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وراجعها خبراء فً معاهد أبحاث األمن الصحً الربٌسٌة فً صدرها جهد تعاونً أنتٌجة  هذه الوثٌمة 

  هم: و المساهمون الربٌسٌون الوالٌات المتحدة.

، مبادرة التهدٌد  ا العالمٌةسٌاسة وبرامج البٌولوجٌ ، بٌس، نابب ر  (PhD)، دكتوراه كامٌرونبٌث 

سابك ألمن الصحة العالمٌة والدفاع البٌولوجً، مدٌرٌة موظفً مجلس ال األعلىمدٌرال؛  (NTI)النووي

  .ٌة والدفاع البٌولوجًاألمن المومً ألمن الصحة العالم

، مبادرة التهدٌد المٌة البٌولوجٌا الع سٌاسة وبرامج ، مسإول البرنامج األعلى لماجستٌر العلومبٌل ،  جٌسٌكا

 (NTI) النووي

مبادرة التهدٌد  العالمٌة ، ارامج البٌولوجٌبسٌاسة و ،ماجستٌر الصحة العامة مسإول برنامج ،جاكوب إكلز 

 (NTI) النووي

،  العالمٌة ابرامج البٌولوجٌوة سٌاس ، ماجستٌر الصحة العامة برنامجل أعلى مسإول هاٌلً سٌفٌرانس ، 

 (NTI)     النوويمبادرة التهدٌد 

    تالس انالٌتٌكس ، الربٌس التنفٌذي لشركة (PhD) إٌلً جراٌدن ، دكتوراه 

، مركز  علىأ ةزمٌل سٌاس ،  (MSFS)علوم فً الخدمات الخارجٌةماجستٌرجٌرٌمً كونٌندٌن ، 

 ؛ المدٌر السابك للمساعدة األجنبٌة فً حاالت الكوارث ، الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة العالمًطوٌرالت

(USAID) 

مركز علوم الصحة   أستاذ ومدٌر   ، (PhD MPH) فً ماجستٌر الصحة العامة رٌبٌكا كاتز ، دكتوراه 

 العالمٌة واألمن ، جامعة جورج تاون

الصحة  ، مركز جامعة جورج تاون لعلوم مساعد أعلى، باحث   (MS) ماجستٌر فً العلومماثٌو بوٌس ،   

 . العالمٌة واألمن

    :الموضوع مادة وٌشمل مراجع

االستعداد  عضوٌة فً نحم  ، ((MD FACEP الطوارئ ألطباء األمرٌكٌة الكلٌة زمٌلدكتور  ،دٌنؽرد.ب.بول

،   للطوارئ الستعداداونابب ربٌس  طب الكوارث مدٌر مركز ، العام ماساتشوستس مستشفى للطوارئ فً

 مستشفى، المدٌر الطبً لالستعداد للطوارئ،  العام ماساتشوستس مستشفى،  لسم طب الطوارئ

مدٌر، مدرسة هارفرد ت اتش تشان لبحوث االستعداد وشركاء الرعاٌة الصحٌة،   العام ماساتشوستس

 ((EPREP) بحث وتمٌٌم وممارسة االستعداد للطوارئ ) الصحة العامة، تمٌٌم وممارسة برنامج لطوارئ

            لتٌ -كٌو -ان، نابب ربٌس ، المعدٌن التمنٌٌن  (PhD)اه ردكتوجورج، دٌالن 

 إلدارة السابك المفوض ؛ العلوم لتمدم األمرٌكٌة الجمعٌة إدارة مجلس عضو،دكتور ، هامبورغ مارؼرٌت

                                                                                                                                                                                                             ةاألمرٌكٌ والدواء الؽذاء

  تٌل -كٌو -ان، ، نابب ربٌس ، المعدٌن التمنٌٌن  (MD) ردكتو ، ٌنجهانفل دان

  لصحة العالمٌةماجستٌر فً الصحة العامة ، مدٌر، معهد هارفرد ل ،(MD)دكتور جحا ،. ن اشٌش
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ة ذ فً الطب ، مدرس، أستا العامة للصحة تشان.اتش .ت هارفارد مدرسة ، ةمالعا الصحة أستاذ لً. ت. ن

 هارفرد الطبٌة

 هارفارد جامعة ، سة كندي الحكومٌةمدر ، العالمٌة والصحة األمن مشروع ، عضو كلٌة ، كاٌم ٌتجولٌ

كز العالمً لألمن الصحً ، المدٌر التنفٌذي ، البرامج الدولٌة واالبتكار ، المر  (MD)دكتورجٌمس لولر ، 

                            المركز الطبً بجامعة نبراسكفً الطب ، لسم األمراض المعدٌة ، ا ساعدم، وأستاذ 

 ، نابب   (PDC)العالمً للكوارث الهادئ المحٌط مركزمانٌنػ ، مدٌر، عملٌات واشنطن دي سً، تٌموثً 

  (FEMA) إلدارة الطوارئالوكالة الفٌدرالٌة  مدٌر سابك ،

مدرسة  ، مساعد، أستاذ  (SM) ماجستٌر فً العلوم (DrPH) دكتوراه فً العلوم العامةنوزو، جنٌفٌر 

                   مركز جونز هوبكنز لألمن الصحً،  جونز هوبكنز بلومبرغ  للصحة العامة ، باحث أعلى

             

ٌة الحربٌة األمرٌكٌة ، أستاذ ، برنامج االستجابة االنسانٌة للكلٌة البحر (MA)، ماجستٌر بوالتًدٌفٌد 

                                                                      لجامعة براونمعهد واتسون  ،وباحث زابر 

، محاضر ، معهد جاكسون للشإون العالمٌة ، جامعة ٌٌل درٌمون -أ-ثانٌلن  

 ، عالم أول ، مركز جونز هوبكنز لألمن الصحًعالم أعلى  باحث أعلى ، ، (MD) إرٌن تونر ، دكتور

جونز هوبكنز لألمن الصحً مركز ، باحث أعلى ، (DrPH)واتسون ، دكتوراه فً العلوم العامة كرٌستال 

          ونز هوبكنز بلومبرغ  للصحة العامةج مدرسة، مساعد ، لسم الصحة البٌبة والهندسة  ، أستاذ

 ، مإسس و المدٌر التنفٌذي ، بانوراما  (MPA) ماجستٌر فً اإلدارة العامةجبرابٌل فٌتزجٌرالد، 
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 دلٌل المواجهة لصناع المرار المحلٌٌن : كوفٌد-91

 عمل إطار الدلٌل هذا ٌمدم العالم،  و حول والمجتمعات المدن فً الٌومٌة الحٌاة فً كبًٌرا اضطرابًا 91-كوفٌد جابحة سببت

 المرض تفشً تؤثٌر من للحد به المٌام ٌجب لما التخطٌط فً ٌبدأون عندما المحلٌٌن  والمدٌنة الوالٌة لمادة أولً استراتٌجً

 الدلٌل طوٌلة ومن مسإولً الصحة العامة السابمٌن بتطوٌرلتم ٌموم فرٌك من الخبراء ذوي الخبرة ا. ٌبالمر المدى على

مع استشارة   ] local.org/contributors.html-https://www.covid رابط الشبكة  [ المراجعة ولوابم

لٌن المحلٌٌن حول المشاكل الربٌسٌة التً تواجههم. وكان تركزنا على توفٌر المعلومات لتوضٌح وكبت انتشار المسإو

 الفٌروس فً الشكل الذي ٌدعم حاجات المجتمع. 

وس ة العامة، وعلى الدرحولد ألفنا هذا الدلٌل بناءاً على توجٌهات الحكومة األمرٌكٌة  وتلن العالمٌة ، وعلى نتابج بحوث الص

أن لٌكمل ولٌس لٌحل والممصود منه . 0202منذ كانون الثانً  81-المستخلصة من البلدان التً كانت ما تزال تكافح كوفٌد

 محل النصابح والتوجٌهات التً ترد من سلطات الصحة العامة العالمٌة واإلتحادٌة والمحلٌة، ومن السلطات األخرى. 

 

 للدلٌل:  شاملة  نظرة

( بشكل متفجر إذا لم تتم معالجته بسرعة. 2-سارس كوؾ) 2الناجم عن المتالزمة التنفسٌة الحادة الوخٌمة ، 19-كوفٌدٌنتشر  

صة ، اعتمادًا على مسار التفشً طلب استراتٌجٌات تخفٌؾ وسٌطرة خاستواجه مدن مختلفة ملفات تعرٌؾ مخاطر مختلفة وتت

لمادة والمسإولٌن العامٌن  فً أي والٌة أو مدٌنة أو مستوى محلً فً  مكان اإلنتشار المعٌن. ٌهدؾ هذا الدلٌل إلى تزوٌد ا

، فً والٌتهم أو  19-كوفٌدبؤداة دعم للمساعدة فً اإلستراتٌجٌة النٌرة ، واتخاذ المرار بشؤن كٌفٌة مكافحة المرض الناتج ، 

والمشورة حول كٌفٌة تصمٌم مبادئ  منطمتهم المضابٌة. فهً  لٌست مجموعة من التعلٌمات اإلرشادٌة بل  توفر السٌاق العام

  للظروؾ المحلٌة المختلفة. 19-كوفٌدث وتطور المعرفة حول دٌنامٌكٌات استراتٌجٌة مكافحة التفشً وإدارة الكوار

: فالتكالٌؾ البشرٌة وااللتصادٌة للتماعس الٌومً أو  إن محاربة جابحة فٌروس جدٌد تمثل تحدًٌا فرٌدًا للسٌاسة العامة

تتزاٌد بشكل سرٌع . فعندما ٌبدأ المرض فً االنتشار والتسارع ، ٌمكن أن ٌكون التؤخٌر لمدة أسبوع أو إسبوعٌن األسبوعً 

-1918هو ما ٌشكل الفرق بٌن أن تصبح الحاالت باآلالؾ أو بعشرات اآلالؾ. وفد وجدت األبحاث حول جابحة إنفلونزا 

خفؾ من آثار تفشً المرض  فرض التباعد اإلجتماعً دام لتدابٌر مثلفً الوالٌات المتحدة أن التطبٌك المبكر والمست 1919

تلن  بدت إن فً ولت مبكر بدالً من االنتظار ، و حتى حازمة فمن المفٌد تطبٌك إجراءات  . المجتمع المحلًعلى مستوى 

وهونػ كونػ وتاٌوان  فً ولت التطبٌك . وبالمثل ، تإكد الدروس المستفادة من سنؽافورة واضح اإلجراءات باكرة بشكل 

ومع ذلن ، ٌجب  تمنع االنتشار المتفجر. حتى  أو من خالل الوباء الحالً أن اإلجراءات المبكرة والمنضبطة ٌمكن أن تحد

عطلةالصحة العامة للتدابٌر ال موا فوابدٌ  مٌات والمادة المحلٌٌن أًٌضا أن ٌعلى لادة الوال د ممابل اآلثار من الدرجة الثانٌة التً ل م 

 تإثر على  االلتصاد وعلى السكان األكثر عرضة للتؤثر والعوامل المحلٌة األخرى.

، فإن الطرٌمة األهم  للحد من الوفٌات على المدى  له حالًٌا  لماحؤ أو عالجؤ أكٌدأو بالنظر إلى أن هذا الفٌروس ال ٌوجد 

حاالت  إن  الحرجة. 91-كوفٌدكبٌرة من حاالت  المرٌب هً الحد من انتمال العدوى وتجنب إرهاق النظام الصحً بؤعداد

نٌوٌورن والصٌن وإٌطالٌا أن  الرعاٌة الصحٌة ، وتبٌن تجارب طلب الحالً علىالتً تتطلب تدخاًل طبًٌؤ تزٌد ال 19-كوفٌد

  على التؽلب بسرعة وبشكل مفاجا على األنظمة الصحٌة.ادر لار الفٌروس دون رادع انتش
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مرات عدٌدة من األنفلونزا ب ، فمن الواضح أن المرض أخطر ال ٌزال فً مرحلة التطور 19-كوفٌدلم لـفً حٌن أن فهم العا

فٌات المسجلة فً مختلؾ البلدان تراوحت معدالت الو. لمد ٪(. 0.1الموسمٌة )التً ٌبلػ معدل الوفٌات فٌها حوالً 

الصٌن والوالٌات رلام أحادٌة منخفضة )كأممابل ا والمملكة المتحدة وإسبانٌا( إٌطالٌ٪ )ك10كثر من أ بٌن

 فٌها ، معدل وفٌات  أكثر االختبارات شموالً فً العالم التً أجرت ةٌإال أن كورٌا الجنوبالمتحدة وألمانٌا(.

 لوفاة بسبب األنفلونزا .اضعفا من عدد حاالت  20 ما ممداره ٪ ، أو2ٌمارب 

 

المرض ، المبلػ عنها فً  المثبتة مخبرٌؤ ممابل تارٌخ بدء 19-د: المنحنى الوبابً لحاالت كوف1ٌالشكل رلم 

 . 2020شباط )فبراٌر(  20الصٌن اعتبارأ من 

فً المجتمع ، ٌجب أن ترتبط جمٌع عناصر استراتٌجٌة االستجابة األولٌة  91-كوفٌدفخالل المرحلة المبكرة من تفشً 

ذلن عن طرٌك الحد من انتمال العدوى بشكل عام لتملٌل الضؽط بالهدؾ الشامل المتمثل فً الحد من عدد حاالت الوفاة و

انتشارالمرض الحد من حٌث تملل إجراءات إبطاء و  إٌجابٌةً  مكثؾ  دورةً العمل السرٌع والبدع ٌمكن أن ٌ .على النظام الصحً

 ذروة الوصول إلى  إخربدوره من الضؽوط على وحدات العناٌة المركزة ، وٌ الحرجة ، األمر الذي سٌحد  ت من حجم الحاال

تعرضؤ ٌعنً معدل اإلصابة البطًء نظام رعاٌة صحٌة ألل ووٌحافظ على معدل الوفٌات تحت السٌطرة.  التالحاعدد 

ٌسمح للمرض باالنتشار على نطاق واسع ، مما ٌإدي  اإلجراءات  اتخاذ راخً فًوعلى النمٌض من ذلن ، فإن الت .ضؽطلل

لد ٌكون الفرق بٌن هذه و وتفالم معدالت الوفٌات.،  جودة الرعاٌةدنً وت ، ت الحرجةإلى ارتفاع مفاجا فً الحاال

 السٌنارٌوهات للٌاًل مثل أٌام أو أسابٌع.

و بمجرد تخفٌض معدالت إرسال المرضى ألى المصحات واستمرار أو انخفاض العبء على نظام المشافً، سٌصبح من 

ٌتم تضمٌن المعاٌٌر التً  الوباء. و نتمالللحد من االمدى  ؾ مجموعة التدابٌر بعٌدةالممكن فً نهاٌة المطاؾ التفكٌر فً تخفٌ

ة إلعادة الفتح. المزٌد متمدمالمراحل العً داخل المجتمع إلى جانب التعرٌؾ بٌجب وضعها لبل تخفٌؾ أوامر التباعد االجتما

بشكل كامل على النسخة سٌتم شرحها 19-كوفٌدل ةستجاباالمن النصابح واإلرشادات التفصٌلٌة لهذه المرحلة الالحمة من 

 اإللكترونٌة من هذا الدلٌل.
 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-
report.pdf  

 

 الصٌن 

 تارٌخ اإلنتشار

 الحاالت المإكدة

 الحاالت المشخصة سرٌرٌؤ

 الحاالت المشكون فٌها

  من األعراضالحاالت الخالٌة 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
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  -ؤ افتراضٌ - ، وكٌؾ ٌمكن  -ر كوفٌد تؤثٌر تدابٌر الرلابة المطبمة فً الحد من معدل انتشا مفاهٌمل. نظرة عامة 2الشكل 

 العبء على النظام الصحً.وطؤة  الحد من

 :فً المجتمع 91-كوفٌداعتبارات استراتٌجٌة إلدارة 

تمادًا على مكان وجود تتؽٌر االستراتٌجٌة ، اعو . فٌه لؾ أولوٌات المجتمع وتتطور اعتمادًا على مرحلة تفشً المرضستخت

من المرجح أن ٌواجه المجتمع عدة مراحل مع تمدم المدٌنة. ف مجتمععلى عدد الحاالت فً والمدٌنة فً مسار انتمال المرض، 

مراحل من هذه ال لن تواجه جمٌع المجتمعات كأل و البعض.منه على  بعضال بنًالتفشً ، والتً لد تحدث بتتابع سرٌع وٌن

العملٌة ، خاصة فً ولت مبكر مرحل معٌنة خالل " ىتخطتعة أو "بسرتعالب تولكن لد تواجهها فً خطوات  ، شكل منفصلب

 من تفشً المرض.

مجتمع موجات متعددة من الحاالت. فالذروة د ٌواجه الفم .هم أن االنخفاض فً االنتمال لابل لإلنعكاسمن المهم بمكان أن نفو 

فً البماء التباعد االجتماعً وتدابٌر إجراءات أساًسا كافًٌا لتخفٌؾ  عدد الحاالت ال ٌمكن اعتماده األولٌة أو أول انخفاض فً

لحاالت المبلػ عنها بسبب فً ا مفاجبةً  زٌادةً  جتمعات التً تلحظ  انخفاض عدد الحاالتتشهد الم إذ ٌمكن أن. نفسه المكان

إعداد مومات فً م أأو تؽٌٌر اتاالختبار زٌادة عدد - على سبٌل المثال ال الحصر - مجموعة متنوعة من العوامل بما فً ذلن

 .من الخارج  حاالت جدٌدةخاء المبكر إلجراءات التحكم ، ودخول التمارٌر ، واالستر

ن المجتمع على عبر مراحل تفشً المرض. إن معرفة المرحلة التً ٌمر بها ما ٌتحرنٌجب تفعٌل إجراءات وأسالٌب مختلفة بٌ

المجتمع حالًٌا ستكون صعبة فً ولت مبكر من تفشً المرض المستمر ، وخاصة إذا لم ٌكن االختبار التشخٌصً متاًحا على 

ج متخذ المرار إلى أن ٌمضً نطاق واسع. فالتفشٌات  تتطور بسرعة مما ٌجعل المعلومات نالصةً أوؼٌر كاملة. و لد ٌحتا

 ً ٌمر به مجتمعه.تال لٌةالحا مرحلةلحصول على دلٌل واضح عن الالندم لبل ا لدمؤ فً لراره لٌتجنب

 

 

 المرض انتشار تبطا الرلابة تدابٌر

المستشفٌات على العبء وتخفؾ  

 استٌعاب النظام الصحً

 الولت  منذ ظهور اإلصابة األولى

العدوى خارج 

 السٌطرة

 المسٌطر علٌها

ت
ال
حا

 ال
دد

ع
 



7 
 

هذه المراحل خاصة بهذا الدلٌل وال تشٌر إلى إطار الفترات الوبابٌة الصادر عن مركز السٌطرة على األمراض فً عام 

2016 

 

ر تفشً المرض فً المجتمعات المحلٌة ، كما هو موضح بعدد الحاالت والعبء على نظام الرعاٌة . وصؾ تطو3الشكل 

 الصحٌة.

 

الموضح فً طور حسب التتمرٌبًا طٌطه تم تخ. مثال نظري ٌصؾ االنتشار النسبً وعدد الحاالت فً المجتمع ، 4الشكل 

لد ٌكون هنان  ه. * ٌرجى مالحظة أن9الشكل  ن، كما هو مبٌن ث فً الصٌدكما ح  91-كوفٌدانتشار  و ٌحاكً  3الشكل 

التباعد من عدد  الحاالت مرة أخرى مع التحرر رتفعٌ عندماحجرال لمرض ، خاصة بعٌدا فشًتأكثر من منحنى واحد ل

 خرى.األ التدابٌرمن االجتماعً أو

 انظر النص أعاله لمزٌد من المنالشة. 
 https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/national-strategy/intervals-framework.html 
 
 

 

ت
ال
حا
 ال
ضع

تو
 

 مراحل اإلنتشار المحلٌة العبا  على النظام الصحً

توجد حاالت حتى األن                              ال عبا على النظام الصحً ال  

 عدد الحاالت الفردٌة محدود                          ال عبا على النظام الصحً  

على النظام الصحً  بدئ العبا            فً المجتمع محدودالبدبٌة  عدد العدوى  

العدوى فً المجتمع على نطاق واسع              العبا على النظام الصحً خفٌؾ إلى متوسط 

                       

على النظام الصحً ٌخؾ   العبا                  تباطإ انتمال العدوى فً المجتمع    

 احتواء الحاالت الفردٌة                               العبا على النظام الصحً أصبح خفٌفؤ 

ظام الصحًعبا على الن الشفاء                                                  ال ٌوجد  

لم تكتشؾ 

 حاالت

حاالت 

فردٌة 

 محدوده

العدوى فً 

 المجتمع محدوده

العدوى فً المجتمع على 

 نطاق واسع

تباطإ انتمال 

 العدوى فً المجتمع
احتواء الحاالت الفردٌة 

                          

إخماد انتشار 

 المرض

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/national-strategy/intervals-framework.html
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 علي مستوى المجتمع: 91-كوفيداألهداف الرئيسية لمعالجة 

تجابة الحالٌة وٌسلط الضوء على مكونات التؤهب واالستجابة األكثر أهمٌة ٌعتمد هذا الدلٌل على إرشادات التؤهب واالس

 .19-كوفٌدبالنسبة لمتخذي  المرار المحلٌٌن ألنها تخفؾ من اآلثار السلبٌة لـفٌروس  

 ة ٌوفر الدلٌل أدناه للمادة المحلٌٌن أسبلة ربٌسٌة لطرحها واإلجابة علٌها والحذو حذوها أثناء بدء التؤهب واالستجاب

 . 91-كوفٌدلـ

 اإلهداؾ الربٌسٌة:

 رة الحوادث فً المجتمع( وإنشاء هٌكل كامل إلداEOCتنشٌط مركز عملٌات الطوارئ ) .9

إن تنشٌط وعلى هٌكل المٌادة واإلدارة. ك ذلن المجتمع بؤسره لإلنضباط ، وٌنطب رة على تفشً الوباء تتحمك فً سعًإن السٌط

خرى ، هو أفضل ما نفعله حاالت الكوارث الطبٌعٌة أو أزمات األمن الداخلً األمركز عملٌات الطوارئ ، كما ٌحدث فً 

، مجتمعحوادث ال إلدارة كامأل الفرص هٌكأللنطاق. كما ٌجب أن تتبنى لجنة تكافإواسعة اخالل انتشار األوببة الجدٌدة 

مكن. ٌمك ن استعمال مركز عملٌات و الموجودة مسبمؤ حٌثما أباالعتماد على خطط ولدرات االستجابة المحلٌة الطاربة 

المرار والتنسٌك التشؽٌلً عبر مجموعة واسعة من لادة المجتمع من تسهٌل التواصل والتخطٌط و اتخاذ المجتمعالطوارئ 

(. د/ اإلتحا ات المستوى األعلى )الوالٌةودورات المرار ذذلن التواصل والمواءمة مع عملٌاته ، وأصحاب المصلحة ، بما فً 

ب أن ٌكون للجنة تكافإ الفرص عاللات أو ممثلٌن من المستوٌات الحكومٌة األخرى ، ومسإولً الصحة العامة ، كما ٌج

 والمجتمع المدنً ، والزعماء الدٌنٌٌن ، ومجتمع األعمال ، واألوساط األكادٌمٌة ، وؼٌرهم.

االتصال  بة واالختبار وتتبعالمرالالولت المناسب من خالل  فً 91-وباء كوفٌد فهم المجتمع واحتواء انتشار .2

 بالحجر الصحً والعزل.

ٌمكن السٌطرة علٌه  ل العدوى المستمر فً المجتمع لكًتعتمد استراتٌجٌة مكافحة الوباء على فهم مخاطر انتما

االتصال،  اختبارات تشخٌصٌة ، ومتابعة بشكل فعال. وٌتطلب ذلن المرالبة المستمرة لألمراض ، وإجراء بهواحتوا

وإعداد التمارٌر التً تضمن توفٌر أحدث المعلومات عن االنتشار المحلً لإلبالغ ولوضع  لعزلة،وتطبٌك ا

االستراتٌجٌات واتخاذ المرارات التكتٌكٌة الٌومٌة. ولد ٌكون ذلن عسٌرأ حٌث تمنع للة توفر مواد التحلٌل أو نمص 

ؤ بشكل دابم على الحصول على التحلٌل محلٌمعدات الحماٌة الشخصٌة إجراء اختبارات كافٌة. ستكون زٌادة المدرة 

صً محدودًا ، نظًرا ألن سعة المختبر اإلضافٌة تؤتً عبر اإلنترنت. إذا كان االختبار التشخٌ أمًرا بالػ األهمٌة،

، ٌمكن للمجتمعات تعزٌز المرالبة المتالزمة وأدوات المرالبة الدٌنامٌكٌة األخرى ، إلى جانب  باعتباره فجوة تولؾ

 المرض داخل المجتمع.انتمال االتصال ، لمٌاس نشاط ع تتب
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سٌتطلب االختبار الفعال وتتبع وجهة االتصال مزًٌجا من لدرة التحلٌل السرٌع ، واألدوات المابلة للتشؽٌل البٌنً من أجل جمع 

وافز الكافٌة للحجر الفعال والحبٌانات تتبع العمد وتحلٌلها بسرعة ، ونشر فرق تتبع االتصال وإدارتها ، وتوفٌر المدرات 

وعزل األشخاص المصابٌن. كما ٌجب أًٌضا نشر تتبع واختبار االتصال بالتنسٌك مع العناصر األخرى لخطة لمخالطٌن ل

احتواء والحفاظ على السٌطرة على انتماله فً المجتمع. وتشمل المكونات األخرى إلامة دورات  ألمد وذلن بهدؾطوٌلة ا

 -وإؼالق المدارس ، وتشجٌع ممارسة العمل عن بعد  مثل إلؽاء التجمعات، -التباعد االجتماعً إجراءات حول متكررة 

 وتوسٌع لدرة الرعاٌة الصحٌة لتلبٌة الحاجات.

 . إبطاء وتملٌل انتمال العدوى: 3

ضمن كون ٌلمرٌب. وفة البشرٌة على المدى اٌعد إبطاء انتمال العدوى والحد منه داخل المجتمع أمًرا محورًٌا لتملٌل التكل

لذلن . و.إذ ٌمكن أن ٌكون الوباء مدمًرا إلى حد كبٌر المستشفٌات لادرةً على إنماذ حٌاة المصابٌن و تمدٌم الرعاٌة الدابمة لهم

أصبح اتخاذ تدابٌر التباعد االجتماعً أكثر صرامة بما ٌتناسب مع طبٌعة االنتشار األسً للفٌروس. ٌجب أن تتبع التعلٌمات 

بشكل و  ضل الوسابل للحد من انتمال المرض بالتوجٌه الوطنً والدولً، باإلضافة إلى مراعاة عوامل الخطر المحلٌة.حول أف

الممارسات البعٌدة خالل المراحل المبكرة من تفشً المرض لتكون أكثر صرامةً مما لد تمترحه الظروؾ  عام ، ٌجب مرالبة

على  اض معدالت انتمال العدوى داخل المجتمع واستمرار أو انخفاض العبو بمجرد انخفا ظة بشكل حدسً.حالمحلٌة المال

سٌصبح من الممكن التفكٌر فً تخفٌؾ مجموعة التدابٌر البعٌدة تدرٌجٌاً. لتجنب زٌادات تنمل أفراد نظام الرعاٌة الصحٌة 

ث تلتزم المجتمعات بمجموعة محددة من المجتمع بعد رفع تدابٌر التباعد االجتماعً ، ٌجب أن نتم "إعادة الفتح" بالتدرٌج بحٌ

المعاٌٌر لبل االنتمال إلى المرحلة التالٌة. انظر أدناه للحصول على تعرٌؾ مراحل الرفع التدرٌجً لتدابٌر التباعد االجتماعً 

 باإلضافة إلى المعاٌٌر التً ٌجب استٌفاإها لبل التمدم إلى المرحلة التالٌة من "إعادة الفتح".

 اٌة على الفبات األضعؾ :. تركٌز الحم4

كل سٌاق محلً فرٌد من ومخاطر شدٌدة على كبار السن وأولبن الذٌن ٌعانون من ظروؾ صحٌة معمدة. 19-كوفٌدٌشكل 

م إعادة تمٌٌمها بانتظام للسكان والموالع لتتنشاء لابمة متفك علٌها بشكل عام محلٌة إفرص  انوعه وٌجب على كل لجنة تكاف

خاص )األمثلة المدرجة أدناه(. ٌجب االنتباه إلى احتٌاجات هإالء السكان والمرافك التً لد ٌمٌمون  المعرضة للخطر بشكل

 دؾتً نسنهٌمكن أن ٌساعد الحد من انتمال العدوى بٌن هذه المجموعات من خالل تدابٌر الدعم ال كمافٌها أو ٌتجمعون فٌها.

 . 19-وفٌدك أنظمة الرعاٌة الصحٌة نالضؽط ع حماٌتهم ، على تخفٌؾ

 : الرعاٌة الصحٌة وتجنب ارتفاع معدل الوفٌاتوسٌع لدرة النظام الصحً على المٌام ب. تعزٌز وت5

فمد أثبتت  بشكل كبٌر إذا أصبح النظام الصحً مؽموًرا بالحاالت الحرجة. 19 -كوفٌد ٌمكن أن ٌنمو خطر الوفاة الذي ٌشكله

على المرافك الصحٌة لتضطر األخٌرة لب ؽتكن أن تحاالت ٌمالرى أن الصٌن وإٌطالٌا ومدٌنة نٌوٌورن وأماكن أخ تجارب

االحتٌاجات الطبٌة الحرجة األخرى. سٌكون تحدٌد الوسابل اإلبداعٌة لزٌادة المدرة الطبٌة الشاملة باإلضافة إلى إخالء ذوي 

 عدد الحاالت.الرعاٌة الحرجة أمًرا ملًحا مع تزاٌد إلى توسٌع لدرة 
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أٌضؤ ٌجب و ل المستشفٌات(. منالظروؾ الصحٌة )فً هذه اذ إجراءات عاجلة لتملٌل خطر انتمال العدوى و لذلن ٌنبؽً اتخ

اعتبار استشارات الخدمات الصحٌة عن بعد ، بما فً ذلن استخدام مرالبة الطب عن بعد للمرضى المصابٌن بؤمراض خطٌرة 

 رعاٌة المرضى. باإلضافة إلى لفرز الحاالت كخٌار الطوارئ ووحدات العناٌة المركزة فً لسم 

 توسٌع تنالل المخاطر وإشران المجتمع: .6

ٌمكون  و للملوك. معلومات عن المخاطر بدلة وشفافٌة، حتى عندما تكوون مثٌورةً شر اللمسإولٌن العمومٌون مسإولٌة  نتمع على ا

تماعٌوة والتودخالت األخورى تتولوؾ علوى لثمافة المجتمع أن تنجح أو تفشل االستجابة لتفشً المورض ، ألن فعالٌوة المناعوة االج

البناء بدالً من إثوارة الوذعر. وٌجوب تحدٌود مجموعوة جهد ن المخاطر بؤفضل الوسابل لحشد الاإلبالغ ع امتثال المجتمع. وٌتحتم

التً ٌجب تحدٌثها EOC) ) مركز عملٌات الطوارئ ( للمادة / صناع المرار بواسطةCIRsمن متطلبات المعلومات الحرجة )

التوً ٌجوب إبالؼهوا للسوكان المتضوررٌن بطورق ٌسوهل  عة من متطلبوات المعلوموات العاموة ٌة مجموٌومًٌا لكً تساعد على تؽذ

 على الجمٌع الوصول إلٌها.

 91-كوفٌدجتماعٌة لوباء لتصادٌة واإل. تخفٌؾ اآلثار اإل7

مكن أن مدمر فً حد ذاته ولكن ٌ اعً والتصادي هابل. هذه االضطرابٌمكن أن ٌتسبب تفشً الوباء فً اضطراب اجتم

ٌمكن أن ٌساعد التخفٌؾ من  . كماجتماعًاإل مثبطات التصادٌة للتعاون مع تدابٌر التباعد خلكسبب مشكلةً بشكل خاص إذا ٌ

، بما ٌتجاوز الخسابر المباشرة للمرض نفسه. ٌجب على المادة أًٌضا  المرض تملٌل التكلفة البشرٌة لتفشً علىهذ االضطراب 

 الذي لد ٌحدثه كل من التفشً نفسه ، وتدابٌر السٌطرة علٌه ، على الفبات السكانٌة الضعٌفة.أن ٌنتبهوا جٌدًا للتؤثٌر 

 

 دلٌل خط الدفاع لصناع المرار المحلٌٌن

 

 :رخاء( إجراءات التباعد االجتماعًإعرٌؾ مرحلة التطبٌك التدرٌجً )وت

انتمال د من صًٌصا الحتٌاجات المجتمع للحخ ومصممة مطبمة ألصى للتمٌٌز االجتماعً التؤكد من أن تدابٌر: 1المرحلة 

خر وتخفٌؾ العبء على نظام إلى آ ٌنصب التركٌز على الحد من انتمال العدوى من شخصوعلى نطاق واسع. العدوى فٌه 

 لمحتمل فً المستمبل.  انتشار المرض موٌة لدرات التؤهب تحسبًا لتسارع االرعاٌة الصحٌة مع ت

 

مصوى محدود من األنشطة ذات األهمٌة العلى إعادة فتح عدد لمرحلة األولى من إعادة الفتح ٌجب أن تركز ا :2المرحلة 

)مع  العدوى  نتمالدرجة معتدلة من مخاطر اولها  للنشاط مصوى تستحك األهمٌة ال كون إما منخفضة المخاطر ، أوتوالتً 

تجمعات ، واألنشطة التً تستلزم االتصال الوثٌك حظر ال منأن تستمر هذه المرحلة  بشكل عام ، ٌجب والتخفٌؾ المناسب(.

كما التباعد المناسب.  ل بشرطوزاٌمكن أن تفأنشطة الهواء الطلك أمت أو التواجد المطول فً األماكن المؽلمة.  طوٌلة لفترات 

 ٌجب أن ٌستمر العمل عن بعد حٌثما أمكن ذلن.
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جتماعٌة على نطاق لتصادٌة واإلعلى إعادة فتح الوظابؾ اإل يلتصادنتعاش اإلٌجب أن تركز مرحلة اإل : 3  المرحلة

بشكل فعال. ونعنً بالمستوٌات المنخفضة النتمال  المرضإنتشارولمع , البٌبة المحٌطةالعدوى إلى انتمال  معدل بمجرد انخفاض  واسع

ال تزال مع كون هذه الوظابؾ الكبٌرة لتجمعات ل المجتمع أن الوظابؾ التً تنطوي على تجمعات معتدلة ممكنة مع التخفٌؾ المناسب

لوجود فً أماكن مؽلمة ممكنة مع التخفٌؾ على اأو  طوٌل  المستن ، فإن األنشطة التً تنطوي على ذلكبٌرة . ورؼم تشكل مخاطر 

 ٌجب أن ٌستمر العمل عن بعد حٌثما أمكن ذلن. و المناسب.

 

ٌع لبل مناعة المط لابمةً صوى إلى الحٌاة الطبٌعٌة والتً تكون العودة الم تمثل المرحلة الطبٌعٌة الجدٌدة : 4المرحلة 

الفٌروس  انتشارٌتم احتواء تفجر كما تم رصد انتمال المجتمع بشكل جٌد وال ٌ ذكر.وٌ التطعٌم واسع النطاق. عن طرٌك

 منخفضة الخطورة.أو الخطورة  عالٌة وظابؾالبسرعة. ٌمكن استبناؾ معظم 

 ار مستعدٌن للتراجع على مراحل ، إذا تطلبت البٌانات واألدلة ذلن.ٌجب أن ٌكون صناع المر

 .المجتمع داخل االجتماعً التباعد أوامر تخفٌؾ لبل المعاٌٌر وضع ٌجب

 

  ؤشخص 1.00 من بؤلل حالة كل إصابة مع ، اإلصابة معدالت تنخفض أن ٌجب: العدوى معدل .1

 [االختبار لٌود بدون] التشخٌصً االختبار إٌجابٌة معدل أوأل :

(R0 <1 0 من وٌمترب .)باستمرار أجرٌت التً التشخٌصٌة لالختبارات اإلٌجابٌة المبوٌة النسبة نخفضت أن ٌجب. 

 . إٌجابٌة أجرٌت التً  19-كوفٌد االختبارات من٪ 10 من ألل: 2 المرحلة. آ  

 .إٌجابٌة أجرٌت التً  19-كوفٌد ختباراتا من٪ 3 من ألل: 4 و 3 المرحلتان. ب 

 ثانٌؤ : عدد الحاالت اإلجمالً

 المتوسط فً موضح هو ا} كم ، متتالٌة ٌوًما 21 لمدة الٌومٌة الحاالت عدد فً مستمر انخفاض:  المراحل جمٌعآ.

 .{ أٌام 5 لمدة مرتسالم

 النطاق سعمت اختبار خالل ، الٌوم فً نسمة 1,00,000بال  جدٌدة حاالت  5> :  الثانٌة المرحلةب. 

 النطاق سعمت اختبار مع ، الٌوم فً نسمة 100,000/  جدٌدة حالة 1> الثالثة  :  ةالمرحلج. 

 النطاق سعمت اختبار مع ، األسبوع فً نسمة 100,000/  جدٌدة حالة 1>الرابعة  :  المرحلةد. 

. بسرعة الجدٌدة الحاالت جمٌعاكتشاؾ  المجتمعٌة المرالبة تستطٌع: المجتمعً التشخٌص اختبار .2

  .عنه الباحثٌن لجمٌع نطاقالسرٌع وواسع ال النشطة لعدوىتشخٌص ا بارختاٌتوفر
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 التشخٌصً االختبار معدل. أ

 .اههشبٌما أو األداة هذه باستخدام نسمة 100,000 لكل الٌوم فً االختبارات عدد بزٌادة الثانٌة : المرحلة  أوأل     

 سمةن100 ,000 لكل الٌوم فً( االكتفاء من تمتربو) الٌوم فً االختبارات عدد زٌادةب المرحلة الثالثة :  ؤ ثانٌ    

 .بهها شٌ ما أو األداة هذه باستخدام 

 ٌشبهها. ما أو األداة هذه باستخدام ، السكان من 100,000 لكل ٌومًٌا االختبارات من كاؾ عدد الرابعة : المرحلة :  ثالثؤ     

 التشخٌصٌة االختبارات توافرب. 

 وجمٌع ، (شدتها عن النظر بؽض) أعراض من ٌعانون الذٌن األشخاص لجمٌع ٌمكن الثانٌة إذ المرحلة :  أوأل

 والحصول االختبار إلى الوصول( شدتها عن النظر بؽض)  أعراض بدون المخاطر ًعالٌالمخالطٌن أو األفراد

 .الطلب من ساعة 48 خالل فً نتٌجةال على

 األفراد وجمٌع ( شدتها عن النظر بؽض) أعراض من ٌعانون الذٌن األشخاص لجمٌع ٌمكنالثالثة إذ  المرحلة:  ثانٌؤ 

 من ساعة 24خالل  نتٌجةال على والحصول االختبار إلى الوصول ، أعراض بدون المخاطر ًعالٌالمخالطٌن  أو

 .الطلب

  وجمٌع(  اشدته عن النظر بؽض) أعراض من ٌعانون الذٌن األشخاص لجمٌع ٌمكنالرابعة :  المرحلة: ثالثؤ 

 إجراء ٌطلب طبٌب أيأو  اختبار إجراء ٌطلب شخص وأي ، أعراض دون اإلصابة لخطر المعرضٌنالمخالطٌن 

 .الطلب من ساعة 24خالل  فً نتٌجةال على والحصول ، االختبار إلىأن ٌصلوأ  اختبار

 التشخٌص ختباراتإ تولٌتج. 

 ساعة 48 خالل  االختبارات نتابجأكثر  إرجاعفٌها  ٌتمو الثانٌة المرحلة :أوأل           

 .ساعة 24 خالل االختبارات نتابج أكثر  إرجاعفٌها  ٌتمالثالثة و الرابعة :   المرحلة:  ثانٌؤ          

 كبراأل خطرلل المعرضٌن األشخاص من وؼٌرهم الصحٌة الرعاٌة فً للعاملٌن التشخٌص ختباراتإ توافرد. 

  موظفًلو األوابل،لطوارئ لمستجٌبً او ، الصحٌة الرعاٌة فً العاملٌنؽالب ل ٌمكن: الثانٌة   ةالمرحلأوأل  :          

    األسبوع فً واحدة مرة االختبار إلى الوصول كبراأل خطرلل المعرضٌن من ؽٌرهملو ة التحتٌة األساسٌةالبنٌ                

 ٌعانون منها . ال أم عراضاأل من ٌعانون كانوا  أ،سواء               

  وموظفً ،األوابل والمستجٌبٌن الصحٌة، الرعاٌة فً العاملٌن ؼالبأ اختبار ٌمكنالثالثة :  المرحلةثانٌؤ  :         

  ، األسبوع فً األلل على واحدة مرة كبراأل خطرلل المعرضٌن األشخاص من ؽٌرهملو ،األساسٌة التحتٌة البنٌة               

 .ٌعانون منها  ال أم عراضاأل من ٌعانون كانوا سواء               

 وموظفً ، األوابل والمستجٌبٌن ، الصحٌة الرعاٌة مجال فً العاملٌن أؼلب اختبار ٌمكن: الرابعة  المرحلة : ثالثا       

  من ٌعانون كانوا سواء ، أٌام 3-2 كل كبراأل خطرلل المعرضٌن األشخاص من وؼٌرهم ، التحتٌة األساسٌة البنٌة              

  .ٌعانون منها   ال أم عراضاأل               

 الدلة عنها. عن المزٌد ٌ عرؾ عندما المضادة األجسام اختبارات إجراء ٌمكن* 

 
 

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
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 التشخٌص ختبارإو المجتمعٌة ألعراضا مرالبة. ه

  19بكوفٌد  الشبٌه المرض أو باإلنفلونزا الشبٌه المرض لزٌادة متالزمؤ  رصدًا  المجتمع ٌجري: المراحل جمٌع ً ف : أوأل  

      والسجون ،دابمةال الرعاٌة مرافك فًرى جت النطاق واسعة اختبارات خالل من الحراسة مرالبة: لالمراح جمٌع فً  : انٌاث 

 الخطرة  .  األماكن من وؼٌرها ، المخاطرشدٌدة  العمل وأماكن ، والمالجا ، االحتجاز ومراكز

  وسعة والتوظٌؾ والمعدات والكواشؾ( الفٌروسً النمل ووسابط المسحات) االختبار لوازم إن  :المراحل جمٌع فً :  ثالثؤ 

 .منٌنت دونب - أعاله المذكورة المماٌٌس لتلبٌة كافٌة المختبرٌة المعالجة

 

من  ٌعانون الذٌن األشخاص عزل على المدرة: ؽٌره ل صاحبهاومخالطة  اإلصابة حالة تحمٌمات .3

 .م وعزلهخالطٌن الم وتحدٌد الحاالت وإدارة وكفاءة بسرعة19-كوفٌدفٌروس 

 

 : المراحل جمٌع توفر الموة العاملة: أوأل : 

 * السكان من 100.000 لكل الصحً والتثمٌؾ الحاالت إلدارة مدربة تتبع أداة 30 األلل على تتوفر -آ 

 .متتبع لكل الحاالتو حجم  عدد على اعتمادًا التوظٌؾ ضبط إلى البرامج تحتاج لد* 

 الرعاٌة موارد ومنسمً ، الحاالت وإدارة ، فً المجتمع الصحٌٌن لٌنالعام من ٌكفً ما ٌتوفر: المراحل جمٌع  -ب 

 .الصحً والتعلٌم

 هم اإلجمالً .لعدد بالنسبة خاطٌن للم المبوٌة النسبة: المراحل جمٌع -ج 

 

 ثانٌؤ  : فعالٌة تتبع التواصل :

 نسبة مع ،متواصل معهم معٌنٌن  عدد بٌن من الجدٌدة الحاالت من األلل على٪ 60 نسبة تؤتً: الثانٌة   المرحلة -آ 

 .الولت بمرور التماطها تم التً الحاالت من متزاٌدة أو ثابتة

 نسبة مع متواصل معهم معٌنٌن،عدد  بٌن من الجدٌدة الحاالت من األلل على٪ 80 تؤتً نسبة : المرحلة الثالثة  -ب 

 .الولت بمرور التماطها تم التً الحاالت من متزاٌدة أو ثابتة

 عدد متواصل معهم  معٌنٌن . بٌن من الجدٌدة الحاالت من األلل على٪ 90 نسبة  تؤتً: الرابعة لمرحلةا -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 مرض من ٌعانون ، وأولبل الذٌناختباراتهم التشخٌصٌة  نتابج لذٌن ثبتت إٌجابٌة خالطٌن ااختبار الم  ثالثؤ  :  سرعة

 .19-اإلنفلونزا أو الكوفٌد ٌشبه

 ؼضون فً الصحً حجروإخضاعهم لل خالطٌنالم من األلل على٪ 75 ٌد موالع  نسبة تحد ٌتم: الثانٌة  لةالمرح -آ

 .الحالةاكتشاؾ  من ساعة 48

 واختبارهم الصحً لحجرإخضاعهم لوخالطٌن الم من األلل على٪  90 تحدٌد موالع نسبة  ٌتمالثالثة :  المرحلة -ب

 .اكتشاؾ الحالة من ساعة 24 ؼضون فً

 حجروتحدٌد موالعهم وإخضاعهم لل خالطٌم الم من األلل على٪  95 نسبة  استجالء ٌتم : الرابعة  المرحلة -ج

 .تهم حالاكتشاؾ  من ساعة 24 ؼضون فًم واختباره الصحً

 

 الصحً الحجر ومرافك اآلمن العزلٌرتوف رابعؤ : 

 ، للمحتاجٌن الدعم خدمات تاحةإ إلى إضافةً  الصحً الحجر ومرافك اآلمن العزل: المراحل جمٌع  -آ

 المختبرٌن المتولعٌن والمتصلٌن بهم بشكل أكٌد.  لجمٌع خاصةو

 .الصحً والعزل العزل من٪  33-25 من بنجاح االنتهاء تمٌ: الثالثة المرحلة  -ب

 .الصحً والعزل العزل من٪  60-50 من بنجاح االنتهاء تمالرابعة: ٌ المرحلة  -ج

 

 اإلصابة : إدارة حاالتخامسؤ :  

 بتسجٌل ٌموم والذي ، الحاالت إلدارة موحدًا نظاًما ٌستخدمون المجتمع داخل االتصال متتبعً من٪ 100: المراحل جمٌع

 .الحمٌمً الولت فً الصحة لسم إلى آمن بشكل االتصال جهات وإبالغ

 البٌبة أو السكن الجماعً أو العمل مكان فً) المنزلٌة ؼٌر الحاالت من أسبوعٌؤ أكثر أو تفشٌٌن عن اإلبالغ تم: المراحل جمٌع

 .ٌوًما 14 خالل وبابًٌا ومرتبطتٌن( ساتٌة المإس

 والمختلفة  الشخصٌة الولاٌة كافٌة من عدد األسرة و معدات سعة: للمستشفى  واالستعداد الصحٌة الرعاٌة نظام .4

 معاٌٌر من دون اإللتفات إلى 19-فٌدكواإلصابة ب حاالت زٌادة مع للتعامل ر اللوازمٌكافً ، وتوفال توظٌؾالو

 .األزمات أثناء الرعاٌة

 . 19-كوفٌدبـ المرضى عددالكافٌة إذا زاد  المركزة العناٌةحدات و سعةو  توافر. أأوأل: 

 فً طفرةال الستٌعاب الحالٌة المركزة العناٌةات وحد من٪ 15ما نسبته  األلل على ٌتوفر: الثانٌة  المرحلة. آ 

 19-كوفٌد مرضى

 من سعات  أو الحالٌة المركزة العناٌة ات وحد من األلل على٪ 30ما نسبته  ٌتوفرالمرحلة الثالثة والرابعة :  -ب

 . 19-كوفٌد مرضى فً الطفرة الستٌعاب األخرى تالطفر

 20 ةبنسب زٌادة مع للتعامل - مستشفى نظام كل داخل أو معٌن مولعفً  إما - زٌادة لدرة توجد: المراحل جمٌع  -ج

 .األزمات أثناء الرعاٌة معاٌٌرتطبٌك  دون 19-كوفٌد حاالت فً٪ 

 الرعاٌة معاٌٌرتطبٌك  دون 19-كوفٌد حاالت فً الطفرة لدعم المرضى حركة تنسٌك على المستشفٌات لدرةثانٌؤ:  

 .األزمات فً
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-كوفٌد حاالت فً زٌادةة  المواجهل المرضى حركة وتنسٌك زٌادة علىةً لادر المستشفٌات تكون :المراحل جمٌع - أ

 .األزمات أثناء الرعاٌة معاٌٌر تطبٌك وند 19

 

 فً طفرةال لدعم الكافٌة الطبٌة والمعدات الشخصٌة الولاٌة معداتتوفٌر : والطبٌة الشخصٌة الولاٌة معدات رٌتوف .5

 األزمات أثناء الرعاٌة معاٌٌرتطبٌك  نمن دو 19-كوفٌد حاالت

 

 :الصحٌة الرعاٌة إعدادات فً الشخصٌة ةالولاٌ معدات رٌتوفأوأل: 

 الحٌوٌة التحتٌة البنٌة وموظفً األساسٌٌن الموظفٌن لجمٌع متاحة الشخصٌة الولاٌة معدات: المراحل جمٌع.  - أ

 .المخاطر عالٌة المرافك وموظفً

 من هاوؼٌر المشردٌن ومالجا األجل طوٌلة الرعاٌة ومرافك المستشفٌات ؼالبٌة أبلؽت: الثانٌة  المرحلة  - ب

 العاملٌن اٌةوعن حم 19 -كوفٌد مرضى لعالج الكافٌة الشخصٌة الولاٌة معدات عنالتجمعات السكنٌة الصحٌة  

 .فٌها الصحٌة الرعاٌة مجال فً

 وؼٌرها ، المشردٌن ومالجا ، األجل طوٌلة الرعاٌة ومرافك ، المستشفٌات من٪ 100 أبلؽت  الثالثة : المرحلة -ج

 العملٌات إجراءوعن  19-كوفٌد مرضى لعالج الكافٌة الشخصٌة الولاٌة معدات عن الصحٌةالتجمعات السكنٌة  من

 الشخصٌة الولاٌة معدات مخزون احتٌاطًفٌها ، وعن توفر  الصحٌة الرعاٌة مجال فً العاملٌن وحماٌة ، الٌومٌة

 .األلل على أسابٌع 4-2 لمدة

 وؼٌرها ، المشردٌن ومالجا ، األجل طوٌلة الرعاٌة مرافكو ، المستشفٌات من٪ 100 أبلؽت: الرابعة  المرحلة -د

 إجراءعن و ، 1919-كوفٌد مرضى لعالج الكافٌة الشخصٌة الولاٌة معدات عنالتجمعات السكنٌة الصحٌة  من

 الشخصٌة الولاٌة معدات مخزون احتٌاطً وعن توفر الصحٌة الرعاٌة مجال فً العاملٌن وحماٌة ، الٌومٌة العملٌات

 .األلل على ٌوًما 90 لمدة

 :األساسٌة الخدمات وممدمً الطوارئ إدارة لوكاالت الشخصٌة الولاٌة معدات ٌرتوف. ثانٌؤ :

 الطوارئ إدارة لوكاالت العالٌة األولوٌة ذات الشخصٌة الولاٌة معدات طلبات تلبٌة دابًما ٌتم: المراحل جمٌع. أ

 .المحلٌة

 الحٌوٌة التحتٌة البنٌة وموظفً األساسٌٌن الموظفٌن لجمٌع متاحة صٌةالشخ الولاٌة معدات: الثانٌة  المرحلة. ب

 .المخاطر عالٌة المرافك وموظفً

 التحتٌة البنٌة وموظفً ، األساسٌٌن الموظفٌن لجمٌع الشخصٌة الحماٌة معداتتتاح  الثالثة والرابعة: المرحلتان ج.

 الولاٌة معدات تكون أن إلى ٌحتاجون الذٌن ضافٌٌناإل والموظفٌن ، المخاطر عالٌة المرافك وموظفً ، الحٌوٌة

 .هم عمل بٌبة فًمتوفرة بؤمان  الشخصٌة

 :الصحٌة الرعاٌة فً بٌبات  للحٌاة المنمذة الطبٌة المعدات فرتو ثالثؤ : 

 التنفس أجهزة من كاؾ   عددتوفر عن  19-كوفٌد مرضى تعالج التً المستشفٌات ؼالبٌةالثانٌة : تبلػ  المرحلة  . أ

-كوفٌد مرضى جمٌع تنبٌبل الالزمة الصحٌة الرعاٌة مجال فً والعاملٌن واإلمدادات كسجٌنوواأل ناعًطصاإل

 .الحاجةإذا دعت  19

 تهوٌة أجهزة وجود عن 19-كوفٌد مرضى تعالج التً المستشفٌات من٪ 100 تبلػ :الثالثة والرابعة  المرحلة . ب

إذا دعت  19-مرضى كوفٌد جمٌع لتنبٌب مطلوبةال حٌةصال رعاٌةال مالو ع ومستلزمات، ، وأكسجٌن ، كافٌة

 .الحاجة
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 للخطر المعرضٌن السكان حماٌة .6

 

 للخطر المعرضة المرافك فً الحاالت وأل :أ

 طوٌلة الرعاٌة مرافك فً العزل و الصحً الحجر على مدرةتوفر الو ةكافٌ اتاختبارعدد  : المراحل جمٌع. أ

 .األجل

 28 الـ خالل٪ 20 من ألل األجل طوٌلة الرعاٌة مرافك من عنها المبلػ للحاالت المبوٌة سبةالن: الثانٌة  المرحلة. ب

 .الماضٌة ٌوًما

 28 الـ خالل٪ 10 من ألل األجل طوٌلة الرعاٌة مرافك من عنها المبلػ للحاالت المبوٌة النسبةة : ثالثالمرحلة ال -ج

 .الماضٌة ٌوًما

 28 الـ خالل٪ 5 من ألل األجل طوٌلة الرعاٌة مرافك من عنها المبلػ للحاالت ةالمبوٌ النسبةالرابعة :  المرحلة -د

 .الماضٌة ٌوًما

 السرٌعة االستجابة فرق ثانٌؤ: 

 

 ؼضون فً تفشً المرضل الساخنة لنماطلتلبٌة حاجة ال  المحلٌة السرٌعة االستجابة فرق تتوفر :المراحل جمٌع. أ

 .تلن لالستجابة الكافٌة الشخصٌة ولاٌةال معدات لدٌهاعلى أن ٌكون  ساعة 24

 ثٌثة :الح المرالبة ثالثؤ:

 

 كبار تخدم أخرى وأماكن األجل طوٌلة رعاٌةال مرافك فًثٌث الح واالختبار المرالبة موالع تعمل: المراحل جمٌع . أ

 .األصلٌون األمرٌكٌون ذلن فً بما واإلثنٌة العرلٌة واألللٌات المنخفض الدخل ذوي واألفراد السن

 

 الشخصٌة الحماٌة معدات توافر رابعؤ: 

 

 الكافٌة الشخصٌة الولاٌة معدات لدٌها المشردٌن ومالجا األجل طوٌلة الرعاٌة مرافك ؼالبٌة: المراحل جمٌع .أ

 .المتاحة

 لالستجابة الكافٌة الشخصٌة الولاٌة معدات والمحلٌة المحلٌة السرٌعة االستجابة فرق تمتلن: المراحل جمٌع. ب

 .المرض لتفشً ضحةالمو

 

 

 االجتماعًباعد بالت وااللتزام التواصل .7

 

 االجتماعٌة بالمسافة المحٌط التواصل أوأل : 

 مثل) للخطر المعرضة المجتمعات فً ذلن فً بما ، المعلومات لتمدٌم مناسبة اتصال طرق توجد: المراحل جمٌع. أ

 (.المنخفض الدخل ذوي والسكان والمهاجرٌن المشردٌن

 .بالمٌود دراٌة على السكان ؼالبٌة: المراحل جمٌع. ب

 

 االجتماعٌة بالمسافة ثانٌؤ: االلتزام

 .االجتماعً التباعد بمتطلبات المجتمع ؼالبٌة تلتزم: المراحل جمٌع . أ
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 91-كوفٌد المجتمع تحضٌر فً التمدم مإشرات

 

 :المجتمع فً المركزة العناٌة و المركزة العناٌة عالج على المدرة توفر .1

 

 الممبلٌن؟ األسبوعٌن خالل تمرٌبٌؤ  األسرة احتٌاجات تولع ٌمكن له . أ

 

 المركزة؟ العناٌة و  وحدات العناٌة على زٌادة والمتولع الحالً الطلب تلبٌة على لادرة المجتمع فً المستشفٌات هل . ب

 المركزة؟ العناٌة و العناٌة وحدة لدرة لتوسٌع التدابٌر تنفٌذ ٌتم هل. ج

 عنوا مصابٌن به ٌكون لد الذٌن أو ،19-كوفٌد لمرضى المدخول بفصل المحلٌة الصحٌة الرعاٌة مرافك تموم هل. د

 الرعاٌة؟ من أخرى أنواع إلى ٌحتاجون الذٌن أولبن

 

 :عالٌة لخطورة المعرضٌن السكان تخدم التً للمنشآت ولابٌة تدابٌر وضع.     2

 عالٌة؟ لخطورة المعرضٌن نالسكا تستوعب التً بالمنشآت شاملة لابمةجمع  تم هل. أ

 منها؟ والتحمك المرافك تلن فً والنظافة العدوى من الولاٌة ممارسات تمٌٌم تم هل. ب

 المرافك؟ تلن فً المحددة الضعؾ نماط جمٌع معالجة تتم هل. ج

 

 من تواصلوا:مع  وتتبع  وفعالٌة بسرعة وعزلهم المصابٌن، األفراد جمٌع على بسرعة التعرؾ على لادر المجتمع .   3

 بما منخفض العدد هذا وهل ، المتنالص االختبارات عدد بإجمالً تتعلك اإلٌجابٌة التشخٌصٌة لالختبارات المبوٌة النسبة هل. أ

 الحاالت؟ معظمشمل  دل االختبار أن إلى لإلشارة( ٪3 المثال سبٌل على) ٌكفً

 ؟ تواصل معهم المصابون مباشرةً  من الجدٌدة الحاالت معظم هل. ب

 ؟(ساعة 42) المناسب الولت فً نتابج توفر مع المجتمع فً واسع نطاق على متاحة الدلٌمة التشخٌصٌة االختبارات هل. ج

 ؟على تتبع المتصلٌن مع المصابٌن بالعدوى البحث فرق تدرٌب تم هل. د

 ؟(إٌجابٌة حالة لكل بعتت أجهزة 5 ، المثال سبٌل على) الطلب لتلبٌة ٌكفً ماالتواصل ب تتبع فرق نشر تم هل. ه

 فً وإدماجها البٌانات جمع وإدارة على للحصول مجتمعن فً نشرها تم المتبادل للتشؽٌل ولابلة محددة طرق هنان هل. ز

 والتتبع؟ التشخٌصٌة االختبارات
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 :المجتمعأفراد  علجمب 19-كوفٌد تشخٌص اختبار إلى الوصول وإمكانٌة توافر    .4

 

  ساعة؟ 24 خالل األعراض من ٌعانون الذٌن األشخاص لجمٌع 19-كوفٌد خٌصتشحلٌل ت ٌتوفر هل . أ

 ؟ صحٌةال المجتمعحاجات  ىوهل تلب

 ساعة؟ 24 خالل  19-كوفٌد تشخٌصتحلٌل  نتابج تتوفر هلو   .ب

 ، األساسووووٌة الخوووودمات ومموووودمً ، األوابوووول والمسووووتجٌبٌن ، الصووووحٌة الرعاٌووووة فووووً للعوووواملٌن ٌمكوووون لهووووو    .ج

 ٌعوووانون كوووانوا ا  سوووواء ،19-كوفٌووود تشوووخٌص اختبوووار إلوووى دابًموووا صوووولحال ، للخطووور عرضوووة كثوووراأل واألشوووخاص

 ال؟ أم أعراض من

 مووون وؼٌووورهم ، األوابووول والمسوووتجٌبٌن ، الصوووحٌة الرعاٌوووة فوووً للعووواملٌن منوووتظم اختبوووار إجوووراء ٌمكووون هووولو . د

 أعوووراض موون ٌعووانون نواكووا سووواء ،( أٌووام 3-2 كوول المثووال سووبٌل علووى) عالٌووة لخطووورة المعرضووٌن األشووخاص

 ٌعانون منها؟ ال أم

 والكواشووووؾ واللوووووازم المعوووودات ذلوووون فووووً بمووووا - التشخٌصووووًمووووواد اتحلٌوووول  تورٌوووود فووووً نمووووص هنووووان هوووول. ه

 والموظفٌن؟

  ؟متوفرة  التشخٌصٌة االختبارات وكذلن ،( المضادة األجسام) مصل هل ز.

 

 

    مع الواضحة االتصال وخطوط لةالمجدو   التحدٌثات ذلن فً ماب ، االتصاالت الخاصة باألزمات إستراتٌجٌة تنفٌذ .    5

 األطراؾ األساسٌة .        

 : ذلن فً بما الملحة ،  الخدمات فً انمطاع حدوث منعوالتحكم الكفٌل ب والولاٌة العدوى منع تدابٌر تنفٌذ  .  6

 

   الؽذاء؟ وتوزٌع تورٌد. أ      

   حرجة؟ تحتٌة بنٌة. ب   

المٌاه؟ اتإمداد. ج     

        المخلفات؟ إدارة. د  

 كهرباء؟. ه  

 :أجل من الشخصٌة الحماٌة معدات من ٌكفً ما توفٌر.    7

 الحرجة؟ العناٌة وحدات. أ

 االختبار؟ مراكز. ب

 المخاطر؟ عالٌة سكانٌة مجموعات تضم التً األخرى والمرافك المعٌشة مراكز بمساعدة. ج

 اآلخرٌن؟ األمامٌٌن والمستجٌبٌن EMTs ، الطوارئ إدارة وكاالت. د

 المرض؟ لتفشً الموضحة لالستجابة والمحلٌة الوالبٌة اإلضراب فرق. ه

 المحلٌة االستجابة جهود إلدارة الحوادث لٌادة بهٌكل( EOC) الطوارئ عملٌات مركز تفعٌل   . 8

 ضح؟شكل  واب ومخول معٌن حوادث مدٌر هنان هل. أ

  

 التشؽٌلٌة األولوٌات مع تتماشى  مركز عملٌات الطوارئ فً بوضوح محددة تنظٌمٌة وحدات هنان هل . ب

األكثر عرضة  السكان وحماٌة ، األزمات مع والتواصل ، المستشفٌات ولدرات ، االختبار مثل) الربٌسٌة

 ؟(ذلن إلى وما ،للخطر
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 المجتمع داخل 19-كوفٌد انتمال التجاه دلٌك فهم وجود. 1

 ؟81-فٌروس كوفٌد انتمال لمستوى دلٌك بفهم المحلً معالمجت لٌادة تتمتع هل. أ

 الٌومٌة؟ التحدٌثات عن طرٌك 81-فٌروس كوفٌد لكٌفٌة انتمال دلٌك فهم المجتمع فً الجمهور لدى هل. ب

 

 الربٌسٌة األهداؾ

9رلم   

المجتمع فً الحوادث إلدارة كامل هٌكل وإنشاء الطوارئ عملٌات مركز تنشٌط  
 

 مومات م
 ؾاهداأل

9 رلم ةلربٌسٌا  

 األولوٌة ذات اإلجراءات

 الفٌدرالٌة/  الوالٌة   عملٌات طوارئ بمراكز واالتصال المحلً الطوارئ عملٌات مركز تنشٌط 
مفوض ادثوح مدٌر تعٌٌن   
   الربٌسٌةعمل ال أولوٌات حول كز عملٌات الطوارئرلم عمل فرق/  وحدات تنظٌم 
المجتمع فً المهتمٌن و( الفٌدرالٌة ، ةلوالٌا) الربٌسٌٌن ٌنالحكومٌ الشركاء مع اتصاالت إلامة   

 
 ممومات العمل 

 

 ؟الطوارئ عملٌات مركز تفعٌل تم هلو المجتمع حوادث إلدارة كامل هٌكل إنشاء تم هل 
 (نانهو هناو هنامتاحة  صادر) الم

  

حول أولوٌات العمل  )مثل اإلجراءات الربٌسٌة   هل تم تنظٌم فرق وظٌفٌة فً مركز عملٌات الطوارئ 
 المحددة فً هذا الدلٌل(؟ )المصادر متاحة هنا وهنان(

   
 والمجتمع الحكومة من المعنٌٌن المهتمٌن جمٌع مع اتصال جهات بتعٌٌنلام مركز عملٌات الطوارئ  هل 

 (نهناو هناو انه  المصادر: )ذلن فً بما ، الخاص والمطاع
o  االستجابة؟ فً ضالعون آخرون واتحادٌون ومحلٌون حكومٌون مسإولون 

 o  بٌةالبٌ اإلدارة ونظم ، العامة والصحة ، المستشفٌات ذلن فً بما ، الصحٌة الرعاٌة ابتالفات   

 والطب؟ الصحة لطاع فً األخرى الربٌسٌة والعناصر
 o  اآلخرٌن؟ المجتمع ولادة الدٌنٌة والمإسسات المدنً المجتمع مجموعات 

  o  والوكاالت؟ اإلدارات جمٌع من المناسب لتمثٌلا 

  
  والمرافك ، الصحٌة الرعاٌة)  المجتمع فً الحٌوٌة المطاعات/  العمالهل حدد مركز عملٌت الطورائ ا

 والنمل  واإلمدادات الؽذابٌة ، وما إلى ذلن(؟ )المصادر متاحة هنا و هنا وهنان(
   

 مركز عملٌات الطوارئ؟  فً للعمل لمعٌنٌنا الموظفٌن ورفاهٌة صحة لدعم عملٌة هنان له
 (هناصدر)الم

 o  مركز  إلى لالنتمال اضحةو عملٌة هنان هل ، الذاتً والعزل الصحً الحجر متطلبات توسع مع

 إلى باإلضافة ، المشاركة إلى بحاجة ٌزالون ال الذٌن األساسٌٌن ؼٌر لألفراد افتراضًطوارئ عملٌات 
 ٌصابون؟ لد الذٌن ألولبن البدابل تحدٌد

 o (هناو هنا متاحة المصادر: )ٌلً بما للمٌام السلطة لدٌه وهل استجابة منسك تعٌٌن تم هل 

سرٌع؟تبلٌػ المٌادة بالمشاكل إلٌجاد حل   
 o األبحاث؟ أحدث على بناءً  التوجٌه لتمدٌم والصحٌٌن العلمٌٌن الخبراء مع االرتباط 

  

 (هنا المثال) األساسٌة؟ الخدمات استمرار لضمان الحكومة لدى استمرارٌة خطة هنان هل • 

 o  األكثر عرضة   السكان تخدم التً المرافك أو الصحٌة الرعاٌة مرافك مثل ساسٌةاأل الشركات لدى هل

 الخدمة؟ استمرار لضمان ا  دابمة    خطط
  

https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendixb.aspx
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20organizational%20structure%20and%20elements.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident%20action%20planning%20process.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident%20action%20planning%20process.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20organizational%20structure%20and%20elements.pdf
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendixb.aspx
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20organizational%20structure%20and%20elements.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident%20action%20planning%20process.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident%20action%20planning%20process.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20organizational%20structure%20and%20elements.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20organizational%20structure%20and%20elements.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident%20action%20planning%20process.pdf
https://whitehouse.gov1.info/continuity-plan/
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 اعتبارات إضافٌة 
 

مركز عملٌات الطوارئ فً  لیإ واردلما تلباطالمهتمون  بها دمٌم وحضوب ددةمح عملٌة نناه هل 
 ؟المنطمة المضابٌة 
 تصال الربٌسٌة والتمنٌات المطلوب توفرها فً مركز عملٌات الطوارئ؟ما هو أنظمة اإل

  

صورة عمل عامة   لمشاركة الوعً الظرفً مع لبناء والحفاظ على  و مستدامة خطةً لابمةً  نناه هل 
 جمٌع الشركاء الربٌسٌٌن ؟

  التً المرارات على رتإث وكٌؾ تنفٌذها تم التً التنظٌمٌة/  المانونٌة التوجٌهات أو اإلعالنات هً ما
اتخاذها؟ ٌتعٌن  

هل هنان عملٌة لابمة للتؤكد من توفر إتصاالت المخاطر الدلٌمة  فً الولت المناسب وهل تم تنسٌمها مع 
 كل الوكاالت المضابٌة؟ 

المشترن؟ المعلومات نظام فً العامة الصحة معلومات متخصصً دمج تم هل   

مركز عملٌات الطوارئ؟ مع بهم الخاصة الطوارئ/  ستمرارٌةاال خطط الربٌسٌون المهتمون شارن هل   
 ؟(ICS) الحوادث لٌادة نظام مفاهٌم حول المعلومات لتجدٌد تدرٌب إلى األفراد ٌحتاج هل 

عمل  خطة وضع خالل من المستجٌبٌنمركز عملٌات االطوارئ الستنزاؾ محتمل ألول   خطط هل 
ساسٌٌن؟األ الموظفٌن وتكملة ستبدالة إلستمرم  

  

  المصادر
 الرابعة الطبعة ، الوطنً االستجابة إطار 
 https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-

2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v104
 0.pdf

الطبٌٌن والمهنٌٌن العامة الصحة فً للعاملٌن لحوادثا لمٌادة  المٌادة التمهٌدي لنظام: ب الملحك   

 https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendi
 xb.aspx

والعناصر التنظٌمً الهٌكل •   ICS 
 https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics٪20organizational٪

20structure٪20and٪  20elements.pdf
ب التخطٌط" للحادث التخطٌط عملٌة "•   
 https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident٪20action٪20

planning٪  20process.pdf
الموحدة التبلٌػ استمارات •   
  https://training.fema.gov/icsresource/icsforms.aspx

العامة للصحة  الطوارئ عملٌات لمركز عمل إطار •   المصادر     
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/196135/9789241565134_e

ng.pdf؟  sequence=1
 • ركز الطوارئعملٌات م لمهارات المستخدم دلٌل    
 https://www.fema.gov/media-library-data/1537787069093-

33f58df52a992c566c62959208fcdd96/EOC_Skillset_Guide_20180918_FINAL.p
 df

 ادث؟والح عمل خطة هً ما • 
 https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendi

 xc.aspx
 

 •ICS مواردال مركز: الوطنٌة الحوادث إدارة امنظ   
  https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htm

 
 :FEMA الحٌاة خطوط • 
  https://www.fema.gov/lifelines

https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendixb.aspx
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendixb.aspx
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics٪20organizational٪20structure٪20and٪20elements.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics٪20organizational٪20structure٪20and٪20elements.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident٪20action٪20planning٪20process.pdf
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident٪20action٪20planning٪20process.pdf
https://training.fema.gov/icsresource/icsforms.aspx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/196135/9789241565134_eng.pdf؟sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/196135/9789241565134_eng.pdf؟sequence=1
https://www.fema.gov/media-library-data/1537787069093-33f58df52a992c566c62959208fcdd96/EOC_Skillset_Guide_20180918_FINAL.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1537787069093-33f58df52a992c566c62959208fcdd96/EOC_Skillset_Guide_20180918_FINAL.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1537787069093-33f58df52a992c566c62959208fcdd96/EOC_Skillset_Guide_20180918_FINAL.pdf
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendixc.aspx
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendixc.aspx
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htm
https://www.fema.gov/lifelines
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 التصاعدٌة المدرة لوجٌستٌة • 
  https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(15)51988-0/fulltext
 واإلستجابة الصحٌة لرعاٌةلمدرات ا التؤهب • 

 https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/reports/Documents/2017-
2022-healthcare-pr-capablities.pdf 

 

 األهداؾ
 2 رلم  ربٌسٌةال

 المخالطٌن   وتتبع واالختبار المرالبة: المجتمع فً الفعلً الولت فً 91-فٌروس كوفٌد انتشار واحتواء فهم 
 العزل و الصحً الحجرتطبٌك و

 األهداؾممومات 
  2 رلم  الربٌسٌة

 

 األولوٌة:  ذات اإلجراءات
 اختبارأ لتحمك للٌمواإل وعلى مستوى الوالٌة والمحلٌة المجتمعٌة الحواجز تحدٌد -

 وجه على وسدها بٌن الثؽرات 19-انتمال فٌروس كوفٌد وتتتبع النطاق واسع جزبٌؤ
 السرعة

 19-بـالرشح وبالكوفٌد الشبٌه والمرض باألنفلونزا الشبٌه المرض تتبع -
 االختبارات كانت إذا. المجتمع فً الواسع التشخٌص الختبار بروتوكول تطوٌر -

المخالطٌن و ، األعراض من ٌعانون الذٌن األشخاص ٌعجم بتضمٌن فمم ، محدودة
 ، األوابل والمستجٌبٌن ، الصحٌة الرعاٌة مجال فً والعاملٌن بشكل وثٌك،المرٌبٌن 
 األكثر عرضةً للخطر اآلخرٌن واألفراد ، األساسٌة الخدمات وممدمً

 تجٌبٌنوالمس ، الصحٌة الرعاٌة مجال فً للعاملٌن المنتظم لالختبار بروتوكول وضع -
 الحٌوٌة التحتٌة البنٌة وموظفً األوابل

 كبار تخدم التً للخطر المعرضة الموالع فً الخافرة واالختبار المرالبة موالع تطوٌر -
 األمرٌكٌٌن ذلن فً بما واإلثنٌة العرلٌة المحدود واألللٌات الدخل ذوي واألفراد السن

 األصلٌٌن
 ات الطوارئ المحلً كوفٌد بمركز عملٌ ومرالبة اختبار بٌانات ربط -
 تعمب المخالطٌن.ل العاملة الموى وتدرٌب وتوظٌؾ تحدٌد -
 والعالج لعزلا توصٌات ذلن فً بما اإلٌجابٌة االختبارات لمتابعة خطة وضع -
 جمعها تم أخرى وبٌانات تمنٌات أي ودمج الحاالت إلدخال موحدة منصة ونشر تحدٌد -

 المخالطٌن لتتبع
 حاالتذوي ال المخالطٌناألشخاص  جمٌع وعزل ًالصح الحجر على المدرة تحدٌد -

 عن المخالطٌن فصلهم ٌنبؽً الذٌن أولبن ذلن فً بما ، اإلٌجابٌةواألعراض 
 أو ، السجون أو ، األجل طوٌلة رعاٌة أماكن فً حالًٌا هم والذٌن المنزلٌٌن األخرٌن 

 حالًٌا لهم مؤوى ال الذٌن
انتشار  ومسار الحالً المستوى أساس على للمخاطر الرسمً التمٌٌم وتوثٌك إجراء -

 فً المجتمع . 19-كوفٌد
-  

 ممومات العمل:
 

 رفع أو تعدٌل أو استمرار أو لتنفٌذ ، مماٌٌس مع ، واضحة خطط المجتمع لدى هل -
 وتتبع واالختبار المرالبة إلى تستند معاٌٌر لتتضمن االجتماعً التباعد تدابٌر

 (  هنانو هنا ، هنا متاحة المصادر) ؟المخالطٌن 
 مرالبة نظام تنفٌذ تم هل و ؟19-نشطة لكوفٌد مرالبة المجتمع ٌجري هل: المرالبة -

 (هنا متاحةالمصادر) المجتمع؟ فً الجدٌدة الحاالت لرصد ةشامل
 لمسار الفعلً الولت فً دلٌمة صورةً  مركز عملٌات الطوارئ متلنٌ هل - أ

 (هنانو  هناالمصادر) المجتمع؟ داخل المرض تفشً
 حول ةالمتالزم البٌانات بتحلٌل المنطمة فً الصحٌة الرعاٌة ممدمو ٌموم هل - ب

 عن كبدٌل الوخٌمة الحادة التنفسٌة واألمراض باإلنفلونزا الشبٌهة األمراض
 ؟19-كوفٌد

 صحً ال الطلب تلبٌة مجتمعن فً لالختبار ٌمكن هل: النطاق وواسع سرٌع اختبار  -     
 ؟( نهناو ، هنا ، هنا ، هنا ، هنا متاحةالمصادر) (ع؟األوس )والعام بالكامل

https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(15)51988-0/fulltext
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/reports/Documents/2017-2022-healthcare-pr-capablities.pdf
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/reports/Documents/2017-2022-healthcare-pr-capablities.pdf
http://www.covidactnow.org/
http://www.aei.org/covid-2019-action-tracker
https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/05/04/484373/evidence-based-thresholds-states-must-meet-control-coronavirus-spread-safely-reopen-economies/
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson6/section1.html
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/874073/retrieve
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/reporting-pui.html
file:///C:/Users/JEckles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TP1UC0KP/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-criteria.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/downloads/OASH-COVID-19-guidance-testing-platforms.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
file:///C:/Users/JEckles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TP1UC0KP/cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson6/section1.html
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 جمٌع ذلن فً بما ، إلٌه ٌحتاجون الذٌن أولبن لجمٌع واسع نطاق على متاح االختبار هل
 وثٌك اتصال على هم لذٌنواالعالًٌ الخطورة و  األعراض من ٌعانون الذٌن األشخاص
 (؟ نهناو هنا متاحةالمصادر ) المصابٌن؟ باألشخاص

 ؟(ساعة 24خالل ) بسرعة االختبار نتابجتعود  هل  -    
 علٌهم تظهر الذٌن المرضى لجمٌع الٌوم نفس فً الرعاٌة نمطة اختبار ٌتوفر هل  -    

 (  نهناو هنا متاحة المصادر)بما فً ذلن  19-فٌروس كوفٌد أعراض
 المستشفٌات؟المرسلٌن إلى  رضىمال            ■
        الخدمات وممدمو ، األوابل والمستجٌبون ، الصحٌة الرعاٌة مجال فً نالعاملٌ            ■

 ؟المسنٌن  دور مثل للخطر المعرضة ألماكنافً  وؼٌرهم ، األساسٌة              
 ؟(أعراض مشخصة أو إٌجابً اختبار) المصابٌناحتكان ب لدٌهم الذٌن             ■
 (األطباءمكاتب  مثل) الخارجٌة العٌادات فً أعراض من ٌعانون الذٌن األشخاص           ■  
  

 هل ادوات اإلختبار متوفرة وكافٌة؟  -    
     ، االختبار إجراءعلى  والمدرة ، ختباراال ألطمم تمت مراجعة لابمة التورٌد هل  -    

 إجراإها؟ تم التً( االختبار وكواشؾ األنؾ مسحات مثل)  واإلمدادات        
 المحددة؟ الفجوات لملا محدد زمنً وجدول خطة هنان هل            ■ 

 هنا متاحة درالمصا) إٌجابٌة؟ نتابج لدٌهم من ومعالجة المتابعة لكٌفٌة التوجٌه ٌتوفر هل  -     
 (نهناو ، هنا ،

   بسرعة بالنتابج الطبٌة الخدمات ممدمً إخطار ٌضمن تمارٌر هٌكل هنان هل            ■ 
 المرضى؟ مع للتواصل واضحة خطة ولدٌهم              

  موالع/  الصحٌة الرعاٌة مرافك من السلسلة فً البٌانات عن اإلبالغ ٌتم هل           ■ 
  / الوالٌة و كال المحلٌٌن من المسإولٌن من المحلٌٌن؟ لمسإولً الصحة اإلختبار              

 الفٌدرالٌٌن؟    المسإولٌن أو              
 الدخل ذوي واألفراد السن كبار تخدم موالع فً تعمل الخافرة االختبار موالع هل -

 متاح صدرالم) صلٌون؟األ نٌٌاألمرٌك ذلن فً بما واإلثنٌة العرلٌة واألللٌات المحدود
 (هنا

 تعرضوا؟ ربما الذٌن األشخاص عدد تحدٌد فً ءللبد المصلٌة االختبارات دمج تم هل  -
 (هنا متاحصدرالم)

 (هنا متاح صدرالم) تنفٌذها؟ ٌجري وهلخبرٌة الم االختبارات أولوٌات تحدٌد تم هل -
 وتنفٌذ تحدٌد تم هل والسرٌرٌة؟ المختبرٌة البٌانات تلمً فً تؤخٌر ولت هنان هل -

 التؤخٌر؟ منتملٌل لل اإلجراءات
 لالختبار النادرة الشخصٌةحماٌة ال معدات استخدام بٌن موضعٌة مماٌضات هنان هل  -

 (هنا متاح صدرالم) األخرى؟ األولوٌات أو العالج ممابل
 
   المخالطٌن تتبع بإجراء العامة الصحٌة العاملة الموى تموم هل: المخالطٌن  تتبع               •

 ، هنا ، هنا ، هنا متاحة المصادر) المإكدة؟ لحاالتألارب و معارؾ ا ومرالبة                 
 ؟هنانو  هناو هناو ، هنا ، هنا ، هنا

  تتبع على المدرة مع ونشرهم وتدرٌبهمختالط اال متتبعً من كادر توظٌؾ تم هل       -       
 المجتمع؟ فً الحاالت معظم              

 االتصال تتبع لموظفً األجل لطوٌ تموٌل تحدٌد تم هل           ■
   اإلجراءات االتصال بمتتبعً الخاصة التنفٌذ وخطط التدرٌب مواد تضمنهل ت      -        

 :ٌلً بما المرتبطة والمتطلبات               
 االختبار■ 
 واالستنباط التحمٌك■ 
 تتبع■ 
 العزل أو الصحً الحجر■ 
 المتابعة■ 

 التتبع؟ لفرق لمخالطٌنا تتبع جهود وتتبع البٌانات جمع لدعم امنظ ٌوجد هل     -          
 األمان متطلبات تحدٌد تم فهل ، البٌانات جمع أدوات أو التكنولوجٌة األدوات استخدام تم إذا■ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2-eng.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019/nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html
file:///C:/Users/JEckles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TP1UC0KP/who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
http://www.cdc.gov/nchs/data/icd/COVID-19-guidelines-final.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/serology-surveillance/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/digital-contact-tracing.pdf
https://www.astho.org/COVID-19/A-National-Approach-for-Contact-Tracing/
https://learn.astho.org/p/ContactTracer#product_tab_course_content__12
https://learn.astho.org/p/ContactTracer#product_tab_course_content__12
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.mass.gov/doc/mass-ctc-framework-04-2020/download
https://www.mass.gov/doc/contact-tracing-scripts/download
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2-eng.pdf
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-community-tracing-collaborative-media-and-outreach-approach
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 وأمانها؟ البٌانات خصوصٌة لضمان بروتوكوالت وضع تم وهل
 البٌانات؟ إلى الوصول ةإدار سٌتم وكٌؾ لمن البٌانات لتبادللابمة  خطة توجد هل■ 
 
 الحجر إلى ٌحتاجون الذٌن ألولبن متاحة سكنٌة خٌارات هنان هل: والعزل الصحً الحجر •

 (نهناو هنا متاحة المصادر) المنزل؟ فً البماء ونٌستطٌع ال منم و ، الصحً
 
o لتمدٌمو 19-حاالت حمل فٌروس كوفٌد لتمٌٌم الوافدٌن المسافرٌن تابعةلم خطة توجد هل 

 (نهناو هنا متاحةالمصادر ) الحاجة؟ حسب ، الصحً الحجر أو الذاتً العزل حول تإرشادا
o وتوجٌهات االتصال تتبع لتشمل االتصال وجهود العامة المراسالت جهود تحدٌث تم هل 

 (هنانو هناو هناو هنا المصادر) االختبار؟
 

 إضافٌة اعتبارات
 
 المجتمع فً اختبارها تم التً الحاالت بجمٌع إشعار لـمركزعملٌات الطوارئ تلمً ٌمكن هل •

 (هنانو هنا المصادر) والخاصة؟ العامة الصحٌة المرافك من
o حسب مصنفة البٌانات هل: 
 الضعٌؾ؟ السكانً الوضع■ 
 الجنس؟■ 
 العمر؟■ 
 الصحٌة؟ الرعاٌة عامل حالة■ 
 األساسً؟ الشرط حالة■ 
 أعداد تزاٌد مع األعلى العابد ذات التدخالت إلى العامة الصحة موظفً توجٌه إعادة تتم هل ●

 الحاالت؟
 المطلوبة؟ الموارد مراعاة مع ، الوافدٌن المسافرٌن ؼربلة فعالٌة لتمٌٌم طرٌمة هنان هل● 

 
 

 صادرالم

 19-جابحة كوفٌد لمكافحة الجوانب متعدد نهج من جزء: االتصال تتبع• 
-ncov/php/principles-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

tracing.html-contact 
 
  91-لـكوفٌد الرلمً االتصال تتبع أدوات •
-ncov/downloads/digital-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

tracing.pdf-contact 
 
 الحادة التنفسً الجهاز أمراض من وؼٌرها الموسمٌة ؼٌر اإلنفلونزا فً التحمٌك بروتوكول •

ختالط اإل ورصد تتبع إجراءات: 4 الملحك ، الناشبة
-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO

eng.pdf-2018.2-GIP-IHM-WHE 
 
 الحادة التنفسً الجهاز راضأم من وؼٌرها الموسمٌة ؼٌر اإلنفلونزا فً التحمٌك بروتوكول •

 اإلختالط  ورصد تتبع إجراءات: 4 الملحك ، الناشبة
-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO

ng.pdfe-2018.2-GIP-IHM-WHE 
 
 العامة الصحة رالبةم ممدمة •

https://www.cdc.gov/publichealth101/surveillance.html 
 
 التطبٌمٌة األوببة علم فً ممدمة الثالثة الطبعة ، العامة الصحة ممارسة فً األوببة علم مبادئ •

 المرض تفشً فً التحمٌك: 6 الدرس. الحٌوي حصاءواإل
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson6/section1.html 

 

https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/NC-Interim-Guidance-for-Hotels-Providing-Quarantine-Isolation-Housing.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ConsidsforAssessAndRecLocs.pdf
https://www.bnext.org/article/fever-screening-public-health-protection-or-security-theater/
https://www.cdc.gov/quarantine/contact-investigation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/contact-tracing-training-plan.pdf
https://www.mass.gov/doc/mass-ctc-framework-04-2020/download
https://www.mass.gov/doc/contact-tracing-scripts/download
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-community-tracing-collaborative-media-and-outreach-approach
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/digital-contact-tracing.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/digital-contact-tracing.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2-eng.pdf
https://www.cdc.gov/publichealth101/surveillance.html
https://www.cdc.gov/publichealth101/surveillance.html
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson6/section1.html
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson6/section1.html
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 العامة لصحةا طوارئ عملٌات لمركز عمل إطار •
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/874073/retrieve 

 
 العالمٌة الصحة لمنظمة التابع للمرالبة الفنً التوجٌه •
-rgencies/diseases/novelhttps://www.who.int/eme
-coronavirus 

definitions-case-and-surveillance/guidance-technical/2019 

 
 (األوببة علم خطوط لموابم نموذًجا ٌتضمن: مالحظة)
)المعتمد من لبل منظمة الصحة  العالمً 19-كوفٌد نموذجحالة التوصٌؾ السرٌري فً  •

 الهوٌة مجهولة 19-كوفٌد رٌرٌةالس بٌاناتجدٌدة لل ومنصة العالمٌة(
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncov-

crf.pdf؟sfvrsn=84766e69_2 
 

 العتبارات مرجعٌة لابمة ٌتضمن المورد هذا ولكن ، لالتسجٌ إلى المدن تحتاج ال: مالحظة)
 (الربٌسٌة 19-كوفٌد وباء

 الصحة منظمة لبل من المعتمد) العالمً 19-كوفٌد نموذج فً السرٌري التوصٌؾ حالة •
 الهوٌة مجهولة 19-كوفٌد السرٌرٌة للبٌانات جدٌدة ومنصة( العالمٌة

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncov-
crf.pdf؟sfvrsn=84766e69_2 

 
 الحمى فحص •

https://www.bnext.org/article/fever-screening-public-health-
protection-or-security-theater/ 

 
 
 2020 - الحكومة استمرارٌة •

plan-https://whitehouse.gov1.info/continuity/ 
 
 المإكدةت الحاال أو PUI شخص لٌد التحمٌك عن اإلبالغ( المطار) صالاالت تحمٌك •

pui.html-ncov/php/reporting-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

 األمراض فً والتحمٌك االختالط  لتتبع العامة الصحة لدرات نطاق لتوسٌع منسك وطنً نهج •
-for-Approach-National-19/A-https://www.astho.org/COVID

Tracing-Contact/ 
 

 19-كوفٌداالخنالدط ب لمتتبعً تدرٌب: االتصال إجراء •
https://learn.astho.org/p/ContactTracer#product_tab_course_cont

ent__12 
 
 بالمجتمع المرتبط للتعرض العامة الصحة توصٌات •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-
recommendations.html 

 
السٌطرة على  الصادرة عن مراكز توجٌهات التدرٌب والموارد وخنالط معلومات اال •

 19-األمراض والولاٌة منها فً الوالٌات المتحدة بخصوص كوفٌد

   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/php/contact-tracing-training-plan.pdf  

 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/874073/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/874073/retrieve
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncov-crf.pdf؟sfvrsn=84766e69_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncov-crf.pdf؟sfvrsn=84766e69_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncov-crf.pdf؟sfvrsn=84766e69_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncov-crf.pdf؟sfvrsn=84766e69_2
https://www.bnext.org/article/fever-screening-public-health-protection-or-security-theater/
https://www.bnext.org/article/fever-screening-public-health-protection-or-security-theater/
https://whitehouse.gov1.info/continuity-plan/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/reporting-pui.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/reporting-pui.html
https://www.astho.org/COVID-19/A-National-Approach-for-Contact-Tracing/
https://www.astho.org/COVID-19/A-National-Approach-for-Contact-Tracing/
https://learn.astho.org/p/ContactTracer#product_tab_course_content__12
https://learn.astho.org/p/ContactTracer#product_tab_course_content__12
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/contact-tracing-training-plan.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/contact-tracing-training-plan.pdf
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 مثال عن إطار العمل :تعاون المجتمع لتمفً األثر 
https://www.mass.gov/doc/mass-ctc-framework-04-

2020/download 

 
 مثال: سٌنارٌو تمفً أثر المخالطٌن

https://www.mass.gov/doc/contact-tracing-scripts/download 

 
81-نهج التواصل ووسابل إعالم المجتمع التعاونٌة لتمفً األثر لكوفٌد  

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-community-tracing-
collaborative-media-and-outreach-approach 

  
  81-لتحمٌك االحتواء لكوفٌد نظام المرالبة الوطنً

https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/atoms/files
/covid-19_surveillance_roadmap_final.pdf 

 
 لانون كوفٌد الحالً :

www.covidactnow.org 

  
81-متعمب كوفٌد   

www.aei.org/covid-2019-action-tracker  
 

الفتح للسٌطرة على انتشار فٌروس كورونا وإعادة  والٌاتال تحممهاٌجب أن  التً العتبات
 بؤمان:

:https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/0
5/04/484373/evidence-based-thresholds-states-must-meet-control-

coronavirus-spread-safely-reopen-economies/   
 (81-كوفٌد) وس التاجًفحص األشخاص وتمٌٌٌم إصابتهم بالفٌر 

criteria.html-nCoV/hcp/clinical-www.cdc.gov/coronavirus/2019 
:  

ICD-10-CM الرسمٌة  للترمٌز واإلبالغ :   إرشادات
www.cdc.gov/nchs/data/icd/COVID-19-guidelines-final.pdf 

 
الرعاٌة نمطة اختبار منصات خارج لإلرشاد الممترح االستخدام   

  0-كوؾ-لسارس 

  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/downloads/OASH-

COVID-19-guidance-testing-platforms.pdf 
  

//:www.cdc.gov/coronavirus/2019http- 81-كوفٌد استراتٌجٌة مرالبة أمصال
surveillance/index.html-data/serology-ncov/covid 

 الفٌروس بمرض المصابٌن األشخاص من السرٌرٌة العٌنات المرحلٌة لجمع التوجٌهٌة المبادئ
 :واختبارها ومعالجتها 19-كوفٌد التاجً

-clinical-ncov/lab/guidelines-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
specimens.html 

 
العزل والحجر الصحً ألمراض مع  مدم خدمة اإللامةالدلٌل المرحلً للفنادق التً ت

(81-)كوفٌد 0281الفٌروسات التاجٌة   

https://www.mass.gov/doc/mass-ctc-framework-04-2020/download
https://www.mass.gov/doc/mass-ctc-framework-04-2020/download
https://www.mass.gov/doc/contact-tracing-scripts/download
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-community-tracing-collaborative-media-and-outreach-approach
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-community-tracing-collaborative-media-and-outreach-approach
https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/atoms/files/covid-19_surveillance_roadmap_final.pdf
https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/atoms/files/covid-19_surveillance_roadmap_final.pdf
http://www.covidactnow.org/
http://www.aei.org/covid-2019-action-tracker
https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/05/04/484373/evidence-based-thresholds-states-must-meet-control-coronavirus-spread-safely-reopen-economies/
https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/05/04/484373/evidence-based-thresholds-states-must-meet-control-coronavirus-spread-safely-reopen-economies/
https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/05/04/484373/evidence-based-thresholds-states-must-meet-control-coronavirus-spread-safely-reopen-economies/
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
http://www.cdc.gov/nchs/data/icd/COVID-19-guidelines-final.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/downloads/OASH-COVID-19-guidance-testing-platforms.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/downloads/OASH-COVID-19-guidance-testing-platforms.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/serology-surveillance/index.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/serology-surveillance/index.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/serology-surveillance/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html
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https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/NC-Interim-
Guidance-for-Hotels-Providing-Quarantine-Isolation-Housing.pdf 

 
 شفاءتواالس التمٌٌم موالع إلنشاء المحلٌة للحكومات خطٌطالت دلٌل  

  81-من كوفٌد  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/C
cLocs.pdfonsidsforAssessAndRe 

 
 81-كوفٌد بةلاستراتٌجٌات لمرا 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-
19-surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf 

 
ٌة الشخصحماٌة ال معدات إمدادات تحسٌن :  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-
strategy/index.html 

 
 التوجٌه المرحلً للمختبرات

ncov/lab/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

ؾ اداأله
 3رلم  ةالربٌسٌ

 إبطاء وتملٌل انتمال العدوى

 األهداؾ ممومات
 3 رلم  الربٌسٌة

 
 اإلجراءات  ذات األولوٌة

والمحافظة  اٌة  بوضوح للمجتمع  وتنفٌذهتحدٌد إرشادات مسافة التباعد اإلجتماعً المحل
 اعلٌه

 ؼٌر األساسٌةتؤسٌس معاٌٌر للنشاطات األساسٌة و
 تمٌٌم وتخفٌؾ األثر الثانوي لتدابٌر التباعد اإلجتماعً

ً  االجتماعً التباعد جهود لتخفٌؾ خططٌر وتط  [أعاله انظر] المعاٌٌر استٌفاء عند تدرٌجٌا
 

 ممومات العمل
 أوامر ذلن فً بما ، التباعد االجتماعًتدابٌر رفع أو فرض لولت تباتع المجتمع حدد هل• 

  (هناو هنا متاحةالمصادر) التجول؟ وحظر ،األساسٌة  ؼٌر األعمال وإؼالق ، المنزل فً البماء
وأٌن ومتى بشؤن العزل الذاتً والحجر الصحً ٌشمل كٌؾ   ؤهل أصدر لادة المجتمع توجٌه •

 هنا( صدرطلب المساعدة )المٌمكنن 
o ؟ الحجر الصحً و العزلفن معاٌٌر  ونشر هل تم  وضع 

 
كشركاء فً جهود اإلستجابة ؟ و المإسسات الصؽٌرة   التجارٌة الشركاتهل تم اعتبار  •
 ( هنامتاحة  المصادر)

o و األجر مدفوعة مرضٌة اتإجاز منحب المتعلمة المخاوؾ معالجة تمت هل /
 المرض؟ انتشار إلعالة المنزل من العملسٌاسة  اعتمادأو

o  بتدابٌر إبطاء االنتشار ٌتعلك فٌما المنطمة  فً الشركات مع التراسل  تنسٌك تم هل 
 المجتمع؟ فً

https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/NC-Interim-Guidance-for-Hotels-Providing-Quarantine-Isolation-Housing.pdf
https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/NC-Interim-Guidance-for-Hotels-Providing-Quarantine-Isolation-Housing.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ConsidsforAssessAndRecLocs.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ConsidsforAssessAndRecLocs.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool-4&Itemid=1179&lang=en
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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o العمل لدٌهم خطورة عالٌة للتعرض من الذٌن الموظفٌن الستبعاد ةخط هنان هل  
 الخدمة؟ إلى بالعودة لهم سمح إذا للمرض نملهم احتمال من التخفٌؾ أو

 (هنا متوفر المورد: )ٌلً فٌما( والخاصة العامة) المدرسٌة المٌادة شاركت هل• 
o متى؟ وإلى دوام المدارس بإلؽاء التوصٌة لولت واضحة معاٌٌر وضع 
o والمنطمة؟ المدرسة لٌادة مع ومفتوحة واضحة اتصال خطوط على الحفاظ 
o إلٌها؟ الحاجة حال فً بعد عن والتعلم التعلٌم طرق واختبار تطوٌر 
o جمٌع وتشجٌع  إضافٌة موارد إلى ٌحتاجون الذٌن األطفال لرعاٌة اتآلٌ وضع 

 إلؽاء الدوام فً المدارس؟ تم إذا المنزل فً البماء على األطفال
o المحدود بالوجبات الؽذابٌة؟ الدخل ذات العابالت تزوٌد 
o مهاتمد التً الالمنهجٌة واألنشطة الالحمة الرعاٌة إللؽاء المماثلة المتطلبات معالجة 

 ؟(األحٌاء) المنطمة أو( المدارس) المدرسة
 
 المجتمع؟ فً المرض انتشار تبطا أن ٌمكن التً التدخالت لتحفٌز خطة هنان هل •
o إلى وما الجنابٌة والتهم الؽرامات مثل) االمتثال عدم لمعالجة لابمة خطة هنان هل 

 ؟(ذلن
 
 الربٌسٌة المإتمرات بجمٌع لابمة ( EOC مركز عملٌات الطوارئ ) لدى هل• 

 األخرى األحداث و ، والتجمعات الموسٌمٌة والحفالت ، الرٌاضٌة واألحداث ، المادمة
 (هنا متاح المورد) الناس؟ من كبٌر عدد فٌها ٌتجمع لد التً

o مع تتماشى التجمعات على رسمٌة لٌود أو إرشادٌة معاٌٌر المجتمع وضع هل 
 ؟(أكثر أو أشخاص 10 التارٌخ هذا حتى) الحالٌة العامة الصحة إرشادات

 

 األحداث؟ لهذه المخاطر بتمٌٌم الصحة مسإولو لام هل •
 انتمال من للحد الممارسات بؤفضل االلتزام على الجمهور المجتمع لادة وهل شجع

 (هنا المتاحة الموارد: )ذلن فً بما العدوى
           o الصحٌح؟ الٌدٌن ؼسل 

o ؟مباشر ال االتصال تجنب 
o مرٌضا؟الشخص  كان إذا المنزل فً البماء 
o والعطس؟ السعال الوجه عند تؽطٌة 
o والتطهٌر؟ التنظٌؾ العامة؟ األماكنالكمامات فً ارتداء 
 
 خطة هنان هل ،فً العدوى  ؤ مستمرأانخفاض انتماألٌلحظ المجتمع  أن بمجرد •

  تنظر هل و المنزل؟ فً البماء أوامر تخفٌؾ بعد اندماج المجتمع وإعادة فتحال إلعادة
 (هنا متاح المورد) الدلٌل؟ هذا فً به الموصى المراحل ونهج المعاٌٌر فً الخطةهذه 

 
 (هنا متاح المورد) المستمبل؟ فً المجتمع انتمال أحداث إدارة خطوات تحدٌد تم هل •
o الرعاٌة نظام تموٌة أو/  و الصحٌة الرعاٌة لتوسٌع المتاحة الموارد هً ما 

 الصحٌة؟
o فً األمراض انتشار لمنع وضعها ٌمكن التً واإلجراءات الخطط نوع ما 

 المجتمع؟
o المطاعات مختلؾ وسحب ، المستفادة لدروسل المحاسبة بدراسة المجتمع لام هل 

 .والخاصة العامة الكٌانات ذلن ٌشمل أن ٌمكن تشارن؟ أن ٌنبؽً كان أو شاركت التً
 من كبٌر عدد وجود حالة فً األساسٌة الخدمات استمرار لضمان خطط المجتمع لدى هل• 

 (هناصدرالم) الؽٌاب؟ حاالت
o التحتٌة البنٌة من وؼٌرها النفاٌات وإدارة ملالن ومدٌري المرافك موفري إشران تم هل 

 الحٌوٌة؟
o األخرى الحٌوٌة التحتٌة البنٌة عمل استمرار لضمان خطط وضع تم هل 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
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 بلدٌتن فً الوباء انتشار من للحد إجراءات(: NPIs) الصٌدالنٌة ؼٌر التدخالت• 
(PAHO) 

https://www.paho.org/disasters/index.php؟
option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alia

4&Itemid=1179&lang=en-tool-leadershipduring-pandinflu-s=530 
 
 إنتربراٌز معهد ، الفتح إلعادة طرٌك خارطة: التاجً روسللفٌ الوطنٌة االستجابة •

 األمرٌكً
-ducts/report/nationalpro-https://www.aei.org/research

reopening-to-map-road-a-response-coronavirus 
/ 
 إلبطاء بن الخاصة المسافة على حافظ :  والعزل الصحً والحجر االجتماعً التباعد •

 االنتشار
-getting-ncov/prevent-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

distancing.html-sick/social 

 

 لعام كورونا فٌروس لمرض واالستجابة للتخطٌط العملوأرباب  للشركات مإلتة إرشادات •
2019 

-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
response.html-business-ncov/community/guidance 

 
( CDC / PAHO عرض من التكمٌلٌة الموارد •

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Community٪
20Mitigation٪20Toolkit_Guide_Supplemental_docs.pdf 

 
 (العامة الصحة إدارة SCVHHS) التباعد الجتماعً حول معلومات •

http://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/185/185
_factsheet_social_distancing.pdf 

 
 
  19-كوفٌد  نالل مع المحلٌة تخفٌؾ اإلجرابات داخل المجتمعات استراتٌجٌات تنفٌذ •

 (CDC) المحلً
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

strategy.pdf-mitigation-ncov/downloads/community 
 
 19-كوفٌد المجتمع من إرشادات مإلته بخصوص لما ٌنشره االستجابة •
-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331421/WHO

eng.pdf-2020.1-Community_Transmission-19-COVID 
 بابٌةالو األنفلونزا وتؤثٌرات مخاطر من للتخفٌؾ الصٌدالنٌة ؼٌر العامة الصحة تدابٌر •

 (العالمٌة الصحة حسب منظمة) والجابحة
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241

eng.pdf-516839 

 صادر الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paho.org/disasters/index.php؟option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool-4&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php؟option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool-4&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php؟option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool-4&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php؟option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool-4&Itemid=1179&lang=en
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Community٪20Mitigation٪20Toolkit_Guide_Supplemental_docs.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Community٪20Mitigation٪20Toolkit_Guide_Supplemental_docs.pdf
http://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/185/185_factsheet_social_distancing.pdf
http://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/185/185_factsheet_social_distancing.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331421/WHO-COVID-19-Community_Transmission-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331421/WHO-COVID-19-Community_Transmission-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf
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ua=1؟

المناخ تؽٌر آثار من للتخفٌؾ المجتمع عمل إطار •
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

strategy.pdf-mitigation-ncov/downloads/community

 المدرسة إلعدادات CDC دلٌل •
-ncov/community/schools-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

schools.html-for-childcare/guidance 

 والتجمعات السكنٌة  19-كوفٌد  على CDC توجٌه •
-ncov/community/large-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

19.html-covid-for-ready-gatherings-events/mass

 إرشادات البیت األبیض )اعتباًر ا من 16 آذار- مارس 2020( •
https://templatearchive.com/coronavirus-guidance/

الداخلً األمن وزارة ، الحرجة التحتٌة البنٌة فً األساسٌة العاملة الموى حول إرشادات• 
-critical-essential-https://www.cisa.gov/publication/guidance

workforce-infrastructure 

 األمراض على السٌطرة راكزم ، انتشار المرض منع •
-getting-ncov/prevent-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

sick/index.html 

 تركٌز الحماٌة على األشخاص األكثر خطورة

األولوٌة ذات اإلجراءات  

 ، السكنٌة المعٌشة مرافك)  للخطورة عرضة األكثر السكان تؤوي التً بالمرافك شاملة لابمة وضع
إلخ ، االحتجاز مراكز ، السجون ، المسنٌن رعاٌة دور ) 

و تؤمٌن الموارد  المرافك والتعود على العمامة فً العدوى من الولاٌة ممارسات تمٌٌم
 الالزمة لها.

 العدوى مكافحة وطرق ، والتدرٌب ، الشخصٌة الولاٌة معدات) محددة ضعؾ نماط معالجة
ذلن( إلى وما ، التوظٌؾ ومستوٌات ، والزوار  

 إلى ٌل الزٌارات الخارجٌةلتم) األكثر عرضة للخطر الفبات تعرض لتملٌل إرشادات وضع
(ورةالخط عالٌة المرافك  
المشردٌن و المهاجرٌن  ذلن فً بما ، المعنٌٌن للسكان الخاصة االحتٌاجات على التركٌز

 ؼٌر المسجلٌن

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://templatearchive.com/coronavirus-guidance/
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:ممومات العمل   
 

 فٌها؟ ٌتجمعون التً والموالع السكانٌة األكثر عرضة للمخاطر حصر المجموعات تم هل ●
 :فٌها بما
o (صادرالم) (صادرالم) المشردٌن؟ السكان 
o األجل؟ طوٌلة الرعاٌة مرافك 

 (؟المصادر) األخرى؟ دور رعاٌة المسنٌن والمجتمعات
o   (المصادر) السجون؟ 
o  المالجا 
 o (المصادر) العبادة ماكنأ 

o (المصادر)( صادرالم) سجلٌن؟الم ؼٌر السكان 
o كبٌر؟ لخطر معرضون سكان فٌها ٌمٌم أن ٌمكن الكثافة عالٌة أخرى مساكن 
 

 منها؟ والتحمك المرافك تلنفً والعمامة  العدوى من الولاٌة إجراءات  تمٌٌم تم هل ●
 

 المعدٌة األمراض عن لإلبالغ ٌنالمناسب توكولوالبرو المدرة حالٌا المرافك هذه تمتلن هل ●
 المناسب؟ الولت فً
 

 لسٌاسات االمتثال لضمان للمولع وزٌارات إرشادات المخاطر عالٌة المرافك تلمت هل ●
 ؟معدات الحماٌة الشخصٌة إلى الكافً الوصول لتشمل ، العدوى من الولاٌة

o افك؟المر هذه تمٌٌمات فً التنظٌمٌة السلطات شاركت وهل 
 األكثر عرضة للخطر ؟ المجموعات ذات المرافك إلى الزوار وصول تمٌٌد تم هل● 
 
وؼٌرهم من  هإالء السكان ورفاهٌة سالمة لحماٌة إضافٌة استراتٌجٌات هنان هل● 

 المحرومٌن؟
 

 إضافٌة اعتبارات
 
 المرافك؟ لهذه التنظٌمٌة بالسلطات اتصال على والصحة المجتمع لادة كان هل● 
 ذاتًٌا؟ عزلهم أثناء الدعم إلى الوصول على لادرون عالٌة لخطورة المعرضون السكان هل● 
 إجراءات تطوٌر تم المإكدة هل الحاالت تحدٌد تم حٌثؼٌر الحصٌنة   المرافك فً● 

 المرافك؟ هذه فتح إلعادة معاٌٌر وضع تم وهل التطهٌر

 

 بشؤن المتحدة الوالٌات فً امنه والولاٌة األمراض مكافحة لمراكزرحلً الم التوجٌه• 
 - المشردٌن مالجا

-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
respond.html-prepare-shelters/plan-ncov/community/homeless 

 
 
 بٌن 19-كوفٌد لعدوى المحتملة الخطر عوامل لتمٌٌم العالمٌة الصحة منظمة بروتوكول •

 - الصحٌة الرعاٌة بٌبة فً الصحٌة الرعاٌة مجال فً العاملٌن
-assessment-for-detail/protocol-https://www.who.int/publications
-ncov)-(2019-coronavirus-novel-2019-for-factors-risk-potential-of
-health-among-infection 
 
 التمرٌض عن لوماتمع ذلن فً بما) المجتمعلتسكٌن  CDC / King Countyدلٌل  • 

 -( األجل طوٌلة الرعاٌة ومرافك
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

ncov/downloads/Seattle_Community_Mitigation.pdf 

https://community.solutions/covid-19-and-homelessness/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Seattle_Community_Mitigation.pdf
http://ttp/www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-of-potential-risk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection-among-health-
https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-of-potential-risk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection-among-health-
https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-of-potential-risk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection-among-health-
https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-of-potential-risk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection-among-health-
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Seattle_Community_Mitigation.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Seattle_Community_Mitigation.pdf
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 - المشردون السكان - معٌةمجت حلول: للصفر ص مم •

homelessness-and-19-https://community.solutions/covid 
/ 
 - األزمات حاالت فً اإلنجابٌة الصحة •

https://www.cdc.gov/reproducthealth/global/tools/crisissituations.
htm 

 
 الفٌروسات ومضاداتمكتسب ال المناعة نمص وفٌروس 19-كوفٌد  عن وجواب سإال •

 -( العالمٌة الصحة منظمة) المهمرٌة
-hiv-19-covid-on-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/news

antiretrovirals-and 
 
 -( SRH) واإلنجابٌة الجنسٌة للصحة( MISP) الدنٌا  الخدمات لمجموعة سرٌع مرجع •

reference-//iawg.net/resources/misphttps: 
 
 المناعة نمص فٌروس برامج على  19-كوفٌد  تؤثٌر من للتخفٌؾ استراتٌجٌة اعتبارات •

 برامج مركزة على نمص المناعة المكتسبة – الربٌسٌن السكان على تركز التً المكتسبة
-https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/epic

19.pdf-covid-considerations-strategic-kp 
 
 لالستجابةلمكتسبة  ا المناعة نمص فٌروس من دروس -  19-كوفٌد  ولت فً الحموق •

 - لمجتمعا بمٌادة الفعالة
-https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human

19-covid-and-rights 
 
 ىاألخر االحتجاز وأماكن السجون فً  19-كوفٌد  على والسٌطرة والولاٌة االستعداد •
(2020 )- 
-topics/health-http://www.euro.who.int/en/health
-and-determinants/prisons

health/publications/2020/preparedness،-control-and-prevention-
prisons-in-19-covid-of 

 
 والدعم والرعاٌة والعالجمكتسبة ال المناعة نمص فٌروس من للولاٌة  19-كوفٌد  • 

 - السجون فً وٌمبعون المخدرات ٌتعاطون الذٌن لألشخاص
-and-19-aids/new/covid-https://www.unodc.org/unodc/en/hiv

hiv.html 
          

 
 19-كوفٌدلـ شاملة استجابة من جزء االحتجاز وأماكن السجون •           

-https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468
X/fulltext-2667(20)30058 

 
 - الحدود عبر والتعاوناألرضٌة  المعابر فً العامة الصحة لدرات لبناء دلٌل• 
-public-for-detail/handbook-https://www.who.int/publications
-border-cross-and-crossings-ground-at-building-capacity-health

collaboration 
  
 والمخٌمات اإلنسانٌة العملٌات(:  19-كوفٌد ) الفٌروس التاجً حول تمنٌة إرشادات •

https://community.solutions/covid-19-and-homelessness
https://community.solutions/covid-19-and-homelessness
https://www.cdc.gov/reproducthealth/global/tools/crisissituations.htm
https://www.cdc.gov/reproducthealth/global/tools/crisissituations.htm
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://iawg.net/resources/misp-reference
https://iawg.net/resources/misp-reference
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/epic-kp-strategic-considerations-covid-19.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/epic-kp-strategic-considerations-covid-19.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-and-covid-19
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-and-covid-19
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness،-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness،-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness،-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness،-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30058-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30058-X/fulltext
https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration
https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration
https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration
https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration


32 
 

 
 األهداؾ موماتم

 5رلم   الربٌسٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األولوٌة ذات إلجراءاتا
 

 متطلبات وتولععلً فال الولت فً( والحرجة الشاملة الرعاٌة) المستشفى فً اإلشؽال معدالت تتبع
 المنحى على بناءً  المستمبلٌة اإلشؽال

 االختٌارٌة الطبٌة األنشطة لتملٌل  إجراءات وبدء الطوارئ لخطط المستشفٌات تفعٌل من التؤكد
 العاجلة ؼٌر وأ

 الحمٌمً الولت فً الحرجة المنشآت فً معدات الحماٌة الشخصٌة توفر تتبع
 ٌةالشخص الولاٌة داتمع وتصنٌع بدٌلة لشراء مصادر تحدٌد

 الحرج العالج لدرة فً التوسع لزٌادة خطط فً الشروع
 أنظمة وإنشاءلمرضى ا لرعاٌةاألولوٌة  إلعطاءواضحة معاٌٌر  لوضع الصحة مسإولً مع العمل

 الشدٌدة للحاالت اإلحالة
 صحٌةال الرعاٌة من 91لكوفٌد المحتملة والحاالت الُمدخلة الفحص لفصل حاالت خطط فً الشروع

 الُمدخلة العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األهداؾ الربٌسٌة 
 5رلم 

 - الهشة البٌبات من وؼٌرها
-coronavirus-/diseases/novelhttps://www.who.int/emergencies
-and-camps-operations-guidance/humanitarian-2019/technical

settings-fragile-other  
 
( البرٌة والمعابر والموانا الدولٌة المطارات) الدخول نماط فً المرضى المسافرٌن إدارة •

 19-كوفٌد سٌاق فً
-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO

eng.pdf-2020.2-POEmgmt-nCoV-2019  
 
 -  19-كوفٌد  أزمة وسط خطر فً LGBTQ مجتمع فً الكثٌرٌن عٌش وسبل حٌاة •
-https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19
-032020-IssueBrief

FINAL.pdf؟_-ga=2.237224896.1501546044.1586393571
5181974.1586393571214 

  
 من للتخفٌؾ المرجعٌة والمابمة المخاطر لتمٌٌم العالمٌة الصحة منظمة لابمة استخدام كٌفٌة •

 - 19-كوفٌد  سٌاق فً بٌرة كلا التجمعات
-risk-who-use-to-detail/how-https://www.who.int/publications
-the-in-gatherings-mass-for-checklist-mitigation-and-assessment

19-covid-of-context  
 
 -  19-كوفٌد  سٌاق ًف الدٌنٌة والمجتمعات الدٌنٌٌن للمادة عملٌة وتوصٌات اعتبارات •
-tionsconsidera-detail/practical-https://www.who.int/publications
-based-faith-and-leaders-religious-for-recommendations-and

19-covid-of-context-the-in-communities  
 - 19-كوفٌد  تفشً أثناء واالجتماعٌة النفسٌة واالعتبارات النفسٌة الصحة •

-psychosocial-and-health-detail/mental-https://www.who.int/publications
outbreak-19-covid-the-during-considerations 

 
 
 

 وتجنب الصحٌة الرعاٌة عملٌات الستمرار الصحً على التدخل السرٌع النظام لدرة وتوسٌع تعزٌز
 الوفٌات معدل رتفاعا

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf؟_ga=2.237224896.1501546044.1586393571-2145181974.1586393571
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf؟_ga=2.237224896.1501546044.1586393571-2145181974.1586393571
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf؟_ga=2.237224896.1501546044.1586393571-2145181974.1586393571
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf؟_ga=2.237224896.1501546044.1586393571-2145181974.1586393571
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
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 النظام لدرة علىتؤثٌرها  وتمٌٌم الصحٌٌن تتبع تعرض وإصابة العاملٌن
 وأعراضهأ المرض عالمات عن بحثًا ٌومًٌا الموظفٌن لفحص البدء بخطط 

 وتمٌٌم ،( والمإكدة هاب المشتبه) الحالٌةت الحاال حجم لمنالشة ٌومً تنفٌذي تواصل تؤسٌس
 التوظٌؾ حتٌاجاتوا ، المستشفىإحصابٌات 

 

 ممومات العمل

 إلٌها؟  لكل من ٌحتاج الرعاٌة توفٌر على لادرة المجتمع فً الصحٌة الرعاٌة مرافك هل
 (صدرالم)

o خطر أن وفهم كل مستمرالمستشفٌات بش على الطلب مستوى لتمٌٌم لابم منهج هنان هل 
  مرهمة؟ المرافك هذه تصبح

o معدات الحماٌة  إلى للوصول فٌدرالٌةالخطة ال أو والٌةال هذا المنهج خطة ٌؽذي هل
  ن؟مجتمعوتخصٌصها لالشخصٌة 

o انظر  تصنٌعها أو ، جودتها مرالبة ٌمكن الحصول علٌهاوبدٌلة متوفرة  خٌارات هنان هل(
 (هناو هناو هنا المصادر) للموارد أدناه( ؟

o مشاركتها تمهل و ، طوارئال عملٌاتحالٌة ل خطة المحلٌة الصحٌة الرعاٌة مرافك لدى هل 
 مع مركز عملٌات الطوارئ؟

o الكافٌة الحماٌة الشخصٌة والخدمات الطبٌة الطاربة معدات الصحٌة رعاٌةال ممدمً لدى هل 
 المتولعة؟ االحتٌاجات أو الفورٌة؟ الحتٌاجاتل تلبٌةً  الٌد متناول فً

o اإلنترنت؟ اتصاالت تدعمهاالتً  ب عد عن الصحٌة الخدمات إمكانات تتوفر له 

 إجراء تمهل الموظفٌن، أو ضىالمر ( عند19-)كوفٌد 2-سارس كوؾ لـ بريالمخ التؤكٌد بعد 
 فً النظر تم وهل عرضٌنتالم هإالء إعالم تم هل ؟للمتعرضٌٌن وتتبع المخالطٌن مراجعة
 (صدرالم؟ )ٌوًما 14 لمدة العمل نعذوي الخطورة العالٌة  الموظفٌن استبعاد

o o ؟الصحٌة الرعاٌة مجال فً للعاملٌن وفما لألولوٌة االختبار إمكانٌات تتوفر هل 

 العدد أضعاؾ  عشرة إلى ةخمسمن رفع اإلمكانٌات  مع للرعاٌة بدٌلة موالع إنشاء تم هل 
 (صدرالم) األنفلونزا؟ موسم ذروة خالل فترة  اإلنفلونزا و الربوي لتهابمبول اإلل الطبٌعً

 ؟الطاربة ؼٌر الرعاٌة أولوٌات ترتٌب وإعادة المرافك جدولة إعادة تم هل 

 شبٌهة أمراض من ٌعانون الذٌن للمرضى صلةفمن فرز خطوط العالج مراكز أنشؤت هل 
 العلوي؟ التنفسً الجهاز التهابات أو/  و باإلنفلونزا

 أجل من المستشفىاستٌعاب   لزٌادة محددة خطط دتوج هل: 
o فً بما ، الجسم خارج األؼشٌة أكسجة/  المركزة العناٌة وحدةسعة /  الحرجة الرعاٌة توسٌع 

 ؟ناعًطصاالستٌعاب اإلضافً للتنفس اال ذلن
o إلؽاء مع ، المرضى لجمٌع أشهر ثالثة إلى شهرٌن لمدة طبًٌا الموصوفة األدوٌة توفٌر 

 التؤمٌن؟ ولٌود لدفع المشترنا عموبات
o ب عد؟ عن التعببة إعادة تمنٌات أو البرٌد عبر تمدٌم الطلب 
o شدٌد؟ مرض من ٌعانون الذٌن ألولبن المستشفى موارد على للحفاظ المرضى نخب 
o مثل  العدوى مكافحةل لتدابٌر استبالٌة  اإللكترونٌة الطبٌة السجالت نظام من االستفادة

 ؟ إجراإها ٌتم التً االختبارات أو الفحص أسبلةطٌة باالعتماد على محفزات العزل االحتٌا
o أو المإكدٌن؟ 19-تجمٌع المرضى الداخلٌٌن بالمشفى كجماعات للمشتبه بؤنهم مرضى بكوفٌد 
o تخصٌص تدٌر سوؾ  التً المرارات على تركز التً الرعاٌة لخطط األزمات معاٌٌر إدارة 

 ؟الشحٌحة الموارد
o الموظفٌن إصابة حالة فً ذلن فً بما ، الصحٌة الرعاٌة مجال فً لةالعام الموى زٌادة 

 ؟صحٌٌن ال
o الخدمات فً حاالت الطوارئ ) أطباء وممرضٌن(؟ تطوٌر طرق اعتماد موفري 
o ؟صحً االستٌعاب اللدعم زٌادة  سرٌع تدرٌب توفٌر 
o اةالوف شهادات إصدار وتسرٌع ، المشرحة ملا  وتجنب ، مستدام بشكل ث الجث إدارة ، 

 ؟صحٌٌن ال الفاحصٌن كفاءة ذلن فً بما ، الموارد متطلبات وتلبٌة
o ؟شكل آمن ب النفاٌات إدارة 
o األزمات؟ أولات فً النفسٌة الصحة ودعم العافٌة توفٌر 
o الموظفٌن؟ تشتٌت لتجنب الصحٌة الرعاٌة فً للعاملٌن األسرة دعم موارد توفٌر 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNFnUj7DBnEbkjON70nvhALbmvs3VaHMJK_x28HNHtg/edit#gid=0https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNFnUj7DBnEbkjON70nvhALbmvs3VaHMJK_x28HNHtg/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource3surgicaln95.html
https://www.fda.gov/media/136663/download
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/63/crisis-standards-of-care/0
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 من حٌث باستمرار المرافك ٌ عاد تمٌٌم هل: 
o اإلشؽال؟ عدالتم 
o ؟االستخدام معدالت وتولعالحماٌة الشخصٌة  معدات تورٌد 
o استٌعاب العناٌة الحرجة؟ 
o ؟واألكسجٌننفس االصطناعً الت استٌعاب 
o ؟الرعاٌة لخطط األزمات معاٌٌر توسٌع/  إلطالق عتبات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعتبارات إضافٌة :

 اإلصابة خطر والسٌطرة علٌها العدوى من والولاٌة لفرزالمحلٌة ل بروتوكوالتال تعكس هل 
 ؟19-بكوفٌد

 ؟التحري لٌد ألشخاصول بها  المشتبه للحاالت االستجابة بروتوكوالت وتنفٌذ تؤسٌس تم هل 
 (صادرالم)

o الحجر أو العزل عن اإلفراج نحو خطوات االستجابة بروتوكوالت تتضمن هل 
 الصحً؟

 والمعالجة فٌها المتحكم الدخول ونماط السلبً الضؽط ؼرؾ مثل ، بٌبٌة ضوابط توجد هل 
 ؟مةلمعما

 والمختبرات ، المحلٌة/  بالوالٌة العامة الصحة مختبرات مع عاللات المستشفٌات ألامت هل 
 ؟االختبار بروتوكوالت لوضع األكادٌمٌة المرجعٌة والمختبرات ، التجارٌة

 الزٌادة إلدارة ، ذلن إلى وما ، والمحارق ، الجنازة دور مع عاللات المستشفٌات ألامت هل 
 ات؟الوفٌ فً المتولعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :هل وضعت المرافك تدابٌر حٌز التنفٌذ لإلمدادات الحرجة بما فً ذلن 
o ؟البدالء الموردٌن ترتٌب 
o المفرط؟ االكتناز تجنب مع ، المخزون توسٌع 
o الضروري؟ ؼٌر االستخدام من للتخفٌؾ مركزٌة مخازن 
o إعادةو استخدام لتوسٌع التدوٌر وإعادة االستخدام وإعادة الحفظ نهج استخدام 

 (الموارد) الشخصٌة؟ الحماٌة معدات استخدام
o التنفس ألجهزة التوافك الختبار موسعة لدرات N95؟ 
o اللوجستٌة والخدمات التورٌد سلسلة تعزٌز فً للمساعدة الخاص المطاع إشران. 

 الطبٌة المراكز من االستفادة ٌشمل أن ٌمكن) وتدرٌبهم إضافٌٌن موظفٌن تعٌٌن تم هل 
 الرعاٌة فً المتخصصٌن ؼٌر أو ، المتطوعٌن الموظفٌن إلى والوصول تدرٌبلل األكادٌمٌة
 ؟(المتمدمٌن والتمرٌض الطب طالب أو ، الصحٌة

 الصٌادلة أي) النطاق خارج الممارسات بشكل متصالب من أجل المهنٌٌن تدرٌب تم هل 
 ؟(صلة األلل المجاالت فً المتخصصٌن واألطباء والممرضات والممرضات

 التشؽٌلٌة؟ المهام فً للمساعدة الحرجٌن ؼٌر الموظفٌن استخدام إلعادة خطط هنان هل 

 مرافمها من أجزاء فتح وإعادة لتطهٌر إجراءات الصحٌة الرعاٌة مرافك طورت هل 
 والمإكدٌن؟ بهم المشتبه 19-كوفٌد مرضى ورعاٌة لفرز المخصصة

 

 
 
 

 صادر الم
 
 
 
 
 
 

 

 الشخصٌة الحماٌة معدات حالؾت مورد بٌانات جدول 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNFnUj7DBnEbkjON70nvh

ALbmvs3VaHMJK_x28HNHtg/edit?usp=sharing 

  البٌضاء إلدارة الؽذاء والدواء األمرٌكٌة لــالمابمة  N95 ًالجراح 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/resps
ource3surgicaln95.html   

 ابمة البٌضاء إلدارة الؽذاء والدواء األمرٌكٌة لـالمKN95  

https://www.fda.gov/media/136663/download  
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNFnUj7DBnEbkjON70nvhALbmvs3VaHMJK_x28HNHtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNFnUj7DBnEbkjON70nvhALbmvs3VaHMJK_x28HNHtg/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource3surgicaln95.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource3surgicaln95.html
https://www.fda.gov/media/136663/download
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  إرشادات مإلتة ألنظمة خدمات الطوارئ الطبٌة(EMS ونماط الرد على السالمة العامة )

188 (PSAPsمن أجل كوف )فً الوالٌات المتحدة  81-ٌد  

-ncov/hcp/guidance-.cdc.gov/coronavirus/2019https://www

ems.html-for 

 ناكورو فٌروس بمرض المصابٌن للمرضى ومكافحتها العدوى من للولاٌة المإلتة التوصٌات 

 الصحٌة الرعاٌة إعدادات فً 19-كوفٌدلـ التحري لٌد األشخاص أو( 81-كوفٌد) 0281
-control-ncov/hcp/infection-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.g
-control%2Fcontrol-ncov%2Finfection-ov%2Fcoronavirus%2F2019

recommendations.html 

 التنفس أجهزة من التزود حسٌنلت استراتٌجٌات N95 

-ncov/hcp/respirators-onavirus/2019https://www.cdc.gov/cor
strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov

-supply-ncov%2Fhcp%2Frespirator-%2Fcoronavirus%2F2019
strategies.html 

 ومكافحتها العدوى من الولاٌة على العالمٌة الصحة منظمة تدرٌب (IPC )التاجً للفٌروس 

 (19-دكوفٌ) الجدٌد

 
EN-IPC-19-https://openwho.org/courses/COVID 

 معاٌٌر األزمات للرعاٌة 

 
-of-standards-resources/63/crisis-chnicalhttps://asprtracie.hhs.gov/te

care/0 

 ةؾ الربٌسٌاهداأل
 6رلم 

 توسٌع تبادل المعلومات عن المخاطر وإشران المجتمع 
 

ممومات األهداؾ 
 6رلم الربٌسٌة 

 اإلجراءات ذات األولوٌة 
وأفراده المجتمع لادة إلبالغ منتظمة  متواترة توجٌهات إنشاء  
 فً تبالػ أو السٌبة األخبار تحجب ال ؛ صرٌح بشكل الرٌبة إٌصال ؛ ومماسة ةمتوازن معلومات توفٌر
المحتمل التمدم  

 لٌكونوا لتجهٌزهم المدنً المجتمع لادة من وؼٌرهم والدٌنٌة واألعمال المجتمع لادة مع االنخراط
المصلحة ألصحاب موثولة معلومات مصادر  

 
 العمل ممومات

 وؼٌر الحكومٌة المنظمات لطاعات مختلؾ مع وفعالٌة نتظامبا المجتمعٌة المٌادة تتواصل هل 
 (صادرالم) الجارٌة؟ األنشطة لمنالشة( والتعلٌم وما إلى ذلن  السٌاسة) الحكومٌة

 

 ؟روتٌنً بشكل المجتمع فً وٌعملون ٌعٌشون الذٌن األشخاص مع ٌتواصل لادة المجتمع هل 
 

o فاعلٌة؟ االتصال طرق أكثر تحدٌد تم هل 
o الجمٌع؟ إلى الهامة االتصاالت تصل أن ٌمكن هل 
o ومختبرة؟ لابمة للطوارئ إنذار أنظمة توجد هل 
o اطبة؟المعلومات الخ أو التضلٌل لتبدٌد فعالة طرٌمة هنان هل 

 إلى الحمابك على المابمة الهامة الرسابل لنمل وتعٌٌنهم بهم الموثوق المتحدثٌن تحدٌد تم هل 
 (صادرالم) المجتمع؟

 األوابل ٌنالمستجٌبو لمركز عملٌات الطوارئ المستمرة االتصاالت خطط  مراجعة تم هل 
 المتنملة؟ االتصاالت عطب/  تعطل حالة فً

 ذلن  ٌساعد هل المرار؟ وصناع للمادة الهامة المعلومات متطلبات من مجموعة إنشاء تم هل

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/63/crisis-standards-of-care/0
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/63/crisis-standards-of-care/0
https://www.researchgate.net/publication/8944073_Best_Practices_in_Public_Health_Risk_and_Crisis_Communication
https://emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_021417.asp
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 اإلنترنت؟ عبر بسهولة إلٌها الوصول ٌمكن التً العامة المعلومات متطلبات تؽذٌة فً
 اعتبارات إضافٌة 

 بما ، المهمشٌن أو المحٌطٌن السكان إلى التحدٌد وجه على المجتمع إشران جهود تصل هل 
 للتواصل خصًٌصا ومصممة لابمة وآلٌات رسابل هنان هل الموثمٌن؟ ؼٌر السكان ذلن فً
 للخطر؟ المعرضٌن أو المتضررٌن السكان مع

 طرٌمة على والمابمة األمرٌكٌة اإلشارة لؽة ذلن فً بما ، متعددة بلؽات متوفرة المواد هل 
 مجتمعن؟ فً إلٌها الوصول السكان لجمٌع وٌمكن ، براٌل

 ومرالبة ، المناسب الولت فً/  دلٌمة معلومات مصادر لتعٌٌن لابمة استراتٌجٌة هنان هل 
 ؟المضللة أو المعلومات الخاطبة ومصادر ومعتمداتهم الناس تصورات ومعالجة

 ؟الطارئ العام اإلعالمبنى والطوارئ الحالً  تنسٌكتفعٌل  تم هل 
 

 
 
 
 
 
 

  صادر الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
األهداؾ الربٌسٌة 

 7رلم 

 المصابٌن لألشخاص العامة الصحة وإدارة المخاطر لتمٌٌم المإلتة المتحدة الوالٌات توجٌهات 
  2019عام  19-الفٌروس التاجً كوفٌد المحتمل إصابتهم بمرضأو 

ًٌامخ المإكدة للحاالتالمخالطٌن و الجؽرافٌة لمخاطربتعرضهم ل  بر
 

recommendations.html-health-ncov/php/public-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 الصحٌة ٌةالرعا لمنشآت   19-كوفٌد مخاطر بشؤنللتواصل  العالمٌة الصحة منظمة حزمة 
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482 

 19-بكوفٌد المرتبطة االجتماعٌة العار وصمة ومعالجة  لمنع العالمٌة الصحة منظمة دلٌل  
-stigma-source/coronaviruse/covid19-https://www.who.int/docs/default

guide.pdf 

 باألزمات االتصالوسابل و العامة الصحة حال الخطرعلى فً الممارسات أفضل 
https://www.researchgate.net/publication/8944073_Best_Practices_in_
Public_Health_Risk_and_Crisis_Communication  

 العامة الصحٌة الطوارئ حاالت فً المخاطر عن اإلبالغ 
-https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ap

7vvmGt_MJ:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1093088/retrieve+&
cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=us&lr=lang_en%7Clang_es%7Clang_fr 

  التدرٌب على نمل المعلومات بحال الخطرTEPHINET 
english-training-communication-https://www.tephinet.org/risk 

 ربٌسٌة اعتبارات: الجماهٌرٌة للتجمعات العالمٌة الصحة لمنظمة العامة الصحة 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/717805/retrieve 

 مٌزات  -فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة منها والولاٌة األمراض على السٌطرة مراكز
 المتحدث الفعال 

https://emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_021417.as 
 

 
 
 
 91-كوفٌد وباء لتفشً واالجتماعٌة االلتصادٌة اآلثار من لتخفٌؾا

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.researchgate.net/publication/8944073_Best_Practices_in_Public_Health_Risk_and_Crisis_Communication
https://www.researchgate.net/publication/8944073_Best_Practices_in_Public_Health_Risk_and_Crisis_Communication
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ap-7vvmGt_MJ:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1093088/retrieve+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=us&lr=lang_en%7Clang_es%7Clang_fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ap-7vvmGt_MJ:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1093088/retrieve+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=us&lr=lang_en%7Clang_es%7Clang_fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ap-7vvmGt_MJ:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1093088/retrieve+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=us&lr=lang_en%7Clang_es%7Clang_fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ap-7vvmGt_MJ:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1093088/retrieve+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=us&lr=lang_en%7Clang_es%7Clang_fr
https://www.tephinet.org/risk-communication-training-english
https://www.tephinet.org/risk-communication-training-english
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/717805/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/717805/retrieve
https://emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_021417.as
https://emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_021417.as
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ممومات األهداؾ 
 7الربٌسٌة رلم 

 
 
 
 

 
 األولوٌة ذات اإلجراءات

 
 انعدام من تعانً التً األسر ثلم) الضعٌفة السكانٌة الفبات على الوباء آثار لمعالجة آلٌات إنشاء
 (المدرسٌة الؽداء برامج على وتعتمد  الؽذابً األمن
 الرعاٌة) الربٌسٌة العاملة الموى لطاعات على االجتماعً التباعد تدابٌر تؤثٌر وتخفٌؾ تمٌٌم

 (ذلن إلى وما ، العامة والخدمات الصحٌة
 المحلً االلتصاد على االجتماعً التباعد لتدابٌر الثانٌة الدرجة آثار تمٌٌم
/  الوالٌة لدعم والدعوة المحلٌة الضراببإٌرادات  على التجارٌة األعمال إؼالق عملٌات تؤثٌر تمٌٌم

 الحكومٌة ألعمالا استمرارٌة لضمان الفٌدرالٌة
 االجتماعً التباعد لتدابٌر االلتصادٌة العوابك تخفٌؾ على والعمل تحدٌد

 
 ممومات العمل 

 (صدرالم) إلٌها؟ ٌحتاجون الذٌن ألولبن األدوٌة توافر لضمان لابمة ٌةاستراتٌج هنان هل 

 ًتوفٌر على لادر المجتمع فهل ، لالمنز فً البماء اجتماعً و تباعد أمر وجود حالة ف 
 للسكان( األخرى والضرورٌات الطبٌة والرعاٌة الؽذاء مثل) الضرورٌة الموارد

 (مصدرال) المتضررٌن؟
 اعتبارات إضافٌة 

 الباب؟ إلى الباب من خدمة وتوفٌر الجوار فً الطعام توزٌع لدعم لابمة آلٌات هنان هل 
o ومحدثة؟ دلٌمة المجتمع خرابط هل 
o المجتمع؟ عبر الباب إلى الباب من للتوزٌع مخصصة فرعٌة ألسام هنان هل 

 وإلؽاء األعمال إؼالق بسبب االضطرابات بعد االلتصاد السترداد استبالٌة خطة هنان هل  /
 ؟فعالٌاتال تؤجٌل

 العزل أو/  و الصحً والحجر االجتماعً التباعد تحدٌات من للتخفٌؾ لابمة خطط هنان هل 
 (صدرالم) للخطر؟ المعرضٌن السكان على

 مستوٌات أو أخرى لضابٌةسلطات  من المساعدة لطلب إجراءات أو خطط هنان هل 
 ذلن؟ على لادرة ؼٌر العادٌة اإلدارات أصبحت إذا األساسٌة الخدمات لتمدٌم األخرى الحكومة

 (صدرالم) المفعول؟ سارٌة المتبادلة المساعدة اتفالٌات هل 

 رعاٌة نمص بسبب إجازة بؤخذ الرعاٌة لممدمً السماح لضمان لابمة خطط المجتمع لدى هل 
 رعاٌة إجازة توفٌر خالل من ذلن فً بما ، النهارٌة الرعاٌة دور/  المدارس إلؽاء تم إذا األطفال
 األسرة؟

 
 

 صادر الم

 

 األمرٌكً الوطنً االستجابة إطار: 
 

-data/1582825590194-library-https://www.fema.gov/media
990d/NRF_FINALApproved_508_2012f000855d442fc3c9f18547d1468

1028v1040.pdf 

 الطوارئ إلدارة الفدرالٌة الوكالة توجٌهات تعمٌم (FEMA  )، 2018 آذار الدوري 

https://www.fema.gov/media-library-data/1520878493235-
1b9685b2d01d811abfd23da960d45e4f/ContinuityGuidanceCircularMarch20
18.pdf 

 المساعدة  اتفالٌات - األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً منها والولاٌة األمراض مكافحة مركز
     الممترحة باألحكام لابمة - العامة المتبادلة الصحٌة

https://www.cdc.gov/phlp/docs/Mutual_Aid_Provisions.pdf 

 التباعد بتدابٌر تتعلك اعتبارات - األوروبً والولاٌة منها األمراض على السٌطرة مركز 
 :19-لكوفٌد استجابة االجتماعً

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-
social-distancing-measuresg-guide-second-update.pdf 

https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1520878493235-1b9685b2d01d811abfd23da960d45e4f/ContinuityGuidanceCircularMarch2018.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-social-distancing-measuresg-guide-second-update.pdf
https://www.cdc.gov/phlp/docs/Mutual_Aid_Provisions.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1582825590194-2f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1040.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1520878493235-1b9685b2d01d811abfd23da960d45e4f/ContinuityGuidanceCircularMarch2018.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1520878493235-1b9685b2d01d811abfd23da960d45e4f/ContinuityGuidanceCircularMarch2018.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1520878493235-1b9685b2d01d811abfd23da960d45e4f/ContinuityGuidanceCircularMarch2018.pdf
https://www.cdc.gov/phlp/docs/Mutual_Aid_Provisions.pdf
https://www.cdc.gov/phlp/docs/Mutual_Aid_Provisions.pdf
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