــر يف حــال تأكيــد إصابتــه بفــريوس كورونــا، االلتــزام بكافــة اإلجراءات 

ــق  ــراءات تتعل ــالج أو أي إج ــفى للع ــل للمستش ــن نق ــة، م ــا يف وزارة الصح ــل به ــم العم ــي يت الت

بالعــالج واملتابعــة.

د - تســهيل مهمــة الطواقــم الطبيــة التابعــة لــوزارة الصحــة ألخــذ عينــة إلجــراء الفحوصــات املخربيــة 

مــن الزائــر وقتــام ترتئيــه وزارة الصحــة مناســباً.

3. مواصفات مكان اإلقامة بالحد األدىن:

أ - شقة أو منزل أو جناح خاص يف أحد الفنادق، متوفر به:

• غرفة نوم.

• دورة مياه.

• غرفة معيشة.

• غسالة للمالبس.

• إمكانية االتصال والتواصل (هاتف، أو محمول، أو انرتنت مع كمبيوتر).

ب - كامريا عىل مدخل اإلقامة، مع مسجل للحركة عىل مدار 2٤ ساعة دون انقطاع للتسجيل.

ــد،  ــوم واح ــر بي ــرتة الحج ــاء ف ــل انته ــة قب ــوزارة الصح ــريا ل ــاص بالكام ــجيل الخ ــليم التس ت - تس

ــر . ــرتة الحج ــالل ف ــجيل خ ــة بالتس ــم املطالب ــت يت ــك يف أي وق وكذل

ث - توفــري مــكان قريــب مــن املدخــل يتــم مــن خاللــه تقديــم الوجبــات الغذائيــة أو أي مســتلزمات، 

ودون مخالطــة، بحيــث يتــم وضــع الطعــام عــىل طاولــة داخــل املدخــل مبــارشة والخــروج، ومــن 

ثــم يســتلمه املقيــم بالحجــر بعــد مغــادرة الشــخص الــذي أحــرض الطعــام واملســتلزمات األخــرى.

ج - يتــم وضــع النفايــات الخاصــة بالزائــر املقيــم داخــل كيــس بالســتيك معبــأ إىل الثلثــني ومغلــق، 

بالقــرب مــن املدخــل، يتــوىل شــخص نقــل النفايــات مــن مــكان اإلقامــة ووضعهــا يف مــكان خــاص 

ــم التخلــص منهــا يف  ــور ١000 جــزء باملليــون مــن الخــارج، وبعــد 2٤ ســاعة يت ــول كل ورشــها مبحل

مكــب النفايــات العامــة.

٤. ينتهي الحجر فقط بكتاب خطي من قبل وزارة الصحة.
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Code:

IC - 21

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل مع نظافة البيئة 
يف املستشفيات

ــزة  ــري األجه ــة وتطه ــة و نظاف ــة البيئ ــة بنظاف ــات الخاص ــزام بالسياس ــب االلت ــة: يج السياس
ــل. ــكان العم ــة مب ــة الخاص الطبي

مقدمة: 
ــاً  ــي غالب ــفى و الت ــام املستش ــل أقس ــدوى داخ ــار الع ــن انتش ــد م ــة اىل الح ــذه السياس ــدف ه ته

تنتــج عــن طريــق التالمــس بــني مريــض و آخــر أوعــن طريــق مقــدم الخدمــة الصحيــة أو بالتالمــس 

مــع األجهــزة و البيئــة املحيطــة ، و يجــب االلتــزام الصــارم بتوصيــات مكافحــة العــدوى و املراقبــة 

الدقيقــة لكافــة االجــراءات التــي قــد تــؤدي اىل انتشــار االوبئــة داخــل أقســام املستشــفى.

اإلجراءات:

• تنظيف و تطهري البيئة:

- يجــب املحافظــة عــىل نظافــة القســم باســتمرار ، ذلــك بوضــع آليــة كاملــة لعمليــة نظافــة القســم 

و منطقــة عــالج املــرىض.

ــن  ــداً ع ــاص و بعي ــكان خ ــام يف م ــكل ع ــات بش ــف و املنظف ــأدوات التنظي ــاظ ب ــب االحتف - يج

ــرات. املطه

- يجب أن يلتزم عامل النظافة بارتداء الواقيات الشخصية أثناء عملية النظافة .

- يجــب أن يلتــزم عــامل النظافــة بغســل األيــدي قبــل البــدء بعمليــة النظافــة و بعــد االنتهــاء مــن 

التنظيــف.

- يجــب غســل األرضيــات يف كافــة الغــرف واملمــرات كل يــوم صباحــاً باملــاء و الصابــون قبــل املــرور، 

ويتبعهــا مســح األرضيــات بكلــور برتكيــز ١000 جــزء باملليــون.

- يجب أن تتم عملية التنظيف من األماكن األكر نظافًة إىل املناطق األكر اتساخاً .
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- يجب مسح أرضيات القسم بالكلور برتكيز ١000 جزء باملليون كل ٤ ساعات.

- يجب أن يتم تنظيف األرضيات يف غرف العزل بني كل مريض و مريض.

- يجــب تنظيــف و تطهــري أرسة املــرىض بــني كل مريــض و مريــض بدعــك و فــرك األرسة جيــداً باملــاء 

والصابــون، ومــن ثــم مســح األرسة بكلــور برتكيــز 500 جــزء باملليــون أو مبــادة الرسفانيــوس (2.5 مــل 

يضــاف لــكل لــرت مــاء) .

- يجــب تنظيــف و تطهــري كافــة األســطح املحيطــة بالرسيــر وتشــمل: (الكوميدينــات، الجــدران) بــني 

كل مريــض و مريــض.

- يجب استخدام فوطة لكل رسير و عدم استخدام فوطة واحدة لكل األرسة عند تنظيفها .

- يجــب تنظيــف دورات امليــاه كل يــوم 3 مــرات يف حــال وجــود الــدورة داخــل غرفــة املــرىض وعنــد 

ظهــور اتســاخ ، أمــا بخصــوص الــدورات الجامعيــة داخــل األقســام فيتــم تنظيفهــا بعــد كل اســتخدام 

مــن قبــل املــرىض. (يســتخدم الكلــور برتكيــز ١000 جــزء باملليــون بعــد التنظيــف باملــاء والصابــون)

- يجــب تنظيــف الجــدران باملمــرات مــرة واحــدة عــىل األقــل يوميــاو يتــم التنظيــف مــن األعــىل 

اىل األســفل . 

- يجب أن يتم تنظيف مقابض األبواب كل ساعة باستخدام الكلور برتكيز ١000 جزء باملليون.

- يجب ان يتم التعامل مع انسكابات الدم و السوائل األخرى فور حدوثها .

- يف حــاالت التلــوث الظاهــر بالــدم و االنســكابات الكبــرية يتــم أوالً : إزالــة الــدم بقطعــة شــاش أو 

قــامش ذات االســتخدام الواحــد و يتــم التخلــص منهــا يف حاويــة النفايــات الخطــرة و ثــم اســتعامل 

كلــور يف مــكان االنســكاب برتكيــز 5000  جــزء باملليــون و يــرتك ملــدة ١5  دقيقــة و مــن ثــم ينظــف 

املــكان باملــاء و الصابــون و يتــم تطهــري املــكان بكلــور برتكيــز ١000  جــزء باملليــون .

- يجــب إزالــة االنســكابات الدمويــة الصغــرية مبــارشة و ميســح االنســكاب بقطعــة شــاش أو قــامش 

ذات االســتخدام الواحــد مبللــة بكلــور برتكيــز ١000 جــزء باملليــون .

- عندما يكون تركيز الكلور 5 %  سيتم تحديد الرتكيز حسب الجدول التايل :

لتحضري لرنسبة املياه للكلور باملليلرم

١ppm 5000 = 1 كلورcc + 9 مياهcc100 كلورcc +مياه cc 900

21000ppm = 1 كلورCC + 49 مياهccكلور cc 20 +مياه cc 980

3ppm 500 = 1 كلورcc + 99 مياهccكلور cc 10 +مياه cc 990
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Code:

IC - 22

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل مع نظافة البيئة 
يف املجتمع

ــة يف املجتمــع؛ للمحافظــة عــىل  ــة البيئ ــزام بالسياســات الخاصــة بنظاف السياســة: يجــب االلت
مجتمــع نظيــف وآمــن مــن األمــراض.

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســة إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى داخــل املجتمــع واملحافظــة عــىل مجتمــع 

خــاٍل مــن األمــراض املعديــة، وتوفــري بيئــة آمنــة، مــن خــالل االلتــزام مبجموعــة مــن اإلجــراءات التــي 

تحــد بشــكل كبــري مــن انتقــال العــدوى مــن شــخص إىل آخــر عــن طريــق التالمــس املبــارش أو غــري 

املبــارش، أو بســبب تكاثــر امليكروبــات بشــكل عــام يف بيئــة غــري نظيفــة وتكــون مناســبة النتشــار 

األمــراض، و يجــب االلتــزام بتوصيــات مكافحــة العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي 

قــد تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة داخــل املجتمــع.

اإلجراءات:

1. تنظيف و تطهري البيئة يف املنازل واملؤسسات الخدماتية والتجارية:

يجــب املحافظــة عــىل نظافــة البيئــة مــن خــالل اتبــاع مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تهــدف إىل 

الحــد مــن التلــوث داخــل املنــازل واملؤسســات الخدماتيــة والتجاريــة والتــي تتلخــص يف التــايل:

أ . النفايات:

- توفري عدد كاٍف من أسالل النفايات حسب طبيعة ومساحة املكان.

ــع  ــالل لجم ــل األس ــا داخ ــم وضعه ــالل، يت ــع األس ــب م ــم يتناس ــتيكية بحج ــاس بالس ــري أكي - توف

ــني. ــا إىل الثلث ــد امتالئه ــكام عن ــا بإح ــم إغالقه ــات، ويت النفاي

ــا  ــرف عليه ــي ت ــات والت ــع النفاي ــة لجم ــات املخصص ــات يف الحاوي ــن النفاي ــص م ــب التخل - يج

ــات. البلدي
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ب . تنظيف البيئة:

- أفضــل وســيلة لتنظيــف البيئــة داخــل املنــازل واملؤسســات الخدماتيــة والتجاريــة هــو مــن خــالل 

التنظيــف باســتخدام املــاء والصابــون.

ــكان،  ــري بامل ــاخ الظاه ــىل االتس ــد ع ــون، يعتم ــاء والصاب ــتخدام امل ــف باس ــرات التنظي ــدد م - ع

ــا املؤسســات  ــبوعياً، أم ــرة واحــدة أس ــا م ــن تنظيفه ــازل ميك ــل املن ــة مث ــن املحــدودة الحرك األماك

ــة. ــتدعي الحاج ــام تس ــل وكل ــىل األق ــاً ع ــرة يومي ــون م ــاء والصاب ــف بامل ــاج إىل التنظي فتحت

- يجب أن يتم التنظيف من املناطق األكر نظافة إىل املناطق األكر اتساخاً.

ت . تطهري البيئة:

- يوجــد العديــد مــن املطهــرات التــي ميكــن اســتخدامها لعمليــة التطهــري البيئــي، وتختلــف مكوناتها 

عــىل حســب قدرتهــا عــىل إزالــة األوســاخ والتكلســات، ومــدى مالءمتهــا لتطهــري األســطح املختلفــة 

دون إحــداث أرضار، خاصــة ألســطح األجهــزة واملفروشــات.

ــدران،  ــات، والج ــل: األرضي ــطح مث ــري األس ــور لتطه ــل الكل ــرة مث ــواد املطه ــتخدام امل ــن اس - ميك

ــة ويف  ــل التكلف ــر وقلي ــه متوف ــث أن ــتيك، حي ــن البالس ــة م ــرايس املصنوع ــواب، والك ــض األب ومقاب

ــع. ــاول الجمي متن

- يجــب اســتخدام محلــول مطهــر الكلــور بالرتكيــز املناســب لالســتفادة منــه وعــدم التســبب يف أرضار 

صحيــة قــد تنتــج عــن اســتخدام تركيــز عــاٍل، ودون فائــدة.

- تطهــري األســطح داخــل املنــازل ال يحتــاج أكــر مــن مــرة واحــدة يوميــاً، أمــا املؤسســات فيمكــن 

اســتخدامه 3 – ٤ مــرات حســب طبيعــة املــكان وعــدد املرتدديــن.

- عمليــة التطهــري تتــم بواســطة مســح األســطح ( األرضيــات، الجــدران ) بواســطة فوطــة أو قطعــة 

قــامش مبللــة مبحلــول الكلــور برتكيــز ١000 جــزء باملليــون.

ــن  ــوع م ــاث املصن ــدن، واألث ــاج أو املع ــن الزج ــة م ــواب املصنوع ــواب واألب ــض األب ــري مقاب - تطه

املعــادن أو البالســتيك يتــم مــن خــالل املســح بواســطة فوطــة أو قطعــة مــن القــامش مبللــة مبحلــول 

الكلــور برتكيــز 500 جــزء باملليــون.

مالحظات:

 ١. مينــع خلــط الكلــور مــع الصابــون أو أي مــواد كيامويــة مــع بعضهــا البعــض، ألنــه ينتــج عــن ذلــك 

تفاعــالت كيميائيــة وخــروج أبخــرة ضــارة قــد تــؤدي ســلباً عــىل صحــة اإلنســان، حيــث تفقــد املــواد 

الكيميائيــة فاعليتهــا نتيجــة التفاعــالت الكيميائيــة فيــام بينهــا.
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2. ال يفضــل اســتخدام املــواد الكيميائيــة املطهــرة واملخصصــة لقتــل امليكروبــات يف املنــازل 

ــه قــد ينتــج عــن اســتخدامها املتكــرر ظهــور ســالالت مــن  واملؤسســات الخدماتيــة والتجاريــة؛ ألن

ــة. ــادات الحيوي ــة للمض ــا املقاوم البكتريي

3. يجــب اســتخدام الكلــور معلــوم الرتكيــز لالســتفادة منــه ودون حــدوث أرضار، وعــدم اســتخدام 

أي منتــج للكلــور تحــت مســمى مركــز دون معرفــة الرتكيــز.

ــتخدام  ــرسح باالس ــرت وامل ــم ٤ ل ــات بحج ــواق يف جالون ــر يف األس ــور املتوف ــول الكل ــري محل - تحض

ــور 2.5 -3 % )  ــز الكل ــزيل (تركي املن

لتحضري لرنسبة املياه للكلور باملليلرم

١1000ppm = 2 كلورCC + 48 مياهccكلور cc 40 +مياه cc 960

2ppm 500 = 2 كلورcc + 98 مياهccكلور cc 20 +مياه cc 980

2. نظافة األماكن العامة وتطهري البيئة:

إن نظافــة األماكــن العامــة تلعــب دوراً كبــرياً يف الحــد مــن األمــراض وانتشــارها يف جميــع األوقــات، 

وكــام لهــا مــردود إيجــايب يــدل عــىل حضــارة املجتمــع، وتعــد نظافــة األماكــن العامــة مــن التحديــات 

الكــربى التــي تحتــاج إىل تكاثــف الجهــود بني املجالــس املحليــة والبلديات وأفــراد املجتمــع، وللحفاظ 

عــىل بيئــة نظيفــة، يجــب القيــام مبجموعــة مــن التدابــري واإلجــراءات التــي تســاهم بشــكل كبــري يف 

املحافظــة عــىل ســالمة املواطنــني وتتمثــل يف التــايل:

- تعزيــز ثقافــة املحافظــة عــىل نظافــة البيئــة بــني أفــراد املجتمــع، ويقــع هــذا الــدور عــىل املجالــس 

املحليــة والرتبيــة والتعليم.

ــات  ــة التجمعــات الســكانية وتتناســب مــع حجــم النفاي ــات يف كاف ــرية للنفاي ــات كب - توفــري حاوي

ــاً. املنتجــة يومي

- توفري أسالل للنفايات يف الشوارع العامة واألسواق واملتنزهات، وعىل شاطئ البحر.

- إلــزام كافــة املؤسســات واملحــالت التجاريــة بتوفــري حاويــات أو أســالل متوســطة الحجــم للنفايــات 

أمــام أبــواب هــذه املنشــآت.

- فــرض مخالفــات عــىل أصحــاب املحــالت والباعــة املتجولــني يف حــال إلقــاء النفايــات يف الشــوارع 

واألماكــن العامــة.
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- إلزام أصحاب املحال التجارية واملؤسسات املحافظة عىل نظافة املكان أمام مواقعهم.

ــن  ــوارع واألماك ــا يف الش ــدم إلقائه ــالل، وع ــط يف األس ــات فق ــن النفاي ــص م ــة التخل ــز ثقاف - تعزي

ــع. ــراد املجتم ــدى أف ــة ل العام

- عــدم الســامح بنبــش النفايــات مــن قبــل األفــراد يف أماكــن اإلنتــاج، ملــا لــه مــن مضــار كبــرية عــىل 

صحــة األفــراد واملجتمــع.

- توزيــع منشــورات وبوســرتات عــن أهميــة نظافــة البيئــة، واملضــار الصحيــة املجتمعيــة التــي ترتتــب 

عــىل إلقــاء النفايــات يف األماكــن العامــة.

ــاء  ــة يف حــال انتشــار وب ــن العام ــري األماك ــة: يســتوجب العمــل عــىل تطه ــن العام ــري األماك - تطه

داخــل املجتمــع للحــد مــن انتشــار األمــراض بــني املواطنــني، وذلــك مــن خــالل املحافظــة عــىل نظافــة 

ــي  ــية الت ــوارع الرئيس ــرش يف الش ــطة ال ــور بواس ــول الكل ــتخدام محل ــري باس ــك التطه ــة، وكذل البيئ

تكــون فيهــا حركــة ملحوظــة للمواطنــني والســيارات، وال داٍع الســتخدام التطهــري يف األوقــات التــي ال 

ينتــر يف الوبــاء وذلــك حفاظــاً عــىل املقــدرات مــن املــواد وكذلــك لعــدم انتشــار البكترييــا املقاومــة 

للمضــادات الحيويــة نتيجــة اإلفــراط يف اســتخدام املطهــرات يف األماكــن العامــة.

- يســتخدم لتطهــري األماكــن العامــة كلــور برتكيــز ١000 جــزء يف املليــون، وذلــك مــن خــالل الــرش 

عــىل األســطح.

- تحضري محلول الكلور بركيز 1000 جزء باملليون من الكلور الخام بركيز 12% حسب التايل:

- ١١9 لرت ماء + لرت كلور ١2% = ١000 جزء باملليون.

- ١١90 لرت ماء + ١0 لرت كلور ١2% = ١000 جزء باملليون.
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Code:

IC - 23

اسم السياسة

سياسات وإجراءات الزيارة واملرافقين للمرضى

السياسة: يجب االلتزام بسياسات الزيارة واملرافقني للمرىض املصابني بفريوس كورونا

مقدمة: 
ــرىض  ــارة مل ــد الزي ــرض عن ــاء بامل ــة أصح ــدوى، وإصاب ــع انتشــار الع ــدف هــذه السياســة إىل من ته

مصابــني بفــريوس كورونــا أو أثنــاء املرافقــة الطبيــة لحــاالت مؤكــد إصابتهــا بفــريوس كورنــا، وذلــك 

عــن طريــق االتصــال املبــارش مــع املــرىض أو عــن طريــق التالمــس لألســطح امللوثــة مــام يــؤدي إىل 

انتشــار للمــرض يف املجتمــع. 

ويجــب االلتــزام التــام بتوصيــات مكافحــة العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي قــد 

تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة أثنــاء الزيــارة أو املرافقــة للمــرىض املصابــني.

االجراءات: 

1.الزيارة:

أ . يفضل منع الزيارة بشكل تام.

ب . يف حــال عــدم القــدرة عــىل منــع الزيــارة ميكــن الحــد مــن الــزوار بقــدر املســتطاع وتقتــرص عــىل 

األقــارب مــن الدرجــة األوىل، ويف حــاالت اســتثنائية جــداً.

ت . يجب أن تتم الزيارة من خلف حاجز زجاجي وعدم االختالط املبارش مع املرىض املصابني.

ث . يجــب أن يقــوم مقــدم الخدمــة الصحيــة بتوعيــة الزائــر عــن املــرض، وطــرق نقــل العــدوى واليــة 

الوقايــة منــه قبــل دخــول الزائــر إىل مستشــفى الوبائيــات.

ج . يجب أن يقوم مقدم الخدمة الصحية برح طرق ارتداء وخلع الواقيات الشخصية للزائر.

ح . يجب أن يقوم مقدم الخدمة الصحية بتدريب الزائر عىل طرق غسل األيدي.

خ . يجــب عــىل الزائــر ارتــداء كاممــة طبيــة جراحيــة، وكفــات طبيــة قبــل دخولــه للمــكان املخصــص 

للزيارة.

د . يجب عدم السامح للزائر مبالمسة أي أسطح داخل املكان.
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ــري  ــارة، وتطه ــص للزي ــكان املخص ــه للم ــور مغادرت ــة ف ــات الطبي ــع الكف ــر خل ــىل الزائ ــب ع ذ . يج

ــفى. ــن املستش ــروج م ــاب الخ ــد ب ــة عن ــة الجراحي ــة الطبي ــع الكامم ــدي، وخل األي

2. املرافقــة للمــرىض املصابــن: وهــذا اجــراء اســتثنايئ وميكــن الســامح بــه فقــط يف حــاالت اســتثنائية 

ويتمثــل يف إصابــة املعاقــني أوإصابــة األطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن ١2 ســنة، وذلــك الحتيــاج 

األطفــال إىل رعايــة خاصــة ومرافقــة متالزمــة لتلبيــة احتياجاتهــم، وتقديــم الدعــم النفــيس املســتمر 

ــول  ــق بدخ ــامح للمراف ــل الس ــة قب ــراءات التالي ــاع اإلج ــم اتب ــع رضورة أن يت ــال، م ــؤالء األطف له

املستشــفى الوبــايئ:

ــة أو  ــدة ويف ســن الشــباب وال يعــاين مــن أي أمــراض مزمن أ . يجــب أن يكــون املرافــق بصحــة جي

أمــراض لهــا عالقــة باملناعــة.

ب . يجــب أن يحصــل املرافــق عــىل توعيــة حــول فــريوس كورونــا املســتجد، وطــرق نقــل العــدوى 

وطــرق الوقايــة مــن اإلصابــة.

ت . يجب أن يتلقى املرافق تدريباً كامالً عىل آليات ارتداء وخلع الواقيات الشخصية.

ث . يجب أن يتم تدريب املرافق عىل الطرق الصحيحة لتنظيف وتطهري األيدي.

ج . يجب تقديم الدعم النفيس للمرافقني بشكل دوري أثناء فرتة املرافقة للمرىض.

ح . يجــب أن يقــوم املرافــق بالتوقيــع عــىل تعهــد خطــي، يفيــد مبعرفتــه باملخاطــر التــي قــد تنتــج 

عــن املرافقــة الطبيــة للمريــض، وتفويضــه لــوزارة الصحــة باتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة يف حــال 

تعرضــه لإصابــة.

خ . يجــب أن يرتــدي املرافــق كافــة الواقيــات الشــخصية،أثناء مكوثــه مــع املريــض، وتشــمل: كاممــة 

جراحيــة، واقــي للوجــه والعينــني، كفــات طبيــة، زي واقــي كامــل (بدلــة).

ــاظ يف  ــد اكتظ ــداً، وال يوج ــدود ج ــم مح ــع مرافقيه ــال م ــرىض األطف ــدد امل ــون ع ــب أن يك د . يج

ــرف. الغ
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ذ . يجب أن تكون الغرف، التي ميكث فيها املريض مع مرافق جيدة التهوية.

ــاه  ــتحامم ودورات مي ــام واالس ــات الطع ــاول وجب ــني لتن ــاص للمرافق ــكان خ ــر م ــب أن يتوف ر . يج

خاصــة.

ز . يجب أن يتوفر مكان خاص للمرافقني، لالحتفاظ مبالبس نظيفة واملستلزمات الشخصية.

ــي  ــن مقدم ــإذن م ــادرة إال ب ــدم املغ ــرىض وع ــرف امل ــزام داخــل غ ــني االلت ــىل املرافق س . يجــب ع

ــددة. ــات مح ــة ويف أوق ــة الصحي الخدم

ش . يجــب عــىل الزائــر خلــع القفــازات الطبيــة داخــل غرفــة املــرىض، وتطهــري األيــدي قبــل التوجــه 

إىل املــكان املخصــص لتنــاول الوجبــات أو لقضــاء الحاجــة.

ص . يجب الحد الكبري أو املنع التام الستبدال املرافق إال عند الرضورة القصوى.

ض . يجــب أن يتــم حجــر املرافــق ملــدة 2١ يومــاً بعــد انتهــاء فــرتة املرافقــة الطبيــة، وإجــراء فحــص 

الكشــف عــن فــريوس كورونــا يف اليــوم ٤ واليــوم 2١ مــن تاريــخ بدايــة الحجــر.
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:Codeاسم السياسة

IC - 24

اسم السياسة

سياسات وإجراءات التعامل مع حاالت الوفاة

السياســة: يجــب االلتــزام بسياســات التعامــل مــع حــاالت الوفــاة يف األقســام ونقلهــا للمرحــة 
وإجــراءات تغســيل وتريــح الوفيــات والدفــن.

مقدمة: 
تهــدف هــذه السياســةإىل الحــد مــن انتشــار العــدوى إىل مقدمــي الخدمــة الصحيــة داخــل األقســام 

أو أثنــاء تريــح الجثــث أو لألشــخاص الذيــن يقومــون عــىل تغســيل املــوىت.

حيــث أنــه يتــم التعامــل مــع حالــة الوفــاة، عــىل أنــه انســان حــي معــٍد لحــني االنتهــاء مــن كافــة 

اإلجــراءات الخاصــة بتنظيــف جســم املريــض مــن اإلفــرازات ومــا يلتصــق عــىل ســطح الجســم مــن 

ميكروبــات مختلفــة، وذلــك حفاظــاً عــىل صحــة املجتمــع.

ويجــب االلتــزام التــام بتوصيــات مكافحــة العــدوى و املراقبــة الدقيقــة لكافــة اإلجــراءات التــي قــد 

تــؤدي إىل انتشــار األوبئــة أثنــاء التعامــل مــع جثــث املــرىض.

اإلجراءات:

1. التعامل مع حاالت الوفاة داخل القسم ونقلها إىل املرشحة.

أ - يجــب عــىل مقدمــي الخدمــة الصحيــة ارتــداء الواقيــات الشــخصية (كفــات نظيفــة، مريــول طبــي 

(أحــادي االســتخدام (األزرق أو األبيــض)) ، كاممــة طبيــة جراحيــة).

ب - تلف الجثة يف كفن.

ت - يوضع عىل الكفن من الخارج ملصق يكتب عليه متوىف من كورونا بشكل واضح.

ث - وضع الجثة عىل حاملة لنقلهاإىل املرحة.

ج - العامل املرافقني للجثةإىل املرحة يجب أن يرتدوا كفات طبية فقط.

2. طبيب الترشيح واملساعدين له:

أ - يجــب ارتــداء الواقيــات الشــخصية كاملــة (مريــول طبــي، كفــات طبيــة، مريــول طبــي غــري منفــذ 

للســوائل، حــذاء مطاطــي مغلــق).
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ب - يجــب عــىل فريــق التريــح االلتــزام باالحتياطــات القياســية أثنــاء التعامــل مــع الجثــث، وبنفس 

األســاليب املعتــادة يف التعامــل مــع كافــة الجثث.

3. مغسل املوىت:

ــات  ــداء الواقي ــزام بارت ــوىت االلت ــيل امل ــام تغس ــم مه ــوكل له ــن ت ــخاص الذي ــىل األش ــب ع أ - يج

الشــخصية التاليــة (كاممــة جراحيــة، مريــول طبــي غــري منفــذ للســوائل، كفــات شــديدة التحمــل، 

ــل) ــدم بالكام ــي الق ــي يغط ــذاء مطاط ح

ب - يجــب تدريــب األشــخاص املســؤولني عــن تغســيل املــوىت عــىل غســل األيــدي باملــاء والصابــون 

بعــد خلــع الكفــات الطبيــة.

ت - يجــب قبــل تغســيل الجثــث، اســتخدام مــادة الكلورهيكســيدين ٤% ودعــك الجثــة جيــداً بــه 

بواســطة قطعــة اســفنجية أو ليفــة، وتــرتك الصابــون عــىل الجثــة ملــدة ١0 دقائــق.

ــي  ــق الخطــوات الت ــك، وحســب الريعــة اإلســالمية ووف ــاء بعــد ذل ــة بامل ث - يجــب غســل الجث

ــادة. ــع يف الع تتب

ج - تكفني الجثة حسب الريعة اإلسالمية وتجهيزها للدفن.

ح - توضع الجثة داخل كيس بالستيك مخصص للجثث، ملنع ترسب أي من سوائل الجسم.

4. النقل والدفن:

أ - يتم نقل الجثة والتعامل معها كأي جثة.

ب - ميكن الصالة عىل امليت بدون أي مخاطر.

ت - ال يسمح بفتح الكفن ومالمسة منطقة وجه املتويف.

ث - االلتزام بشكل عام بغسل األيدي لكل الذين يالمسون جسد املتوىف.
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:Codeاسم السياسة

IC - 25

اسم السياسة

السياسات واإلجراءات الوقائية ملواجهة 
فيروس كورونا يف املجتمع

السياســة: السياســة مخصصــة ملواجهــة فــريوس كورونــا يف املجتمــع مــن خــالل مجموعــة مــن 
التدابــري واإلجــراءات.

مقدمة: 
جائحــة فــريوس كورونــا تهــدد العــامل أجمــع وهــو يعتــرب تحــدٍّ كبــري لــكل العــامل وللحــد مــن خطــر 

ــك إىل تكاثــف الجهــود  ــاج ذل ــع انتشــاره داخــل املجتمعــات بشــكل واســع، يحت ــاء، ومن هــذا الوب

ــدف  ــبيل الوصــول إىل اله ــع يف س ــراد املجتم ــة وأف ــري الحكومي ــة وغ ــة األطــراف الحكومي ــن كاف م

ــاء  ــة املجتمــع مــن خطــر انتشــار وب املنشــود، وهــذه السياســات واإلجــراءات الهــدف منهــا حامي

كورونــا، والتــي يجــب االلتــزام بهــا مــن املؤسســات املجتمعيــة، ويجــب االلتــزام باإلجــراءات املــوىص 

بهــا مــن مكافحــة العــدوى للحــد مــن انتشــار هــذا الوبــاء أو منعــه.

اإلجراءات: 

تعليامت للعاملن:

١. ارتداء الكاممات الوقائية من قبل جميع العاملني داخل املؤسسة.

2. الحرص عىل ترك مسافة ال تقل عن مرت ونصف مع اآلخرين.

3. تعزيز غسل اليدين بشكل منتظم وشامل من قبل املوظفني.

٤. تجنب ملس األعني أو األنف أو الفم باليد التي ميكن أن تكون ملوثة. 

5. عدم استخدام األدوات الشخصية لآلخرين (أقالم – أجهزة الجوال - ...الخ).

ــدم  ــف، وع ــم واألن ــة الف ــاع آداب الســعال والعطــس بتغطي ــزام باتب ــني عــىل االلت 6. حــث املواطن

ــم البعــض. مصافحــة بعضه
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تعليامت لبيئة العمل:

١. تحديــد أوقــات عمــل واضحــة لهــذه األماكــن مــع املحافظــة عــىل عــدم تكــدس النــاس يف فــرتات 

محددة.

ــات التســوق وغريهــا  ــواب والســالل وعرب ــض األب ــة املــكان واألســطح ومقاب ــد عــىل نظاف 2. التأكي

ــرات بانتظــام. ــك باســتخدام املطه وذل

3. وضع مطهرات لتطهري اليدين يف مدخل املؤسسة وأماكن واضحة للجميع مبكان العمل.

٤. تيسري توفري إمكانية غسل األيدي باملاء والصابون للعاملني.

ــط الســالمة املعتمــدة مــن وزارة الصحــة  ــزام بضواب ــع عــىل االلت 5. عــرض ملصقــات تحــث الجمي

ــف الصحــي). (التثقي

ــع املخلفــات  ــص مــن جمي ــح بالقــدم ) للتخل ــة تفت ــا غطــاء ( بأغطي ــق قاممــة له 6. توفــري صنادي

بعــد اســتخدامها.

7. يتم املحافظة عىل مسافة مرت ونصف بالحد األدىن عند مخالطة اآلخرين.

8. يتــم عــرض األطعمــة الجاهــزة لــألكل مــن خــالل صناديــق العــرض املغلقــة أو بتغليفهــا، وكذلــك 

تغطيتهــا أثنــاء نقلهــا.

9. توزيع كاممات لكافة متسوقي املراكز التجارية التي تزيد مساحتها عن 250 مرت مربع.

١0. ارتداء أدوات الوقاية الالزمة من قبل العاملني يف التعامل مع األطعمة الجاهزة.

١١. ترتيــب اصطفــاف الزبائــن يف الــدور أمــام نقــاط البيــع أو الــرصاف أو الــراء مبســافة ال تقــل 

عــن مــرت ونصــف بــني الشــخص واآلخــر. 

١2. تقليــل وقــت تواجــد الزبائــن بأقــل وقــت ممكــن يف بيئــة العمــل بــكل الوســائل، مــع تشــجيع 

الطلبــات الخارجيــة.

١3. عــدم الســامح للزبائــن الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض التهــاب الجهــاز التنفــيس (الســعال 

والعطــس) بدخــول مناطــق تجمــع املواطنــني.

١٤. يف حال انتشار املرض، يتم إغالق أماكن قياس املالبس وغرف أداء الصالة.

١5. تنظيم عملية الدخول ملرافق املؤسسة، وتنظيم االنتظار خارجها.

١6. وضــع ملصقــات وعالمــات أرضيــة مرئيــة بشــكل واضــح لتنظيــم طوابــري االنتظــار يف األماكــن 

املكتظــة بالعمــالء لضــامن وجــود مســافة كافيــة بينهــم.

١7. إغالق كافة أماكن الرتفيه يف مرافق خدمة الجمهور.

١8. االلتزام بأنواع املطهرات املعتمدة يف وزارة الصحة.
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تعليامت للجهة املشغلة:

١. إلــزام املوظــف الــذي يعــاين مــن أعــراض الجهــاز التنفــيس (ســعال أو عطــس  أو حمــى منخفضــة) 

بالبقــاء يف املنــزل مــع إعطائــه إجــازة مرضيــة.

2. تقليــل االجتامعــات املبــارشة بــني املوظفــني يف العمــل، ومــع توثيــق بيانــات املشــاركني يف 

االجتامعــات إن تطلــب ذلــك، ويف حــال الــرضورة يتــم املحافظــة عــىل مســافة مــرت ونصــف عــىل 

ــه. ــذي يلي ــخص وال ــني كل ش ــل ب األق

3. تشــجيع العمــل عــن بعــد للموظفــني وخاصــة ذوي األمــراض املزمنــة والعمــل عــىل تيســري عقــد 

االجتامعــات عــن بعــد مــن خــالل التواصــل عــرب الهاتــف أو عــرب اإلنرتنــت.

ــراض إن  ــن أع ــاين م ــاء أو يع ــزل شــخص يشــعر باإلعي ــا ع ــن فيه ــة ميك ــة أو منطق ــد غرف ٤. تحدي

أمكــن.

5. يف حال الحاجة وجود شخص مشتبه يف إصابته، يتم االتصال برقم طوارئ اإلسعاف ١0١.

6. توعيــة  العاملــني حــول كيفيــة التــرصف والتعامــل يف حــال وجــود مريــض أو شــخص مشــتبه يف 

إصابتــه إىل حــني نقلــه بأمــان إىل املؤسســات الصحيــة.

7. وجود خطة للطوارئ واستمرارية األعامل يف حال انتشار مرض الكورونا يف املجتمع.

8. يف حــال انتشــار املــرض، مينــع دوام العاملــني الذيــن يعانــون مــن ضعــف جهــاز املناعــة أو الذيــن 

يعانــون مــن أمــراض مزمنــة مثــل: الســكري وأمــراض القلــب والرئــة.
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ــات – غســل  ــس الكامم ــني (لب ــع املوظف ــة عــىل جمي ــة إلزامي ــة واحرتازي ــرض إجــراءات صحي 9. ف

ــة). ــع األوراق النقدي ــني م ــازات للمتعامل ــداء القف ــة – ارت ــافات الالزم ــرك املس ــن – ت اليدي

 محددات مساحات العمل املغلقة:

١. توفــري تباعــد يف أماكــن العمــل (املكاتــب) مبــا يحقــق التباعــد الجســدي وســبل الوقايــة مبســافة 

ال تقــل عــن مــرت ونصــف.

ــرت  ــدر م ــن بق ــني الزبائ ــث تكــون املســافة ب ــن االنتظــار، بحي ــور يف أماك ــد الجمه ــب مقاع 2. ترتي

ونصــف عــىل األقــل.

3. تهويــة املــكان بشــكل جيــد مــن خــالل فتــح النوافــذ واألبــواب كلــام أمكــن ذلــك للتأكــد مــن 

ــًدا. تهويــة املــكان جي

٤. توفــري كامــريات مراقبــة إن أمكــن بتســجيل ال يقــل عــن أســبوع للرجــوع إليــه يف حــال اكتشــاف 

إصابــة وتتبــع مســارها ملعرفــة املخالطــني.

املطهرات التي ميكن استخدامها:

١. استخدام محلول الكلور لتطهري األرضيات بشكل عام برتكيز ١000 جزء باملليون.

- آليــة تحضــري الكلــور: الجالونــات املتوفــرة يف املراكــز التجاريــة برتكيــز 2.5% ، اضافــة ٤0 ســم مــن 

الكلــور لــكل لــرت مــاء

2. اســتخدام محلــول الكلــور برتكيــز 500 جــزء باملليــون  لتطهــري اســطح املكاتــب ومقابــض االبــواب 

واالرفــف املعدنيــة.

- اليــة تحضــري الكلــور: الجالونــات املتوفــرة يف املراكــز التجاريــة برتكيــز 2.5% ، اضافــة 20 ســم مــن 

الكلــور لــكل لــرت مــاء.

 ،H2O2 ــجني ــاه األكس ــة، أو مي ــا الرباعي ــا األموني ــل يف تركيبه ــي يدخ ــرات الت ــتخدام املطه 3. اس

لتطهــري األســطح املعدنيــة واالجهــزة .
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اسم السياسة

سياسة استخدام الكمامات متكررة االستخدام 
واملصنوعة من األقمشة.

السياســة: سياســة اســتخدام الكاممــات متكــررة االســتخدام املصنوعــة مــن األقمشــة، وتشــمل 
املواصفــات الخاصــة بالتصنيــع.

مقدمة: 
ــا بــكل الطــرق املمكنــة والعمــل عــىل منــع  ــاء كورون تســعى كافــة الــدول اىل مواجهــة انتشــار وب

انتشــاره بــني أفــراد املجتمــع، وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن التدابــري االحرتازيــة التــي تحــد مــن 

انتشــار هــذا الوبــاء، ونظــراً للطلــب الكبــري عــىل الكاممــات عــىل مســتوى العــامل ملواجهــة انتشــار 

هــذا الوبــاء، أصبــح مــن الصعــب توفــر الكاممــات عــىل مســتوى العــامل نظــراً للطلــب الكبــري عــىل 

الكاممــات، والهــدف األســايس مــن اســتخدام الكاممــات هــو منــع انتقــال العــدوى حيــث أن العدوى 

تنتقــل يف املقــام األول عــن طريــق الــرذاذ، ويف حــال منــع خــروج الــرذاذ مــن األشــخاص املصابــني، 

تكــون نســبة انتشــار املــرض محــدودة أو شــبه معدومــة، ومــن هــذا املنطلــق وبنــاًء عــىل تجــارب 

عامليــة يف العديــد مــن الــدول فإننــا نأخــذ باألحــوط ومــا ميكننــا مــن إجــراءات تحــد مــن انتشــار 

هــذا الوبــاء.

إن ارتــداء الكاممــات ومــن بينهــا الكاممــات القامشــية متكــررة االســتخدام هــو جــزء مــن إجــراءات 

 (CDC) الســالمة والوقايــة وفــق توصيــات املركــز األمريــيك للســيطرة عــىل األمــراض والوقايــة منهــا

وهــو يعتــرب مرجــع علمــي يعتــد بتوصياتــه .

تعريف:

الكاممــة متكــررة االســتخدام: هــي كاممــة مصنوعــة مــن القــامش وفــق مواصفــات عاليــة الجــودة 

وتعتمــد مــن قبــل وزارة الصحــة، وهــى متكــررة االســتخدام، حيث ميكــن غســلها وإعادة اســتخدامها 

وهــذه الكاممــة توفــر حاميــة

 مامثلة للكاممات الجراحية.
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I. مواصفات الكاممة :

يجــب أن تلبــي أي كاممــة يُجــرى إنتاجهــا تجاريــاً املعايــري املحــددة مــن قبــل وزارة الصحــة لضــامن 

ــىل  ــاًء ع ــة وبن ــن وزارة الصح ــدة م ــة معتم ــن أقمش ــا م ــم إنتاجه ــم ويت ــن رذاذ الف ــة م الحامي

ــة. ــات معياري مواصف

1. الطبقة الخارجية:

- قامش من نوع بوبلني (١٤0-١60جم  لكل مرت2 )، أو قامش الستان ( 500 ). 

- القــامش ناعــم امللمــس مــن الخــارج ال يوجــد بــه أيــة بــروز أو خشــونة باللمــس،  وغــري معالــج 

ــل درجــة حــرارة 60 درجــة  ــات تشــطيب النســيج ويتحم ــن عملي ــريه م ــن الدهــن أو غ ــاٍل م وخ

ــد الغســيل. ــة بحــد أدىن عن مئوي

2. الطبقة الداخلية :

ــرت2 ) ، أو قطــن بنســبة ١00% وبأعــىل درجــة  ــكل م ــني (١٤0-١60جــم ل ــوع بوبل ــن ن ــامش م - ق

ــكل  ــوق ل ــا ف ــط وم ــوط الســدى واللحمــة يف القــامش: 200 خی ــة خی ــة ( كثاف ــة مــن الكثاف ممكن

ــة ). بوصــة مربع

II. مقاسات الكاممة :

١. الكبــار: يجــب أن يكــون مقــاس الكاممــة قبــل التصميــم عــرض 20ســم وبطــول ١7.5ســم ، عــىل 

ــة  ــون الكامم ــب أن تك ــم ، ويج ــول ١0س ــم و ط ــرض ١8.5س ــع ع ــد التصني ــا بع ــح حجمه أن يصب

مســتطیلة مــع 3 طیــات عرضیــة متوازیــة.

2. األطفــال: يجــب أن يكــون مقــاس الكاممــة قبــل التصميــم عــرض ١5ســم وطــول ١٤ســم، عــىل أن 

يصبــح حجمهــا بعــد التصنيــع عــرض ١2.5ســم و طــول 8 ســم . ويجــب أن تكــون الكاممــة مســتطیلة 

مــع 3 طیــات عرضیــة  متوازیــة.

3. نوع املطاط املستخدم ذات الجودة العالية بحجم2ملم عىل النحو التايل:

- للكبــار: ١9ســم طــول لــكل جهــة مــن التــي يتــم تثبيتهــا عــىل األذن أو تثبيــت عــرب الــرأس بعــدد 

2 قطعــة مطــاط للتثبيــت عــىل الــرأس بطــول للقطعــة الواحــدة 30ســم.

- لألطفال: ١5 سم طول لكل جهة من التي يتم تثبيتها عىل األذن.

III. يجب االلتزام بوضع اسم الركة املصنعة عىل كل كاممة يتم إنتاجها.

IV. تسجيل الكاممات:

تختص وزارة الصحة بتسجيل وتسعري الكاممات من خالل اإلدارة العامة للصيدلة.
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سياسات وإجراءات مكافحة العدوى يف الحجر 
املنزلي

السياســة: سياســات وإجــراءات مكافحــة العــدوى يف الحجــر املنــزيل، ويتــم العمــل بهــا يف حــال 
انتشــار الوبــاء بشــكل واســع داخــل املجتمــع وعــدم قــدرة املنظومــة الصحيــة مــن اســتيعاب كافــة 

الحــاالت يف املستشــفيات أو أماكــن الحجــر االلزامــي.

مقدمة: 
يقــع عــىل عاتــق املنظومــة الصحيــة تقديــم الخدمــات لكافــة املصابــني بفــريوس كورونــا املســتجد، 

ــل  ــرىض داخ ــتيعابية للم ــدرة اس ــر ق ــدم توف ــع وع ــل املجتم ــاء داخ ــي الوب ــال تف ــن يف ح ولك

املستشــفيات أو أماكــن الحجــر الصحــي، وتقديــم الخدمــة الصحيــة يف املستشــفيات يقتــرص عــىل 

ــي تلجــأ  ــاً، والت ــدول تقدم ــراه يف أكــر ال ــا ن ــي تســتدعي دخــول مستشــفى، وهــذا م الحــاالت الت

ــن  ــن املســؤولية يف الحــد م ــه جــزءاً م ــود املجتمــع وتحمل ــر جه ــل هــذه الحــاالت اىل تضاف يف مث

اإلصابــات مــن خــالل االلتــزام بالحجــر املنــزيل، فيجــب االلتــزام الصــارم مــن قبــل املواطنــني وأفــراد 

املجتمــع بسياســات وإجــراءات مكافحــة العــدوى يف الحجــر املنــزيل لحاميــة ذويهــم بالدرجــة األوىل.

اإلجراءات:
• يجب االلتزام بغسل وتطهري األيدي من جميع املقيمني باملنزل.

• يجب أن يتم تحديد غرفة خاصة للمريض، وارتدائه كاممة طيلة فرتة اإلصابة.

ــا  ــة، ألنه ــراوح داخــل الغرف ــغيل امل ــع تش ــة، ومين ــدة التهوي ــض جي ــة املري ــون غرف • يجــب أن تك

ــزل. ــدوى داخــل املن ســوف تســبب انتشــار الع

ــراد  ــاه الخاصــة بأف ــض، ويف حــال اســتخدام دورة املي ــاه خاصــة باملري ــر دورة مي • يفضــل أن يتوف

ــل املريــض. ــداً بعــد كل اســتخدام مــن قب ــا وتطهريهــا جي ــم تنظيفه ــة، يجــب أن يت العائل

• يجب عىل املريض عدم الخروج من الغرفة الخاصة به إال للرضورة القصوى ولقضاء الحاجة.

• يجب املحافظة عىل النظافة الشخصية من قبل املريض ومداومة االستحامم بشكل يومي.

• يجب أن ال يتم االختالط مع باقي أفراد األرسة طوال فرتة اإلصابة.
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• يجــب أن يقــوم أحــد املقيمــني يف املنــزل عــىل تقديــم الخدمــات والطعــام للمصــاب أثنــاء مكوثــه 

يف املنــزل، عــىل أن يكــون مــن فئــة الشــباب وال يعــاين مــن أي أمــراض مزمنــة أو أمــراض ضعــف يف 

املناعــة.

• يجــب أن يرتــدي الشــخص الــذي يقــوم عــىل تقديــم الخدمــة للمصــاب كاممــة طبيــة وقفــازات 

طبيــة عنــد التعامــل مــع املريــض املصــاب بفــريوس كورونــا.

• يجــب أن يتوفــر للمريــض أداوت شــخصية خاصــة وال يتــم مشــاركة أي أدوات مــع باقــي املقيمــني 

باملنزل.

•  يفضل أن يقدم الطعام والراب للمصاب بأدوات أحادية االستخدام.

• يجب عىل جميع املقيمني يف املنزل ارتداء الكاممات الجراحية أثناء مكوثهم باملنزل.

• يفضــل عــدم إقامــة أي فــرد مــن أفــراد األرسة املعرضــني ملخاطــر املضاعفــات مــن فــريوس كورونا يف 

املنــزل مــع املصــاب ( كبــار الســن، املــرىض الذيــن يعانــون مــن ضعــف املناعــة، األطفــال، الحوامل)

• يجــب تطهــري وتنظيــف املنــزل بشــكل يومــي والرتكيــز عــىل املناطــق التــي يالمســها املريــض، ويتــم 

التنظيــف باســتخدام املــاء والصابــون، ومــن ثــم التطهــري باســتخدام محلــول الكلــور برتكيــز ١000 

جــزء باملليــون.

ــق  ــة، وف ــراد العائل ــي أف ــس باق ــرد عــن مالب ــض بشــكل منف ــس املري ــم غســل مالب • يجــب أن يت

ــة. ــات واألقمش ــع املفروش ــل م ــدوى بالتعام ــة الع ــراءات مكافح ــات وإج سياس

• يجــب أن يتــم وضــع النفايــات الناتجــة عــن املريــض يف ســلة نفايــات خاصــة داخــل غرفتــه، ويتــم 

معالجتهــا مــن خــالل رشــها بالكلــور برتكيــز ١000 جــزء باملليــون ومــن ثــم إغــالق الكيــس بإحــكام 

وتركــه ملــدة 30 دقيقــة ومــن ثــم ميكــن التخلــص منــه يف النفايــات العامــة.

ــتخدام  ــرصح باالس ــرت وامل ــم ٤ ل ــات بحج ــواق يف جالون ــر يف األس ــور املتوف ــول الكل ــري محل • تحض

ــور 2.5 -3 % ) . ــز الكل ــزيل (تركي املن

لتحضري لرنسبة املياه للكلور باملليلرم

١1000ppm = 2 كلورCC + 48 مياهccكلور cc 40 +مياه cc 960
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قائمة التحقق
 لتقييم أماكن الفرز التنفسي 

وأقسام الطوارئ
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التاريخ:        /         /اسم املستشفى:

املحافظة:

التعريفاإلجراءالتعريفالدرجة

OObservationمتوافق كامل2

SIStaff Interviewمتوافق جزيئ1

DDecument Reviewغري متوافق0

NA
ال ينطبق ، أو غري 

متوفر

قائمة التحقق
 لتقييم أماكن الفرز التنفسي وأقسام الطوارئ

املعايريم
االجراء

مالحظاتالدرجة
OSID

١ 

توجــد سياســات وإجــراءات معتمــدة حــول 

ــا  ــتبه بإصابته ــاالت املش ــع الح ــل م التعام

بفــريوس كورونــا، ومتوفــرة لجميــع العاملني 

يف منطقــة الفــرز والفحــص ويتــم تطبيقهــا.

2 

ــاً  ــرز تدريب ــة الف ــون يف منطق ــى العامل تلق

العــدوى، وموثــق  عــىل مكافحــة  جيــداً 

تدريبهــم مــن الجهــات املعتمــدة للتدريــب 

ــالمة  ــق الس ــة، فري ــوى البري ــة الق (تنمي

ــدوى). ــة الع ومكافح

3 

ــيس  ــرز التنف ــة للف ــة مخصص ــد منطق توج

ــا  ــر به ــوارئ  ومتوف ــم الط ــة قس يف مقدم

جراحيــة،  كاممــات   ) الالزمــة  املعــدات 

كحــول جــل لتطهــري االيــدي، بوســرتات 

إرشــادية، .... الــخ.)

٤ 

يتوفــر يف املــكان املخصــص للفــرز والفحــص 

بوســرتات معلقــة لتعريــف الحالــة املشــتبه 

باصابتهــا بفــريوس كورونــا لتذكــري الطواقــم 

الطبيــة عــىل درايــة  الطبيــة، والطواقــم 

ــا. ــكل محتوياته ــة ب كامل

5 

تعليميــة   نــرات  املــكان  يف  يتوفــر 

وإرشــادية ملقدمــي الخدمــة الصحيــة، يف 

ويســتطيع  للموظفــني،  مناســب   مــكان 

العــدوى  انتقــال  طــرق  رسد  املوظفــني 

وترتيــب لبــس وخلــع الواقيــات الشــخصية.
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املعايريم
االجراء

مالحظاتالدرجة
OSID

6 

القامئــون عــىل منطقــة الفــرز التنفــيس، 

والبــرصي ممرضــون مدربــون جيــداً ولديهم 

القــدرة عــىل تقييــم الحــاالت قبــل دخولهــا 

لقســم الطــواريء.

7 
يتــم تقييــم  جميــع املرتدديــن مــن املــرىض  يف منطقــة الفــرز قبــل 

دخولهــم  اىل قســم الطوارئ.

8 
متوفــر يف منطقــة الفــرز منــوذج تعريــف اإلصابــة بفــريوس 

اتباعهــا. الــالزم  كورونــا، واإلجــراءات 

9 
يتــم منــح كل مريــض تنطبــق عليــه تعريــف الحالــة كاممــة 

جراحيــة الرتدائهــا ويطلــب منــه تطهــري األيــدي.

١0 

ــة إىل  ــف الحال ــق عليهــم تعري ــن ينطب ــه املــرىض الذي ــم توجي يت

منطقــة االنتظــار املخصصــة لذلــك (ويطلــب منــه بعــدم التوجــه 

لخدمــات املــرىض  لعمــل تذكــرة طــوارئ وتــوكل املهمــة إىل 

ــق). املراف

١١ 
متوفــر بالقــرب مــن منطقــة الفــرز التنفــيس (مــكان خــاص 

لالنتظــار، غرفة/مــكان مخصــص للفحــص، غرفــة عــزل).

١2 

يتوفــر يف املــكان املخصــص لالنتظــار للحــاالت املشــتبه بإصابتهــا 

كراســيى بالســتيكية متباعــدة مبســافة ال تقــل عــن ١ مــرت، 

تنظيــف  وآليــات  العطــس،  آداب  عــن  تثقيفيــة  وبوســرتات  

األيــدي، نــرات تثقيفيــة عــن مــرض فــريوس كورونــا.

١3 

ــة الكشــف  ــكان غرف ــدار الســاعة يف م ــب  عــىل م متواجــد طبي

وغرفــة العــزل مــدرب جيــداً ولديــه القــدرة عــىل تقييــم الحــاالت 

املشــتبه باصابتهــا بفــريوس كورونــا.

١٤ 

الطبيــب املتواجــد للكشــف عــىل الحــاالت املشــتبه بهــا مــدرب 

ــة  ــر كاف ــخصية، (متوف ــات الش ــع الواقي ــس وخل ــىل لب ــدا ع جي

ــي أحــادي االســتخدام،  ــول طب ــة، مري ــة جراحي ــات - كامم الواقي

ــني). ــي للوجــه والعين ــة، واق ــة نظيف ــات طبي كف

١5 

ــة الكشــف/املكان املعــد للكشــف عــىل الحــاالت  ــر يف غرف متوف

املشــتبه بهــا مغســلة لغســل االيــدي وكل مــا يلــزم مــن صابــون 

وورق تجفيــف عــىل مــدار الســاعة، حامــل كحــول جــل.

١6 
ــعة  ــراء األش ــل إلج ــينية متنق ــعة س ــاز أش ــكان جه ــر يف امل متوف

ــا. ــريوس كورون ــم بف ــتبه باصابته ــرىض املش للم

١7 

عنــد الحاجــة اىل نقــل الحالــة املشــتبه بهــا اىل غرفــة العــزل 

ــل  ــة النق ــتخدام بطاق ــم اس ــدر، يت ــعة للص ــص أش ــراء فح أو اج

ــتباه  ــىل االش ــدل ع ــي ت ــوين، والت ــل الل ــب الدلي ــة حس التعريفي

ــوع االحتياطــات املطلــوب اتخاذهــا ــة، مــع اإلشــارة إىل ن باإلصاب

١8  

ــكل  ــا بش ــريوس كورون ــم بف ــتبه باصابته ــرىض املش ــل امل ــم نق يت

آمــن اىل غرفــة العــزل، لعزلهــم وألخــذ عينــة مــن البلعــوم  

.PCR واألنــف لعمــل فحــص
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املعايريم
االجراء

مالحظاتالدرجة
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١9  

ــة ملعالجــة االنســكابات حســب  ــواد كيميائي ــكان م ــر يف امل متوف

املواصفــات املعتمــدة مــن وزارة الصحــة وآليــات االســتخدام 

ــح. الصحي

20 

متوفــر يف املــكان عامــل نظافــة مــدرب جيــداً عــىل تنظيــف 

وتطهــري املــكان، ومتوفــر لديــه كل مــا يلــزم مــن أدوات ويقــوم 

ــة املشــتبه  بتنظيــف املــكان بطريقــة صحيحــة بعــد  نقــل الحال

ــزل. ــة الع ــا اىل غرف به

2١ 

يوجــد جــدول زمنــي ألنشــطة التنظيــف والتطهــري  وطــرق 

ــي  ــطح الت ــة باالس ــف وقامئ ــرار التنظي ــد تتك ــف ومواعي التنظي

يتوجــب عــىل العامــل تنظيفهــا باســتمرار.

22 

ــة  ــق قامئ ــح، وف ــكل صحي ــف النهائيــة بش ــم عمليــة التنظي تت

تنظيفهــا  الواجــب  االماكــن واالســطح  للتحقــق مــن جميــع 

وتطهريهــا ويــرف عليهــا املمــرض املســؤول

23 

يتــم تطهــري كافــة األدوات واألجهــزة الطبيــة التــي تــم اســتخدامها 

ــل  ــد نق ــا، وبع ــريوس كورون ــه بف ــتبه باصابت ــض املش ــع املري م

ــرض  ــل املم ــن قب ــري م ــبة للتطه ــواد املناس ــارشة وبامل ــة مب الحال

ــؤول. املس

2٤ 

متوفــر يف املــكان املخصــص ســالت تفتــح بالقــدم للنفايــات 

وبداخلهــا كيــس أصفــر اللــون ويتــم التعامــل مــع كافــة النفايــات 

ــة. ــأي حال ــد االشــتباه ب ــة عن ــات معدي ــا نفاي عــىل أنه

25 
ــن  ــة م ــة آمن ــددة وبطريق ــات مح ــات يف أوق ــع النفاي ــم جم يت

ــة. ــات املعدي ــن النفاي ــت لتخزي ــزن املؤق ــكان إىل املخ امل

26 

يتــم جمــع املفــارش املستشــخدمة بعــد كل مريــض مشــتبه 

بإصابتــه بطريقــة آمنــة وحســب السياســات واإلجــراءات الخاصــة 

ــدوى. ــة الع مبكافح



125 دليل سياسات و إجراءات مكافحة العدوى أثناء تفشي وباء كورونا املستجد




