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اء فريوس لدى اسشقبال مرض  مصابني بد تسشفى جاهزية امللقياس مدى أداة 

 (Covid-19)كورونا 

 اسشعداًدا مراجعشها تاملتسشفىيا عل  يشعني اليت ملهمةا اجملاالت عل  ضوءهذه القائمة ال تتسلط

ة يف اجلمهورية العربي تتسشفىياجيب عل  كل املإذ  COVID-19 من مرض  ال احملشملني للوافدين

وجيب  (COVID-19)9102ريوس كورونا التسورية أن تكون جاهزة السشقبال املرض  املصابني بى

 :ـــــتطبيق املمارسة الالزمة ل عل  وجمهزة وقادرةمن أن كوادرها مدربة  الشأكد

  منع انشفار األمراض الشنىتسية مبا يفملCOVID-19   تسشفى داخل امل  

  بشهم ب للمرض  احملشمل إصا الىوريوالعزل الشعرفCOVID-19 ين املع وتبليغ الكادر

 العامة. وسلطات الصحة

 العناية بعدد حمدود من املرض  املثبت إصابشهم ب COVID-19 من العمل الروتيين كجزء. 

 املرض تىفي سياق يف املرض  من أكرب لعدد احملشملة الرعاية 

 لـ يشعرضون قد الذين لصحيةا الرعاية موظىي من أي وتدبري مراقبة COVID-19 

 ناسب يف الفوون امل اخلارجي لالتصال الشخطيطوالصحية  املنفأة داخل الىعال الشواصل

 COVID-19 املشعلقة

 تفمل النقاط اليت جيب مراجعشها 

 لصحيةا الرعاية موظىي ها وتدريبومراقبش العدوى من الوقاية سياسات -1

 يف األوبئة صياخشصاو وموظىي اجلودة ألطباءا رئيس ذلك يف مبا املنفأة إدارة قامت 

 اخلدمات الطوارئ، تسمق العدوى، مكافحة املثال، لسبي عل األقتسام ) ورؤساء املتسشفىيات،

 (احلرجة الرعاية األطىال، طب البيئية،

 COVID-19 والوقاية منها حول ألمراضا مكافحة مبراكز اخلاصة اإلرشادات مبراجعة

hcp.html-nCoV/guidance-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 الصحية الرعاية فرادأ من فرد لكل املوكلة املهمةب والشدريب احملدد الشعليم املنفأة توفر 

  COVID-19 ب يشعلق فيما

 وهذا يفمل:

 اإلصابة وأعراض الماتع •

 آمن بفكل عينة أخذ كيىية •

 فخصيةال احلماية اسشخدام جتهيزاتو العدوى عل  للتسيطرة الصحيحة املمارسات •

  املرض توزيع ذلك يف مبا الىرز إجراءات •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidance-hcp.html
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 غري الشعرض حاالت يف هاب املوص  واإلجراءات الصحية يةالرعا ألفراد املرضية اإلجازات سياسات •

 حمدد غري اتصال أو هاب املوص  الفخصية الوقاية عداتم االسشخدام عدم املثال، سبيل عل ) احملمي

 (معدي مريض مع

 COVID-19 حاالت عن اإلبالغ ينبغي من وإىل كيف •

 هم مرض  املوكدين و احملشمل إصابشلتسريع للإجرائية الشعرف و العزل ا -2

  COVID-19ب

 عدوى أعراض من نيعانو الذين لألفراد عليماتت حتوي املداخل عند الفاخصات نفر يشم 

 :أجل من الشنىتسي اجلهاز

 التسعال واألنف عند لىما وتغطية الشقييم، أثناء ضعهو يف واالسشمرار الىور عل  قناع وضع

 اليدين لغتس وإجراء سباملنا املكان يف الشخلص منهاو الورقية واسشخدام املناديل العطاس أو

 .الشنىتسي جلهازا إفرازات مالمتسة والصابون بعد باملاء

 إىل الدخول عند عراضًاأ يبدون واملرض  الذين لونيتسع الذين للمرض  الكمامات توفري يشم 

 تسشفى امل

 احلرارة مثل عراضاأل ذوي املرض  إىل تفرييت والالىرز  مناطق يف الفاخصات وضع يشم 

 الالزمة الحشياطاتا اختاذ يشم حش  الىرز وظىيم ينبهوا بأن الشنىتسي وأعراض اإلنشان

 .حلاالتهم

 العامة ويف املناطق مدخل لك يف كحولي أساس ذو لليدين مطهر توفر. 

 وحاويات للشخلص رقيةو مناديل واملناطق العامة االنشظار غرف يف تسشفى امل توفر أن جيب 

 اللمس. إىل حتشاج ال منها

 يكونوا أن ريناملنشظ للمرض  تتسمح جيد فكلب مهواة منىصلة متساحة تسشفى امل متلك 

 لشنىتسيةا الصحة لوازم عل  صولاحل يف سهولة مع أكثر أو مرت 0.1 مبتسافة مشباعدين

 (ورقية مناديل كمامات،)

 باهلواء نشقلةامل العدوى عزل لغرفة لتسريعا النقل من للشأكد إجراء تسشفى امل لدى 

   covid-19 ب املوكدين أو احملشملني للمرض 

 يتسمح نظام توفري شمي لشقييمهم الىور عل  غرف يف وضعهم ميكن ال الذين املرض  أجل من 

 يتسمح الصحي موضعه كان إذا) تسشفى امل ارجخ اخلاصة عرباتهم يف باالنشظار للمرض 

 .الشقييم يف مدوره يأتي عندما أخرى طرق وأ اهلاتف طريق عن بذلك( ويشم تنبيههم

 واإلجراءات  يتسألوها نأ جيب اليت األسئلة) ملناسبةا اإلجراءات عل  مدربون الىرز موظىو

 .املفشبهة للحاالت عزل التسريعوال الشعرف أجل من( اختاذها جيب اليت
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 إدارة تنبيه فملت مفشبهة حالة عل  الشعرف عدب تأخذها إجراءات سلتسلة تسشفى امل لدى 

 اإلنشان عل  التسيطرة وقتسم تسشفى امل

 وصوهلا ورف   املفشبهة باحلاالت الصحية التسلطات لشنبيهات إجرائي تسشفى امل لدى. 

 اإلسعاف سيارات يقطر عن القادمة املفشبهة التاحلا السشقبالات إجرائي تسشفى امل لدى. 

 توضع املرض  -3

 باهلواء نشقلةامل العدوى عزل غرف وموقع عدد من تأكد (AIIRs )ى تسشفامل يف املشاحة 

 (الطوارئ قتسم يف ةمشاح باهلواء املنشقلة لعدوىا عزل غرف سشكون املثالية الناحية من 

 (.الداخليني املرض  ووحدات

 عل ) فعاليشها أكيدوت اخشبارها مت قد باهلواء املنشقلة للعدوى عزل غرفة كل أن توثيق 

 الفهر خالل( لعادما تصريف التسليب، معاجلة لضغطا للهواء، الكايف الشبادل املثال، سبيل

 قبل التسليب غطبالض يشعلق باهلواء فيما غرفة عزل العدوى املنشقلة فحص جيب. املاضي

 .اإلشغال

 لشاليةا املعايري تتسشويف باهلواء لةاملنشق للعدوى عزل غرفة كل أن من حتقق: 

 للتساعة اهلواء يف تغيرًيا 09 ـب يوص ) الواحدة للتساعة 6 هو اهلواء تغيريات من األدن  احلد -

 (.اجملدد أو اجلديد للبناء

 هواء مرشح اللخ من تصىيشه أو اخلارج إىل مباشرة الغرف هذه من اهلواء تصريف جيب -

 .الشدوير إعادة قبل( HEPA) الكىاءة عالي جتسيمات

 الدخول تقليل جيبو مغادرتها، أو الغرفة دخول دعن إال مغلقة الغرفة أبواب إبقاء جيب -

 .ممكن حد أدن  إىل واخلروج

 شغل عند التسليب الضغط عن حبًثا هلواء يومًيابالعدوى املنشقلة اغرفة عزل  فحص يشم -

 .املريض

 إىل تودي أن حملشملا من اليت اجلوي اهلباء ولدت اليت إجراءات أن حيدد بروتوكول، وضع 

 إجراؤها جيب( هلوائيةا للممرات املىشوح الفىط غم،البل حتريض املثال، سبيل عل ) التسعال

 .املناسبة يةالفخص الوقاية معدات اسشخدامب باهلواء املنشقلة العدوى عزل غرفة يف

 فقط. الغرفة يدخلون الذين الصحية لرعايةا موظىي عدد لشقليل خطط تسشفى امل لدى 

  باهلواء.دوى املنشقلة غرفة عزل الع يدخلون األساسيون األفراد

 املرض  هوالء ايةلرع مكرسني معينني موظىني صختصي حتسبانها يف املنفآت تأخذ أن جيب 

 .خرينآ رعاية وموظىي آخرين رض مل والشعرض العدوى انشقال خماطر لشقليل
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 واخلروج املريض ةغرف إىل الصحية الرعاية ظىيمو دخول لشوثيقات إجراء تسشفى امل لدى 

  (إلكرتوني نظام تشبع روج، أووخ دخول سجل املثال، سبيل عل . )منها

 ريضم لكل احلرجة غري املرض  ايةرع معداتعزيز لش سياسات تسشفى امل لدى. 

 احشياطات نقل العدوى -4

 االحشياطاتو الشماسب يشعلق فيما باهلواء ملنشقلةا للعدوى املعيارية االحشياطات مااسشخد 

 شبهاملف أو املوكدة COVID-19 حاالت من يعانون ذينال املرض  عند العني حبماية املشعلقة

 :فيها

 الفخصية الوقاية معدات توفر جيب (PPE )فحشهاومكا العدوى من قايةالو لوازم من وغريها 

 الصحية الرعاية يف العاملني حلماية سشخدامهاا سيشم اليت( اليدين تطهري مواد مثل)

(HCP )كمامة أو الوجه ناعق املثال، سبيل عل )صابني امل املرض  أي املصدر يف والشحكم 

 منطقة ذلك ملو يف مناسبة أماكن يف توضع حيث كافية بإمدادات تكون وأن( للمريض

 .الشقييم والىرز ومواقع املرض  وصول

 الصحية الرعاية ظىومو فيها يكون. الشنىتسية طاراألخ من محاية برنامج لديها تسشفى امل 

 .(الواقي القناع) الشنىس جهزةأ اسشخدام عل  ومدربني طبيًا مىحوصني

  مع املشأقلم) للحظيا الشدريب ذلك يف مبا ملناسب،ا الشدريب الصحية الرعاية موظىو يشلق 

 الوقاية معدات (وإزالة وضع ذلك يف مبا) يمالتسل واالسشخدام االخشيار عل ( الوضع

 .املطلوبة الكىاءة إثبات مع الفخصية،

 وااللشزام بها ملوص ا الفخصية الوقاية معدات ماسشخدا حول تدقيق نظام لديها تسشفى امل 

 .الصحية الرعاية موظىي قبل من

 ى تسشفضمن امل  COVID-19حركة املرض  موكدي أو مفشبهي اإلصابة ب  -5

 وانب باجل حمصورة اءباهلو املنشقلة للعدوى لعزلا غرفة خارج املريض حركة تكون أن جيب

 .األساسية الطبية

 املريض نقلسي ليتا طقةنامل يف الطبية لرعايةا موظىي أنمن حقق للش بروتكول وضع جيب 

 .مقدمًا إخطارهم متوقد  إليها

 بأن باهلواء نقولةامل للعدوى العزل غرفة ارجخ نقلهم يشم سوف الذين املرض  من سيطلب 

 .النقل يةعمل خالل نظيف بغطاء غطيشهمت ويشم( الكمامة) الوجهي القناع يضعوا
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 تطهري اليدين -6

 وجيب الكحولي ألساسا ذات اليدين مطهرات يفمل اوهذ اليدين تطهري لوازم تشوفر أن جيب 

 موظىو فيها ينزع ليتا املناطق وكل باملرض  لعنايةا مناطق يف سهاًل إليها الوصول يكون أن

 .الىردية الوقايةأدوات  الصحية الرعاية

 بشطهري لصحيةا الرعاية موظىي قبل من شزاماالل تراقب تدقيق عملية تسشفى امل لدى 

 .اليدين

 النظافة البيئية -7

 املريض غرفة يف واملعدات للتسطوح بيئي طهريوت تنظيف من للشأكد خطة تسشفى امل لدى. 

 البيئية تدمااملتسوولني للمرافق واخل العاملني احرتاممن  والشحقق تدريب جيب. 

 املواد لكل ماسلش ا زمن يىهمون الشنظيف نع املتسوولني الصحية الرعاية موظىي مجيع 

 .املتسشخدمة

 يشم أي اليت) دحمد ملريض املكرسة غري عداتامل أن من للشأكد عملية تسشفى امل لدى 

 فركة املصنعة.ال لشعليمات وفقًا السشعمالا وتعقيمها بعد تنظيىها يشم (شهامفارك

 يف متسجلة مطهرة مادة تسشفى امل تتسشخدم EPA تصريح عم متسشفىياتلل مطهرة كمادة 

 .املتسامية غري القاسية التسطوح عل  ةالىريوسي املمرضات عل  بشأثريها EPA من مثبت

 لدى  متسجلة متسشحضرات يشوفر مل إذاEPA ل ع الشأثري يف ثبشةم فعالية واليت متلك 

 أثريت أن هلا عليها ملتسجلا املنشجات اسشخدام جيب   COVID-19 ل الىريوسية املمرضات

 شعليمات التسجلة.لل واسشخدامها وفقًا كورونا فريوس ضد

 لطبيةا الرعاية موظىي إدارة و مراقبة -8

 بل التسلطاتواإلجراءات املوص  بها من ق تسياساتواإلدارة ال يف املراقبة تسشفى تشبع امل 

لرعاية إلدارة ومراقبة موظىي ا لعامةا الصحية احمللية واملركزية املتسوولة عن الصحة

ل سهل والشأكد من أن لديهم وصو   COVID-19الصحية وخاصة األكثر عرضة ل 

 ية.رة الطبية مبا يشضمن االسشفارة اهلاتىلالسشفا

 لصحية رعاية الصحية وإجراءات الرقابة اإجراءً  لششبع تعرض موظىي ال تسشفى متلك امل

 صحة العامة ذلك.الذاتية و/أو اإللزامية عندما تشطلب مقشضيات ال

 يف حالة  رتىاع احلرارة قبل بدء أي حتولعملية تومن فحص األعراض أو ا تسشفى متلك امل

رضهم عض والذين ميكن أن يكون تاموظىي الرعاية الصحية الذين مل تظهر عليهم أعر

 للىريوس غري مرتبط بالعمل 
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 تسشفى امل داخل وحركشهم الزائرين دخول -9

 احلالية ةالتسن خالل املوستسة م داخلوحركشه الزوار دخول وحتديث خطط مراجعة 

 تسشفى ملا إىل دخوهلم وذلك قبل ادح تنىتسي ملرض عرض أي لرصد الزوار فحص. 

 ب ابشهمإص املوكد أو املفشبه ملرض ا لغرف الزيارة ملنع خطة تسشفى امل لدى COVID-19 

 ب مصاب أو مفشبه ريضم غرفة بدخول للزائرين التسماح مت إذا COVID -19 عل  جيب 

 الطبية: املوستسة

 قبل من تتسشخدم أن بجي اليت الىردية احلماية اتمعد ماهي خالهلا من حيدد سياسة إجياد -

 .الزوار

 يف يتسشخدمونوك التسطوح ملس واحلد من يدينال نظافة حول للزوار الشعليمات توفري -

 .الطبية للموستسة ملوضوعةا للتسياسة وفقًا الذاتية احلماية معدات

 من حيدد ائرينالز لكل االتصال معلومات حيويوحركة  وخروج دخول بتسجل االحشىاظ -

 .الغرف وخرج إىل دخل

 .(مثاًل افشريياالك جتنب) الطبية املوستسة لداخ الزائرين حركة من احلد من الشأكد -

 ايروس املشابعة املنشظمة للمتسشجدات حول مرض كورونا ف – 11

  عرب موقع وازرة الصحة التسوريةwww.moh.gov.sy 

 منظمة الصحة العاملية عربموقعwww.who.int   

 عرب موقع منظمة كوكران  لألدلة الطبية www.cochranelibrary.com  

  عرب صىحة مركز مكافحة األمراض و الوقاية منها WWW.cdc.gov/Covid19 
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