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 الخدمة واستمراریة للجمیع السالمة ضمان: الصیدلیة والمرافق العملیات
 

 صیدليالمھني/إدارة الإشراف 

من قبل صیدلي ثاٍن قد ینتمي   الصیدلیة إدارة توليفي الصیدلیة، یمكن دلي الُمدیر على ضمان وجوده في حالة عدم قدرة الصی
 .موظفي الصیدلیة طاقمأو ال ینتمي إلى 

 

 ساعات العمل

في حالة عدم قدرة الصیدلیة على ضمان ساعات العمل العادیة بسبب عدم توافر الموظفین، یجب عرض ساعات العمل الجدیدة 
 .خارج الصیدلیة على األقل  في مكان مرئي

 

 المرضى/الزبائن خدمة

األدویة والخدمات للمجتمعات التي توجد فیھا صیدلیة واحدة فقط، یجب تقلیل االتصال ید زوتمن أجل ضمان استمراریة 
نافذة صغیرة على الواجھة أو الباب، مثل تلك التي غالبًا ما تستخدم في   عبربالمرضى/العمالء من خالل صرف األدویة 

. كما ینصح الصیدلیات بشكل عام بتوزیع األدویة من خالل ھذه النافذة كلما كان ذلك ضروریًا لتقلیل االتصال للیلیةاخدمات ال
 مع ضمان استمراریة الخدمة.

، ووضع عالمات على األرض لإلشارة األدویة صرفمنطقة  و أمامیمكن أیًضا وضع درع بالستیكي شفاف على المنضدة أ
 .بین العمالء والموظفین للفصل مترینأو  مترإلى مسافة 

عند أي من ھذه التدابیر، یجب على المرضى/العمالء عدم دخول الصیدلیة وینصح الصیادلة باستخدام  تعذر تطبیقفي حال 
 .معدات الوقایة الفردیة المناسبة الحاجة

االحتفاظ بمسافة  علیھم  كماداخل الصیدلیة، یجب على المرضى/العمالء االنتظار خارج الصیدلیة.  التجمعاتأجل تجنب  من
 .بینھم أثناء االنتظار ینإلى متر متر

 

 تورید األدویة

الصیدلیة (أو على األقل المناطق غیر العامة  إلى الموزعكلما أمكن، یجب أن یتم تسلیم األدویة إلى الصیدلیات دون أن یدخل 
 ة.یداخل مرافق الصیدلالتي یستخدمھا موزعو الجملة لتوصیل األدویة یجب تنظیفھا وتطھیرھا قبل أخذھا  علبفي الصیدلیة). ال

 

 المنازل إلى األدویة توصیل

الصغیرة حیث قد تكون الصیدلیات األخرى  قرىال، وخاصة في مجتمعالمناسب لألدویة للمرضى وال التزوید من أجل ضمان 
تقدیم ھذه الخدمة على مغلقة، یمكن للصیدلیات المفتوحة تنظیم توصیل األدویة إلى المنزل. یتم تشجیع الصیدلیات القادرة على 

 خطورةل، والذین ینتمون إلى مجموعة عالیة االمنزلیةالحجر الصحي أو العزلة    القیام بذلك، خاصة بالنسبة للمرضى الذین ھم في
 .ذوي الحركة المحدودة أو



 

تجنب أي اتصال مباشر مع المریض وممتلكاتھ. یمكن  توصیلفي حالة التوصیل إلى المنزل، یجب على الشخص الذي یقوم بال
شخص المسؤول عن الترك األدویة والعناصر األخرى خارج باب المریض/العمیل أو في مكان آخر محدد، ویجب أن یحافظ 

 جمع األدویة من قبل المریض أو الشخص المصرح لھ. مع التأكد بصریًا منمترین  إلى متر منعلى مسافة آمنة  التسلیم

 

 www.fip.org/coronavirusوثیقة التوجیھ الكاملة على  للحصول على التفاصیل والمراجع الداعمة، راجع

وفرة.  تستند ھذه الوثیقة إلى األدلة والتوصیات المتاحة لمنظمات حسنة السمعة في وقت النشر. سیتم تحدیثھا عندما تصبح المعلومات الجدیدة مت
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