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1

الغرض

يقدم هذا الدليل موجزا ً ملناهج التباعد البدين الخاص مبرض فريوس كـــورونـا املستجد
[ ]COVID-19والتي تركز عىل الحفاظ عىل فوائد الصحة العامة مع الحد من اآلثار الصحية
واالجتامعية واالقتصادية السلبية.

2

الخلفية

يف إفريقيا ،كان عدد حاالت فريوس كورونا املستجد [ ،]COVID-19والبلدان املتأثرة بها يزداد
باطراد .حتى يوم  ٢٤من شهر أبريل ٢٠٢٠م ،تم اإلبالغ عن أكرث من  ٢٧٠٠٠حالة َو  ١۳٠٠حالة
وفاة يف  ٥٢دولة .االنتقال املجتمعي منترش اآلن عىل نطاقٍ واسعٍ .ومن املحتمل أن يؤدي الوباء
إىل وفاة ومعانا ٍة كبري ٍة يف إفريقيا بسبب أربعة عوامل رئيسية هي:
1.زيادة خطر انتقال العدوى،
2.وزيادة خطر اإلصابة بالعدوى املؤدية إىل ٍ
مرض شدي ٍد،
3.وزيادة خطر الوفاة من ٍ
مرض شدي ٍد،
4.وزيادة املعاناة بني أولئك الذين يفارقون الحياة.
يعالج هذا الدليل كيفة اإلمكان التباعد البدين (املشارإليه يف وثائق التوجيه السابقة باسم "التباعد
االجتامعي") أن يساعد يف إبطاء االنتقال.
هذا الدليل يحل محل "الدليل السابق للمركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها [Africa
 ]CDCحول التباعد االجتامعي املجتمعي أثناء تفيش مرض فريوس كـــورونـا املستجد
[" ]COVID-19املنشور يف  ١٧مارس ٢٠٢٠م .ومصطلح "التباعد البدين" يحل محل "التباعد
االجتامعي" للتأكيد عىل أهمية الحفاظ عىل الدعم االجتامعي والتضامن ،يف حني أ َّن ضامن التباعد
البدين يساعد الحد من انتقال املرض.
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دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد []COVID-19

إ َّن التباعد البدين هو اسرتاتيجية مقبولة لتأخري وتقليل حجم تفيش مسببات األمراض التنفسية
ٍ
تحيات غري
مثل :جائحة األنفلونزا .أما عىل املستوى الفردي ،فينطوي التباعد البدين باستعامل
اتصالية (بدون ملس)،
والحفاظ عىل بُعد مسافة بينك
وبني اآلخرين قدرها مرتٌ واحدٌ
عىل األقل،
والبقاء يف املنزل عند املرض .وأما عىل املستوى املجتمعي ،فينطوي التباعد البدين عىل حامية
املستضعفني ووقايتهم من الناحية الطبية ،وإغالق أي أحداث ،أو بيئات يتجمع فيها الناس م ًعا،
مبا يف ذلك املدارس ،وأماكن العمل ،ودور العبادة ،واألحداث الثقافية ،واالجتامعية ،والرياضية.
لقد أدخلت العديد من الدول األعضاء بالفعل تدابري التباعد البدنية الفردية وتدرس أفضل السبل
لتنفيذ التباعد البدين املجتمعي .بالنسبة ملرض فريوس كورونا املستجد ] ،]COVID-19فيع ُّد
التباعد البدين أم ًرا رضوريًا عىل املستوى الفردي واملجتمعي ألنَّ:
•االنتقال يحدث بشكلٍ متكر ٍر من شخص آلخر؛
•االنتقال قد يحدث من األشخاص الذين ليسوا عىل ما يبدو بصحة جيدة (عىل سبيل املثال أولئك
الذين أصيبوا بالعدوى ومل تظهر عليهم أعراض بعد ،أو الذين ال تظهر عليهم أعراض أب ًدا)؛
•العدوى تتسبب يف مرض شديد يف ما يصل إىل حوايل  ٪٥نسمة ،وعىل وجه الخصوص
املستضعفني منهم من الناحية الطبية (األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن  ٦٠عا ًما ،واألشخاص
الذين يعانون من أمراض الرئة ،واألشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ،واملصابني بالسكري،
والسمنة)؛
•ال توجد مناعة للسكان؛
•ال يوجد حالياً لقاح أو عالج موجود.
إ َّن الحد من االتصال بني األشخاص يقلل من العدد الرتاكمي لفرص االنتقال ،وهو الطريقة الوحيدة
للمساعدة عىل عىل تأخري ذروة الوباء والحد منه ،وحامية األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة مبرض
فريوس كورونا املستجد الوخيم [.]COVID-19
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بدون لقاح ،ال ميكن منع انتقال مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19متا ًما .إنَّ الهدف
األسايس من التباعد البدين املجتمعي هو إبطاء انتقال العدوى والحد من أعداد الحاالت اليومية،
للسامح مبا ييل:
•أن تقوم املرافق الصحية برعاية حجم ميكن التحكم فيه من املرىض املصابني مبرض فريوس
كورونا املستجد [ ]COVID-19دون إرهاق نظام الرعاية الصحية؛
•أن يطبق مسؤولو الصحة العامة املعرفة الجديدة الستهداف التدخالت بدقة أكرب؛
•أن يقوم الباحثون بتطوير اللقاحات واألدوية؛
•القيام بحامية األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة مبرض فريوس كورونا املستجد [.]COVID-19
ٌ
معروف حول مرض فريوس كورونا املستجد []COVID-19
ومنذ اإلرشادات السابقة ،فكث ٌري
وفعالية التباعد البدين املجتمعي بالنسبة ملرض فريوس كورونا املستجد [ ،]COVID-19ومعظمها
من الخربة يف البلدان ذات الدخل املرتفع ومن دراسات النمذجة .فبعض هذه املعلومات قد تكون
مفيدة يف توجيه الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي ،عىل الرغم من أن التفسري ينبغي أن يكون
حذ ًرا بالنظر إىل السياق املختلف.

وما نعرفه اعتبا ًرا من شهر أبريل ٢٠٢٠م ،هو:
1.بالنسبة للعدوى املامثلة األكرث تشاب ًها ،لفريوس اإلنفلونزا ،فإن التباعد البدين الفردي
واملجتمعي ،إىل جانب النظافة الصحية الجيدة لليدين والجهاز التنفيس ،والعزلة الصارمة
لألشخاص الذين يعانون من األعراض (الحاالت املؤكَّ َدة أو املشتبه فيها) ،يؤخِّر ويحدُّ من
تفيش املرض.
2.يتم تسهيل إنتقال العدوى عن طريق التقارب ،واملدة ،وعدد املخالطني .إن الهدف من
التباعد البدين املجتمعي هو الحد من طول الوقت الذي يقضيه اإلنسان مع املخالطني
وعددها ،وتقاربهم بقدر اإلمكان .قد ال يكون اإلغالق الكامل ممك ًنا ،ولكن ينبغي بذل كل
الجهود ملنع عدد أكرب ممكن من الفرص غري الرضورية بالنسبة للمخالطني.
3.ينبغي أن يتم إجراء التباعد البدين املجتمعي ،كحد أدىن ،مبجرد وجود أي برهان يدل عىل
االنتقال املجتمعي وقبل أن تصبح منشآت الرعاية الصحية فوق طاقتها بخصوص املرىض
املصابني باألمراض الخطرية.
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4.ينبغي الحفاظ عىل تدابري التباعد البدين أو تكرارها لفرتات طويلة إذا أريد لها أن تكون
فعالة يف الحد من انتقال العدوى ،وسوف تحتاج إىل تخفيضها ببطء استنادا ً إىل املؤرشات
الوبائية واالجتامعية واالقتصادية.
5.تقرتح الخصائص املحددة النتقال عدوى مرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19أن
التباعد البدين املجتمعي ميكن أن يؤخِّر ويحدّ من تفيش املرض ألنَّ :
.أاالنتقال يَحدث بشكلٍ متكر ٍر بني املخالطني املقربني (املخالطة البدنية املبارشة أو
املخالطة املطولة وجهاً لوجه ملدة ١٥دقيقة أو أكرث).
.باالنتقال قد يَحدث من األشخاص املصابني بالعدوى وليس لديهم أعراض حتى اآلن.
.جاالنتقال قد يَحدث من األشخاص املصابني بالعدوى وال تظهر عليهم األعراض أب ًدا
.دإن تقليل االتصال بني األشخاص يحد من فرصة انتقال عدوى مرض فريوس كورونا
املستجد []COVID-19
6.مراعاة التطبيق الصارم للتباعد البدين املجتمعي (إىل جانب الزيادات الضخمة يف قدرة
الرعاية الحرجة واالختبار الواسع النطاق وتتبع املخالطني) يف الصني وغريها من املواقع قد
قامت بإبطاء انتقال العدوى.
7.ميكن أن يؤثر التباعد البدين املجتمعي عىل النشاط االقتصادي واالجتامعي والثقايف بشكل
غري منصف .سوف تحتاج التدابري إىل تكييفها مع السياقات واالحتياجات املحلية ،وذلك
بالتشاور مع املجتمعات.
8.إنَّ املشاركة املجتمعية الدقيقة ميكن لها أن تخفف من اآلثار السلبية ،جن ًبا إىل جنب مع
التخطيط متعدد القطاعات التطلعي،ولدراسة كيفية دعم سبل العيش ،والحصول عىل الغذاء
واالحتياجات الصحية واألمنية الخالية مرض فريوس كورونا املستجد [.]COVID-19
9.ينبغي القيام بالتخطيط املسبق للتباعد البدين املجتمعي بعناية .والتأكد من كون أي تدابري
فعالة بقدر اإلمكان ،ومن بالغ األهمية أن تتضمن مراعاة األمن الغذايئ ،ودعم سبل العيش
واالحتياجات الصحية واألمنية الخالية مرض فريوس كورونا املستجد [.]COVID-19
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إرشاك املجتمعات من أجل التباعد البدين
ومامرسة الفرد النظافة الصحية
1.ينبغي للدول األعضاء ،وعىل جميع مستويات الحكومة ،الحفاظ عىل رسائل
عامة بارزة وتكثيفها بشأن التباعد البدين الفردي ،وتحديدا:

استعمل تحيات غري االتصالية (بدون ملس)
ْ
.أ
.بتد َّر ْب عىل النظافة الجيدة لليد وللجهاز التنفيس.
.جمارس النظافة البيئية املحسنة ،خاصة األسطح العامة التي يتم ملسها
بشكل متكرر (مثل :الصنابري العامة وحفر اآلبار ،وأزرار املصاعد،
والدرابزين ،ومقابض األبواب ،وعربات التسوق  ...إلخ)
.دحافظ عىل املسافة بينك وبني األشخاص اآلخرين قدرها مرت واحد عندما
تكون يف األماكن العامة وحيثام أمكن.
.هابق يف املنزل إذا كنت مريضً ا ،إالَّ للحصول عىل رعاية طبية .وأثناء
طبي ،واعتزل األشخاص يف أرستك قدر
وجودك يف املنزل ،ق ْم بارتداء قنا ٍع ٍّ
اإلمكان ،وخاصة كبار السن أو األشخاص املستضعني اآلخرين .إذا كنت
بحاجة إىل مغادرة املنزل لطلب الرعاية الطبية ،فينبغي ارتداء قنا ٍع
طبي ،وإجراء عملية تنظيف اليدين بشكلٍ متكررٍ .عليك القيام بطلب
ٍّ
الرعاية الطبية الفورية إذا كنت تعاين من الحمى العالية والضيق
يف التنفس.
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2.ينبغي للدول األعضاء ،وعىل جميع مستويات الحكومة ،الزيادة يف أنشطة
االتصاالت التي تنطوي عىل مخاطر ملختلف القنوات ،والجهات الفاعلة
املوثوق بها ،وقادة الرأي البارزين ورجال الدين ،وعامة الناس حول أسباب
وخطط التباعد البدين املجتمعي .يجب أن تكون املراسلة عربالرسائل واضحة،
ومتسقة ،ومحرتمة ثقاف ًيا .يجب تقديم معلومات حول أهمية هذه التدابري،
ويجب تقدميها قبل وقت طويل من تطبيقها ملنح األشخاص الوقت لالستعداد
نفس ًيا وعمل ًيا.
 3.ميكن تحسني قبول هذه التدابري من خالل التأكيد عىل املسؤولية
الشخصية  /االجتامعية وأن التباعد البدين هو الوسيلة لحامية الذات،
واألرسة ،واملجتمع.
4.يتم تسهيل القبول العام للتدابري من طريق اإلعالن عنها بتاريخ االنتهاء
املتوقع ،ولكن ينبغي أيضً ا التوضيح أنه من املمكن متديد ذلك إذا كانت
هناك موجة أخرى من انتقال العدوى.
5.وبقدر اإلمكان ،فإنه ينبغي تنفيذ التباعد البدين املجتمعي مبوافقة املجتمع
وبتشجيع املسؤولية االجتامعية من خالل السلطات والقنوات املوثوقة.
كمالذ أخري ،يجب عىل الحكومات مراجعة قوانينها عىل املستوى القومي
والفرعي وذلك للتأكد من أن لديهم السلطة لتنفيذ التباعد البدين املجتمعي.
6.عىل الحكومات ووكاالت الصحة العامة أن تستمع إىل الشواغل والعقبات
التي تعرتض عملية التباعد البدين املجتمعي ،وأن تسعى إىل املساهمة
املجتمعية يف إيجاد الحلول.
7.عىل الجهات املعنية بأعالم املخاطرالتأكد من أنَّ الجامهري املختلفة متضمنة
(فعىل سبيل املثال :من طريق تضمني لغات األقليات ،والتأكد من أ َّن القنوات
املستخدمة يف إعالم املخاطرتصل للجميع).
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دعم املنظامت واألفراد ملامس التباعد البدين

1.عىل جميع مستويات الجهات الحكومية وغري الحكومية أن تتأكد
من توافر مواد النظافة الصحية لليدين عىل نطاق واسع مثل:
الصابون ،واملاء ،والكحول اليدوي عند مدخل كل مبنى ويف مرافق
الحاممات كلها.
2.ينبغي أن تظل وسائل النقل العام مفتوحة لتيسري الوصول إىل
الغذاء ،والخدمات الطبية وغريها من أشكال الدعم االجتامعي.
ينبغي النظر يف الحد من وترية خدمات النقل 1بعناية لتجنب زيادة
االزدحام يف وسائل النقل العام.
 3.ال يجوز استخدام القوة البدنية لتقييد حركة األشخاص
خارج منازلهم أو خارج الوحدة الجغرافية التي تنفذ التباعد
البدين املجتمعي.
4.عىل الوكاالت الحكومية النظر يف جميع اآلليات املمكنة لتوفري
الغذاء ،والدعم املايل ،واألدوية ،والدعم الديني ،والدعم االجتامعي
لجميع األفراد املتأثرين بالتباعد البدين املجتمعي ،مع الرتكيز بشكل
خاص عىل الفئات املستضعفة اجتامعياً واقتصادياً.
5.عىل السلطات أن تتصدى بشكل استباقي معالجة وصمة العار
املحتملة املرتبطة بالتدابري مثل الحجر الصحي من خالل تعزيز
الشعور بالتضامن بني السكان :كل شخص يف خطر ،و "كلنا يف
هذا م ًعا".

 1انظر :املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCالخاص بقطاع للنقل
 10دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد []COVID-19
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تنفيذ التباعد البدين

1.ينبغي تنفيذ التباعد البدين املجتمعي بعناية مع مراعاة التخفيف من اآلثار االجتامعية
واالقتصادية ،فضالً عن الفوائد الصحية العامة املحتملة.

2.يجب بذل الجهود للحفاظ عىل الخدمات الصحية األساسية الحادة واملزمنة ،وحامية القوى
العاملة الصحية ،والحفاظ عىل الثقة يف النظام الصحي.
3.ينبغي تنفيذ التباعد البدين املجتمعي فو ًرا بعد توعية السكان ومع مراعاة االعتبارات
االجتامعية والسياسية ،وكذلك مرحلة الوباء (الجدول رقم (.)١
4.تتضمن محفزات تنفيذ التباعد البدين املجتمعي عندما يتم اكتشاف أي حاالت أو وفيات
خارج سالسل انتقال العدوى املعروفة .أو عندما تصبح أنشطة "االحتواء" مثل :االختبار،
2
والتتبع ،والعالج غارقة (مرحلة الوباء .)٤-۳
5.ينبغي استخدام التباعد البدين املجتمعي فقط يف الوحدة الجغرافية املحدودة والالزمة
لتحقيق التأثري املطلوب.
6.ينبغي إنشاء عدة تدابري من التباعد البدين يف وقت واحد ،بدالً من واحد تلو اآلخر ،وفقًا
للجدول رقم (.)١
7.ينبغي للدول األعضاء ،عىل جميع مستويات الحكومة ،أن ترصد االلتزام مبعايري التباعد البدين
الفردي ،والوقاية من العدوى ،ومكافحتها يف مرافق الرعاية الصحية ،و أماكن التجمعات،
مثل :السجون ،ومرافق التمريض.
8.عىل الدول األعضاء أن ترصد بعناية اآلثار (الوبائية ،واالجتامعية ،واالقتصادية) للتباعد البدين
املجتمعي وأن تكون عىل استعداد لزيادة أو الحد من التدابري الخاصة باستجابة لتلك اآلثار.

stepwise guidance: https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise- 2
response-to-covid-19/
دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد [11 ]COVID-19

9.عىل الدول األعضاء التأكد من أن أي إنفاذ قانوين للتباعد البدين املجتمعي ،والعزلة ،والحجر
الصحي يتم مع االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان والكرامة.
	10.عىل التباعد البدين املجتمعي أن أن يشمل أيضاً:
.أالعمل مع القادة الدينيني لتكييف الخدمات الدينية 3لدعم اإلبعاد البدين ،مثل:
العبادة يف الهواء الطلق ،والحفاظ عىل مسافة أدىن بني املصلني التي يبلغ طولها مرت
واحد ،وتجنب تقاسم األواين أو املواد االستهالكية.
.باعتبار خاص للمجتمعات التي تعيش يف مستوطنات غري رسمية ،4حيث من املرجح
أن يواجه تنفيذ التباعد البدين املجتمعي مجموعة محددة من التحديات.
.جالحفاظ عىل احتياطات التباعد البدين الفردي يف أماكن التجمع الروتينية مثل محطات
الحافالت ،واألسواق ،عىل سبيل املثال ،مسافة مرت واحد من األشخاص اآلخرين ،وتحيات
غري اتصالية.
.دأن يعمل أصحاب العمل مع موظفيهم لزيادة املسافة املادية بني املوظفني ،مبا يف ذلك
تغيري أمناط املناوبة ومواعيد العمل ،والسامح بالعمل من املنزل ،ونقل أنشطة العمل
يف الهواء الطلق ،والحد من التجمعات ذات الصلة بالعمل.
.ه توفري أصحاب العمل إجازة مرضية مدفوعة األجر ،ويدعمون اآلباء لتوفري رعاية
األطفال ،وتحفيز العامل عىل البقاء يف املنزل إذا كان لديهم أي أعراض تنفسية.
.و رسائل عامة بارزة تشجع األشخاص الذين قد بلغوا من العمر  ٦۰سنة أو أكرث،
واألشخاص املصابني بأمراض الرئة ،أو القلب املزمنة عىل تقييد وقتهم يف األماكن
العامة وتقييد أي سفر.
.زرسائل عامة بارزة تو ِّجه إىل األشخاص الذين يعانون من الحمى ،أو السعال ،أو أعراض
أخرى تشبه اإلنفلونزا إىل:

 3انظر :املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCالخاص باملجتمعات العقدية
 4انظر :املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCالخاص باملستوطنات غري الرسمية
 12دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد []COVID-19

i.القيام بعزل أنفسهم يف منازلهم باستثناء طلب الرعاية الطبية من األمراض األخرى
ذات الصلة ،مثل املالريا ،واالتصال بسلطات الصحة العامة ذات الصلة للحصول
عىل املشورة املحلية بشأن الخطوات التالية.
	 ii.طلب الرعاية الطبية فو ًرا إذا كانت لديهم أعراض مثل الحمى العالية
وضيق التنفس؛
	iii.اتباع تدابري الوقاية الفعالة من العدوى يف األرسة وتلقي الدعم من الحكومة و /
5
أو املجتمع للقيام بذلك.

وقاية (تدريع) املستضعفني وحاميتهم
 1.قد ال يكون من املمكن دامئًا تنفيذ تدابري التباعد املنترشة عىل نطاق واسع ،ال سيام يف أماكن
مثل املستوطنات غري الرسمية أو غريها من البيئات الحرضية املزدحمة َو  /أو قد تسبب أرضا ًرا
أكرث من الفوائد من خالل اآلثار غري املبارشة عىل الوصول إىل الرعاية الصحية وسبل العيش.
 2.يف هذه الظروف ،عىل الدول األعضاء النظر يف حامية األشخاص املعرضني طبياً ملرض فريوس
كورونا املستجد [ ]COVID-19عن طريق إبقائهم معزولني عن بقية املجتمع (اسرتاتيجية
تسمى "التدريع" أو "الرشنقة") والحد من خطر اإلصابة بالعدوى كبديل عن تدابري اإلبعاد
البدين املجتمعي عىل نطاقٍ واسعٍ.
3.باستخدام هذه اإلسرتاتيجية ،تقوم وحدة إدارية ،مثل :املنزل ،أو القرية ،أو املدينة ،بتحديد
األشخاص الذين يستوفون معايري محددة (مثل :األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن ٦٠
سنة) ،واملنطقة التي ميكنهم التباعد فيها عن االتصال الوثيق مع أي شخص آخر ،ما عدا
املحميني مثلهم.
4.عىل سبيل املثال ،ميكن تخصيص مرفق لألشخاص املعرضني لخطورة عالية حيث يتم توفري
جميع الخدمات يف هذا املرفق من قبل أشخاص يعيشون يف هذا املرفق أو من قبل مجموعة
فرعية صغرية من األشخاص الذين يعيشون كموظفي رعاية يف املوقع ،بدعم من املجتمع
الذي يأيت منه األشخاص األكرث عرضة للخطر.

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)- 5
infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد [13 ]COVID-19

5.سوف يحتاج التدريع الذي يقوده املجتمع إىل أن يكون مدعو ًما من خالل تزويد املجتمع
مناسب عن املخاطر ،واملعلومات حول كيفية تنفيذ التدريع ،ومواد النظافة الصحية.
باعالم
ٍ
6.وكالبديل ،فمن املمكن أن يحدث التدريع عىل مستوى األرسة ،حيث يحدد أصحاب املنازل
منطقة من املنزل مخصصة حرصيًا للشخص الذي يعاين عايل الخطورة ويطبقون تدابري صارمة
إلبعاد أي شخص آخر عنهم .عىل األفراد املرىض ارتداء األقنعة عندما يكونون بالقرب من
أفراد آخرين ،مبا يف ذلك داخل املنزل.
7.ينطوي تدريع املرافق عىل خطر تواجد األشخاص املعرضني للخطر مع شخص مصاب
بالفريوس؛ لذلك يجب تنفيذه قبل أن يكون هناك انتقال واسع النطاق َو  /أو يجب تنفيذه
مع الفحص الدقيق ألولئك األشخاص الذين سوف يتم تدريعهم وحاميتهم م ًعا.
8.ليك تكون فعالة ،قد يحتاج التدريع إىل الحفاظ علىه لعدة أشهر ،وينبغي النظر يف خطر
الوصم ألولئك "املحميني" ،والجهود مبذولة ملعالجة ذلك داخل املجتمعات.
9.يف جميع الحاالت ،سوف تحتاج الحكومات إىل توفري اتصا ٍل واض ٍح للمجتمعات حول غرض
وآليات التدريع .تحتاج الحكومات أيضً ا إىل تقديم الدعم من أجل الوصول اآلمن إىل الرعاية
الصحية ،والغذاء ،واملياه ،واملدفوعات املبارشة لألفراد الذين يتم تدريعهم وحاميتهم لضامن
إمكانية التقيد بقيود الحركة.

النقاط الرئيسية إلنفاذ التدريع والحامية عىل مستوى املجتمع
•ق ْم مبناقشة التدريع كمفهوم مع الجهات الفاعلة املوثوق بها يف املجتمع.
فقم بتحديد أولئك املعرضني ألمراض شديدة والنتائج السيئة
•إذا وافقت عليها املجتمعاتْ ،
بسبب العمر َو  /أو الحالة الطبية ضمن منطقة جغرافية محددة.
•ق ْم بتحديد مواقع التدريع التي ميكن تجهيزها وتزويدها ودعمها من قبل املجتمع يف
تلك املنطقة.

 14دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد []COVID-19

•ق ْم بتحديد طرق للسامح ألفراد األرسة برؤية والتحدث إىل أولئك املحم ِّيني عىل مسافة تزيد
عن مرتين.
•ق ْم بتزويد الدعم الفني لضامن وجود تدابري الصحة العامة املناسبة (مثل :نظافة اليدين
الصحية ،والنظافة الصحية للجهاز التنفيس ،ونظافة البيئة الصحية) يف مكان التدريع والحامية.
•تأكد من أ َّن أفراد املجتمع وأي شخص يقدم الرعاية داخل املرافق عىل علم ج ِّي ٍد بتدابري الصحة
العامة ،ولديه املواد واللوازم الالزمة لتنفيذها.
•ق ْم بتقديم معلومات محددة لألرس ومقدمي الرعاية الرسميني  /غري الرسميني حول كيفية
االعتناء بشخص الذي يقوم بالحامية والتدريع.
•تأكد من أنه يتم توفري الدعم الحكومي للدخل ،والغذاء ،والخدمات األساسية.

النقاط الرئيسية إلنفاذ التدريع والحامية عىل مستوى األرسة
•كام سبق ،ق ْم مبناقشة مفهوم التدريع وأسباب حامية األرسة عىل مستوى املجتمع.
•تأكد من أ َّن األرس تفهم مبادئ ومامرسات التدريع والحامية.
•ق ْم بتقديم التوجيه بشأن الجوانب العملية لتنفيذ وإدارة التدريع يف املنازل.
•ق ْم باملساعدة مادياً ،حيثام أمكن ،مع تدابري الحامية مثل :معدات الحامية الشخصية.
•تأكد من أنه يتم توفري الدعم الحكومي للدخل ،والغذاء ،والخدمات األساسية.
ملحوظة :سوف يحتاج املرىض الذين يعانون من مرض السل إىل مرافق العزل املخصصة لهم بغية تجنب
انتقال مرض السل إىل املرىض اآلخرين املستضعفني.

دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد [15 ]COVID-19
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التوقف عن تدابري التباعد البدين املجتمعي :تخفيف
الصنبور بدالً من فتح البوابات

عىل الرغم من أنه من بالغ األهمية أن تقوم املجتمعات التي تواجه األوبئة بتنفيذ تدابري التباعد
البدين عىل الفور ،إال أنه من األهمية عىل حد سوا ْء أن يخطط صانعو السياسات كيفية إرخاءهم
بها بطريقة تدريجية ومدروسة ،وأن تكون جاهز ًة إلنفاذها مرة ثانية إذا ازدادت الحاالت مرة
أخرى .إذن ،فالنهج التايل موىص به:
1.توقف عن القيام بتدبريٍ واح ٍد أو اثنني من تدابريالتباعد البدين يف املرة الواحدة .ينبغي أن
تبدأ عملية إزالة تدابري التباعد البدين مع التدابرياألكرث رض ًرا اجتامع ًيا واقتصاديًا للمجتمع.
قم مبراقبة التأثري عىل عدد الحاالت املرضية وقدرة النظام الصحي ملدة أسبوعني عىل األقل
ْ 2.
قبل التوقف عن اتخاذ تدابري التباعد البدين إضافية.
قم بإحاطة السكان علامً بالنهج املتبع ،وما ميكنهم القيام به للمساعدة ،ومتى وملاذا قد
ْ 3.
يكون من الرضوري إعادة تنفيذ التدابري.
4.ضع يف حسبانك أنَّ "التدريع وحامية" األشخاص املعرضني للخطر طب ًيا بعي ًدا عن أماكن
العمل ،واملدارس ،واألماكن العامة لفرتة أطول من األشخاص اآلخرين.
سوف يساعد هذا النهج التكيفي لتدابري التباعد البدين عىل الحد من االضطراب الذي ميكن
أن يسببه مع ضامن بقاء عبء الحاالت ضمن قدرة الخدمات الرسيرية وأنظمة الصحة العامة
عىل االستجابة.

 16دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCبشأن التباعد البدين املجتمعي خالل جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد []COVID-19

✓**

✓**
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املرحلة 0

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

•سيتم تجاوز قدرة االختبار وتتبع املخالطني يف ذروة تفيش املرض (املرحلة
رشا عىل نطاقٍ واسعٍ ،يجب إجراء
)٤-۳؛ عندما يكون االنتقال املجتمعي منت ً
تتبع املخالطني فقط يف املناطق التي تقوم باإلبالغ عن الحاالت األوىل أو يف
األماكن عالية الخطورة( .)٥ينبغي تقدبم املشورة لألشخاص املرىض باالعتزل يف
املنزل إال لطلب الرعاية الطبية ،إذا كان لديهم حمى عالية ،وضيق يف التنفس.
قبل أن يبدأ االنتقال يف االنخفاض ،يجب إعادة قدرة تتبع املخالطني إىل
املستويات التي شوهدت يف املراحل  ۳-٢من خالل إجارة ،وتدريب ،وتنظيم،
وإعداد فرق من متتبعي املخالطني حتى يكونوا عىل استعداد للنرش مبجرد
الحاجة مرة أخرى.

•األشخاص الذين يعانون من األعراض يف العزل يجب إعطاؤهم الرعاية الطبية
املناسبة .يجب حامية خصوصيتهم قدر اإلمكان ،مع السامح بتتبع املخالطني.
ميكن أن يؤدي عزل الحاالت يف األرس املزدحمة إىل انتقالها ،والتي ميكن إما
تخفيفها بتحديد املناطق داخل األرسة (مثل :غرفة منفصلة) ،أو تبادل املنزل،
أو افرتاض أن جميع أفراد األرسة هم مخالطني وحجر صحي طوعي لألرسة.

االعتبارات

املرحلة 4
املرحلة 3
املرحلة 2
املرحلة  0املرحلة 1
تفيش كبري مع االنتقال عىل الصعيد الوطني
تقدم التفيش
ال توجد املرحلة املبكرة للتفيش توسيع التفيش
•بدأ تفيش األمراض املوضعية يف االندماج-
حالة لغرض •حالة أو أكرث مستوردة •زيادة أعداد الحاالت املستوردة
•االنتقال املجتمعي املستدام عىل نطاقٍ واسعٍ
•تحدث حالة أو أكرث أو حالة وفاة خارج سالسل اإلنتقال املعروفة •ميكن تحديد سالسل اإلنتقال متعددة األجيال ولكن
•زيادة االنتشار املحيل ولكن جميع
•انتقال محيل محدود
فريوس
الحاالت مرتبطة بسالسل االنتقال املعروفة انتقال مستمر من شخص آلخر  -أجيال متعددة يف سالسل االنتقال تحدث معظم الحاالت خارج السالسل
متعلق بالحاالت
كورونا
•انتقال عىل مستوى املجتمع يف جميع أنحاء البالد أو
•مجموعات التفيش من تعرض مشرتك •تم الكشف عن حاالت من بينها الحالة الخاصة بعدوى الجهاز
املستوردة
املستجد
كلها تقريبًا
التنفيس الحادة [ ]SARIمع عدم وجود تعرض معروف
معروف
[]COVID-19

التعرف الرسيع،
واالختبار ،والعزل.

تدبري

6

سيناريو اإلنتقال

الجدول رقم ( - )١محفزات تدابري التباعد الجسدي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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التدابري الخاصة
بالسكان املؤسسيني
مثل دور الرعاية،
والسجون،
ومؤسسات الطب
النفيس

إعالم املخاطر ذات
الصلة باملوضوع،
ودقيق ،ومصمم
يف الوقت املناسب
ويتناسب مع طبيعه
املجتمعات

الحجر الصحي
الطوعي لجهات
االتصال

تدبري

املرحلة 0

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

•ينبغي للتدابري أن تشمل الحد من الزائرين الخارجيني والحد من االتصال
بني النزالء  /املرىض يف األماكن الضيقة.

•تستضيف هذه املؤسسات نسبة كبرية من األشخاص يف الفئات املعرضة
لخطر اإلصابة باألمراض الشديدة والنتائج السيئة ،وكثريا ً ما تكون
مكتظة بالسكان ،وميكن أن يؤدي تفيش ملرض فريوس كورونا املستجد
 ]]COVID-19إىل املراضة ووفيات كبرية.

•ينبغي أن تستخدم االتصاالت لغة واضحة ،وأن تكون مناسبة للعمر
(وتستهدف أيضً ا األطفال) وأن تكون متاحة بلغات متعددة ،مبا يف ذلك
الذين لديهم أقل معرفة بالقراءة أو عدم معرفة القراءة والكتابة ،أو الذين
ينتمون إىل مجموعات األقليات.

•يجب أن يكون االعالم بشأن املخاطر يف كل مرحلة من مراحل االنتقال
مصمم لضامن فهم الجمهور وقبولهم لها وااللتزام بالتدابري الجاري
تنفيذها .مثل هذه الجهود ،التي تتضمن مشاركة مجتمعية مجدية وذات
مغزى ،ميكن أن تبني الثقة يف التدابري املنفذة ،وتعالج الفجوات املعلوماتية،
وتساعد عىل تحفيز االلتزام.

•وستكون هناك الحاجة إىل الغذاء ،ودعم سبل العيش ،وحامية العاملة،
ورعاية األطفال ،والدعم الطبي والنفيس االجتامعي من أجل التنفيذ
املستدام والفعال .يجب تجنب التعامل األمني غري املربر للفحص أو للحجر
الصحي للمجتمعات .إذا كان من الواجب تنفيذ الحجر الصحي اإللزامي،
فيجب وضع آليات للشكاوى ،والتعويض ،ثم نرشها.

•ينبغي استخدام الحجر الصحي الطوعي وليس اإللزامي .وستكون هناك
الحاجة إىل املشاركة املجتمعية املجدية واملستدامة من خالل القادة
املحليني ومعلومات دقيقة ويف الوقت املناسب من مصادر مركزية ذات
مصداقية لتعزيز االلتزام.

االعتبارات

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

•يف حني أن هناك قاعدة أدلة محدودة السرتاتيجية "التدريع" ،فإن بعض الفئات
تكون يف خطر متزايد للحصول عىل نتائج شديدة (إدخال وحدة العناية
املركزة ،والوفاة) بالنسبة ملرض فريوس كورونا املستجد [ ]COVID-19قد
تسمح زيادة االحتياطات وتدابري التباعد االجتامعي املطولة لهؤالء السكان
باالقرتان مع سبل العيش املناسبة ،والغذاء ،والدعم الطبي ،برفع تدريجي
لتدابريالتباعد البدين األخرى مع حامية السكان الضعفاء حتى يتوفر لقاح آمن
وفعال .قد يكون التدريع أيضً ا أفضل اسرتاتيجية لحامية الضعفاء من الناحية
الطبية يف البيئات حيث ال ميكن اتخاذ تدابري التباعد الجسدي واسعة النطاق
(مثل املستوطنات غري الرسمية).

•قد تكون هناك حاجة لتوفري دعم عيني للمياه والصابون أو مطهرات اليد.
يجب الحظر من التالعب باألسعار واالكتناز .ميكن أن يؤدي توفري محطات
غسل اليدين يف النقاط املركزية ،والرشكات ،واملدارس الخارجية إىل تحسني
االلتزام والعمل مبثابة تذكري باملخاطر.

•من املحتمل أن تقلل مامرسة نظافة اليدين من انتقال العدوى ،ال سيام
باالشرتاك مع تدابري أخرى .هناك أدلة متطورة لدعم استخدام أقنعة الوجه
بني عامة الناس ملنع العدوى .ينبغي حجز األقنعة الطبية وأجهزة التنفس
للعاملني يف مجال الرعاية الصحية ،ويوىص باستخدام األقنعة الطبية للحد من
انتقال العدوى من األشخاص املصابني بالفعل .ينبغي التوصية باألقنعة غري
الطبية لالستخدام العام عندما ينترش االنتقال املجتمعي عىل نطاقٍ واسعٍ.

•قد تكون اإلسرتاتيجيات ،مبا يف ذلك توفري معدات الوقاية الشخصية الكافية
لعامل الرعاية الصحية ،ووحدات معالجة  COVID-19املخصصة وتنفيذ
الضوابط اإلدارية يف املرافق الصحية القامئة لتقليل االنتشار ،فعالة حتى عند
االفتقارإىل الحد األدىن من املوارد لتدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها.
ستكون هذه التدابري حاسمة ملنع انقطاع الخدمات الصحية األساسية ،والتي
ميكن أن تؤدي إىل وفيات محددة ليست من COVID-19

✓

✓
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حامية الفئات
السكانية املستضعفة
األكرث عرضة للخطر

مكافحة العدوى
والوقاية منها
وحامية العاملني
الصحيني

نظافة اليدين
والجهاز التنفيس

تدبري

املرحلة 0

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

االعتبارات

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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إغالق املدارس

إلغاء تجمعات
الجامهريي أو
تكييفها

تدبري

املرحلة 0

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

•إنه ليس بواضح مدى فعالية إغالق املدارس االستباقي يف الحد من انتقال
العدوى ،وقد يكون لها آثار شديدة عىل سبل العيش .قد يخاطرون
بتعريض األشخاص املعرضني لخطر انتقال العدوى بشكل أكرب (عىل سبيل
املثال عن طريق زيادة االختالط بني األجيال) .إن تأخري إغالق املدارس
بحيث يتم تنفيذها بشكل تفاعيل استجابة لحالة محددة يف املجتمع
ميكن أن يخفف من األثار عىل األرسة وسبل العيش .قد يكون قبول
املجتمع أقوى إذا تم إنشاء خدمات بديلة لرعاية األطفال ،وتعلم الطلبة،
وتوفري التغذية.

•االنخراط مع املجتمع والقادة الدينيني لتوضيح قيمة القرارات القامئة
وتشجيع التبني املحيل .إ َّن تكييف األحداث الحالية ،مبا يف ذلك الخدمات
الخارجية ،أو الخدمات يف املناوبات ،قد يكون مفيدًا يف املجتمعات التي
ال يكون فيها إلغاء التجمعات أم ًرا عمل ًيا .يجب الحرص عىل الحفاظ عىل
استمرارية الوظائف الحكومية (السلطة الترشيعية ،السلطة القضائية،
االنتخابات) والخدمات األساسية األخرى.

•إجراء يف غضون أسبوع من الكشف عن انتقال محيل واملحافظة عليها
طوال االستجابة للجائحة .قد يبطء التثبيط الجامعي االنتشار وقد مينع
األحداث التي تسبب االنتشار الواسع .ينبغي أن يتم نرش القواعد عىل
نطاق واسع مع عتبات واضحة ومتسقة للحد األقىص من الحضور أو
الكثافة (عىل سبيل املثال ،شخص واحد لكل  ۳أمتار مربعة) ،وإعفاءات
معقولة للخدمة األساسية.

االعتبارات

✓***

✓***

✓

✓

✓
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قيود السفر الدولية
والفحص عند
الدخول

إغالق العمل

تدبري

املرحلة 0

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

•قد تؤدي القيود املستهدفة عىل السفر الوارد من أماكن إنتقال العدوى
النشطة إىل تأخري االسترياد ،ولكنها ستكون ذات فائدة ضئيلة بعد
حدوث االسترياد .يف حالة تنفيذها ،ال ميكن فرض قيود السفر الدولية إال
مبوجب القانون ،لغرض مرشوع ،وعندما تكون القيود متناسبة ،ويجب
أن تتضمن اعتبارات تأثريها عىل قدرة الدول األعضاء عىل االستجابة (عىل
سبيل املثال من خالل التأثري عىل الوصول إىل اإلمدادات الطبية).

•قد تؤدي قيود السفر الدولية إىل تأخري االسترياد ولكن ال ميكنها منع
االسترياد؛ قد تحقق الدول الجزرية أكرب فائدة .الفحص عند الدخول
غري فعال لتحديد الحاالت ،عىل الرغم من أنه ينبغي تزويد املسافرين
مبعلومات عن املرض واملخالطني لالختبار والعزل إذا لزم األمر .قد يكون
الفحص عند الدخول ذو فائدة أكرب يف حالة توفر اختبار نقطة الرعاية
الرسيع.

•قد يتم تشجيع تعديالت العمل الطوعية مثل العمل عن بعد وجدولة
النوبات املتغرية واملباعدة املكتبية مبجرد تحديد االنتشار املجتمعي.
وإذا فشلت القيود املفروضة عىل تجمعات الجامهري ،والعزلة ،والحجر
الصحي يف بطء االنتشار بشكل ٍ
كاف ،فقد يتم النظر يف املزيد من
عمليات إغالق األعامل غري الرضورية ،ولكن ينبغي وضع الصعوبات
املالية املرتبطة بها يف عني االعتبار.

االعتبارات

✓***

•ال ميكن فرض قيود السفر الداخلية إال مبوجب القانون ،لغرض مرشوع،
وعندما تكون القيود متناسبة ،مبا يف ذلك عند النظر يف تأثريها.

•هناك خطر كبري من التأثري التمييزي وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى
للمجتمع املستهدف ،مام قد يؤدي إىل مزيد من تآكل الثقة يف مسؤويل
الصحة العامة .إذا تم سن الحجر الصحي املجتمعي ،فستكون هناك حاجة
إىل خدمات وأحكام لتوفري سبل العيش ،والحصول عىل الغذاء ،والدعم
النفيس واالجتامعي.

•ضع يف عني االعتبار خالل مرحلة االحتواء األولية ،باالقرتان مع تدابري أخرى،
للحد من ذروة الوباء و "رشاء الوقت" للتأهب يف واليات قضائية أخرى؛
ومع ذلك ،ال يوجد دليل عىل فائدة طويلة األجل لقيود السفر الداخلية
أو كوردون كردون صحي وحده ،ما مل يتم وضع تدابري التباعد الجسدي
أخرى .من املرجح أن تكون هذه التدابري سارية املفعول لعدة أسابيع أو
أشهر لتكون فعالة ،وقد تكون لها آثار سلبية شديدة.
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*** أدلة غري متسقة للتوصية ،ولكنه تقرتح بعض دراسات النمذجة املبكرة أن هذه التدابري قد تكون فعالة للحد من انتشار مرض فريوس كورونا املستجد []COVID-19

** استمر حيثام أمكن ،ولكن من املحتمل تجاوز سعة االختبار وقدرة تتبع املخالطني أثناء االنتقال املجتمعي عىل نطاقٍ واس ٍع وينبغي بعد ذلك توجيه جهود االختبار نحو مراكز التبليغ واكتشاف
مناطق االنتقال الجديدة حيث تستطيع اسرتاتيجية االحتواء أن متنع املزيد من االنتشار .عندما يتم تجاوز القدرة عىل االختبار ،ينبغي للدول األعضاء النظر يف استخدام تعريف حالة محتملة
(بدالً من تأكيد) للحفاظ عىل فهم الوضع الوبايئ.

قيود السفر الداخلية
أو كوردون سانيتري

تدبري

املرحلة 0

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املرحلة 4

االعتبارات
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