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الل خنهيية للعامل ن الصحي ن االعتبارات األساسية للسالمة والصحة امل

   COVID -19مرض فريوس كورونا فاشية 

 احلقوق واألدوار واملسؤوليات

  0202آذار -91-ملرحليا الدليل-ميظمة الصحة العامليةاملصدر: 

 :املقدمة

جيعلنهم  وهذا، COVID-19 لفاشيةط األمامية للتصدي يف اخلطو يف اجملال الصحيالعاملون  ُيعد

ات ساعالعمل ل ىلللعوامل املمرضة باإلضافة إالتعرض و بالعدوى اإلصابةو عرضة للمخاطرأكثر 

. اجلسدي واليفسي والرض لوصمةاملنهين وا إلرهاقوالتعب وا اليفسيةشدة لل والتعرض طويلة،

امل ن الصحي ن ألساسية للصحة والسالمة املنهيية للعاالعتبارات ا هذه الوثيقة الضوء علىتسلط 

ملكافحة  قنهمسؤوليات امللقاة على عاتقنهم وحقووالتدابري املطوبة حلمايتنهم إضافة إىل دورهم وامل

 91-مرض فريوس كورونا والوقاية من 

 لعمل الصحييف ا األدوار واملسؤوليات و احلقوق

 :آلتين املؤسسات الصحية ومن إداراتنها ايت يتوقعنها العاملون الصحيون ماحلقوق ال تتضمن

  لتقليل املخاطر  زمةالتدابري الوقائية واحلماية الال ن اختاذ مجيعضمااملسؤولية الشاملة يف

ونظم اإلدارة  )هذا يتضمن تطبيق السالمة املنهيية ةاملنهييعلى السالمة والصحة املؤثرة 

لوقاية طال الصحة والسالمة ومعايري االصحية لتحديد األخطار وتقييم التنهديدات اليت ت

ة يف اطي حبزم جتاه العيف واإلساءمن العدوى ومكافحتنها وترسيخ سياسات تعتمد التع

 أماكن العمل.(

 ذلك:مبا يف  ،ملنهييةاالسالمة والصحة تطبيق  ن أجلمات واإلرشادات والتدريب توفري املعلوم 

 ومكافحتنهالعدوى التدريب لتجديد املعلومات حول الوقاية من ا. 

 فرديةاستخدام وسائل احلماية ال (PPE )نهامي ا والتخلصنزعنهو كيفية ارتدائنهاو. 

  الرداء  اليظارات، ات،القفاز الكمامات،)ة الفردي وسائل احلماية والوقاية أ وسائلتوفري

ية ألولئك الذين بكميات كافولوازم التيظيف(  الصابون واملاء، اليدين،معقم  اجلراحي،

العمال أي مل حبيث ال يتح املصاب ن،أو  91-وفيدبالك صابتنهمإبيرعون املرضى املشتبه 

 والسالمة.تطلبات الصحة مل نفقات



  بة لتقييم سوتوفري األدوات امليا 91-ول كوفيدح احلديثةبالتقانات تعريف املوظف ن

)الوقاية من  IPCوتبادل معلومات  ،عاجلتنهمومحتاليلنهم  املرضى وفرزهم واستقصاء

 ع.واجملتممع املرضى  العدوى ومكافحتنها(

 فرديةاللسالمة توفري التدابري األميية املياسبة حسب احلاجة ل. 

 مثل التعرض  واد،،احلي ن فينها اإلبالغ عن توفري بيئة خالية من اللوم ميكن للعامل ن الصح

اعتماد تدابري للمتابعة و العيف،أو حاالت  لتيفسي،اللدم أو السوائل اجلسدية من اجلنهاز 

 الضحايا.مبا يف ذلك دعم  الفورية،

  والبقاء يف  عراض،األبالغ عن واإل لذاتي،اتقديم املشورة للعامل ن الصحي ن بشأن التقييم

 املرض.امليزل عيد 

 راحة.للساعات عمل مياسبة مع فرتات  لىاحلفاظ ع 

 وإبالغ  عملنهم،لنهيية واجلوانب الصحية التشاور مع العامل ن الصحي ن بشأن السالمة امل

 الت األمراض املنهيية.حا عن املعيي ن بشؤون الصحة املنهيية

  عيدما يكون ، العملظروف  من يف اخلروج منهمبمارسة حقالسماح للعامل ن الصحي ن

 ياتنهم أو صحتنهميشكل خطرًا وشيكًا على حالعمل  هذا واعتقادهم بأن لدينهم مربر ميطقي

 عواقب. ةيأل التعرض ون هذا احلق منالعاملي ن الصحي ن الذين ميارس وجيب محاية

  ياك خطر جسيم على ل كان هعودة إىل العمل يف حاالعلى العاملي ن الصحي ن  إجبارعدم

 .راءات الضرورية للحد من هذا اخلطراإلجحتى يتم اختاذ  صحتنهمأو  حياتنهم

 ة للعامل ن اخلدمات العالجيتأم ن  كذلك لعادة التأهيوإ احرتام احلق يف التعويض

 ًاضمرواعتباره عمل بعد التعرض له يف مكان ال COVID-19الصحي ن املصاب ن بفريوس 

 .(منهين )إصابة عملعن تعرض  ًاناشئ ًامنهيي

 الصحة اليفسيةة املتعلق صول على االستشاراتاحل تأم ن. 

 اليقابات(ممثلينهمميكن التعاون ب ن اإلدارة والعاملي ن الصحي ن و(. 

 يف جمال الصحة: واجبات العامل ن

 خاطر الصحة اآلخرين مل وجتيب تعريض نهااتباع إجراءات الصحة والسالمة املنهيية املوصى ب

 والسالمة 

 صحة اء العمل فيما خيص السالمة والاملشاركة يف الدورات التدريبية املقدمة من مدر

 املنهيية.

  يم وفرز ومعاجلة املرضى؛لتقي املعتمدةاستخدام الربوتوكوالت 

 ونبلتعاطف واملرضى باحرتام  معاملة. 



 وكرامتنهم احلفاظ على خصوصية املرضى. 

   احلاالت املشتبه  نبنها فيما يتعلق باإلبالغ الفوري ع املعمولالصحة العامة إجراءات اتباع

 .بنها واحلاالت املؤكدة

  وهذا يشمل، فحتنهامكاالعدوى و والوقاية من الصحة العامةحول  دقيقة معلوماتتوفري 

 طر اإلصابة باملرض.ألشخاص املنهتم ن الذين ليس لدينهم أعراض أو خا

  مينها بشكل مياسب. التخلصو ونزعنهاالفردية ارتداء معدات احلماية 

 املرض يف حال  عندراء املإبالغ ويق العزل الذاتي وتطب املراقبة الذاتية ألعراض املرض

 حدوثه.

  اليت تطلب  ليفسيةانهاد املفرط أو حتديات الصحة عالمات اإلج عيد ظنهوراستشارة اإلدارة

 خالت داعمة.اتد

  اة أو على الصحة.شكل خطرًا على احليتبه بنها قد تيشحالة إبالغ املشرف املباشر عن أي 

د تؤثر على يما إذا كان هياك أي تغريات قتواصل ميظمة الصحة العاملية مراقبة الوضع عن كثب ف

يثًا أخر. ستصدر ميظمة الصحة العاملية حتد هذا الدليل التوجينهي املؤقت. إذا تغريت أي عوامل،

 عام ن من تاريخ اليشر.  خالف ذلك، ستيتنهي صالحية هذا الدليل اإلرشادي بعد

 ة العالمية بعض الحقوق محفوظة هذا العمل متوفر تحت ترخيصمنظمة الصح
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