كيف أحمي نفسي من اإلصابة
بفيروس كورونا المستجد ٢٠١٩؟
يجب على جميع العاملين في المجال الصحي تطبيق
”االحتياطات القياسية“ .ويتضمن ذلك نظافة اليدين ونظافة
الجهاز التنفسي واستخدام معدات الوقاية الشخصية واتباع
ممارسات السالمة المتعلقة بالحقن.

كيف يتم تحقيق مستوى مناسب
من نظافة الجهاز التنفسي؟
 .1التأكد من أن جميع المرضى يغطون أنوفهم وأفواههم
بمرفقهم أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.
طبيا على أي مريض تشك في إصابته
 .2اعرض
قناعا ً
ً
بعدوى فيروس كورونا المستجد .٢٠١٩
 .3نظف يديك بعد أي تالمس مع إفرازات المسالك
التنفسية.

تفشي المرض
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مفوضية االتحاد األفريقي
شارع روزفيلت  ،K19 W21أديس أبابا ،أثيوبيا

– www.iniscommunication.com

المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها

تفشي المرض الناجم عن
فيروس كورونا المستجد ٢٠١٩

ما يجب
أن يعرفه
العاملون
في المجال
الصحي

ما اإلجراءات التي ينبغي
على مرفق الرعاية الصحية الذي أعمل
به اتخاذها لحماية الناس من عدوى
فيروس كورونا المستجد ٢٠١٩؟
 .1وضع الفتات تذكّ ر األشخاص بوجوب إخبار مقدم الرعاية
الصحية في حال تعرضهم للحمى أو السعال أو صعوبة
في التنفس أو مخالطتهم سابقا لشخص يعاني من هذه
األعراض.
 .2فحص األشخاص الذين يدخلون المرفق في جميع نقاط
الدخول لتحديد األشخاص الذين يمكن أن يكونوا مصابين
بعدوى فيروس كورونا المستجد .٢٠١٩
 .3عزل جميع األشخاص المشتبه في إصابتهم بعدوى
فيروس كورونا المستجد .٢٠١٩
 .4استخدام االحتياطات القياسية لجميع المرضى.
 .5استخدام االحتياطات القياسية والخاصة بالرذاذ
والمالمسة مع جميع األشخاص المشتبه في إصابتهم
بعدوى فيروس كورونا المستجد .٢٠١٩
 .6اتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية
للضوابط اإلدارية والتقنية.

كيف لي أن أعرف ما إذا كان المريض
يعاني من فيروس كورونا المستجد ٢٠١٩؟
يجب على جميع العاملين في المجال الصحي الحفاظ
على مستوى عال من االشتباه في األعراض السريرية.
وهذا يتضمن االستفسار لدى جميع المرضى عن الحمى
والسعال وأي صعوبة في التنفس أو سفر سابق
ومخالطة للمرضى .استبيانات فحص العينات متوفرة على
الرابطhttps://www.who.int/publications-detail/ :
globalsurveillance-for-human-infection-wwith.novelcoronavirus-2019-ncov
طبيا على أي مريض تشك في إصابته بفيروس
اعرض
قناعا ً
ً
كورونا المستجد .٢٠١٩

أشك أن مريضي مصاب بعدوى
فيروس كورونا المستجد .٢٠١٩
كيف أحمي نفسي؟
ْ .1ارتَ ِد قناعا طبيا .القناع الطبي عبارة عن كمامة مسطحة
أو مطوية أو في شكل كوب تغطي الوجه واألنف وتعتمد
على أشرطة ملفوفة حول الجزء الخلفي من الرأس لتثبت في
مكانها.
واق للوجه لحماية عينيك من
 .2ارتد نظارات واقية أو ٍ
التلوث باإلفرازات والرذاذ.
 .3ارتد رداء نظيفا طويل األكمام.
 .4استخدم قفازات مطاطية أحادية االستخدام.
 .5ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك سواء بقفاز أم
بغير قفاز.
 .6تخلص من القناع والنظارات الواقية وواقي الوجه والرداء
والقفازات حال االنتهاء من استخدامها .وال تقم بإعادة
استخدامها على نفس المريض أو على مريض آخر.
 .7أبلغ عن الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا
المستجد  ٢٠١٩على الفور لدى السلطة الصحية المحلية،
والتي يجب أن تبلغ عن الحاالت لدى السلطة الوطنية.

لماذا تنصحون بقناع وجه (طبي)
بسيط وليس جهاز تنفس؟
هناك أجهزة مختلفة عديدة لتغطية وجهك وفمك
عرف القناع األكثر استخداما
وي َ
أثناء رعاية المريضُ .
باسم القناع ”الطبي“(أو “البسيط”) .إذا تم ارتداؤه
بشكل صحيح ،فإنه يوفر حماية فعالة خالل
الرعاية الروتينية للمرضى الذين يعانون من
عدوى فيروس كورونا المستجد .٢٠١٩
ويتم تصميم األقنعة الطبية
لالستخدام مرة واحدة
فقط .

في إطار عملي ،أقوم بإجراء التنبيب
الق َصبات ،وغيرها
الرغامي ،تَ نْ ظير َ
من اإلجراءات على المجرى الهوائي
للمرضى .كيف يمكنني حماية نفسي؟
يمكن أن تؤدي اإلجراءات المتعلقة بالمجرى الهوائي للمريض
إلى انتقال الجسيمات الفيروسية لمسافة أبعد في الهواء.
وهي تعرف باسم اإلجراءات ”المولدة للرذاذ“ وتشمل
التنبيب الرغامي ،تنظير القصبات ،التهوية غير الباضعة ،فتح
القصبة الهوائية ،اإلنعاش القلبي الرئوي ،والتهوية اليدوية.
بالنسبة لهذه اإلجراءات ،يجب عليك:
 .1القيام باإلجراء فقط في غرفة جيدة التهوية.
 .2استخدم ”القناع المانع الستنشاق الجسيمات“ مثل
األقنعة من طراز ( N95معيار الواليات المتحدة) أو FFP2
(معيار االتحاد األوروبي).
واق للوجه.
 .3استخدم نظارات واقية أو ٍ
 .4ارتد رداء نظيفا طويل األكمام وقفازات.
مئزرا مسيكا إذا كان سيتولد عن اإلجراء كميات
 .5استخدم ً
كبيرة من السوائل.

لدي حمى ،هل يجب أن أذهب
للعمل؟
يجب على المرضى العاملين في المجال الصحي البقاء في
المنزل لتجنب نقل العدوى إلى المرضى أو الزمالء .إذا كنت
تعاني من مرض خفيف ،يجب عليك البقاء في المنزل حتى
تماما من أعراضه .يجب عليك السعي للحصول على
تتخلص
ً
الرعاية الطبية إذا ظهرت عليك أعراض أكثر حدة أو
لم تتماثل للشفاء.

