
  2موجز اإلرشادات رقم  19-كوفید

 إجراءات صیدلیات المجتمع واستشارات المرضى
 

، أصبحت العدوى القائمة على المجتمع المحلي الشكل الرئیسي النتقال المرض.  إن السفر من المناطق الموبوءة ال دولفي العدید من ال .1
فیھا حاالت قلیلة أو التي ال زالت في المرحلة األولیة من تفشي المرض، لكنھ قد ال یكون  یزال معیاًرا تقییمیًا مھًما في البلدان التي ُسجلت 

 .معیاًرا مناسبًا في البلدان التي تنتقل فیھا العدوى المجتمعیة

الحذر مع . بما أن العدوى یمكن أن تنتقل من المرضى الذین لم تظھر علیھم أي أعراض أو قبل ظھور األعراض، فمن المستحسن توخي 2
 جمیع العمالء والمرضى الذین یدخلون الصیدلیة. 

 

 اإلجراءات المعاییر

ما من أعراض (سعال، حّمى أو 
 ضیق في التنفس)

 و

ما من احتكاك مؤخراً مع حاالت 
ما و 19-كوفید بمؤكدة أو مشبوھة 

من سجل سفر قریب المدى إلى 
 األماكن الموبوءة

 طمأنة الشخص •
 اإلجراءات الوقائیةالتشدید على  •
 زالتوصیة بالتباعد االجتماعي والحج •

المنزلي وتجنب السفر غیر 
ً (الضروري  بقدر ) داخلیاً وخارجیا

 اإلمكان

تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •
 ) مكتوبة و/أوشفھیة (أدلة 

أعراض (سعال، حّمى أو وجود 
 ضیق في التنفس)

 و

ما من احتكاك مؤخراً مع حاالت 
ما و 19-كوفید بمؤكدة أو مشبوھة 

من سجل سفر قریب المدى إلى 
  األماكن الموبوءة

 طمأنة الشخص •
 19-كوفید ب إبالغھ بأّن خطر اإلصابة •

 قد یكون موجوداً 
في غرفة  إذا أمكن، عزل المریض •

 منفصلة 
•  ً  االمتناع عن فحص المریض جسدیا
تعزیز إجراءات الحمایة الذاتیة بما  •

تنفسي مناسب  قناعفي ذلك استخدام 
نظارات مع ارتداء القفازات وال

 قایةالو
من  للحد  التركیز على التدابیر الوقائیة •

أي تناقل إضافي بما في ذلك استخدام 
 المریض لقناع الوجھ

  الصارم التوصیة بالتباعد االجتماعي •
ن)، (بما في ذلك العائلة والمقربو

والحجر المنزلي وتجنب كل أنواع 
 14السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 

 یوماً على األقل
الفئات األكثر  بالنسبة إلى األفراد من  •

، النصح باالتصال عرضة للخطر
على رقم طوارئ أو رقم ساخن أو 

االتصال بمرفق صحي لالختبار 
 والرعایة والعالج والمتابعة

تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •
 ) شفھیة و/أو مكتوبة(أدلة 

تطھیر أي مناطق وأسطح یحتمل أن  •
 تكون موبوءة

 
 



حّمى أو سعال، (ما من أعراض 
 )ضیق في التنفس

 و

احتكاك مؤخراً مع حصول 
-كوفید بحاالت مؤكدة أو مشبوھة 

سفر قریب المدى إلى أو /و 19
 األماكن الموبوءة

 طمأنة الشخص •
 19-كوفید ب إبالغھ بأّن خطر اإلصابة •

 قد یكون موجوداً 
التوصیة بالتباعد االجتماعي،   •

والحجر المنزلي وتجنب كل أنواع 
 14السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 

 یوماً على األقل
تصاالت  اتاریخ  عقبالتوصیة بت •

 الشخص 
 

في حال ظھرت األعراض في األیام   •
األربعة عشر بعد االحتكاك بشخص 

مشبوه أو مؤكد اإلصابة، االتصال 
على رقم طوارئ أو رقم ساخن 

 واتباع التعلیمات المناسبة
تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •

 ) شفھیة و/أو مكتوبة(أدلة 
 

حّمى أو سعال، (وجود أعراض 
 )ضیق في التنفس

 و

احتكاك مؤخراً مع حصول 
-كوفید بحاالت مؤكدة أو مشبوھة 

سفر قریب المدى إلى أو /و 19
  األماكن الموبوءة

 طمأنة الشخص •
 19-كوفید ب إبالغھ بأّن خطر اإلصابة •

 قد یكون موجوداً 
في غرفة  إذا أمكن، عزل المریض •

 منفصلة 
•  ً  االمتناع عن فحص المریض جسدیا
بما إجراءات الحمایة الذاتیة تعزیز  •

تنفسي مناسب  قناعفي ذلك استخدام 
نظارات مع ارتداء القفازات وال

 الوقایة
من  للحد  التركیز على التدابیر الوقائیة

أي تناقل إضافي بما في ذلك استخدام 
  المریض لقناع الوجھ

  الصارم التوصیة بالتباعد االجتماعي •
(بما في ذلك العائلة والمقربون)، 

الحجر المنزلي وتجنب كل أنواع و
 14السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 

 یوماً على األقل
الفئات األكثر  بالنسبة إلى األفراد من  •

، النصح باالتصال عرضة للخطر
على رقم طوارئ أو رقم ساخن أو 

االتصال بمرفق صحي لالختبار 
 والرعایة والعالج والمتابعة

تقدیم معلومات ونصائح مبنیة على  •
 ) شفھیة و/أو مكتوبة(أدلة 

تطھیر أي مناطق وأسطح یحتمل أن  •
 تكون موبوءة
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