املراكز اإلفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها

إدارة التطعيم اآلمنة يف سياق فريوس كورونا املستجد [ ] 19-COVIDيف إفريقيا
سياق

التطعيامت هي خدمة صحية أساسية تحمي األفراد املعرضني لإلصابة من األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ( )۱(.)VPDأثناء االلتزام باستدامة
أنظمة التحصني ،عىل البلدان استخدام نهج تحرتم مبدأ عدم اإلرضار ومتنع انتقال فريوس كورونا املستجد [ ،] 19-COVIDمع توفري خدمات التحصني .ميكن
استخدام زيارات التطعيم كفرص لنرش رسائل الصحة العامة التي تشجع السلوكيات التي تقلل من مخاطر انتقال فريوس كورونا املستجد [،] 19-COVID
وتحديد عالمات وأعراض مرض فريوس كورونا املستجد [ ،] 19-COVIDوتقديم إرشادات حول ما يجب فعله يف حالة ظهور األعراض.

بعد املخاطر

قد يتعرض العاملون يف الرعاية الصحية  /القامئون بالتحصني ومتلقو اللقاح لخطر التعرض لفريوس كورونا املستجد [ ،] 19-COVIDلكن االلتزام بتدابري
الوقاية من العدوى ومكافحتها ( )IPCميكن أن يحد من خطر انتقال العدوى .يجب تنفيذ الضوابط اإلدارية ،مبا يف ذلك الفحص الشامل والفرز ،والضوابط
البيئية ،مبا يف ذلك استخدام املساحات الخارجية  ،عىل النحو املبني يف إرشادات مراكز الصحة األولية الصادرة عن املركز األفريقي ملكافحة األمراض (Africa
 .)CDCإذا كان سيتم إعطاء اللقاحات يف الداخل  ،يجب أن تكون النوافذ مفتوحة لزيادة تدفق الهواء .إ َّن استخدام معدات الحامية الشخصية املناسبة
من قبل جميع العاملني يف الرعاية الصحية واالستخدام العام لألقنعة القامشية من قبل متلقي اللقاح ،أو أمهاتهم ،أو البالغني املصاحبني له ،ميكن أن يحد
أيضً ا من خطر انتقال العدوى.

حامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية واملرىض من العدوى

وهذا يشمل الضوابط اإلداريةـ والضوابط البيئية ،ومعدات الحامية الشخصية.

الرقابة اإلدارية

•
•
•
•

ينبغي القيام بأنشطة التحصني فقط إذا كانت متوافقة مع توجيهات منظمة الصحة العاملية للوقاية من العدوى ومكافحتها ( )IPCلتقليل انتقال فريوس
كورونا املستجد [)۱( .] 19-COVID
تعديل مواقع الجلسات لضامن فصل خدمات التطعيم عن مناطق املعالجة ،وإبالغ املجتمعات بشكلٍ
استباقي حول هذه االسرتاتيجية مع تعزيز
ٍّ
أهمية التطعيم)۲(.
إنشاء عملية فحص قبل السامح بالدخول إىل منطقة التلقيح)۲( .
التأكد من تدريب القامئني بالتحصني عىل أساسيات الوقاية من العدوى )۲(.االلتزام الصارم مبامرسات الوقاية من العدوى ومكافحتها ()IPC
الجيدة لحامية العاملني الصحيني من فريوس كورونا املستجد [ .]19-COVIDومسببات األمراض األخرى التي تنتقل من ٍ
شخص إىل آخر أو عن طريق
إصابات الوخز باإلبر  ،وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العاملية)۲( .
للحد من انتقال فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDأثناء تقديم التطعيامت لألطفال دون سن الثانية ( ،)۲تويص منظمة الصحة العاملية
شخص ٍ
مبرافقة ٍ
واحد فقط للطفل ليتم تطعيمه.
التأكد من أ َّن السياسات واملوارد متاحة لتوفري معدات الحامية الشخصية ومستلزمات نظافة اليدين للقامئني بالتحصني بشكلٍ ٍ
كاف.
األطفال أقل من  ۵سنوات ال يحتاجون إىل أقنعة )۳(.لتقليل املخاطر الصغرية التي قد ينقلها رضيع أو طفل صغري للفريوس ،يجب مواجهتهم
تجاه األم أو الشخص البالغ املرافق أثناء إعطاء الحقنة .بالنسبة للرضَّ ع ،قد تستمر الرضاعة الطبيعية طوال الوقت إذا كانت األم ت ُرضع.
إذا تم إعطاء لقاح شلل األطفال الفموي ( ،)OPVفيمكن إعطاء أم الطفل أو الشخص البالغ املرافق له القارورة وميكنه  /وميكنها إعطاء القطرات
املطلوبة بإرشاف)۲( .
بالنسبة لألطفال األكرب من أن يظلوا يف حضن ٍ
شخص بالغٍ مرافقٍ  ،يجب توجيه وجه الطفل نحو الشخص البالغ املرافق عند إعطاء الحقنة.
التأكد من وضع العالمات يف أماكن اسرتاتيجية لتوجيه تدفق املرىض وتذكريهم بارتداء األقنعة والتباعد البدين ونظافة اليدين.

•
•
•
•
•
•
الضوابط البيئية
حيثام أمكن ،يجب إعطاء اللقاحات يف الهواء الطلق .إذا مل يكن ذلك ممك ًنا ،فيجب استخدام غرفة ذات تهوية وافرة  -نوافذ وأبواب مفتوحة .-
•
كام هو الحال بالنسبة لجميع األنشطة يف مراكز الصحة األولية ( )PHCأو غريها من املؤسسات  ،ينبغي تجنب االزدحام .يجب عىل املرىض
•
املنتظرين الوقوف يف طوابري للسامح مبسافة مرتين بني األشخاص .إذا كان ( )۲مرتين غري ممكن بسبب ضيق املساحة ،فيجب الحفاظ عىل مرتٍ ٍ
واحد عىل
األقل .ضع عالمة عىل مسافة مرت واحد عىل األقل عىل األرض باستخدام الطباشري /عالمات  /رشيط الصق لتشجيع املسافة اآلمنة.
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•

ضامن الوصول الكايف إىل إمدادات الوقاية من العدوى ومكافحتها (( )IPCمثل األقنعة ،وفرك األيدي املحتوي عىل الكحول ،أو محطات غسل
اليدين باملاء والصابون))۲( .

معدات الحامية الشخصية

طور مركز مكافحة األمراض يف إفريقيا إرشادات محدثة حول فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDاستخدام معدات الحامية الشخصية ملختلف اإلعدادات
واألنشطة الرسيرية .إن خطر انتقال الفريوس من األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض مرتفع ،ويجب عىل جميع البالغني مبا يف ذلك العاملون يف مجال
الرعاية الصحية وأولئك الذين يحرضون األطفال للتطعيم ،ارتداء األقنعة.

معدات الوقاية الشخصية بالنسبة للعاملون يف مجال الرعاية الصحية،
عامل  /موظف يف مجال الرعاية الصحية

توصية معدات الوقاية الشخصية

النشاط

القناع الطبي حامية العني ()٤

العاملون يف مجال الرعاية الصحية ،والعاملون يف الفحص األويل ال يشمل
مجال الرعاية الصحية املجتمعية
االختالط املبارش
(الفرز) قبل إعطاء اللقاح
العاملون يف مجال الرعاية الصحية

االختالط املبارش عند إعطاء اللقاحات

القناع الطبي
حامية العني
نظافة اليدين()۵

املدراء الحشود

إدارة الحشود يف الهواء
الطلق

القناع الطبي (إذا كان يف الداخل،
فينبغي استخدام حامية العني أيضا

تدابري للحد من مخاطر انتقال العدوى لألشخاص الذين يتلقون التطعيامت
فردي

توصية

الوالد  /ويل األمر املصاحب للطفل

قامش قناع الوجه  /القناع الطبي *

األطفال الذين يف السن التي تويص فيها الدولة
بارتداء األقنعة واملراهقني

من القامش قناع الوجه  /القناع الطبي *

األطفال دون سن  ۵سنوات من العمر

معدات الحامية الشخصية غري مطلوبة؛ يجب مواجهتها تجاه األم  /الوالد  /ويل
األمر أثناء إعطاء اللقاح.

الكبار الذين يتلقون التطعيامت

قامش قناع الوجه  /القناع الطبي *

* إذا مل يكن لدى متلقي اللقاح والوالد  /الويص املرافق للطفل أقنعة خاصة بهم  ،فيجب عىل مرفق الرعاية الصحية توفري أقنعة طبية.
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