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 سالمة وحماية مقدم الخدمة

 
 مقدمة

، وبالتالي فهم أمام مخاطر تجعلهم  COVID 19يعد العاملون الصحيون خط الدفاع األول في التعامل واالستجابة لحاالت 
التعرض للعدوى، وساعات العمل الطويلة، والضيق النفسي، والتعب،  :أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى، وتشمل المخاطر

واإلرهاق المهني، والعنف البدني والنفسي. ُيبرز هذا الدليل أهم حقوق ومسؤوليات العاملين في مجال الصحة، بما في ذلك 
 التدابير المحددة الالزمة لحماية السالمة والصحة المهنية لمقدمي الرعاية الصحية. 

رشادات لحماية مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المؤسسات الصحية من خطر اإلصابة  كما يق دم الدليل نصائح وا 
 .COVID 19بفيروس 

 
 مسؤوليات المؤسسات الصحية لحماية صحة وسالمة مقدمي الخدمة

 
 .السالمة والصحة المهنيةضمان التزام العاملين باتخاذ جميع التدابير الوقائية الالزمة لتقليل مخاطر  •
توفير المعلومات والتعليمات والتدريب الالزم على السالمة والصحة المهنية، بما في ذلك: تدريب حول الوقاية من   •

  وارتدائها وخلعها والتخلص منها. (PPE) واستخدام معدات الحماية الشخصية(IPC) العدوى ومكافحتها
ية الشخصية المناسبة )األقنعة والقفازات والنظارات والمريول ومعقم اليدين  توفير إمدادات منع العدوى ووسائل الوقا •

المشتبه بهم  COVID-19 والصابون والماء ولوازم التنظيف( بكميات كافية ألولئك الذين يقومون برعاية مرضى
 أو المؤكدين، بحيث ال يتحمل العاملون نفقات السالمة المهنية والمتطلبات الصحية.

وتوفير األدوات المناسبة لتقييم المرضى   COVID-19ظفين بأحدث اإلرشادات المتعلقة بالتعامل مع تعريف المو  •
 وفرزهم واختبارهم وعالجهم. 

توفير بيئة خالية من اللوم يمكن للعاملين الصحيين فيها اإلبالغ عن الحوادث، مثل التعرض للدم أو السوائل   •
 .للمتابعة الفورية الجسدية من الجهاز التنفسي، واعتماد تدابير

 تشجيع العاملين الصحيين على إجراء التقييم الذاتي، واإلبالغ عن األعراض، والبقاء في المنزل عند المرض  •
 الحفاظ على ساعات عمل مناسبة مع االلتزام بأخذ فترات للراحة.  •
 .توفير فرص الوصول للدعم النفسي واإلرشادي للعاملين •

 

 لضمان سالمتهم وصحتهم المهنيةواجبات مقدمي الخدمة 
 

اتباع إجراءات السالمة والصحة المهنية المعتمدة، وتجنب تعريض اآلخرين لمخاطر الصحة والسالمة، والمشاركة   •
 في تدريب السالمة والصحة المهنية المقدم في المؤسسة.  

 استخدام البروتوكوالت المعتمدة لتقييم المرضى وفرزهم وعالجهم. •
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 التعامل مع المرضى باحترام وتعاطف وكرامة. •

 فاظ على سرية المرضى. الح •

 اتباع إجراءات اإلبالغ الصحية العامة المعمول بها للحاالت المشتبه فيها والمؤكدة. •

زالتها والتخلص منها بشكل صحيح. •  ارتداء معدات الوقاية الشخصية واستخدامها وا 

بالغ المدراء عن المرض، في حالة حدوثه •  . المراقبة الذاتية لعالمات المرض والعزل الذاتي وا 
 

 بها المشتبه COVID 19استراتيجيات ضبط العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية لحاالت 
 

أثناء الرعاية الصحية، على التنفيذ الكامل للعناصر األساسية   COVID 19العدوى يتوقف نجاح الوقاية من انتشار حاالت 
لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها. وتحدث معظم حاالت انتقال العدوى في غياب االحتياطات الخاصة بالوقاية من العدوى  

ير الرامية إلى الوقاية من انتشار ومكافحتها قبل االشتباه في حالة محددة أو التأكد منها؛ ولذا فإن التطبيق الروتيني للتداب
أمراض الجهاز التنفسي الحادة عند رعاية المرضى المصابين باألعراض، ُيعد ضروريًا من أجل الحد من انتشار هذه  
األمراض في أماكن الرعاية الصحية. كما ينبغي اتخاذ احتياطات إضافية عند رعاية المرضى المصابين بحاالت العدوى  

 من أجل مواصلة الحد من مخاطر انتقال الفيروس.  COVID 19 بؤكدة المحتملة أو الم
وُتوصى مؤسسات الرعاية الصحية إلى النظر في تعزيز اإلشراف على صحة العاملين في مجال الرعاية الصحية لضمان  

املين في مجال الرعاية  تهيئة بيئة آمنة للمرضى والعاملين. ومن األهمية بمكان توفير أفضل سبل الحماية المتاحة محليًا للع
 الصحية الذين يتولون رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، ومتابعتهم في حالة تعرضهم للعدوى. 

 سنتطرق في هذا الدليل إلى أهم استراتيجيات منع وضبط العدوى أثناء الرعاية الصحية، وتتمثل فيما يلي:
 ضمان الفرز والتعرف المبكر على مصادر العدوى.  .1

 . ق االحتياطات القياسية لجميع المرضىتطبي .2
 تنفيذ احتياطات تجريبية إضافية.  .3

 
 الفرز والتعرف المبكر على مصادر العدوى .1

 
يشمل الفرز السريري نظام لتقييم جميع المرضى في حاالت الطوارئ واإلدخال، والتعرف المبكر على الحاالت المشتبه 

 .والعزل الفوري للمرضى المشتبه بهم في منطقة منفصلة عن المرضى اآلخرين COVID 19 ببإصابتها 

 
 :ل اآلتيلتسهيل التعرف المبكر على الحاالت المشتبه بها، يجدر بالمؤسسة عم

 .تشجيع العاملين في الرعاية الصحية على تبني مستوى عاٍل من التقصي واالشتباه في الحاالت •
 إنشاء محطة فرز مجهزة تجهيزا جيدا عند مدخل المؤسسة تراعي احترام الخصوصية للمرضى.  •
 .تفعيل استخدام استبيانات الفرز وفقا لتعريف الحالة المحدث •
 .امة تذكر المرضى بضرورة تنبيه العاملين الصحيين بأية أعراض لديهموضع الفتات في األماكن الع •
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 تطبيق االحتياطات القياسية أثناء التعامل مع جميع المرضى .2

 
تمثل االحتياطات القياسية الحد األدنى من تدابير الوقاية من العدوى التي تنطبق على جميع حاالت رعاية المريض، بغض 

اإلصابة المشتبه بها أو المؤكدة للمريض، وفي أي مكان يتم فيه تقديم الرعاية الصحية. وقد تم تصميم هذه  النظر عن حالة  
لذلك احرص على اتخاذ    ، الممارسات القائمة على األدلة لحماية ومنع انتشار العدوى بين المرضى وموظفي الرعاية الصحية

 .لصحية ولجميع المرضىاالحتياطات على نحو روتيني في جميع أماكن الرعاية ا 
 

 التباعد الجسدي: 2.1
يجب ممارسة التباعد الجسدي في جميع األوقات داخل العيادات واألجنحة، بين مقدمي الرعاية والمرضى، ومقدمي الرعاية  

 يشمل:  ي، والذCOVID-19فيما بينهم للحد من انتقال 
 صاالت االنتظار، مع اإلبقاء على مسافة فاصلة بين كراسي االنتظار ال تقل عن متر ونصف.  •

 مسافة للتباعد الجسدي عند التواصل المباشر ما بين مقدمي الرعاية والمرضى. الحفاظ على  •

باستثناء القيام بالفحوصات واإلجراءات السريرية، يجب الحرص على تجنب التالمس واالتصال المباشر واإلبقاء  •
 على مسافة ال تقل عن متر ونصف بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. 

 جودين في الغرفة بالحد األدنى المطلق المطلوب لرعاية ودعم المريض. تحديد عدد األشخاص المو  •

 

 االلتزام بآداب السعال والممارسات صحية المتعلقة بالجهاز التنفسي:  2.2

 باتباع التدابير التالية الحتواء إفرازات الجهاز التنفسي: الخدمةُينصح مقدمي 
 تغطية الفم واألنف بمنديل عند السعال أو العطس.  •
 إذا لم يتوفر المنديل استخدم مرفقك اثناء السعال أو العطس   •
 استخدام أقرب وعاء للنفايات للتخلص من المناديل الورقية بعد االستخدام   •

دين على سبيل المثال: غسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بالكحول بعد االلتزام بإجراءات نظافة الي •
 السعال أو العطس أو في حالة لمس األشياء / المواد / المعدات الملوثة.

 
 نظافة اليدين: 2.3

النظيفة اثناء تقديم الرعاية الصحية، تجنب اللمس غير الضروري لألسطح بالقرب من المريض لمنع تلوث األيدي   .أ
 من األسطح البيئية ونقل مسببات األمراض من األيدي الملوثة إلى األسطح.

عندما تكون األيدي متسخة بشكل واضح، أو ملوثة بمواد بروتينية، أو متسخة بشكل واضح بالدم أو سوائل الجسم،   .ب
 اغسل يديك بصابون مضاد للميكروبات وماء.

 . واضح، يمكن فرك اليدين باستخدام المحلول الكحوليعندما تكون االيدي غير متسخة بشكل  .ت
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 بغسل األيدي في الحاالت التالية:  مقدمي الخدمةيقوم جميع  .ث
 قبل وبعد أي تعامل مع المريض. •
 بعد القيام بالتدخالت العميقة. •
 بعد التعامل مع الجروح. •
 بعد لمس األجسام الصلبة المحتمل تلوثها. •
 ه. بين التعامل مع كل مريض والذي يلي •
 قبل وبعد استخدام دورة المياه. •
 بعد خلع القفازات. •
 قبل مغادرة مكان العمل. •
 قبل تقديم الطعام او الشراب. •
 بعد السعال والعطس.   •

 

 معدات الحماية الشخصية  2.4
 يلي: لحماية كوادر الرعاية الصحية، فإن مؤسسات الرعاية الصحية منوطة بتوفير المعدات الالزمة وتدريب العاملين على ما  

 ؟ متى تستخدم معدات الحماية الشخصية •
 ما هي معدات الحماية الشخصية الالزمة؟  •
 كيفية ارتداء معدات الوقاية الشخصية واستخدامها ونزعها بطريقة صحيحة لمنع التلوث الذاتي.  •
 كيفية التخلص من معدات الحماية الشخصية أو تطهيرها والحفاظ عليها بشكل صحيح. •

 
 قناع الوجه: .أ
 بارتداء قناع الوجه قبل الدخول إلى غرفة المريض أو المشتبه به.م ق •

 توفر حماية أكثر عند اتخاذ أية إجراءات مولدة للرذاذ.  التي N95يجب استخدام أقنعة الوجه  •

غالق الباب. •  أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة يجب أن تتم ازالتها بعد الخروج من غرفة المريض وا 

 ف وتعقيم اليدين بعد التخلص من قناع الوجه. يجب القيام بتنظي •

•  
 وقاية األعين: .ب

احرص على حماية العين من خالل )نظارات واقية أو واقي للوجه يمكن التخلص منه يغطي الجزء األمامي وجوانب  •
  الوجه( عند الدخول إلى غرفة المريض أو في منطقة الرعاية. مع العلم أن النظارات الشخصية والعدسات الالصقة

 ال توفر حماية كافية للعين.
 قم بنزع وسائل حماية العين قبل مغادرة غرف المرضى أو منطقة الرعاية.  •
يجب تنظيف وتطهير وسائل حماية العين القابلة إلعادة االستخدام )على سبيل المثال، النظارات الواقية( وفًقا   •

   لتعليمات الشركة المصنعة لمعالجتها قبل إعادة استخدامها.
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 فازات:الق .ت

 ارتداء القفازات المالئمة للمهمة. •
 .ارتداء قفازات الفحص الطبي التي يمكن التخلص منها لتوفير الرعاية المباشرة للمرضى •
ارتداء قفازات الفحص الطبي التي يمكن التخلص منها أو قفازات االستخدامات القابلة إلعادة االستخدام لتنظيف  •

 .البيئة أو المعدات الطبية
إزالة القفازات بعد مالمسة المريض و / أو البيئة المحيطة )بما في ذلك المعدات الطبية( باستخدام التقنية المناسبة  •

 لمنع تلوث اليد.
عدم ارتداء نفس القفازات لرعاية أكثر من مريض. ال تغسل القفازات بغرض إعادة استخدامها ألن هذه الممارسة   •

 ض.قد ارتبطت بانتقال مسببات األمرا
تغيير القفازات أثناء رعاية المريض إذا كانت اليدين ستنتقل من موقع الجسم الملوث )على سبيل المثال، منطقة  •

 العجان( إلى موقع نظيف للجسم )مثل الوجه( 

 
 المريول: .ث
المرضى  ارتداء مريول مناسب للمهمة، لحماية الجلد ومنع تلوث المالبس أو تلوثها أثناء اإلجراءات وأنشطة رعاية   •

 عند توقع مالمسة الدم أو سوائل الجسم أو اإلفرازات.

 ارتداء مريول لالتصال المباشر بالمريض وامكانية التعرض إلفرازات المريض.  •

 إزالة المريول ونظافة اليدين قبل مغادرة بيئة المريض. •

 عدم استخدام نفس المريول، حتى في االتصاالت المتكررة مع نفس المريض. •

المريول مخصصا لالستخدام مرة واحدة، يتم التخلص منه فور االنتهاء من رعاية المريض. وفي حال    في حال كان •
 كان مريوال من القماش يتم غسله وتعقيمه بعد كل استخدام. 

 :إذا كان هناك شح ونقص في وفرة المراييل، يتم إعطاء أولوية لما يلي  •
 اإلجراءات الطبية المولدة للهباء الجوي.  •
 صاحبها تراشق قطرات سائلة وبقع.يلرعاية الصحية المتوقع أن نشاطات ا •
أنشطة رعاية المرضى عالية االتصال التي توفر فرًصا لنقل مسببات األمراض إلى أيدي ومالبس مقدمي  •

تغيير البياضات، المساعدة في استخدام   الرعاية الصحية:)خلع المالبس، االستحمام، نقل/ التنظيف،
 المساعدة في استخدام األجهزة الطبية، العناية بالجروح(.المرحاض، 

 

 احتياطات إضافية تتالءم مع طرق انتقال العدوىتطبيق  .3

 احتياطات نقل العدوى عن طريق التالمس والرذاذ:   3.1

باإلضافة إلى استخدام االحتياطات القياسية، يجب على جميع األفراد، بما في ذلك أفراد األسرة والزائرين ومقدمي  •
 المشتبه بهم أو المؤكدين.   COVID-19الخدمة، استخدام احتياطات االتصال والقطرات قبل دخول غرفة مرضى  

بالنسبة لغرف األجنحة العامة ذات التهوية الطبيعية، تعتبر يجب وضع المرضى في غرف مفردة جيدة التهوية.  •
 لتر / ثانية لكل مريض. 60التهوية المناسبة 
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 مًعا.  COVID-19عندما ال تتوفر غرف مفردة، يجب تجميع المرضى المشتبه في إصابتهم بـ  •
 في أن يكون لديه يجب وضع مسافة متر واحد على األقل بين أسرة المرضى بغض النظر عما إذا كان يشتبه  •

COVID-19. 
حيثما كان ذلك ممكنا، يجب تعيين فريق من العاملين في مجال الرعاية الصحية لرعاية حصرية للحاالت المشتبه  •

 فيها أو المؤكدة للحد من خطر انتقال العدوى.  
رع الوجه( لتجنب  يجب على العاملين في الرعاية الصحية ارتداء حماية العين )نظارات واقية( أو حماية الوجه )د  •

 تلوث األغشية المخاطية.  
 يجب أن يرتدي العاملون في الرعاية الصحية مريول نظيًف وغير معقم بأكمام طويلة.  •
 يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية استخدام القفازات أيًضا.  •
 ال يلزم استخدام األحذية والمعاطف والمئزر أثناء الرعاية الروتينية.  •
 ة المرضى، يجب إجراء إزالة مناسبة والتخلص من جميع معدات الوقاية الشخصية ونظافة اليدينبعد رعاي •
 يجب استخدام مجموعة جديدة من معدات الوقاية الشخصية عندما يتم تقديم الرعاية لمريض مختلف. •
ثل السماعات  يجب أن تكون المعدات إما معدات ُتستخدم لمرة واحدة ويمكن التخلص منها أو معدات مخصصة )م •

واجهزة ضغط الدم وموازين الحرارة(. إذا كانت هناك حاجة إلى مشاركة المعدات بين المرضى، يجب بتنظيفها 
 ٪(.70الكحول اإليثيلي  وتطهيرها بين االستخدام لكل مريض على حدة )على سبيل المثال باستخدام

 .و األنف أو الفم بأيدي قفاز أو أيدي مكشوفةيجب أن يمتنع العاملون في مجال الرعاية الصحية عن لمس العين أ •
تجنب نقل المرضى خارج غرفتهم أو منطقتهم ما لم يكن ذلك ضرورًيا من الناحية الطبية، ويفضل استخدام معدات  •

 .األشعة السينية المحمولة المخصصة أو غيرها من معدات التشخيص المخصصة
مسبًقا لتقليل تعرض الموظفين والمرضى اآلخرين والزوار إلى  إذا كان النقل ضروريا، يجب استخدام ممرات محددة   •

 الحد األدنى، ويجب الطلب من المريض ارتداء قناع طبي.
التأكد من قيام العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ينقلون المرضى بنظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية  •

 الشخصية المناسبة.
 مريض بأي احتياطات ضرورية في أقرب وقت ممكن قبل وصول المريض.إبالغ المنطقة التي تستقبل ال •
الحد من عدد العاملين الصحيين وأفراد األسرة  روتيني؛تنظيف وتعقيم األسطح التي يتعامل معها المريض بشكل  •

 المشتبه بهم أو المؤكدين. COVID-19 والزوار الذين هم على اتصال مع مرضى
 بما في ذلك جميع الموظفين والزوار.  المريض،االحتفاظ بسجل لجميع األشخاص الذين يدخلون غرفة  •

 
 االحتياطات في اإلجراءات المولدة للهباء الجوي:  3.2

حيث ينجم عنها تراكيز عالية   COVID-19إن اإلجراءات المولدة للهباء الجوي تعتبر أكثر خطورة ومساهمة في انتقال  
 من جسيمات محمولة بالهواء أو قطرات تنفسية من المريض أكثر من السعال أو العطس أو التحدث أو التنفس.

. مثل: إدخال  COVID-19وي إلى زيادة في خطر انتقال وبالتالي ارتبطت بعض اإلجراءات الطبية المولدة للهباء الج
أنبوب إلى القصبة الهوائية، وسائل المساعدة التنفسية، اإلنعاش القلبي الرئوي، التهوية اليدوية قبل التنبيب وتنظير 

يتولد  القصبات. لذلك فإن على مقدمي الرعاية الصحية أخذ االحتياطات الالزمة عند القيام بأي من اإلجراءات التي
 عنها الرذاذ، وتتمثل االحتياطات فيما يلي:
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لتر / ثانية لكل  160أي التهوية الطبيعية بتدفق هواء ال يقل عن  -تنفيذ اإلجراءات في غرفة جيدة التهوية  •
في الساعة والتحكم في اتجاه تدفق  تغييًرا للهواء 12مريض أو في غرف الضغط السلبي مع ما ال يقل عن 

 خدام التهوية الميكانيكية.الهواء عند است
والتأكد من االطباق المحكم للجهاز حول االنف  ،N95استخدام جهاز تنفس للجسيمات على األقل كحماية مثل  •

 والفم. 
 استخدام حماية العين )أي نظارات أو واقية للوجه(   •
فيجب على   للسوائل،غير مقاومة  المرايلارتداء المريول وقفازات نظيفة غير معقمة وأكمام طويلة. إذا كانت  •

العاملين في مجال الرعاية الصحية استخدام مئزر مقاوم للماء لإلجراءات التي من المتوقع أن تخلق كميات كبيرة 
 من السوائل.  

 تحديد عدد األشخاص الموجودين في الغرفة بالحد األدنى المطلق المطلوب لرعاية ودعم المريض.  •

 
 COVID-19 بإصابتهم ب مخبرية والتعامل معها ألشخاص مشتبهاحتياطات جمع العينات ال 3.3

 اعتبار جميع العينات التي تم جمعها إلجراء تحليالت مخبرية كعينات معدية. •

على مقدمي الخدمة القائمين على جمع أو نقل العينات السريرية التقيد الصارم باالحتياطات القياسية لتقليل احتمال   •
 األمراض.التعرض لمسببات 

على مقدمي الخدمة القائمين على جمع أو نقل العينات السريرية االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة:   •
 )حماية العين، قناع طبي، مئزر طويل األكمام، قفازات(.

 N95معتمد  في حال العينات التي يتم جمعها بواسطة إجراءات مولدة للرذاذ، يتم االلتزام بارتداء قناع وجه •

توضع العينات المعدة للنقل في أكياس عينات مانعة للتسرب )حاوية ثانوية( تحتوي على جيب منفصل قابل   •
لإلغالق للعينة )أي كيس عينات بالستيكية واقية(، مع تسمية اسم المريض على حاوية العينة )الحاوية األولية(،  

 وكتابة واضحة على نموذج طلب المختبر.

 دام أنظمة األنابيب الهوائية لنقل العينات.ال يجوز استخ •
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