املبادئ التوجيهية للوقاية من عدوى كوفيد ١٩-ومكافحتها خالل قمة  ٢٠٢١لرؤساء
دول وحكومات االتحاد األفريقي
بالغ للمندوبني واملندوبات
مقدمة

ال يخفى عىل أحد أن االجتامعات والتج ّمعات تساعد يف انتشار كوفيد .١٩-لذلك أعدت املراكز األفريقية ملكافحة
األمراض والوقاية منها و إدارة الخدمات الطبية التابعة لالتحاد األفريقي هذه املبادئ التوجيهية لضامن سالمة
املندوبني واملندوبات ومن أجل قمة خالية من العدوى .يُنصح املندوبون واملندوبات باإلحاطة علامً بهذه املبادئ
التوجيهية والحفاظ عىل مستوى عا ٍل من االنضباط والشعور باملسؤولية من خالل احرتام تدابري السالمة والوقاية.

السالمة أثناء السفر

•
•
•
•
•
•

يجب أن تكون لدى جميع املندوبني واملندوبات نتيجة اختبار كوفيد سلبية قبل السفر.
حافظ/ي عىل تباعد جسدي يرتاوح من مرت إىل مرتين عن اآلخرين يف املطار ويف جميع األماكن العمومية.
مارس/ي النظافة الشخصية دامئًا – غسل اليدين بشكل منتظم باملاء والصابون أو تنظيفهام مبعقم كحويل.
احتفظ/ي دامئًا بقارورة محمولة للمعقم الكحويل لليدين لتنظيف يديك كلام ملست أسطحا يستخدمها
أشخاص آخرون.
حافظ/ي دامئًا عىل نظافة الجهاز التنفيس – ِ
ارتد/ي كاممة أثناء تواجدك يف املطار وخالل الرحلة.
تجنب/ي قدر اإلمكان مالمسة أي أسطح يف املطار ويف األماكن العمومية.

السالمة يف الفندق

•
•
•
•
•
•
•
•
•

حافظ /ي عىل تباعد جسدي يرتاوح من مرت إىل مرتين بينك وبني اآلخرين.
احرص/ي دامئًا عىل نظافة الجهاز التنفيس – ِ
ارتد/ي كاممة عند التواجد قرب أشخاص آخرين.
مارس/ي النظافة الشخصية دامئًا – غسل اليدين بشكل منتظم باملاء والصابون أو تنظيفهام مبعقم كحويل.
احرص/ي عىل تدوير الهواء بشكل جيد يف محيطك.
الحد من األنشطة االجتامعية التي تتطلب املخالطة .إذا كان عليك مقابلة شخص أو أشخاص ،يُنصح
بااللتقاء يف الفضاءات املفتوحة.
قم/قومي بالحد من املخالطة املبارشة لألشخاص وعقّم/ي بطاقات الدخول االلكرتونية.
استخدم/ي خدمة الغرف لوجباتك أو الوجبات الجاهزة.
استخدم/ي وسائل النقل الخاصة أو السيارات املؤجرة للحد من املخالطة.
تجنب/ي مشاركة غرفة الفندق مع مندوبني أو مندوبات آخرين.

السالمة يف مكان االجتامع

•
•

إذا ظهرت عليك أي أعراض ،فال تذهب إىل قاعات االجتامعات .ابق/ي يف غرفتك واتصل/ي باملراكز
األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها أو بالخدمات الطبية لالتحاد األفريقي للحصول عىل املساعدة.
قم باملرور عرب املاسح الضويئ لقياس الحرارة قبل الدخول إىل قاعات االجتامعات.
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•
•
•
•
•
•
•

تأكد/ي من أن عدد املشاركني يف االجتامعات ضئيل للغاية.
ِ
ارتد/ي كاممة أثناء تواجدك يف قاعة االجتامعات.
حافظ /ي عىل تباعد جسدي يرتاوح من مرت إىل مرتين بينك وبني اآلخرين يف قاعة االجتامعات.
نظِّف/ي يديك باستخدام معقم كحويل لليدين قبل الدخول إىل قاعة االجتامعات وقم/قومي بنفس
اليشء عند مغادرة القاعة.
ال تقف/ي عند نقاط الدخول والخروج لضامن التنقل السلس ومنع االزدحام.
انظر/ي يف استخدام مواد إلكرتونية.
تجنب/ي أو حد/ي من استخدام مكيفات الهواء أو املراوح إلعادة تدوير الهواء يف قاعات االجتامعات.
استخدم/ي التهوية الطبيعية لتوفري تدفق جيد للهواء يف فضاءات االجتامع.

السالمة أثناء فرتات االسرتاحة

•
•
•
•
•
•

ال يُنصح إطالقا بالتجمعات االجتامعية أو األنشطة الجانبية أو وجبات العشاء الرسمية.
يُح َّبذ أن تكون االسرتاحة يف مكان يكون فيه تدوير الهواء كاف ًيا.
حافظ /ي عىل تباعد جسدي يرتاوح من مرت إىل مرتين بينك وبني اآلخرين خالل فرتات االسرتاحة.
فضّ ل/ي األطعمة املعلبة مسبقًا لتجنب مشاركة األطباق أو أدوات تقديم الطعام .ال يُنصح إطالقا
بوجبات البوفيه.
تأكد/ي من وجود عدد محدود من مقدمي الخدمة أثناء الوجبات وفرتات االسرتاحة ،وأن جميعهم
يرتدون كاممة ويتبعون جميع احتياطات النظافة الصحية.
احرص/ي عىل سالسة التنقل عند دخول املطعم إو مكان االسرتاحة أو الخروج منهام.

السالمة يف دورات املياه

•
•
•

حافظ /ي عىل تباعد جسدي يرتاوح من مرت إىل مرتين بينك وبني اآلخرين يف قاعة االجتامعات.
الحمم ونظفهام مبناشف ورقية.
اغسل/ي يديك باملاء والصابون بعد استخدام ّ
اتبع/ي اإلشارات والعالمات املوجودة عىل األرض للحفاظ عىل التباعد بني األشخاص ،عند توفرها.

جهات االتصال عند الطوارئ
أفريكا يس دي يس
د .جاستني مايدا
+٢٥١٩٣٠٦٤٤٥٧١
الخدمات الطبية
د .إغناس نزاييسنغا
+٢٥١٩٠١٠٩٧٠٦٩
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