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 مر�ز عمل�ات الطوارئ �المستشفى، تحدید 1-1
 بوسائل اتصال جیدة األداء.  لطوارئ على مستوى المستشفى ومجهزمعد لعقد وتنسیق أنشطة االستجا�ة ل  معین �كون مكان تحدید  

    

     المستشفى.  داخل واالستقصاءعن األنشطة المتعلقة �اإلنذار الم�كر  الكاملة ول�ة  ئالمستشفى یتولى المس�تعیین أخصائي و�ائ�ات  1-2
     . التى تقدمها  األولو�ةحسب جم�ع خدمات المستشفى  � إعداد قائمة 1-3
     في جم�ع األوقات وتحت أي ظرف من الظروف. منشأتكقدمها تتحدید والحفاظ على خدمات المستشفى التي �جب أن  1-4
     ة فعال والخروج منها دخول المستشفىمعاییر تفعیل  1-5
، وتحدید أولو�ات المرضى  اإلكلین�كيالفرز  توافر العلم  لدى �افة الموظفین واصحاب المصلحة المعنیین من �افة القرارات الصادرة �شان    تأكد من ال 1-6

الحاالت وعلم  ، والس�اسات المتعلقة �إدارة  بیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، وتدا)المعدلة  والخروج منها  دخول المستشفىمعاییر    :(على سبیل المثال
 .ألو�ئة في المستشفىا
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     بروتو�ول فرز یهدف إلى ضمان التعرف على حاالت عدوى الجهاز التنفسي الحادة. وضع 2-1
     بدعم من الموظفین المدر�ین.  وذلك الرعا�ة الصح�ة �افة منشاتة فرز جیدة التجهیز عند مدخل إنشاء محط 2-2
     ات الفرز حسب تعر�ف الحالة  استب�ان احدث استخدام البدء في 2-3
     . قبل اتخاذ اى اجراءات �شانهم  لعاملون في الرعا�ة الصح�ةل  ذ�رهابأعراض    اى  الفتات في األماكن العامة لتذ�یر المرضى الذین �عانون من  وضع 2-4
  وآمنة �جب أن تكون المنطقة جیدة التهو�ة و ألفراد الذین �عانون من أعراض تنفس�ة و/ أو حمى. خاصة فقط �ا د منطقة انتظار وفحص یحدت 2-5

 . بهامرور  و�نخفض معدل 
    

     عن اإلشراف على جم�ع عمل�ات الفرز.  �كون مسئوالتعیین مشرف فرز  2-6
من     )COVID-19یروس �ورونا (�فمتر واحد بین األسرة �غض النظر عما إذا �ان �شت�ه في إصا�ة المرضى  ال تقل عن  تأكد من وجود مسافة  ال 2-7

 . عدمه 
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، واإلحالة،  التحو�ل الداخلي�ذا ، و المرضى للمستشفى وخروج في دخولتنفیذ استرات�ج�ة المستشفى  �شان،سیق مع السلطات الصح�ة الوطن�ة التن 3-1
 ، �ما یتماشى مع المعاییر ذات الصلة والبروتو�والت التشغیل�ة. عدوى الجهاز التنفسي الحادةمرضى  وخروج

    



     المؤ�دة.مع الحاالت الحاالت المشت�ه بها   حدوث اتصال بینتجنب  3-2
یروس  �فالمرضى المشت�ه في إصابتهم �افة ، �جب تجم�ع منفصلةعندما ال تتوفر غرف و جیدة التهو�ة.  منفصلة�جب وضع المرضى في غرف  3-3

 . فى غرفة منفصلة ) COVID-19كورونا (
    

-COVIDیروس �ورونا ( �ف�غض النظر عما إذا �ان �شت�ه في إصا�ة المرضى  و�عضها متر واحد بین األسرة ال تقل عن تأكد من وجود مسافة 3-4
 . من عدمه )19

    

تؤدى الى الى ازد�اد فرصة  اخرى مصاح�ةأمراض  والتي تعاني من) COVID-19یروس �ورونا (�ف المصا�ة حاالتلدخول المستشفى ل یتم 3-5
 . )COVID-19یروس �ورونا (فل  ممیتالحاد أو المسار ال   الوصول الى

    

مة  ئ التي تتطلب رعا�ة دا) و COVID-19یروس �ورونا (�ف المصا�ةلقبول حاالت عدوى الجهاز التنفسي الحادة وفر�ق طبي أسرة  یرضمان توف 3-6
مسار  ال تؤدى الى ازد�ادفرصة الوصول الى  ُ�عرف أنها، التي ، �غض النظر عن األمراض المصاح�ةمنتظمة للعالمات الحیو�ةو  ومراق�ة مستمرة 

   .)COVID-19یروس �ورونا (فل  ممیتالحاد أو ال

    

جفاف أو  حدوث المراق�ة المستمرة للعالمات الحیو�ة (مثل درجة الحرارة وضغط الدم والن�ض ومعدل التنفس ومستوى الوعي والعالمات السر�ر�ة ل 3-7
 أو تحلیل غازات الدم). داألكسجین (ق�اس التأكسمة) وتش�ع صد

    

تم تر�یب أنبوب القص�ة الهوائ�ة لهم من اجل  یالذین ضمان توافر األكسجین ووسائل دعم الجهاز التنفسي، فضال عن التخدیر الكافي للمرضى  3-8
 . التنفس

    

     . واالتصال من الرذاذ �ةاالحتراز حت�اطات التطبیق الزوار اتأكد من الو لمرضى. للدعم من س�قدم اقصر الزائر�ن على   3-9
     جم�ع األشخاص الذین یدخلون غرفة المر�ض، �ما في ذلك جم�ع الموظفین والزوار. عداد سجل تحفظ ف�ه الب�انات الخاصة �ا  3-10
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     منطقتهم ما لم �كن ذلك ضرورً�ا من الناح�ة الطب�ة. تجنب نقل المرضى خارج غرفتهم أو  4-1
لتاكید  ، وااآلخر�ن والزوار إلى الحد األدنىالموظفین والمرضى االحتكاك مع استخدم طرق النقل المحددة مس�ًقا لتقلیل �جب ، إذا �ان النقل مطلوً�ا 4-1

 . طبي ماسك  المر�ض على ارتدا
    

وارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة    لیدین ل  الصح�ة  نظافةال�  یلتزمون   المرضى  نقل  �قومون �عمل�ة   الذینو العاملین في الرعا�ة الصح�ة    �افة   أنتأكد من  ال 4-3
 المناس�ة. 

    

     وقت ممكن قبل وصول المر�ض.  �أسرع�أي احت�اطات ضرور�ة  ىضل المر ا ستق�غ منطقة ا أبال 4-4
     . )COVID-19یروس �ورونا ( فل�ات�اع المعاییر والم�ادئ التوجیه�ة الموصى بها  وذلك تنفیذ طرق التنظ�ف والتطهیر الروتیني لس�ارات اإلسعاف  4-5
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العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة والمرضى والزائر�ن على درا�ة  �طاقات وما إلى ذلك للتأكد من أن ال تقد�م تعل�مات شفو�ة وملصقات إعالم�ة و  5-1
 الوقا�ة من العدوى المرت�طة �الرعا�ة الصح�ة. �لیدین و ل لجهاز التنفسي و ل  الصح�ة نظافةال�

    

النفا�ات في مواقع استرات�ج�ة في جم�ع أنحاء  ) وصنادیق الیدین فركلالكحول و  ،والمناشف الورق�ة ،والصابون  ،نظافة الیدین (الماء وسائلتوز�ع  5-2
 المستشفى. 

    

     االحت�اطات الق�اس�ة لجم�ع المرضى.  �ط�قون العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة تأكد من أن  ال 5-3



     . )COVID-19یروس �ورونا (فل المشت�ه بها أو المؤ�دةلحاالت ورذاذ ا االتصال تجنب احت�اطات �ات�اع  ینصح 5-4
: وضع أنبو�ة �القص�ة  مثل  الرذاذإجراءات تولید    انتقال العدوى �الهواء أثناء احت�اطات    �ط�قون العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة    �افة  تأكد من أنال 5-5

، الشق  البلعوم األنفي  ة منمسح   القص�ة الهوائ�ة، أخذوضع األنبو�ة، منظار  ، التهو�ة الیدو�ة قبل  اإلنعاش القلبي الرئوي   ،التهو�ة الالغاز�ة،  الهوائ�ة
 الحنجري. 

    

  : إذا �انت المعدات (على سبیل المثالعقب االستعمال اما التخلص منها و  الستخدام مرة واحدةمخصصة لإما  المستخدمة  تأكد من أن المعداتال 5-6
تنظ�فها ف�جب التأكد من  مشار�تها بین المرضى،    تمالطعام) ی تقد�م  ، وصواني  الحرارة  وترمومتر ق�اس،  ضغط الدم  وجهاز ق�اس،  السماعات الطب�ة

 ٪ ).70 بتر�یز �استخدام إیثیل الكحول :ال (على سبیل المثواخر و�تم التعق�م �الوسائل المتاحة �ل مر�ض  بیناالستخدام   عندوتعق�مها 

    

     لالستخدام مرة واحدة.مخصصة األنف   ال�انیو و �جب أن تكون أقنعة األكسجین  5-7
     . دائمالمر�ض �شكل  یلمسهاتنظ�ف وتعق�م األسطح التي  5-8
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ا �الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة للحد من �فر�ق من العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة للعنا�ة حصر  تخص�صممكنا، �جب  األمر�ان  ما اذا 6-1
 خطر انتقال العدوى.

    

  الخاصة بتجنب العدوى عن) التدر�ب على االحت�اطات الق�اس�ة  النظافةعمال  و ،  العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة(   �افة العاملینتأكد من تلقي  ال 6-2
، مالئمتهاالتي تم اخت�ار  الماسكات ونزعوالهواء (�ما في ذلك االستخدام الصح�ح لمعدات الحما�ة الشخص�ة، وارتداء  والرذاذاالتصال طر�ق 

 ). ...الخ، الصح�ة، ونظافة الجهاز التنفسي  الصح�ةونظافة الیدین 

    

  ، والقفازات ،  N95/FFP2وأجهزة التنفس ،الشخص�ة الكاف�ة (أي األقنعة الطب�ة/ الجراح�ةتأكد من سهولة وصول الموظفین إلى معدات الوقا�ة ال 6-3
 ).، ....الخ حما�ة العینغطاء و  وال�الطو،

    

     األولو�ة للموظفین الذین �قومون برعا�ة الحاالت. تكون ، معدات الوقا�ة الشخص�ة محدوًدا عددإذا �ان   6-4
  اتصال(االستخدام المناسب لمعدات الحما�ة الشخص�ة) أو  محم�ا تواصلوا اتصاالجم�ع العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة الذین  متا�عةتحدید و  6-5

إصابتهم    لمرضى المشت�ه أو المؤ�د�امعدات الوقا�ة الشخص�ة �شكل غیر صح�ح)  �استخدام  (دون ارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة أو    محم�ا غیر  
 . )COVID-19یروس �ورونا (ف�

    

     ومراقبته �استمرار. امس�ق فر�ق العملغ�اب   مراعاة 6-6
     الوحدة أو الخدمة وتوز�ع الموظفین وفًقا لذلك. حسب الموظفین  االحت�اجات من تحدید أولو�ات 6-7
العنا�ة المر�زة)  وحدات األمراض المعد�ة ووحدات الطوارئ و  اقسام(مثل  التي علیها طلب شدیدالعمل في المناطق بنظام  القسمموظفي  تعر�ف 6-8

 . الطلب المتزاید لدعم 
    

، لضمان �فاءة  ، واإلدارة السر�ر�ة، �ما في ذلك الوقا�ة من العدوى ومكافحتهاتحتاج الى ذلك  �المناطق التيذات الصلة  والتدر��اتالتدر�ب  تقد�م 6-9
 الموظفین وسالمتهم.
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     .الطلب عادةإلو النقص �آل�ة لإلنذار  ووضع؛ جم�ع المعدات واللوازم واألدو�ة محدثة من مخزون االحتفاظ �قائمة   /وضع 7-1
     تقدیر استهالك المعدات واللوازم واألدو�ة األساس�ة (مثل الكم�ة المستخدمة في األسبوع) بناًء على سینار�و التفشي المحتمل.  7-2
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، وتحلیل غازات  والكهارل، الك�م�اء الحیو�ة وفحص، ةالدم الكامل  صورة :(على سبیل المثالعمل�ة األساس�ة الخت�ارات الم اتوافر  التأكد من استمرار 8-1
 ، وفحص البلغم). الدم  ومزارع، الدم

    

     وفًقا للوائح ومتطل�ات النقل الوطن�ة والدول�ة. المحالة لعینات  لعلى إجراءات التعبئة والتغل�ف والنقل   فر�ق العمل وتدر�ب   تشكیل 8-2
     . أنظمة األنابیب الهوائ�ة لنقل العینات  عدم استخدام 8-3
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     عمل�ات األشعة   استدامة و  استمرار  ضمان 9-1
     .المستشفى �  مكافحة العدوى وقسم األشعةقسم بین   عن طر�ق ارسال الرسائل )COVID-19یروس �ورونا (فلالستعداد لالتنسیق المر�زي  9-2
     . واالتصال الخاصة بتجنب الرذاذاالحت�اطات الق�اس�ة  9-3
     الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة في غرفة االنتظار.  �قاءتجنب  9-4
     تخط�ط واضح للحالة لتجنب خلط الحاالت المشت�ه فیها أو المؤ�دة مع حاالت أخرى أو موظفین غیر محمیین.  9-5
الحاالت   التعامل مع، �عد ةالمقطع� األشعة، وخاصة أجهزة الموحدة المعمول بها فى المستشفىبروتو�والت تطهیر غرف التصو�ر �االشعة ط�قا لل 9-6

 .المشت�ه فیها أو المؤ�دة
    

 COVID-19 ( NM PM FM Helpإصابتها �فیروس �ورونا  أو المؤ�د �إصابتهاالحاالت المشت�ه غرف العمل�ات ( . 10

     وحدة اإلفاقة. إلى مناطق االنتظار أو  الحاالت  ال �جوز إحضار 10-1
     . لهم  ، مع وضع الفتات على األبواب لتقلیل تعرض الموظفینمحددةفي غرفة عمل�ات  یتم التعامل معها�جب أن  10-2
     العنا�ة المر�زة في غرفة الضغط السلبي.  وحدةفي غرفة العمل�ات أو نقلها إلى  إفاقتهایتم  10-3
  0.3  التي تبلغ  ٪ من الجس�مات المحمولة في الهواء99.97مصنف إلزالة ما ال �قل عن  و تأكد من أن مرشح ت�ادل الحرارة والرطو�ة عالي الجودة  ال 10-4

 وحقی�ة الخزان أثناء النقل لتجنب تلو�ث الغالف الجوي. أنبوب القص�ة الهوائ�ة�تم وضعه بین و م�كرون أو أكثر 
    

     وضع الحواجز. احت�اطات وتطبیق  معدات الوقا�ة الشخص�ة  �ارتداءلسماح لجم�ع الموظفین ا وقت تحدي التخط�ط المسبق ل  10-5
     معدات الوقا�ة الشخص�ة �أمان   ارتداءعندما ال �مكن �سر األنبو�ة  م�كًرا لتجنب خطر  تر�یب األنبو�ة �جب 10-6
     . استخدام تقن�ة القفازات المزدوجة  و�ذا. �مكن التخلص منها  وقفازات و�الطوونظارات وأحذ�ة  ماسك ارتداء 10-7
     قبل التخدیر.  التخدیرلجمع�ة األمر�ك�ة ألط�اء  ل الق�اس�ة مراق�ة ال �جب تطبیق   10-8
حما�ة فائقة عند معالجة مجرى الهواء لمر�ض  ) PAPRتنق�ة الهواء التي تعمل �الطاقة ( قد توفر أجهزةو �حد أدنى.  N95 ماسك�جب استخدام  10-9

 مصاب.
    

     الهوائ�ة. تر�یب األنبوب �القص�ة  تخدیر األكثر خبرة المتاحین إلجراء ال   أط�اء  اخت�ار 10-10
  نشر أن یتسبب في �مكن لتخدیر الموضعي رش اعلى وجه التحدید. ذلك ، ما لم ُیذ�ر واعي تر�یب األنبوب �القص�ة الهوائ�ة والمر�ضتجنب  10-11

 .�الهواء الفیروس
    

     . والتعق�مجم�ع معدات مجرى الهواء المستخدمة في ��س بالست�كي مزدوج مغلق. ثم �جب إزالته للتطهیر   وضع 10-12
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