
 

  4موجز اإلرشادات رقم  19-كوفید

 اإلجراءات التي تتخذھا صیدلیة المجتمع 
 

 المساحة المخصصة للعمالء

وذلك لتجنب لمس ھذه المنتجات من قبل أشخاص  ،بمفردھم اتقیید وصول العمالء إلى المنتجات واختیارھ نبغيی .1
 . فقط مالمستھا فعلى موظفي الصیدلیةعدة. 

 

 المنضدةعند 

 .عملیات التبادللكل محطة أو موقع على المنضدة وتجنب  ،مكنأما  ،د بتخصیص موظف واحقم . 1

 .األساسیة فقط عند المنضدة ضع اللوازم .2

 .مریضأو  كل عمیل خدمة بعد  وتعقیمھا تنظیف المنضدة .3

 .عمیل أو كل مریضخدمة بعد  الكحولي معقم الیدین ذات األساسین بواسطة الید  تنظیف .4

إلى منازلھم أو  وتوصیلھاااللكترونیة من خالل صفحة الصیدلیة  أدویتھمعلى طلب  ،نمكأما  ،ع المرضىیشجت .5
 .أماكن عملھم

 

 االجتماعي التباعد

 في أي وقت من األوقات. العمالء الذین یدخلون الصیدلیة  أو تحدید عدد المرضى .1

 .المریضعند خدمة ) تكون المسافة الفاصلة أكبرأن فضل مسافة ال تقل عن متر واحد (یُ . الحفاظ على 2

من أجل الحفاظ دفع  العملیة    تمامإواألدویة    وتسلیملجمع الوصفات الطبیة    ،إذا لزم األمر  ، معدات معینةیمكن استخدام    .3
 .على ھذه المسافة

 لتحدیدوضع عالمات على األرض واالنتظار، عند نصح المرضى بالحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد بینھم  .4
 .مكان وقوفھم

 

 زیارة الصیدلیةعند 

 .في الصیدلیة البقاء لمدة طویلةالعمالء بتجنب  أو نصح المرضى .1

. یجب أن یطلب ھؤالء بتجنب زیارة الصیدلیة  أمراض مصاحبة  الذین یعانونمسنین أو  الالعمالء  أو    نصح المرضى  .2
 .ھمعن نیابةمن أحد أفراد األسرة أو صدیق أو جار الذھاب إلى الصیدلیة ، مكنأما  ،المرضى



 

 

 

 

 خدمات واألنشطة الصیدالنیة في الصیدلیةبشأن التوصیات 

 عند إجراء اختبارات نقطة الرعایةاتخاذ تدابیر وقائیة إضافیة بما في ذلك ارتداء القناع الطبي أو القفازات  نبغي ی .1
الحقن، أو تقدیم   إعطاء  اللقاحات أو  تقدیمأو    قیاس ضغط الدم، والكولیسترول، وسكر الدم، واختبارات الحملك  السریریة

 . المریضبالمباشر  االحتكاكأي خدمات أخرى تتطلب 

  خدمات تقدیمتقوم الصیدلیة بتقیید أو التوقف عن  قد  ٬إذا كان المریض یعاني أعراض عدوى الجھاز التنفسي مثًال  .2
   الذي یعمل في الصیدلیة.  فریقالخطًرا على صحة  تشكلفي حال  كھذه

 

 فریق الذي یعمل في الصیدلیةبشأن التوصیات 

صباحیة   نوبات  على سبیل المثال(  ،مكنأ  ما  ،م الفریق إلى نوباتة، قسّ یالصیدلالمتعلقة بنشطة  األلضمان استمراریة    .1
احتكاك فریق النوبة األولى بفریق تأكد من عدم  و  ،بین النوبتین لتنظیفھالفترة قصیرة  صیدلیة  . وأغلق ال) وأخرى مسائیة

 النوبة الثانیة عند تبدیل النوبات.

  مھام أن یؤدوا الویفضل  الطبیة المناعي استخدام األقنعة یعانون ضعف في جھازھمیجب على الموظفین الذین  .2
 .نظافة الیدینبشأن  التدابیر تعزیز نبغيیكما . اإلداریة

 .الطبیة باستمرار على الموظفین تغییر المعاطف نبغيی .3

 .مثل األساور والساعات والخواتم "كسسواراتاأل"تجنب ارتداء  .4

 ھا قبل ارتداء القناع وبعد خلعھ كلما كان ذلك ضروریَّا.  عقیموتالیدین تنظیف  نبغيی. 5

 

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

تستند ھذه الوثیقة إلى األدلة والتوصیات المتاحة لمنظمات حسنة السمعة في وقت النشر. سیتم تحدیثھا عندما تصبح المعلومات 
 .  2020آذار 26الجدیدة متوفرة. 

 

 :ترجمة

 


