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المقدمة
اتخذت الدولة اللبنانية إجراءات عدة منذ أواخر كانون الثاين  2020للوقاية واالستعداد واالستجابة لفريوس كورونا املستجد .كام اتبعت نهجاً
كامالً يشمل الحكومة واملجتمع مبنياً عىل اسرتاتيجية شاملة ملنع العدوى وإنقاذ األرواح وتقليص الخطر واالستجابة الفعالة .وقد وضعت
املحافظات والبلديات خطط عمل ملنع وتفادي انتشار الفريوس واالستجابة له يف حال تفشيه ،شملت تعزيز الوعي وإعداد فرق عمل
وتدريبهم للتدخل ووضع الخطوط الساخنة يف البلديات ،ومسح االحتياجات ،وتعقب املخالطني وتأمني التنسيق بني كافة املعنيني ،ومتابعة
املخالفني للتعاميم وغريها من الخطوات التي تسهم بشكل كبري يف الحد من اآلثار السلب ّية لألزمة .ويف خطوة استباقية لتفادي إمكانية ارتفاع
عدد املصابني ولرعاية املخالطني ذوي اإلمكانيات املحدودة ،وتفادياً لعدم متكن املستشفيات املخصصة الستقبال املرىض من تأمني العدد
رسة ،أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميم رقم  2020/8تطلب فيه من املحافظني والبلديات تحديد أماكن مالمئة يصلح
الكايف من األ ّ
استخدامها للحجر الصحي لعزل املخالطني واملصابني بالفريوس الذين ال يحتاجون لرعاية طبية.
بناء عىل ذلك ،يأيت هذا الدليل الذي يحتوي عىل كافة االجراءات املتعلقة بكيفية اختيار وإعداد وإدارة مراكز الحجر الصحي عىل أنواعها
كجزء من التدابري املتبعة عىل الصعيد الوطني .وهو يهدف إىل مساعدة البلديات واملخاتري عىل تأدية املهام املرتبطة مبراقبة ومتابعة الحاالت
سواء كانت يف الحجر املنزيل أو املجتمعي ،وتأمني األمن املحيل ،والحراسة واجراءات النظافة وحامية البيئة املحلية من خالل اتباع إدارة
رشيدة للنفايات الناتجة عن اللوازم واالدوات املستخدمة للوقاية من الفريوس وضامن اتخاذ تدابري لحامية الفئات السكانية األكرث هشاشة
مبا يف ذلك الالجئني واألجانب والنساء واألطفال واألشخاص وذوي االحتياجات الخاصة .أما االجراءات واملتابعة الطبية والصحية والنفسية
فهي مسؤوليات تقع حرصا ً ضمن مهام الفرق الطبية واالجتامعية املعنية عىل مستوى القضاء أو املحافظة.
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القسم األول:
اإلجراءات التنفيذية حول إعداد وإدارة مراكز الحجر الصحي

أوالً :تعريف الحجر الصحي
يعترب الحجر الصحي مسؤولية مجتمعية من قبل الفرد تجاه أفراد أرسته أوالً وتجاه مجتمعه أيضاً خوفاً من انتقال املرض .وقد ثبتت فعالية هذا
اإلجراء يف العديد من الدول التي عانت من أزمات صحية ،والصني مثال عىل نجاحه بنسبة كبرية.
الحجر الصحي :يهدف إىل فصل األفراد األصحاء ،الذين رمبا تعرضوا للفريوس عن بقية السكان ،بهدف مراقبة األعراض والتعرف املبكر عىل
الحاالت .يعترب الحجر الصحي اإلجراء األكرث فعالية للتحكم يف الحد من انتشار فريوس كورونا .إذ ال توجد أدوية محددة لعالج هذا املرض وال
حتى أي لقاح له لغاية يومنا هذا .لهذه األسباب وغريها ،فإن الحجر هو أفضل وسيلة متاحة ملنع املزيد من الناس من تعريض أنفسهم وغريهم
للخطر .يُعتمد الحجر الصحي عاد ًة عند انتشار مرض معدي ،ف ُيطلب من األفراد امل ُعرضني لإلصابة بالعدوى إما البقاء يف املنزل أو االنتقال إىل
مكان آخر تتوافر فيه رشوط الحجر الصحي ،وذلك ملنع انتقال املرض إىل نطاق مجتمعي أوسع .يخضع األفراد امل ُط ّبق عليهم الحجر الصحي إىل
مراقبة األعراض املرضية التي قد تظهر عليهم ،كارتفاع الحرارة مثالً ،وإبالغ الجهات الصحية بها .تح ّدد مدة الحجر الصحي عادة بنا ًء عىل فرتة
حضانة املرض.
يطبّق الحجر الصحي عىل املرىض الذين تم تشخيص إصابتهم باملرض املعدي (حاالت مؤكدة) ،ويتم عزلهم عن باقي األصحاء من أجل منع
االنتشار أو التلوث .وتويص منظمة الصحة العاملية بعزل الحاالت املثبتة مخربياً التي تظهر عليهم العوارض يف املراكز الطبية الخاصة أو يف املنزل
إذا توفرت الرشوط املناسبة (ويكون لدى الشخص املعزول غرفته الخاصة ،ويتخذ القامئون عىل الرعاية الصحية احتياطات معينة للتعامل معه،
مثل ارتداء املالبس الواقية) .يستمر الحجر الصحي ملدة  14يوماً عىل األقل إىل حني الحصول عىل نتيجتني سلبيتني لفحص  PCRخالل  48ساعة.
كام تط ّبق إجراءات الحجر عىل األفراد الذين كانوا عىل تواصل مع املصاب ويط ّبق الحجر اعتبارا ً من آخر مرة خالطوا فيها مريضاً مصاباً بالعدوى
لحني الحصول عىل نتيجتني سلبيتني مع إجراء اختبارين منفصلني بفارق  24ساعة.

يجب اتخاذ تدابري خاصة يف حاالت الحجر الصحي التي تعنى باألطفال والبالغني الذين يحتاجون يف الظرف العادي إىل الرعاية من
قبل مقدّ م الرعاية .وتشمل هذه الفئات عىل سبيل املثال ال الحرص كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة واألفراد الذين
يعانون من حالة طبية خطرية أو مخاوف صحية شديدة.
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ثانياً :تعريف الحاالت
حالة مشتبه فيها ،وقد تكون:
أ -مريض مصاب مبشاكل تنفسية حادة (حمى تصاحبها إحدى أعراض أمراض الجهاز التنفيس عىل األقل) والسفر أو اإلقامة يف بلد  /منطقة حيث
تم اإلبالغ عن انتقال محيل لفريوس كورونا املستجد خالل  14يو ًما قبل ظهور األعراض.
أو
ب -مريض يعاين من عدوى تنفسية حادة شديدة (حمى وأحد أعراض أمراض الجهاز التنفيس عىل األقل) وتواصل مع حالة مصابة بفريوس كورونا
املستجد املؤكدة  /املحتملة يف آخر  14يو ًما قبل ظهور األعراض.
أو
ت -مريض مصاب بعدوى تنفسية حادة (حمى تصاحبها إحدى أعراض مرض الجهاز التنفيس عىل األقل) وتطلب دخوله املستشفى وعدم وجود
املسببات األخرى التي ترشح العرض الرسيري بشكل كامل.
حالة محتملة :وهي حالة مشتبه بها ولكن مل تكن نتيجة اختبار فريوس كورونا املستجد حاسمة أو حالة مشتبه فيها تعذر إجراء االختبار لها ألي سبب.
حالة مؤكدة :شخص تم تأكيد إصابته بفريوس كورونا املستجد من خالل الفحص املخربي بغض النظر عن العالمات واألعراض الرسيرية.
املخالطة :املخالط هو الشخص الذي يشارك املريض يف أي من األمور املذكورة أدناه خالل فرتة حضانة املرض وهي الفرتة املمتدة بني يومني قبل وحتى
 14يوما بعد ظهور األعراض عىل املريض:

•وجود اتصال مباشر وجها لوجه مع مريض الكورونا وذلك ضمن مسافة متر واحد أو أقل ولمدة أكثر من  15دقيقة.
•توفير الرعاية المباشرة للمرضى الذين يعانون من مرض الكورونا دون استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة.
•البقاء في نفس البيئة المقربة مع مريض كورونا (بما في ذلك مشاركته مكان العمل أو الصف الدراسي أو المنزل أو التواجد في
نفس مكان التجمع) ألي فترة من الوقت.
•السفر على مقربة من مريض كورونا (أي ضمن مسافة متر واحد) في أي نوع من النقل
•باإلضافة الى حاالت أخرى ،يشار اليها في تقييمات المخاطر المحلية.
وحدة األرسة أمر بالغ األهمية ،إذ ال يجب فصل األطفال الذين تقل أعامرهم عن  18عا ًما عن أهلهم /مقدمي الرعاية يف أي وقت
أثناء الحجر الصحي أو االستشفاء ،ما مل يقرر أخصائيو الرعاية الصحية خالف ذلك العتبارات صحية حرجة .يجب أن يستند هذا
القرار إىل مبادئ املصلحة الفضىل للطفل .ومن املهم أن نحرتم استمرارية الرعاية وأن يتم حجر الطفل الذي يحتاج إىل الرعاية مع
أهله/مقدم الرعاية خالل فرتة الحجر الكاملة قدر اإلمكان .وتشكل هذه الخطوة أهمية بشكل خاص للحد من خطر سوء املعاملة
أثناء الحجر أو دخول املستشفى .وينطبق األمر عينه عىل البالغني الذين يحتاجون إىل رعاية خاصة يف الظروف العادية (مراجعة
االرشادات التفصيلية يف الفقرة رقم .)8
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ثالثاً :آلية استفسار البلدية عن الحاالت املوجودة يف نطاقها
يتم االستفسار عن الحاالت املوجودة يف نطاق كل بلدية عن طريق طبيب القضاء يف وزارة الصحة العامة حرصاً مبا يف ذلك اللبنانيني وغري اللبنانيني.

تحويل الحاالت من قبل املستشفى أو العيادات املخصصة لتشخيص الحاالت املحتمل اصابتها مبرض كوفيد 19 -

حاالت
حادة
ودقيقة

حاالت
خفيفة
ومتوسطة

البلدية
 %74متوسطة  %18من دون أعراض*

الخيار األول

حجر صحي يف املنزل
بنا ًء عىل تقييم (االختصايص/ة
االجتامعي/ة املكلف من قبل نقابة
األخصائيني يف العمل االجتامعي)
ّ

الخيار الثاين

حجر صحي يف مركز الحجر
املجتمعي مطابق ملواصفات
نقابة املمرضني/ات
والجيش اللبناين

املستشفى
*%8

الخيار الثالث

حجر صحي يف مركز الحجر
عىل مستوى القضاء أو
املحافظة (قاعة رياضية،
فنادق ،الخ .وذلك للحاالت
القادمة من أماكن مكتظة)

استشفاء

عناية فائقة

* وفقاً للبيانات األخرية لوزارة الصحة العامة  -لبنان
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رابعاً :الخيارات املتاحة عند تنفيذ إجراءات الحجر الصحي
هناك ثالثة خيارات ميكن اعتامدها يف كل منها دور أسايس لكل من املحافظ والبلديات واملخاتري ،حيث يصار إىل تفعيل وحدة عمل مصغّرة عىل مستوى
كل بلدية أو بلدة أو ما يسمى بـ “خلية األزمة» والتي قام العديد من البلديات بإنشائها بناء عىل تعميم وزير الداخلية والبلديات .تتألف الخلية من
ممثلني عن املجلس البلدي واملختار والجمعيات االهلية والكشفية والصحية وغريها من ممثيل املجتمع األهيل الناشطة محلياً .وتهدف إىل تقييم املوارد
البرشية العاملة أو املتطوعة لديها واملوارد الفنية واللوجستية واملادية املتاحة التي متكنها من أداء املهامت بشكل ج ّيد (مراجعة تعميم وزير الداخلية
رقم  2020/8إىل املحافظني) ،باإلضافة إىل توفري الحامية الصحية وسالمة العاملني واملتطوعني وكافة املوارد البرشية مبن فيهم عامل النظافة.
تجدر اإلشارة إىل أن الحاالت التي قد تخضع للحجر الصحي املنزيل أو املجتمعي أو املركزي هي جميعها حاالت خفيفة ومتوسطة ال
تستدعي االحالة إىل املستشفى .ويتم تحديد حدة الحاالت ونوعية الحجر من قبل الجهات الصحية املختصة حرصاً وفقاً لتصنيفات
وإرشادات منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة العامة.
الخيار األول ،الحجر الصحي املنزيل:
تشجع كل من منظمة الصحة العاملية واليونيسف الحجر الصحي يف املنزل يف حال توافرت اإلمكانيات املادية واللوجستية (خاصة توفر املياه واملرافق
الصحية والقدرة عىل التباعد االجتامعي داخل املنزل) عدا عن االستعداد النفيس والجسدي لدى املريض وعائلته ،وذلك للدوافع املنفردة أو املجتمعة
التالية )1( :أهمية الحامية والعناية من قبل شخص مقرب )2( ،التحكم أكرث بالقدرة عىل عدم االختالط باآلخرين )3( ،وجود الدعم األرسي والعائيل
واملجتمعي ( )4البقاء بالقرب من األطفال أو الوالدين )5( ،الحصول عىل مستوى أفضل من النظافة الشخصية )6( ،تخفيف الضغط عن املستشفيات
والطواقم الطبية وإتاحة فرصة االستشفاء لألشخاص الذين يعانون من حاالت حادة أو مستعصية ،و( )7الحد من كافة أساليب االستغالل واالهامل.
الخيار الثاين ،الحجر الصحي يف املراكز املجتمعية:
تستقطب املراكز املجتمعية أعدادا ً محدودة من األفراد الذين ال تتطابق مواصفات منازلهم مع املعايري الصحية املحددة من قبل منظمة الصحة العاملية،
حيث إن بقاءهم يف املنزل قد يؤدي إىل تفاقم حالتهم الصحية وتدهورها باإلضافة إىل تعريض باقي أفراد األرسة اللتقاط العدوى .تتعدد أنواع املراكز
املجتمعية التي ميكن اللجوء إليها كاملراكز الصحية والشاليهات البحرية والجبلية والنوادي الرياضية وغريها .ويبقى خيار استخدام املدارس املالذ األخري
يف حال تم استنزاف جميع البدائل املتاحة يف النطاق البلدي وذلك لضامن استمرار الخدمات الرتبوية وعدم تأخريها بعد االنتهاء من الوباء .بعد تحديد
مراكز الحجر الصحي املجتمعية املحتملة من قبل البلديات واملحافظني ،يتم الكشف امليداين عىل هذه املراكز واختيارها بنا ًء عىل توصيات اللجنة املشكلة
من اللجنة الوطنية ملتابعة التدابري واإلجراءات الوقائية ملواجهة فريوس كورونا املستجد والتي تضم ممثالً عن نقابة املمرضني واملمرضات ،وضابطاً طبيباً
من الطبابة العسكرية ،وضابطاً مهندساً من الجيش وضابطاً من األمانة العا ّمة للمجلس األعىل للدفاع.
الخيار الثالث ،مراكز الحجر الصحي الجامعي:
يتعلّق الخيار الثالث باألماكن املكتظة واملدن الكبرية ،حيث يصار إىل تجهيز مراكز تستقطب أعدا ًدا كبرية من املرىض سوا ًء عىل مستوى القضاء أو
املحافظة ،كاملجمعات الرياضية والفنادق ومراكز القضاء أو املحافظة ،واملؤسسات الكربى .تتبع مهام البلدية الخطوات نفسها املحددة عند العمل عىل
اختيار وتشغيل وإدارة املراكز املجتمعية .ويتم الكشف امليداين عىل هذه املراكز واختيارها بنا ًء عىل توصيات اللجنة املشكلة من اللجنة الوطنية ملتابعة
التدابري واإلجراءات الوقائية ملواجهة فريوس كورونا املستجد والتي تضم ممثالً عن نقابة املمرضني واملمرضات ،وضابطاً طبيباً من الطبابة العسكرية،
وضابطاً مهندساً من الجيش وضابطاً من األمانة العا ّمة للمجلس األعىل للدفاع.
إذا كانت الحاالت التي تم تحديدها هي من غري اللبنانيني املقيمني يف مخيامت أو مآوي جامعية ،فيجب الرجوع إىل إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة
باملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان للحجر الصحي يف املناطق املكتظة . https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75198
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خامساً :دور املحافظ ،القامئقام ،اتحادات البلديات ،البلديات واملخاتري (يف القرى التي ال يوجد فيها بلديات).
خالل مرحلة االستعداد والتجهيز:
•المحافظ ،القائمقام ،اتحادات البلديات ،البلديات والمخاتير :متابعة اإلجراءات والتدابير الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
•البلديات ،اتحادات البلديات ،المخاتير :اختيار مركز أو عدة مراكز مجتمعي(ة) يمكن اعتمادها للحجر المجتمعي /المركزي على أن تقع ضمن
األمالك العامة وتعبئة النموذج وفقاً للملحق رقم « 1استمارة تحديد األماكن المالئمة لالستخدام كحجر صحي لعزل المخالطين والمصابين
بعوارض طفيفة بفيروس كورونا المستجد” والملحق رقم “ 2معايير اختيار مكان الحجر الصحي المجتمعي/المركزي” .في حال عدم توفر
األمالك العامة وارتأت البلدية استخدام أمالك خاصة (منازل غير مسكونة على سبيل المثال) ،ينبغي على البلدية أن تستحصل على موافقة
خطية من صاحب الملك ،وإال قد تصبح البلدية عرضة للمالحقة القانونية.
•المحافظ ،القائمقام ،اتحادات البلديات ،البلديات والمخاتير :في موازاة تحديد البلديات للمراكز المجتمعية الممكنة ،اجراء مسح لجميع مراكز
الحجر المجتمعي /المركزي المقترحة من قبل الجمعيات األهلية والفعاليات والنوادي الرياضية واالجتماعية واألفراد ضمن نطاقها الجغرافي.
إعداد الئحة تفصيلية بهذه المراكز ونوعها (فندق ،منزل ،الخ ).وقدرتها االستيعابية (عدد الغرف) ونقاط االتصال (اسم المسؤول والهاتف).
إرسال جميع هذه البيانات إلى المحافظة عمال بتعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم .8
•القائمقام ،البلديات ،اتحادات البلديات ،المخاتير :إبالغ المحافظة وإرسال الجداول للمحافظ.

•المحافظ :إرسال األماكن المقترحة إلى وزارة الداخلية والبلديات ولجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
•القائمقام ،البلديات ،اتحادات البلديات ،المخاتير :تسهيل مهام الفريق الميداني المكلف الكشف على المراكز المحددة وتقييم مدى جهوزيتها
ومطابقتها لمواصفات وزارة الصحة العامة.
•القائمقام ،البلديات ،اتحادات البلديات ،المخاتير :في حال تطابقت المواصفات ،اإلشراف على تجهيز المراكز وإطالق العمل بها .وفي حال
وجود مالحظات ،يصار إلى تأهيلها كي تصبح صالحة لالستخدام كمراكز للحجر الصحي.
•اتحاد البلديات ،البلديات ،المخاتير :تشكيل لجنة متابعة إدارة المركز تعنى بالشؤون التالية :متابعة الحالة الصحية لألشخاص ،إمدادات (مياه،
كهرباء ،)...حماية ،طعام وتنظيف.
•اتحادات البلديات :في حال عدم توفر مراكز تستوفي الشروط في بعض البلديات أو القرى ،تعتمد اتحادات البلديات أو مراكز القضاء مقرات
مركزية تسمح باستضافة – بشكل منفصل  -المصابين او المخالطين من عدة قرى ،على أن يستحصل االتحاد أوالً على موافقة نقابة الممرضات
والممرضين.
•ستتأكد البلدية من التواصل مع وزارة الصحة العامة (البرنامج الوطني للصحة النفسية) للتشبيك بين المركز والنظام الوطني المتوفر للدعم
النفسي لألشخاص في الحجر
•البلديات ،اتحادات البلديات ،المخاتير :في حال اعتماد البلدية أو البلدة لطبيب محلي أو لعدة أطباء بالتنسيق مع طبيب القضاء لمتابعة
حاالت المصابين أو المخالطين ،يقوم الطبيب/األطباء (اختصاص جهاز تنفسي أو طبيب صحة عامة) بمواكبة أحوال المحجور عليهم يومياً
وجمع البيانات وفقاً للملحق رقم « 8نموذج عن الملف الشخصي لألفراد تحت الحجر الصحي وإجراءات المتابعة» المرتبط بقاعدة المعلومات
الخاصة بفيروس كورونا في وزارة الصحة العامة (.)COVID 19- PHENICS
•البلديات ،اتحادات البلديات ،المخاتير :في حال عدم وجود أطباء محليين ،على البلديات والمخاتير ابالغ المحافظ فورا ً التخاذ تدابير بديلة
تسمح بالمتابعة ميدانياً (عبر طبابة القضاء ،أو المراكز المتخصصة لمتابعة حاالت الكورونا) .وإذا تعذّر وجود أطباء من خارج البلدة أو اتحاد
البلديات ،يصار إلى وقف العمل بمركز الحجر الصحي نظرا ً لخطورة العمل بمركز دون متابعة طبية حثيثة.
•المحافظ ،القائمقام ،اتحادات البلديات ،البلديات والمخاتير :في حال عدم إمكانية تجهيز وإدارة مركز حجر صحي في كل بلدية يصار الى
االتفاق على تجهيز مركز في اتحاد البلديات أو القضاء على أن تساهم البلديات المستفيدة واتحاد البلديات في نفقات المركز كما وطلب
المساعدة من الجمعيات األهلية والمنظمات الدولية وفعاليات المنطقة لتأمين المساعدة وفقاً لالحتياجات (فرق العمل ،مستلزمات صحية،
وجبات غذائية ،مستلزمات تشغيلية وغيره) لضمان استمرارية العمل .على أن يكون ذلك بالتنسيق مع المحافظة لمراعاة حسن توزيع الموارد
والتأكد من وصولها إلى جميع البلديات بشكلٍ متسا ٍو وحسب الحاجة.
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خالل مرحلة االستجابة:
فور االعالن عن حالة كورونا مؤكدة أو مشتبهة يف نطاق عمل البلدية:
الخطوات

األدوات

إجراءات إدارية
تقوم البلدية باالتصال بنقابة االختصاصيني يف العمل االجتامعي للقيام باستطالع حول الئحة باالختصاصيني يف العمل االجتامعي
الوضع املنزيل للمريض عرب الهاتف.
امللحق رقم « 3استامرة تقييم البيئة السكنية».
يتم إبالغ عائلة املصاب بالرشوط املطلوب توافرها لتطبيق الحجر الصحي املنزيل.

امللحق رقم « 2معايري اختيار مكان الحجر الصحي».
مراجعة تعريف الخيارين  2و .3

يف حال عدم توافر هذه الرشوط ،يحال املصاب إىل مراكز مجتمعية أو مركزية.
املتابعة مع املريض إلجراءات تعبئة استامرة التعهد بعدم ترك الحجر الصحي طوال
امللحق رقم « 6إجراءات تعبئة استامرة التعهد بعدم ترك
الفرتة املحددة من قبل الجهات الصحية املختصة.
الحجر الصحي».
تحتفظ البلدية بنسخة عن التعهد خالل فرتة الحجر.
ابالغ عائلة املصاب وفريق العمل البلدي املتابع برضورة االلتزام بإجراءات التعامل مع امللحق رقم « 9إجراءات التعامل مع املحجور عليه يف الحجر
الصحي ،املجتمعي أو املركزي».
املحجور يف الحجر الصحي.
تقديم التقارير أسبوعياً إىل املحافظ عرب القامئقام.
إجراءات املتابعة الطبية
التنسيق مع الطاقم الطبي يف مركز الحجر الصحي ويف البلدة ملتابعة الحالة الصحية
للمرىض.
متابعة تنفيذ الحجر الصحي املنزيل حسب الرشوط املطلوبة.
يف حال اعتامد البلدية أو البلدة لطبيب محيل أو ممرض/ة مجاز /ملتابعة حاالت
امللحق رقم « 8منوذج عن امللف الشخيص لألفراد تحت الحجر
املصابني واملخالطني ،القيام مبواكبة لحالة املحجور عليه وجمع البيانات ،عىل أن يتوفر
الصحي وإجراءات املتابعة».
طبيب مناوب بشكل دائم ( )on-callلالستجابة للحاالت الطارئة.
يف حال عدم وجود طبيب محيل معتمد ،عىل البلديات واملخاتري ابالغ املحافظ فورا ً
التخاذ تدابري بديلة تسمح باملتابعة ميدانياً (طبيب القضاء ،املراكز املختصة مبتابعة
حاالت الكورونا).
التأكد من تنسيق الطاقم الطبي يف مركز الحجر مع وزارة الصحة العامة (طبيب
القضاء) واملراكز املعتمدة من قبل الوزارة ملتابعة حاالت الكورونا
التأكد من التنسيق مع الربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة الصحة العامة لتامني
الدعم النفيس لألشخاص يف الحجر
إجراءات املتابعة النفسية واالجتامعية

الالئحة املوضوعة من قبل وزارة الصحة العامة ومنظمة
التنسيق مع الربنامج الوطني للصحة النفسية يف وزارة الصحة العامة لتوفري الدعم الصحة العاملية ملتابعة األشخاص يف الحجر الصحي عل صعيد
النفيس من قبل الربنامج ورشكائه خالل النظام الوطني املتوفر للدعم النفيس لألشخاص الصحة النفسية
يف الحجر
الئحة الجمعيات املتخصصة يف املناطق اللبنانية
االلتزام باحرتام خصوصية املريض ومنع أي نوع من أنواع التنمر أو الوصمة أو اإليذاء تعاميم من قبل املحافظ والبلدية – امللحقان رقم  01و
قد تطاله أو تتع ّرض لعائلته مبا فيها احرتام حقوق املريض/ة لجهة نرش وتداول  « 11التخفيف من خطر االستغالل واألذى ملرىض الكورونا
وذويهم» و «تعميم حول الحد من التن ّمر».
املعلومات عنه/ا أو عن أفرد أرسته/ا من قبل البلدية.
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الخطوات

األدوات

يقوم االختصايص بالعمل االجتامعي بتعبئة استامرة تقييم حاجات األرسة واستامرة
تقييم حاجات كبار الس ّن.
يقوم االختصايص بالعمل االجتامعي باالتصال الهاتفي مع األرسة يف الحجر ويتأكد من
امللحق رقم « 5تعليامت الحجر املنزيل».
تطبيقها للتعليامت.

امللحق رقم « 4تقييم حاجات األرسة والوضع االقتصادي».

إجراء مراقبة دورية تضمن التزام املريض الحجر الصحي املنزيل .ويف حال عدم التزامه امللحق رقم « 6إجراءات تعبئة استامرة التعهد الشخيص بعدم
ترك الحجر الصحي»
بالرشوط والتعهد املوقع من قبله ،تطبّق عليه النصوص القانونية املرعية االجراء.
تدابري خاصة
يف حال كان املريض هو رب املنزل أو املسؤول عن تأمني مستلزمات عائلته الحياتية،
امللحق رقم « 3استامرة تقييم البيئة السكنية» وامللحق رقم 4
املبادرة إىل تقييم الوضع االقتصادي – االجتامعي للعائلة ،وإبالغ املحافظة املعنية
«تقييم حاجات األرسة والوضع االقتصادي».
ووزارة الشؤون االجتامعية بنتائج التقييم يك يبنى عليه املقتىض
بالنسبة لحاالت األطفال وذوي اإلعاقة الذين يعانون من إصابات مثبتة مخربياً ،من
املهم أن يتوفر لهم استمرارية الرعاية ،عىل أن يُحجر الطفل وذوي اإلعاقة مع مقدم
الرعاية  /أحد الوالدين طوال فرتة الحجر ومبا يتامىش مع التوجيهات الوطنية.
يف حال كان املحجور عليه من املسافرين الواصلني حديثاً من بالد االغرتاب (بعد قرار
التعبئة العامة) ،يخضع املسافر إىل رشوط التقييم عينها املطبقة عىل املقيم.
يف حال كان املريض غري لبناين  ،ويقيم داخل البلدة وليس ضمن املخيامت ،إحالته
إىل أقرب مركز حجر صحي مخصص من قبل املنظامت الدولية يف املناطق اللبنانية.
إجراءات إدارة النفايات الناتجة عن االصابة بفريوس كورونا
اتباع إرشادات وتوجيهات وزارة البيئة.
عدم خلط النفايات الطبية (كاممة ،كفوف ،ادوات ملوثة) مع النفايات العادية.
جمع النفايات الصحية يف مكان موحد يف نطاق البلدية بعيدا ً عن مصادر املياه
السطحية ،والتنسيق مع املحافظة ووزارة البيئة ليصار إىل معالجتهم مع الجهات
املتخصصة
اتباع إجراءات محددة حول إدارة النفايات محددة أمام كل مواقع الحجر املنزيل واعالم
أصحاب املنزل /العائلة باإلرشادات املتبعة للتخلص من النفايات.
منع أي رمي النفايات الناتجة عن االصابات بفريوس كورونا يف املكبات العشوائية
وتخصيص مكان واحد جمع هذه النفايات.

اتباع االرشادات الصادرة عن وزارة البيئة

تخصيص لون مو ّحد ألكياس النفايات الناتجة عن جميع املستلزمات املرتبطة بالحامية الئحة بالجمعيات واملؤسسات املعنية بجمع ومعالجة النفايات
الناتجة عن املصابني ولوازم الحامية الفردية من الفريوس.
من الفريوس عىل املستوى املجتمعي.
معي لجمع النفايات الناتجة عن جميع املستلزمات املرتبطة بالحامية
تخصيص وقت ّ
من الفريوس عىل املستوى املجتمعي.
إجراءات خاصة مبركز الحجر الصحي املجتمعي/املركزي
تأمني الحراسة الالزمة للمركز بغية الحرص عىل أمن وسالمة املريض ومنع خروجه أو
تلقي زيارات طوال فرتة الحجر.

مراجعة القسم الثاين من الدليل :فريق عمل إدارة املركز.
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سادساً :املعايري املتبعة إلحالة املريض وفقاً للحالة ونوع الحجر الصحي
بهدف ترشيد استخدام املوارد املتوفرة وتأمني الخدمات الصحية املناسبة لألشخاص األكرث فقرا ً وتفادي التمييز عىل األساس الطبقي واالجتامعي ،تتبع
نوعية ومكان الحجر منهجية منظمة وفقاً ملعايري موحدة.
معايري الحجر املنزيل
•يتمتع الشخص المصاب باستقاللية ذاتية ويستطيع أن يهتم بنفسه.
فاألطفال صغار السن وذوي االحتياجات الخاصة مثالً قد ال يتمتعون
باالستقاللية الكافية للقيام بالحجر المنزلي بمفردهم .وفي هذه الحال
يجب تنفيذ إجراءات خاصة للحماية الواردة في الفقرة رقم .8
•شعور الشخص براحة كافية لمتابعة الحجر في المنزل
•ال يعاني من أي أمراض مزمنة.
•يتعهد بالتوقيع على االلتزام بشروط الحجر الصحي الطوعي.
•يدرك معنى الحجر الصحي الطوعي والشروط المطلوبة منه.
•يوجد شخص راشد قادر على االهتمام به وتقديم الرعاية الالزمة

معايري الحجر املجتمعي/املركزي
•في حال كان الشخص يعيش مع كبار السن او امرأة حامل
أو أفراد يعانون من أمراض مزمنة أو نقص في المناعة.
•ال تتوفر شروط الحجر في المنزل الذي يعيش فيه.
•يعيش مع عائلة يزيد عدد أفرادها عن خمسة.
•األطفال الذي يعيشون في منازل غير صالحة للحجر الصحي
ولكن يجب أن تتم مرافقتهم من قبل مقدمي الرعاية/أحد
الوالدين
•يتعهد بالتوقيع على االلتزام بشروط وقوانين مركز الحجر.

•في حال عدم توفر شروط الحماية في المنزل.

•لديه القدرة الجسدية على تنظيف وترتيب غرفته وتعقيمها بمفرده.
•يعيش في منزل يساعده على تنفيذ شروط الحجر ،خصوصاً غرفة مستقلة
تمتاز بشروط التهوئة واإلنارة باإلضافة إلى مرحاض وتعقيم المرحاض
المتاح بعد االستعمال.
•تتمتع العائلة بقدرة على توفير شروط الحماية.
•تتم إحالة الحاالت مباشرة إلى المستشفى إذا تفاقمت األعراض وفقاً لتقييم الطبيب المسؤول عن مركز الحجر ومتابعة الحاالت في المنازل.
•قد يعاني المصابون الذين يتخطون  60عاماً من أمراض مزمنة ،مثل أمراض القلب ،وأمراض الجهاز التنفسي ،ونقص في المناعة .لذلك يتوجب
توفير الرعاية الخاصة لهم .ويفضّ ل حجرهم في المستشفى وليس في المراكز المجتمعية.
•في حال تبلغ مركز الحجر الحقاً عن وفاة مريض كان قد أحيل إلى مستشفى بعد تدهور حالته ،يتابع مركز الحجر مع عائلة المتوفي التدابير
الواجب اعتمادها وفقاً للمذكرة رقم  61الصادرة عن وزارة الصحة العامة – الملحق رقم ( 16إرشادات وزارة الصحة الخاصة بتغليف ونقل
الجثث البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد .)2019
يجب أن يحظى األشخاص ذوي االعاقة بعناية خاصة من قبل البلديات وإدارة مركز الحجر ،وسيصدر ملحق خاص يشرح التفاصيل المرتبطة بكيفية
التعامل واالستجابة لألشخاص ذوي اإلعاقات (جسدية ،بصرية ،سمعية وغيرها) ،لحينه ،ينبغي على البلديات مراعاة الشروط األساسية التالية:
•يجب أن بيلغ اجمالي عدد المراكز المجهزة  %2من عدد مراكز الحجر أو مركز واحد على األقل في حال ال يتخطى عدد المراكز الـ .100
•تأمين على األقل غرفة مجهزة من حيث البيئة المكانية إلستقبال أشخاص معوقين حركياً (من مستخدمي الكرسي المتحرك ،العكازات،
االطراف االصطناعية.)...
•تتم مرافقة األشخاص ذوي اإلعاقة من أحد مقدمي الرعاية (على أن تسمح مساحة الغرفة باستيعاب شخصين بشكل مريح :وجود سريرين
لكال المريض ومقدم الرعاية).
•ضرورة توفير االنترنيت لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية (الصم) لتمكينهم من التواصل مع المراجع المعنية بحاجاتهم.
•يجب تدريب العاملين والعامالت على كيفية تقديم الدعم لالشخاص المعوقين (حركياً ،بصريا ،سمعيا او فكرياً) كما على كيفية حمايتهم
من اي تنمر او عنف معنوي او جسدي (ثقافة االختالف ،مصطلحات الدمج)...
12
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سابعاً :حامية املصاب وعائلته من التن ّمر
تقوم البلدية بالتنسيق مع الجمعيات العاملة يف نطاقها ومع نقابة االختصاصيني يف العمل االجتامعي ،بأنشطة من شأنها التخفيف من التنمر والتمييز
تجاه األشخاص واألرس الذين لديهم مريض عىل مستوى املجتمع املحيل ،ومنها اإلرشاف عىل مبادرات مجموعات من املتطوعني واملتطوعات يف األنشطة
امليدانية ،وإعداد و/أو توزيع منشورات توعوية تثقيفية متنوعة من مصادر موثوقة ،وإرسال رسائل إىل القاطنني يف البلدة سواء عرب مجموعات الواتساب
مرة يف األسبوع أو عرب التلفزيونات املحلية التي تتواجد يف بلدات عدة .تتضمن املبادرات أيضاً نرش الوعي والتأكيد عىل خصوصية األشخاص والعائالت
من خالل تطوير ونرش رسائل إىل سكان املنطقة ،ورصد أي إشكال من خالل التعاون مع البلديات للتبليغ عن هذه الحاالت.

ثامناً :تأمني حامية األطفال والنساء من العنف القائم عىل النوع االجتامعي خالل فرتة الحجر
عىل املراكز املجتمعية /املركزية املعتمدة للحجر أن تطبق التدابري التالية لتأمني الحامية الخاصة باألطفال والنساء ومنع مخاطر العنف والعنف القائم
عىل النوع االجتامعي وال سيام حامية الرضع واألمهات املرضعات واألطفال والنساء من ذوي االحتياجات الخاصة:

داخل املركز والغرف
والحاممات

•توفير غرف منفصلة لألفراد مع حمام خاص والفصل بين غرف النساء والرجال واألطفال.
•في حال الضرورة القصوى واستخدام حمامات مشتركة ،ينبغي الفصل بين حمامات النساء والرجال.
•تخصيص غرف للعائالت لضمان عدم فصل األطفال عن أهلهم خالل فترة الحجر.
•تكييف غرفة في المركز لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية (مدخل بال عوائق ،عرض المدخل  ،85باب الحمام يفتح
للخارج ،وجود متكئات في الحمام ،الدوش مزود بمقعد يمكن االنتقال له للجلوس واالستحمام كما المتكأت ،فرشة
مياه ،رافعة).
•تعزيز اإلجراءات الوقائية لألطفال والتأكد من أن الغرف خالية من المخاطر كالشبابيك المنخفضة ،أدوات حادة ،أسالك
كهربائية معطلة ،ووضع أدوات التنظيف والتعقيم بعيدا ً عن متناول األطفال.

العاملني والعامالت
يف املركز

•اقتصار وصول العامالت النساء (تمريض ،نظافة ،توزيع طعام وغيرها من الخدمات) إلى النساء واألطفال واألشخاص
ذوي االحتياجات.
•في حال االضطرار الستقبال أطفال غير مصحوبين من قبل األهل ،يجب تأمين عدد كاف من العامالت كالتالي :عاملتان
لكل  10أطفال.
•تدريب العاملين والعامالت على حماية األطفال من العنف وحماية النساء من العنف القائم على النوع االجتماعي
وسبل الحماية لجميع المرضى من االستغالل الجنسي .في حال ال تتوفر اإلمكانيات في البلدية يمكن التعاون مع
وزارة الشؤون االجتماعية والجمعيات العاملة في هذا المجال.

•التأكد من اتباع الخطوات المنصوص عليها في الالئحة الوطنية التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة العامة
ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة األشخاص في الحجر الصحي عل صعيد الصحة النفسية ولوصلهم بالدعم
المتخصص عند الحاجة عبر والنظام الوطني المتوفر للدعم النفسي لألشخاص في الحجر.
•الحفاظ على األنشطة الروتينية لألطفال داخل الحجر بالتعاون مع األهل أو االختصاصي االجتماعي أو المعالج

الدعم النفيس
االجتامعي

إجراءات التبليغ عن
العنف

النفسي (إذا توفر).
•التأكد من حصول النساء واألطفال على خدمات الدعم النفسي االجتماعي عند الحاجة.
•تأمين تواصل مستمر لألطفال مع عائالتهم وأصدقائهم عبر تأمين وسائل االتصال.
•توفير األلعاب في الغرفة أو في المركز يمكن لألطفال استخدامها ،ومن األفضل أن تكون قابلة للغسل لتسهيل تعقيمها
بعد كل استعمال.
•تنظيف وتعقيم المعدات واأللعاب قبل إعادة استخدامها مع مريض آخر
•تقييد مشاركة األجهزة الشخصية (أجهزة التنقل والكتب واألدوات اإللكترونية) مع المقيمين اآلخرين.
•التأكد من قدرة وصول األطفال والنساء لألرقام الخاصة بالجهات التي تقوم بمتابعة حاالت العنف ضد األطفال
والعنف القائم على النوع االجتماعي.
•إحالة األطفال المعرضين أو النساء المعرضات للعنف القائم على النوع االجتماعي للجهات العاملة على إدارة الحالة.
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تدابري خاصة يف حالة االضطرار لفصل األطفال عن األهل وحالة األمهات املرضعات:
إن وحدة األرسة أمر بالغ األهمية ،يجب عدم فصل األطفال الذين تقل أعامرهم عن  18عا ًما عن أهلهم /مقدمي الرعاية يف أي وقت أثناء الحجر
الصحي أو االستشفاء ،ما مل يقرر أخصائيو الرعاية الصحية خالف ذلك العتبارات صحية حرجة .يجب أن يستند هذا القرار إىل مبادئ املصلحة الفضىل
للطفل .غري أن مرض أحد أفراد األرسة دون اآلخرين والوضع الصحي للطفل أو األهل قد يحتم انفصالهم خالل هذه الفرتة .وتنطبق الحاالت التالية عىل
األشخاص ذوي اإلعاقة.

الحالة األوىل :يف حال عدم القدرة عىل حجر الطفل
مع االهل (حالة االهل حرجة يف املستشفى ،نتيجة
الطفل إيجابية لفريوس كورونا املستجد ،أما نتيجة
االهل فسلبية وهم من األشخاص العرضة ملضاعفات
إذا التقطوا العدوى) أو يف حال مل يكن أهل الطفل
معه يف لبنان.

•على االهل أن يعينوا مقدم رعاية موثوق به من قبل الطفل /من المفضل أن يكون
من العائلة الممتدة لالعتناء به خالل فترة الحجر.
•في حال لم يستطع األهل تعيين مقدم رعاية ،على البلدية التواصل مع نقابة
االختصاصيين االجتماعيين التي تساعد بتعيين مقدم رعاية للطفل خالل هذه الفترة.

الحالة الثانية :يف حال االهل الذين هم بحاجة للحجر
أو االستشفاء ولديهم أطفال آخرون غري مصابني

•يجب على االهل اختيار مقدم رعاية آخر في األسرة الممتدة (*) ،أو شخص موثوق
به وعلى عالقة جيدة باألطفال .على مقدم الرعاية المعزول أو ضمن الحجر أن يعي
أنه لن يتمكن من رؤية أطفاله اآلخرين طوال فترة الحجر.
•في حال لم يستطع األهل تعيين مقدم رعاية لألطفال اآلخرين من العائلة الممتدة،
يجب أن يكون الخيار األول لشخص موثوق به من قبل الطفل وقد يكون هذا الشخص
من األقارب غير الرسميين أو الجيران ،على أن ترعى البلدية معايير الحماية األساسية
والفروقات الجندرية (العنف ،التحرش.)... ،
• في حال لم تكن هذه الحلول متاحة على البلدية التواصل مع نقابة االختصاصيين
االجتماعيين التي تساعد بتعيين مقدم رعاية للطفل خالل هذه الفترة.

ثالثاً :يف حالة األمهات املرضعات

•حتى هذا التاريخ توصي منظمة الصحة العالمية بأن تستمر األم الحاملة للفيروس
بتوفير الرضاعة الطبيعية لألطفال الرضّ ع ،غير أن هذه اإلجراءات قد تتغير لذا يرجى
الرجوع إلى أحدث إرشادات لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف في هذا اإلطار.
•على األم ارتداء الكمامة عند االقتراب من الطفل الرضيع (بما في ذلك أثناء الرضاعة)،
وغسل اليدين قبل وبعد االتصال بالطفل (بما في ذلك الرضاعة) وتنظيف  /تعقيم
األسطح الملوثة واعتماد كافة إجراءات الوقاية التي على المصاب اتباعها حين يتفاعل
مع اآلخرين.
•إذا كانت األم مريضة ج ًدا وال تأخذ األدوية التي تضر الطفل ،فينبغي تشجيعها على
إفراز الحليب ،حيثما أمكن ،وإعطائه للطفل عبر كوب نظيف  /أو ملعقة مع اتباع
نفس طرق الوقاية من العدوى.
•وإذا كانت األم مريضة جدا ُ وتأخذ أدوية قد تضر بالطفل ،ينبغي تشجيعها على إفراز
الحليب ورميه ،على أن تتابع الرضاعة الطبيعية بعد االنتهاء من الدواء ووفقاً إلرشادات
الطبيب.

(*) األسرة الممتدة التي تمتد خارج األسرة النواة (األسرة األولية) المكونة من األجداد والعمات واألعمام والخاالت واألخوال الذين يعيشون جمي ًعا بالقرب من بعض أو في منز ٍل واحد
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الجزء الثاني:
دليل البلديات إلدارة مركز الحجر الصحي
فريق العمل
يهدف هذا الجزء من الدليل إىل مساعدة البلديات واتحادات البلديات عىل تحديد مواصفات فريق العمل املولج إدارة مركز الحجر الصحي .يطبّق
مضمون الدليل عىل مركز صحي ترتاوح عدد غرفه املنفردة بني  20و 50غرفة ،اي من  20إىل  50مريض .وميكن إضافة أو خفض عدد الفريق بناء عىل
عدد الطوابق والغرف املتاحة يف كل مركز حجر.
إن مهام البلدية الرئيسة هي اإلرشاف عىل مركز الحجر الصحي سواء كان خيار إدارته مبارشة من قبل البلدية أو بالرشاكة ما بني البلدية والجمعيات
األهلية والرشكاء املحليني والدوليني أو كليهام من قبل الجمعيات األهلية والرشكاء املحليني.

فريق عمل إدارة املركز الص ّحي
 20إىل  50غرفة
مدير/ة مركز
(عدد )1
مدير/ة رديف/ة
(عدد )1

طاهي/ة
(عدد )1
مساعد/ة
(عدد )2
طاهي/ة رديف/ة
(عدد )1
مساعد/ة رديف/ة
(عدد )2

مسؤول/ة صيانة
ومشرتيات
(عدد )1

مسؤول/ة رديف/ة
(عدد )1

حارس/ة
(عدد )3

عامل/ة خدمة
(عدد )4

عامل/ة نظافة
(عدد )4

طبيب/ة
(عدد )1

اختصايص/ة إجتامعي/ة
(عدد )1

مم ّرض/ة
(عدد )2-1
حارس/ة رديف/ة
(عدد )3

عامل/ة رديف/ة
(عدد )2

عامل/ة رديف/ة
(عدد )2

طبيب/ة رديف/ة
(عدد )1
مم ّرض/ة رديف/ة
(عدد )1
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أوال :اختيار مدير مركز الحجر الصحي
ت ُط ّبق رشوط اختيار املدير وفريق عمل مركز الحجر الصحي وفقا لخيار الرشاكة املتبع يف البلدية أو اتحاد البلديات املشار إليه أعاله.
يف حال كانت إدارة املركز تابعة بشكل تام اىل جمعية محلية أو دولية أو رشكة خاصة ،عىل هذه الجهات:
	-تخضع جميع هذه المراكز الى مراقبة وإشراف البلدية وفي حال مخالفة أي من هذه الجهات للشروط المحددة من قبل اللجنة الوزارية
المعنية بمرض فيروس كورونا المستجد واللجنة المكلفة متابعة تطبيق هذه اإلجراءات ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الصحة العامة
وقرارات المحافظين تطبق عليها قوانين العقوبات العامة والسيما تلك المتعلقة باإلهمال أو نشر الوباء.
	-إبالغ البلدية أو اتحاد البلديات المعني بأسماء وعناوين مدير المركز وفريق عمله
	-رفع تقرير أسبوعي لرئيس البلدية حول تقدم سير العمل والمعوقات التي تواجه هذه الجهة على أن ترفع البلدية أو اتحاد البلديات الى
المحافظ هذه التقارير في مهلة  24ساعة من تاريخ استالمه.
تقوم لجنة إدارة مخاطر الكوارث يف كل محافظة بالتنسيق مع الصليب األحمر اللبناين واملنظامت الدولية والجمعيات األهلية بإعداد وتنفيذ
التدريبات الالزمة واملتعلقة بتنفيذ معايري هذا الدليل ضمن اختصاصها.
عدد املدراء:
•مدير/ة أساسي عدد .1
•مدير/ة رديف عدد .1
•في حال أصيب المدير الرئيسي بفيروس كورونا ،تنتقل مهامه إلى المدير الرديف .من هنا ،تكمن أهمية وضع المدير الرديف في أجواء
ومنحى إدارة المركز والصعوبات التي تواجه فريق العمل ككل والمدير على وجه خاص.
املواصفات التي يجب أن تتوفر مبدير/ة املركز:
تطبق عىل املديرين االسايس والرديف املواصفات التالية:
•أن يتمتع بصحة جيدة وال يشكو من أمراض مزمنة منعاً النتقال عدوى الفيروس اليه (تزويد البلدية بشهادة طبية من طبيب (آخر) مجاز
بالصحة العامة).
•أن يتراوح العمر بين  30و 50سنة.
•أن يكون مؤهالً إلدارة فريق عمل متعدد االختصاصات والمهام.
•أن يكون قادرا ً على تح ّمل الضغط الناتج عن إدارة المركز لساعات طويلة.
•أن يمتاز بالقدرة على التواصل مع المرضى وعائالتهم وفريق العمل والبلدية والمجتمع المحلي وغيرهم من الجهات سواء المحلية او على
صعيد المحافظة.
•أن يمتاز بالقدرة على حل الخالفات سواء مع المرضى أو أهاليهم أو بين فريق العمل نتيجة الضغط النفسي الذي قد يفرضه التصدي
لفيروس كورونا.
•أن يكون مدرباً على قواعد سلوك الخدمة المجتمعية من قبل إحدى الجمعيات األهلية العاملة في الحقل االجتماعي .وفي حال لم يخضع
لهذا التدريب من قبل ،يصار إلى تدريبه قبل استالم مهامه.

•أن تتأكد البلدية المعنية بأن المدير المقترح لم يسبق أن ثبتت عليه جناية أو جنحة أخالقية.
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املهام التي يضطلع بها املدير/ة:
•التوقيع على تعهد بااللتزام بالسياسة العامة الموضوعة لمركز الحجر المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
•التأكد من أن المرضى المحالين الى المركز تتوفر فيهم شروط االحالة الى الحجر الصحي.
•اعداد ملف شخصي لكل مريض يتضمن معطيات حول وضعه الصحي عند الدخول الى الحجر ،والمتابعة اليومية لحالته بالتعاون مع الفريق
الطبي المشرف (طبيب ،ممرضات ،أخصائية نفسية).
•التأكد من أن اللوازم الطبية والغذائية والمتابعة النفسية متوفرة يومياً لجميع المرضى من دون تمييز.
•السهر على سالمة المرضى من حيث تأمين جميع الخدمات الصحية وغير الصحية على مدار اليوم من خالل قيام فريق العمل بالمهام الموكلة
إليهم.
•االشراف على الصيانة الدورية للمركز والتركيز بشكل خاص على عمليات التعقيم وضمان التهوئة الجيدة في الغرف والممرات وسائر االقسام
المشتركة ورفع النفايات الناتجة عن المرضى.
•رفع التقارير الدورية الى البلدية ومنها الى المحافظة ووزارة الصحة العامة على ان تتضمن حالة المحجور الصحية ،نسبة تماثله للشفاء ،تدهور
صحة المحجور عليه (في حال حصوله) ،غير ذلك.
•رفع التقارير الى البلدية حول الحاجات الغذائية والمستلزمات غير الطبية لتأمينها.
•مراقبة أداء فريق العمل لجهة الدوام ،نوعية الخدمات المقدمة ،السلوك تجاه المرضى ،التقيد بإجراءات الوقاية والحماية ،احترام قوانين المركز.
لوازم الحامية الشخصية املطلوب توفرها للمديرين األسايس ورديفه:
•لباس الحماية القابل للغسيل.
•أقنعة الوجه الجراحية ،وأقنعة وقفازات FP2 N95
•مطهر كحولي  ،%60والصابون ،والمنظفات
مسؤولية البلدية تجاه املدير/ة:
•اخضاع المديرين الرئيسي والرديف إلى الفحوصات األولية من قبل طبيب مختص والتأكد من عدم وجود أية عوارض محتملة لإلصابة بالفيروس.
•تدريب المديرين على استعمال معدات الحماية الشخصية وإجراءات الوقاية.
•تأمين مكتب إلدارة العمليات الخاصة بمركز الحجر على أن يتضمن من بين التجهيزات خزانة قابلة لإلقفال تحفظ سجالت المرضى للحفاظ على
الخصوصية والسرية.
•تأمين غرفة في المركز في حال اضطر المدير إلى البقاء فيه.
•تأمين هاتف للمتابعة مع البلدية والفريق الطبي.
•تأمين  3وجبات غذائية خالل فترة الدوام.
•متابعة التقارير المرفوعة من المدير واحالتها الى الجهات المختصة على وجه السرعة.
•وضع خط ساخن بمتناول المركز.
•تعميم خط ساخن داخل المركز وعلى مخارجه يمكن ألي مريض أو أحد أفراد عائلته االتصال وتقديم شكوى بحق مدير المركز يخالف قواعد
المركز وقواعد السلوك (إساءة استغالل فعلية أو محاولة إساءة استغالل لحالة ضعف شخص ما).
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ثانياً :اختيار حرس مركز الحجر الصحي
عدد الحراس:
•تأمين فريقين اثنين من الحراس على أن يكون في كل فريق شرطي بلدي واحد على األقل يكون مسؤوال عن إبالغ رئيس البلدية عن أية
مخالفة وإتباع اإلجراءات المطلوبة وفقاً لقرارات المجلس البلدي:
	-ثالثة حراس أساسيين (إذا أمكن).
	-ثالثة حراس احتياطيين .في حال أصيب أحد عناصر الفريق األساسي بالفيروس يحجر الفريق بأكمله ويستبدل بالفريق االحتياطي.
املواصفات التي يجب أن تتوفر بالحارس/ة:
•أن يتمتع بصحة جيدة وال يشكو من أمراض مزمنة منعاً النتقال عدوى الفيروس اليه (تزويد مدير المركز بشهادة طبية من طبيب مجاز
بالصحة العامة).
•أن يتراوح العمر بين  18و 45سنة.
•يمكن للحارس أن يكون أحد عناصر الشرطة البلدية ،أو متطوع من البلدة ،أو عامل حالي أو سابق في شركات األمن (فنادق ،شركات،
مؤسسات أخرى).
•في حال كان الحارس المقترح شرطياً بلدياً ،أن يكون خاضعاً لتدريب مسبق حول قواعد السلوك المحددة في «المدونة الخاصة بعناصر
الشرطة البلدية «الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات عام  »2019وفي حال لم يخضع لهذا التدريب يتم تدريبه عليها.
•في حال كان متطوعاً من البلدة ،يجب أن يخضع لتدريبات من قبل شرطة البلدية حول شروط ومهام وسلوكيات الحراسة ويوقع على مدونة
قواعد السلوك.
•أن يصار إلى دمج عنصر نسائي واحد على األقل ضمن فريق الحراسة للتعامل مع المصابات االناث.
•أن تتأكد البلدية المعنية بأن الحارس المقترح لم يسبق أن ثبتت عليه جناية أو جنحة أخالقية.
املهام التي يضطلع بها الحارس/ة:
•التوقيع على تعهد بااللتزام بالسياسة العامة الموضوعة لمركز الحجر المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
•تأمين الحراسة  24/24ساعة.
•التناوب على الحراسة بمعدل  8ساعات دوام للحارس الواحد ،وفقاً للمعدالت التالية :الخامسة فجرا ً ولغاية الواحدة ظهرا ً – من الواحدة
ظهرا ً ولغاية التاسعة مساء – ومن التاسعة مساء ولغاية الخامسة فجرا ً.
•التأكد يومياً من حالة مداخل المركز ومخارجه بما فيها المداخل المخصصة للوازم والعمال (التدقيق بوجود األقفال ،عدم وجود أي أبواب
مكسورة ،الخ.).
•التأكد من حصر دخول المرضى المصابين بالفيروس وخروجهم في مدخل واحد.
•االبقاء على دفتر تسجيل للوافدين والخارجين إلى المركز ،بما فيها االسم والصفة وسبب الزيارة وتاريخ اليوم والساعة.
•أخذ حرارة الوافدين إلى المركز يومياً وتسجيله على السجل اليومي.
•منع الدخول إلى المركز إال لمن له إذن خطي أو عمل محدد من قبل مدير المركز.
•منع خروج أي مريض قد ثبت تعافيه من الفيروس إال بعد إذن خطي وموقع من قبل مدير المركز.
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•االمتناع تحت أي ظرف من الظروف من الدخول إلى داخل المركز وباألخص إلى الطوابق و/أو غرف المرضى تحت طائلة المالحقة القانونية.
•منع األهالي واألقارب واألصدقاء من زيارة المريض تحت أي ظرف طوال مدة الحجر المحددة من الجهات الصحية المختصة.
•ابالغ المركز فورا ً ودون أي تأخير عن أية عوارض محتملة مرتبطة بالفيروس قد يشعر بها.
•تعقيم جميع األسطح (طاولة ،كرسي ،الخ) واألدوات التي يستخدمها قبل استالم العنصر التالي فترة المناوبة.
اللوازم التي يجب توفريها حامية كل عنرص من عنارص الحامية:
•لباس الحماية القابل للغسيل.
•كمامات للوجه وقفازات.
•ميزان لقياس الحرارة.
•مواد لتعقيم االسطح (طاولة /كراسي /مقبض الباب /غير ذلك) التي يستخدمها الحارس يومياً.
•سجل لتدوين البيانات حول الوافدين والخارجين من المركز.
مسؤولية البلدية تجاه الحراس:
•اخضاع الحارس للفحوصات األولية من قبل طبيب المركز والتأكد من عدم وجود أي عوارض محتملة لإلصابة بالفيروس.
•تدريب الحارس على استعمال معدات الحماية الشخصية وإجراءات الوقاية وكيفية التعاطي مع الشخص المحجور وتوعية الحراس على اهمية
احترام قواعد السلوك في حال أصر هذا األخير على الخروج من المركز.
•تأمين غرفة بداخلها حمام /مرحاض تسمح لكل فريق مناوب بالراحة والنوم خالل فترة تأديته لمهامه.
•تأمين وجبتين غذائيتين ومياه شرب لكل حارس خالل فترة دوامه.
•استالم الدفتر /السجل اليومي والتدقيق بمضمونه والتوقيع على الصفحة المتعلقة بتاريخ تأدية المهام.
•وضع خط ساخن بمتناول عناصر الحماية لالتصال وطلب المساعدة عند الضرورة.
•تعميم خط ساخن داخل المركز وعلى مخارجه يمكن ألي مريض أو أحد أفراد عائلته االتصال وتقديم شكوى بحق عنصر حراسة يخالف قواعد
المركز وقواعد السلوك (إساءة استغالل فعلية أو محاولة إساءة استغالل لحالة ضعف شخص ما).
•االستجابة فورا ً ألي نداء مساعدة ترد من أي حارس خالل فترة تأديته لمهامه.
•متابعة البلدية ألداء الحارس/ة واتخاذ اإلجراءات المسلكية بحق مخالفي قواعد السلوك.

ارشادات
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عمل الخدمة يف الطوابق /بني الغرف (يف حال طابق واحد)
ثالثاً :اختيار ّ
عمل الخدمة:
عدد ّ

•تامين فريقين اثنين من عمال /عامالت الخدمة:
	-عامل /عاملة أساسي /أساسية عدد .4
	-عامل /عاملة احتياط عدد  .2في حال أصيب عامل /عاملة أساسي(ة) بالفيروس ،يحجر على الفريق ويستبدل بالفريق
االحتياطي.
•المواصفات التي يجب أن تتوفر بعامل/ة الخدمة:
•أن يتمتع بصحة جيدة وال يشكو من أمراض مزمنة منعاً النتقال عدوى الفيروس اليه (تزويد مدير المركز بشهادة طبية من
طبيب مجاز بالصحة العامة).
•أن يتراوح العمر بين  18و 45سنة.
•يمكن لعامل الخدمة أن يكون أحد المتعاقدين مع البلدية أو متطوع /متطوعة من البلدة أو عامل /عاملة حالي أو سابق في
مؤسسة خدماتية (فندق ،الخ.).
•أن يشمل كل فريق من عمال الخدمة رجل وسيدة للتعامل مع المصابين والمصابات وفقاً للحاجات الجندرية.
•أن يكون مدرباً على قواعد سلوك الخدمة المجتمعية من قبل إحدى الجمعيات األهلية العاملة في الحقل االجتماعي .وفي
حال لم يخضع لهذا التدريب من قبل ،يصار إلى تدريبه قبل استالم مهامه.
•أن تتأكد البلدية المعنية بأن العامل المقترح لم يسبق أن ثبتت عليه جناية أو جنحة أخالقية.
املهام التي يضطلع بها عامل/ة الخدمة:
•التوقيع على تعهد بااللتزام بالسياسة العامة الموضوعة لمركز الحجر المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
•التناوب على تقديم الخدمات بمعدل  8ساعات دوام للعاملين (سيدة ورجل) ،وفقاً لألوقات التالية :من السادسة صباحاً ولغاية
الثانية بعد الظهر – ومن الثانية بعد الظهر ولغاية العاشرة مساء.
•قبل استقبال المريض في غرفته بنهار واحد ،تأمين المستلزمات التالية داخل الغرفة:
	-وضع مجموعة األدوات الالزمة لتناول الطعام (صحن من زجاج عدد  ،2كوب من زجاج عدد  ،2ملعقة وشوكة وسكين عدد )2
وذلك لتخفيف نسبة النفايات الناتجة من المركز إذا توفر في المركز جالية أوتوماتكية .
	-تزويد الغرفة بأدوات ومستلزمات التنظيف (للجلي ،وتنظيف المرحاض ،األسطح المختلفة ،مناديل ورقية ،الخ.).
	-تأمين البياضات والشراشف والمستلزمات السريرية األخرى باإلضافة إلى المناشف.
•تأمين وجبات الطعام ثالث مرات في اليوم الى باب غرفة المرضى:
	-استالم الوجبات في نقطة /قاعة محددة في المركز من قبل مساعد الطاهي (في حال كان الطهي في المركز) أو من المسؤول
عن توزيع الوجبات الجاهزة.
	-وضع الوجبة على طاولة صغيرة بالقرب من مدخل غرفة كل مريض.
	-القرع على باب غرفة المريض إلعالمه بوجود الطبق امام الغرفة.
	-المغادرة فورا ً وعدم انتظار المريض كي يفتح باب غرفته.
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•تأمين المناشف الجديدة والمعقمة يومياً بحيث توضع على طاولة صغيرة بالقرب من باب الغرفة.
•يمنع منعاً باتاً جمع النفايات الناتجة عن الوجبات أو اية نفايات اخرى من الغرف مهما كانت األسباب.
•عند حاجة المرضى الى خدمة معينة (ماء ،طعام اضافي ،مناديل ورقية ،منشفة ،الخ ،).يتم التواصل بين المريض وعامل الخدمة عبر
هاتف مخصص للخدمة .تتبع ايصال الخدمة المطلوبة اإلجراءات نفسها المعتمدة عند تقديم الوجبات.
•ايصال المستلزمات واللوازم الشخصية والطعام والشراب وغيرها من األغراض التي يجري تأمينها إلى المريض من قبل عائلته وفقاً
لإلجراءات نفسها المعتمدة عند إيصال وجبات الطعام.
•تعقيم الطوابق يومياً.
•االبقاء على دفتر /سجل يد ّون العامل عليه الخدمات المقدمة إلى كل مريض (نوع الخدمة ،ساعة تقديم الخدمة ،الخ.).
•التدوين على دفتر /سجل إضافي موعد مرور عمال النظافة الداخلية (جمع المالءات ،أغطية السرير ،المناشف ،الخ ).وعمال جمع
النفايات من أمام غرف المرضى.
•التأكد من عدم وجود أية شخص يتجول في الطابق سوى الطاقم الطبي وإبالغ اإلدارة عنه فورا ً.
•التأكد من أن الممرات (الخارجية) بين الغرف تخضع للتهوئة واإلنارة الكافيتين.
•المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار .تغيير المالبس يومياً.
•ابالغ المركز فورا ً ودون أي تأخير عن أية عوارض محتملة مرتبطة بالفيروس قد يشعر بها أي من العاملين.
•تعقيم جميع األسطح (طاولة ،كرسي ،الخ ).واألدوات التي يستخدمها الفريق قبل استالم الفريق التالي فترة المناوبة.
•محافظة فريق عمل الخدمة على التباعد االجتماعي فيما بينهما طوال فترة عملهما.
اللوازم املطلوبة لحامية كل عامل خدمة:
•لباس الحماية القابل للغسيل.
•كمامات للوجه وقفازات يتم تغييرها عند تنظيف كل غرفة.
•ميزان لقياس الحرارة.
•مواد لتعقيم االسطح (طاولة /كراسي /مقبض الباب /غير ذلك) التي يستخدمها العامل يومياً.
•سجل لتدوين البيانات حول الخدمات المقدمة إلى المرضى.
•سجل لتدوين البيانات حول الخدمات المنجزة في الطابق (عامل نظافة ،عامل جمع النفايات).
مسؤولية البلدية تجاه عامل الخدمة:
•اخضاع العامل للفحوصات األولية من قبل طبيب المركز والتأكد من عدم وجود أية عوارض محتملة لإلصابة بالفيروس.
•تدريب العامل على استعمال معدات الحماية الشخصية وإجراءات الوقاية وكيفية التعاطي مع الشخص المحجور وتدابير االبالغ عن
مريض لم يمتثل لشروط الحجر.
•تأمين غرفة بداخلها حمام /مرحاض وهاتف داخلي تسمح للعامل باالستراحة وتدوين السجالت والتواصل مع المرضى.
•تأمين وجبتين غذائيتين ومياه شرب لكل عامل خالل فترة دوامه.
•استالم الدفتر /السجل اليومي والتدقيق بمضمونه والتوقيع على الصفحة المتعلقة بتاريخ تأدية المهام.

DRM/PCM

21

•وضع آلية واضحة وخط ساخن تسمح للعامل باإلبالغ عن اي مريض ال يحترم شروط الحجر وطلب المساعدة عند الضرورة.
•توفير خط ساخن داخل المركز وعلى مخارجه ،يمكن أي مريض أو أحد أفراد عائلته اإلتصال به وتقديم شكوى بحق عامل
الخدمة الذي يخالف قواعد المركز و/أو قواعد السلوك
•االستجابة فورا ً ألي نداء مساعدة ترد من أي عامل خدمة خالل فترة تأديته لمهامه.
•متابعة البلدية ألداء العامل/ة واتخاذ اإلجراءات المسلكية بحق مخالفي قواعد السلوك.

عمل النظافة يف الطوابق /بني الغرف (يف حال طابق واحد)
رابعاً :اختيار ّ
عدد عامل النظافة:

•تامين فريقين اثنين من عمال /عامالت النظافة:
	-عامل /عاملة أساسي /أساسية عدد .4
	-عامل /عاملة احتياط عدد  .2في حال أصيب عامل /عاملة أساسي(ة) بالفيروس ،يحجر على الفريق ويستبدل بالفريق
االحتياطي.
املواصفات التي يجب أن تتوفر يف عامل/ة النظافة:
•أن يتمتع بصحة جيدة وال يشكو من أمراض مزمنة منعاً النتقال عدوى الفيروس اليه (تزويد مدير المركز بشهادة طبية
من طبيب مجاز بالصحة العامة).
•أن يتراوح العمر بين  18و 45سنة.
•يمكن لعامل النظافة أن يكون متطوعاً /متطوعة من البلدة أو عامالً /عاملة حالي أو سابق في مؤسسة خدماتية (فندق ،منزل،
الخ.).
•أن يشمل كل فريق من عمال النظافة رجل وسيدة للتعامل مع المصابين والمصابات وفقاً للحاجات الجندرية.
•أن يكون مدرباً على قواعد سلوك الخدمة المجتمعية من قبل إحدى الجمعيات األهلية العاملة في الحقل االجتماعي .وفي
حال لم يخضع لهذا التدريب من قبل ،يصار إلى تدريبه قبل استالم مهامه.
•أن تتأكد البلدية المعنية بأن عامل النظافة المقترح لم يسبق أن ثبتت عليه جناية أو جنحة أخالقية.
املهام التي يضطلع بها عامل/ة النظافة:
•التوقيع على تعهد بااللتزام بالسياسة العامة الموضوعة لمركز الحجر المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
•التناوب على تقديم الخدمات بمعدل  8ساعات دوام للعاملين (سيدة ورجل) ،وفقاً لألوقات التالية :من السادسة صباحاً ولغاية
الثانية بعد الظهر – ومن الثانية بعد الظهر ولغاية العاشرة مساء.
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•السهر على نظافة غرف المرضى .تقع مسؤولية تنظيف الغرفة على عاتق المريض .ولهذه الغاية ،يصار إلى وضع اللوازم التالية
امام غرفة المريض:
	-تأمين شراشف وبطانيات وبياضات وأغطية بديلة لألس ّرة (كل  3أيام وعند الحاجة).
	-تأمين أدوات ومساحيق التنظيف والتعقيم عند الطلب.
	-القرع على باب غرفة المريض إلعالمه بوجود المستلزمات امام باب الغرفة.
•اتباع االجراءات التالية عند جمع النفايات من الغرف:
	-تأمين أكياس نفايات للمريض للتخلص من نفاياته (يومياً).
	-التأكد من أن نفايات الغرفة والمرحاض قد تم وضعها داخل كيسين مزدوجين مقفلين بإحكام.
	-وضع أكياس النفايات في مستوعبات نفايات نقالة معقمة ذات غطاء يقفل بإحكام عند الخروج من غرفة المريض .يقوم عامل
يعنى بنقل النفايات من المكان المخصص للجمع إلى موقع خارج المركز تحدده البلدية وفقاً لإلجراءات والتدابير المقررة من
قبل وزارة البيئة.
	-عند االنتهاء من نقل النفايات من جميع الغرف ،ينقل المستوعب المقفل إلى مكان مخصص لجمع النفايات.
•في الحاالت التي ال يمكن للمريض تنظيف غرفته بنفسه (بعد مراجعة وتأكيد من قبل الطبيب المشرف) ،يتبع عامل النظافة
االجراءات التالية:
	-ضرورة ارتداء مالبس واقية قابلة للغسل ،ووضع الكمامات الطبية عند دخول غرفة المريض (مع التذكير بضرورة ارتداء الكمامة
قبل الدخول) والمحافظة على المسافة اآلمنة (متر واحد على األقل إذا أمكن) ،وتنظيف اليدين عند مغادرة الغرفة.
	-مراعاة الفروقات الجندرية بحيث يدخل العامل الى غرف المصابين الذكور والعاملة الى غرف المصابات االناث.
	-جمع الشراشف والبطانيات والبياضات واألغطية المستعملة في أكياس خاصة لتوضيب الثياب والبياضات المستعملة.
	-تعقيم اليدين ومن ثم وضع الشراشف والبطانيات والبياضات واألغطية النظيفة.
	-نقل أكياس الغسيل إلى الغرفة المخصصة للغسيل .افراغ األكياس من محتواها ورميها فورا ً في المستوعبات المخصصة للتخلص
من النفايات الناتجة عن مرضى فيروس كورونا .تعقيم اليدين.
	-غسل البياضات والشراشف والثياب وغيرها في غسالة الكترونية على درجة حرارة بين  60و  90درجة.

	-نشر الغسيل النظيف على منشر يوضع في مكان تصله الشمس لفترة زمنية ال تقل عن  3ساعات خالل النهار.
•في الحاالت التي ال يمكن للمريض تنظيف غرفته بنفسه أيضاً ،وبعد اتباع اجراءات الحماية الشخصية ،يلجأ عامل النظافة إلى
تعقيم أسطح المراحيض يوميًا بمحلول تبييض منزلي منتظم (جزء واحد من المبيض إلى  9أجزاء من الماء).
•يمنع منعاً باتاً من تقديم أية خدمة خالل التواجد داخل غرف المرضى .ويطلب من المريض التواصل مباشرة مع عامل خدمة
الغرف.
•تأمين نظافة الممرات الخارجية بين الغرف بالمواد المعقمة وفقاً للمواصفات المحددة من المراجع الصحية المختصة.
•االبقاء على دفتر /سجل يد ّون عامل النظافة عليه الخدمات المقدمة إلى كل مريض (نوع الخدمة ،ساعة تقديم الخدمة ،الخ.).
•التأكد من عدم وجود أي شخص آخر يتجول في الطابق اثناء القيام بنظافة الممرات الخارجية بين الغرف.
•التأكد من أن الممرات (الخارجية) بين الغرف تخضع للتهوئة واإلنارة الكافيتين.
•المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار .تغيير المالبس يومياً.
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•ابالغ المركز فورا ً ودون أي تأخير عن أية عوارض محتملة مرتبطة بالفيروس قد يشعر بها أي من العاملين.
•تعقيم جميع األسطح (طاولة ،كرسي ،الخ ).واألدوات التي يستخدمها عامل النظافة قبل استالم الفريق التالي فترة المناوبة.
•محافظة فريق عمال النظافة على التباعد االجتماعي فيما بينهما طوال فترة عملهما.
اللوازم املطلوبة لحامية كل عامل نظافة:
•لباس الحماية القابل للغسيل.
•كمامات للوجه وقفازات.
•مواد لتعقيم االسطح (طاولة /كراسي /مقبض الباب /غير ذلك) التي يستخدمها العامل يومياً.
•سجل لتدوين البيانات حول الخدمات المقدمة إلى غرف المرضى.
مسؤولية البلدية تجاه عامل النظافة:
•اخضاع العامل للفحوصات األولية من قبل طبيب المركز والتأكد من عدم وجود أية عوارض محتملة لإلصابة بالفيروس.
•تدريب العامل على استعمال معدات الحماية الشخصية وإجراءات الوقاية وكيفية التعاطي مع الشخص المحجور وتدابير االبالغ عن
مريض لم يمتثل لشروط النظافة.
•توفير أكياس مخصصة لجمع الغسيل.
•توفير مستوعب ذات غطاء يقفل بإحكام لجمع النفايات من الغرف.
•توفير أدوات الحماية الشخصية
•تأمين غرفة بداخلها حمام /مرحاض تسمح لعامل النظافة باالستراحة وتدوين السجالت.
•تأمين وجبتين غذائيتين ومياه شرب لكل عامل خالل فترة دوامه.
•استالم الدفتر /السجل اليومي والتدقيق بمضمونه والتوقيع على الصفحة المتعلقة بتاريخ تأدية المهام.
•وضع آلية واضحة وخط ساخن تسمح للعامل باإلبالغ عن أي مريض ال يحترم شروط نظافة الغرفة وطلب المساعدة عند الضرورة.
•توفير خط ساخن داخل المركز وعلى مخارجه يمكن أي مريض أو أحد أفراد عائلته اإلتصال به وتقديم شكوى بحق عامل النظافة الذي
يخالف قواعد المركز و/أو قواعد السلوك.
•االستجابة فورا ً ألي نداء مساعدة ترد من أي عامل نظافة خدمة خالل فترة تأديته لمهامه.
•متابعة البلدية ألداء العامل/ة واتخاذ اإلجراءات المسلكية بحق مخالفي قواعد السلوك.
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خامساً :اختيار الطاهي أو املسؤول عن تأمني وجبات الطعام ومياه الرشب للمرىض
هناك عدة خيارات ميكن ملركز الحجر الصحي أن يعتمدها:

•أوالً ،الطهي داخل المركز وعدم االعتماد على الوجبات السريعة المؤمنة من خارجه .يعتمد هذا الخيار عند عدم توافر
مطاعم للوجبات الجاهزة أو المبادرات المجتمعية إلعداد الوجبات في المنازل أو الشك بقدرة المبادرات المجتمعية على
توفير أسس السالمة الصحية عند اعداد الوجبات أو غياب الموارد المالية لشراء الوجبات الجاهزة.
•ثانياً ،تقسيم اعداد الوجبات بين الطهي داخل المركز وتأمين الوجبات من الخارج .يعتمد هذا الخيار عند توفر جزئي
لمطاعم الوجبات الجاهزة أو للوجبات المعدة ضمن المبادرات المجتمعية مما يضطر مركز الحجر الى تغطية النقص
الحاصل بالطهي داخل مطبخ المركز.
•ثالثاً ،االعتماد بشكل كامل على الوجبات الجاهزة من خارج المركز ،حين يتأكد الق ّيمون على المركز أن الوجبات تؤ ّمن
بالكامل عبر المبادرات المجتمعية أو شرائها على أن تتخذ تدابير أكثر صرامة في اتباع أسس السالمة الصحية.
مهام كانت الخيارات املتاحة ،عىل الطاهي أو مقدم الوجبات الجاهزة أخذ املعايري األساسية التالية بعني االعتبار:

•تخضع الوجبات إلى شروط التركيبة الغذائية المتوازنة والمتنوعة على أن تتضمن الخضار والفواكه والحبوب والسوائل
واللحوم خالل االسبوع.
•تخضع جميع الوجبات إلى شروط سالمة الغذاء وسالمة الصحة العامة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة.
•يأخذ اعداد الوجبات بعين االعتبار حالة المرضى .فإذا كان بعضهم يعاني من السكري أو الضغط أو حساسية تجاه مادة
غذائية محددة ،على المريض ابالغ االدارة عند وصوله .وتقوم االدارة بإبالغ الطاهي و/او مز ّود المركز بالوجبات الجاهزة
من أجل االستمرار بمتابعة الحمية قبل دخول المرضى الى المركز.
•يستحسن أن يكون لدى كل مركز اختصاصية غذائية تقوم بمراجعة الئحة الطعام /الوجبات واالشراف على تدابير السالمة
الغذائية والصحة العامة أسبوعياً.
الطهي داخل املركز وعدم االعتامد عىل الوجبات الرسيعة املؤمنة من خارجه:
عدد الطهاة:

•تامين فريقين اثنين من الطهاة:
	-طاهي/ة أساسي /أساسية عدد .1
	-مساعد/ة طاهي أساسي عدد .2
	-طاهي/ة رديف عدد  .1مساعد/ة طاهي رديف عدد  .2في حال أصيب أحد أفراد الطهي األساسي بالفيروس ،يحجر على الفريق
ويستبدل بالفريق االحتياطي.
املواصفات التي يجب أن تتوفر بالطاهي ومساعده:

•أن يتمتع بصحة جيدة وال يشكو من أمراض مزمنة منعاً النتقال عدوى الفيروس اليه (تزويد مدير المركز بشهادة طبية من
طبيب مجاز بالصحة العامة).
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•أن يتراوح العمر بين  18و 55سنة.
•أن يكون متطوعاً /متطوعة من البلدة أو طاهياً حالياً أو سابقاً في مؤسسة خدماتية (فندق ،مطعم ،مركز خدمات
اجتماعية ،الخ ).أو عضو منتج في تعاونية للتصنيع الغذائي.
•أن يكون مدرباً على قواعد السالمة الغذائية والصحية بشكل جيد من قبل إحدى الجمعيات األهلية أو التعاونيات
العاملة في حقل التصنيع الغذائي .وفي حال لم يخضع لهذا التدريب من قبل ،يصار إلى تدريبه جيدا ً قبل استالم
مهامه.
•أن تتأكد البلدية المعنية بأن الطاهي المقترح لم يسبق أن ثبتت عليه جناية أو جنحة أخالقية.
املهام التي يضطلع بها الطاهي:

•التوقيع على تعهد بااللتزام بالسياسة العامة الموضوعة لمركز الحجر المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
•التأكــد مــن أن جميــع مســتلزمات الطهــي متوفــرة فــي المركــز قبــل المباشــرة فــي عمليــات الطهــي وهــي صالحــة
للعمــل (فــرن ،غــاز ،بـراد ،ثالجــة ،الــخ .).وفــي حــال عــدم وجــود أيــة مــن هــذه المســتلزمات ،الطلــب مــن إدارة المركــز
العمــل علــى تأميــن النواقــص .فــي حــال تب ّيــن أن أي مــن مســتلزمات الطهــي غيــر صالحــة للعمــل (فــرن ،غــاز ،بـراد،
ثالجــة ،غيــر ذلــك) ،الطلــب مــن إدارة المركــز تأميــن البديــل أو الصيانــة علــى الفــور.
•التأكــد مــن توفــر العــدد المطلــوب مــن الطناجــر (واألدوات المطبخيــة األخــرى) ذات ســعة كافيــة للطبــخ ألعــداد
المرضــى وفريــق العمــل المطلــوب خدمتهــا .علــى ســبيل المثــال إذا كان عــدد المرضــى يتـــ ـراوح بيـــــن  30و50
فــــردا ً ،وعــــدد فريــــق العمــــل األساســــي /اإلحتياطــــي هــــو  15فــــردا ً على األقل ،يجب أن يتوفر ما يلزم من هذه
المســتلزمات لطهــي كميــة تكفــي مــا بيــن  45و 65شــخصاً علــى األقــل .فــي حــال تب ّيــن أن هــذه المســتلزمات قديمــة
أو تظهــر عليهــا عالمــات الصــدأ ،الطلــب مــن إدارة المركــز اســتبدالها فــورا ً.
•التأكد من التنظيف والتعقيم وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية قبل وبعد تحضير الوجبات.
•التأكــد يوميـاً مــن توفــر أوعيــة الوجبــات القابلــة للرمــي وفقـاً ألعــداد المرضــى وفريــق العمــل فــي المركــز ،علــى أن
يســتخدم المريــض أدوات المائــدة الموجــودة أصـاً فــي غرفتــه وتأميــن نظافتهــا بنفســه.
•التأكــد مــن أن جميــع مســتلزمات نظافــة أدوات الطهــي متوفــرة (مجلــى عــادي عــدد  ،1مــع األفضليــة لوجــود مجلــى
عــدد 2؛ أو وجــود مجلــى اوتوماتيكــي عــدد  .)1التأكــد مــن وصــول ميــاه الخدمــة إلــى المطبــخ مــع ضــرورة الحصــول
علــى مصدريــن مــن الميــاه البــاردة والســاخنة .يصــار إلــى تنظيــف جميــع لــوازم الطهــي يوميـاً وتعقيمهــا قبــل مغــادرة
المطبخ.
•مراجعــة يوميــة لمخــزون المــواد الغذائيــة مــن خضــار وحبــوب وفواكــه وســكر وطحيــن وميــاه وغيرهــا ،وذلــك قبــل
المباشــرة بعمليــة الطهــي ،وارســال الئحــة بالنواقــص إلــى إدارة المركــز لتأمينهــا علــى الفــور.
•اعــداد الئحــة أســبوعية مــن  3وجبــات مــن الطعــام المنــوي اعدادها يوميـاً بالتنســيق مــع اختصاصية تغذيــة (متطوعة
أو متعاقــدة مــع البلديــة – مراجعــة الئحــة وزارة الصحــة العالميــة للتركيبــة الغذائيــة الواجــب اعتمادهــا مــع مرضــى
الكورونا).
•ســكب الوجبــات فــي األطبــاق وتوزيعهــا علــى الصوانــي ،ووضعهــا فــي قاعــة خــارج المطبــخ مخصصــة لنقــل الطعــام
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إلــى المرضــى .الطلــب مــن عمــال الخدمــة النــزول إلــى هــذه القاعــة ونقــل الوجبــات إلــى المرضــى .ويمنــع منعـاً باتـاً لعمــال
الخدمــة والنظافــة مــن دخــول المطبــخ.
•تنظيــف أرضيــة المطبــخ وأســطحه وتعقيمهــا يوميـاً .جمــع النفايــات الناتجــة عــن عمليــات الطهــي يوميـاً في مــكان مخصص
للنفايــات العاديــة وفقـاً لتعليمــات إدارة المركــز .تفــادي وضــع نفايــات الطهــي مــع النفايــات الناتجــة عــن مرضــى الفيــروس.
•توزيع مهام الطهي بين الطاهي ومساعديه ،والتأكد من أن كامل الفريق يحافظ على النظافة الشخصية وممارسات النظافة
والسالمة خالل إعداد المأكوالت .المحافظة على مسافة من التباعد بين فريق العمل طوال فترة الطهي.
•مراقبة المساعد ،وعند الشك بأية عوارض مماثلة للمصابين بالفيروس ،اخبار إدارة المركز فورا ً والتوقف عن العمل في
المطبخ .يصار إلى تعقيم المطبخ بشكل جيد قبل استالم الفريق الرديف للمهام.
اللوازم املطلوبة لحامية الطاهي ومساعديه:

•لباس الحماية القابل للغسيل.
•كمامات للوجه وقفازات.
•مواد لتعقيم األرضية واالسطح والمستلزمات وأدوات الطبخ.
•سجل لتدوين برنامج الوجبات األسبوعي واليومي والمواد الغذائية المطلوبة إلعداد األطعمة.
مسؤولية البلدية تجاه الطاهي ومساعديه:

•اخضاع الطاهي ومساعديه للفحوصات األولية من قبل طبيب المركز والتأكد من عدم وجود أية عوارض محتملة لإلصابة
بالفيروس.
•تدريبهم على استعمال معدات الحماية الشخصية وإجراءات الوقاية.
•توفير أكياس مخصصة للنفايات العضوية ،وتحديد نقطة جغرافية بالقرب من المركز لرمي النفايات الناتجة عن الطهي.
•تأمين غرفة بداخلها حمام /مرحاض لالستراحة وتدوين متطلبات الطهي.
•تأمين وجبتين غذائيتين ومياه شرب لكل من الطاهي ومساعديه.
•التعاقد مع اختصاصية غذائية أو التنسيق مع متطوعة متخصصة بالتغذية وسالمة الغذاء تشرف أسبوعياً على اعداد قوائم
الوجبات اليومية .كذلك تقوم االختصاصية بزيارات اسبوعية غير معلن عنها مسبقاً لفريق الطهي للكشف على المطبخ ومدى
تطابق شروط الطهي مع قواعد سالمة الغذاء والصحة العامة.
•متابعة البلدية ألداء الطاهي ومساعديه واتخاذ اإلجراءات المسلكية بحق مخالفي قواعد السلوك.
تقسيم اعداد الوجبات بني الطهي داخل املركز وتأمني الوجبات من الخارج:
تنطبق الرشوط املفصلة سابقاً عىل املواصفات واملهام واللوازم التي يضطلع بها الطاهي ومساعديه سواء كان الطهي جزئياً أو كلياً ،مع فروقات
بسيطة:

•عدد المساعدين.1 :
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•المهام المرتبطة بالطهي :يأخذ الطاهي بعين االعتبار كمية اللوازم المطبخية المطلوبة للطهي بحسب كمية الوجبات
الجاهزة المؤمنة من خارج المركز .فإذا كان العدد بين  45و  65شخصاً ،وتأ ّمنت الوجبات الجاهزة لحوالي  30شخصاً على
سبيل المثال ،يبقى على الطاهي استكمال الكميات بوجبات تطهى داخل المركز وفقاً للشروط عينها المذكورة في الخيار
األول.
•االشراف على الوجبات الجاهزة :ليس للطاهي أي دور في محتوى الوجبات الجاهزة كونها تصل إلى المركز مقفلة بإحكام.
االعتامد بشكل كامل عىل الوجبات الجاهزة من خارج املركز:
يف هذه الحالة ،ليس من الرضوري توافر طهاة ،وإن كان من املستحسن وجود طاهي واحد لتحضري وجبات إضافية عند الرضورة .أما عن
الوجبات الجاهزة من خارج املركز ،فهي تخضع لرشوط الغذاء املتوازن واملتنوع خالل االسبوع وسالمة الغذاء والسالمة العامة املحددة
من قبل وزارة الصحة العامة.

سادساً :كيف تختار البلدية املسؤول عن املشرتيات والصيانة
العدد:

•مسؤول مشتريات وصيانة أساسي ،عدد 1
•مسؤول مشتريات وصيانة رديف ،عدد .1
املواصفات التي يجب أن تتوفر باملسؤول عن املشرتيات والصيانة:

•أن يتمتع بصحة جيدة وال يشكو من أمراض مزمنة منعاً النتقال عدوى الفيروس اليه (تزويد مدير المركز بشهادة طبية من
طبيب مجاز بالصحة العامة).
•أن يتراوح العمر بين  18و 45سنة.
•أن يكون موظفاً في البلدية يعمل في هذا المجال ،أو متطوعاً /متطوعة من البلدة ،أو يعمل حالياً (أو سابقاً) في مهنة حرة
مماثلة ،أو موظف في جمعية أهلية أو مؤسسة اجتماعية.
•يفضل أن يكون لديه األدوات الالزمة لتأمين الصيانة الفورية (نظام التهوئة ،المكيفات ،مستلزمات المطبخ ،صيانة المياه،
الكهرباء ،المولد الكهربائي ،الحمامات /المراحيض ،الخ .).في حال عدم توفرها ،يقع تأمين هذه المعدات على عاتق البلدية.
•أن يكون مدرباً على قواعد سلوك الخدمة المجتمعية من قبل إحدى الجمعيات األهلية العاملة في الحقل االجتماعي .وفي
حال لم يخضع لهذا التدريب من قبل ،يصار إلى تدريبه قبل استالم مهامه.
•أن تتأكد البلدية المعنية بأن المسؤول المقترح لم يسبق أن ثبتت عليه جناية أو جنحة أخالقية.
املهام التي يضطلع بها املسؤول عن املشرتيات والصيانة:

•التوقيع على تعهد لإللتزام بالسياسة العامة الموضوعة لمركز الحجر المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
•تأمين صيانة جميع األجهزة الكهربائية والصحية وغيرها فور تبلغه بالعطل .وفي حال عدم امكانية اصالح العطل ،تبليغ مدير
المركز بضرورة شراء /تأمين البديل.
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•تأمين صيانة جميع مداخل ومخارج المركز (أقفال ،أبواب ،زجاج مكسور ،الخ ).منعاً لخروج أو دخول أي شخص دون إذن مسبق.
•عند التبلغ عن عطل داخل غرفة مريض:
	-االستحصال أوالً على موافقة مدير المركز للولوج إلى قسم المرضى وابالغ عامل/ة الخدمة بين الغرف بساعة وصوله.
	-ارتداء كامل لباس الحماية بما فيها الثوب والكمامة والقفازات قبل الدخول الى الغرفة.
	-الدخول الى الغرفة والتأكد من احترام التباعد مع المريض قدر االمكان (في حال كانت الغرفة مزودة بشرفة ،يطلب من المريض االنتظار
خارجاً ريثما ينتهي اصالح العطل).
	-يُمنع البقاء في غرفة المريض بعد اصالح العطل منعاً باتاً.
	-في حال كان المريض سيدة ،وتفادياً ألي مشاكل محتملة (تحرش لفظي او جسدي) ،يطلب من عاملة النظافة مرافقة مسؤول الصيانة لغاية
االنتهاء من اصالح العطل.
	-غسل اليدين جيدا ً قبل الخروج من الغرفة.
	-نزع الرداء (الثوب) في حال عدم تبلغ المسؤول عن اعطال اخرى.

•تأمين المشتريات على أنواعها من المحالت والمؤسسات المستثناة من قرار التعبئة العامة:
	-وضع نموذج للتعبئة من قبل عمال النظافة وعمال الخدمة بين الغرف والطاهي يومياً ومراجعتها مع مدير المركز قبل المبادرة إلى تزويد
كل جهة بالمشتريات الالزمة.
	-أخذ طلبات الفريق الطبي المعالج وتأمينها من الصيدليات.

•عند الشك بأي عوارض مماثلة للمصابين بالفيروس ،اخبار إدارة المركز فورا ً والتوقف عن العمل واستالم المسؤول الرديف.
اللوازم املطلوبة لحامية مسؤول الصيانة واملشرتيات:

•لباس الحماية القابل للغسيل.
•كمامات للوجه وقفازات.
•مواد لتعقيم األرضية واالسطح والمستلزمات.
•سجل يومي لتدوين األعطال بحسب رقم الغرفة و/أو القسم واالصالحات التي جرى العمل عليها.
مسؤولية البلدية مسؤول الصيانة ورديفه:

•اخضاع المسؤول ورديفه للفحوصات األولية من قبل طبيب المركز والتأكد من عدم وجود أية عوارض محتملة لإلصابة بالفيروس.
•تدريبهما على استعمال معدات الحماية الشخصية وإجراءات الوقاية.
•توفير معدات الصيانة في حال عدم توفرها بالكامل لدى المسؤول الموكل إليه الصيانة.
•تأمين وجبتين غذائيتين ومياه الشرب يومياً.
•متابعة البلدية ألداء فريق الصيانة واتخاذ اإلجراءات المسلكية بحق مخالفي قواعد السلوك.
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سابعا :اختيار الفريق الطبي
يخضع اختيار الفريق الطبي إىل الرشوط واملواصفات املحددة من قبل وزارة الصحة العامة ونقابة املمرضني واملمرضات يف لبنان .يذكر أن
الجهات الصحية املختصة قد حددت رضورة توفّر فريق للصحة العامة من ممرضني وممرضات وأطباء ،عىل أساس ممرضة واحد/ة مجازة
(تحمل اذن مزاولة املهنة) لكل  30شخصاً ،طبيب (طبيب عائلة؛ اختصاص طب داخيل :أمراض رئوية و اختصاصات أخرى مرتبطة )...لكل مركز
متطوع أو مجاز بالعمل حسب اإلمكانيات املتوفرة.

ثامناً :اختيار االختصايص/ة يف العمل االجتامعي (من قبل النقابة املختصة)
يخضع اختيار االختصايص/ة يف العمل االجتامعي إىل رشوط ومواصفات واالجراءات املحددة من قبل نقابة االختصاصيني يف العمل االجتامعي.
ويستحسن توفر أخصايئ/ة اجتامعي/ة واحد عىل األقل يف كل مركز وإن بوقت جزيئ.
كذلك ميكن للبلدية التنسيق مع الجمعيات غري الحكومية املختصة بالعمل االجتامعي والناشطة يف املحيط الجغرايف البلدي.

ميكن االطالع عىل الئحة االختصاصيني يف العمل االجتامعي عرب هذا الرابط:
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المالحق
1.استامرة تحديد األماكن املالمئة لالستخدام كحجر صحي لعزل املخالطني واملصابني بعوارض طفيفة بفريوس كورونا املستجد
2.معايري اختيار مركز الحجر الصحي املجتمعي/املركزي
3.استامرة تقييم البيئة السكنية
4.تقييم حاجات األرسة والوضع االقتصادي
5.تعليامت الحجر املنزيل
6.إجراءات تعبئة استامرة التعهد الشخيص بعدم ترك الحجر الصحي
7.أصول وتجهيزات الحجر الصحي
8.منوذج عن امللف الشخيص لألفراد تحت الحجر الصحي وإجراءات املتابعة
9.إجراءات التعامل مع املحجور يف الحجر الصحي املجتمعي أو املركزي
10.التخفيف من خطر االستغالل واألذى ملرىض كورونا وذويهم
11.إرشادات حول الحد من التن ّمر
12.رسالة من مدير شؤون األونروا يف لبنان
13.االستجابة للتصدي لكوفيد –  19يف مجتمعات الالجئني
14.كيف ميكن للبلديات أن تتفادى املخاطر الناتجة عن استحداث مراكز للحجر الصحي املنزيل ،املجتمعي و/أو املركزي؟
15.املواد التي تساعد يف منع العدوى والسيطرة عليها والتي يجب أن تتوافر يف منازل العائالت املصابة بفريوس كورونا املستجد
16.إرشادات وزارة الصحة الخاصة بتغليف ونقل الجثث البرشية املشتبهة أو املؤكدة إصابتها بفريوس كورونا املستجد .2019
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ملحق رقم :1
استمارة تحديد األماكن المالئمة لالستخدام كحجر صحي لعزل المخالطين والمصابين
بعوارض طفيفة بفيروس كورونا المستجد
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ملحق رقم :2
معايير اختيار مركز الحجر الصحي المجتمعي/المركزي

املجال

املعايري التفصيلية
•غرفة منفصلة مزودة بمرحاض ذات قفل من الداخل .في حال عدم توفر الغرفة المنفردة ،يجب الحفاظ على متر
ونصف على االقل بين األس ّرة وتعقيم المرحاض بعد كل استعمال.

•غرفة تمتاز بتهوئة جيدة ويصل إليها ضوء الشمس خالل النهار (نوافذ أو تهوئة مركزية).
•تخصيص مدخل ومصعد لألفراد ذوي الحاالت المثبتة مخبرياً .التأكد من عدم امكانية المخالطة مع المقيمين
اآلخرين.
•توفر الكهرباء واالنارة بشكل دائم.
•سهولة الوصول إلى المركز.

البيئة السكنية

التجهيزات

•بروتوكوالت إدارة النفايات :توفر المستوعبات وسالت النفايات في المرحاض ،والغرفة وخارج المركز.
•توفر األكياس البالستيكية لجمع النفايات والتخلص منها بطريقة مالئمة.
•أكياس لتوضيب الثياب المستعملة والبياضات ونقلها إلى المكان الغسيل.
•عدد غرف كافية تسمح للفصل بين النساء والرجال ،واألطفال والكبار
•توفر غرفة خاصة للطاقم التدريبي مع مرحاض ،مع مراعاة الفروقات الجندرية.
•توفر مياه صالحة للشرب في غرف المرضى والمطبخ.
•توفر مياه االستخدام بشكل دائم في المركز (وجود خزان مياه في المركز لتجنب انقطاع المياه)
•توفر مياه ساخنة.
•توفر مغاسل تكفي أعداد المرضى.
•منشر للغسيل في مكان تصله الشمس لفترة زمنية ال تقل عن  3ساعات خالل النهار.
•وسائل تدفئة في األماكن الجبلية.
•وجود خدمات الغسيل :غسالة الكترونية
•توفر مواد تنظيف لتعقيم أسطح المراحيض يوميًا بمحلول تبييض منزلي منتظم (جزء واحد من المبيض إلى 9
أجزاء من الماء)
•مواد نظافة اليدين (الماء والصابون والكحول اليدوي)
•توفر متطلبات النوم (فراش  ،بطانيات ،بياضات ،مخدة ،حرام)
•توفر الغذاء (طعام وشراب يكفي طيلة فترة الحجر).
•في حال تحضير الطعام في المركز ،ينبغي توفر أدوات الطهي وغاز ،فرن ،وثالجة ،ومجلى وغير ذلك.
•علبة مناديل ورقية في الغرفة وفي المرحاض.
•طاولة – كرسي ،خزانة لحفظ الممتلكات الشخصية واأللبسة.
•التلفاز.
•انترنت.
•هاتف.
DRM/PCM
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•التنسيق مع المستشفيات أو المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة لمتابعة حاالت الكورونا ،لضمان استمرارية
الحصول على األدوية الستكمال العالج.
•تأمين مستلزمات الوقاية والحماية الشخصية لجميع العاملين داخل المركز (كمامات ،قفازات ،مريول ،معقم
لليدين ،غطاء للرأس )....بكميات كافية.

تجهيزات طبية
وأدوات املراقبة
الصحية

•معدات طبية :ميزان حرارة الكتروني ،آلة قياس ضغط الكتروني ،آلة قياس مستوى السكر ،عدة لإلسعافات
األولية.
•ميزان حرارة الكتروني  /ميزان حرارة فردي لكل محجور
•اسبيرتو.
•قطن.
•بنادول.
•ماكينة لقياس األوكسجين (. )Pulse Oximeter
•سجل خاص بالمرضى ،وملفات خاصة بكل مريض مرتبط ببيانات وزارة الصحة PHENICS – 19 COVID
( .applicationمرفق).

وسائل الحامية
والدعم النفيس

•المنشور التثقيفي للمريض حول كيفية التعامل مع الضغط النفسي خالل الحجر الصادر عن وزارة الصحة العامة
ومنظمة الصحة العالمية.
•الئحة بحقوق وواجبات المريض.
•الئحة بالقوانين المعتمدة داخل المركز.
•تآمين مواد ترفيهية للكبار مثل كلمات متقاطعة وغيرها من األلعاب الذهنية و لألطفال متالئمة مع العمر.
•الالئحة الموضوعة من قبل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة األشخاص في الحجر الصحي على
صعيد الصحة النفسية.

ملحق رقم :3
استمارة تقييم البيئة السكنية
بلدية _______________ القضاء _______________ املحافظة_______________ :
تاريخ تعبئة االستامرة _______________
الشخص املسؤول عن تعبئة االستامرة (االسم /الصفة) ___________________________________

تسليم االستامرة إىل الجهة التالية__________________________________ :
الشخص املسؤول عن استالم االستامرة (االسم /الصفة) ___________________________________
تاريخ االستالم _________________________________
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معلومات عامة
رقم السجل_______ :

االسم الثاليث

الجنسية_______________ :

تاريخ الوالدة:
________/____/

متزوج/ة

أرمل/ة

أعزب /عزباء

املحافظة
______________

البلدة /املدينة
_______________

الشارع
_______________

ذكر

النوع االجتامعي
الحالة االجتامعية
عنوان املنزل

أنثى

املبنى (والطابق)
______________
مقيم دائم

نوع السكن

رقم الهاتف 2
رقم الهاتف 1
_______________
______________
مقيم موسمي (فقط خالل فرتة التعبئة العامة)

معلومات حول أفراد العائلة
عدد أفراد العائلة التي تقيم يف نفس املنزل ___________
أفراد العائلة:
الوالد/ة

الزوج/ة

معدل العمر

هل يعاين /تعاين من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض:

معدل العمر

 ا󠄖
هل يعاين /تعاين من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض:

ال

الجدّ

معدل العمر

هل يعاين من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض:

ال

الجدّ ة

معدل العمر

هل تعاين من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض:

ال

العم/ة
ّ

معدل العمر

هل يعاين /تعاين من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض:

ال

الخال/ة

معدل العمر

هل يعاين /تعاين من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض:

ال

األطفال الذكور

معدل العمر العدد هل يعاين احد االطفال من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض

ال

األطفال اإلناث

معدل العمر العدد هل يعاين احد االطفال من مرض مزمن؟ نعم

اذكر نوع املرض

ال

معلومات حول السكن
شقة يف مبنى
   

كلا ا󠄖

منزل منفرد

كم مدخل للمبنى؟
رقم الطابق:

يوجد مصعد نعم

كال

(اذكر العدد :ــــــــــــ)
اكرث
كم مدخل للمنزل؟
    󠄖

󠄖 كلا 󠄖󠄖

󠄖

يوجد مصعد نعم

كال

ر 󠄖󠄖 (اذكر العدد)___ :
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املحافظة

البلدة /املدينة

الشارع

______________

____________

_____________

مفروشات أخرى  /غري ذلك:
_______________________________________

36

DRM/PCM

معلومات حول قدرة املصاب عىل خدمة نفسه خالل الحجر
هل تستطيع أن تخدم نفسك أثناء تواجدك يف الحجر املنزيل ؟

كال 󠄖󠄖

    󠄖

يف حال اإليجاب ،كيف؟
يف حال النفي ،ملاذا؟
هل لديك من يؤ ّمن احتياجاتك االساسية اليومية (مأكل ،مرشب ،غسيل ،أدوية،
غري ذلك)

كال 󠄖󠄖

    󠄖

يف حال اإليجاب ،تحديد صلة القرابة
رقم الهاتف__________________ :

االسم ___________________ :
عنوان السكن:
يف حال النفي ،ملاذا؟
هل من معلومات
أخرى تود إضافتها؟

    󠄖怀

كال 󠄖󠄖

يف حال االيجاب___________________________ :
_____________________________________

استمارة االسرة
اسم االب الثاليث____________________________ العمر (االب)
اسم االم الثاليث ______________________________العمر (االم)
العنوان _______________________________________________ :رقم الهاتف __________________ :عدد غرف املنزل______
اسم الشخص الذي ميال االستامرة _____________________ :رقم الهاتف_______________ :
هل هناك غرفة مع حامم تصلح للحجر الصحي للمريض املصاب بفريوس كورونا يف العائلة؟ ___ نعم
هل هناك مسكن بديل إذا اضطر أحد افراد االرسة أو أحد املقيمني معهم إىل الحجر ___ نعم

____ال

____ال

عنوان املسكن البديل____________________________________________________________________ :
عدد االشخاص الذين يسكنون يف املنزل حاليا __________ :عدد افراد االرسة واالقارب املقيمني معهم حاليا _________ :العمر ________ :الجنس_________ :

االمراض
نوع املرض _____________________________________________ :نوع اإلعاقة_____________________________________________________ :
هل يأخذ املريض ادوية؟ _____ يف حال اإليجاب ،حدد_____________________________________________________________________________ :
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هل يتابع املريض وضعه الصحي؟ ____ ملاذا؟____________________________________________ هل يوجد امرأة حامل يف املنزل؟ ____
يف حال اإليجاب ،حدد شهر الحمل _______

الوضع االقتصادي
هل ما زال مصدر دخل االرسة مستمرا؟ _____

هل يكفي الدخل الحايل لتامني احتياجات االرسة؟ ______ يف حال اإلجابة ببعض اليشء او ال ،عدد احتياجاتك:

تغطية طبابة :ح ّدد ______________________________________________________
ادوية :ح ّدد _________________________________________________________
مواد غذائية :ح ّدد ______________________________________________________
مواد تعقيم_________________________________________________________ :
غري ذلك ،حدد_______________________________________________________ :

الوضع النفيس لألرسة وغري افراد مقيمني معهم:
كيف تصف الجو النفيس يف املنزل عامة؟ ___________________________
هل يعاين أحد افراد االرسة من الناحية النفسية من انفعاالت مزاجية؟ ________
يف حال اإلجابة بنعم ،هل يحصل هذا الشخص او االشخاص عىل دعم نفيس؟ ________
هل تود/ون الحصول عىل دعم نفيس؟ ______ ملاذا؟ _____________________________________________________________
ماذا ميكن ان يقوم به افراد االرسة للتخفيف من الضغوطات النفسية يف الوقت الحايل؟ ______________________________________
هل لديك اطفال من عمر يوم حتى عام 18؟ ____________

خانة خاصة باألطفال (تطرح عليهم األسئلة مبارشة)
كيف تقيض يومك؟ _______________________________________________________________
كيف تشعر حيال قضاء اليوم بأكمله يف املنزل؟ ___________ هل من يشء تحتاج اليه وتريد ان تخربنا عن؟_______________________________________ :

الحجر املنزيل العام
كم قضيتم يف الحجر املنزيل لألرسة ولألقارب املقيمني معكم حتى اليوم؟ عدد األيام _______ من يخرج من املنزل لجلب االغراض؟ ______________
ما هو سبب خروج هذا الشخص؟ ________________________________________ طبيعة الخروج من املنزل_______________________ :
هل يتخذ هذا الشخص االجراءات الحامية الشخصية عند الدخول والخروج من املنزل؟ ______ ملاذا؟ ___________________________________
هل من شخص يجلب األغراض اىل املنزل من غري افراد االرسة ()Delivery؟ ______ طبيعة جلب االغراض عرب هذه الخدمة__________________ :
هل يطبق افراد االرسة اجراءات الحامية الشخصية يف املنزل؟ _____ ملاذا؟ ______________________________________________________
هل يتم تعقيم املشرتيات؟ ____ ملاذا؟ ______________________________________________________________________________

الحجر الصحي االلزامي
هل يعرف افراد االرسة اجراءات الحجر الصحي ويطبقونها؟ _____ ملاذا؟ ________________
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هل سبق وخضع أحد افراد االرسة للحجر الصحي يف املنزل؟ ________________
هل هناك أحد افراد االرسة يخضع للحجر الصحي يف املنزل؟ _____ من هو؟ ________________
هل يلتزم الشخص املريض بإجراءات الحجر الصحي ويحسن تطبيقها؟ _____ ملاذا؟ ________________
هل تحتاج االرسة او افرادها املقيمون يف املنزل نفسه اىل مزيد من املعلومات حول اجراءات الحجر الصحي؟ ______ ملاذا؟ _________________________________

االهتامم باألطفال
من يف االرسة يهتم باألطفال يف االيام العادية؟ _____________
يف حال اضطرار األم أو األب إىل الحجر ،من هو الشخص الذي ميكنه العناية بأطفالكم؟ االسم_____________________ :
صفة الشخص (الصلة) _________________ :رقم الهاتف______________ :
اين ميكن ان يتم االهتامم باألطفال؟ ______يف منزلكم ___________ يف بيت الشخص املوىص به
يف حال كان لديكم اسئلة تتعلّق بالعناية بأطفالكم خالل فرتة الحجر ،حددوها_________________________________ :
هل تودون الحصول عىل املساعدة تتعلّق بالعناية بأطفالكم خالل الفرتة الحجر؟ _____ تحديد املساعدة______________ :

طلب املساعدة
هل تعترب االرسة ان أحد افرادها لديه حالة خاصة وتود طلب املساعدة له/ها؟ ______
اسم الفرد ____________________ :العمر ______ :الجنس________ :

نوع املساعدة
هل انت عىل علم بأنواع الخدمات املتاحة؟ _____ هل تعلم اين ميكنك طلب املساعدة؟ ______
هل من عوائق قد متنعك من الحصول عىل الحاجات االساسية او متنعك من الوصول لبعض الخدمات؟ حددها ______________االختصاصني
اسم االختصايص(ة) _____________ :تـاريخ تعبئة االستامرة _________ :وقت تعبئة االستامرة__________ :
البلدية ________________ :تحديد مكان السكن________________ :

ملحق رقم :4
تقييم حاجات األسرة والوضع االقتصادي
يستند تقييم حاجات األرسة ووضعها االقتصادي اىل القرارات واستامرة التقييم حول وضع
األرس املترضرة من جراء تفيش الفريوس واملولج إعدادها من قبل وزارة الشؤون االجتامعية
و /أو اللجنة الوزارية املعنية مبتابعة الشؤون االجتامعية كجزء من االستجابة الوطنية للحد
من اآلثار غري الصحية النتشار مرض فريوس كورونا املستجد . COVID-19
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ملحق رقم :5
تعليمات الحجر المنزلي
البقاء في المنزل وعدم الذهاب الى العمل واألماكن العامة االخرى أو المناسبات االجتماعية لفترة تحدد وفق الحالة وتعليمات وزارة
الصحة العامة:
•في حال المخالطة يفك الحجر وفق تعليمات وزارة الصحة.
•في حال التشخيص االيجابي يفك الحجر عندما تكون نتيجة الفحص المخبري  PCRسلبية لمرتين متتاليتين بفرق  ٤٨ساعة
ووفق تعليمات الطبيب.
البقاء في غرفة منفصلة عن باقي افراد األسرة ،تتمتع بتهوئة جيدة مع باب مغلق .ويفضل ان تكون مع حمام داخلي .وإذا لم يتوفر
الحمام الداخلي ،يجب تنظيفه بعد كل استخدام.
عدم مغادرة المنزل.
 في حال وجود أي طارئ صحي االتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة.
عدم استقبال الزوار واالختالط مع بقية أفراد األسرة .وعند الحاجة ،منح االولوية لشخص واحد يتمتع بصحة جيدة وليس لديه خلفية
امراض ،شرط ارتداء قناع وجه وقفازات ثم التخلص منھا وغسل اليدين عند الخروج من الغرفة .يجب المحافظة على مسافة متر
ونصف الى مترين على األقل عند الرعاية.
عند الحاجة لشراء طعام أو دواء ،الطلب من األصدقاء وأفراد األسرة أو السائقين توصيل المواد عند باب المنزل أو الغرفة.
غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر باستخدام التقنية الصحيحة لمدة  ٢٠ثانية ،أو تعقيمهما بمعقم كحولي يحتوي على نسبة
 % ٦٠على األقل من الكحول قبل وبعد اعداد الطعام ،قبل االكل ،قبل وبعد استخدام المرحاض ،وبعد السعال أو العطس .من االفضل
استخدام المناديل الورقية ذات االستخدام الواحد لتجفيف اليدين عوضاً عن المنشفة.
تناول الطعام في الغرفة وليس مع بقية أفراد المنزل وغسل األطباق بشكل منفصل عن األطباق االخرى في المنزل.
تجنب مشاركة االدوات المنزلية واالطباق أو أكواب الشراب أو المناشف أو الفراش أو اي اشياء اخرى مع الشخص المعزول وغسلها
جيدا ً بالماء والصابون بعد االستخدام .يوصى باستخدام ادوات الطعام (صحون ،مالعق  )...ذات االستعمال الواحد.
من المفضل ان يقوم الشخص المعزول بتنظيف غرفته بنفسه .وفي حال تعذر ذلك واضطر أحد افراد المنزل الى دخول غرفة الحجر،
يوصى بتغطية الفم واالنف باستخدام كمامة.
تنظيف وتعقيم االسطح واالغراض المستخدمة مرة واحدة على األقل في اليوم ،بما في ذلك مقابض األبواب  ،والمفاتيح الكهربائية،
والمرحاض ،والطاوالت الى جانب السرير ،وإطار السرير ،وأجهزة التحكم عن بعد ،والهواتف المحمولة وكل األغراض األخرى الموجودة
في غرفة الحجر (بالماء والصابون أو المواد المعقمة :محلول الكلور  ٥٠مل في ليتر من المياه ويتلف بعد  ٢٤ساعة) .يجب استعمال
القفازات ذات االستخدام الواحد للتنظيف والتخلص منھا عند االنتھاء وغسل اليدين.
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يجب تخزين غسيل الشخص المعزول في كيس مخصص لذلك في غرفة الحجر حتى موعد الغسيل ليتم الغسيل بشكل انفرادي
على حرارة بين  ٦٠و  ٩٠درجة بصابون الغسيل العادي.
يجب التخلص من األغراض ذات االستعمال الواحد مثل القفازات والمناديل والكمامات ونفايات أخرى في كيس مخصص لذلك في
غرفة الحجر .يجب اغالق الكيس جيدا ً ووضعه في كيس آخر قبل التخلص منه في سلة مھمالت مغلقة.
التأكد من تناول طعام صحي يقوي جھاز المناعة.
التأكد من شرب كمية كافية من الماء ( 8-12أكواب يومياً).

إجراءات هامة للفريق الصحي
تدريب الفريق الصحي على استخدام معدات الحماية الشخصية وإجراءات الوقاية وكيفية التعامل مع الشخص المحتجز بالتنسيق
مع عيادة الوقاية الصحية أو مؤسسة الصحة الوطنية ووسام الممرضات.
تزويد الفريق الصحي برقم ( )1الهاتف المحمول للطبيب المسؤول في حالة تدهور صحة المريض )2(.رقم هاتف المستشفى
المرجعي أو المراكز الصحيّة المعتمدة ( )3رقم هاتف الصليب األحمر اللبناني لنقل المرضى في حالة تدهور الحالة.
تدريب وتزويد الفريق الصحي باإلرشادات من قبل وزارة الصحة العامة لوصل المريض بالنظام الوطني المتوفر للدعم النفسي
لألشخاص في الحجر المنسق من قبل البرنامج الوطني للصحة النفسية.
راجع الطبيب المسؤول (تحت الطلب) عندما :ترتفع درجة حرارة المريض إلى أكثر من  38.5درجة مئوية ،وبداية ظهور ضيق في
التنفس أو زيادة ضيق التنفس  ،أي تغيير في انخفاض في نسبة األوكسجين ،السعال الشديد.
التنسيق بشأن حالة المرضى المحتاجين واحتياجاتهم الصحية والصيدالنية مع طبيب القضاء والمراكز الصحية المعتمدة.
ملء الملف الصحي للمريض (األعراض) يوميا في الصباح والمساء وإدخال جميع البيانات في تطبيق .COVID 19
التدوين على الملف أي تغييرات في صحته.
االتصال بالطبيب المسؤول في وقت االنتهاء من مدة الحجر الصحي وااللتزام به ،وتقييم الحالة الصحية للمريض وفقاً معايير
الخروج ،وفقا لبروتوكول وزارة الصحة العامة.
عدم السماح للشخص بمغادرة الحجر الصحي دون الحصول على إذن كتابي من الطبيب المسؤول وفقاً للبروتوكوالت التي تحددها
وزارة الصحة لضمان مراعاة ظروف نهاية الحجر الصحي.
تسليم الملف الصحي إلى وزارة الصحة.
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ملحق رقم :6
إجراءات تعبئة استمارة التعهد الشخصي بعدم ترك الحجر الصحي
بلدية _______________ القضاء _______________ املحافظة_______________ :
تاريخ استالم التعهد الشخيص من املريض _______________
الشخص املسؤول عن استالم التعهد الشخيص (االسم /الصفة) _______________________________
تسليم التعهد إىل الجهة التالية__________________________________ :
الشخص املسؤول عن استالم التعهد الشخيص من البلدية (االسم /الصفة) _________________________
تاريخ االستالم _________________________________

تعهد التزام بالحجر
أنا املوقع/ة أدناه ...
أتع ّهد االلتزام بالحجر الصحي بسبب فريوس كورونا املستج ّد وعدم مغادرة مركز الحجر ألي سبب كان ومهام كانت األسباب والذرائع ،وعدم مغادرة
املخصصة يل إال بإرشاف الفريق املراقب أو الفريق الطبي أو التمرييض وذلك طيلة فرتة الحجر املح ّدد يل منذ دخويل املركز.
الغرفة
ّ
كام أتع ّهد باملحافظة عىل الغرفة وموجوداتها وعدم العبث بها وعدم إجراء أي تخريب عن إهامل أو قلّة احرتاز أل ّن ذلك يرت ّب مسؤولية التعويض
عن الرضر الحاصل.
رض باملركز وموجوداته هو تع ّهد نهايئ ال رجوع عنه لتعلّق السالمة العامة به وصحة املجتمع.
إ ّن هذا التع ّهد بعدم املغادرة وعدم إجراء أي عمل ي ّ
وإن أتح ّمل كامل املسؤولية املدنية والجزائية عن عدم التزامي وفقاً للام ّدة  604عقوبات املتعلّقة بنرش وباء.
ّ
وبنا ًء للواقع ح ّررت هذا التع ّهد ليعمل به عند االقتضاء.
ربطاً صورة عن الهوية.
اإلسم الثاليث_______________________________ :
التوقيع ___________________________________ :
رقم الهاتف________________________________ :
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ملحق رقم :7
أصول وتجهيزات غرفة الحجر الصحي
تخضع مراكز الحجر الصحية ،املجتمعية واملركزية عىل حد سواء ،إىل معايري ورشوط السالمة والحامية والصحة العامة من أجل الحد من انتشار الوباء
ومضاعفات الحجر عىل املستويات الصحية والنفسية واالجتامعية .تتنوع مراكز الحجر وقفاً لحجمها وقدرتها االستيعابية .غري أنه مهام تنوعت ،تلتزم
جميع املراكز مبراعاة الرشوط والخدمات األساسية .وال تعطى املوافقة عىل أي مركز ال تتطابق معايريه مع املواصفات التي حددتها مجتمعة نقابة
املمرضني/ات ومنظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة العامة.
شروط الحجر الصحي:
•تشخيص مخبري إيجابي لمرض فيروس الكورونا.
•مخالطة مع شخص مصاب بفيروس الكورونا .٢٠١٩
•تحديد حاجة المريض للحجر الصحي وفقاً لتعليمات الطبيب المعالج ووزارة الصحة العامة أو المركز الصحي المسؤول عن متابعة
حاالت الكورونا.
•تمتّع المحجور عليه باستقاللية ذاتية ،اي أنه يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه.
•تمتّع المحجور عليه بصحة نفسية جيدة وسليمة (مراجعة استمارة التقييم).
•األطفال تحت عمر  18سنة يجب مرافقتهم من قبل أحد مقدمي الرعاية.
•إمضاء تع ّھد بااللتزام بشروط الحجر الصحي.
•حالة المحجور عليه الصحية يمكن إدارتها في مركز الحجر وال يحتاج لالستشفاء.
االنتقال الى مركز الحجر:
•استعمال كمامة جديدة منذ لحظة الخروج من المنزل.
•الصعود في سيارة خاصة.
•قيادة السيارة من شخص واحد فقط.
•ترك نوافذ السيارة مفتوحة.
•التوجه مباشرة الى مكان الحجر الفردي.
•املستلزمات الشخصية املطلوبة يف مراكز الحجر:
•ثياب خاصة وداخلية.
•الحاجات الشخصية.
•أغراض خاصة وترفيھية.
•األدوية الخاصة بالمحجور عليه.
•مستلزمات النظافة الشخصية (فرشاة اسنان ومعجون اسنان ،فرشاة شعر ،ليفة حمام .)...
واجبات المحجور عليهم:
•التوقيع على تع ّھد بااللتزام بشروط الحجر الصحي الطوعي .
•جلب المحجور عليه المستلزمات المطلوبة.
•تنظيف الغرفة والحمام يومياً بالمواد التي تق ّدم للمحجور عليه.
•ممنوع استقبال الزوار سواء من أھل او اصدقاء .ويمكن لألھل تأمين حاجات ذويهم أو وجبات الطعام حيث تسلّم للمسؤولين
الذين يتولون تعقيمها وتسليمها لھم.
•اعالم الفريق الصحي فورا ً بأي أعراض جديدة أو تدهور بحالته الصحية.
•احترام وااللتزام بقوانين وشروط الحجر.
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ملحق رقم :8
نموذج عن الملف الشخصي لألفراد تحت الحجر الصحي وإجراءات المتابعة
املحافظة:
مركز الحجر الصحي:
سبب الحجر الصحي:
مواليد:

االسم

العمر:

الهاتف

عدد املخالطني

تاريخ ظهور األعراض:

تاريخ بدء الحجر دون أعراض:

تاريخ إجراء الفحص:

نتيجة الفحص:

الجنس :ذ  /أ

•متابعة الحجر الصحي لمدة  48ساعة بعد التثبت من عدم ظهور األعراض (إعادة تقييم الحاالت المثبتة).
•حجر صحي لمدة  14أيام قابلة للتمديد حسب الحالة الصحية.
•حالة تطبيق الحجر الصحي مدة  14يوماً من تاريخ مغادرة البلد الموبوء.

الرجاء تسليمها لـ ____________________ أو عبر الهاتف ___________________ يومياً.
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ملحق رقم :9
إجراءات التعامل مع المحجور في الحجر الصحي المجتمعي أو المركزي
تحد إجراءات وتدابري الوقاية من انتقال العدوى بني املحجور عليهم يف نفس املركز.

التشخيص المبكر والمراقبة :عند ظهور أعراض المرض أو مشاكل في التنفس في أي وقت من الحجر الصحي ،يجب معاملة
المحجور على أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد والتعامل معه على هذا األساس.
تطبيق المعايير الصحية ذاتها على جميع األشخاص في المركز:
•وضع المصابين في غرف أحادية ذات تهوئة جيدة .وإذا كان هذا التدبير غير ممكناً ،يجب احترام مسافة ال تقل عن متر واحد
بين األس ّرة.
•المحافظة على نظافة اليدين باستمرار خاصة بعد السعال أو العطس وذلك من خالل غسلهما بالماء والصابون أو استعمال
المعقمات التي تحتوي على نسبة  %60من الكحول.
•التأكيد على ضرورة تغطية األنف والفم بواسطة الكوع أو اللجوء إلى المنديل الورقي والتخلص منه في سلة المهمالت ،وتعقيم
اليدين بعد ذلك.
•االمتناع عن لمس األنف والفم.
•تعقيم وتنظيف األسطح بشكل مستمر في غرفة الشخص الموضوع في الحجر الصحي (أسطح الطاوالت وإطارات األس ّرة وغيرها)
بالمنظفات االعتيادية والتي تحتوي على مبيض مخفف (مكيال مبيض واحد مقابل  9مكاييل من الماء).
•منع الزيارات.
•تقييد حركة الشخص الموضوع في الحجر الصحي.
•تنظيف وتعقيم الحمامات وأسطح المراحيض على األقل مرة واحدة يومياً بالمنظفات االعتيادية والتي تحتوي على مبيض مخفف
(مكيال مبيض واحد مقابل  9مكاييل من الماء).
•تنظيف المالبس وأغطية األس ّرة والمناشف وغيرها بمساحيق الغسيل والماء وذلك بغسلها منفردة وتجفيفها بعد ذلك.
•استعمال القفازات عند التنظيف والغسيل والتخلص منها ثم تعقيم اليدين بعد االنتهاء ،من األفضل استخدام قفازات
متعددة االستخدام والقيام بتعقيمها بمحلول لكلور.
•استعمال الكمامة عند دخول أي شخص لغرفة المريض ،ومن الضروري معرفة كيفية ارتدائها والتخلص منها وضرورة تنظيف اليدين
من بعد التخلص منها.
•إذا ظهرت عوارض على الشخص الموضوع في الحجر الصحي يجب نقله إلى أقرب مركز طبي/مستشفى معتمد من قبل وزارة
الصحة العامة مع وضع الكمامات.
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تطبيق الضوابط اإلدارية:
•إخضاع جميع العاملين في المركز إلى تدريبات حول إجراءات الوقاية ومعايير السالمة.
•إخضاع جميع المحجورين إلى تدريبات حول إجراءات الوقاية ومعايير السالمة.
•ضرورة توعية العمال والمحجورين في المركز على حد سواء حول أهمية اإلبالغ عن ظهور أية عوارض صحية.
•عند تمديد الحجر الصحي ،يرجى االتصال هاتفياً بالمركز الطبي التخاذ اإلجراءات الالزمة.

يتعين على العاملين في مركز الحجر الصحي :
•تقليل نسبة االختالط بالمرضى  -المخالطين قدر المستطاع ،كاللجوء إلى استعمال العربات لتوصيل الطلبات بما في ذلك الطعام إلى
باب كل غرفة بحيث يمكنه تناول حاجياته دون الحاجة إلى مغادرة غرفته.
•ضرورة وضع الكمامات الطبية عند دخول الغرفة (مع تذكير المستفيد بضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول) والمحافظة على المسافة
اآلمنة (متر ونصف على األقل) إذا أمكن ،وتنظيف اليدين عند مغادرة الغرفة.
•وضع الكمامة الطبية وارتداء ثوب قابل للغسيل ذات االستعماالت المتعددة وقفازات ذات االستعمال الواحد وواقٍ للوجه عند اتصاله
بمصاب لديه عوارض.
•تأمين أكياس نفايات للمستفيد للتخلص من نفاياته.
•تأمين شراشف وأغطية بديلة لألس ّرة عند الطلب في الغرفة.
•تأمين أدوات ومساحيق التنظيف والتعقيم عند الطلب .يمكن للمستفيد أن ينظف ويعقم الحمام باستعمال مقدار مكيال واحد من
المبيض مقابل  9مكاييل من الماء على أن يتم استعمال المبيض بحذر.

الضوابط البيئية :يجب تطبيق معايير النظافة والتعقيم للمحيط بحذافيرها .وعلى عاملي النظافة التأكد من نظافة األسطح باستمرار
طوال فترة الحجر:
•تنظيف وتعقيم األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل أسطح الطاوالت واألس ّرة وغيرها من مفروشات الغرفة بالمنظفات االعتيادية
والتي تحتوي على مبيض مخفف (مكيال مبيض واحد مقابل  9مكياالت من الماء).
•تنظيف وتعقيم الحمامات وأسطح المراحيض على األقل مرة واحدة يومياً بالمنظفات العادية التي تحتوي على مبيض مخفف (مكيال
مبيض واحد مقابل  9مكياالت من الماء).
•تنظيف المالبس وأغطية األس ّرة والمناشف وغيرها بمساحيق الغسيل والماء بواسطة الغساالت على حرارة  90-60درجة مئوية ومن
ثم تجفيفها.
•اتباع إجراءات محددة للتخلص من النفايات في مكب صحي وليس في مكبات عشوائية.
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ملحق رقم :10
التخفيف من خطر االستغالل واألذى لمرضى كورونا وذويهم
تزيد االزمات والطوارئ من خطر استغالل الفئات االكرث هشاشة بشكل عام .كام ان الحجر ،الحد من حرية التنقل واالعتامد عىل املساعدات
اإلنسانية قد يجعل مرىض الكورونا وذويهم عرضة لالستغالل .عىل الجهات املعنية اتخاذ كافة التدابري الوقائية للتخفيف من هذا الخط .
•التأكد من أن عناصر الشرطة البلدية المعنية باالستجابة ألزمة الكورونا على معرفة تامة بقواعد السلوك المحددة في «مدونة خاصة بعناصر
الشرطة البلدية « صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات عام .2019
•إجراء «حصة تذكيرية» حول قواعد مدونة السلوك وأهمية االلتزام التام بها.
•التأكد من ان عناصر الشرطة البلدية على دراية بآليه الشكوى في حال مخالفة أحد العناصر قواعد السلوك.
•نشر اهم بنود «مد ّونة قواعد سلوك الشرطة البلدية» في مراكز الحجر المجتمعي/المركزي مع تحديد خط ساخن من الممكن ان يتصل به
مريض «الكورونا» او أحد افراد عائلته في حال تصرف اي عنصر شرطة بلدية بطريقة غير مناسبة .كما يمكن طباعة مطوية تتضمن هذه
القواعد ومشاركتها مع المريض واسرته .
يف حال كان املصاب بالكورونا “انثى» ،من املفضل أن تتواصل معها رشطية عاملة يف البلدية معها .يف حال تعذر ذلك من املفضل االستعانة
مبتطوعات من املجتمع املحيل ،عىل أن يطلب منهن التوقيع عىل مدونة السلوك.
يف مقابل ذلك ،من الرضوري ان تعرف اتحادات البلديات والبلديات واملخاتري ان جميع العاملني يف املنظامت التابعة لألمم املتحدة ورشكائها
تلتزم مببدأ الوقاية من االستغالل الجنيس و قواعد السلوك.
•يع ّرف االستغالل الجنسي بأنه إساءة استغالل فعلية أو محاولة إساءة استغالل لحالة ضعف شخص ما (كشخص يعتمد عليك للبقاء على قيد
الحياة أو للحصول على الحصص الغذائية أو الكتب المدرسية أو النقل أو خدمات أخرى) ،واستخدام النفوذ أو الثقة من أجل الحصول على
خدمات جنسية.
•يعني االعتداء الجنسي التعدي البدني الفعلي أو التهديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابعاً جنسياً (االغتصاب – التحرش الجنسي)
•يؤدي االستغالل واالعتداء الجنسي إلى إلحاق ضرر ال يمكن التغاضي عنه بالضحايا وأسرهم ،ويتعارض مع القيم التي تدافع عنها منظمات
االمم المتحدة وشركائها ،وتقوض عملها ومصداقيته.
•إن أي استغالل أو اعتداء جنسي يقوم به عامل في منظمات االمم المتحدة وشركائها مقابل حصول المستفيدين على خدمات من اي نوع
امر ممنوع كليأ  .تلتزم األمم المتحدة وشركائها «بسياسة صفر تسامح» مع هذه االنتهاكات .
•إقامة عالقة جنسية من قبل عامل في المنظمات االنسانية ومن ضمنها منظمات االمم المتحدة وشركائها مع طفل دون  18عاماً هو امر
مرفوض.
•ان أي استغالل جنسي يقوم به عامل إنساني في منظمات االمم المتحدة وشركائها ،ليس خطأ الناجي/ة  -من حق الناجي/ة ،ولهم الحق
التشكي للمنظمة المعنية بكل «سرية وخصوصية» .كما لهم الحق في الحصول على الخدمات النفسية ،واالجتماعية والصحية الموجودة في
المنطقة.
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ملحق رقم :11
التنمر
إرشادات حول الحد من
ّ

إرشادات اىل البلديات واملجالس املحلية واالختيارية
يتم التداول يف اآلونة االخرية ويف مختلف وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي عن حاالت تن ّمر تستهدف حاالت ثبتت إصابتهم بفريوس كورونا
وأخرين مشكوك بإصابتهم وعائالتهم عدا عن أفراد الجسم الطبي من اطباء وطبيبات وممرضني وممرضات .وقد وصلت بعض هذه الحاالت
إىل إطالق الشائعات حول حاالتهم وعدم امتثالهم لإلجراءات الصحية ،أو تهديد البعض اآلخر برضورة اخالء شققهم عىل وجه الرسعة.
إن هذه املامرسات الشاذة من شأنها أن تتسبب أوالً بالضغط النفيس واالجتامعي والتقوقع واالنعزال قد تصل إذا مل يتم الحد منها برسعة اىل
ر ّدات فعل من قبل هؤالء األفراد اىل حد االنتحار .لذلك ومن أجل منع الوصول اىل هكذا مستوى من تداعيات التن ّمر ،وتخفيفا لألذى الذي
قد يلحق باملصاب وأرسته يطلب من البلديات واملخاتري اتخاذ اإلجراءات التالية كل يف نطاق عملها الجغرايف:
•الطلب من جميع المواطنين وبشكل صارم الكف عن إطالق الشائعات والتن ّمر على أي فرد مصاب بالفيروس أو مشكوك بأمر إصابته أو
يعمل في المستشفيات والمختبرات المعنية بإدارة حاالت فيروس كورونا المستجد.
•اإلبالغ عن أي مالك يطلب من مستأجر لديه اخالء شقته بحجة اصابته أو الشك بإصابته بالفيروس وذلك على الرقم الساخن المخصص
من قبل البلدية.
•احترام خصوصية أي مصاب وعائلته ومنها عدم نشر اسمه أو محل اقامته أو صورته على اي من مواقع التواصل االجتماعي تحت طائلة
المسؤولية.
•التعاون مع الجمعيات والمؤسسات االهلية المعنية بتقديم الدعم النفسي االجتماعي إلى وضع خط ساخن يسمح ألي فرد يتعرض حالياً
أو تعرض سابقاً للتنمر بالتواصل مع اختصاصيين نفسيين.
إن اإلصابة بفريوس كورونا هي مرض كأي انفلونزا تصيب الفرد ،وليست عيباً للتنمر عىل من أصيب به .لذلك نهيب باملواطنني احرتام وااللتزام
بهذه االجراءات االخالقية تحت طائلة املالحقة وفق القوانني املرعية االجراء وال سيام املا ّدة  604من قانون العقوبات املتعلّقة بنرش وباء.
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الملحق رقم :12
رسالة من مدير شؤون األونروا في لبنان حول استجابة األونروا لحالة الطوارئ بسبب فيروس
كورونا COVID-19
 22آذار /مارس 2020
بريوت،
اىل مجتمع الجئي فلسطني يف لبنان،
أود أن اؤكد لجميع الجئي فلسطني املقيمني يف لبنان أن األونروا عىل استعداد لتقديم املساعدة للذين يحتاجون اىل إجراء فحص أو الخضوع للعالج
لفريوس كورونا وفقا للرتتيبات التالية:
•يطلب من أي الجئ فلسطيني يعاني من أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس االتصال بوزارة الصحة العامة على الرقم الساخن، 01-594 459 -
وذلك وفقًا لإلجراء المعتمد ألي شخص مقيم في لبنان .يقوم موظفو الخط الساخن بتقييم حالة الشخص وبناء عليه يقرروا ما إذا كانت تدعو
الحاجة لنقله إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت المعتمد حاليا من قبل الوزارة ،إلجراء الفحص المخبري.
•بعد االتصال بالخط الساخن ،نطلب منكم االتصال بمسؤول الصحة في األونروا في منطقة إقامتكم على األرقام المذكورة أدناه
•وإبالغه بالتعليمات التي تتلقونها عبر الخط الساخن أو أي مشاكل قد تواجهونها .لقد وضعت إدارة قسم الصحة في األونروا نظاما لالتصال المباشر
مع مستشفى رفيق الحريري الحكومي لتسهيل األمور.
أرقام مسؤويل الصحة يف املناطق هي:
منطقة لبنان الوسطى
منطقة صيدا
منطقة شامل لبنان
منطقة صور
منطقة البقاع (مراقب االستشفاء)

70 888542
76 683644
70 088003
76 683657
03 936777
70 088002
03 010243
70 088004
03 927974
03 935777

•في حال دعت الحاجة لنقل أي شخص إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي إلجراء الفحص المخبري ،فإن فرق الصليب األحمر اللبناني،
بالتنسيق مع جمع ّية الهالل األحمر الفلسطيني ستتولى نقل الحالة المشتبه بها من الفلسطينيين الموجودين داخل المخيمات إلى مستشفى رفيق
الحريري الحكومي أو أي مستشفى آخر قد تعتمده وزارة الصحة العامة في وقت الحق إلجراء الفحوصات وعالج الحاالت المصابة بفيروس كورونا
.COVID-19
•بالنسبة الى الالجئين الفلسطينيين المقيمين خارج المخيمات يتم اعتماد نفس طريقة االتصال بالرقم الساخن والترتيبات المذكورة أعاله بالنسبة
الى إبالغ مسؤول الصحة التابع لألونروا ويتولى الصليب األحمر اللبناني عملية النقل الى المستشفى.
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•ستغطي األونروا كلفة الفحوصات المخبرية فقط للحاالت التي يتم تحويلها عبر الخط الساخن الى المستشفى المعتمد وبالتنسيق مع مسؤول
الصحة في المنطقة .أما بالنسبة للذين يرغبون بإجراء الفحص من تلقاء نفسهم ،فإن األونروا ال تغطي هذه التكلفة.
•سوف تطبق الوكالة سياسة االستشفاء المعتمدة حالياً بالنسبة لالجئين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا مع دعم إضافي من قبل سفارة
فلسطين في لبنان التي أعبر لها عن فائق امتناني.
أود أن أذ كر الجميع بأهمية إتباع إجراءات الوقاية الرضورية ال سيام غسل اليدين باملاء والصابون بشكل متكرر ،واحرتام قاعدة التباعد بني األشخاص،
وعدم الخروج من املنزل اال للرضورة القصوى  .كام ينبغي إيالء اهتامم خاص باملسنني والحوامل واألشخاص الذين يدانون من أمراض مزمنة أو أي
مشاكل صحية.
نتمنى الصحة والسالمة للجميع.
كالوديو كوردوين
 -انتهى -
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ملحق رقم :13
االستجابة للتصدي لكوفيد 19-في مجتمعات الالجئين
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أرقام املسؤولني من املفوضية يف املناطق هي:
االسم

املركز

جبل لبنان
الربيد اإللكرتوين

رقم التلفون

لورا املريال

رئيسة املكتب امليداين

almirall@unhcr.org

+ 961 81 312 081

أالن غفاري

مسؤول العالقات واإلرتباط

ghafari@unhcr.org

+ 961 70 330 202

ماغي بو طايع

مسؤولة قسم الصحة

boutayeh@unhcr.org

+ 961 76 421 612

طرابلس
االسم

املركز

الربيد اإللكرتوين

رقم التلفون

آن دوالن

رئيسة املكتب امليداين

dolan@unhcr.org

+ 961 71 911 368

يوران براندفول

مسؤولة يف قسم الحامية

brandvol@unhcr.org

+ 961 76 320 629

خالد كبارة

مسؤول العالقات واإلرتباط

kabbara@unhcr.org

+ 961 71 777 065

فرح ملياين

مسؤولة قسم الصحة

malyani@unhcr.org

+ 961 3 059 649

صور
االسم

املركز

الربيد اإللكرتوين

رقم التلفون

كامرون راشليه

رئيس املكتب امليداين

rashleig@unhcr.org

+ 961 76 421 614

إييل شعيا

مسؤول العالقات واإلرتباط

chaaya@unhcr.org

+ 961 71 910 619

ريم مديهيل

مسؤولة قسم الصحة

mdeihly@unhcr.org

+ 961 76 421 638

زحلة
االسم

املركز

الربيد اإللكرتوين

رقم التلفون

جوزف زباتر

رئيس املكتب امليداين

zapater@unhcr.org

+ 961 70 102 905

بول صوايا

مسؤول العالقات واإلرتباط

sawaya@unhcr.org

+ 961 76 421 665

منى كيوان

مسؤولة قسم الصحة

kiwanm@unhcr.org

+ 961 79 160 198
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ملحق رقم :١٤
كيف يمكن للبلديات أن تتفادى المخاطر الناتجة عن استحداث مراكز للحجر الصحي
المنزلي ،المجتمعي و/أو المركزي؟
للبلديات دور مهم وأسايس يف تحديد واختيار واملشاركة يف إدارة الحجر الصحي بكافة أشكاله .لذلك ،من الرضوري جدا ً أن تأخذ املجالس البلدية
واالختيارية املخاطر املحتملة التالية والتعامل معها وفقاً للتدابري االدارية والصحية واالجتامعية املرعية االجراء.
الخطر

إمكانية
الوقوع

إصابة أحد العاملني ضمن الفريق مرتفعة
البلدي (مبا فيهم املتطوعني)
بالفريوس

التدابري الواقية
•تدريب وتذكير مستمر للفرق البلدية حول كيفية التعامل مع الحاالت المصابة أو
المشتبه بإصابتها.
•تزويد الفرق البلدية باللوازم الوقائية (ثياب ،أقنعة ،قفازات).
•تشكيل عدة فرق تتناوب فيما بينها على متابعة أحوال المعنيين بالحجر الصحي .في
حال أصيب أحد عناصر هذه الفرق ،يخضع جميع اعضاء الفريق الى الحجر الصحي
لفترة  14يوم .ويستلم فريق آخر المهام الموكلة الى الفريق االول.
•تخصيص منازل أو مراكز لهذه الفرق يبيتون فيها بعيدا ً عن منازلهم منعاً النتقال
العدوى إلى عائالتهم.
•تأمين فحص الكورونا لهم (تكاليف النقل ،إلخ)

رفض أحد املصابني أو املخالطني مرتفعة
االلتزام بالحجر الصحي (املنزيل أو
املجتمعي)
رفض أحد أفراد العائلة قرار عدم متوسطة
رؤية املصاب أو املخالط خالل فرتة
الحجر
إصابة أحد عامل النظافة بالفريوس مرتفعة
نتيجة نقل النفايات أو إصابة مدير/
موظف نتيجة التعرض املطول
غري املحمي أو عدم احرتام تدابري
الحامية والوقاية.

•فرض حراسة استثنائية ومشددة على المنزل أو المركز المعني بالحجر.
•االستعانة بالقوى األمنية إذا لزم األمر .مع احترام حقوق اإلنسان وعدم التعدي على
خصوصية المنزل وأصحابه( .ملحق )11
•فرض حراسة استثنائية ومشددة على المنزل أو المركز المعني بالحجر.
•االستعانة بالقوى األمنية إذا لزم األمر .مع احترام حقوق اإلنسان وعدم التعدي على
خصوصية المنزل وأصحابه.
•التدريب المستمر والتذكير على تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ،لفريق عمل
مركز الحجر الصحي (من مدير  /مدير  /عامل  /نظافة) حول كيفية القيام بإجراءات
النظافة داخل غرف المصاب (في بعض الحاالت) وخارجها.
•تزويد فريق العمل وبشكل خاص عمال النظافة باللوازم الوقائية (ثياب ،أقنعة،
قفازات).
•تدريب وتذكير عاملي النظافة بأهمية غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
•تأمين فحص الكورونا لهم (تكاليف النقل ،إلخ)
•تشكيل عدة فرق من عمال النظافة تتناوب فيما بينها على القيام بإجراءات النظافة.
في حال أصيب أحد عناصر هذه الفرق ،يخضع باقي العمال أيضاً الى الحجر الصحي
لفترة  14يوم .يستلم فريق جديد آخر مهام النظافة.
•تخصيص منازل او مراكز لعمال النظافة يبيتون فيها بعيدا ً عن منازلهم منعاً النتقال
العدوى إلى عائالتهم ،مع مراعاة الفروق الجندرية.
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تفيش العدوى نتيجة عدم تطبيق مرتفعة
إجراءات الحامية والوقاية ونقص
يف اإلدارة املتكاملة للنفايات الناتجة
عن فريوس كورونا.

•تعميم البلدية لمواطنيها حول ضرورة االلتزام بأكياس النفايات من لون واحد (أصفر
إذا توفر) لإلشارة إلى النفايات الناتجة عن فيروس كورونا (مستلزمات حماية ،ثياب،
طعام أو بقايا طعام جاهز ،عبوات المياه المستعملة ،الخ).
•التعميم على المواطنين وضع االكياس منفصلة عن النفايات المنزلية االخرى.
•إعالم المواطنين حول توقيت جمع النفايات من قبل البلدية.
•تخصيص آلية نقل للنفايات الناتجة عن الحجر الصحي على أن يتم تعقيمها يومياً.
•تخصيص مكان واحد فقط في كل بلدة لجمع النفايات الناتجة عن الفيروس .على
هذا المكان أن يكون بعيدا ً عن أقرب وحدة سكنية ال تقل عن كيلومتر واحد .تجنب
مكان الجمع بالقرب من مصادر المياه السطحية على أنواعها.
•منع رعاة البقر واألغنام والماعز من االقتراب من مركز الجمع وذلك لحماية الرعاة من
التقاط العدوى بطريقة غير مباشرة ،ومنع اقتراب الحيوانات األخرى من المركز.
•االلتزام باإلجراءات االضافية المرتبطة بالتخلص نهائياً من هذه النفايات وفقاً لما
تصدره دورياً وزارة البيئة .

إعطاء األولوية لشخص مصاب عىل عايل
آخر دون مراعاة معايري اإلصابة
وشدتها (األرسة ،الحزبية ،الجنسية،
الجنس ،السن ،الشخص املصاب
باإلعاقة ،مستوى الفقر ،الفئة
االجتامعية ،الحزب السيايس ،إلخ.
تع ّرض املصابني و/أو عائالتهم للتنمر مرتفع

•تقييم ومتابعة من قبل نقابة ونقابة االختصاصيين في العمل االجتماعي ونقابة
الممرضين والممرضات.
•اتباع معايير اختيار مكان الحجر (ملحق)...
•استبعاد أعضاء فريق العمل الذين ال يتقيدون بنظام العمل في المركز ومدونة
السلوك.
•رفع نسبة حمالت التوعية من قبل الفرق المحلية والمتطوعين والجمعيات األهلية
والكشفية.
• (ملحق رقم  – 10إرشادات للبلديات حول الحد من التنمر)
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ملحق رقم :١٥
المواد التي تساعد في منع العدوى والسيطرة عليها والتي يجب أن تتوافر في منازل
العائالت المصابة بفيروس كورونا المستجد

عدة املواد املساعدة عىل منع العدوى والسيطرة عليها

#
1

املواصفات
مطهر يدين كحويل

الوحدة

الكمية

املجموع
السعر التقديري ()$
()$

وجهة االستعامل

نسبة كحول  750 – %70مل
ميزان حرارة رقمي

 750مل

2

5.00

10.00

وقاية

قطعة

1

5.00

5.00

وقاية

3

رذاذ مطهر كحويل ( %70إيثانول)

 500مل

1

5.00

5.00

وقاية

4

كرات قطن طبية

علبة  200قطعة

1

3.00

3.00

وقاية

5

صابون ( 125غم)

قطعة

10

0.50

5.00

وقاية

6

فوط لتنظيف األسطح

علبة

2

1.00

2.00

تنظيف وتعقيم

7

منظف

عبوة ( 5لرت)

1

5.50

5.50

تنظيف وتعقيم

8

مبيض

عبوة ( 5لرت)

1

3.80

3.80

تنظيف وتعقيم

9

علبة بخاخ بالستيكية

قطعة

1

0.80

0.80

تنظيف وتعقيم

10

مناديل ورقية

علبة ()200

4

2.00

8.00

تنظيف وتعقيم

11

أكياس نفايات ( 20لرت) – اصفر (للنفايات امللوثة إذا
أمكن)

باكيت  30كيس

2

2.00

4.00

تنظيف وتعقيم

12

سلة نفايات بالستيكية مع دواسة

قطعة

2

4.00

8.00

تنظيف وتعقيم

13

قفازات ذات استعامالت متكررة

زوج

1

1.62

1.62

تنظيف وتعقيم

14

كاممات طبية

علبة 50

1

15.00

15.00

معدات الوقاية الشخصية

15

قفازات

علبة ( 50زوجاً)

1

5.00

5.00

معدات الوقاية الشخصية

16

نظارات بالستيكية ذات استعامالت متكررة

قطعة

1

1.45

1.45

معدات الوقاية الشخصية

17

ثوب قابل للغسيل ذات استعامالت متكررة

قطعة

2

8.14

16.28

معدات الوقاية الشخصية

18

منشورات (طباعة منشور حول طرق التعقيم
والتنظيف)

2

0.00

0.00

معلومات

2

املجموع
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الملحق رقم :16
إرشادات وزارة الصحة الخاصة بتغليف ونقل الجثث البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد
الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة
املدير العام
بريوت ،يف  20آذار 2020

مذكرة رقم 61
حول اإلرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث البرشية املشتبهة أو املؤكدة
إصابتها بفريوس كورونا املستجد 2019

ان فريوس كورونا املستجد  2019يعتمد عىل الخاليا الحية ليك يعيش .وبعد موت االنسان ينتقل بالتعرض لسوائل الجسم املعدية من خالل تناثر الرذاذ أثناء تجهيز
وغسيل الجثامن يبقى حياً لفرتة قد متتد لساعات (املدة ال تتجاوز  48ساعة حسب منظمة الصحة العاملية).
وتجدر االشارة أنه ال توجد أي حاجة إلجراءات دفن استثنائية من ناحية عمق القرب .اال أنه يجب اتباع الخطوات التالية أثناء عملية تكفني وتجهيز ونقل الجثث املشتبهة
أو املؤكدة إصابتها بفريوس كورونا املستجد  2019وخالل مراسيم الدفن والعزاء:
أوالً ،عملية التكفني
Áإذا كانت العملية ال تتطلب تغسيل:
•التنبه لعدم التعرض لسوائل المتوفي وحسن استعمال الواقيات أثناء تجهيز وتكفين الجثمان.
•استخدام الكمامة والقفازات مرة واحدة فقط والتخلص منها بشكل صحيح .
Áإذا كانت العملية تتطلب تغسيل:
•قبل االحتكاك بجسم المتوفي ،يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي تتكون من:
−رداء عازل يغطي كامل الجسم مع الذراعني.
−نظارات واقية ( )Eye Goggleأو قناع للوجه (.)Face Shield
−كاممة (.)Mask N95
−قفازات.
ثانيا» ،أثناء تجهيز ونقل الجثة
•تغليف الجثة فورا» في كيس بالستيكي عازل محكم االغالق.
•تنظيف االسطح والمعدات بالماء والصابون إلزالة التلوث من بقايا الدم أو سوائل الجسم باستعمال فوط ذات االستعمال األحادي.
•تعقيم األسطح ،واألدوات المستعملة ،واألسطح الخارجية لألكياس التي توضع فيها الجثة بواسطة المواد المعقمة (الكلور مثالً)  .
•تعقيم لمعدات المستخدمة بما فيها سيارة النقل في حال التماس المباشر مع الجثة.
•التخلص من النفايات بطريقة امنة.
•نزع معدات الوقاية الشخصية:
−ينبغي نزع معدات الوقاية الشخصية فور االنتهاء من العملية بحذر (حسب الرتتيب الصحيح) والتخلص منها .
−يجب غسل اليدين فورا ً وملدة ال تقل عن  20ثانية باملاء والصابون بعد نزع معدات الوقاية الشخصية.
•تنظيف وتعقيم األيدي جيدا ً في الحاالت التالية:
−بعد مسح أي سطح أو مادة ملوثة.
−بعد نزع القفازات.
−بعد عملية نقل الجثة والدفن.
•نقل الجثمان من المغسل الى المقبرة مباشرة.
ثالثا» ،أثناء مراسم الدفن والعزاء
•عدم لمس جثمان الميت.
•تجنب التجمعات قدر االمكان وااللتزام بعدم المصافحة واالحتضان والتقبيل.
•اقتصار إجراءات العزاء على أعداد محدودة وترك مسافة بين األشخاص (متر واحد على األقل) ،مع ضرورة استخدام كمامات ومطهر يدين.
•تقليل عدد المشاركين في العزاء.
•مغادرة مكان العزاء فورا بعد تقديم واجب التعزية.
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