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 مقدمة
هذه هي الطبعة األولى من اإلرشاااداا الملعةقة باراالرالت ااا الو ااة من 

االشاااااالباه في اإلفااااااابة ب ترو  كورونا  عندُلراااااال د  العدوى ومكافحلها 
 . و د ا ُلبرااااااااااا من وماقة المننمة المعنونة(nCoV-2019) المراااااااااال د

الو ااة من العدوى ومكافحلها أمناء الرعااة الفاااااااااحاة لحاالا اإلفاااااااااابة 
المحلمةة أو المؤكدة بعدوى فترو  كورونا المراااااااااااال لمل  مة الشااااااااااار  

باالراااالناد الى المعرفة الحالاة بالويااااي في الفااااتن  1،األوراااات اللن راااااة
لى  وغترها من الاةدان حتث ُكشاااااااااااااب عن حاالا افاااااااااااااابة بال ترو ، وا 
ال اراا المكلربة من مكافحة فترو  كورونا المرال لةمل  مة اللن راة 

فترو  كورونا المراااااااااااة ل لمل  مة الشاااااااااار  لو امة )رااااااااااار ( و الحادة ا
 2.األورت اللن ةراة

 ورلحدةث المننمة هذه اللوفااا بم رد لوافر معةوماا  دتدة.
وهذه اإلرشاااااااااااداا مو هة لمل من العامةتن في م اا الرعااة الفااااااااااحاة 

 الو ااة من العدوى ومكافحلهاالمعناة ب ومدتري الرعااة الفاااااااااااحاة وال ر  
عةى مرلوى المرافق الفحاة، ولمنها م تدة أاًيا عةى المرلوى الوطني 
ومرااالوى المنطقةل المقاطعة. وامكن الحفاااوا عةى النرااا ة المامةة من 

 2المبادئ اللو تهاة من المننمة.
 

مبادئ اراااااااااااالرالت ااا الو ااة من العدوى ومكافحلها الملفااااااااااااةة بالرعااة 
 بعدوى فترو  كورونا المرل دالفحاة لةحاالا المشلبه في افاالها 

للحقتق أعةى مرااالوى من ال عالاة في االرااال ابة ل اشااااة  فترو  كورونا 
بارااااال دا  االرااااالرالت ااا والمماررااااااا الموفاااااى اها في هذه  المرااااال د

اياااا   الو ااة من العدوى ومكافحلهامعني ب الوماقة، تنبغي انشاااااء ارنام 
الو ااة من الفااااا معني بفريقا مل فااافاااا ومدر ا، أو عةى األ ل مرك  

من اإلدارة العةااااا الوطنااااة واإلدارة  ، واكون ماادعوماااً العااادوى ومكاااافحلهاااا
الو ااة من وفي الاةدان اللي لمون فتها أنشاااااااااااطة  3العةاا لةمرافق الطااة.

محدودة أو منعدمة، من اليروري الادء بيمان لوافر  العدوى ومكافحلها
عةى األ ل في أ رل و ا  العدوى ومكافحلهاةو ااة من ل الُدنااالملطةباا 

ممكن، رااااااااواء عةى المراااااااالوى الوطني أو عةى مراااااااالوى المرفق الطاي، 
والمياااااااااااااي  دما بشاااااااااااااكل لدري ي نحو لحقتق ملطةباا  ماي المكوناا 

 لحقاقا عةى أممل و ه، وفقاً  ةو ااة من العدوى ومكافحلهال األراااااااااااراااااااااااة
 4ل طت األولوااا المحةاة.

مني انلقاا الو ااة من العدوى ومكافحلها الراماة الى  ااولشمل ارلرالت ا
 العدوى في مرافق الرعااة الفحاة أو الحد منه، ما تةي:

ياااااااااااامان ال ر  واللعرةت المبكر واللحك  في المفاااااااااااادر)ع ا  -1
كورونا  فترو  المرياااااااى الذتن ُاشااااااالبه في افاااااااااله  بعدوى 

 المرل د(؛

 المريى؛لطاتق االحلااطاا النموذ اة عةى  ماي  -2

لن تااذ احلااااطاااا ايااااااااااااااافاااة ل ريااااة )احلااااطاااا الو ااااااة من  -3
العدوى المنقولة بالقطتراا والم مراااااااااااااة، وعند اال ليااااااااااااااء، 
احلااااطاااا الو ااااااة من العاادوى المنقولااة بااالهواء( بااالنرااااااااااااابااة 

 كورونا المرل د؛ لةحاالا المشلبه في افاالها بعدوى فترو 

 لطاتق اليوابت اإلدارية؛ -4

 الاتئاة والهندراة. لطاتق اليوابت -5
 
 
 
 

 ضمان الفرز والتعّرف المبكر والتحكم في المصدر -1
اشاامل ال ر  الرااريري نناًما للقتا  حالة  ماي المريااى عند د وله  الى 
المرفق الفحي، مما تلاح اللعرت المبكر عةى اإلفابة المحلمةة بعدوى 

في افااله  والع ا ال وري لةمريى الذتن ُاشلبه  فترو  كورونا المرل د
في مكان من فاال عن المكان الذي تو د  فترو  كورونا المراال د بعدوى 

فاه المرياااااى ا  رون )اللحك  في المفااااادر(. وللاراااااتر اللعرت المبكر 
فترو  كورونا المراااااااال د،  عةى الحاالا المشاااااااالبه في افاااااااااالها بعدوى 

 تةي: تنبغي أن لقو  مرافق الرعااة الفحاة بما
اا الرعااة الفااااااااحاة عةى اللحةي ادر ة لشاااااااا اي العامةتن في م  •

 عالاة من االشلباه الرريري؛

انشااااااااااااااء محطة فر  م ه ة ل هتً ا  تًدا عند مد ل مرفق الرعااة  •
 الفحاة، ادع  من مون تن مدر تن؛

  ادء العمل بارلاااناا اللحري وفًقا للعريب الحاالا المحدةث •

-detail/global-https://www.who.int/publications(
-novel-with-infection-human-for-surveillance

)ncov-(2019-coronavirus 

ي المناطق العموماة للذكتر المرياااااى الذتن لنهر نشااااار الفلاا ف •
عةته  أعراض المرض اإا غ العامةتن في م اا الرعااة الفاااحاة 

 باألمر.

 واعد لع ي  ننافة التدْتن وال ها  اللن ري من اللدااتر الو ائاة األراراة.
 تطبيق االحتياطات النموذجية على جميع المرضى -2

ننافة التدتن وال ها  اللن راااااااااااااي،  لشااااااااااااامل االحلااطاا النموذ اة عةى
للقتا  الم اطر،  اً وفق واراااااااالعماا معداا الو ااة الشاااااااا فاااااااااة المناراااااااابة

وممارراااا موموناة الحقن، واإلدارة المومونة لةن اااا، واراال دا  األ مشااة 
والم ب  المناربة، ولننتب الاتئة، ولعقا  المعداا المرلعمةة في رعااة 

 المريى.
 ال اذ اللدااتر الملفةة اننافة ال ها  اللن ري اللالاة:وير ى اللومد من 

اللااومااد من أن  ماي المرياااااااااااااى اغطون أن ه  وفمه  بمناادتاال أو  •
 بالمرفق عند الرعاا أو العط ؛

لوفتر  ناع طاي لةمريااااااااااى الذتن ُاشاااااااااالبه في افااااااااااااله  بعدوى  •
فترو  كورونااا المرااااااااااااال ااد أمناااء لوا ااده  في أمااامن االنلنااارل 

 العموماة أو في الغرت الم لةطة؛األمامن 

 مماررة ننافة التدتن بعد م مرة افرا اا ال ها  اللن ري. •

وينبغي لةعامةتن في م اا الرعااة الفاااااااااااااحاة أن تةل موا انه  المننمة 
بشااون الةحناا ال م  لننافة التدتن  ال م مرااة المريض، و ال ال اذ 

رض لرااااااوائل ال راااااا ، أي ا راء ملفاااااال باللننتب أو اللعقا ، وبعد اللع
 5وبعد م مرة المريض، وبعد م مرة محات المريض.

لشااااااااااااامل ننافة التدتن لننتب التدتن بارااااااااااااالعماا مطهةر التدتن  •
 محولي، أو الفااون والماء؛ال

ل ارااااااااالعماا مطهةر التدتن  • محولي في حاا عد  الراااااااااا  الُا ياااااااااة
 التدتن بشكل وايح؛

ا ملرااااا لتن بشاااااكل تنبغي غرااااال التدتن بالماء والفاااااااون اذا كانل •
 وايح.

كما اراااااااااعد االراااااااالعماا الرشااااااااتد والفااااااااحاح والملرااااااااق لمعداا الو ااة 
الشااااا فااااااة عةى الحد من انلشاااااار الُممرةيااااااا. وللو ب فعالاة معداا 
الو ااة الشااا فااااة بشاااكل أرااااراااي عةى لوافر اإلمداداا عةى نحو كات 
ومنلن ، وحفاااااااااوا المون تن عةى لدريل كات، وننافة التدتن بشاااااااااكل 

 6 ،5 ،2رةوك بشري منارل بف ة  افة. ئ ، ولاني م 

   

الو ااة من العدوى ومكافحلها أمناء الرعااة الفااااااااااااااحاة عند االشاااااااااااااالباه في  
 (nCoV) اإلفابة بعدوى فترو  كورونا المرل د

 
 ارشاداا مادئاة
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ومكافحلها أمناء الرعااة الفحاة عند االشلباه في اإلفابة بعدوى فترو  كورونا المرل دالو ااة من العدوى   
 

2 

ومن المه  يااااامان اللقتةد اإ راءاا اللننتب واللطهتر الاتئتْتن عةى نحو 
 ملرااااق وفااااحاح. واعدة لننتب األرااااطح الاتئاة بالماء والمننة اا لننا اً 

واالرلعانة بالمطهراا الشائعة االرلعماا عةى مرلوى المرلش ااا   تداً 
وينبغي أن ُتدار  7)ممل هتاوكةوريا الفودتو ( ا راءْتن فعالْتن وكافتْتن.

واني الطاخ والن اااا كل من األ ه ة والمعداا الطااة وغرتل الم ب  وأ
 8 ،2رولتناة مومونة. إل راءاا اً الطااة وفق

 احتياطات إضافية تجريبيةتنفيذ  -3
 احتياطات الوقاية من العدوى المنقولة بالمالمسة والقطيرات  3-1
تنبغي ل ماي األشااااااااااااا ااااا ، بمن فته  أفراد األرااااااااااااارة وال ائرون  •

والعامةون في م اا الرعااة الفحاة، أن اطبقوا احلااطاا الو ااة 
الغرفة من العدوى المنقولة بالم مرااااااة والقطتراا  ال الد وا الى 

في افاااااااااااااله  ب ترو  كورونا  المشااااااااااالبه حتث تو د المرياااااااااااى
المرل د أو الذتن لومدا افااله  به، وذلك باإليافة الى لطاتق 

 االحلااطاا النموذ اة؛

تنبغي أن تويي المريى في غرت م ردة  تدة اللهواة. وبالنربة  •
لةغرت العااامااة ذاا اللهواااة الطااعاااة، فااإن معاادا اللهواااة الم ئ  

 9ماناة لمل مريض؛ لللراً  60 هو

للوفر غرت م ردة، تنبغي ويااااااااي المريااااااااى المشاااااااالبه في   اذا ل •
 ب ترو  كورونا المرل د في ن   الغرفة؛ افااله 

تنبغي أال لقل المراااااافة عن ملر واحد عةى األ ل اتن أرااااارةة  ماي  •
بعدوى  المرياااااى، بغض الننر عما اذا كان ُاشااااالبه في افاااااااله 

 المرل د أ  ال؛فترو  كورونا 

تنبغي أن ُاعتةن، حتمما أمكن، فريق من العامةتن في م اا الرعااة  •
الفاااااحاة لتلولى بشاااااكل حفاااااري رعااة الحاالا المشااااالبه فتها أو 

 المؤكدة اهدت الحد من م اطر انلقاا العدوى؛

 تنبغي لةعامةتن في م اا الرعااة الفااااااااااااحاة أن اراااااااااااالعمةوا  ناعاً  •
 (؛2اله، اننر المر ي )ل ط ع عةى مواف  أ ً طااا

لةعتنتن  تنبغي لةعامةتن في م اا الرعااة الفاااااااحاة أن ترلدوا وا ااً  •
ث  لةو ه )رااااالراً  )نناراا وا اة لةعتنتن( أو وا ااً  لةو ه( لل نل لةوة

 افابة األغشاة الم اطاة؛

تنبغي لةعامةتن في م اا الرعااة الفحاة أن ترلدوا ررااتل ننا ة  •
 ما ؛غتر معقمة وطويةة األم

 تنبغي لةعامةتن في م اا الرعااة الفحاة أن ترلدوا   ا اا؛ •

لا  من اليااروري لغطاة ال راا  بالمامل بارلداء األحذاة الطويةة  •
 والمريةة والمئ ر أمناء لقدا  الرعااة الرولتناة؛

بعد االنلهاء من لقدا  الرعااة لةمريااى، تنبغي  ةي  ماي معداا  •
والل ة  منها عةى النحو  الو ااة الشااااااااااااا فااااااااااااااة وننافة التدتن

وع وة عةى ذلك، ت ل ارااااااااااااالعماا م موعة  دتدة  6 ،5الم ئ .
 من معداا الو ااة الش فاة عند لقدا  الرعااة لمريض آ ر؛

تنبغي أن لمون المعداا أحاداة االرااااااالعماا وامكن الل ة  منها  •
أو م فاااااافااااااة )ممل الرااااااماعاا الطااة وك ة  اا  يااااااغت الد  

ذا لطةةل األمر ارااااااااااالعماا ن   المعداا وأ ه ة  اا   الحرارة(. وا 
لعاادة مرياااااااااااااى، ف اااد من لننا هااا ولعقامهااا بم رد االنلهاااء من 
اراااااااالعمالها عةى كل مريض )باراااااااالعماا المحوا األمتةي انراااااااابة 

 8(؛٪ مم ً 70

تنبغي لةعامةتن في م اا الرعااة الفحاة أن املنعوا عن م مرة  •
  اا أو أتدي عارية  د لمون مةومة؛العتنتن أو األنب أو ال   بق ا

                                                           
األ نعة الطااة هي أ نعة  راحاة أو ا رائاة مرطحة أو مطواة )البعض    أ

 منها اشبه المؤو (؛ ولويي عةى الرأ  بارلعماا أح مة ر ت

تنبغي ل ناال لحريااك المرياااااااااااااى ونقةه   ااار  غرفه  أو أمااامنه   •
من الناحاة الطااة. وينبغي ارااااااااااالعماا  اً ل  اكن ذلك ياااااااااااروري ما

معداا األشاااااعة الراااااتناة المحمولة الم فااااافاااااة ول أو غترها من 
ذا كان النقل يااارورياً  ن ، فتلعتمعداا اللشااا ا  الم فااافاااة. وا 

اهدت الحد من لعرض  اً طر  النقل المحددة مرااااااااااااابقارااااااااااااال د  
المون تن والمريااااااى وال وار لة طر، مي ياااااامان ارلداء المريض 

 لقناع طاي؛

تنبغي يااااااااااااامان لقتد العامةتن في م اا الرعااة الفاااااااااااااحاة الذتن  •
تنقةون المرياااااااااااااى بقواعاد نناافاة التادتن وارلادائه  معاداا الو اااة 

 ؛ال رعهذا  الش فاة المناربة عةى النحو الماتن في

تنبغي اا غ ال ناح الذي تلةقى المريض بوي احلااطاا يااارورية  •
 في أ رل و ا ممكن  ال وفوا المريض؛

تلعتن الحر  عةى اللننتب واللعقا  الرولتنتتن لألراااااااااااااطح اللي  •
 ت مرها المريض؛

تنبغي الحد من عدد العامةتن في م اا الرعااة الفاااااااااااااحاة وأفراد  •
تن لةمريض الُمشااااالبه أو المؤكد افاااااااله األرااااارة وال ائرين الم الط
 ب ترو  كورونا المرل د؛

انشااء را ل ل ماي األشا ا  الذتن تد ةون غرفة المريض، بمن  •
 فته   ماي المون تن وال ائرين.

احتياطات الوقاية من العدوى المنقولة بالهواء في سييييييييييا   3-2
 اإلجراءات التي يتوّلد عنها الضبوب 

اللي تلولةد عنها الياااااااااول ا يادة  طر انلقاا ارلبطا بعض اإل راءاا 
فتروراااااااااا كورونا )فترو  كورونا المرااااااااال لةمل  مة اللن راااااااااة الحادة 

(، فترو  كورونا المرااااااة ل لمل  مة الشااااار  األورااااات اللن ةرااااااةالو امة و 
ممل اللناتل ال موي الرغامي واللهواة غتر الباياااااااااااعة وبياااااااااااي الُرغامى 

للهوااااااااة التااااااادوااااااااة  اااااااال اللناتااااااال ولننتر واإلنعااااااااي القةاي الرئوي وا
وينبغي اللومد من  اا  العامةتن في م اا الرعااة  11 ،10القفاااااااااااااباا.

 تةي: الفحاة الذتن ايطةعون باإل راءاا اللي تلولةد عنها الياول بما
د عنهاااا اليااااااااااااااول في غرفاااة  تااادة  • القااااا  بااااإل راءاا اللي تلولاااة

الهواء ال اقاااال عن اللهواااااة، أي لهواااااة طااعاااااة بمعاااادا لاااادفق 
ماناة لمل مريض، أو في غرت رااالبة اليااغت لنطوي  لللراً  160
في الراعة عةى األ ل، مي اللحك  في ال اه  هوائااً  لغتةراً  12عةى 

 9لدفق الهواء عند ارل دا  اللهواة الماكاناكاة؛

اقل  ارااااالعماا  ها  لن    راااااامائي توفر مرااااالوى من الو ااة ال •
المعلماااد من المعهاااد  N95هاااا  اللن   عةى ذلاااك الاااذي توفره  

الوطني لةراااا مة والفااااحة المهناة في الوالااا الملحدة، أو  ها  
المطااااق لمعاااتتر االلحاااد األورو ي، أو ماا اعااادا  FFP2اللن   

وعندما ارااالعمل العامةون في م اا الرعااة الفاااحاة  12، 2لك.ذ
دائًما  ها  لن    رااااامائي أحادي االراااالعماا، ت ل أن تلحققوا 

وير ى م حنة  12من احكا  القناع الماني الرااالنشاااا  ال  يئاا.
أنه اذا كان مرلدي  ها  اللن   لداه شاعر في الو ه )أي لحاة(، 

 12فقد افعل عةاه لركتبه عةى النحو الفحاح؛

 ارلعماا وا ي العتنتن )نناراا وا اة لةعتنتن أو رالر الو ه(؛ •

ذا ارلداء راااااااااااارااتل و  ا اا ننا ة وغتر  • معقمة وطويةة األمما . وا 
كانا الرااااااااارااتل غتر مانعة لةراااااااااوائل، فتنبغي لةعامةتن في م اا 

لةاةل عند االيااط ع  اً  مقاوماً الرعااة الفااحاة أن اراال دموا مئ ر 
بوعماا من الملو ي أن ُلراااااااااال د  فتها كمااا كاترة من الرااااااااااوائل 

 2ُاحلمل أن ل لر  الررااتل الوا اة؛

لوا دتن في الغرفة الى الحد األدنى   ض عدد األشااااااااااااا ا  الم •
 المطةق المطةول لرعااة المريض ودعمه.
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 تطبيق الضوابط اإلدارية -4
والرااااراااا الملعةقة بالو ااة من انلقاا عدوى  2لشاامل اليااوابت اإلدارية

ومكافحله في راااااااااا  الرعااة  (nCoV-2019فترو  كورونا المراااااااال د)
 الحفر: انشاء انى لحلاة وأنشطةالفحاة ما تةي عةى راتل المماا ال 

مرلدامة لةو ااة من العدوى ومكافحلها؛ ولمقتب مقدمي الرعااة لةمريى؛ 
 عدوى ال ها  اللن ري الحادةوويي رااراا بشون اللعرت المبكر عةى 

اللي ُاحلمل أن ارااها فترو  كورونا المرل د؛ ويمان الاحة ال حو  
مراااااااااااال المرض؛ ومني  الم لارية بشاااااااااااكل راااااااااااريي اهدت اللعرت عةى

الرااااما في  رااا  الطوارئ؛ ولوفتر أمامن ل نلنار م فاافااة و اال دحا ، 
لةمرياااااااااااااى الااذتن لنهر عةته  أعراض المرض؛ وع ا المرياااااااااااااى في 
المراااالشاااا ى عةى نحو فااااحاح؛ وياااامان اإلمداد المافي بمعداا الو ااة 
الشاااااا فاااااااة؛ وياااااامان االلل ا  برااااااااراااااااا وا  راءاا الو ااة من العدوى 

 ومكافحلها في  ماي  وانل الرعااة الفحاة.
التييدابير اإلدارييية المتعلقيية بييالعيياملين في مجييا  الرعيياييية  4-1

 الصحية
 لوفتر اللدريل المنارل لةعامةتن في م اا الرعااة الفحاة؛ •

 يمان نربة كافاة من العامةتن لمل مريض؛ •

د لألمراض اللن راااااااة الحادة اتن العامةتن في  • ارراااااااء عمةاة لرفااااااة
م اا الرعااة الفاااااااااااحاة اللي ُاحلمل أن اراااااااااااااها فترو  كورونا 

 المرل د؛

ياامان فه  كل من العامةتن في م اا الرعااة الفااحاة وال مهور  •
 ألهماة اللما  الرعااة الطااة عةى و ه الررعة؛

رفاااااااااااد املماا العامةتن في م اا الرعااة الفاااااااااااحاة ل حلااطاا  •
 حا ة.النموذ اة ولوفتر آلااا اللحرتن حرل ال

 تطبيق الضوابط البيئية والهندسية -5
 13،للعةق هذه اليوابت بالاناة اللحلاة األراراة لمرافق الرعااة الفحاة

في  ماي أر اء مرفق الرعااة  9ولهدت الى ياااامان لوافر لهواة مناراااابة
 الفحاة، في  عن لننتب اتئي منارل.

واحد عةى األ ل وباإليااااافة الى ذلك، تنبغي أن ُللرك مرااااافة  درها ملر 
اتن  ماي المرياااى. وامكن أن ارااااعد كل من ال فااال المكاني واللهواة 
المناراااابة عةى الحد من انلشااااار العدتد من الممرياااااا في المكان الذي 

 14ُلقد  فاه الرعااة الفحاة.
د ااإ راءاا اللننتب واللطهتر الاتئتْتن عةى نحو  وينبغي ياااااااااااااماان اللقتاة

راااااااااااطح الاتئاة بالماء والمننة اا واعد لننتب األ 8ملراااااااااااق وفاااااااااااحاح.
وارلعماا المطهراا المرل دمة عادًة في المرلش ااا )ممل هتاوكةوريا 

وينبغي أن ُتدار كل من غراااااااتل  7الفاااااااودتو ( ا راءْتن فعالْتن وكافتْتن.
 إل راءاا رولتناة مومونة. اً واني الطاخ والن اااا الطااة وفقالم ب  وأ

من العدوى المنقولة بالم مراااااااااة والقطتراا مدة لطاتق احلااطاا الو ااة 
 بالنربة لةمريى المفااتن بعدوى فترو  كورونا المرل د

تنبغي أن ُلطاق االحلااطاا النموذ اة طواا الو ا، كما تنبغي موافةة 
لطاتق احلاااطااا ايااااااااااااااافااة لةو ااااة من العادوى المنقولاة باالم مرااااااااااااااة 

لوافر معةوماااا أد ة  والقطتراا حلى ا ل اااء أعراض المرض. والاااد من
عن نمت انلقاا عدوى فترو  كورونا المراااااااال د كي تلراااااااانى لحدتد مدة 

 االحلااطاا اإليافاة.
 
 
 
 

أ ذ ومناولة العتناا الم لارية المو وذة من المرياااااااى الذتن ُاشااااااالبه في 
 افااله  بعدوى فترو  كورونا المرل د

االرااااااااااااالقفاااااااااااااااءاا تنبغي اعلبااار أن كاال العتناااا اللي لؤ ااذ ألغراض 
، كما تنبغي لةعامةتن في م اا الرعااة الفحاة لمون معداة الم لارية  د

 الذتن تلولون أ ذ العتناا الرااريرية أو مناوللها أو نقةها أن تةل موا الل اماً 
الدااتر الو ااة المعاارية وممارراا الر مة الاتولو اة اللالاة من  فارماً 

 17،16،15ياا.مر  أ ل الحد من احلماا اللعرض لةمُ 
اللومد من أن العامةتن في م اا الرعااة الفااااااااحاة الذتن تلولون  •

ا ارلعمةون معداا الو ااة الش فاة المناربة )وا ي لعتناأ ذ ا
(. لةعتنتن، و ناع طاي، ورااااااااااااار اا طويل األمما ، و  ا اا مم ً 

ذا ُأ ذا العتناا بالباع ا راء تلولةد عنه اليااااااااااااااول، فتنبغي  وا 
لةعامةتن أن ترلدوا  ها  لن    راااااااااااااامائي توفر مرااااااااااااالوى من 

المعلمد  N95الو ااة ال اقل عةى ذلك الذي توفره  ها  اللن   
من المعهد الوطني لةرااااااااااااا مة والفاااااااااااااحة المهناة في الوالااا 

اق لمعاااااتتر االلحاااااد المطااااا FFP2الملحاااادة، أو  هااااا  اللن   
 األورو ي، أو ما اعادا ذلك؛

اللااومااد من أن  ماي العااامةتن الااذي تلولون نقاال العتناااا ماادر ون  •
عةى مماررااا المناولة المومونة وا  راءاا ا الة اللةوث النال  عن 

 7لررل العتناا؛

أماااا  العتناااا المااانعااة وياااااااااااااي العتناااا اللي تنبغي نقةهااا في  •
الم ودة ا تل من فاااااااااااال اغةق  (مانواةالحاوااا الأي )لةلراااااااااااارل 

أي الما  الا رااالاكي الم فااا  لةعتناا ) اإحكا  لوياااي العتنة
، وويااااي مةفااااق احمل اراااا  (اتولو اةاللي لنطوي عةى م اطر 

رفا  نموذ  (الحاواة األولاةأي )المريض عةى حاواة العتنة  ، وا 
 ؛ا ت وايح الم لار مكلوباً طةل 

لرعااة الفاااااااااحاة لةل   بمماررااااااااااا اللومد من أن م لاراا مرفق ا •
الراااااااااااا مة الاتولو اة الم ئمة وشاااااااااااارون النقل وفقًا لنوع المائناا 

 ؛مناوللهااللي ت ري الحاة 

ُنن  األنااتل  عد  اراال دا . لرااةا   ماي العتناا بالتد كةما أمكن •
 ؛الهوائاة في نقل العتناا

ذكر االر  المامل لمل مريض ولاريخ مت ده وار  فترو  كورونا  •
المراال د )المشاالبه فاه( المحلمل بشااكل وايااح عةى نموذ  طةل 

 اري ا  طار الم لار في أرااارع و ا ممكن بون العتنة و الم لار. 
 .نقةها

 
 ةالخارجيالعيادة رعاية توصية بشأن 

لةو ااااااة من العاادوى ومكااافحلهااا لطاتق المبااادئ األراااااااااااااااارااااااااااااااااة  تنبغي
في  ماي مرافق الرعااة الفاااااااااااحاة، بما في ذلك  النموذ اةواالحلااطاا 

فترو  كورونا بالنراااااااابة لعدوى و األولاة.  والرعااةال ار اة  العاادة رعااة
 :، تنبغي اعلماد اللدااتر اللالاةالمرل د

 واللعرةت المبكر؛ل ر  ا •

اراااااااااالعماا ل ها  اللن رااااااااااي و االتدتن و كل من اللركت  عةى ننافة  •
 ة؛عراض اللن راذوي األةمريى لاأل نعة الطااة 

احلااطاا الو ااة من العدوى المنقولة بالقطتراا والم مرة  لطاتق •
 ؛ ماي الحاالا المشلبه فتهاعند رعااة  عةى النحو الرةا 

 أعراضلنهر عةته  اعطااااء األولوااااة لرعااااااااة المرياااااااااااااى الاااذتن  •
 المرض؛

 المرض أعراضلنهر عةته  عندما ُاطةل من المرياااااااااااااى الذتن  •
 م ف  له ؛انلنار تنبغي اللومد من و ود مكان االنلنار، 

اللعرت المبكر عةى األعراض  بشااااااااون وأرااااااااره لمقتب المريااااااااى  •
فاااااحاة الرعااة الومرفق الوا ل لطااقها واالحلااطاا األراااااارااااااة 
 الذي تنبغي اللو ه الاه.
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 شكر ولقدتر
عدوى فترو  أُعدا النرااا ة األفاااةاة من اإلرشااااداا بشاااون الو ااة من 

باللشاااور ومكافحلها  1كورونا المرااال لمل  مة الشاار  األوراات اللن راااة
الشبكة العالماة لةو ااة من العدوى ومكافحلها اللابعة لمننمة الفحة مي 

 وشااااااابكة اللقتا  الراااااااريري لألمراض المرااااااال دة واالرااااااال ابة لهاالعالماة 
شاااااااااارك في كل من وللقد  المننمة بالشاااااااااكر الى و اراء دولتتن آ رين. 

فترو  اعداد ولحدتث ومائق الو ااة من العدوى ومكافحلها في رااااااااااااااا  
 .المرال لمل  مة الشر  األورت اللن راة كورونا

أُعدا هذه الوماقة باللشااااااااااااااور مي الشااااااااااااابكة العالماة لةو ااة من العدوى و 
وللقد  . ومكافحلها اللابعة لمننمة الفاااحة العالماة و اراء دولتتن آ رين

المننمة بالشاكر الى األشا ا  اللالاة أراماؤه  عةى عمةاة االرالعراض 
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Prevention, Atlanta, USA. 

• Moi Lin Ling, Director, Infection Control Department, 
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Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) 

• Fernando Otaiza O’Rayan, Head, National IPC Program 
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School of Public Health, University of Hong Kong, Hong 
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 المرا ي
أمناااء الرعااااااة الفاااااااااااااحاااة لحاااالا ومكااافحلهااا الو ااااااة من العاادوى  -1

عدوى فترو  كورونا المراااااااااااااال بالمحلمةة أو المؤكدة اإلفاااااااااااااابة 
ممادئاة ارشااااااداا :لمل  مة الشااااار  األورااااات اللن رااااااة في  ة، محدة

مننماااااااة الفاااااااااااااحاااااااة  :.  نتب2019 أملو رلشااااااااااااارين األوال 
 )باإلنكةت ية(  2019 ؛العالماة

WHO/MERS/IPC/15.1 Rev. 1 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652  

 (.2020كانون المانيل تناتر  17ل  االط ع في ) 
اللي  د لرااااااال الو ااة من العدوى بومراض ال ها  اللن رااااااي الحادة  -2

ومكااافحلهااا في م اااا الرعااااااة الفاااااااااااااحاااة: المبااادئ  أو ئااة و وائح
مننمة الفاااااااااااااحة العالماة.  نتب: مننمة الفاااااااااااااحة اللو تهاة ل
 )باإلنكةت ية(  2014العالماة ؛ 

 (10665/112656/ http://apps.who.int/iris/،  لاا  االطاا ع
 (.2020كانون المانيل تناتر  17 في

األراااااااراااااااة لارام  الو ااة من  العنافاااااارلو تهاة بشااااااون المبادئ ال -3
مرافق  الوطني ومراااااالوى  مراااااالوى الالعدوى ومكافحلها عةى حاالا 

الحادة.  نتب: مننمة الفااحة لةحاالا المرياااة الرعااة الفااحاة 
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