جًهىرَت انسىداٌ
وسارة انصحت اإلتحبدَت
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إدارة يكبفحت انؼذوي

يىجهبث يكبفحت انؼذوي نهتؼبيم يغ حبالث  COVID-19انًشتبهت وانًؤكذة فً يزاكش و
وحذاث غسُم انكهً
تى اػذاد هذا انبزوتىكىل فٍ َىو  0202/3/71قببم نهتؼذَم بصىرة يستًزة
ٚ .1زؼ ٍٛػهٗ عًٛغ انًؤعغبد انظؾخ إعشاء ػًهٛخ فشص رُفغ ٙنهًشػٗ انًزشدد ٍٚػهٗ ٔؽذاد ٔيشاكض
غغٛم انكهٗ لجم انذخٕل ػهٗ اٌ ٚزى ثبعزخذاو انٛخ فشص انؾب٢د انًزجؼخ.
 .2إنضاو عًٛغ انًشػٗ ثغغم اٚٞذ٘ أٔ رطٓٛشْب ثبنكؾٕل لجم انغهغخ ٔا٠ث٣ؽ ػٍ أ٘ ظٕٓس نٟػشاع
انزُفغٛخ أٔ إسرفبع دسعخ انؾشاسح.
 .3ػشٔسح رٕفٛش اٞؽٕاع انًخظظخ نغغم اٚٞذ٘ ٔ يطٓش انٛذ ٍٚانكؾٕن ٙثؤيبكٍ رٕاعذ انًشػٗ.
ٚ .4زٕعت ػهٗ كم يشٚغ نذ ّٚأػشاع أٔ ػ٣يبد رُفغٛخ اسرذاء كًبيخ ؽجٛخ.
.5

رشرٛت أيبكٍ إَزظبس انًشػٗ أٔ رمغٛى انغهغبد ثطشٚمخ ًٚكٍ ثٓب انؾفبظ ػهٗ يغبفخ يزش إنٗ يزش ٍٚثٍٛ
انًشػٗ أصُبء إَزظبس ثذاٚخ انغهغخ .يغ ػشٔسح رمهٛم فزشح اَ٠زظبس ثبنُغجخ نهؾب٢د انًشزجّ ثٓب إنٗ ألم
ٔلذ يًكٍ.

 .6إث٣ؽ انغٓبد اانًؼُٛخ ف ٙؽبنخ ٔعٕد ؽب٢د يشزجّ ثٓب داخم انٕؽذح أٔ انًشكض يغ انؼًم ػهٗ رغًٛغ
انؾب٢د انًشزجٓخ ٠عشاء غغٛم انكهٗ خ٣ل عهغخ ٔاؽذح ؽشطب ً ػهٗ ع٣يخ ثبل ٙانًشػٗ.
 .7ػشٔسح رٕػٛخ عًٛغ انًشػٗ ثآداة انؼطظ ٔانغؼبل ( انؼطظ ٔ انغؼبل ف ٙيُذٚم ٔانزخهض يُّ فٕسا ً صى
غغم انٛذ ٍٚأٔ انؼطظ ٔانغؼبل داخم انًشفك) ٔ رٕفٛش يُبدٚم ٔ ؽبٔٚبد َفبٚبد ف ٙعًٛغ يُبؽك اَ٠زظبس
ٔ سػبٚخ انًشػٗ.
ٚ .8غت رخظٛض غشفخ يُفظهخ نهؾب٢د انًشزجٓخ أٔ انًؤكذح ٔف ٙؽبنخ ػذو إيكبَٛخ رنك ٚغت رُغٛك انمبػخ
ثؾٛش رزٕفش يغبفخ أيبٌ يزش إنٗ يزش ٍٚثٔ ُّٛث ٍٛثمٛخ انًشػٗ يٍ كم ا٠رغبْبد ثبنٕؽذح.
.9

انؾشص ػهٗ ػشٔسح إسرذاء انًشٚغ انًشزجّ ثّ نهكًبيخ انطجٛخ (لجم ٔاصُبء ٔثؼذ انغهغخ) يغ رخظٛض
ٔرذسٚت يمذي ٙانخذيخ ػهٗ انزؼبيم يغ انؾب٢د انًشزجٓخ (يٍ ؽٛش غغم اٚٞذ٘ ٔإَٔاع أدٔاد انٕلبٚخ
انشخظٛخ ٔؽشٚمخ نجغٓب ٔخهؼٓب ٔانزخهض يُٓب).

 .11انؾشص ػهٗ رُظٛف ٔرطٓٛش يؾطبد انًشػٗ ثؼذ َٓبٚخ كم عهغخ نكم يشٚغ ٔرُظٛف ٔرطٓٛش لغى
غغٛم انكهٗ فَٓ ٙبٚخ كم عهغخ ثئعزخذاو انًُظفبد انؼبدٚخ ٔانكهٕس ثزشكٛض  1111ف ٙانًه.ٌٕٛ
 .11ػشٔسح رُظٛف ٔرطٓٛش يبكُٛبد غغٛم انكهٗ ؽجمب ً نزٕطٛبد انششكخ انًظُؼخ.
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انفزَق انطبٍ انًتخصص نهتؼبيم يغ انحبالث







ٚغت أٌ ٚزى رؾذٚذ فشٚك ؽج( ٙأؽجبء -رًشٚغ – ػًبل – فُ – ٍٛٛفئبد أخشٖ) يخظض نهزؼبيم يغ
انؾب٢د انًظبثخ أٔ انًشزجّ فٓٛب.
ٚغت ركهٛف يغؤٔل نًكبفؾخ انؼذٖٔ نزذسٚت انؼبيه ٍٛػهٗ اعشاءاد يكبفؾخ انؼذٖٔ ٔ ا٠ششاف ػهٗ
رطجٛمٓب.
ٚكٌٕ انؼذد كبفٛب ً ؽغت ؽغى انؼًم كًب ٚغت رؾذٚذ كبدس يؾذد نهزؼبيم يغ كم ؽبنخ يشزجٓخ أٔ يؤكذح.
ٚزى رٕفٛش أدٔاد انٕلبٚخ انشخظٛخ ان٣صيخ نهًشػٗ ٔ انؼبيه.ٍٛ
ٚغت رذسٚت انكٕادس ػهٗ رؼشٚف انؾبنخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب ٔاعشاءاد يكبفؾخ انؼذٖٔ ان٣صيخ.
ٚغت أٌ ٚكٌٕ نكم يُٓى دٔس ٔاػؼ ٔيؾذد فْ ٙزِ ا٠عشاءاد (أدٔاس يذسعخ داخم عٛبعبد
انًغزشفٗ نهزؼبيم يغ ْزا انُٕع يٍ انؾب٢د).

انًستهشيبث انىاجب تىفزهب:
أ -يغزهضيبد َظبفخ اٚٞذ٘
ة -أدٔاد انٕلبٚخ انشخظٛخ ْٔ:ٙ
 كًبيبد ؽجٛخ
 عَٕزبد َظٛفخ ٔعَٕزبد يؼمًخ
 انكًبيخ ػبنٛخ انكفبءح ػُذ انمٛبو ثئعشاء أٔ رذخم يُزظ نهشرار )(aerosol generating procedure
 يشٚهخ ؽجٛخ ) ٔ (gownأثشٔل ) (coverallغٛش يُفزح نهغٕائم.
 انُظبساد انٕالٛخ نهؼ ٍُٛٛأٔ ٔال ٙانٕعّ
 اغطٛخ ساط ( )head cover
 عَٕزبد شذٚذح انزؾًم (نهُظبفخ)
 اثٕاد ػبنٛخ انشلجخ نؾًبٚخ ا٢سعم
د -أدٔاد َظبفخ ٔرطٓٛش انجٛئخ ٔاٞعطؼ يضم انكهٕس ٔانكؾٕل
س -رخظٛض أدٔاد ٔيغزهضيبد خبطخ ثبنًشٚغ أٔ انًشزجّ ثّ (عًبػبد ،يٕاص ٍٚػغؾ ،يٕاص ٍٚؽشاسح)
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إجزاءاث خبصت ببنفزَق انصحٍ انًتخصص نهتؼبيم يغ انحبالث انًشتبهت أو انًؤكذة








ٚؾظش انزٕاعذ غٛش انؼشٔس٘ نهؼبيه ٍٛف ٙانًكبٌ انخبص ثبنًشػٗ.
ا٠نزضاو ثُظبفخ اٚٞذ٘ :غغم ثبنًبء ٔانظبثٌٕ أٔ رطٓٛش ثبنكؾٕل ( ؽجمب ً نهًٕعٓبد) يغ ا٠نزضاو ثبنهؾظبد انخًظ
نُظبفخ اٚٞذ٘.
إسرذاء أدٔاد انٕلبٚخ انشخظٛخ ؽغت ا٠عشاء أٔ انزذخم .
ػُذ انمٛبو ثئعشاء ػبد٘ يغ انًشٚغ انًشزجّ ٚغت إسرذاء (كًبيبد ؽجٛخ  ،عَٕزبد َظٛفخ  ،يشٚهخ ؽجٛخ )(gown
غٛش يُفزح نهغٕائم ٔانُظبساد انٕالٛخ نهؼ ٍُٛٛأٔ ٔال ٙانٕعّ)
ػُذ اانمٛبو ثئعشاء يُزظ نهشرار ) (aerosol generating activityيضم رشكٛت أَجٕثخ ؽُغشٚخ أٔ خهؼٓب  ،إعشاءاد
شفؾ ا٠فشاصاد يٍ انًشػٗ ،إعزخذاو اٞيجٕثبق ٚغت إسرذاء (عَٕزبد َظٛفخ أٔعَٕزبد يؼمًخ ،انكًبيخ ػبنٛخ
انكفبءح ، N95أثشٔل ) (coverallغٛش يُفز نهغٕائم ٔانُظبساد انٕالٛخ نهؼ ٍُٛٛأٔ ٔال ٙانٕعّ ٔغطبء انشأط)
ٚغت ػهٗ ػًبل انُظبفخ أٌ ٚشرذٔا ( كًبيبد ؽجٛخ ،عَٕزبد شذٚذح انزؾًم ،يشٚهخ ؽجٛخ غٛش يُفزح نهغٕائم ،انُظبساد
انٕالٛخ نهؼ ٔ ٍُٛٛغطبء سأط ٔ ؽزاء ػبن ٙانشلجخ )

انتؼبيم يغ انًستهشيبث انطبُت









ٚغت ا٠ؽزفبظ ثبنًغزهضيبد انُظٛفخ نًشػٗ انؼضل ف ٙيكبٌ يؾذد خبسط انغشفخ.
ٚغت أٌ ٚشاػٗ دخٕل انًغزهضيبد إنٗ غشف انؼضل ؽجمب ً ن١ؽزٛبط انفؼه٠ ٙعزخذاو انًشٚغ.
انًغزهضيبد انزٗ رذخم غشفخ انًشٚغ ٔنى ٚزى اعزخذايٓب رؼزجش َفبٚبد ؽجٛخ خطشح غٛش يغًٕػ ثبعزخذايٓب نًشٚغ
اخش ٔٚغت انزخهض يُٓب.
إرجبع اٞعبنٛت انًبَؼخ نهزهٕس:
 رخظٛض أدٔاد ٔيغزهضيبد خبطخ ثبنًشٚغ. رغُت إعزخذاو أ٘ ػجٕاد ػ٣ط يشزشكخ يغ ثبل ٙانًشػٗ.رخظٛض اٞدٔاد انطجٛخ انًغزخذيخ إٌ أيكٍ ( انغًبػخ انطجٛخ ،عٓبص انؼغؾ ،يمٛبط انؾشاسح).
ٚزى انزطٓٛش نٟعضاء انخبسعٛخ نًبكُٛخ انغغٛم انكهٕ٘ ؽغت اسشبداد انًظُّغٔ .اٌ نى رزٕفش ا٠سشبداد ًٚكٍ
رطٓٛشْب خبسعٛب ثبعزخذاو انكؾٕل ٔ ا٠عزؼبَخ ثٕؽذح انُٓذعخ انطجٛخ نزطٓٛش اٞعضاء انذاخهٛخ.
انزطٓٛش ن٢ٝد انزٚ ٙؼبد إعزخذايٓب ثطشٚمخ طؾٛؾخ ث ٍٛإعزخذاو كم يشٚغ ٔاٜخش ثبعزخذاو انكؾٕل.

نًشَذ يٍ انتىضُح فٍ يب َخص َظبفت األَذٌ و تُظُف و تطهُز انبُئت و األدواثَ ،زجى انزجىع إنً يىجهبث يكبفحت
انؼذوي انخبصت بًجببهت وببء كىفُذ.19
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