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 معلومات أساسية 

األهداف والمبادئ التوجيهية واالستراتيجيات الخاصة بتخفيف اآلثار المجتمعية غير الدوائية النتقال عدوى  تصف صفحة الموقع اإللكتروني 
(، وسلطات الصحة العامة غير الوطنية، وغيرها من  MoI(، ووزارة الداخلية ) MoHالتي يمكن اعتمادها من قِبل وزارة الصحة ) 19-كوفيد

بالروابط والمراجع  19-العملي إجراءات التأهب واالستعداد لتخفيف االنتقال المجتمعي لفيروس كوفيد ويرد في هذا اإلطار الشركاء المنفذين.
وبالرغم من أن بعض أجزاء هذا اإلطار خاصة بجميع البيئات، إال أن   الخاصة باإلرشادات الخاصة باألوساط والمجتمعات المحلية المحددة.

 موارد. التركيز ينصب أكثر نحو البيئات منخفضة ال

 تخفيف اآلثار المجتمعية 

هي إجراءات يتم اتخاذها للحد من سرعة انتشار األمراض المعدية ولحماية جميع األشخاص، وخاصةً مجموعة   تدابير تخفيف اآلثار المجتمعية

الهدف من تطبيق   والمجموعات المتضررة بطريقة غير مناسبة، والعّمال األساسيين.  األكثر عرضةً لإلصابة بأمراض خطيرة،األشخاص 

عن طريق المجتمع هو الحد من انتقال العدوى بشكل عام مع الحد من    19-استراتيجيات التخفيف في الدول التي تواجه انتقال فيروس كوفيد

قتصادية السلبية لالستراتيجيات مثل العزل، أو الحجر الصحي، أو إغالق الشركات أو المدارس واألماكن العامة  اآلثار االجتماعية أو اال 

 األخرى. 

وستساهم الحكومات، واألفراد، والمجتمعات المحلية، والشركات، ومقدمي الرعاية في استراتيجية تخفيف اآلثار المجتمعية للحد من معدالت  
وينبغي على الدول مراعاة تدابير تخفيف   19-يات واآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد اإلصابة باألمراض والوف

 في األوساط المجتمعية.  19-اآلثار المجتمعية واختيار التدابير التي يجب اتخاذها للتأهب لالستجابة النتقال عدوى فيروس كوفيد

 لمجتمعي:وتتضمن عالمات استمرار االنتقال ا

 مع عدم مخالطتها بحاالت مصابة أخرى.  19-اكتشاف حاالت مصابة بفيروس كوفيد •
 وجود أكثر من ثالثة أجيال انتقلت إليهم العدوى محليًا.  •

 يستند إجراء تدابير تخفيف اآلثار المجتمعية إلى: 

 حث المسؤولية الشخصية على اتباع اإلجراءات الموصى بها •
الحكومة والمجتمع المحلي للتأكد من حصول األشخاص على المعلومات والموارد المطلوبة التباع اإلجراءات الموصى  إبراز مسؤولية  •

 بها 
ضمان اتخاذ الحكومة، والمؤسسات المجتمعية )مثل: المدارس، ودور العبادة، واألسواق، ومقدمي خدمات رعاية األطفال(، والشركات،   •

بها، مع التركيز على اإلجراءات التي تحمي األشخاص األكثر عرضةً لإلصابة بأمراض خطيرة، وأولئك  واألسر اإلجراءات الموصى 
 المتضررون بطريقة غير مناسبة، والمستجيبون األوائل 

  التركيز على األماكن التي توفر بنية تحتية أو خدمات حيوية للحد من خطر تعطيلها •
 اإلمكان تقليل االضطرابات في الحياة اليومية، قدر  •
 تعديل التدخالت المدعومة بواسطة برامج الصحة العامة الحالية لتلبية االحتياجات الفورية لعملية التخفيف  •
تعزيز مسؤولية الحكومة والمجتمع المحلي عن فرض سياسات خاصة باألوساط المجتمعية والمجموعات السكانية مؤيدة لإلجراءات   •

 الموصى بها 

 

 

 المبادئ التوجيهية

 

باألشخاص غير المصابين، أو   19-جهود تخفيف اآلثار المجتمعية إلى تقليل معدل اتصال األشخاص المصابين بفيروس كوفيدتهدف  •

كلما زادت تفاعالت األشخاص ببعضهم   الحد من احتمالية اإلصابة بالعدوى إذا تم االتصال بين األشخاص المصابة وغير المصابة. 

 . 19-سافة أقل ودام لفترة أطول زاد خطر انتشار كوفيد البعض وكلما كان التفاعل في نطاق م

لذلك ستختلف استراتيجيات التخفيف المناسبة وسيمكن زيادتها أو خفضها، تبعًا لعلم األوبئة، وخصائص   يتميز كل مجتمع عن اآلخر؛  •
 المجتمع، والقدرة في مجاالت الصحة العامة. 

ويجب على القيادة مراعاة الفئات األكثر   مراعاة جميع جوانب المجتمع التي قد تتأثر. يمكن للقيادة اختيار إجراءات مناسبة لتنفيذها بعد •
عرضةً لإلصابة بأمراض خطيرة وأولئك األكثر عرضة لآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية الستراتيجيات التخفيف لضمان سالمتهم  

 ورفاهيتهم االجتماعية. 

خارج الموارد منخفضة المناطق في المجتمعية 19-كوفيد آثار تخفيف تدابير  تنفيذ عمل إطار  

الأمريكية  المتحدة الولايات  

Accessible version: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/community-mitigation-measures.html 
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وتعتبر خطط الطوارئ المفعلة التي تتطلب وجود آليات السلطات أو آليات   سلطات قانونية.قد يتطلب تنفيذ تدابير التخفيف وجود  •
 التنسيق اإلضافية حاسمة لتنفيذ تدخالت التخفيف الموصى بها. 

وينبغي أن   يمكن أيًضا توسيع نطاق استراتيجيات التخفيف أو خفضها، طبقًا لما هو ممكن وعملي وقانوني في حالة التطور المحلية. •
تؤدي أي عالمة على وجود مجموعة من الحاالت الجديدة أو إعادة ظهور انتقال مجتمعي على نطاع أوسع إلى إعادة تقييم استراتيجيات  

 تخفيف اآلثار المجتمعية واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التخفيف يحتاج إلى تغيير وكيفية القيام بذلك. 
الحجر الصحي أو البقاء في المنزل، يجب على الحكومات تحديد سبل لضمان إمكانية حصول  في الحاالت التي يتم فيها فرض  •

 األشخاص على األمان، والرعاية الصحية، والغذاء، والماء، ومستلزمات النظافة الصحية والعامة، والخدمات الالزمة. 

 

 

 األوساط المجتمعية والمجموعات السكانية التي يجب مراعاتها
 

ومن   .يمكن للقيادة الوطنية وغير الوطنية أن تستهدف تدابير تخفيف اآلثار المجتمعية لألوساط المجتمعية والمجموعات السكانية ذات األولوية 
 أمثلة األوساط المجتمعية والمجموعات السكانية المحددة التي قد تتطلب اعتبارات وتخطيط خاص ما يلي: 

 األوساط المجتمعية 

 األسر )في المدن والريف(  •
 المناطق العشوائية  •
 مخيمات النازحين  •
 السكان المشردين •
 المدارس أو مقدمي خدمات رعاية األطفال  •
 )الرسمية وغير الرسمية( أماكن العمل  •
 مناطق التجمعات )الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك مصادر المياه العامة، ومراكز النقل، واألسواق، ودور العبادة(  •
 السجون وغيرها من األماكن المغلقة )دور األيتام، ومؤسسات ذوي اإلعاقة البدنية أو اضطرابات الصحة الذهنية( •

 المجموعات السكانية 

 

 ّكان الذين ال مأوى لهم أو المشردين الس •

 القوى العاملة في البنية التحتية الحيوية )بائعو المياه، مشغلو سوق األغذية، عمال النظافة(  •

 المدرسون والمعلمون •

 مقدمو الرعاية للمسنين أو للضعفاء  •

 العاملون في القطاع الصحي  •

 المجموعات األكثر عرضةً لإلصابة بأمراض خطيرة  •

 

 ي يجب مراعاتها عند تحديد استراتيجيات تخفيف اآلثار المجتمعية العوامل الت

 
 علم األوبئة 

 

 • مستوى انتقال العدوى وديناميكيات المرض 

 • عدد مرات التفشي، وأماكن وجودها )مثل المدارس وأماكن العمل(، ومصادرها )مثل مناطق التجمعات والفعاليات( 

 الرعاية الصحية أو غيرها من البنية التحتية الحيوية أو الخدمات • تأثير تفشى العدوى على تقديم 

 في المجتمعات المحلية المحيطة، والمقاطعات، والدول المجاورة  19-• علم أوبئة فيروس كوفيد

 

 
 

 

والمرض به وينبغي إدراجه كجزء ضمن   19-يعد اللقاح، إذا كان متوفًرا، استراتيجية ضرورية لمنع انتقال كوفيد

 الشاملة.  19-استراتيجية تخفيف آثار كوفيد



 

 

 خصائص المجتمع المحلي 

 

 • حجم المجتمع وكثافته السكانية 

 ت الصحة العامة• مستوى المشاركة المجتمعية والدعم العام من أجل مبادرا

 • حجم المجموعات السكانية المتضررة بشكل غير مناسب وخصائصهم

 • إمكانية الحصول على الرعاية الصحية 

 • إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي 

 • وسائل النقل )العامة أو المشي( 

 • الفعاليات الضخمة المخطط لها أو التجمعات الجماهيرية 

 مدى اتصال المجتمع بالمجتمعات أو الدول األخرى )مثل مراكز النقل، أو األسواق، أو المراكز الصناعية(• 

 

 القدرة في مجاالت الرعاية الصحية 

 

 • القوى العاملة في القطاع الصحي 

 • عدد مرافق القطاع الصحي )بما في ذلك المرافق المساعدة( 

 بروتوكوالت وأهلية االختبارات( • حجم نشاط االختبارات )بناًء على 

 • القدرة على توفير العناية المركزة 

 • توفير معدات الحماية الشخصية 

 

 القدرة في مجاالت الصحة العامة 

 

 • القوى العاملة في قطاع الصحة العامة

 • القدرة على إجراءات االختبارات )المواد، والمعدات، والموظفون( 

 ات التخفيف• توفير موارد لتنفيذ استراتيجي 

 • القدرة على مراقبة وتقييم تنفيذ االستراتيجيات وأثرها

 • توفير الدعم من الوكاالت الحكومية والمنظمات المشاركة األخرى 

 

 سيناريوهات انتقال العدوى 

 
 العدوى التالية: سيتعين على الدول أو المناطق غير الوطنية االستجابة السريعة إلى واحدة أو أكثر من سيناريوهات انتقال 

 عدم وجود حاالت مصابة  •
 وجود حالة مصابة أو أكثر، واردة من الخارج أو تم اكتشافها محليًا )حاالت فردية(  •
مجموعات من الحاالت المصابة المرتبطة جميعها حسب الوقت، والموقع الجغرافي، والتعرض المشترك لتفشي المرض وانتقاله محليًا   •

 المجتمعي( )االنتقال 

، والمناطق  19- أن العديد من المناطق التي تبدو ذات مستويات منخفضة من انتقال كوفيد 19-قد أثبتت التجارب العالمية على فيروس كوفيد 

ة  التي تطبق استراتيجيات االختبارات الصارمة المركزة على المصابين بأعراض عدوى الجهاز التنفسي قد تكشف عن انتقاالت مجتمعية أساسي 

ومن الضروري أن تتأهب   وقد يؤدي هذا السيناريو إلى تطور سريع في زيادة االنتقال المجتمعي وعدم القدرة على السيطرة عليه.  إضافية.

بمجرد تحديد الحاالت المصابة،   الدول بقوة لسيناريوهات انتقال العدوى المستقبلية، حتى وإن كانت تواجه حاليًا انتقال مجتمعي منخفض جًدا.

نبغي أن تكون وزارات الصحة، وسلطات الصحة العامة دون الوطنية، وغيرها من الشركاء المنفذين متأهبة لالستجابة السريعة لمستويات  ي 

 ( WHOالُمعتَمدة من منظمة الصحة العالمية ) وترد أدناه سيناريوهات انتقال العدوى،  انتشار المرض المختلفة. 

 
 مستوى تخفيف اآلثار  خصائص ووصف المجتمع المحلي مستوى االنتقال المجتمعي 

يوًما  28لم يتم اكتشاف أي حاالت مصابة لمدة  عدم وجود حاالت مصابة  السيناريو األول:
  على األقل )ضعف الحد األقصى

مما يعني  لفترة الحضانة( من قِبل نظام رصد قوي.
أن احتمالية وجود خطر إصابة عامة السكان 

 بالعدوى مقارب للصفر. 

تخفيف منخفض )تقديم المواد اإلرشادية والتعليمية،  
 خفيف( وتحديث استراتيجيات الوقاية والت

وجود حاالت مصابة واردة من  السيناريو الثاني:
 الخارج أو فردية

يوًما  14تم اكتشاف حاالت مصابة في آخر 
وجميعها واردة من الخارج، أو فردية )على سبيل 

المثال، مصابة من مختبر أو من حيوان(، أو 
مرتبطة بحاالت مصابة واردة من الخارج أو 

تخفيف متوسط )الحث على التباعد االجتماعي 
وتدابير السيطرة على مصدر العدوى في األماكن 

 العامة، والبدء في أنشطة تتبع المخالطين( 

https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19


 

 

فردية، مع عدم وجود دالالت واضحة على اإلصابة 
  بالعدوى بشكل أكبر 

  مما يعني انخفاض خطر إصابة عامة  محليًا.
 جة.السكان بالعدوى ألدنى در

يوًما  14تم اكتشاف حاالت مصابة في آخر  مجموعات من الحاالت المصابة  السيناريو الثالث:
وتقتصر غالبًا على مجموعات الحاالت المصابة  

المحددة جيًدا والتي ال ترتبط بشكل مباشر بالحاالت  
المصابة الواردة من الخارج، لكن ترتبط جميعها  

حسب الوقت، والموقع الجغرافي، والتعرض 
ويُفتَرض وجود عدة حاالت مجهولة   لإلصابة.

ر إصابة مما يعني انخفاض خط  الهوية في المنطقة. 
اآلخرين في المجتمع إذا تم تجنب التعرض لهذه  

 المجموعات. 

تخفيف متوسط )الحث على التباعد االجتماعي 
وتدابير السيطرة على مصدر العدوى في األماكن 

 العامة، والبدء في أنشطة تتبع المخالطين( 

  االنتقال المجتمعي السيناريو الرابع:
 المستوى األول

من حاالت اإلصابة  ضمعدل منخفتم اكتشاف 
يوًما، ومنها  14المتفرقة بشكل واسع محليًا في آخر 

حاالت كثيرة غير مرتبطة بأي من المجموعات 
  الُمحدَّدة.

وقد يتركز انتقال العدوى في مجموعات سكانية  
مما يعني انخفاض خطر إصابة عامة  فرعية معينة.

 السكان بالعدوى.

األماكن تخفيف كبير )فرض ارتداء القناع في  
العامة، وغلق المدارس أو اعتماد التعليم عن بُعد، 

وفتح الشركات التجارية األساسية/الضرورية 
 فحسب( 

من حاالت اإلصابة  معدل متوسطتم اكتشاف  المستوى الثاني
يوًما،  14المتفرقة بشكل واسع محليًا في آخر 

وانخفاض تركيز انتقال العدوى في مجموعات  
مما يعني انخفاض متوسط في   سكنية فرعية معينة.

 خطر إصابة عامة السكان بالعدوى. 

تخفيف كبير )فرض ارتداء الكمامة في األماكن 
العامة، وغلق المدارس أو اعتماد التعليم عن بُعد، 

وفتح الشركات التجارية األساسية/الضرورية 
 فحسب( 

 

من حاالت اإلصابة  معدل مرتفعتم اكتشاف  المستوى الثالث 
 يوًما. 14المتفرقة بشكل واسع محليًا في آخر 

وانتشار انتقال العدوى بشكل واسع وعدم تركيزه 
مما يعني ارتفاع  في مجموعات سكانية فرعية.

 خطر إصابة عامة السكان بالعدوى. 

تخفيف كبير )فرض ارتداء القناع في األماكن 
عن بُعد،  العامة، وغلق المدارس أو اعتماد التعليم

وفتح الشركات التجارية األساسية/الضرورية 
 فحسب( 

 

من حاالت اإلصابة   جًدا معدل مرتفعتم اكتشاف  المستوى الرابع 
مما   يوًما. 14المتفرقة بشكل واسع محليًا في آخر 

يعني ارتفاع خطر إصابة عامة السكان بالعدوى 
 ألقصى درجة.

 تدابير فرض مالزمة المنزل 

 

 تخفيف اآلثار المجتمعية حسب السيناريوهات الوبائية أنشطة 
 

 خطط العمل المجتمعية 

 

يمكن لمجموعة واسعة من المجموعات المجتمعية )مثل المنظمات الدينية، والوحدات السكنية، والشركات التجارية( أن تضع خطط عمل  

ويشمل ذلك وضع خطط لتوفير الخدمات واإلمدادات   سيناريوهات انتقال العدوى.مجتمعية لتقديم إرشادات خاصة باألوساط المجتمعية لمختلف 

  عند اتخاذ تدابير منع االتصال الوثيق والتجمعات، والحد من السفر، وغيرها من التدابير ذات الصلة.

 

 أثناء جميع سيناريوهات انتقال العدوى

االجتماعي، وضمان توفير اإلمدادات، واالعتبارات الخاصة  ينبغي وضع خطط عمل خاصة باألوساط المجتمعية )مثل التباعد  •

 . 19-للسكان األكثر عرضة لإلصابة( في حالة انتشار المرض أو تعطل األنشطة اليومية بسبب كوفيد

 

 أثناء السيناريو الثاني، والثالث، والرابع

 ة. ينبغي تنفيذ خطط العمل الموضوعة وتعديلها بناًء على الوضع الوبائي حسب الحاج •

ينبغي تقديم إرشادات حول توفير الخدمات واإلمدادات )مثل، الرعاية الطبية، والغذاء، والماء( لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة   •

 بأمراض خطيرة عند الحد من االتصال الوثيق والتجمعات. 

وتاريخ التعرض( لألشخاص الذين  ينبغي عمل فحص )لدرجة الحرارة، وأعراض الجهاز التنفسي، وفقدان حاسة الشم والتذوق،   •

 يدخلون األوساط المجتمعية. 

 ينبغي الحد من السفر غير الضروري )السفر ألغراض شخصية أو عمل(.  •

ينبغي الحد من التجمعات أو الفعاليات المجتمعية والتأقلم على إيقاف األنشطة الروتينية )إيقاف المدارس، والعمل، والشركات   •

 المسؤولين الرسميين المحليين. التجارية( وفقًا إلرشادات 

 

 



 

 

 أثناء السيناريو الرابع )جميع المستويات( 

 ينبغي إلغاء السفريات والتجمعات البشرية غير الضرورية.  •

 ينبغي الحد من أو تقييد أعداد األشخاص المسموح لهم بزيارة األوساط المجتمعية )مثل األسواق، ومراكز النقل(.  •

ات )الرعاية الطبية، والغذاء، والماء( لألشخاص المالزمين للمنزل أثناء الحد من االتصال الوثيق أو  ينبغي تقديم الخدمات واإلمداد •

 التجمع في األوساط المجتمعية والتعرض لإلصابة. 

 

 التدابير الوقائية الشخصية 

 

  التدابير الوقائية الشخصيةوذلك باتخاذ  19-تعتبر أفضل طريقة لمنع انتشار المرض هي تجنب التعرض للفيروس الذي يسبب عدوى كوفيد

،  بشكل صحيحاليدين وغسل  ارتداء القناعوينبغي تقديم إرشادات حول كيفية  مثل غسل اليدين، وارتداء القناع، والتباعد االجتماعي، والتهوية.

وينبغي أن تحث الحكومة أفراد المجتمع على استمرار   راد المجتمع بكيفية الحضور اآلمن للتجمعات الصغيرة والفعاليات الكبيرة. وإبالغ أف

  ممارسة التدابير الوقائية الشخصية أثناء جميع سيناريوهات انتقال العدوى. 

 

 أثناء جميع سيناريوهات انتقال العدوى

 ر الوقائية )مثل غسل اليدين، وارتداء القناع، والتباعد االجتماعي، والتهوية( ينبغي تقديم إرشادات حول التدابي  •

 

 أثناء السيناريو الثاني، والثالث، والرابع

  ينبغي تنفيذ تدابير التباعد االجتماعي، بما في ذلك الحد من التجمعات الكبيرة وتغيير الجداول لتقليل االزدحام. •

سيطرة على مصدر العدوى )ارتداء القناع( ومراعاة فرض اتخاذ هذه التدابير في األوساط  ينبغي تقديم إرشادات حول تدابير ال •

 المجتمعية العامة. 

ينبغي الحث على إقامة كل من التجمعات   ينبغي تقديم إرشادات حول التهوية المناسبة في األماكن المغلقة لتقليل خطر انتقال العدوى.  •

 ا أمكن.الصغيرة والكبيرة في الهواء الطلق كلم

 للمرضى.  الرعاية المنزليةينبغي تقديم إرشادات حول  •

 

 ( والتنظيف WASHالماء، والصرف الصحي، والنظافة الصحية )

 

ينتشر في المقام األول من خالل رذاذ الجهاز التنفسي، إال أن انتقال العدوى ما زال يحدث عن   19-بالرغم من أن الفيروس الذي يسبب كوفيد

ومن الضروري وصول الماء النظيف بصورة مستمرة وآمنة في كل مراحل انتقال العدوى ألفراد المجتمع  طريق لمس األسطح المشتركة. 

مدادات في مراحل انتقال العدوى بصورة منخفضة، ومشاركة اإلرشادات مع  ينبغي توفير اإل وذلك ألغراض غسل اليدين وتنظيف األسطح.

في كل  والتنظيف ينبغي ممارسة غسل اليدين  المجتمع لضمان الوصول إلى الخدمات والسلع الحكومية الالزمة لغسل اليدين وتنظيف األسطح. 

 .الخاصة و العامة من األوساط المجتمعية 

 

 أثناء جميع سيناريوهات انتقال العدوى

 والصابون، ومستلزمات التنظيف.  ينبغي تحديد آليات تزويد العامة بالماء، •

 ينبغي تحديد المجتمعات المعرضة للخطر وضمان تزويدهم بالمستلزمات لدعم تنفيذ تدابير غسل اليدين.  •

ينبغي تقديم إرشادات حول تنظيف األسطح الملموسة بشكل متكرر وأهمية ضمان توفير الماء، والصابون، وإمدادات التنظيف   •

 بسهولة. 

 

  الثاني، والثالث، والرابعأثناء السيناريو 

 ينبغي إعطاء األولوية لتوفير مستلزمات غسل اليدين والتنظيف للعامة.  •

 ينبغي توفير إرشادات حول تأسيس مرافق لغسل اليدين.  •

 ينبغي إلزام كل األشخاص بغسل أيديهم قبل الدخول إلى األوساط المجتمعية.  •

 ينبغي تنظيف األوساط المجتمعية بالكامل.  •

 ينبغي تقديم إرشادات حول كيفية تنظيف المنزل عند مرض أحد أفراده.  •

 

 تتبع المخالطين 

 

وستعتمد ضرورة   المحتمل تعرضهم لشخص مريض. على الحد من تفشي الفيروس وذلك بتحديد األشخاص  استراتيجية تتبع المخالطينتساعد 
قد تكون برامج تتبع  المرض.  على األوساط المجتمعية وذلك لتتماشى مع الوباء الحالي في ظل تطور تفشي  تعديل برامج تتبع المخالطين

قد يلزم توجيه موارد تتبع المخالطين نحو   المخالطين مجدية أكثر عند وجود حاالت إصابة قليلة أو عدد محدود من المجموعات المصابة. 
مان نجاح برامج تتبع تعد ثقة المجتمع أمًرا ضروريًا لضاألوساط المجتمعية ذات األولوية الكبيرة، وذلك عند ارتفاع عدد حاالت اإلصابة. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/how-to-wear-take-off-mask.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/home-based-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/operational-considerations-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/operational-considerations-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/operational-considerations-contact-tracing.html


 

 

وفي ما يلي   . 19-أمًرا ضروريًا لنجاح تنفيذ برامج تتبع المخالطين الخاصة بجائحة كوفيد تأييد المجتمع، والمشاركة الفعالة  يعتبر  المخالطين.
 برامج تتبع المخالطين اعتبارات حول حاالت تنفيذ

 أثناء جميع سيناريوهات انتقال العدوى

 ينبغي تعيين وتدريب موظفين لتنفيذ أنشطة تتبع المخالطين.  •

 ينبغي إعداد إرشادات عن مراقبة االتصال الوثيق وتنفيذ الحجر الصحي والعزل.  •

 والمراقبة، وتوفير موظفين إضافيين. ينبغي تحديد أساليب لتحسين تتبع المخالطين عن طريق جمع البيانات المبسطة،   •

 ينبغي تنفيذ برامج تتبع المخالطين واإلشراف على المخالطين ومراقبتهم كما هو موصى به في إرشادات وزارة الصحة.  •

 ينبغي مراقبة المخالطين بشكل وثيق عن طريق بذل جهود مالئمة للثقافة والمجتمع.  •

 تُشفى الحاالت بالكامل. حتى المؤكد إصابتها من المختبر  19-كوفيدينبغي عزل حاالت اإلصابة بفيروس  •

 

 أثناء السيناريو الرابع )جميع المستويات( 

األوساط المجتمعية ذات مستوى الخطورة المرتفع )البنية التحتية الحيوية،  ينبغي ترتيب أولويات أنشطة تتبع المخالطين وموارد  •
 والسكان األكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة(. 

 

 

 المدارس وأماكن العمل 

 

وذلك بسبب اتصال األشخاص من مختلف األسر المعيشية لفترات    19-تتعرض المدارس وأماكن العمل لخطر أكبر النتقال عدوى كوفيد

وأماكن العمل للحفاظ على سالمة أفراد المجتمع مع استمرارية تلبية االحتياجات التعليمية    األنشطة في المدارسوينبغي مراعاة تعديل  طويلة.

، بما في ذلك ارتداء القناع، وزيادة التهوية،  19-الداعمة لعملية تخفيف انتقال فيروس كوفيد كما ينبغي أيًضا تنفيذ االحتياطات  واالقتصادية.

 والتباعد االجتماعي، وإقامة األنشطة في الهواء الطلق كلما كان ذلك ممكنًا.

 

 أثناء جميع سيناريوهات انتقال العدوى

ب إلى المدارس أو أماكن العمل فور شعورهم بالمرض بأي نوع  ينبغي تثقيف أفراد المجتمع حول أهمية مالزمة المنزل وعدم الذها  •

 من األعراض. 

 ينبغي تثقيف اإلداريين حول أهمية اإلجازات المرضية وتوفير أنظمة التعلم عن بُعد أو العمل من المنزل، كلما كان ذلك ممكنًا.  •

 

  أثناء السيناريوهين الثالث والرابع

 عمليات اإلغالق قصيرة المدى )من أجل عمليات التنظيف، والتعقيم، وتتبع المخالطين، حسب الحاجة(. ينبغي تقديم إرشادات لتنفيذ  •

ينبغي توجيه اإلداريين إلى تنفيذ أنظمة التعليم عن بُعد أو العمل من المنزل، كلما كان ذلك ممكنًا، لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة   •

 معيشية أو أفراد من األسر أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة. بأمراض خطيرة أو أولئك الذين لديهم أسر 

 

 أثناء السيناريو الرابع )جميع المستويات( 

 ينبغي توجيه اإلداريين إلى تنفيذ عمليات إغالق أوسع أو طويلة المدى.  •

أو ضمان تطبيق تباعد اجتماعي  ينبغي توجيه اإلداريين إلى تنفيذ أنظمة التعلم عن بُعد والعمل من المنزل، كلما كان ذلك ممكنًا،  •

 مناسب بين الموظفين في أماكن العمل الضرورية. 

ينبغي توجيه اإلداريين إلى توفير إجازات مرنة أو تحديد مواعيد تناسب جدول أعمال أولئك الذين يحتاجون مالزمة المنزل بسبب   •

 إغالق المدارس أو فصول رعاية األطفال، أو لرعاية المسنين أو المرضى. 

 

 لموارد ا

 موارد مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها: 

ية لتوصيات الصحة العامة لألشخاص الذين تلقوا اللقاح كامالً | مراكز مكافحة األمراض  األساس المنطقي واألدلة األساس الموجز العلمي: •
 والوقاية منها 

 
 موارد منظمة الصحة العالمية: 

 | منظمة الصحة العالمية  19- الحاسمة األهمية للتأهب واالستعداد واالستجابة لكوفيداإلجراءات  •

 لعالجي لمخالطيهم | منظمة الصحة العالمية بأعراض معتدلة والتدبير ا 19-الرعاية المنزلية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد •

  | منظمة الصحة العامة  19-يدالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية أثناء االستجابة لكوف •

 19-الجتماعية في سياق جائحة كوفيداالعتبارات المتعلقة بتنفيذ وتكييف تدابير الصحة العامة والتدابير ا  •

 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_tracing-Community_engagement-2021.1-eng
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Ffully-vaccinated-people.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Ffully-vaccinated-people.html
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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