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 خطة جاهزية المستشفيات لالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد
 التعامل مع الحاالتالمكونات المتعلقة بمحور 

 
 المقدمة

األساسية للمجتمع خاصة في األزمات مثل  الصحيةتلعب المستشفيات دوًرا حاسًما في النظام الصحي في توفير الرعاية 
انتشار األوبئة كفيروس كورونا المستجد، حيث أن ذلك سيزيد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية للمستشفيات بسبب 
تفشي الوباء بشكل متسارع والتي من الممكن أن تطغي على قدرة المستشفيات والنظام الصحي بشكل عام. ولتعزيز جاهزية 

فيات للتعامل مع تحديات الوباء أو أي حالة طوارئ أو كارثة أخرى، يحتاج فريق االدارة بالمستشفى بالتعاون مع المستش
 الجهات الرسمية )عند الحاجة( الى تفعيل نظام ادارة الحالة الطارئة أو األزمة.  

بل المستشفى وتنفيذ اإلجراءات ذات حيث أن تفعيل نظام ادارة األزمة يهدف الى استمرارية تقديم الخدمات األساسية من ق
األولوية بشكل جيد التنسيق والتأكد من تطبيق أنظمة اتصاالت داخلية وخارجية بشكل واضح ودقيق وضمان التكيف السريع 
مع الطلبات المتزايدة من خالل العمل واتخاذ القرارات بسرعة وعند الحاجة لذلك وضمان االستخدام األمثل للموارد بما في  

 الموارد البشرية والمحافظة على سالمة وصحة العاملين من خالل توفير بيئة عمل آمنة. ذلك
 

 الهدف
، ينبغي على  بعد تفعيل نظام إدارة الطوارئ/ الكوارث على مستوى المستشفى وتشكيل فريق / لجنة إدارة حالة الطوارئ

المستشفيات تطوير خطة جاهزية المستشفيات لالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي تشمل العديد من العناصر  
دارة الحاالت المصابة أو المشتبه بإصابتها والموارد البشرية واستمرارية العمل باألساسية وهي:  القدرة القصوى للمستشفى وا 

ورعاية المرضى من غير مرضى فيروس كورونا المستجد والمراقبة والرصد للوضع الوبائي   الخدمات الصحية األساسية
دارة اللوازم بما في ذلك األدوية وخدمات المختبرات  بالمستشفى وضمان وادارة نظام االتصاالت والخدمات اللوجستية وا 

 وخدمات الدعم األساسية. 
ن اإلدارة الفعالة لالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق وفيما يلي سنقوم بعرض اإلجراءات الموصى بها لضما

بمحور التعامل مع الحاالت والتي تندرج تحت ثالثة من عناصر خطة جاهزية المستشفيات لالستجابة لجائحة فيروس كورونا  
 ى وادارة الحالة. وهي العمل بالقدرة القصوى للمستشفى واستمرارية الخدمات الصحية األساسية ورعاية المرض

 
 المسؤوليات االدارية

 فيما يلي أهم المسؤوليات االدارية الواجب العمل عليها:
ضمان شمول خطة جاهزية المستشفيات لالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد ضمن برنامج إدارة الطوارئ   •

 .في المستشفى
ئ، بما يشمل منسق لخطة االستجابة لوباء كورونا تحديد مسؤوليات خاصة للكوادر لتنسيق تنفيذ خطة إدارة الطوار  •

 .)وشخص احتياطي(، وأعضاء لجنة إدارة األزمة وتوثيق أسماءهم
 .تشكيل فريق / لجنة إدارة حالة الطوارئ لالستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد •
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جراءات الواجب  تحديد األدوار والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء اللجنة بما يخص تطبيق واإلشراف على اإل •
 .اتخاذها لتطبيق خطة االستجابة والتي يتم االتفاق عليها

يقوم منسق االستجابة لوباء كورونا بالمستشفى بالتواصل مع مجموعات التخطيط من المستشفيات األخرى أو   •
  الجهات الرسمية للحصول على معلومات حول تنسيق خطة المستشفى مع الخطط األخرى وتوثيق التواصل بهذا 

 الخصوص بإدخال أسماء الجهات/ األشخاص وعناوينهم ومعلومات االتصال.
ضمان التزام الكوادر بتطبيق بروتوكوالت تعريف الحالة وتصنيف الحاالت ومعالجة الحاالت المشتبه بإصابتها  •

 بفيروس كورونا المستجد أو المؤكد اصابتها.
 التواصل الدائم مع السلطات الصحية المعنية. •
 توفر معدات الوقاية الشخصية الالزمة وامداد المستشفى بها بشكل مستمر.ضمان  •

 
 االجراءات

 : العمل بالقدرة القصوى للمستشفىالعنصر األول
العمل بالقدرة القصوى هي قدرة المستشفى على التوسع بما يتجاوز قدرتها العادية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المقدمة  

 زايدة من فيروس كورونا المستجد. يجب على المستشفيات اتخاذ االجراءات التالية:بسبب الحاالت المت
العدد اإلجمالي  احتساب من خالل والتي يتم ، المرضى وادخالهم للمستشفىالقدرة القصوى على قبول  احتساب •

غرف العزل وعدد أجهزة التنس والعدد المتوفر من أسرة وأقسام العناية الحرجة وعدد  توافر الموارد البشرية،  و لألسرة  
 الصناعي والموارد األخرى.

فيروس لتقدير الزيادة في الطلب على خدمات المستشفيات أثناء تفشي    العلميةاستخدام افتراضات وأدوات التخطيط   •
 .كورونا المستجد

 والعمليات(. تحديد طرق لتوسيع قدرة المستشفى الداخلية )بما في ذلك المساحة المادية والموظفين واللوازم •
مع التركيز على   المطلوبة اثناء تفشي فيروس كورونا المستجدتحديد الثغرات المحتملة في توفير الرعاية الصحية  •

 والمستشفيات المجاورة.الصحية  معالجة هذه الفجوات بالتنسيق مع السلطات  ، والعمل علىالرعاية الحرجة
مواقع العالج البديلة المناسبة )على   من خالل استخدامرجين االستعانة بمصادر خارجية لرعاية المرضى غير الح •

 ومراكز الرعاية الصحية األولية لألمراض المزمنة الروتينية(. سبيل المثال المنزل لألمراض الخفيفة
بفيروس كورونا المشتبه بإصابتهم لتحويل المرضى المحلية تحديد مواقع إضافية الصحية بالتنسيق مع السلطات  •

 (.المجهزة أللعاب الرياضيةت ا)مثل المدارس والمراكز المجتمعية وصااللها المستجد 
 إلغاء الخدمات غير األساسية )مثل الجراحة االختيارية( عند الضرورة. •

 
 العنصر الثاني: استمرارية الخدمات الصحية األساسية ورعاية المرضى

إن تفشي فيروس كورونا المستجد لن يبدد حاجة المرضى من غير مرضى فيروس كورونا الى الخدمات الصحية األساسية 
ورعاية األم والطفل(، وبالتالي فإنه من الضروري   الطارئةمن قبل المستشفيات )مثل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية 

 . لذا ينبغي على المستشفيات اتخاذ اإلجراءات التالية: ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية األساسية
 .سرد جميع خدمات المستشفى مع ترتيبها حسب األولوية •
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تحديد والحفاظ على خدمات المستشفى التي يجب أن تقدمها في جميع األوقات وتحت أي ظرف من الظروف مثل   •
 العمليات الجراحية الطارئة. 

 .خدمات اللوجستية( الالزمة لضمان استمرارية خدمات المستشفى األساسية المحددةتحديد الموارد )الموارد البشرية وال  •
وضع آليات التأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ عالية الطلب )مثل الكوارث أو حوادث اإلصابات الجماعية مثل   •

سلطات الصحية  حوادث السير( من خالل االتفاق مع مستشفيات أو مرافق رعاية صحية خارجية )وبالتنسيق مع ال
 ان لزم األمر(. 

 
 لة: إدارة الحاالثالثالعنصر 

يتطلب التخطيط للرعاية وتقديمها التنسيق والتوثيق بين مقّدمي الرعاية الصحية في المستشفيات وخارجها لدعم استمرارية 
لمرضى منذ تصنيف حاالتهم  ل إدارة الحالة الرعاية، وبالتالي وجود برنامج متكامل إلدارة حالة كل مريض، وتبدأ عمليات 

والتعرف عليها وتشخيصها ومن ثم إدخال المرضى الى المستشفى أو تحويلهم )بالرجوع الى السلطات الصحية( ومن ثّم  
وضع خطط الرعاية العالجية لهم والتي يجب أن يسترشد بناؤها بأفضل الممارسات العلمية المتبعة في هذا المجال، وتنتهي 

يلي عرض ألهم اإلجراءات الواجب اتخاذها إلدارة الحاالت المرضية  وفيماالمريض من المستشفى.  هذه العمليات بخروج
 بشكل فعال.

 
 أواًل: تصنيف وتعريف الحاالت

 بفيروس كورونا المستجدعلى المرضى المشتبه بإصابتهم تبني بروتوكول لتصنيف المرضى والتعرف المبكر  •
 . وعزلهم

تبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد والحالة المؤكد اصابتها مبني على معايير تبني تعريف واضح للحالة المش •
 .  والذي يجب أن يشمل على معايير تشخيص الحالة فسيولوجية محددة

على تصنيف  بدعم من الموظفين المدربين المستشفىعند مدخل  كامالً مجهزة تجهيزا  تصنيفإنشاء محطة  •
 . الحاالت

تحديد منطقة انتظار وفحص حصرية لألفراد الذين يعانون من أعراض تنفسية و / أو حمى. يجب أن تكون  •
يجب إعطاء  المرضى،وآمنة. ضمن هذه المجموعة من من قبل العامة المنطقة جيدة التهوية ومنخفضة المرور 

 ديدة للتقييم الطبي.األولوية ألولئك الذين يعانون من أعراض ضيق التنفس والحاالت األساسية الش
خارج )مثاًل:  ليتم استخدامها في حال تفشي فيروس كورونا المستجدالمرضى  لتصنيفإنشاء مناطق إضافية  •

 .(المستشفى
 .التصنيف في جميع االماكنإلشراف على جميع عمليات لتعيين مشرف  •
التعامل مع اية العين دائًما عند يجب تطبيق االحتياطات المعيارية واحتياطات االتصال واحتياطات الرذاذ مع حم •

 .المرضى المشتبه أو المؤكد إصابتهم
 .وضمان التزامهم بذلك على تعريف الحالة وبروتوكول تصنيف المرضى المعنيةتدريب جميع الكوادر   •
بإصابتها والمؤكد المشتبه  لحالة  لتعريف  لتبني  المراجع التالية    بالرجوع الى يوصي مجلس اعتماد المؤسسات الصحية   •

 : اصابتها وبروتوكول لتصنيف المرضى
  2020  آذار –وزارة الصحة األردنية  –خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد  (1
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2) Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19) 

for latest case definitions 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/global-surveillance-for-

covid-v-19-final200321-rev.pdf 

3) The Unity Studies: WHO Early Investigations Protocols 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/early-investigations 

4) Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Surveillance and case 

definitions, WHO 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/surveillance-and-case-definitions 

5) Interim national case definition: Coronavirus disease (COVID-19) – 

Government of Canada 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-

coronavirus-infection/health-professionals/national-case-definition.html 

6) Evaluating and Testing Persons for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – 

CDC 

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

 
 ثانيًا: قبول الحاالت وادخالها أو تحويلها

المؤكد المشتبه بإصابتهم أو المرضى استراتيجية لقبول  يجب وضعالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية ب •
   تهم الى أماكن رعاية خارجية. إحال وأ بحيث يتم ادخالهم الى المستشفى، اصابتهم

لتحديد أولويات إلزامي  بإصابتهم أو المؤكد اصابتهم بفيروس كورونا المستجدالتقييم السريري للمرضى المشتبه  •
، بحيث يجب تصنيف حاالت المرضى على النحو التالي: مرضى يعانون من اعراض  القبول وخيارات العالج

اإلنتان   أومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة    أوااللتهاب الرئوي الحاد    أو  التهاب رئويحفيفه أو مرضى يعانون من  
 .الصدمة اإلنتانيةأو 
(mild, pneumonia, sever pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, 

septic shock) 
إلعطائهم المرضى األكثر خطورة    قائمة   تحديد يجب  المؤكدةلدعم األطباء في قرار أولوية القبول والعالج للحاالت   •

عاًما أو أكثر والمريض المصاب بأمراض الرئة   65المريض البالغ من العمر    :)على سبيل المثالاألولية بالدخول  
 ( ومرضى السرطان والمدخنين بشكل عالي وغيرهم من الحاالت عالية الخطورةالمزمنة 

 عمليات القبول المتبعة في المستشفى.على  المعنيةتدريب جميع الكوادر العاملة  •
 

 ثالثًا: اعتبارات الحجر الصحي لألفراد في سياق االحتواء النتشار فيروس كورونا المستجد
لرعاية  افق اوالمؤكدة مخبرًيا والعناية بها في مر المشتبه بها وصي منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحاالت ت •

 .مثل المستشفيات ةالصحي
تؤكد منظمة الصحة العالمية على إعطاء األولوية   ،الصحيةفي الحاالت التي يتعذر فيها العزل في مرفق للرعاية  •

)على  ظهور نتيجة ايجابية لإلصابة بالفيروس وهم المرضى األكثر خطورةألولئك الذين لديهم احتمالية عالية ل
عاًما أو أكثر والمريض المصاب بأمراض الرئة المزمنة ومرضى  65سبيل المثال: المريض البالغ من العمر 

 .نين بشكل عالي وغيرهم من الحاالت عالية الخطورة(السرطان والمدخ
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على النحو التالي: مرضى يعانون من اعراض   يجب أن يبدأ العالج في حاالت الطوارئ على أساس شدة المرض •
حفيفه أو مرضى يعانون من التهاب رئوي أو االلتهاب الرئوي الحاد أو متالزمة الضائقة التنفسية الحادة أو اإلنتان 

 مة اإلنتانية.أو الصد
(mild, pneumonia, sever pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, 

septic shock) 
في حال عدم توفر اماكن عزل داخل مرافق الرعاية الصحية يمكن عزل المرضى المشتبه بإصابتهم خارج مرافق  •

حيث يمكن  )وبالتنسيق مع السلطات الصحية( المجهزة لذلك القاعات الرياضية و مثل الفنادق الرعاية الصحية 
 الحصول على نتيجة فحص مخبرية سلبية.  و اختفاء األعراض  حتىابقائهم 

خفيفة وال توجد عوامل    أعراض مكن إدارة الحاالت التي ال تظهر عليها أعراض والمرضى الذين يعانون من  من الم •
ضبط  واحتياطاتمع االلتزام الصارم بتدابير )بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية( في المنزل عليهم خطر 

 .أحد أفراد األسرةمقدم الرعاية لهم ويفضل أن يكون العدوى، 
جميع المرضى المؤكد إصابتهم أو الذين تظهر عليهم أعراض متوسطة أو شديدة يجب ادخالهم المستشفى لتلقي  •

الرعاية المناسبة. وهم المرضى الذين يعانون من التهاب رئوي أو االلتهاب الرئوي الحاد أو متالزمة الضائقة  
 التنفسية الحادة أو اإلنتان أو الصدمة اإلنتانية.

(pneumonia, sever pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, septic 
shock) 

 
 رابعًا: العالج السريري للحاالت التي يتم ادخالها

 إلى ست فئات من المرضى بفيروس كورونا المستجدتصنيف المتالزمات السريرية المرتبطة    كما ذكرنا سابقًا يمكن •
رضى يعانون من اعراض حفيفه أو مرضى يعانون من التهاب رئوي أو االلتهاب الرئوي الحاد  على النحو التالي: م

 أو متالزمة الضائقة التنفسية الحادة أو اإلنتان أو الصدمة اإلنتانية.
(mild, pneumonia, sever pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, 

septic shock) 
(،  من المصابين ٪81) أعراض خفيفةيعانون من صابون بفيروس كورونا المستجد غالبية األشخاص الذين ين إ •

من  % 5، وفقط يتطلب العالج باألكسجين ة والذيشديدأو  ة% من المصابين بأعراض متوسط14يصاب بينما 
 .  زة التنفس االصطناعيمعظمهم سيحتاج الى دعم بأجهو الحرجة وحدة العناية  المصابين يتطلب ادخالهم الى 

 .التعرف المبكر على المرضى المشتبه بهم يسمح ببدء إجراءات مناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها •
 يجب عالج جميع الحاالت اإليجابية بغض النظر عن العرض السريري. •
ئًما عند رعاية  يجب تطبيق االحتياطات المعيارية واحتياطات االتصال واحتياطات الرذاذ مع حماية العين دا  •

 المريض.
، والمصل   choloroquine / hydroxychloroquineال يوجد حالًيا أي أدوية مضادة للفيروسات معتمدة، بخالف •

النقالي من المرضى الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد ولديهم استجابة مستمرة من األجسام المضادة  
 .لعالج المرضى المصابين بالعدوى

 ينبغي اتخاذ قرار ببدء / إيقاف / تعديل األدوية المضادة للفيروسات دائًما بعد التشاور مع طبيب األمراض المعدية. •
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 التدخالت السريرية الممكنة خالل عملية العالج:  •
 .إعطاء العالج باألكسجين، حسب الحاجة  .أ

 .إدارة السوائل .ب
 .إعطاء مضادات الميكروبات التجريبية .ت
 .المرضى عن كثب بحثًا عن عالمات التدهور السريريمراقبة  .ث
معالجة حالة )حاالت( اإلصابة المرضية المشتركة )وجود واحد أو أكثر من االضطرابات أو األمراض  .ج

 التي تتشارك مع مرض أو اضطراب رئيسي، باإلضافة إلى تأثير تلك األمراض أو االضطرابات(.
لجميع المصابين على اختالف فئة أو حدة االصابة، ينبغي على  العلمية    األدلةولضمان تقديم العالج المبني على   •

 ني بروتكوالت عالجية لجميع الفئات من المصابين والتي تشمل على األقل: ب  المستشفيات ت  
إدارة مرضى األعراض الخفيفة: عالج   .أ

 األعراض ومراقبتها
a) Management of mild COVID-19: 

symptomatic treatment and 

monitoring 

إدارة مرضى األعراض الشديدة: العالج  .ب
 باألكسجين والرصد 

b) Management of severe COVID-

19: oxygen therapy and 

monitoring 

إدارة مرضى األعراض الشديدة: عالج   .ت
 االلتهابات المشتركة

c) Management of severe COVID-

19: treatment of co-infections 

إدارة مرضى األعراض الحرجة: الوقاية من   .ث
 المضاعفات

d) Management of critical illness and 

COVID-19: prevention of 

complications 

إدارة مرضى األعراض الحرجة: الصدمة   .ج
 اإلنتانية

e) Management of critical illness and 

COVID-19: septic shock 

ورونا لمرضى فيروس ك  التنفسإدارة مجرى   .ح
 المستجد

f) Airway Management in COVID-

19 Patients 

رعاية الرضع واألمهات المصابين: مكافحة   .خ
 العدوى والرضاعة الطبيعية

g) Caring for infants and mothers 

with COVID-19: Infection 

Control and breastfeeding 

 
المراجع التالية لتبني بروتكوالت عالجية لجميع الفئات من يوصي مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بالرجوع الى  •

 المصابين:
2020آذار   –وزارة الصحة األردنية  –خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد  (1   
2) Clinical care of severe acute respiratory infections – Tool kit – WHO 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-

infections-tool-kit 

3) Clinical management of severe acute respiratory infection when COVID-19 is 

suspected – WHO 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-

respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected 

4) AHA-Oxygenation _ Ventilation of COVID patients 2020 

https://cpr.heart.org/en/resources/coronavirus-covid19-resources-for-cpr-

training/oxygenation-and-ventilation-of-covid-19-patients 
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5) Clinical management of patients with moderate to severe COVID-19 - Interim guidance 

– Government of Canada 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/clinical-management-covid-19.html 

6) Clinical guidance and resources, NSW Health 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinical-guidance-and-

resources.aspx 

7) Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting 

with mild symptoms and management of contacts – WHO 

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-

coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-

contacts 

8) Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus 

Disease (COVID-19), CDC 

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

patients.html 

9) Discontinuation of Isolation for Persons with COVID-19 Not in Healthcare Settings 

(Interim Guidance), CDC  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html 

 
 خامسًا: تخريج المرضى من المستشفى

 يجب على المستشفيات: أيضًا ومن ضمن االستعداد الالزم من قبل المستشفيات
  ة تبني بروتوكول يحدد معايير وقف احتياطات العزل عن المصابين في المستشفى وبالتنسيق مع السلطات الصحي •

 )مثل اجراء الفحص المخبري مرتين والحصول على نتيجة سلبية واختفاء العالمات واالعراض بشكل تام(. 
)مثل    تبني بروتوكول يحدد معايير تخريج المرضى من المستشفى بعد الشفاء التام وبالتنسيق مع السلطات الصحية •

مات واالعراض بشكل تام واجراء صورية  اجراء الفحص المخبري مرتين والحصول على نتيجة سلبية واختفاء العال
 طبقية للصدر والحصول على نتيجة سلبية(. 
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 المراجع
2020آذار   –وزارة الصحة األردنية  –خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد  (1  
2) Hospital readiness checklist for COVID-19, WHO-Europe, 24 February 2020 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-

outbreak-technical-guidance-europe/hospital-readiness-checklist-for-covid-19 

3) Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19) for 

latest case definitions 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/global-surveillance-for-covid-

v-19-final200321-rev.pdf 

4) Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and 

community Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Patient management: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/patient-management 

5) Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Surveillance and case definitions 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/surveillance-and-case-definitions 

6) Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Patient management, WHO: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance/patient-management 
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