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 واالستجابة ستعداداال

 :(nCoV-2019) فيروس كورونا المستجدل

 قائمة مرجعية لمراكز عمل األمم المتحدة
 

 

 خلفية
 

 

  ( الصحيةُشعبة الرعاية ) "DHMOSH" تينتها ُشعبة إدارة الرعاية الصحية والسالمة والصحة المهنيأعدالتي هذه المرجعية االستعداد قائمة  توف ِّر

 فيروس كورونا المستجد يةشِّ فالواالستجابة  ستعدادلحد األدنى من العناصر األساسية لالمخططا لجميع مراكز العمل التابعة لألمم المتحدة من أجل 

(2019-nCoV). 

 

وجد لديها بالفعل لمراكز العمل التي تويمكن . هاوتنفذ قائمة االستعداد المرجعية هذهستعرض أن تع مراكز العمل على مستوى العالم جميل وينبغي

ن بعض  أ)يرجى مالحظة ستخدم هذه القائمة المرجعية لتقييم واستكمال خطتها الحالية. أن تمحدَّدة  واالستجابة ألمراض ستعداداللخطتها الخاصة 

 (.لديكمخدمات طبية تابعة لألمم المتحدة ، تبعا لوجود أو عدم وجود كمال تنطبق على مركز عمل العناصر قد تنطبق أو

 

ذه القائمة وفقا للخطط والتوجيهات أن تستعرض ه  ،أم المحلي  على المستوى ال  فاشيةال  ههذ  حدثت  سواء،  ينبغي لجميع مراكز العمل على نطاق العالمو

 .health@un.org-public-dhmosh-dosالصحية المحلية. وبالنسبة الستفساراتكم، يرجى االتصال بالموقع الشبكي  الصادرة من سلطاتكم

 

  

mailto:dos-dhmosh-public-health@un.org
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 فيروس كورونا المستجد  فاشية الوضع الحالي لالعمل ب بار المسؤولين في مركز ك حاطة ينبغي إ  

 . ستعدادال الالزمة لالموارد  من متطلباتالعلى نطاق العالم، ونتائجه المحتملة، و

   ______ استُكمل في 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

 المكتب  مثل ذوي الصلة ) ضمان وجود نُظم للتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة والشركاء

 لمنظمة الصحة العالمية، والحكومة الوطنية، والسلطات الصحية(.  القطري

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

 عقد اجتماع أو تشكيل لجنة رسمية معنية القطري لألمم المتحدة أو البعثة التابعة لها  مكتب  لينبغي ل

، أو  فاشيةإدارة المن أجل ( إدارة األزماتفريق إدارة األمن/فريق  ، أوما شابه ذلك )مثلفاشيةبال

  عقدها فيما بعد إذا اقتضى األمر.

  ______استُكمل في 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

  أقل   بواسطة عددينبغي لجميع المكاتب وضع خطة لمواصلة العمل تسمح بأداء وظائف حرجة

 من الموظفين.

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

 كون لدى المرفق الصحي التابع لألمم المتحدة خطة لمواصلة العمل  إذا اقتضى األمر، أن ت   ،ينبغي

 الموظفين الطبيين.  قليل منتسمح بأداء وظائف حرجة بعدد 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

 ال ينطبق 

فة
ظا

لن
ا

ية 
ص

خ
ش

ال
 

 فيروس   فاشية استراتيجيات الوقاية من على وعي ب  يجب أن يكون جميع موظفي األمم المتحدة

الجهاز التنفسي )مثل   التخلص من إفرازات ، وآداباليدين، بما في ذلك نظافة كورونا المستجد

تغطية األنف والفم عند السعال والعطس(، واالبتعاد عن التزاحم )بمسافة ال تقل عن ثالثة أقدام 

، وعدم مغادرة المنزل في  االبتعاد عن المرضى أو متر(، ووضع عالمات وإرشادات تحث على

التابعين لألمم المتحدة العمل  الصحية ينبغي لموظفي الخدمات ،وعند االقتضاء حالة المرض.

بنشاط لتثقيف وتوعية موظفي األمم المتحدة. ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الموقع  

 .ncov-2019-coronavirus-https://hr.un.org/page/novelالشبكي 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

حة
اف

مك
 

ى
و
عد

ال
 

 تدابير البعوا وا ويت  أن يعُ ن لألمم المتحدة ي التابعالخدمات الصحية  يموظفلعند االقتضاء،  ،ينبغي

 المعتادةاالحتياطات دائما وبشكل روتيني أن ينفذوا ، وكافحتهالمناسبة للوقاية من العدوى وما

مكافحة  محددة لالمريض. ولمزيد من المعلومات عن االحتياطات ال  حالة  بغض النظر عن تشخيص

الرجوع إلى الموقع الشبكي  رجى، ي فيروس كورونا المستجد

-and-prevention-detail/infection-https://www.who.int/publications

-is-infection-)ncov(-scoronaviru-novel-when-care-health-during-control

20200125-suspected . 

 راشف شتنظيف وتطهير البيئة، بما في ذلك الالخاصة بمعدات  توصياتينبغي االلتزام بال  

 واألواني.  

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

 ال ينطبق 

  يعودوا إلى العمل إال   بأال   فاشية العائدين من مناطق اليجب أن يُنصح جميع موظفي األمم المتحدة  

هم نصحوا  . وينبغي أن يُ ذات صلة بالفيروس  تماما من أي عالمات أو أعراض   عند التأكد من ُخلو 

السفر، والتماس الرعاية الطبية في حالة ظهور    العودة من  يوما بعد  14بمراقبة صحتهم يوميا لمدة  

 .  بالفيروس ذات صلة أي عالمات أو أعراض

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

 

https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
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  المرونة فيما يتعلق بترتيبات العمل لى توخي عتشجيع موظفي ومديري الموارد البشرية يتعين

عن بُعد في حالة رغبة الموظفين الذين ال يعانون من أعراض، ويفضلون العزل الذاتي والعمل  

 يوما بعد السفر.  14من المنزل لمدة 

 إلى مكان العمل إذا ظهرت   التوجه نزل وعدم يجب نصح جميع األفراد المرضى بالبقاء في الم

  بعد عند خلوهم من األعراض و/أو  يعودوا إلى العمل إال   أال   . ويجب الفيروس عليهم أعراض

 مختص. الطبيب ال  موافقة

ت
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مع
ال 
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و
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ش
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  التابعين لألمم المتحدة استعراض معدات الوقاية الشخصية   الخدمات الصحيةينبغي لموظفي

دائها ت ار ىوالتدرب علوالتعود عليها  ، فيروس كورونا المستجدإحدى فاشيات دارة إل الالزمة

  الموقع الشبكي  إلىرجى الرجوع ي  ،ولمزيد من المعلومات .وخلعها

-and-prevention-detail/infection-https://www.who.int/publications

-is-infection-)ncov(-coronavirus-novel-when-arec-health-during-control

20200125-suspected . 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

 ال ينطبق 

   من الفئات الشديدة الخطورة على االستخدام    اعتبرواالتأكد من تدريب موظفي األمم المتحدة الذين

هؤالء    حصولامها. وضمان  ستخدبعد ا  والتخلص من معدات الوقاية الشخصية  ،الصحيح لألقنعة

 .  لهم رهاي على معدات الوقاية الشخصية الالزمة، وتوف الموظفين

 يرجى مالحظة أنه  ، التنفسي ذات صلة بالجهاز بالنسبة لألفراد الذين ال يعانون من أعراض

يلزم وجود قناع طبي، حيث أنه ال يوجد دليل على فائدته لحماية األشخاص غير المرضى.   ال

ومع ذلك، فقد يتم ارتداء األقنعة في بعض البلدان وفقا للعادات الثقافية المحلية. وعند استخدام 

والتخلص منها،   زالتهاإتأكد من اتباع أفضل الممارسات بشأن كيفية ارتدائها ويرجى الاألقنعة، 

 يرجى الرجوع إلى الموقع الشبكي  وإجراءات النظافة الشخصية بعد اإلزالة.

-masks-of-seu-the-on-detail/advice-https://www.who.int/publications

-the-in-settings-care-health-in-and-care-home-during-community-the

outbreak-ncov(-)2019-coronavirus-novel-the-of-context. 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

فر
س

ال
 

  فيروس كورونا   فاشيةل جميع الرحالت واالجتماعات غير الضرورية في مناطق ي جأت يتعين

وفقا إلرشادات السفر التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وُشعبة الرعاية الصحية.   المستجد

وينبغي تزويد المسافرين بكافة إرشادات السفر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وُشعبة  

https://www.who.int/ith/2020-27-ي  لرجوع إلى الموقع الشبكيرجى ا.  الرعاية الصحية

01-coronavirus/en-new-by-caused-Pneumonia-of-outbreak/ الموقع الشبكيو 

ncov-2019-coronavirus-https://hr.un.org/page/novel . 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

   ينبغي أن يُنصح جميع موظفي األمم المتحدة بمراجعة سفارة أو قنصلية أو إدارة الصحة في بلد

ما ينبغي مطالبتهم الصحية المحلية قبل السفر وأثناء السفر. ك اإلرشادات المقصد، ومتابعة 

 من قِّبل السلطات المحلية.  اتخاذهالفحص يتم بااللتزام بأي إجراءات خاصة با

 استُكمل في ____ __ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:
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  تلبية  على  الخارجية  النظم الطبية  و،  ، حسب االقتضاءالداخلية  ية نظم الطب لتقييم قدرة كل من اتعين  ي

، وتحديد اإلجراءات الالزمة لسد  فيروس كورونا المستجد فاشية االحتياجات المتوقعة خالل 

ومقدمي الرعاية للمرضى الخارجيين والرعاية    الدعم التي سبق تحديدهاالثغرات. وبالنسبة لمرافق  

إعداد اتفاقات تعاقدية عند الضرورة، ووضع بروتوكوالت خاصة  تعين  الصحية في المستشفيات، ي 

 . االقتضاءحسب   ،تسمح لموظفي األمم المتحدة باستخدام هذه المرافق

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

  ُالتقنية إلرشادات  باالتابعون لألمم المتحدة في مراكز العمل    الخدمات الصحية  موظفولم   ينبغي أن ي

، بما االقتضاءحسب  فيروس كورونا المستجد فاشيةبشأن منظمة الصحة العالمية الصادرة عن 

السريرية، ومتابعة التطورات الجديدة في مجال التطعيم   لمعالجةذلك تشخيص الحاالت، وافي 

الرجوع إلى الموقع الشبكي  ىرجوالعالج. ولمزيد من المعلومات، ي 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 :تاريخ االستكمال المتوقع 

 ال ينطبق 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov
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-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel

2019 /guidance-technical . 

 خاصة  صد فترة ر متحدة والموجود في مركز العمل تحديدينبغي للمرفق الصحي التابع لألمم ال  

، وذلك بالتنسيق مع فيروس كورونا المستجدباإلصابة ب   فيما يتعلق  حاالت االشتباهلمتابعة    دللتحدي 

 السلطات الصحية المحلية ومستشفيات اإلحالة. وينبغي متابعة هذه الخطط بصورة دورية.  

 التابعين لألمم المتحدة معرفة كيفية إدارة الرعاية   يجب على جميع موظفي الخدمات الصحية

لحاالت  سيما ا الالداعمة بالنسبة لحاالت االشتباه في اإلصابة بالفيروس والحاالت المؤكدة، و

 التي تنطوي على مضاعفات. 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 :تاريخ االستكمال المتوقع 

 ال ينطبق 

 بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية، من وجود آلية للمراقبة لتحديد وإدارة حاالت  ،  التأكد  يجب

  الموقع الشبكي يرجى الرجوع إلى  اإلصابة واإلبالغ عنها. 

-definitions-case-detail/surveillance-https://www.who.int/publications

)ncov(-coronavirus-novel-with-infection-human-for  منظمة   ما يتعلق بتعاريففي

 إبالغ أي حاالت إصابة تم تحديدها للموقع الشبكيالصحة العالمية. وينبغي 

health@un.org-public-dhmosh-dos وللسلطات الصحية المحلية ، 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 المتوقع: تاريخ االستكمال 

 

 بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية، من وجود بروتوكول خاص بكيفية إدارة  ، يجب التأكد

في مكان العمل. وينبغي إطالع المحتملين    هممخالطي و  فيروس كورونا المستجدب لمصابين  احاالت  

 الموظفين على هذه البروتوكوالت.  

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 :تاريخ االستكمال المتوقع 

ا  
نز
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إلن
ا
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سم
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ا
 

 لموظفي األمم   الموسمية للتطعيم ضد اإلنفلونزاالسنوي برنامج التشجيع وتيسير مواصلة  يتعين

 المتحدة ومن يعولونهم. 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 :تاريخ االستكمال المتوقع 

م 
از

و
لل
ا

ية
ص

خ
ش

ال
 

   ،ينبغي تشجيع موظفي األمم المتحدة على شراء لوازمهم الخاصة من أدوية خفض الحرارة

 ، واألقنعة حسب الحاجة. اليدينومنظفات 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 :تاريخ االستكمال المتوقع 

ية
ع

و
لت

ا
 

ب 
ري

تد
وال

 

  فاشية ل الحالة الراهنةيجب إطالع جميع موظفي األمم المتحدة الموجودين في مركز العمل على  

 البعثة التابعةأو ألمم المتحدة ل المكتب القطريفي  ستعداد، وأنشطة االفيروس كورونا المستجد

حسب الضرورة، بما في ذلك ترتيبات الرعاية الصحية المحلية للموظفين المرضى،  لها

الموقع الشبكي   يرجى الرجوع إلىومعلومات الوقاية العامة لجميع الموظفين. 

covn-2019-coronavirus-https://hr.un.org/page/novel . 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 :تاريخ االستكمال المتوقع 

  مبادرات التجهيز مواد العرض التي يمكن استخدامها في جلسات اإلحاطة وأثناء مسبقا يتعين

 األخرى.  اإلعالمية

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

 :تاريخ االستكمال المتوقع 

  ،ة من موظفي األمم المتحدة  ، توفير التدريب المتخصص لفئات محدداللزومعند يتعين

، وعمال النظافة في المرافق الصحية، وموظفي األمن، الخدمات الصحية موظفي )مثل

 وغيرهم(.

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

  لموظفي األمم المتحدةلدعم النفسي وضع خطة خاصة بايتعين . 

 استُكمل في  ______ 

 جاري العمل 

 لم يبدأ 

  تاريخ االستكمال

 المتوقع:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)
https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)
mailto:dos-dhmosh-public-health@un.org
https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov
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 لديكم. ستعدادتقييما ذاتيا لحالة اال بوصفهاينبغي استكمال هذه القائمة المرجعية 

 

 

 _________________________________________________________________________________تاريخ التقديم: 

مالجهة الاسم    __________________________________________________________________اإللكتروني:    هابريدة ومقد ِّ

 _________________________________________________________________________________ مركز العمل:

 ____________________________________________________________________________________ المنظمة:

 


