
 
 
 

   2019نوفل كورونا فیروس لتفشي  المأوى خصائص بشأن مؤقتة توصیات
 عملیة إعادة حكومة الوالیات المتحدة إلى الوطن

 2020 فبرایر1  
 

 
 معلومات أساسیة:  

 
 الموظفین إلجالء المتحدة الوالیات حكومة رتبت ووھان،  من فیروسنوفل كورونا ب المرتبط تفشيتوسع المال سیاق وفي

  .ةالمتضرر المناطق في األمریكیین
 

 لمخاطر وتقییمات صحیة  فحوص إجراء یُطلب فسوف المرض، تفشي منطقة من إجالؤھم یتم سوف األفراد ھؤالء وألن
 الوالیات دخول وعند .المتحدة الوالیات إلى الدخول عند عالیة لمخاطر التعرض من تاریخ أو مرض وجود لتحدید التعرض
ً  14 لمدة صحي حجر  أمر تحت األفراد  ھؤالء سیوضع المتحدة،  عن بالكشف للسماح لھم محتمل تعرض  آخر بعد یوما

 في معًا إیواؤھم یتم أن ینبغي ال .سابقة مختلفة تعرض مخاطر المجموعة داخل لألفراد وسیكون .الصحة ورصد األمراض
 .إجالؤھم األشخاص الذین تم بقیة یعرض أن عرًضام یصبح الذي للفرد یمكن حیث ،التجمع بیئات

 
 

 :  المأوى متطلبات
  
 أماكن منفصلة مع مرافق حمام منفصلة لكل فرد أو مجموعة عائلیة. وجود یفضل  )1

a. یجب توفیر مستلزمات التنظیف، مثل منادیل التنظیف المنزلیة، في أي حمام مشترك. 
b.  لینتصمالمن  ینبغي اعتبار جمیع اآلخرین االخرین، مع تقاسم الحمام الذي لفرد نشأت أعراض ل إذا PUI  

 عراض بشكل مناسب وتطھیرھا.الذي ظھرت علیھ األحتى یتم تقییم الشخص 
 الفردیة. منارلالطعام إلى ال وصیللألنشطة االجتماعیة أو الطعام. وینبغي تقریبة  اتجمعتوجد تال  )2
 ماعیة بدالً من التجمعات الفعلیة لمشاركة المعلومات.یجب استخدام اإلعالنات العامة والرسائل القصیرة الج )3
 أعراض. ھناك أصبحت  ھا في حالأقنعة الوجھ لألفراد لوضعتتوفر في المنازل وینبغي أن  )4
وسیلزم توفیر خدمات دعم أخرى (مثل غسیل المالبس، وإعادة تعبئة األدویة الموصوفة طبیا، والقدرة على   )5

 ).اإلنترنت عبر تقنیة واي فاي بالھاتف / االتصال
اللتقاط الروتیني. ال یلزم التعامل بشكل ل منازلوینبغي أن تكون القمامة معبأة وتترك خارج باب كل من ال )6

 خاص.
وینبغي أن تشمل القدرات المناسبة لمكافحة العدوى إلدارة التقییم السریري األولي لألفراد الذین یصابون   )7

ھا باب یمكن إغالقھ. یجب أن تكون الغرفة (الغرف) منفصلة عن  بالمرض غرفة (غرف) مخصصة ل
المرافق السكنیة. وینبغي تقییم األفراد الذین یعانون من أعراض على الفور، وإذا كان ذلك مناسبا، في 
انتظار نقلھم إلى مرفق طبي في الغرفة إبقاء الباب مغلقا. وینبغي تزوید الغرفة مع أقنعة الوجھ المتاح للفرد 

لمریض الرتداء طوال فترة التقییم وعملیة النقل. یجب تخزین لوازم التنظیف مثل رذاذ المطھرات في  ا
المستشفى أو المنادیل في كل غرفة تقییم لتنظیف وتطھیر أسطح الغرفة بعد إخالئھا من قبل الفرد  
المریض. إرشادات الرعایة الصحیة الحالیة لمركز السیطرة على األمراض ھنا: 

 nCoV/hcp/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
وكل غرفة تقییم سریریة على   ،یجب أن تحتوي كل مساحة سكنیة، وجمیع المناطق المشتركة للموظفین )8

مع الصابون والماء  والمناشف  غاسلباإلضافة إلى الم ،فرك الید القائم على الكحولمحلول إمدادات من 
 الورقیة. 

وینبغي الحفاظ على إمدادات معدات الوقایة الشخصیة (دروع الوجھ التي یمكن التخلص منھا، وأجھزة  )9

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html


والقفازات التي یمكن التخلص منھا) في كل مجال من  ردیة، واألN95التنفس التي یمكن التخلص منھا من 
 مجاالت التقییم السریري للسماح باالستجابة وتقییم األفراد الذین یصابون بالمرض.

ً لألفراد/المجموعات األسریة في   )10 ً قائما وینبغي أن یوفر نظام لرصد درجات الحرارة واألعراض تقییما
 منفصلة.الأماكنھم 

للمرافق الطبیة القریبة القدرة على إدارة تقییم وعالج المرضى (بما في ذلك غرف عزل  وینبغي أن تكون  )11
 العدوى العادیة المنقولة جواً)

وینبغي أن یكون الموقع آمناً ضد الوصول غیر المأذون بھ وأن یكون مناسباً إلنفاذ الحجر الصحي، إذا تم   )12
 سنھ.

 
 

 
 

 
 الطب في دكتوراه  بیل، مایكل                               

 جودة تعزیز مراكز شعبة مدیر، نائب              
 منھا والوقایة األمراض لمكافحة الصحیة الرعایة             
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	1) يفضل وجود أماكن منفصلة مع مرافق حمام منفصلة لكل فرد أو مجموعة عائلية.
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