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 (11-كوفيدكوروان إملس تجد ) فريوسالي حل إخملالطنيع ب  ت ت ب  خاصةإ رشادإت 

ىل  ة إ  طار إخلإخملالطني ع تتب  إملتعلقة ب عىل تنفيذ إسرتإتيجيهتا حكولهتا إليت رمبا تود لساعدة إمجلعيات إلوطنية هذه إلوثيقة لوَّجه إلوطنية طة يف إ 

ي ملرض كوفيد عدإدإلغرض ، و 11-للتصد ِّ ذإ اكنت س تقدم عىل إلبت هذه إمجلعيات لساعدة هو ها لن إ  . وكيفية تقدميهاساعدة إمل هذه يف لا إ 

قد فإلوطنية،  اتوقدرإت إمجلعي ولوتات إلوطنيةيف ضوء إل  ، ووإنتشاره عىل نطاق عاملي، 11-كوفيدرةة إلتعقيد إيحميطة مبرض دلونظرًإ 

درإَّجا يف خطة إليت يتعني أ حد إخليارإت إخملالطني ع يكون تتب   يإ  رشادإت و . لهذإ إملرض إلتصد ِّ ذإ اكنتوفر هذه إلوثيقة إ  ت بشأ ن لا إ 

ىل إعتبارإت، صائباً  إً خيار متثل تتب ع إخملالطني  إملساعدة عىل طار  ابل ضافة إ   إخملالطني.تتب ع لبادرإت يتعني لرإعاهتا يف إ 
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 ولا هو تتب ع إخملالطني، وكيف ميكن تتب ع إخملالطني؟مه إخملالطون،  : لنالطنيع إخملتتب  

دإرة إل شخاص ل هو معلية  تتب ع إخملالطني لهيم إنتقال إلعدوى إلوقاية لن بغرض  ، وذكل11-رض كوفيدللعدوى مب ضنيعره إملم تحديد وتقيمي وإ  بعد إ 

يرىج و ض. تعر  أ حدث لن اترخي  يولاً  14بشلك لهنجي ملدة  11-رض كوفيدللعدوى مب قد تعرضوإرمبا إل شخاص إذلين لتابعة  ريجتو ذكل. 

وابلتايل، قد يكون دلى بعض إحلكولات إحتياةاهتا إخلاصة. بيد أ نه ، لفرتة إملتابعة يولاً  14تس تصوب لالحظة أ ن لنظمة إلصحة إلعاملية 

 إلوطنية وإملسؤولني إلصحيني. تمكتطلبات حكول مب إلوطنية  مجعيتمك إلزتإميرىج إلتأ كد لن 

ل ن تظهر علهيم إتباع أ ولئك إل كرث عرضة ، وذكل عرب إلعدوى أ عرإضتظهر علهيم ف عىل إل شخاص إذلين إلتعر  رسعة تسمح هذه إلعملية ب و 

ذ أ ن (. خمالطة وثيقةن وإخملالطأ ولئك )إلعدوى أ عرإض  ىل وعزهلم  إل صابة ظهر علهيم أ عرإضت حتديد إل شخاص إذلين إ  إحلد لبكرًإ يؤدي إ 

دخاهلو إلعدوى لن تظهر عليه أ عرإض عزل رسعة ؤدي تكام نع حدوث إ صاابت لحقة. لا مي ، للعدوى إلآخرين لن تعرض أ و  ايص  اً لرفق إ 

ىل إحلد لن  ايعالج   .إلنجاةيعزز لن فرص  مما قد ،إلعالج إدلإمعتوفري إلتأ خري يف إ 

 إلصحة إلعالة: لرإقبةأ شاكل لن قارنة ابل شاكل إل خرى ابمل تتب ع إخملالطني

 .أ حد هذه إل شاكلإخملالطني ليس سوى  تتب ع، و إمجلعية إلوطنية أ نشطةمضن وإلكشف إملرإقبة أ شاكل خمتلف ل درإج طرق عديدة هناك 

 كيف لن إلغرض ةعمليإل 

قد رمبا حتديد ولتابعة إل شخاص إذلين  تتب ع إخملالطني

 11-رض كوفيدأ حد إملصابني مبخالطوإ 

 .خمالطة وثيقة

 ني إلصحينيإلعاللعادة لا يكونون لن 

ب – ني أ و إتجمعمعينيإملتطوع –  نيإملمدره

عند  إلوطنيةن دلى إمجلعية لتطوعو)

دمع وببطلب خاص وذكل  ،إلطلب(

 .وتدريب لن إحلكولة إلوطنية أ و إيحملية

خمالطة وثيقة  إخملالطنيري عزل جي

بعد إلتعرض  يولاً  14ملدة ولالحظهتم 

 لا يي:نطوي ذكل عىل إيحمعمل. وي 

ىل لن  -1 طبق علهيم تن إلوصول إ 

 رشوط إخملالطة إلوثيقة؛

ذإ اكن -2 ت أ عرإض إل صابة لتابعة لا إ 

 )يولياً  نيخملالطإهؤلء  تظهر عىل

ن أ لكن(رب ع  .إلهاتف إ 

إلبحث عن 

حالت 

 إلعدوى

لن أ ةل  إلبحث وإلفحص إملنتظمني

 إلكشف عن إلفريوس إملسبب ملرض

أ و إملوإقع إملس هتدفة إلفئات  مضن 11-كوفيد

 إملس هتدفة إليت يمعتقد أ هنا لعرضة خلطر

 .إلعدوى

إلصحيون إلعاللون  علامء إل وبئة أ و

قدرة تبعًا ل، وذكل و غريمهإتجمعمعيون أ  

 .إلنظام إلصحي

جرإء  عىل قدرإتتوإفر  ذكل يتطلب إ 

الاختبار إلتشخييص إلرسيع وإملوإرد 

مل نقاط يشأ ن  جيوزإلبرشية، و 

أ و إلبحث ، تفقد إملنازل وأ  ، للفحص

دإخل إملستشفيات عن إل شخاص إذلين 

 .تشخيصهم بشلك خاطئجرى رمبا 
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 كيف لن إلغرض ةعمليإل 

عند فحص إل

 نقاط إدلخول

جرإء  نقاط إدلخول أ و نقاط عند إلفحوص إ 

ذإ اكنت أ عرإض رإقبة إمل إلعدوى لتقيمي لا إ 

 .إملسافرينتظهر عىل 

 ني حكولينيلسؤولوإ ميكن أ ن يكون

وإجليش  ينيصح إل عاللني لن إل)

أ ن كام ميكن وإلرشطة ولا إ ىل ذكل(، 

إمجلعية إلوطنية للصليب إل محر تكون 

 هتا.ناًء عىل وليمحر ب إلهالل إل  أ و 

بناء عىل لتطلبات إحلكولة إلوطنية. 

إلكشف عن يكون ذكل عرب لا  عادةو 

لنظمة تعريف إليت توإفق إل عرإض 

 .حلاةل إلعدوى إلبدل أ و إلصحة إلعاملية

إل بالغ إلفوري عن إخملاطر إلصحية  ةإتجمعمعيإملرإقبة 

إلعدوى  لعايريلع تطابق ت إمللحوظة إليت 

عىل إلنحو إذلي جرى ، 11-رض كوفيدمب

إلتوعية إلصحية خالل أ نشطة  إلتدريب عليه

 .تتطابق لع لعايري خمتارةإليت 

ن دإخل إمجلعية إلوطنية لتطوعو

جرإء  بون عىل إ   .ةإتجمعمعيإملرإقبة لدره

ميكن للمتطوعني إل بالغ عن إخملاطر 

 إلعدوى إليت تتطابق لع لعايري إلصحية

 .11-رض كوفيدمب

تلقي إلبالغات 

عرب 

الاس تغاثة 

 إلهاتفية

فرإد ل  تسمح هاتفية  ش بكة إتصالتوجود 

ذإ اكنوإ ا مبإتجمعمع إيحمي ابلتصال وإل بالغ  إ 

لشلكة لا خبصوص أ ن هناك يعتقدون 

وتقدمي إيحمي، يف جمعمعهم  11-لرض كوفيد

فة بغرض إملمكتش  لعلولات عن إل عرإض 

 .لتابعهتا

إلعاللون يف إملرإفق و أ فرإد إتجمعمع إيحمي، 

إلصليب يف ن تطوعووإمل إلصحية، 

 / )إلساكن وإلهالل إل محر إل محر

 .(ةإيحملي اتإتجمعمع

نشاء   أ و حمي خط وطينوصيانة إ 

لتصل خبدلات  لالس تغاثة إلهاتفية

 إل حاةل.

 ؟إخملالطلن هو 

ىل إملتطلبات إيحمددة لوزإرة إخملالط"لن هو  بشأ ن   تعريف لنظمة إلصحة إلعامليةينبغي إس تخدإم  " إلوإرد وصفه أ دانه و/أ و تعديهل إستنادًإ إ 

 ف.إختاليف حال اكن هناك  إلصحة

ض ل ي خشص هو  إخملالط  يولاً  14ملدة و  عليه، حمعمةل أ و لؤكدةعدوى ظهور أ عرإض ل الت إلتالية خالل إليولني إلسابقني إحللن حاةل تعره

 :ظهور إل عرإض بعد

 دقيقة؛ 15ملدة ل تقل عن عىل لسافة ل تزيد عىل لرت وإحد حمعمةل أ و لؤكدة  عدوى لوةه لع حاةل وَّجاً  إخملالطة -1

 حمعمةل أ و لؤكدة؛ عدوى حاةللع  ةإملبارش  ةإجلسديإملاللسة  -2

 إلشخصية إملناس بة؛إلوقاية دون إس تخدإم لعدإت  11-رض كوفيدمب ةلؤكد أ و حمعمةلعدوى  حلاةلرعاية لبارشة تقدمي  -3

 تقياميت إخملاطر إيحملية.ليه تشري إ  وفقًا ملا حالت أ خرى أ ي  -4

  إلسابقنينيوليبدءًإ لن إلتعرض خالل إل  إخملالطةقياس فرتة ري إملؤكدة إليت ل تظهر علهيا أ عرإض، جيإلعدوى الت فامي يتعلق حبلالحظة: 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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 .هذإ إلتارخي بعد يولاً  14وملدة إليت أ كدت إلعدوى، اترخي أ خذ إلعينة  عىل

إخملالطني تتب عالاعتبارإت إلعالة ل 
1
: 

عالقة إلثقة، ولن أ ةل تمنية . الً فعه إلتتب ع إتجمعمعات إيحملية إملترضرة ليك يكون  ةانب لننشاط وإلتعاون ب عىل إملشاركة  تتب ع إخملالطنييععمد 

أ و إلناس أ س ئةل عن  إل ةابة، فضاًل عن بوضوحخطوإته و لن إلتتب ع  ، ورشح إلغرضإيحملية ل رشإك إتجمعمعات إجلهود إملمكنةجيب بذل لك 

 .تتب ع إخملالطنيوينبغي أ ن تكون دلى إتجمعمعات إيحملية إلثقة يف إلتعاون لع إل فرقة إليت تقوم ب  .همشوإغل 

العتبارإت ل لرإع  بشلك لناسب ودقيق و إلرسائل  إلتوإصل وتبادلميكن فهيا إليت إلظروف يف وةه عىل أ فضل  تتب ع إخملالطني كن حتقيق ومي

ذ ؛ لتابعته ىر أ ن جتم يف إتجمعمع إيحمي  رغبةعىل  إخملالطنيويععمد تسجيل . إلثقافية  بناًء عىل فهم يف أ ن يمتاب ع أ فرإدهإتجمعمع إيحمي تتفاوت رغبة قد إ 

إيحمعمةلومصة لعىل إو  ،11-رض كوفيدأ عضائه مل
2
زإء بشلك عام  وشعورمهأ و إتجمعمع(،  إل رسةقرإن أ و إل  لن إملرء خمالطًا ) بكون إملرتبطة  لرض إ 

ذإ اكن لن  إلعثور علهيمأ و أ ن جيري حتديدمه  يف إلناس  يرغب. كام قد ل 11-كوفيد لن لنعهم لن إلعمل أ و أ ن يسفر ذكل عن إيحمعمل إ 

ىل إملدرسة زإ ردة إلفعل إيحمعمةلبسبب هذه إلومصة و إخملالطني إلآخرين  إل بالغ عنقد ل يرغبون يف وابلتايل، ف، إذلهاب إ  . وقد تؤدي ؤهاإ 

ىل فاهتم و عمل إيحم شخاص ل  لحرصًإ  إخملالطني كام لو اكنحرص بشأ ن إخلاطئة تصورإت إل و إملغلوطة إلتفسريإت إلعالة  ىل إ   إتجمعمع إيحمىلنزوع إ 

عاقة قاولة إمل الاجامتعي -إدلمع إلنفيستوفري عن  ، فضالً يف جمال إلصحةوإلرسائل  إملعلولات ن إلرضوري توفري . وذلكل، مفتتب ع إخملالطنيوإ 

 إلومص:فادي لشاركة إتجمعمع إيحمي وتلن تدإبري إلتالية إل قد تعزز و تجمعمع إيحمي. لن أ ةل إ

 إختاذهاإيحملية  وإخلطوإت إليت ميكن للمجعمعات، ونقهل 11-لرض كوفيد عدوىبإل صابة بشأ ن  إيحمي قادة إتجمعمع وعيةإ رشإك وت 

 ؛تتب ع إخملالطنيملاكحفته، مبا يف ذكل أ مهية 

  ،ذإ اكنت لفتوحة و  ات إيحمليةرسائل دقيقة للمجعمع لنرشإ رشإك إملرإكز إدلينية، لثل إلكنائس وإملساةد جازة )إ  لن قبل وزإرة لم

 ؛تتب ع إخملالطنيإتجمعمع إيحمي بأ مكهل نتيجة ل إليت تعود عىل فائدة إلمبا يف ذكل رشح  إلصحة(

  ن أ لكن، قبل ةإلصحإملبكرة يف جمال  وإلتوعيةَّجود إلتصال بذل  ؛11-لعدوى كوفيدأ ول ظهور ، إ 

  تتب ع إخملالطنيبشأ ن إل شخاص  قد يع رب عهناشوإغل ، مبا يف ذكل أ ي خماوف و إيحمي إتجمعمعلتعليقات  والاس تجابةإ ىل الاس امتع ،

 ؛تأ كد لن تسجيلها وحتليلها وإلرد علهياإل و 

 ؛11-رض كوفيدعىل إخلوف إملرتبط مبإلقضاء لن أ ةل الاجامتعي -دلمع إلنفيسابإملبكرة  الاس تعانة 

  ؛وإخملالطنيإلعدوى  حبالتإملتعلقة إلرسية إحلفاظ عىل توعية وسائل إل عالم بأ مهية 

 إل جرإءإت إملذكورة أ عاله، مبا يف ذكل لوإرد دمع إليت ميكن أ ن ت إتجمعمعيةوإملشاركة إل بالغ عن إخملاطر  أ دوإت هناك عدد لن

  لن لك هذه إل دوإت إحلصول عىلوبوسعمك إلومص. لاكحفة و  ،ينيوإلعاللني إتجمعمع  ،لعاجلة إلتعليقاتو تلقي وأ دوإت  ،إلتدريب
 .هنا

جرإء إملقابالت وتقدمي إملشورة. أ ساليب و  11-كوفيد هارإت تقيمي أ عرإضإلتحي مب  تتب ع إخملالطني إلنجاح يف يتطلب يتحىل جيب أ ن و إ 

رساءوأ رسمه لن أ ةل وإخملالطني لعدوى إملصابني ابوإلتعاطف لع ابملرونة إملتطوعون   إلثقة وإلعالقات إتجمعمعية إجليدة. إ 

 يولياً  مهتتب ع إذلين جيري إخملالطني و إملصابني عبء إملرض وإلس ياق إيحمي. وقد يغطي عدد تبعًا ل تتب ع إخملالطنيوقد خيتلف تنفيذ أ نشطة 

ىل   إخملالطنيمجيع  لتغطيةحمددة لثل إملناطق إحلرضية إملكتظة ابلساكن، مما يطرح حتدتات لوجستية  أ لاكنلناطق جغرإفية وإسعة وميتد إ 

                                                
1
  ِّ رشادإت إلطوإرئ: تنفيذبوإسطة تلعمد  دإرة معلية : إ  يبولإخملالطني ملصايب فريوس إع تتب   وإ   (وإلوقاية لهنا إل لرإضلاكحفة كز إ)لنظمة إلصحة إلعاملية، لر  ل 
2
ِّ كيفية إلتبشأ ن رشادإت للوقوف عىل لزيد لن إل    ِّ دليل "، يرىج الاطالع عىل 11-بفريوس كوفيد إملتعلقةة ي للومصصد  ي وضعه الاحتاد إدلويل " إذلهل يلنع إلومص الاجامتعي وإلتصد 

 ويونيسف ولنظمة إلصحة إلعاملية. 

https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view?usp=sharing
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/185258/WHO_EVD_Guidance_Contact_15.1_eng.pdf?sequence=1
https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf
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بصورة شالةل ولهنجية لن خالل إملشاركة إتجمعمعية  تتب ع إخملالطنيوإقتفاء أ ثرمه. ويف لثل هذه إحلالت، يلزم تعزيز أ نشطة  ل حدى إحلالت

 الاجامتعي.َّجود إحلشد إلقوية وتكثيف 

أ ي بياانت إس تعرإض  إلرضوريلن ، إخملالطنييف تتب ع  إلسلطات إيحملية أ و إلوطنيةلع قبل إخنرإط لتطوعي إلصليب إل محر وإلهالل إل محر 

حيظر إلكشف عن إملعلولات إلشخصية أ و إلرسية أ و غريها لن إملعلولات إحلساسة.  إً لضامن تضميهنا بند تطوعنيقامئة بشأ ن إمل أ و إتفاقات 

أ ن إلكشف عن  عىل يف إلتدريبإلتشديد . وينبغي تتب ع إخملالطنيمجيع إملتطوعني إملشاركني يف ات توقيعل جيب أ ن يكون هناك جسل و 

رض ساللة إل فرإد للخطر، ، يع  بنشاط تتب ع إخملالطنيإملعلولات إلشخصية أ و إلرسية أ و غريها لن إملعلولات إحلساسة، ل س امي فامي يتعلق 

لتطوعو إلصليب إل محر لسؤولية قد يتعرض لها أ ي توضيح لمسؤولني إحلكوليني ل ابل ضافة إ ىل ذكل، ينبغي وفهو ممنوع لنعًا اباًت. وابلتايل 

بالغ إملتطوعني  تتب ع إخملالطني. كام أ ثناء معلية وإلهالل إل محر ضافية تتعلق ابطلب لهنم إلتوقيع عىل بياانت أ نه قد يم بجيب إ  إلرسية حلفاظ عىل إ 

 وزإرة إلصحة أ و إلسلطات إحلكولية.بشلك لبارش لع يف حال معلهم 

 11-وفيدك إلعدوى مبرض حاةل تعريف

لنظمة إلصحة إلعامليةإذلي تقرتحه ينبغي لقارنة تعريف إحلاةل 
3
ن  ،لوإرد أ دانهإ  وتعديهل يف لك بدل ليتناسب لع لتطلبات وزإرة إلصحة )إ 

 (.توةد

 :ييفامي  إحلاةل إملشتبه فهياتعمثل 

لرض إجلهاز يشري إ ىل عىل إل قل لن إل عرإض عرض وإحد  / وإحدة عاللةبى و أ ي ابمحلنفيس حاد )ت ابعتالل  لريض لصاب -أ لف 

قالة يف لوقع سابقة سفر أ و وجود  لعضيق إلتنفس(،  وأ  إلتنفيس، لثل إلسعال  إل ربعة خالل فيه  11-لرض كوفيدإنتقال عن  أ علن فيهإ 

 لبدء ظهور إل عرإض؛عرش يولًا إلسابقة 

 وأ  

حدى  قد خالطاكن تنفيس حاد وإعتالل لريض لصاب بأ ي  -ءاب إخملالط )إنظر تعريف  11-مبرض كوفيدحالت إلعدوى إيحمعمةل أ و إملؤكدة إ 

 خالل إل ربعة عرش يولًا إلسابقة لبدء ظهور إل عرإض؛أ دانه( 

 وأ  

لرض يشري إ ىل عىل إل قل  لن إل عرإض عرض وإحدوإحدة /  عاللةبى و ابمحلأ ي )إلوخمي  ادإحلإلتنفيس رض إجلهاز مبلريض لصاب  -ميج

 تفسريإً إلرسيرية تفرس ِّ هذه إملظاهر أ خرى تشخيصات ل توةد و (إملستشفىويتطلب دخول  ضيق إلتنفس وأ  إجلهاز إلتنفيس، لثل إلسعال 

 .اكلالً 

 :فامي ييإحلاةل إيحمعمةل تعمثل و 

ىل نتيجة حامسةدلهيا  11-إلفريوس إملسبب ملرض كوفيدلكشف عن إحفص يمرش فهيا مل  هحاةل لشتب -أ لف  ؛إ 

 وأ  

جرإء حاةل  -ابء  ل ي سبب لن إل س باب.دلهيا  11-لكشف عن إلفريوس إملسبب ملرض كوفيدإحفص لشتبه فهيا ل ميكن إ 

                                                
3
آخر حتديث يعرض  (11-فريوس كوروان إلتايج )كوفيد مبرض للعدوى إلبرشية ةإلعامليللمرإقبة  إملوقع إل لكرتوين يرىج لالحظة أ ن  إملوجود إمللف  أ ن بيد، 2121فربإير  27لؤرخ يف أ

، يرىج إلتأ كد لن إخملالطنيع أ نشطة تتب  إلرشوع يف قبل و . 2121لارس  21يف اترخي ن هذه إلوثيقة قد جرى حتديهثا حيث إ   –أ حدث إملعلولات يتضمن إذلي ميكن تزنيهل  PDFبصيغة 

 لنظمة إلصحة إلعاملية.قبل لن أ و  دليمك وزإرة إلصحةقبل لن  للحاةلأ حدث تعريف  أ ن دليمك

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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 :فامي يي ؤكدةإملاةل إحلتعمثل و 

صابته بعدوى  خمتربتاً  تخشص تأ كدإحلاةل إملؤكدة يه   بغض إلنظر عن إلعاللات وإل عرإض إلرسيرية.، 11-إلفريوس إملسبب ملرض كوفيدإ 

 11-كوفيد ت حلال تتب ع إخملالطنيتنفيذ 

إلرعاية إلصحية إذلين اكنوإ عىل وعالي زلالء إلعمل و  نيعىل حتديد مجيع إخملالطني الاجامتعيني وإل رسي إلفريوس خملالطي ونعتتب ِّ إمل  عملي

ن جتاوزت  ظاهرة ل عرإضإدإلت  لاأ و  عرإضإل  بعد ظهور  يولاً  14إحلاةل وحىت عىل ظهور أ عرإض  قبل يولني لنإتصال حباةل لؤكدة  وإ 

.يولاً  14لدهتا 
i
ةل وضع قامئةيتعني   فصه آخر أ  لعلولات دميوغرإفية، واترخي تتضمن  لم إلعدوى لع حاةل إخملالطة تعرض لشرتك أ و اترخي ول وأ

ذإ ظهرت محى أ و أ عرإض تنفس يعرإض )إل  إملؤكدة أ و إيحمعمةل، واترخي ظهور  إخملالطة . وينبغي توثيق حالت إلتعرض إملشرتكة ونوع (ةإ 

 وزإرة إلصحة.إلوطنية لوإل جرإءإت توجهيات ل وفقًا ل ، وذكل 11-مبرض كوفيد يمصاب إملؤكدة أ و إيحمعمةل توثيقًا وإفيًا ل ي خمالطإلعدوى حبالت 

صابهتا حلابخملالطني  لقوفامي يتع إل قل، عىل لن إلرضوري أ ن يقوم لتطوعو إلصليب إل محر وإلهالل إل محر ، 11-كوفيدمبرض اةل لشتبه يف إ 

وكذكل إلس ياسة إلوطنية لوزإرة إلس ياق إلوابيئ وإملوإرد إملتاحة  حسب – ينإليدنظافة و  ةنظافة إلتنفس يإل إحلفاظ عىل  ابلتوعية برضورة

 .إحلجر إلصحيأ و ة الاجامتعيإملباعدة  وأ  لل عرإض  ةإتيإذلوإملرإقبة  -إلصحة

 إملقرتحةساليب إل  

ىل هذإ إلتتب ع ولدى إحلاةة  11-كوفيد ملصاب مبرض تتب ع إخملالطني حتديد نطاقتحسني لسأ ةل ل  ق إمل إملوضوع لع ناقشة مب  ضامن، يرىج إ  نس ِّ

رشادإت لع لتسقة  حمددة بروتوكولتإليت دلهيا  وزإرة إلصحة يفإملعين  لتلبية بعد تكييفها لنظمة إلصحة إلعاملية وإل ساليب إملقرتحة أ دانه إ 

ىل أ ن جتو إيحمدد. مك الاحتياةات يف س ياق طار وينبغي لعاجلهتا يف  ،رضوري   ساللة إملتطوعني أ لر  در إل شارة إ  بروتوكول وزإرة إلصحة. وترد إ 

ىل ةانب الاعتبارإت إلعالة إملتعلقة اب  وإملوإرد إلبرشية.ة إللوجستيجلوإنب أ دانه بعض الاقرتإحات إ 
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 وإملتطلبات إللوجستيةإل عدإد إلعام 

 نعم/ ممكن الاعتبارإت إملقرتحة ةإلفئ 
ل/ غري 

 ممكن حالياً 

ختطيط/معليات 

 تتب ع إخملالطني

عدإد  -1 وزإرة  إلرشاكء/وفقًا للخطة إملوضوعة لع  تتب ع إخملالطنيبروتوكول إ 

 ؛إلصحة وأ صاب إملصلحة إملعنيني

 ؛م حتديدًإ وإاحاً ولسؤولياهتلتطوعي إلصليب إل محر أ دوإر حتديد  -2

درإج  -3 وإدلمع إلنفيس  إل بالغ عن إخملاطر وإملشاركة إتجمعمعية إسرتإتيجيةإ 

 ؛معلية إلتخطيطيف  الاجامتعي

رسية وإلتأ كد لن إملتعلقة ابحلفاظ عىل إل  إملتطوعني إتفاقياتإس تعرإض  -4

 .تتب ع إخملالطنيإملتعلق ب  س ياقل لن أ ةل إثة أ هنا لناس بة وحمده 

  

إملوإرد إلبرشية 

 إملقرتحة

 ؛( للك لنطقةاقاطعة )أ و لا يعادلهإمللسؤول وإحد عىل لس توى 

 ؛(لتطوعام  31-21وإحد للك )لرشف  نيتطوعن عىل إمل ولرشف

أ و أ حد إلعاللني إلصحيني  إملرشف لن لوظفي وزإرة إلصحةجيوز أ ن يكون 

 ؛أ و لن ةانب إلصليب إل محر وإلهالل إل محرإتجمعمعيني 

 خمالط. 31-21لتطوع وإحد للك 

  

الاعتبارإت 

 إللوجستية

ىل إتجمعمع ذإ لزم إل لر يف إيحمي  إلنقل/ إلوصول إ  طار إ   إلس ياق إيحميإ 

 الاهامتمإل لين يف إملوإقع ذإت إلوضع 

نشطة، ل  ابالاضطالع إتجمعمعات إيحملية وبني إلتنقل لن  نيإملتطوعمتكن  •

 ؛خملالطني عرب إلهاتفاب إلتصالأ و 

 ية؛تارإت إ رشإف إلعمكن لن الاضطالع بز •

 .تتب ع إخملالطني إتجمعمع إيحمي ملفهوم قبول •

 :إخملالطني تتب عإدلفرتي ل نظام إل 

 ؛إس امترإت للمتطوعنيعة طبا •

عدإد •  .إلتقارير للمرشفني إ 

 إلتقنيات إلرمقية إلقامئة عىل إلتطبيقات

اتحة  •  .تتب ع إخملالطنيعىل خطة بناًء  للمرشفني تإلهوإتف إذلكية وإلش باكإ 

 ةإلنظاف

قادرين  تتب ع إخملالطنييضطلعون ب جيب أ ن يكون مجيع إملتطوعني إذلين  •

 لطهر إليدين و/أ و غسل إليدينعىل إس تخدإم 
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إدلورإت إلتدريبية 

 إملوىص هبا

 تدريب إملتطوعني للك لوقع

 ؛قيادةزلام إل لرشف إملوقع يتوىل  •

 إلتدريبية إلوإحدةيف إدلورة  لتطوعا 25 يوىص بعدم جتاوز •

ىل   ، مبا يف ذكلتتب ع إخملالطنيأ تام لتدريب إملتطوعني عىل  4ختصيص يولني إ 

 .إلتدريب عىل إل بالغ عن إخملاطر وإملشاركة إتجمعمعية

 .حسب إحلاةة لتجديد إملعارفية تدريب دورإت  تنظمي

  

آلية إلرصد وإلتقيمي  أ

 تلقي إلتعليقاتو 

درإج  •  ؛إملوإرد إملتوقعةضوء يف إلعمل هبا لؤرشإت أ ساس ية ميكن إ 

درإج  • آلية إ  وحتليل  سجيلت لن أ ةل  إيحمي   إتجمعمعلتلقي تعليقات أ

إخملالطني  تتب عتصورإت إلناس وخماوفهم وأ س ئلهتم وإقرتإحاهتم بشأ ن 

ذإ اكن جيري أ يضاً معولاً 11-لرض كوفيدبشأ ن و  لن إلتعليقات تلقي  . وإ 

درإج ذكل هنا إتجمعمعيإحلشد خالل أ نشطة أ خرى لثل  مضن ، فينبغي إ 

 .تلقي إلتعليقاتلن أ ةل  للجمعية إلوطنية شالل نظام وإحد

  

 

 ساللة إملتطوعني

ذإ اكن ذكل ممكناً  ،إلهاتفعرب  تتب ع إخملالطنيالاضطالع ب قرتح يم  فضاًل عن  إحامتل رستان إلعدوى ضدأ كرب قدر لن إمحلاية فذكل يوفر . إ 

ذإ فإلهاتف. رب ملتابعة عفمثة س ياقات عديدة يتعذر فهيا الاضطالع ابإخلصوصية إلشخصية. ولع ذكل، إحلفاظ عىل  إل لر إلقيام تطلب ا 

 أ فضل ممارسة.تباع إلتوصيات إلتالية ابعتبارها إقرتح ، فيم ابملتابعة بصفة خشصية

لاكنيةإلعدوى، رستان ، عىل لك لس توى لن لس توتات اكفة لمتطوعنيل  تتاحجيب أ ن  بعد لك زتارة خشصية.  ينلطهر إليدإس تخدإم  إ 

لاللسة أ ي تفادي لع  لن أ فرإد إتجمعمع إيحمي أ ثناء إملناقشات لرت ولرتين بنيترتإوح  سافةمب  إملباعدةإملتطوعون عىل اف  حيويوىص بأ ن 

جرإء كام  .ةجسدي ذإ أ لكن ،أ و لن خالل انفذة أ و يف لاكن لفتوحخارج إملنازل ناقشات إمل ينبغي إ  بني فرد سلمي لن جتري أ ن و ، ذكل إ 

 .إلعليل ذإتهإلشخص لع وليس تطوع إمل أ فرإد إل رسة/إتجمعمع إيحمي و 

ذإ  تدإبري إل  لكع هلم إتبا عىل تقدمي دمع صي إ ضايف، فينبغيلتطوعي إلصحة إتجمعمعية ممن جرى تدريهبم  إخملالطني لن قبل تتب عجرى وإ 

ضافية   ملتطلبات إحلكولية.اببتكل إل نشطة وإملرتبطة إلشخصية إلوقاية لعدإت بشأ ن إ 

ىل أ ن يرتديل   أ و قفازإتكاملات رتدإء ابنصح يم ول لعدإت إلوقاية إلشخصية.  تتب ع إخملالطنيبأ نشطة ضطلعون ن إذلين يوإملتطوع حاةة إ 

بسبب  ةغري رضوريفضاًل عن كوهنا ؤدي إ ىل شعور زإئف ابل لان، يكام أ ن إرتدإءها ، إيحمليةإخلوف يف إتجمعمعات بث يسامه يف ل ن ذكل 

ذإ اكنت وزإرة إلصحة  اتتوجهيالالزتإم ب ينبغي بيد أ نه . إملباعدة الاجامتعية إحتياطات تتب ع رتدإء لعدإت إلوقاية إلشخصية ل ابتقيض إ 

 وزإرة إلصحة.إلتابعة لإحلصول عىل خمزوانت لعدإت إمحلاية إلشخصية لن خطوط إل لدإد ضامن لع ، إخملالطني
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 تتب ع إخملالطنيفامي يتعلق ب قامئة ابل وإلر )إفعل( وإلنوإيه )ل تفعل( 

  

 إفعل

 

 تفعل ل

 
عندلا وإلتصال ابلهاتف  إملباعدة الاجامتعية لارس •

 .تتب ع إخملالطني جناز معليةل   يكون ذكل ممكناً 

ب س تجإو هلم ع س عمإو ن تتوإصل لعهم لع ل  تعاطف  •

رصيدك إملعريف بشأ ن إل بالغ عن وإس تخدم  ،هملشوإغل 

وتقدمي إدلمع إلنفيس إخملاطر وإملشاركة إتجمعمعية 

لن إليت إكتسبهتا تدإبري إدلمع وغري ذكل لن الاجامتعي 

 .تدريبات إملتطوعني

ن لالحظات  • رشادإت لس تخدلًا  ابلتعليقات إتجمعمعيةدو ِّ إ 

عن إخملاطر الاحتاد إدلويل وأ دوإته بشأ ن إل بالغ 

ىل . و ةإتجمعمعيوإملشاركة  ق ل حتدث إ   إلوطنيةتك مجعي نس ِّ

 إملعين ابل بالغ عن إخملاطر وإملشاركة إتجمعمعية

(RCCE)  وإملشاركة إتجمعمعية وإملساءةل(CEA). 

غسل يديك ابملاء وإلصابون، أ و إس تخدإم لطهر إ •

 .لك زتارةبعد  ،إليدين

ن اكن دليك شكإملسؤول عنك توإصل لع إملرشف  •  إ 

 إل لان يف أ ي وقت. بعدم عرتأ و ش

 إمجلعية إلوطنيةإليت وضعهتا إل لنية إل جرإءإت  مجيعإتبع  •

 وإحلكولة.

بسبب إحلاةة ومص إلناس أ و جعلهم يشعرون ابخلجل  •

ىل لتابعهتم  .إ 

شخاص أ و أ  لناقشة أ سامء أ و لعلولات أ و لشاركة  •

 نطاق أ نشطة تتب ع إخملالطني. خارجَّجات إتصال 

جرإء إملنازل أ ثناء دخول  • ذ ، تتب ع إخملالطنيأ نشطة إ  إ 

أ و  زلإملنا إلتحدث لع إلناس خارجإملتطوعني جيب عىل 

 2-1 مبسافة باعدةإمل  إحلفاظ عىللع  انفذة، خالللن 

   لرت.

 لن لرتبأ قل  هب لنإقرت الا أ وأ ي خشص لاللسة  •

 وإحد.

إلتحي  لمتطوعنيل  ينبغيذ إ  ، إل حباط يعمكن لنك لجع •

ملعلولات إوتوفري إلشوإغل  الاس امتع إ ىلوابلصرب 

 .أ و إلشائعاتإملغلوطة إملعلولات ملوإَّجة إلصحيحة 
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 تتب ع إخملالطني ةعمليمك ل إملؤرشإت إملقرتحة لرصد وتقيمي تنفيذ

 إلغرض / إلتفاصيلية إحلساب إلعمليات  إملؤرش إملقرتح

 لن يولياً  إملئوية للعدد إملس هتدفإلنس بة 

جرى  / متارهتزإخملالطني إذلين جرت 

 مإلتصال هب

أ و إلتصال إليويم للمخالطني إذلين جرت زتارهتم  دإلعد

زتارهتم / إملس هتدف للمخالطني  إلعدد إليويمهبم / 

 إلتصال هبم

 رصدإل

إلنس بة إملئوية للحالت إملشتبه فهيا أ و 

إليت إملؤكدة يف إملناطق إملس هتدفة 

لت  لن خالل أ نشطة ُأحيلت أ و جسم ِّ

لتطوعو إليت يضطلع هبا  تتب ع إخملالطني

 إلصليب إل محر وإلهالل إل محر

ىل إلسلطات حاةل # إحلالت إملؤكدة إملم  خالل لن إخملتصة إ 

/  إخملالطني تتب عبأ نشطة إلقامئني  إلصليب إل محر يلتطوع

جاميل # إحلالت إليت أ كدهتا إلسلطات يف إملناطق إخملتصة  إ 

 .إملس هتدفة

 إلتأ ثري

بني إلنس بة إملئوية للمتطوعني إملدره 

 تتب ع إخملالطني.يف أ نشطة إلفاعلني 

إلتقارير / # إملتطوعني إذلين يقدلون بني # إملتطوعني إملدره 

 تتب ع إخملالطني عىلبني إملدره 

 إلربانلجرصد 

 ِّ ِّ بني )إلعدد إل جاميل للمدر  يب لدر 

ِّبني ِّبني إلرئيس يني( إمل/إملدر   عىل نيبإملدره در 

إل جاميل للمتطوعني وإلعدد ، تتب ع إخملالطني

 .إخملالطني تتب عبني عىل إملدره 

جرإء ل ي لن أ ةل  لطلوب يةحساب معليات لزم إ 

ية ساب إحل عمليات إل 

 انلجرصد إلربإملتعلقة ب

 وإملتابعة.

رشادإت أ دوإت و   إ ضافيةإ 

رشادإت إلصحة إتجمعمعية، 11-كوفيدلرض بشأ ن صول عىل أ حدث إل رشادإت للح إلتابعة لالحتاد إدلويل GOلنصة  -1  ؛مبا يف ذكل إ 

ي يل لنع : دل 11-مبرض كوفيد ة الاجامتعية إملرتبطةإلومص -2  )الاحتاد إدلويل، لنظمة إلصحة إلعاملية، .لهاإلومصة الاجامتعية وإلتصد ِّ

 يونيسف(

 ؛11-كوفيد إلتحقيق يف حالت ومجموعاتلن أ ةل إعتبارإت لنظمة إلصحة إلعاملية  -3

 11-رض كوفيدحالت إلعدوى مبعن  إً لبكر وإلتشخيص  لكشفلنظمة إلصحة إلعاملية إخلاصة ابإس امترة  -4

إلتعليقات وإل صدإء مبا يف ذكل مجع ، عيةولوإد إلتدريب إخلاصة ابل بالغ عن إخملاطر وإملشاركة إتجمعم  دوإتإل  ميكن إلوصول إ ىل مجيع  -5

 .لن خالل لصفوفة إملوإرد وحتليلها
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https://go.ifrc.org/emergencies/3972#additional-info
https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf
https://www.who.int/internal-publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view?usp=sharing

