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شكر وتقدير

اضطلعــت كارينــا فرييـرا  -بورخيــس ،مديــرة برنامــج الكحــول واملخــدرات غــر املرشوعــة والصحــة
يف الســجون ،مكتــب منظمــة الصحــة العامليــة اإلقليمــي ألوروبــا ،بأعامل التنســيق املتعلقــة بإعداد
هــذه الوثيقــة ،وشــاركت أيضـاً يف الفريــق األســايس الــذي تــوىل وضــع هــذا املنشــور .وطُـ ّور العمــل
تحــت قيــادة الدكتــور جــواو بريــدا ،رئيــس املكتــب األورويب ملنظمــة الصحــة العامليــة للوقايــة
مــن األمـراض غــر املعديــة ومكافحتهــا ،وبالتشــاور مــع الفريــق املعنــي بــإدارة الحــوادث التابــع
لربنامــج الطــوارئ الصحيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة ،ومكتــب منظمــة الصحــة العامليــة اإلقليمــي
ألوروبــا ،ومقــر منظمــة الصحــة العامليــة يف جنيــف بســويرسا.
ووردت مســاهامت مــن مســعود دارا ،منســق ،األمــراض املعديــة ،شــعبة الطــوارئ الصحيــة
واألمــراض املعديــة يف مكتــب منظمــة الصحــة العامليــة اإلقليمــي ألوروبــا؛ وجيفــري جيلــرت،
 ،IMT_COVID-19إدارة املعلومــات ،منظمــة الصحــة العامليــة ،بكــن ،الصــن؛ وفيليبــا ألفيــس دا
كوســتا ،املكتــب األورويب ملنظمــة الصحــة العامليــة للوقايــة مــن األمـراض غــر املعديــة ومكافحتهــا؛
وفهمــي حنــا ،إدارة الصحــة النفســية وتعاطــي املــواد ،مقــر منظمــة الصحــة العامليــة؛ وكانوكبــورن
كاوجــاورون ،برنامــج الصحــة والهجــرة ،مقــر منظمــة الصحــة العامليــة؛ وترييـزا زكريــا ،وإليزابيــث
أرمســرونج بانكروفــت ،ورودي كونينكــس ،وأديلهيــد مارشــانغ ،وماريــا فــان كريخــوف ،برنامــج
الطــوارئ الصحيــة ،مقــر منظمــة الصحــة العامليــة.
وتعــرب منظمــة الصحــة العامليــة عــن امتنانهــا العميــق للخـراء التاليــة أســاؤهم ،الذيــن شــكلوا
الفريــق األســايس املعنــي بإعــداد هــذا املنشــور (حســب الرتتيــب األبجــدي):
•إيامون أومور ،القائد الوطني لقطاع الصحة والعدالة ،وكالة الصحة العامة يف انجلرتا ،ومدير
مركز اململكة املتحدة التعاوين لربنامج منظمة الصحة العاملية املعني بالصحة يف السجون.
•دانيال لوبيز أكونيا ،الكلية األندلسية للصحة العامة ،غرناطة ،إسبانيا.
•ستيفان إنجيست ،الوزارة االتحادية للشؤون الداخلية ،املكتب االتحادي للصحة العامة ،إدارة
األمراض السارية ،سويرسا.
•سونيتا ستوروب-توفت ،أخصائية يف الصحة العامة ،وكالة الصحة العامة يف إنجلرتا ،ومركز
اململكة املتحدة التعاوين لربنامج منظمة الصحة العاملية املعني بالصحة يف السجون.
•الرا تافويش ،كبرية الباحثني يف الصحة العامة ،جامعة بيزا ،إيطاليا.
•مارك ليهامن ،مستشار طبي ،وزارة العدل ،والية برلني ،برلني ،أملانيا.
وتعــرب منظمــة الصحــة العامليــة أيضـاً عــن امتنانهــا للنظـرات الثاقبــة واملســاهامت التــي قدمهــا
اآلتيــة أســاؤهم الذيــن اســتعرضوا املنشــور:
إيلينــا لوكلــر ،منســقة برنامــج الرعايــة الصحيــة يف الســجون ،وحــدة الصحــة ،برنامــج املســاعدة،
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،جنيــف ،ســويرسا.
إيريــكا دوفــال ،األمـراض املنقولــة بالهــواء واألمـراض املنقولــة بالــدم واألمـراض املنقولــة جنســياً،
 ،DPRاملركــز األورويب للوقايــة مــن األم ـراض ومكافحتهــا.
هانز وولف ،دائرة طب السجون ،مستشفيات جنيف الجامعية ،سويرسا.
فــادي مــروة ،رئيــس فــرع ،الوحــدة الصحيــة ،مستشــفى مونبولييــه الجامعــي ،فرنســا ،ورئيــس
منظمــة «( »Health Without Barriersصحــة دون عوائــق).
غــاري فورســت ،رئيــس تنفيــذي ،شــبكة العدالــة والصحــة والصحــة النفســية املرتبطــة باألدلــة
الجنائيــة ،أس ـراليا.
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هانــا هيمينيك-ســالني ،الطبيبــة الرئيســية يف دوائــر الخدمــات املقدمــة للمــرىض الخارجيــن،
الخدمــات الصحيــة املقدمــة للســجناء ،املعهــد الوطنــي للصحــة والرعايــة ،فنلنــدا.
لوران جيتاز ،قسم صحة السجون ،مستشفيات جنيف الجامعية ،سويرسا.
ميشــيل ويسـرا ،مستشــار طبي( »Dienst Justitiële Inrichtinge« ،وكالة مؤسســات الســجون)،
هولندا.
روجــرو جوليــاين وروبرتــو رانيــري ،دائــرة األم ـراض املعديــة ،نظــام صحــة الســجون ،مستشــفى
ســان باولــو الجامعــي ،ميالنــو ،إيطاليــا.
روبــرت ب.جريفينجــر ،أســتاذ الصحــة والعدالــة الجنائيــة ،كليــة جــون جــاي للعدالــة الجنائيــة،
نيويــورك ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
روبــرت تشــارلز باترســون ،الرعايــة الصحيــة يف الســجون ،وحــدة الصحــة ،برنامــج املســاعدة،
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،جنيــف ،ســويرسا.
روبرتــو مونــاركا ،أخصــايئ يف األم ـراض املعديــة ،ســجن فيتريبــو املشــدد الحراســة ،رئيــس اإلدارة
اإلقليميــة لألم ـراض املعديــة ،فيرتبــو ،إيطاليــا.
فيليــب ميســر ،قســم العدالــة ،شــعبة العمليــات ،مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات
والجرميــة.
كلوديــا بــاروين ،قســم العدالــة ،شــعبة العمليــات ،مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات
والجرميــة.
ســفني فايفــر ،قســم العدالــة ،شــعبة العمليــات ،مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات
والجرميــة.
تـرايس فالناغــان ،مديــرة ،شــبكة العدالــة والصحــة والصحــة النفســية املرتبطــة باألدلــة الجنائيــة،
أسـراليا.
وقدمــت الصــور وزارة الصحــة يف قريغيزســتان .وقــد أخــذت مــن عمليــة محــاكاة وأُدرجــت بإذنهــا
ألغـراض التوضيــح فقــط.
و ُوضع هذا املنشور مبساعدة مالية قدمتها وزارة الشؤون االجتامعية والصحة الفنلندية.
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1.1مقدمة

قــد يكــون األشــخاص املحرومــون مــن حريتهــم ،مثــل الســجناء ونــزالء أماكــن االحتجــاز األخــرى،1
أكــر عرضــة لإلصابــة مبــرض فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19 -مقارنــة بعامة الســكان بســبب
ظــروف العــزل التــي يعيشــون فيهــا ســوياً لف ـرات طويلــة .وعــاوة عــى ذلــك ،تُظهــر التجربــة
أن الســجون ومراكــز االحتجــاز واألماكــن املامثلــة التــي يشــتد فيهــا االكتظــاظ قــد تشــكل مصــدرا ً
للعــدوى والتســاع نطــاق األمـراض املعديــة وانتشــارها داخــل الســجون وخارجهــا .ولذلــك يُنظــر
إىل الصحــة يف الســجون عمومـاً عــى أنهــا مســألة مــن مســائل الصحــة العامــة .ويشــكل التصــدي
لكوفيــد 19 -يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى تحديـاً مــن نــوع خــاص يتطلــب اعتــاد نهــج
عــى صعيــد الحكومــة ككل واملجتمــع ككل ،وذلــك لألســباب التاليــة:3،2
1.1ينطــوي انتشــار مســببات األمـراض املعديــة التــي تؤثــر عــى املجتمــع املحــي ككل عــى
خطــر إدخــال العامــل املعــدي إىل الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى؛ ومــن املحتمــل أن
يفاقــم خطــر انتقــال املــرض بشــكل رسيــع داخــل الســجون أو أماكــن االحتجــاز األخــرى
مــن األثــر املرتتــب عــى الوبــاء ،مــا يضاعــف برسعــة مــن عــدد األشــخاص املصابــن.
2.2قــد تفشــل الجهــود املبذولــة ملكافحــة كوفيــد 19 -يف املجتمــع املحــي يف غيــاب تدابــر
الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا ،واالختبــارات وســبل العــاج والرعايــة املناســبة يف
الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى أيض ـاً.
3.3تقــع مســؤولية توفــر الرعايــة الصحيــة يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى ،يف العديــد
مــن البلــدان ،عــى عاتــق وزارة العــدل /الداخليــة .وعــى الرغــم مــن أن وزارة الصحــة
متثــل الجهــة التــي تتــوىل هــذه املســؤولية ،فــإن التنســيق والتعــاون بــن قطاعــي الصحــة
والعــدل مهــان للغايــة لحاميــة صحــة األشــخاص املودعــن يف الســجون وأماكــن االحتجــاز
األخــرى واملجتمــع املحــي األعــم.
4.4يحــرم األشــخاص املودعــون يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى بالفعــل مــن حريتهــم
وقــد يتفاعلــون بشــكل مختلــف مــع التدابــر التقييديــة الجديــدة املفروضــة عليهــم.

 1تشمل أماكن االحتجاز ،باملعنى املقصود يف هذه املبادئ التوجيهية ،السجون ومراكز االحتجاز العقابية ومراكز ترحيل املهاجرين.
2019 Novel Coronavirus (2019-nCOV): Strategic Preparedness and Response Plan.
2
جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf?sfvrsn=7ff55ec0_4&download=true).
Good governance for prison health in the 21st century: a policy brief on the organization of prison health.
3
كوبنهاجن :مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي ألوروبا/فيينا :مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية؛ 2013
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the21st-century.pdf).
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2.2األساس املنطقي

قــد يكــون األشــخاص املحرومــون مــن حريتهــم ،مثــل الســجناء ،أكــر عرضــة لألمـراض والحــاالت
املرضيــة .وبوجــه عــام ،يعنــي الحرمــان مــن الحريــة يف حــ ّد ذاتــه أن األشــخاص املودعــن يف
الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى يعيشــون عــى مقربــة شــديدة مــن بعضهــم البعــض ،مــا
يزيــد مــن خطــر انتقــال مســببات األمـراض ،مثــل كوفيــد ،19 -مــن شــخص إىل آخــر وعــن طريــق
القطــرات .وباإلضافــة إىل الخصائــص الدميوغرافيــة ،فعــادة مــا تكــون معانــاة الســجناء مــن
عــبء املــرض والظــروف الصحيــة الســيئة أشــد مــن معانــاة عامــة الســكان ،وكثـرا ً مــا يواجهــون
مخاطــر أكــر بســبب التدخــن ،وقلــة النظافــة الصحيــة ،وضعــف الجهــاز املناعــي الناجــم عــن
اإلجهــاد أو ســوء التغذيــة أو انتشــار األمـراض املوجــودة ،مثــل الفريوســات املنقولــة بالــدم والســل
واالضطرابــات الناجمــة عــن تعاطــي املخــدرات.

وشــهد تفــي مــرض كوفيــد ،19 -الــذي اكتشــف ألول مــرة يف ووهــان بالصــن يف كانــون األول/
ديســمرب  ،2019تطــورا ً رسيع ـاً .ويف  30كانــون الثــاين /ينايــر  ،2020أعلــن املديــر العــام ملنظمــة
الصحــة العامليــة أن التفــي الحــايل شــكل حالــة طــوارئ صحيــة عامـــة ذات أهميـــة دوليـــة ،ويف
 12آذار /مارس  ،2020أُعلن تفيش كوفيد 19 -جائحة.4
ويف هــذه الظــروف ،يشــكل منــع انتقــال الفــروس إىل الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى عامـ ًا
أساســياً لتجنــب العــدوى والتفشــيات الخطــرة أو الحــد مــن انتشــارها يف هــذه األماكــن وخارجهــا.
وتبعـاً لحالــة كوفيــد 19 -يف بلــد معــن ،فقــد يختلــف احتــال إدخــال املــرض إىل الســجون وأماكن
االحتجــاز األخــرى .ويف املناطــق التــي ال ينتــر فيهــا الفــروس محليـاً ،قــد يرتبــط احتــال إدخــال
الفــروس إىل األماكــن املغلقــة مبوظفــي الســجن أو األشــخاص املســجونني حديثـاً ممــن أقامــوا يف
اآلونــة األخــرة يف بلــدان أو مناطــق موبــوءة أو خالطــوا أشــخاصاً عــادوا مــن هــذه البلــدان أو
املناطــق .ومــع ذلــك ،فقــد ازداد خطــر انتقــال العــدوى بشــكل كبــر يف ظــل مــا تشــهده عــدة
بلــدان يف أوروبــا حاليـاً مــن انتشــار متواصــل للعــدوى عــى الصعيــد املجتمعــي.
ويتمثــل النهــج األســايس الواجــب اتباعــه ،يف جميــع البلــدان ،يف منــع دخــول العامــل املعــدي إىل
الســجون أو أماكــن االحتجــاز األخــرى ،والحــد مــن انتشــاره داخلهــا ،والتقليــل مــن احتــال انتقاله
مــن الســجن إىل املجتمــع املحــي الخارجــي .وســيكون تنفيــذ هــذه اإلج ـراءات أشــد صعوبــة يف
البلــدان التــي تشــهد معــدالت أعــى النتقــال العــدوى.
والســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى هــي بيئــات مغلقــة يعيــش فيهــا النــاس (مبــن فيهــم
املوظفــون) عــى مقربــة شــديدة مــن بعضهــم البعــض .ويتحمــل كل بلــد مســؤولية رفــع مســتوى
تأهبــه واســتنفاره واســتجابته لتحديــد حــاالت اإلصابــة الجديــدة بكوفيــد 19 -وتوفــر التدبــر
العالجــي والرعايــة للمصابــن .وينبغــي أن تتأهــب البلــدان لالســتجابة ملجموعــة متنوعــة مــن
ســيناريوهات الصحــة العامــة ،مــع اإلقـرار بعــدم وجــود نهــج واحــد يناســب الجميــع لتدبــر عــاج
حــاالت اإلصابــة بكوفيــد 19 -وحــاالت تفــي هــذا املــرض .وقــد ُح ـ ّددت أربعــة ســيناريوهات
انتقــال ميكــن أن متــر بهــا البلــدان عــى املســتوى دون الوطنــي فيــا يتعلــق مبــرض كوفيــد،19 -
ولذلــك ،فعــى هــذه البلــدان تعديــل نهجهــا وتكييفــه مــع الســياق املحــي.5

4

5

املالحظات االفتتاحية التي أدىل بها املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف الجلسة اإلعالمية للبعثات بشأن مرض كوفيد19 -
( 12آذار /مارس  .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-brie fin
g-on-covid-19---12-march-2020).
Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19: interim guidance
( 16آذار /مارس  .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19).
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3.3مبادئ التخطيط واعتبارات حقوق اإلنسان

يشــكل التخطيــط للطــوارئ أحــد العنــارص الرضوريــة لضــان االســتجابة الصحيــة الكافيــة
واملحافظــة عــى األمــن واألمــان واملعاملــة اإلنســانية يف أماكــن االحتجــاز .وبوجــه عــام ،تتوافــر
عــى الصعيــد املحــي خطــط قصــرة األجــل بشــأن إجــراءات الطــوارئ وتعزيــز القــدرة عــى
الصمــود .ومــع ذلــك ،يتجــاوز الطابــع املتطــور لتفــي األمـراض املعديــة ذات األبعــاد الوبائيــة أو
الجائحيــة ،عــى املســتويات املحــي والوطنــي والعاملــي ،هــذه الخطــط ،وقــد ينطــوي عــى تأثــر
عــى األمــن والنظــام القضــايئ األوســع نطاق ـاً ،وعــى النظــام املــدين يف الحــاالت القصــوى.

وباإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي وضــع خطــط ملواصلــة األنشــطة مــن أجــل ضــان مهمتــي األمــن
والســامة املرتبطتــن ارتباط ـاً وثيق ـاً بالســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى.
ومــن األهميــة مبــكان العمــل يف إطــار رشاكــة بــن وكاالت الصحــة العامــة ودوائــر الرعايــة الصحيــة
وأماكــن االحتجــاز ،والجمــع بــن الخدمــات املجتمعيــة وخدمــات الســجون /أماكــن االحتجاز.
ويوفــر إطــار حقــوق اإلنســان مبــادئ توجيهيــة بشــأن تحديــد االســتجابة لتفــي كوفيــد.19 -
ويجــب احـرام حقــوق جميــع األشــخاص املتأثريــن ،ويجــب تنفيــذ جميــع تدابــر الصحــة العامــة
دون متييــز أيــاً كان نوعــه .وقــد ال يكــون األشــخاص املودعــون يف الســجون وأماكــن االحتجــاز
األخــرى أشــد عرضــة لإلصابــة بكوفيــد 19 -فحســب ،بــل يكونــون أيض ـاً أكــر تعرض ـاً النتهــاكات
حقــوق اإلنســان .ولهــذا الســبب ،تؤكــد منظمــة الصحــة العامليــة مجــددا ً املبــادئ الهامــة التــي
يتعــن احرتامهــا لــدى التصــدي لـــمرض كوفيــد 19 -يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى ،والتــي
تســتند اســتنادا ً راســخاً إىل قانــون حقــوق اإلنســان وكذلــك إىل املعايــر والقواعــد الدوليــة القامئــة
يف مجــال منــع الجرميــة والعدالــة الجنائيــة:6
•تقع مسؤولية توفري الرعاية الصحية لألشخاص يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى عىل عاتق
الدولة.
•يجب أن يستفيد األشخاص املودعون يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى من نفس معايري
الرعاية الصحية املتاحة يف املجتمع الخارجي ،دون متييز عىل أساس وضعهم القانوين.
•ينبغي وضع التدابري املناسبة لضامن اتباع نهج متجاوب بني الجنسني يف التصدي العاجل
لكوفيد 19 -يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى.

6

انظر التعليق العام رقم  14للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية :الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه
(املادة  .)12اعتمد يف الدورة الثانية والعرشين للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،يف  11آب /أغسطس ( 2000يرد يف
الوثيقة (https://undocs.org/ar/E/C.12/2000/4) )E/C.12/2000/4؛ وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
(قواعد نيلسون مانديال) .قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/70/175املعتمد يف  17كانون األول /ديسمرب 2015
()https://undocs.org/ar/A/RES/70/175؛ واملف ّوضة السامية ت ُطلع مجلس حقوق اإلنسان عىل آخر املستجدّات يف مجال
حقوق اإلنسان وتسلّط الضوء عىل عدد من املخاوف وعىل التقدم املحرز يف جميع أنحاء العامل .الدورة  43ملجلس حقوق اإلنسان،
البند رقم  ،2جنيف 27 ،شباط /فرباير  .2020مف ّوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
;)(https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25621&LangID=A
واملشورة املقدمة من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل اآللية الوقائية الوطنية باململكة املتحدة فيام يتعلق بالحجر الصحي اإللزامي
للوقاية من فريوس كورونا
(https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/npm-prod-storage-19n0nag2nk8xk/uploads/2020/02/2020.02.25-Annexed-Advice.pdf).
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•يجب عىل السجون وسلطات االحتجاز األخرى ضامن احرتام حقوق اإلنسان للمحتجزين لديها،
وعدم عزلهم عن العامل الخارجي  -واألهم من ذلك -ضامن حصولهم عىل املعلومات والرعاية
الصحية املالمئة.7
•ينبغي إيالء اهتامم أكرب لتنفيذ التدابري غري االحتجازية يف جميع مراحل إقامة العدالة
الجنائية ،مبا يف ذلك يف مراحل ما قبل املحاكمة واملحاكمة وإصدار الحكم ،وكذلك يف مراحل
ما بعد إصدار الحكم .وينبغي إعطاء األولوية للتدابري غري االحتجازية املتخذة لصالح الجناة
املزعومني والسجناء ذوي امللفات املنخفضة املخاطر واملسؤوليات األرسية ،مع إعطاء األفضلية
للحوامل والنساء اللوايت يعلن أطفاالً.
•وباملثل ،ينبغي النظر يف اتخاذ إجراءات توزيع فعالة تسمح بفصل السجناء األكرث تعرضاً
للخطر عن السجناء اآلخرين بأكرث الطرق فعالية وأقلها إخالالً بالنظام ،وتتيح تخصيص قدر
محدود من الزنزانات الفردية ألشد الفئات ضعفاً.
•لدى الدخول إىل السجون وأماكن االحتجاز األخرى ،يجب فحص جميع األشخاص للتأكد من
عدم إصابتهم بالحمى وأعراض إصابة املسالك التنفسية السفىل؛ وينبغي إيالء اهتامم خاص
لألشخاص املصابني بأمراض معدية .وإذا كانت لديهم أعراض متوافقة مع كوفيد ،19 -أو إذا
كانوا قد حصلوا عىل تشخيص مسبق يتعلق بكوفيد 19 -وال يزالون يعانون من هذه األعراض،
فيجب وضعهم يف عزل طبي حتى يتسنى إجراء املزيد من التقييامت واالختبارات الطبية.
•من املرجح أن تختلف االستجابات النفسية والسلوكية للسجناء أو املحتجزين يف أماكن أخرى
عن استجابات األشخاص الذين يحرتمون قواعد التباعد الجسدي داخل املجتمع املحيل.
ولذلك ،ينبغي إيالء االهتامم الالزم الحتياجاتهم املتزايدة يف مجال الدعم العاطفي والنفيس،
والتوعية الشفافة باملرض وتبادل املعلومات املتعلقة به ،وضامن الحفاظ عىل استمرار االتصال
باألرسة واألقارب.
•ينبغي اتخاذ تدابري مناسبة ملنع وصم أو تهميش الذين يُعتربون حاملني محتملني للفريوسات
أفرادا ً كانوا أو جامعات.
•ينبغي أن يستند دامئاً أي قرار يقيض بوضع السجناء واملحتجزين يف أوضاع العزل الطبي إىل
رضورة طبية منبثقة عن قرار رسيري وتفويض ممنوح مبوجب القانون أو من خالل الئحة
صادرة عن السلطة اإلدارية املختصة.
•ينبغي إبالغ األشخاص الذين يتعرضون للعزل ،ألسباب تتعلق بحامية الصحة العامة يف سياق
السجون وأماكن االحتجاز األخرى ،بسبب هذا العزل وإعطائهم الفرصة إلخطار طرف ثالث.
•ينبغي وضع التدابري املناسبة لحامية األشخاص املعزولني من أي شكل من أشكال سوء املعاملة
وتيسري سبل االتصال البرشي قدر املستطاع وفقاً للظروف (عن طريق وسائل االتصال السمعية
والبرصية ،عىل سبيل املثال).
•يجب عدم استخدام تفيش كوفيد 19 -كمربر إلضعاف التقيد بجميع الضامنات األساسية
املدرجة يف قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)،
مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،رشط عدم جواز أن تصل القيود بأي حال من األحوال
إىل ح ّد التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
وحظر الحبس االنفرادي لفرتات طويلة (أي أكرث من  15يوماً متتالية)؛ ورشط عدم جواز اتخاذ
القرارات الرسيرية إال من ِق َبل املسؤولني املتخصصني يف الرعاية الصحية ،وبعدم رفض أو
إهامل موظَّفي السجن غري الطبيني لتلك القرارات؛ وعىل الرغم من جواز تقييد سبل االتصال
األرسي يف ظروف استثنائية لفرتة زمنية محدودة ،فإنه يجب عدم حظرها حظرا ً مطلقاً.8

7
8

 .Coronavirus: healthcare and human rights of people in prisonلندن :املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ؛ 2020
(https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rights-of-people-in).
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال) .قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
 A/RES/70/175املعتمد يف  17كانون األول /ديسمرب .)https://undocs.org/ar/A/RES/70/175( 2015
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•يجب عدم استخدام تفيش كوفيد 19 -كمربر لالعرتاض عىل التفتيش الخارجي للسجون
وأماكن االحتجاز األخرى عىل يد هيئات دولية أو وطنية مستقلة تتمثل مهمتها يف منع
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وتشمل هذه
الهيئات اآلليات الوقائية الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب ،9واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،10واللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو
املهينة.11
•حتى يف ظل تفيش كوفيد ،19 -يجب أن تتاح لهيئات التفتيش باملعنى الوارد أعاله إمكانية
الوصول إىل جميع األشخاص املحرومني من حريتهم يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى ،مبا
يف ذلك األشخاص املعزولون ،وفقاً لألحكام املتعلقة بوالية الهيئة املعنية.

 9الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/57/199املعتمد يف  18كانون األول /ديسمرب 2002
(https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx).
 10الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .ملحة موجزة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
(https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/OPCAT/Pages/Brief.aspx).
 11اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة [موقع شبيك] .سرتاسبورغ :مجلس أوروبا
(https://www.coe.int/en/web/cpt).
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4.4النطاق واألهداف
 1.4النطاق

تســتند هــذه الوثيقــة إىل املعايــر والقواعــد الدوليــة القامئــة يف مجــال منــع الجرميــة والعدالــة
الجنائيــة ،واملتعلقــة بــإدارة الســجون والتدابــر غــر االحتجازيــة ،وكذلــك اإلرشــادات الدوليــة
بشــأن الصحــة يف الســجون ،مبــا يف ذلــك قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة
الســجناء (قواعــد نيلســون مانديــا) ،وقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتدابــر غــر
االحتجازيــة للمجرمــات (قواعــد بانكــوك) ،12والقواعــد النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء
األحــداث (قواعــد بكــن) ،13وقواعــد األمــم املتحــدة الدنيــا النموذجيــة للتدابــر غــر االحتجازيــة
(قواعــد طوكيــو) ،14وإرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن الســجون والصحــة (.15)2014
وتهــدف الوثيقــة إىل مســاعدة البلــدان يف وضــع خطــط محــددة و /أو توحيــد إج ـراءات أخــرى
متعلقــة بالســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى للتصــدي لتفــي كوفيــد 19 -عــى الصعيــد الــدويل،
مــع مراعــاة خطــط التأهــب واسـراتيجيات الوقايــة واملكافحــة وخطط الطــوارئ لتكريــس التفاعل
مــع النظــام األشــمل للتخطيــط الصحــي والتخطيــط لحــاالت الطــوارئ.

 2.4األهداف

1.1توجيــه وضــع وتنفيــذ خطــط تأهــب مناســبة للســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى للتعامــل
مــع حالــة تفــي كوفيــد 19 -لتحقيــق مــا يــي:
•حاميــة صحــة ورفاهيــة األشــخاص املحتجزيــن يف الســجون واألماكــن املغلقــة األخــرى،
واألشــخاص العاملــن يف هــذه األماكــن (موظفــو الســجون وموظفــو الرعايــة الصحيــة
وغريهــم) ،واألشــخاص الذيــن يــزورون الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى (الــزوار
القانونيــون وأرس الســجناء وأصدقاؤهــم ،ومــا إىل ذلــك)؛
•دعم التشغيل املستمر واآلمن للسجون وأماكن االحتجاز األخرى؛
•الحــد مــن مخاطــر تفــي األمـراض التــي قــد تفــرض ضغطـاً كبـرا ً عــى الخدمــات الصحية
يف الســجون واملجتمــع املحيل؛
•الحــد مــن احتــال انتشــار كوفيــد 19 -داخــل الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى ،ومــن
هــذه األماكــن إىل املجتمــع املحــي؛
•ضــان مراعــاة احتياجــات الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى يف التخطيــط الصحــي
والتخطيــط لحــاالت الطــوارئ عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي.
2.2تقديم آليات وقاية واستجابة فعالة لتحقيق ما ييل:
•منع إدخال كوفيد 19 -إىل السجون وأماكن االحتجاز األخرى؛
•منع انتقال كوفيد 19 -يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى؛
•منع انتشار كوفيد 19 -من السجون واألماكن املغلقة األخرى إىل املجتمع املحيل.
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قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات .قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ،A/RES/65/229
املعتمد يف  21كانون األول /ديسمرب 2010
(https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/526/26/pdf/N1052626.pdf?OpenElement).
القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث .قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/40/33املعتمد يف  29ترشين
الثاين /نوفمرب 1985
(https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx).
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية .قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/45/110املعتمد يف
 14كانون األول /ديسمرب .)https://undocs.org/ar/A/RES/45/110( 1990
 .Prisons and healthكوبنهاجن :مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي؛ 2014
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/000 9/9 9018/E90174.pdf).
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3.3تحديــد نهــج مالئــم يكــرس الرتابــط بــن النظــام الصحــي للســجون ونظــام التخطيــط الصحــي
والتخطيــط لحــاالت الطــوارئ عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي يف املجــاالت التاليــة:
•التدابري الوقائية ،مبا فيها التباعد الجسدي ومرافق نظافة اليدين؛
•مراقبة األمراض؛
•التحديد والتشخيص ،مبا يف ذلك اقتفاء أثر مخالطي املرىض؛
•عالج و /أو إحالة حاالت كوفيد 19 -التي تستدعي رعاية متخصصة ومكثفة؛
•تأثريات النظام األوسع نطاقاً (مبا يف ذلك تأثري التدابري األخرى عىل القوى العاملة ،مثل
رضورة الحجر الصحي املنزيل ،وما إىل ذلك).

5.5الجمهور املستهدف

يرمــي هــذا الدليــل إىل مســاعدة موظفــي الســجون وموظفــي الرعايــة الصحيــة العاملــن يف
الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى عــى تنســيق إج ـراءات الصحــة العامــة يف هــذه األماكــن؛
ويقــدم معلومــات عــا يــي:
•فريوس كوفيد 19 -املستجد؛
•سبل املساعدة يف منع انتشار كوفيد1619-؛
•ما يجب فعله لدى االشتباه يف إصابة شخص يف السجن /مكان احتجاز آخر أو موظف
بـكوفيد 19 -أو لدى التأكد من هذه اإلصابة؛
•املشورة التي يتعني تقدميها للسجناء أو األشخاص املودعني يف مكان احتجاز آخر وألفراد
أرسهم ،أو للموظفني العائدين من مناطق موبوءة خالل الـ  14يوماً املاضية.

وســتكون املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة مفيــدة أيضـاً لســلطات الســجون ،وســلطات الصحة
العامــة وصانعــي السياســات ،ومديــري الســجون ،واملهنيــن الصحيــن العاملــن يف أماكــن االحتجاز،
وموظفــي مراكــز االحتجــاز ،واملحتجزيــن ،وجهــات االتصــال االجتامعيــة الخاصــة باملحتجزين.
وتنــدرج املؤسســات الســكنية واملؤسســية الكبــرة التاليــة ضمــن تعريــف أماكــن االحتجــاز
املســتخدم يف هــذه اإلرشــادات:
•السجون (يف القطاعني العام والخاص)
•أماكن احتجاز املهاجرين
•مؤسسات احتجاز األطفال والشباب

6.6النهج العام

يشــكل الح ـ ّد مــن انتشــار العــدوى يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى إج ـرا ًء رضوري ـاً ملنــع
تفــي كورونــا 19-يف هــذه األماكــن ،والحفــاظ عــى صحــة ورفاهيــة جميــع مــن يعيــش ويعمــل
فيهــا ومــن يزورهــا ،وكذلــك حاميــة املجتمــع املحــي خارجهــا .ويتوقــف فــرض هــذه الرقابــة عــى
تنســيق الجهــود بــن موظفــي الرعايــة الصحيــة وموظفــي الســجون ،الذيــن يعملــون مــع وكاالت
الصحــة العامــة الوطنيــة واملحليــة ،ووزاريت العــدل والداخليــة ،ونظرائهــم املحليــن ،عــى تطبيــق
النهــج العــام امللخــص أدنــاه.

 16ينطبق ذلك عىل التهابات الجهاز التنفيس التي تنتقل بشكل رئييس عن طريق الرذاذ .وبالنسبة لألمراض التي تنتقل عن طريق
الهباء الجوي مثل السل ،يرجى الرجوع إىل.WHO guidelines on tuberculosis infection prevention and control :
جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2019
(https://www.who.int/tb/publications/2019/guidelines-tuberculosis-infection-prevention-2019/en).
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1.1يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز ودعم الجهود التعاونية املنسقة بني املنظامت من أجل
الوقاية من العدوى ومكافحتها وفقاً لإلرشادات الوطنية .وينبغي مواءمة هذه اإلجراءات مع
مستوى الطوارئ املسجل يف ذلك الوقت لتفادي الهلع وضامن تنفيذ االستجابة األنسب يف
الوقت املناسب.
2.2التخطيط املشرتك
•ينبغي ملوظفي السجون /أماكن االحتجاز التعاون مع فرق الرعاية الصحية العاملة يف
السجون وأماكن االحتجاز األخرى ،وفقاً للربوتوكوالت العاملية والرتتيبات الوطنية القامئة،
إلتاحة تحديد الحاالت املشتبه فيها بني املوظفني وإدارتها الحقاً وفقاً للمبادئ التوجيهية
الوطنية.
•ينبغي ملوظفي السجون /أماكن االحتجاز التعاون مع فرق الرعاية الصحية العاملة
يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى ،إلتاحة إمكانية تحديد الحاالت املشتبه فيها بني
السجناء /املحتجزين ،وعزلهم الحقاً يف زنزانات فردية وإخضاعهم لتقييم رسيري الحق.
3.3تقييم املخاطر /إدارة املخاطر
•ينبغي إجراء الفحص الالزم لدى الدخول إىل السجن ،حيث ينبغي لفرق الرعاية الصحية
والصحة العامة إجراء تقييم للمخاطر يتناول جميع األشخاص الذين يدخلون السجن،
بغض النظر عن وجود أو عدم وجود حاالت مشتبه فيها داخل املجتمع املحيل؛ وينبغي
جمع املعلومات عن أي إصابة سابقة بالسعال و /أو صعوبة يف التنفس ،وتسجيل تواريخ
السفر األخرية للمرىض واحتامل مخالطتهم لحاالت مؤكدة يف األيام الـ  14املاضية.
•ينبغي أن يشمل الفحص السجناء /املحتجزين والزوار وموظفي السجن.
•من املهم توجيه رسائل واضحة حتى يتسنى وضع األفراد الذين سافروا مؤخرا ً مناطق
موبوءة أو عادوا منها وظهرت عليهم أعراض كوفيد 19 -يف الحجر املنزيل ،وحتى يتاح
للمسؤولني توخي درجة عالية من الحذر وزيادة الدعم ملوظفيهم .وينبغي أيضاً تقديم
املشورة للزوار قبل وقت طويل من حضورهم للسجون /مرافق االحتجاز األخرى حتى ال
يحرم الذين يتعني عليهم السفر من ذلك .وينبغي استبعاد كل من ظهرت عليه أعراض
املرض من قامئة الزوار.
ً
•بالنسبة للزوار الذين ال تظهر عليهم األعراض والذين سافروا مؤخرا إىل مناطق موبوءة أو
عادوا منها ،يجب وضع بروتوكوالت للسامح لهم بالدخول (للمستشارين القانونيني ،عىل
سبيل املثال) ،دون استبعاد اتخاذ تدابري إضافية ،مثل الزيارات التي تنطوي عىل مخالطة.
•يجب أن تراعي قرارات تحديد الزيارات أو تقييدها التأثري الخاص املرتتب عىل الصحة
النفسية للسجناء واملستويات العالية للقلق التي قد يسببها االنفصال عن األطفال والعامل
الخارجي.
•ينبغي االحتفاظ بسجل يومي مفصل لألشخاص الذين يدخلون إىل السجن ويخرجون منه.
•ينبغي أن تنظر إدارة السجن /مركز االحتجاز يف تنفيذ تدابري ترمي إىل الحد من تنقل
األشخاص داخل حدود نظام السجن /مركز االحتجاز و /أو تقييد إمكانية دخول املوظفني
والزوار غري الرضوريني إىل السجون وأماكن االحتجاز األخرى ،استنادا ً إىل مستوى املخاطر
يف بلد معني /منطقة معينة .ويجب مراعاة اآلثار النفسية لهذه التدابري والتخفيف منها
17
قدر اإلمكان ،وينبغي تقديم الدعم العاطفي والعميل األسايس للمتأثرين داخل السجن .

 17اإلسعافات األولية النفسية :دليل للعاملني يف امليدان .جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2011
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789246548200_ara.pdf?sequence=22).
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•ينبغــي أن تعمــل إدارة الســجن /مركــز االحتجــاز بشــكل اســتباقي عــى زيــادة مســتوى
املعلومــات التــي تقــدم للمحتجزيــن بشــأن كوفيــد .19 -ويجــب أن تــرح مســبقاً
وبعنايــة طبيعــة القيــود املفروضــة ،مبــا يف ذلــك تحديــد عــدد الــزوار ،والتدابــر البديلــة
لوســائل االتصــال بــاألرسة /األصدقــاء ،حيــث ينبغــي ،عــى ســبيل املثــال ،إتاحــة ســبل
إج ـراء مكاملــات هاتفي ـاً أو عــر ســكايب.
4.4نظام اإلحالة واإلدارة الرسيرية
•يف سياق تفيش كوفيد 19 -الحالية ،تتضمن اسرتاتيجية احتواء املرض اإلرساع يف تحديد
الحاالت املؤكدة مختربياً وعزلها وتدبريها عالجياً سواء يف املوقع أو يف مرفق طبي.
وبالنسبة ملخالطي الحاالت املؤكدة مختربيًا ،تويص منظمة الصحة العاملية بتطبيق الحجر
الصحي عىل هؤالء األشخاص ملدة  14يوماً اعتبارا ً من آخر مرة خالطوا فيها مريضاً مصاباً
بكوفيد.1819 -
•ينبغي أن تتأكد فرق الرعاية الصحية املجهزة مبعدات الحامية الشخصية املوىص بها ،مبا
فيها تلك املتعلقة بحامية العينني (واقي الوجه أو النظارات الواقية) والقفازات والكاممة
والرداء ،من أخذ العينات البيولوجية املناسبة ،بنا ًء عىل مشورة من وكالة الصحة العامة
الخاصة بها ،بشأن أي حاالت مشتبه فيها وإرسالها ،وفقاً للربوتوكوالت املحلية ،إىل دوائر
علم األحياء الدقيقة املحلية بغرض تحليلها يف الوقت املناسب ومبا يتوافق مع إجراءات
اإلدارة الرسيرية وإجراءات إدارة املعلومات .وينبغي صون مخزون معدات الوقاية
الشخصية وتأمينه لضامن توافر هذه املعدات يف ظل الظروف املشار إليها.
•ينبغي إبالغ سلطات السجن وإعالمها باملستشفيات التي ميكن أن تنقل إليها من يحتاج
إىل الدخول إىل املستشفى (وحدة الدعم التنفيس و /أو وحدة العناية املركزة) .ويتعني
اتخاذ اإلجراءات املناسبة ألي حاالت مؤكدة ،مبا يف ذلك نقلها إىل مرافق متخصصة لعزل
الجهاز التنفيس ومعالجته ،إذا لزم األمر؛ وينبغي االستعانة بعدد كاف من الحراس واحرتام
اإلرشادات املتعلقة بعمليات النقل اآلمنة .ومع ذلك ،ينبغي إيالء االعتبار للربوتوكوالت
التي ميكنها متابعة حالة املريض يف املوقع يف ظل معايري واضحة بشأن االنتقال إىل
املستشفى ،حيث يشكل النقل غري الرضوري خطرا ً عىل كل من موظفي النقل واملستشفى
الذي يستقبل املريض.
•ينبغي تنفيذ التدابري البيئية والهندسية التي ترمي إىل الحد من انتشار مسببات األمراض
وتلوث األسطح والجامدات؛ وينبغي أن يتيح ذلك تباعدا ً كافياً بني الناس ،19وتجديدا ً
مناسباً للهواء ،وتطه ًريا روتينياً للبيئة (يُفضّ ل أن يكون ذلك مرة واحدة عىل األقل كل يوم).
•ينبغي النظر يف وضع تدابري مثل توزيع الطعام يف الغرف /الزنزانات عوض تناولها يف
املطعم املشرتك؛ أو توزيع الوقت الذي يُقىض خارج الزنزانات ،والذي ميكن تقسيمه
حسب الجناح /الوحدة لتجنب احتشاد السجناء /املوظفني حتى يف األماكن املفتوحة .ويف
ضوء هذه املحاذير ،ينبغي ضامن استمرار خروج السجناء إىل الهواء الطلق وأال تقل فرتة
خروجهم عن ساعة واحدة يف اليوم عىل األقل.

 18االعتبارات املتعلقة بالحجر الصحي لألفراد يف سياق احتواء مرض فريوس كورونا (كوفيد :)19 -إرشادات مبدئية ( 29شباط /فرباير
 .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)).
 19يوىص مبسافة مرت واحد عىل األقل.
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5.5ينبغي إلدارة السجن /مركز االحتجاز وموظفي الرعاية الصحية العمل مع وكاالت الصحة
العامة املحلية لتنفيذ التوصيات املتعلقة بالوقاية من العدوى ومكافحتها والتي يرد وصفها يف
هذه الوثيقة؛ ويجب عىل هذه الجهات أن توازن ،يف جميع األوقات ،بني املخاطر التي تهدد
الصحة العامة وأي ضغوط عملية عىل السجون وأماكن االحتجاز األخرى وحالة االحتجاز
واألمن بوجه عام.

7.7فريوس كوفيد :19 -سامت العوامل
املمرضة ،والعالمات واألعراض ،وانتقال
العدوى
 1.7العوامل املمرضة

الفريوســات التاجيــة هــي مجموعــة كبــرة مــن الفريوســات التــي قــد تصيــب الحيوانــات والبــر.
وتنتقــل عــدوى البعــض منهــا إىل اإلنســان وتصيبــه بأمـراض تـراوح مــن نــزالت الــرد إىل أمـراض
أكــر حــدة ،مثــل املتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة ومتالزمــة الــرق األوســط التنفســية.
وميثــل الفــروس التاجــي املســتجد ســالة جديــدة مــن الفريوســات التاجيــة التــي مل ترصــد مــن
قبــل يف البــر .ومل يتســن الكشــف عــن أحــدث فريوســات التاجيــة املســتجدة ،التــي تســمى
ُ
اآلن فــروس كوفيــد ،19 -قبــل تفــي املــرض يف ووهــان بالصــن يف كانــون األول /ديســمرب .2019
وحتــى اآلن ،تتضمــن العالمــات واألع ـراض الرسيريــة الرئيســية التــي لوحظــت لــدى األشــخاص
خــال هــذه الفاشــية الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس ،ويظهــر التصويــر الشــعاعي للصــدر
حــدوث ارتشــاح رئــوي ثنــايئ.
وعــى الرغــم مــن أن تفــي كوفيــد 19 -الحــايل ال تـزال يف مرحلــة التطــور ،فقــد تظهــر العــدوى يف
صــورة مــرض خفيــف أو متوســط أو شــديد وميكــن أن تنتقــل مــن إنســان إىل آخــر بصــورة أساســية
(مثلــا هــو الحــال مــع فريوســات الجهــاز التنفــي األخــرى) عــن طريــق انتشــار القطــرات.
وبينــا تظهــر حــوايل  80يف املائــة مــن الحــاالت يف صــورة مــرض خفيــف (غيــاب أعـراض االلتهــاب
الرئــوي أو االلتهــاب الرئــوي الخفيــف) ،فــإن حــوايل  20يف املائــة منهــا تتطــور إىل مــرض أكــر
حــدة ،وتتطلــب  6يف املائــة منهــا رعايــة طبيــة متخصصــة ،مبــا يف ذلــك التهويــة امليكانيكيــة.
وميكــن االطــاع عــى التقاريــر املتعلقــة بحالــة التفــي ،والتــي يجــري تحديثهــا يوميــاً ،عــى
املوقــع الشــبيك ملنظمــة الصحــة العامليــة.20
وتــراوح معظــم تقديــرات فــرة حضانــة فــروس كوفيــد 19 -مــا بــن يــوم واحــد و 14يومــاً،
مبتوســط قــدره  6 -5أيــام .21وإذا مل ميــرض الشــخص يف غضــون  14يومــاً بعــد التعــرض (أي
مخالطــة شــخص مصــاب) ،فهــذا يعنــي أنــه قــد ال يكــون مصابـاً .ومــع ذلــك ،فقــد تُحـ ّدث هــذه
التقدي ـرات كلــا توافــرت بيانــات جديــدة.

 .Coronavirus disease (Covid-19) situation reports 20جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports).
Coronavirus disease 2019 (Covid-19): situation report 30.
21
 19شباط /فرباير  .2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-Covid-19.
pdf?sfvrsn=3346b04f_2).
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 2.7عالمات مرض كوفيد 19 -وأعراضه

تتمثــل أكــر أعـراض مــرض كوفيــد 19 -شــيوعاً يف الحمــى والتعــب والســعال الجــاف .وقــد يعــاين
بعــض املــرىض مــن آالم وأوجــاع أو احتقــان األنــف وســيالنه أو التهــاب الحلــق أو اإلســهال .وتكــون
هــذه األعـراض خفيفــة يف العــادة وتظهــر بصــورة تدريجيــة .ويصــاب بعــض األشــخاص بالعــدوى
ولكــن ال تظهــر عليهــم أي أعـراض وال يشــعرون بــأي اعتــال .ويتعــاىف معظــم النــاس (حــوايل 80
يف املائــة) مــن املــرض دون الحاجــة إىل تلقــي عــاج خــاص .ويعــاين مصــاب واحــد تقريب ـاً مــن
كل خمســة مصابــن بكوفيــد 19 -مــن أع ـراض حــادة ،مبــا فيهــا صعوبــة التنفــس .ومــن املرجــح
أن يعــاين كبــار الســن واألشــخاص الذيــن لديهــم مشــاكل طبيــة كامنــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم
أو مشــاكل يف القلــب أو الســكري ،مــن أع ـراض حــادة .ووفق ـاً ألحــدث البيانــات ،ي ـراوح معــدل
الوفيــات مــن  3إىل  4يف املائــة مــن الحــاالت املبلــغ عنهــا يف جميــع أنحــاء العــامل ،ولكــن حجــم
الوفيــات يختلــف باختــاف املوقــع والعمــر ووجــود أمـراض أساســية .22وينبغــي لألشــخاص الذيــن
يعانــون مــن الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس التــاس الرعايــة الطبيــة.23

 3.7انتقال عدوى مرض كوفيد19 -

تحتــوي إفــرازات الجهــاز التنفــي ،التــي تتشــكل يف صــورة قطــرات وتتولــد حينــا يســعل
الشــخص املصــاب أو يعطــس أو يتحــدث ،الفــروس ،وهــي الناقــل الرئيســية للعــدوى.

وهناك طريقان رئيسيان ميكن أن ينرش األشخاص من خاللهام كوفيد:19 -
•ميكن أن تنتقل العدوى من أشخاص قريبني من بعضهم البعض (عىل بعد مرت واحد) عن
طريق استنشاق قطريات صادرة عن سعال أو إفرازات شخص مصاب بفريوس كوفيد19 -؛
•قد يصاب الناس بعد مالمسة األسطح أو األغراض امللوثة (أدوات العدوى) ثم ملس أعينهم
أو أنوفهم أو أفواههم (قد يلمس الشخص ،عىل سبيل املثال ،مقبض الباب أو يصافح شخصاً
آخر ثم يلمس وجهه) .وهذا هو السبب الذي يضفي عىل التطهري البيئي درجة بالغة من
األهمية.
ووف ًقــا لألدلــة املتاحــة حاليـاً ،قــد يحــدث االنتقــال قبــل ظهــور األعـراض .ومــع ذلــك ،يعــاين الكثــر
مــن املصابــن بـــكوفيد 19 -مــن أعـراض خفيفــة ال غــر .وهــذا صحيــح بوجــه خــاص يف املراحــل
املبكــرة مــن املــرض .ولذلــك ،فــإن مــن املمكــن التقــاط العــدوى مــن شــخص يعــاين ،عــى ســبيل
املثــال ،مــن ســعال خفيــف وال يشــعر باملــرض .وتضطلــع منظمــة الصحــة العامليــة حاليـاً بتقييــم
البحــوث الجاريــة يف فــرة انتقــال كوفيــد 19 -وســتواصل نــر النتائــج املحدثــة يف هــذا الشــأن.

 4.7ما هي مدة بقاء الفريوس عىل األسطح؟

تعتمد مدة بقاء أي فريوس تنفيس عىل عدد من العوامل ،منها ما ييل:
•نوع السطح الذي يلتصق به الفريوس
•مدى تعرضه ألشعة الشمس
•اختالفات درجات الحرارة والرطوبة
•مدى تعرض هذا السطح ملنتجات التنظيف.
ويُحتمــل يف معظــم األحــوال أن تنخفــض أعــداد الفريوســات املعديــة املوجــودة عــى أي ســطح
ملــوث بشــكل ملحــوظ يف غضــون  48ســاعة.

 22املالحظات االفتتاحية التي أدىل بها املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف اإلحاطة اإلعالمية عن مرض كوفيد 3 .19 -آذار /مارس
 .2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19---3-march-2020).
 23أسئلة متكررة بشأن فريوسات كورونا املستجدة 23 .شباط /فرباير  .2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses).
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وبعــد انتقــال هــذه الفريوســات إىل اليديــن ،فإنهــا تبقــى نشــطة ملــدة زمنيــة قصــرة للغايــة.
ولذلــك ،سيســاعد التنظيــف املنتظــم لأليــدي واألســطح الصلبــة التــي يتكــرر ملســها باملطهـرات يف
الحــد مــن خطــر العــدوى.

8.8التأهب والتخطيط للطوارئ ومستوى
املخاطر

تتطلــب إدارة تفــي كوفيــد 19 -تخطيطـاً فعــاالً وترتيبــات تعاونيــة متينــة بني القطاعــات (الصحة
والعدالــة أو الداخليــة ،حســب االقتضــاء) املســؤولة عــن صحــة ورفاهيــة األشــخاص املودعــن
يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى .وســيكون هــذا التعــاون رضوري ـاً للحفــاظ عــى نظــام
مســتدام لتقديــم الرعايــة الصحيــة داخــل الســجون وأماكــن االحتجــاز.

وتشمل الخطوات الهامة إلعداد هذا التخطيط التعاوين ما ييل:
•ينبغي وضع خطط طوارئ مناسبة ،24مبا يف ذلك قوائم املراجعة ،25ملساعدة نظم السجون
واالحتجاز عىل إجراء تقييم ذايت وتحسني درجة تأهبها للتصدي لكوفيد.19 -
•ينبغي إقامة تعاون وثيق /صالت مبارشة مع سلطات الصحة العامة املحلية والوطنية
والوكاالت األخرى ذات الصلة (وحدات األزمات املحلية والحامية املدنية عىل سبيل املثال)؛
وينبغي الحفاظ عىل هذا االتصال بصورة منتظمة طوال فرتة التخطيط لتبادل املعلومات
وتقييامت املخاطر والخطط.
•ينبغي إجراء تقييم شامل للمخاطر يف بداية مرحلة التخطيط واستعراضه بانتظام ،مبشاركة (أو
تحت إرشاف) هيئة الصحة العامة وأن يشمل ذلك إجراء تقييم للحالة الوبائية .ومن األهمية
مبكان تحديد املستويات املختلفة للمخاطر وتأثريها املحتمل عىل نظام السجون وأماكن
االحتجاز األخرى (عىل سبيل املثال الحاالت الواردة إىل البلد ،والتنقل عىل املستوى املحيل
واملقيد يف البلد ،والتنقل عىل املستوى املحيل ،مبا يف ذلك يف املنطقة التي تقع فيها مؤسسة
السجن؛ والتنقل داخل نظام السجون).
•ينبغي وضع خطط عمل يف بلد معني /مؤسسة احتجاز معينة للتقليل من جميع املخاطر
املحددة يف التقييم .وستتوىل السلطة الوطنية املعنية بالصحة العامة تنفيذ بعض اإلجراءات؛
ويتوىل مقدمو الخدمات الصحية املحليون تنفيذ البعض اآلخر منها؛ وستكون السجون وأماكن
االحتجاز األخرى مسؤولة عن تنفيذ إجراءات أخرى .وينبغي أن تحدد كل خطة عمل الجهة
املسؤولة عن تنفيذ إجراء معني ،والجدول الزمني للتنفيذ ،وكيفيته ،والجهة التي تضمن ذلك.
وينبغي أن تتضمن خطط العمل ما ييل:26
– –التكامل مع التخطيط الوطني للطوارئ وخطط االستجابة لألمراض املعدية؛

Multi-agency contingency plan for the management of outbreaks of communicable diseases or other health
24
protection incidents in prisons and other places of detention in England. Second edition. London: Public
Health England; 2017
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/585671/
multi_agency_prison_outbreak_plan.pdf).
Correctional facilities pandemic influenza planning checklist. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and 25
Prevention; 2007
(https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/correctionchecklist.pdf).
 26مقتبس من:
Key planning recommendations for mass gatherings in the context of the current Covid-19 outbreak: interim
guidance
( 14شباط /فرباير  .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak).
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–
–

–

–

–ترتيبات القيادة والتحكم الرامية إىل تيسري سبل التبليغ الرسيع باملعلومات وإجراء
تحليالت فعالة للوضع واتخاذ القرارات؛
–مراقبة األمراض والكشف عنها (عىل سبيل املثال ،من هم األشخاص الذين يجب فحصهم
للكشف عن أعراض كوفيد19 -؟ وهل يتعني إجراء فحص أويل للجميع للكشف عن
األعراض لدى الدخول (املوظفون /الزوار)؟ وكيف سيجري تشخيص املرض وتأكيده؟ وما
هو التدبري العالجي املتاح للحاالت ومخالطي الحاالت املؤكدة؟)؛
–التدبري العالجي للحاالت (عىل سبيل املثال ،كيف ستُعالج حاالت كوفيد 19 -املشبوهة
يف صفوف نزالء السجون؟ وهل هناك مكان مناسب إلجراء التقييم الصحي وعزل املرىض
بشكل رسيع ،لدى اكتشاف حاالت كوفيد 19 -محتملة؟ وهل ميكن إنشاء وحدات إليواء
الحاالت املشتبه فيها أو مخالطيها؟ وهل هناك آلية لنقل املرىض بأمان إىل املستشفيات
املعيّنة ،مبا يف ذلك تحديد خدمات سيارات اإلسعاف الكافية؟ وما هي االستجابة التي
ستكون متاحة يف حالة الرعاية الطبية الطارئة التي تشمل األشخاص املودعني يف السجون
وأماكن االحتجاز األخرى؟ هل هناك إجراءات عمل موحدة لتنظيف البيئة وتطهريها ،مبا
يف ذلك البياضات واألواين؟)؛
–خطط الطوارئ املتعلقة باملوظفني مع الرتكيز بوجه خاص عىل ما ييل( :أ) توافر املوظفني
واستمرار النشاط ،مبا يف ذلك إتاحة الحد األدىن من الخدمات املحلية (مثل توفري األدوية
األساسية ،وفحوصات السكري ،وتضميد الجروح ،وما إىل ذلك)؛ (ب) احتياجات الرعاية
الصحية وتوفريها  -مناقشة إمكانية /جدوى تقديم الرعاية داخل السجن مقابل رضورة
نقل املرىض إىل دوائر الرعاية الصحية املجتمعية للحصول عىل الرعاية املتخصصة /مكثفة،
وكذلك التأثري املتوقع عىل خطط الطوارئ املتعلقة مبوظفي السجون.

ويتمثــل أحــد العنــارص األساســية التــي يتعــن النظــر فيهــا بإمعــان لــدى وضــع أي خطــة تأهــب
للتصــدي لألمـراض املعديــة التنفســية مثــل كوفيــد 19 -يف رضورة توافــر اللــوازم األساســية وضــان
اإلمــداد بهــا ،مبــا يف ذلــك معــدات الوقايــة الشــخصية واملنتجــات الخاصــة بتنظيــف األيــدي
والــرف الصحــي البيئــي والتطهــر .ولذلــك يــوىص بــأن يضطلــع مديــرو الســجون ،بالتعــاون مــع
مهنيــي الرعايــة الصحيــة العاملــن يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى ،بتقييــم مــدى الحاجــة
إىل معــدات الوقايــة الشــخصية واللــوازم األساســية األخــرى لضــان اســتمرار اإلمــداد بهــذه اللــوازم
وتوفريهــا عــى الفــور .ولتفــادي االســتخدام غــر املناســب والــيء ملعــدات الحاميــة الشــخصية،27
تجــدر اإلشــارة إىل أنــه ينبغــي تدريــب املوظفــن واألشــخاص املوجوديــن يف الســجن تدريبــاً
كافيـاً (للحصــول عــى املزيــد مــن املعلومــات بشــأن التدريــب ،انظــر الفــرع  9أدنــاه) .ويف بعــض
البلــدان ،اســتخدمت نســبة نــزالء الســجون الذيــن يســتوفون معايــر التحصــن ضــد اإلنفلون ـزا
كمقيــاس أســايس غــر مبــارش لتقييــم الطلــب املحتمــل عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة يف حالــة
تفــي كوفيــد 19 -يف أماكــن االحتجــاز.
ونظـرا ً الحتــال إســاءة اســتخدام بعــض املطهـرات الشــائعة ،مــن قبيــل املطهـرات التــي تحتــوي
عــى الكحــول ،ينبغــي اعتــاد الصابــون واملــاء ،باإلضافــة إىل املناشــف الشــخصية ،كخيــار أول
لنظافــة اليديــن .وينبغــي إتاحــة هــذه املــواد ليـاً ونهــارا ً يف الغــرف /الزنزانــات .وبإمــكان موظفــي
الســجن واألشــخاص املودعــن يف الســجن أو أماكــن االحتجــاز األخــرى اســتخدام املســتحرضات
املشــتقة مــن الكلــور يف األماكــن العامــة و /أو حينــا ال يتوافــر املــاء والصابــون .ومــع ذلــك ،فــإن
مــن الــروري ،يف حالــة التطهــر البيئــي ،ضــان غلــق املنتجــات املشــتقة مــن الكلــور عندمــا ال
يســتخدمها مقدمــو الخدمــات.

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (Covid-19): interim guidance
27
( 27شباط /فرباير  .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf).

التأهب ملواجهة مرض كوفيد 19 -والوقاية منه ومكافحته يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى

21

9.9التدريب

يشــكل تدريــب املوظفــن عنـرا ً أساســياً يف أي خطــة تأهــب توضــع للســجون وأماكــن االحتجــاز
األخــرى .وينبغــي أن يكــون التخطيــط ألنشــطة التدريــب تخطيط ـاً مناســباً وأن تســتهدف هــذه
األنشــطة موظفــي الســجون وموظفــي الرعايــة الصحيــة العاملــن يف الســجون .وينبغــي أن تغطــي
هــذه األنشــطة ،كحــد أدىن ،املجــاالت التاليــة:
•املعرفة األساسية باملرض ،مبا يف ذلك العامل املسبب له ومسار انتقاله وعالماته وتطوره
الرسيري؛
•املامرسات املتعلقة بنظافة اليدين والنظافة التنفسية؛
•االستخدام السليم ملعدات الحامية الشخصية واملتطلبات املرتبطة بها؛
•تدابري الوقاية البيئية ،مبا يف ذلك التنظيف والتطهري.

ويف إطــار التصــدي لتفــي كوفيــد ،19 -أتاحــت منظمــة الصحــة العامليــة عــدة مــوارد قــد تكــون
مفيــدة يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى.
•تتاح مجاناً دورات تدريب عرب اإلنرتنت يف مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها واإلدارة
الرسيرية اللتهابات الجهاز التنفيس الحادة الوخيمة عىل منصة « ،»OpenWHOوهي منرب
منظمة الصحة العاملية للمعارف القامئة عىل الشبكة الدولية .وتقدم هذه الدورات األساسية
مقدمة عامة عن كوفيد 19 -وفريوسات الجهاز التنفيس الناشئة .وتستهدف مهنيي الصحة
العامة ،ومديري الحوادث واملوظفني العاملني يف األمم املتحدة واملنظامت الدولية واملنظامت
غري الحكومية.28
•تزود حزمة اإلبالغ عن املخاطر ،التي أعدت ملرافق الرعاية الصحية ،العاملني يف مجال الرعاية
الصحية وإدارة مرافق الرعاية الصحية باملعلومات واإلجراءات واألدوات الالزمة للعمل بأمان
وفعالية .وتتضمن هذه الحزمة مجموعة من الرسائل والتذكريات املبسطة التي تستند إىل
إرشادات منظمة الصحة العاملية التقنية التفصيلية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها يف
مرافق الرعاية الصحية يف سياق كوفيد 19 -والتي ميكن تكييفها مع السياقات املحلية.29
•باإلضافة إىل ذلك ،تتاح مجموعة من اإلرشادات التقنية التي تغطي العديد من املواضيع ،مثل
إدارة الحاالت والدعم امليداين واملشورة اللوجستية بشأن استخدام الكاممات.30
وأخــرا ً ،فــإن مــن الــروري للغايــة إرشاك الســجناء ،قبــل الــروع يف تنفيــذ أي مبــادرة ،يف
أنشــطة اإلعــام والتوعيــة التــي تنفــذ عــى نطــاق واســع حتــى يتســنى لألشــخاص املودعــن يف
الســجن /مركــز االحتجــاز والــزوار أن يطلعــوا مســبقاً عــى اإلجـراءات التــي يتعــن اعتامدهــا وأن
يســتوعبوها ،ويفهمــوا ســبب الحاجــة إليهــا وســبل تنفيذهــا .ومــن املهــم بوجــه خــاص توضيــح
أي تدابــر تقييديــة يحتمــل اتخاذهــا والتشــديد عــى طبيعتهــا املؤقتــة.
ومــع األســف ،ونتيجــة للوصــم أو الخــوف ،فقــد يصبــح بعــض العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة
ممــن يتصــدون لكوفيــد 19 -يف أماكــن االحتجــاز أشــخاصاً يتفاداهــم أفـراد أرسهــم أو مجتمعهــم
املحــي .وقــد يــؤدي ذلــك إىل زيــادة تعقيــد الوضــع املتســم أص ـاً بالصعوبــة .وينبغــي نصــح
العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة بالبقــاء عــى اتصــال بأحبائهــم والســعي إىل الحصــول عــى
خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي واالجتامعــي.

Emerging respiratory viruses, including Covid-19: methods for detection, prevention, response and control
28
[دورات « »OpenWHOعرب اإلنرتنت] .جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov).
The Covid-19 risk communication package for healthcare facilities.
29
مانيال :املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لغرب املحيط الهادئ؛ 2020
(https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482).
 30إرشادات خاصة بفريوس كورونا املستجد( كوفيد[ )19 -بوابة موارد] .جنيف :منظمة الصحة العاملية
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance).
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يف ظــل حــدث مــن قبيــل تفــي كوفيــد ،19 -ســيكون مــن الــروري وجــود تنســيق جيــد بــن
الفــرق الوطنيــة ودون الوطنيــة املشــاركة يف اإلبــاغ عــن املخاطــر .ويجــب إقامــة اتصــاالت وثيقــة
لضــان املعالجــة الرسيعــة واآلنيــة والشــفافة للرســائل واملــواد اإلعالميــة يف حــاالت األزمــات.
ويجــب أن تكــون الرســائل األساســية املوجهــة إىل األشــخاص املودعــن يف الســجن وأماكــن االحتجاز
األخــرى وموظفــي الســجن ومقدمــي الرعايــة الصحيــة والــزوار رســائل منســقة ومتســقة .ومــن
أجــل التغلــب عــى الحواجــز اللغويــة ،فقــد يكــون مــن الــروري اللجــوء إىل خدمــات الرتجمــة
أو الوســائل البرصيــة .وينبغــي إعــداد املــوارد اإلعالميــة ملوظفــي الســجون وموظفــي الرعايــة
الصحيــة والــزوار ومقدمــي الخدمــات واملحتجزيــن ،مثــل صحائــف املعلومــات املوجــزة والنـرات
وامللصقــات وأرشطــة الفيديــو الداخليــة وأي وســيلة مــن وســائل االتصــال األخــرى ،وإتاحتهــا يف
األماكــن العامــة داخــل الســجن ويف األماكــن املخصصــة لزيــارة املحامــن واملستشــارين القانونيــن
وأف ـراد األرسة.
وينبغــي إيــاء اهتــام خــاص لســبل تســليم رســائل املخاطــر برسعــة؛ وينبغــي أن يشــمل ذلــك
مــا يــي:
1.1إجراء تقييم شامل للمخاطر املحلية (املخاطر املرتبطة باملجتمع املحيل واملخاطر القامئة داخل
السجن)؛
2.2تقديم املشورة بشأن التدابري الوقائية ،وخاصة فيام يتعلق مبامرسات نظافة اليدين والنظافة
التنفسية؛
3.3تقديم املشورة بشأن التدابري التي يتعني اتخاذها يف حال ظهور األعراض؛
4.4تقديم معلومات عن عالمات املرض وأعراضه ،مبا يف ذلك العالمات املنذرة باملرض الشديد
الذي يستدعي عناية طبية فورية؛
5.5تقديم املشورة بشأن الرصد الذايت لألعراض والعالمات لألشخاص العائدين من مناطق موبوءة
أو املقيمني فيها ،مبا يف ذلك قياس درجة حرارتهم؛
6.6تقديم املشورة بشأن سبل الوصول إىل الرعاية الصحية املحلية إذا لزم األمر ،مبا يتضمن كيفية
تنفيذ ذلك دون تعريض العاملني يف مجال الرعاية الصحية للخطر؛
7.7تقديم املعلومات التي تويص األشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية (مثل السعال)
بارتداء قناع الوجه؛ وال يوىص األشخاص األصحاء بارتدائه.31

وميكــن أيض ـاً التــاس املشــورة التــي تقدمهــا منظمــة الصحــة العامليــة للجمهــور العــام بشــأن
كوفيــد ،19 -مبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة باملفاهيــم املغلوطــة التــي تحيــط بهــذا املــرض.33،32

Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the context of 31
the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak.
 29كانون الثاين /يناير  .2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-careand-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak).
 32نصائح للجمهور بشأن مرض فريوس كورونا (كوفيد)19 - [موقع شبيك /بوابة] .جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2019
(https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public).
 33نصائح للعامة بشأن فريوس كورونا املستجد (nCoV :)2019-تصحيح املفاهيم املغلوطة [موقع شبيك] .جنيف :منظمة الصحة
العاملية؛ 2019
(https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters).
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1111تعاريف هامة :حالة مشتبه فيها ،حالة
محتملة ،حالة مؤكدة ،مخالط ،اإلبالغ
عن الحاالت

ينبغــي الرجــوع إىل إرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة املتعلقــة باملراقبــة العامليــة ملــرض كوفيــد-
 19للحصــول عــى التعاريــف املحدثــة .وتســتند تعاريــف حــاالت منظمــة الصحــة العامليــة الــواردة
أدنــاه إىل املعلومــات املتاحــة اعتبــارا ً مــن  27شــباط /فربايــر  ،2020والتــي تنقــح باســتمرار يف
ضــوء تراكــم املعلومــات الجديــدة .34وقــد يتعــن عــى البلــدان تكييــف هــذه التعاريــف اســتنادا ً
إىل الوضــع الوبــايئ الخــاص بهــا.

 1.11تعريف الحالة املشتبه فيها

الحالة املشتبه فيها هي:
.أاملريض الذي يعاين من مرض من أمراض الجهاز التنفيس الحادة (الحمى وعالمة واحدة/
عرض واحد ألمراض الجهاز التنفيس ،مثل السعال وضيق التنفس) وليس لديه سبب مريض
آخر يرشح بشكل كامل الحالة الرسيرية وسافر إىل بلد /منطقة أو إقليم أو أقام يف إحدى
هذه الجهات التي أفيد بحدوث انتقال لفريوس كوفيد 19 -عىل املستوى املحيل خالل
الـ  14يوماً السابقة لظهور األعراض؛
.باملريض الذي يعاين من مرض من أمراض الجهاز التنفيس الحادة وخالط حالة إصابة
محتملة أو مؤكدة من حاالت كوفيد( 19 -انظر  2-11و 3-11أدناه) خالل الـ  14يوماً
السابقة لظهور األعراض؛
.جاملريض الذي يعاين من التهابات الجهاز التنفيس الحادة الوخيمة (الحمى وعالمة واحدة/
عرض واحد عىل ألمراض الجهاز التنفيس ،مثل السعال وضيق التنفس) والذي يحتاج إىل
دخول املستشفى وليس لديه سبب مريض آخر يرشح بشكل كامل الحالة الرسيرية.
ولــدى العثــور عــى حالــة مشــتبه يف إصابتهــا بكوفيــد ،19 -ينبغــي تفعيــل الخطــة املحليــة إلدارة
تفــي املــرض يف الســجون املحليــة .وينبغــي أن يُطلــب مــن الحالــة املشــتبه فيهــا أن ترتــدي
عــى الفــور كاممــة طبيــة وأن تلتــزم مبامرســات نظافــة اليديــن والنظافــة التنفســية آداب الجهــاز
التنفــي ومامرســات نظافــة اليديــن .وينبغــي تطبيــق تدابــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا،
مثــل العــزل الطبــي.

ويف هــذا الصــدد ،يــوىص بــأن يُحــ ّدد يف كل ســجن ومــكان آخــر مــن أماكــن االحتجــاز ،وفقــاً
ملــؤرشات موظفــي الرعايــة الصحيــة املناوبــن واملبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة /الدوليــة ذات الصلــة،
مــكان ميكــن أن تعــزل فيــه طبيـاً الحــاالت املشــتبه فيهــا أو الحــاالت املؤكــدة التــي ال تســتدعي
دخــول املستشــفى .36 ،35وميكــن أيضــاً التفكــر يف إنشــاء وحــدات إيــواء ،حيــث ال يحتــاج كل
شــخص ميثــل حالــة مشــتبها فيهــا أو حالــة محتملــة أو مخالط ـاً إىل دخــول املستشــفى.
Global surveillance for human infection with coronavirus disease (Covid-19): interim guidance
34
( 27شباط /فرباير  .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov).
 35للحصول عىل معلومات محدثة عن آخر التطورات ،يرجى الرجوع إىل.Coronavirus disease (Covid-19) situation reports :
جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports).
Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: 36
interim guidance
( 15كانون الثاين /يناير 2020) .جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(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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 2.11تعريف الحالة املحتملة

الحالــة املحتملــة هــي حالــة مشــتبه فيهــا ال يكــون فيهــا اختبــار كوفيــد 19 -حاس ـاً (وبعبــارة
أخــرى ،فــإن نتيجــة االختبــار التــي أبلــغ عنهــا املختــر غــر حاســمة).

 3.11تعريف الحالة املؤكدة

الحالــة املؤكــدة هــي مريــض أكــد املختــر إصابتــه بفــروس كوفيــد ،19 -بغــض النظــر عــن
األعـراض والعالمــات الرسيريــة .ويجــب أن يصــدر تأكيــد املختــر باســتخدام الطريقــة املناســبة.37

 4.11تعريف املخالط

املخالط هو شخص مشارك فيام ييل:
•تقديم الرعاية املبارشة ملريض كوفيد 19 -دون ارتداء معدات الوقاية الشخصية املناسبة؛
•البقاء يف نفس البيئة املغلقة (مثل غرفة االحتجاز) مع مريض مصاب كوفيد19 -؛
•السفر مبعية مصاب مبرض كوفيد( 19 -عىل قرب مرت واحد منه) يف أي وسيلة من وسائل
النقل يف غضون  14يوماً بعد ظهور األعراض عىل الحالة قيد النظر.
مراقبة مخالطي الحاالت املشتبه فيها واملحتملة واملؤكدة
•ينبغي مراقبة مخالطي املريض ملدة  14يو ًما من آخر مخالطة غري محمية.
•ينبغي أن يح ّد مخالطو املريض من سفرهم وتنقالتهم .ويف السجون ،ينبغي أن يتوىل املراقبة
موظفو الرعاية الصحية العاملون يف السجون أو موظفو السجن من خالل إجراء زيارات
منتظمة للكشف عن ظهور األعراض (وهذا أمر مهم ألن السجناء قد يرتددون يف االعرتاف
بتطور األعراض خشية تعرضهم للعزل).
•أي مخالط يصاب باملرض ويفي بتعريف الحالة يصبح حالة مشتبها فيها وينبغي إجراء اختبار
له.
•ينبغي تحديد ومراقبة مخالطي أي حاالت محتملة أو مؤكدة كشف عنها حديثاً.
ينبغــي الــروع فــورا ً ،دون انتظــار نتيجــة املختــر ،يف اقتفــاء أثــر املخالطــن بعــد تحديــد حالــة
مشــتبه فيهــا يف الســجن أو مرفــق االحتجــاز ،لتفــادي أي تأخــر يف تنفيــذ التدابــر الصحيــة عنــد
االقتضــاء .وينبغــي أن ينفــذ هــذه العمليــة موظفــو الرعايــة الصحيــة العاملــون يف الســجون أو
موظفــو الســجن تحــت إرشاف الســلطة الصحيــة الوطنيــة املختصــة ووفقــاً لخطــط التأهــب
الوطنيــة .وينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن لتقليــل تعــرض الحالــة املشــتبه فيهــا ألشــخاص آخريــن
وللبيئــة وفصــل املخالطــن عــن األشــخاص اآلخريــن يف أقــرب وقــت ممكــن .38وينبغــي للســلطات
الصحيــة مراقبــة املخالطــن خــارج أســوار الســجن (الــزوار ،وغريهــم).

Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (Covid-19) in suspected human cases: interim guidance
37
( 2آذار /مارس 2020) .جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testin g-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117).
Operational considerations for managing Covid-19 cases/outbreak on board ships: interim guidance
38
( 24شباط /فرباير2020) .جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/331164).

التأهب ملواجهة مرض كوفيد 19 -والوقاية منه ومكافحته يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى

25

 5.11اإلبالغ عن الحاالت

أضيــف كوفيــد 19 -إىل قامئــة األم ـراض التــي يلــزم اإلبــاغ عنهــا والتــي يجــب عــى األطبــاء أن
يعلمــوا ســلطات الصحــة العامــة عنهــا .وكوفيــد 19 -هــو مــرض معــد ذو عواقــب وخيمــة ويُحتمل
تفشــيه يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى؛ ولذلــك ينبغــي إخطــار الســلطات الصحيــة العامــة
املســؤولة ،دون إبطــاء ،بالحــاالت املحتملــة يف هــذه األماكــن ،وســتقدم هــذه الســلطات تقاريرهــا
بعــد ذلــك إىل الســلطات الوطنيــة والدوليــة.

1212تدابري الوقاية

ال يوجــد حاليـاً لقــاح للوقايــة مــن كوفيــد .19 -وينبغــي أن يكــون لدى جميــع املوظفني والســجناء
واملحتجزيــن يف أماكــن االحتجــاز األخــرى وعــي شــامل باسـراتيجيات الوقايــة مــن كوفيــد ،19 -مبــا
يف ذلــك االمتثــال للتدابــر املتعلقــة بنظافــة اليديــن والنظافــة التنفســية (تغطيــة الفــم يف حالــة
الســعال أو العطــس) ،والتباعــد الجســدي (الحفــاظ عــى مســافة مــر واحــد عــى األقــل عــن
اآلخريــن) ،والتحــي باليقظــة إزاء عالمــات كوفيــد 19 -وأعراضــه ،والبقــاء بعيــدا ً عــن املــرىض ،و(يف
حالــة املوظفــن) البقــاء يف املنــزل لــدى اإلصابــة باملــرض .وينبغــي أن ميتثــل املوظفــون أيضـاً ألي
إجـراءات فحــص تنفذهــا الســلطات املحليــة.
وبالتوافــق مــع الســلطات الصحيــة املحليــة ،ســيوضع بروتوكــول محــدد ملــكان العمــل مــن أجــل
تحديــد التدبــر العالجــي ألي موظــف يســتويف تعريــف الحالــة املشــتبه فيهــا أو املؤكــدة لإلصابــة
بكوفيــد 19 -أو الحــاالت املخالطــة لهــا.

 1.12تدابري حامية املوظفني

يــوىص باتخــاذ االحتياطــات العامــة التاليــة املتعلقــة بأمـراض الجهــاز التنفــي املعديــة للمســاعدة
يف منــع إصابــة األشــخاص (املوظفــون ،الــزوار ،مقدمــو الخدمــات ،املحتجــزون ،وغريهــم مــن
األشــخاص املوجوديــن يف الســجون) بكوفيــد 19 -ونــره:
•ينبغي غسل اليدين بشكل متكرر باملاء والصابون وتجفيفهام مبناشف أحادية االستخدام؛
ويشكل مطهر اليدين الكحويل الذي يحتوي عىل  60يف املائة عىل األقل من الكحول أحد
الخيارات املمكنة يف حال توافره (للحصول عىل املزيد من اإلرشادات بشأن نظافة اليدين،
انظر الفرع  1-13أدناه)؛
•ينبغي مراعاة تدابري التباعد الجسدي؛
•ينبغي استخدام منديل أحادي االستخدام لتغطية الفم واألنف لدى السعال أو العطس ،ثم
رميه يف سلة عليها غطاء؛
•ينبغي تجنب ملس العينني أو األنف أو الفم إذا كانت األيدي غري نظيفة.
وينبغــي قــدر اإلمــكان توفــر موزعــات الصابــون الســائل املعلقــة عــى الحيطــان واملناشــف
الورقيــة وصناديــق القاممــة التــي تعمــل بالــدوس عليهــا بالقــدم وإتاحــة الوصــول إليهــا يف األماكن
األساســية مثــل املراحيــض وحجـرات االســتحامم والقاعــات الرياضيــة واملطاعــم الجامعيــة وغريهــا
مــن األماكــن العامــة املزدحمــة لتيســر ســبل تنظيــف اليديــن بانتظــام .وينبغــي عــى موظفــي
األمــن تقييــم مــا إذا كانــت هــذه التجهي ـزات تشــكل خط ـرا ً عــى أمــن وســامة األشــخاص يف
الســجون وأماكــن االحتجــاز قبــل تركيبهــا.

 2.12استخدام الكاممات

مــن املهــم تكريــس فهــم عــام لطبيعــة التدابــر التــي ينبغــي اتخاذهــا ،نيابــة عــن أي شــخص
يف الســجن ،لــدى االشــتباه يف حــدوث إصابــة بـــكوفيد .19 -ومــن الــروري تدريــب الســجناء يف
أقــرب وقــت ممكــن عــى فهــم تدابــر النظافــة العامــة وطــرق انتقالهــا ،وتوضيــح رضورة الجمــع
بــن اســتخدام الكاممــات ونظافــة اليديــن والتدابــر األخــرى للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا
ملنــع انتقــال كوفيــد 19 -مــن شــخص إىل آخــر.
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ويشــكل ارتــداء املــرىض للكاممــات الطبيــة أحــد تدابــر الوقايــة التــي ميكــن اتخاذهــا للحــد مــن
انتشــار بعــض أمـراض الجهــاز التنفــي ،مبــا فيهــا مــرض كوفيــد ،19 -يف املناطــق املوبــوءة .ومــع
ذلــك ،فارتــداء الكاممــة ليــس إجـرا ًء كافيـاً لتوفــر مســتوى مناســب مــن الحاميــة ،وينبغــي أيضـاً
اعتــاد تدابــر أخــرى ذات صلــة وال تقــل عنــه أهميــة.
وقــد وضعــت منظمــة الصحــة العامليــة إرشــادات للرعايــة املنزليــة وأماكــن تقديــم الرعايــة
الصحيــة فيــا يتعلــق باسـراتيجيات الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا لتســتخدم لــدى االشــتباه
يف حــدوث عــدوى بـــكوفيد .3619 -وأصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة أيضً ــا إرشــادات بشــأن
اســتخدام الكاممــات يف املجتمــع املحــي وأثنــاء الرعايــة املنزليــة ويف أماكــن تقديــم الرعايــة
الصحيــة يف ســياق تفــي كوفيــد.3119 -
وقــد يــؤدي ارتــداء الكاممــات الطبيــة عنــد عــدم اإلشــارة إليهــا إىل تكبــد تكاليــف غــر رضوريــة،
ويســبب عــبء ال ـراء ويولــد شــعورا ً زائف ـاً باألمــان قــد يفــي إىل إهــال التدابــر األساســية
األخــرى مثــل مامرســات نظافــة اليديــن .وعــاوة عــى ذلــك ،قــد يقلــل االســتخدام غــر الســليم
للكاممــة مــن فعاليتهــا يف الحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى.27
التعامل مع الكاممات
لــدى ارتــداء الكاممــات الطبيــة ،يشــكل اســتخدامها والتخلــص منهــا بشــكل مناســب إجــرا ًء
رضوريــاً لضــان فعاليتهــا ولتفــادي أي زيــادة يف خطــر انتقــال العــدوى املرتبــط باالســتخدام
والتخلــص غــر الســليمني .وتســتند اإلرشــادات التاليــة لالســتخدام الصحيــح للكاممــات الطبيــة إىل
املامرســة الشــائعة يف أماكــن تقديــم الرعايــة الصحيــة:31
•ضع الكاممة بعناية لتغطية الفم واألنف واربطها بإحكام للتقليل إىل أدىن من الفجوات التي
تظهر بني الوجه والكاممة؛
•تجنب ملس الكاممة أثناء استخدامها؛
•أزل الكاممة باستخدام تقنية مناسبة (عىل سبيل املثال ،ال تلمس الجزء األمامي من الكاممة
بل أزلها بسحب عصابة الرأس من الخلف)؛
•بعد اإلزالة أو يف حالة ما إذا ملست الكاممة املستخدمة عن غري قصد ،نظف يديك باستخدام
مطهر يحتوي عىل الكحول (إن وجد) أو باملاء والصابون؛
•اســتخدم كاممــة جديــدة ونظيفــة وجافــة مبجــرد تعــرض الكاممــة التــي ترتديهــا للبلــل/
الرطوبة؛
•ال تستعمل الكاممات أحادية االستخدام مرة أخرى؛
•تخلص من الكاممات أحادية االستخدام بعد كل استعامل وارمها فورا ً بعد نزعها (وفر موضعاً
مركزياً داخل مجمع األجنحة /الزنزانات ميكن التخلص فيه من الكاممات املستخدمة).
وال يُنصــح بــأي حــال مــن األحــوال باســتخدام الكاممــات املصنوعــة مــن القــاش (مثــل القطــن
أو الشــاش).

 3.12التدابري البيئية

يجــب االلتــزام بإجــراءات التنظيــف والتطهــر البيئيــة بشــكل مســتمر وصحيــح .وألغــراض
التنظيــف الوقــايئ العــام ،ينبغــي أن يتــم التنظيــف باملــاء واملنظفــات املنزليــة ومعقــات التطهــر
املأمــون اســتخدامها يف أماكــن االحتجــاز.

ينبغــي إطــاع موظفــي التنظيــف عــى الحقائــق املتعلقــة بعــدوى كوفيــد 19 -لضــان قيامهــم
بتنظيــف األســطح البيئيــة بشــكل منتظــم وشــامل .وينبغــي حاميــة هــؤالء املوظفــن مــن عــدوى
كوفيــد 19 -ويتعــن عليهــم ارتــداء قفــازات أحاديــة االســتخدام لــدى تنظيــف أو معالجــة األســطح
أو املالبــس أو البياضــات املتســخة بالســوائل التــي يفرزهــا الجســم ،وينبغــي لهــم االلتـزام بتدابــر
نظافــة اليديــن قبــل ارتــداء القفــازات وبعــد نزعهــا.
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وبالنظــر إىل قــدرة فــروس كوفيــد 19 -عــى البقــاء يف البيئــة لعــدة أيــام ،فإنــه ينبغــي تنظيــف
املبــاين واملناطــق املحتمــل تلوثهــا وتطهريهــا قبــل إعــادة اســتخدامها ،ويكــون ذلــك باســتعامل
منظــف منــزيل عــادي يتبعــه اســتعامل مطهــر يحتــوي عــى محلــول مبيــض مخفــف (عــى ســبيل
املثــال جــزء مــن ســائل تبييــض ،برتكيــز أصــي قــدره  5,25يف املائــة إىل  49جــزء مــن املــاء ،أي
برتكيــز نهــايئ يبلــغ حــوايل  1000جــزء يف املليــون أو  0,1يف املائــة) .وبالنســبة لألســطح التــي ال
تتحمــل التبييــض ،فإنــه ميكــن اســتخدام  70يف املائــة مــن اإليثانــول .وإذا مل يكــن مــن املمكــن
اســتخدام املبيــض أو اإليثانــول يف الســجن ألســباب أمنيــة ،يُرجــى التأكــد مــن أن املطهــر املســتخدم
للتنظيــف قــادر عــى تعطيــل نشــاط الفريوســات املغلفــة .وقــد يتعــن عــى ســلطات الســجن
استشــارة الــركات املصنعــة للمطهـرات للتأكــد مــن فعاليــة منتجاتهــا ضــد الفريوســات التاجيــة.
ولضــان القيــام بالتطهــر الــكايف ،ينبغــي لعــال الصيانــة والتنظيــف الرتكيــز أوالً عــى تنظيــف
األســطح مبزيــج مــن الصابــون واملــاء أو أحــد املنظفــات .وعليهــم بعــد ذلــك اســتخدام املطهــر،
حســب توصيــات الرشكــة املصنعــة ،ثــم شــطفه مبــاء نظيــف بعــد انقضــاء مــدة التفاعــل.
وميكــن تنظيــف املالبــس وأغطيــة األرسة ومناشــف الحــام واليديــن ،ومــا إىل ذلــك ،باســتخدام
صابــون الغســيل العــادي واملــاء أو وضعهــا يف الغســالة عنــد  90-60درجــة مئويــة باســتخدام
مســحوق غســيل عــادي .وينبغــي التعامــل مــع النفايــات عــى أنهــا نفايــات رسيريــة معديــة
ومعالجتهــا وفقــاً للوائــح املحليــة .ويتيــح املركــز األورويب للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا
إرشــادات بشــأن التنظيــف البيئــي يف ســياق تفــي كوفيــد :3919-وانظــر أيض ـاً امللحــق  1أدنــاه.

 4.12تدابري التباعد الجسدي

ينبغــي تنبيــه جميــع املوظفــن إىل تزايد خطــر اإلصابة بـــكوفيد 19 -يف صفوف األشــخاص املودعني
يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى والذيــن لديهــم ســجل ينبــئ باحتــال تعرضهــم للمــرض،
بعــد أن ســافروا إىل مناطــق عاليــة الخطــورة أو عربوهــا أو أقامــوا فيهــا خــال الـــ  14يومـاً املاضية.

وينبغــي وضــع أي شــخص (أ) ســافر إىل منطقــة محــددة عاليــة الخطــورة أو أقــام فيهــا ،40أو (ب)
خالــط حالــة معروفــة مصابــة بكوفيــد ،19 -يف الحجــر الصحــي ،داخــل زنزانــة فرديــة ،ملــدة 14
يوم ـاً مــن تاريــخ ســفره أو مــن آخــر يــوم يحتمــل فيــه مخالطتــه ألحــد املــرىض .18وإذا مل يكــن
باإلمــكان وضــع املحتجــز يف عزلــة طبيــة ،فقــد ميكــن إيــواء املحتجزيــن الذيــن تتشــابه لديهــم
عوامــل الخطــر ودرجــات التعــرض ســوياً أثنــاء خضوعهــم للحجــر الصحــي .وينبغــي للمريــض
ارتــداء قنــاع وجــه طبــي أثنــاء نقلــه إىل غرفــة العــزل .وينبغــي أن يخضــع الشــخص املعــزول،
طيلــة فــرة العــزل ،للمراقبــة الطبيــة مرتــن عــى األقــل يف اليــوم ،مبــا يف ذلــك قيــاس درجــة حـرارة
جســمه والتحقــق مــا إذا كانــت لديــه أع ـراض اإلصابــة بكوفيــد.19 -
وينبغــي إجـراء تقييــم أليــة مشــاكل عــى صعيــد اللغــة أو االتصــال ،ويجــب توفــر ســبل الحصــول
عــى خدمــات الرتجمــة الشــفوية /التحريريــة مبجــرد اســتقبال إحــدى الحــاالت يف املرفــق حتــى
ميكــن معرفــة ســجل صاحبهــا بدقــة.

Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC
39
technical report.
 18شباط /فرباير2020 .ستوكهومل :املركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها؛ 2020
(https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf).
 40ميكن االطالع عىل املعلومات املحدثة املتعلقة بالوضع عىل الصفحة التاليةCoronavirus disease (COVID-19) situation :
reports .جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports).
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 5.12النظر يف القيود املفروضة عىل إمكانية الوصول والتنقل

ينبغــي ملوظفــي الســجن أن يجــروا ،بالتعــاون مــع وكالــة الصحــة العامــة املحليــة ،تقيي ـاً لــكل
حالــة ولــكل موقــع .وستســتند املشــورة املقدمــة بشــأن إدارة املوظفــن أو األشــخاص املودعــن يف
الســجن أو أماكــن االحتجــاز إىل هــذا التقييــم.
ويجــب النظــر بعنايــة يف مســألة تعليــق الزيــارات امليدانيــة للســجون ،مبــا يتــاىش مــع تقييــات
املخاطــر املحليــة وبالتعــاون مــع الزمــاء العاملــن يف مجــال الصحــة العامــة ،وينبغــي أن يشــمل
ذلــك اتخــاذ تدابــر ترمــي إىل التخفيــف مــن التأثــر الســلبي الــذي قــد يحدثــه هــذا اإلج ـراء
عــى نــزالء الســجون .ويجــب أن يؤخــذ بعــن االعتبــار التأثــر املحــدد وغــر املتناســب عــى فئــات
مختلفــة مــن الســجناء ،وكذلــك عــى األطفــال الذيــن يعيشــون مــع والديهــم يف الســجن .ويتعــن
النظــر بعنايــة ومبــا يتــاىش مــع تقييــات املخاطــر املناســبة يف التدابــر الراميــة إىل تقييــد تنقــل
األشــخاص داخــل مــكان االحتجــاز وخارجــه ،مبــا يف ذلــك تقييــد عمليــات التحويــل داخــل الســجن/
نظــام االحتجــاز وتقييــد إمكانيــة وصــول املوظفــن غــر الرضوريــن والــزوار ،حيــث ســيرتتب عــى
هــذه القيــود تأثــر أوســع عــى عمــل نظــام الســجون .وتتضمــن التدابــر التــي ميكــن النظــر فيهــا،
حســب االقتضــاء ،تقييــد الزيــارات األرسيــة ،وخفــض عــدد الــزوار و /أو مــدة الزيــارات وتواترهــا،
وإدخــال أســلوب التــداول بالفيديــو (ســكايب عــى ســبيل املثــال) لفائــدة أف ـراد األرسة وممثــي
النظــام القضــايئ ،مثــل املستشــارين القانونيــن.
وعىل وجه التحديد:
•ميكن النظر يف مسألة الفحص عند املدخل بإجراء استبيان لإلبالغ الذايت من أجل استبعاد
األشخاص الذين يعانون من األعراض؛
•ينبغي للزوار الذين يشعرون باعتالل البقاء يف منازلهم وعدم القدوم إىل املؤسسة؛
•يجب عىل املوظفني البقاء يف منازلهم والتامس الرعاية الطبية يف حالة ظهور أي عالمات
وأعراض ذات صلة.
ينبغــي وضــع بروتوكــول محــدد ملــكان العمــل بشــأن كيفيــة التعامــل مــع هــذه املواقــف ،مبــا
فيهــا حــاالت كوفيــد 19 -املشــتبه فيهــا أو املؤكــدة أو األشــخاص املخالطــن لهــا.

 6.12املوظفون العائدون إىل العمل بعد السفر إىل مناطق موبوءة أو الذين لديهم
سجل تعرض محتمل

ينبغــي للح ـراس /موظفــي الســجون العاملــن يف أماكــن االحتجــاز والذيــن ســافروا أو أقامــوا يف
مجتمعــات محليــة /مناطــق عاليــة املخاطــر ينتــر فيهــا كوفيــد 19 -استشــارة دوائــر الصحــة
املهنيــة املوجــودة يف مؤسســاتهم؛ وينبغــي لهــم أيضـاً الوقــوف أوالً بــأول عــى أحــدث املعلومــات
املتعلقــة بتفــي كوفيــد 19 -واملتاحــة عــى املوقــع الشــبيك ملنظمــة الصحــة العامليــة 40وعــر
هيئــة الصحــة العامــة الوطنيــة واملحليــة ملعرفــة ف ـرات التقييــد /الحجــر الصحــي املحتملــة.
وينبغــي للســجون اســتعراض خطــط االســتمرارية والطــوارئ الخاصــة بهــا وتحديثهــا لضــان
قدرتهــا عــى أن تــؤدي ،يف ظــل انخفــاض عــدد املوظفــن ،وظائــف حيويــة بطريقــة ال تؤثــر ســلبياً
عــى أمــن الســجن.
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 7.12اإلجراء الواجب اتباعه إذا مرض أحد املوظفني واعتقد أنه تعرض لـكوفيد19 -

يف حــال اعتــال أحــد موظفــي الســجن بعــد ســفره أو إقامتــه يف منطقــة موبــوءة ينتــر فيهــا
كوفيــد ،19 -ينبغــي إبقــاؤه عــى بعــد مــر واحــد عــى األقــل مــن األشــخاص اآلخريــن .وينبغــي،
إذا أمكــن ،عزلــه يف غرفــة أو مــكان بــه بــاب مغلــق ،مــن قبيــل مكتــب من مكاتــب املوظفــن ،وأن
يكــون هــذا املــكان ،إذا كان ذلــك ممكنـاً ،مجهـزا ً بنافــذة ميكــن فتحهــا للحصــول عــى التهويــة.
وينبغــي ملهنيــي الرعايــة الصحيــة العاملــن يف الســجون (أو الشــخص املعتــل) االتصــال بالدوائــر
الصحيــة أو دوائــر الطــوارئ (إذا كانــوا يعانــون مــن مــرض شــديد أو كانــت حياتهــم معرضــة
للخطــر) ورشح األع ـراض الرسيريــة التــي تبــدو عليهــم حالي ـاً وعــرض ســجلهم الوبــايئ وتواريــخ
ســفرهم (قــد ال يكــون هــذا رضوري ـاً إذا كان الســجن يقــع يف منطقــة موبــوءة) .وإذا مل يتمكــن
الشــخص املصــاب ،لســبب مــن األســباب ،مــن االتصــال بالطبيــب بنفســه ،فينبغــي ملوظــف مــن
زمالئــه أن يفعــل ذلــك نيابــة عنــه.
وينبغــي للشــخص املعتــل ،أثنــاء انتظــاره لالستشــارة أو وصــول ســيارة اإلســعاف ،أن يظــل عــى
بعــد مــر واحــد عــى األقــل عــن اآلخريــن ،وأن يُعــزل خلــف بــاب مغلــق إن أمكــن ذلــك .وينبغــي
لــه أن يتجنــب ملــس األشــخاص واألســطح واألشــياء كــا ينبغــي تزويــده بكاممــة طبيــة .وإذا مل
تتوافــر هــذه الكاممــة ،يُنصــح بتغطيــة فمــه وأنفــه مبنديــل أحــادي االســتخدام بعــد الســعال أو
العطــس ووضــع هــذا املنديــل بعــد ذلــك يف كيــس ورميــه يف ســلة املهمــات .وإذا مل يكــن لــدى
هــذا الشــخص منديــل ،فعليــه بالســعال والعطــس يف ثنيــة مرفقــه.
وإذا احتــاج الشــخص املعتــل أن يذهــب ،أثنــاء انتظــار املســاعدة الطبيــة ،إىل الحــام ،فعليــه
أن يســتخدم حامم ـاً منفص ـاً ،إذا كان هــذا املرفــق متاح ـاً .ويــري ذلــك فقــط خــال الوقــت
الــذي يُنتظــر فيــه نقلــه إىل املستشــفى .ونظ ـرا ً للمخاطــر املحتملــة للتلــوث البيئــي ،فــإن مــن
املهــم ضــان تنظيــف الحــام وتطهــره بشــكل صحيــح بعــد اســتخدام الحالــة املشــتبه فيهــا لــه؛
وينبغــي أيض ـاً تنظيــف املــكان الــذي كان يجلــس فيــه وتطهــره.

1313تقييم حاالت كوفيد 19 -املشتبه فيها
لألشخاص املودعني يف السجون /أماكن
االحتجاز

ينبغــي تحديــد الحــاالت وف ًقــا لإلرشــادات الوطنيــة /فــوق الوطنيــة املتاحــة لســياقات الرعايــة
األوليــة واملجتمعــات املحليــة.
وميكــن التعــرف عــى الحــاالت املشــتبه فيهــا يف أوســاط الســجناء عــن طريــق اإلخطــارات الــواردة
مــن الحـراس /موظفــي الســجن ،والســجناء /املحتجزيــن اآلخريــن ،واإلبــاغ الــذايت ،والفحــص عنــد
الدخــول ،أو بطــرق أخــرى .ولالطــاع عــى تعاريــف الحــاالت ،انظــر الفــرع  11أعــاه.
واســتنادا ً إىل مســتوى املخاطــر املحليــة ،فقــد يكــون مــن الــروري اتخــاذ إجــراءات إضافيــة
لتقييــم الوافديــن الجــدد إىل الســجن.
وتتمثل التدابري الواجب مراعاتها فيام ييل:
•إنشاء منطقة فحص مخصصة عند مدخل املرفق؛
•وضع إجراء للعزل الفوري للحاالت املشتبه فيها.
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 1.13نصائح بشأن استخدام معدات الوقاية الشخصية واالحتياطات األساسية
األخرى ملوظفي الرعاية الصحية وموظفي السجون املخالطني للمرىض

مــن املرجــح أن يعمــل مهنيــو الرعايــة الصحيــة العاملــون يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى
بشــكل مبــارش مــع املــرىض املحتمــل إصابتهــم بكوفيــد ،19 -ولكــن ميكــن أيض ـاً إرشاك موظفــي
الســجن وخدمــات النقــل ،خاصــة خــال العــرض األويل .ويعنــي ذلــك رضورة إطــاع جميــع
املوظفــن (موظفــو الســجون والعاملــون يف مجــال الرعايــة الصحيــة) عــى االحتياطــات األساســية
مثــل النظافــة الشــخصية ،والتدابــر األساســية للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا وكيفيــة التعامــل
مــع شــخص يشــتبه يف إصابتــه بكوفيــد 19 -تعامـاً مأمونـاً قــدر اإلمــكان ملنــع انتشــار العــدوى.

وتتضمــن إدارة تدابــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا ارتــداء القــدر املناســب مــن معــدات
الوقايــة الشــخصية وفقـاً لتقييــم املخاطــر ،وضــان اإلدارة اآلمنــة للنفايــات ،والبياضــات املناســبة،
والتنظيــف البيئــي ،وتعقيــم املعــدات املســتخدمة يف رعايــة املــرىض.
معدات الوقاية الشخصية الخاصة مبوظفي السجون
بالنســبة لألنشــطة التــي تنطــوي عــى مخالطــة قريبــة لحالــة كوفيــد  19-مشــتبه فيهــا أو مؤكــدة،
مثــل اســتجواب األشــخاص عــى مســافة ال تقــل عــن مــر واحــد ،أو توقيفهــم وشــد وثاقهــم،
يُنصــح بــأن يتضمــن الحــد األدىن مــن معــدات الوقايــة الشــخصية التــي ينبغــي ملوظفــي الســجن/
الحراســة ارتداؤهــا مــا يــي:
•قفازات أحادية االستخدام؛
•كاممة طبية؛
•رداء كامل أحادي االستخدام ولوازم حامية العينني أحادية االستخدام (مثل واقي الوجه أو
النظارات الواقية) ،إذا أتيحت.
معدات الوقاية الشخصية الخاصة مبوظفي الرعاية الصحية
يُنصــح بــأن يتضمــن الحــد األدىن مــن معــدات الوقايــة الشــخصية املطلــوب مــن موظفــي الرعايــة
الصحيــة اســتخدامها لــدى التعامــل مــع حــاالت كوفيــد 19 -املشــتبه فيهــا أو املؤكــدة مــا يــي:
•كاممة طبية؛
•رداء كامل؛
•قفازات؛
•لوازم حامية العينني (مثل النظارات الواقية األحادية االستخدام أو واقي الوجه)؛
•أكياس النفايات الطبية؛
•مستلزمات نظافة اليدين؛
•منظفات ومحاليل مطهرة عامة الغرض وقاتلة للفريوسات وتعتمدها سلطات السجن
لالستخدام.
وينبغــي ملوظفــي الرعايــة الصحيــة اســتخدام أجهــزة التنفــس فقــط يف إج ـراءات توليــد الهبــاء
الجــوي؛ وللحصــول عــى املزيــد مــن التفاصيــل بشــأن اســتخدام أجهــزة التنفــس ،انظــر الفــرع
 14أدنــاه وإرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية.27
وبالنســبة لجميــع املوظفــن ،يجــب تغيــر معــدات الوقايــة الشــخصية بعــد كل تفاعــل مــع حالــة
مشــتبه فيهــا أو مؤكــدة.
نزع معدات الحامية الشخصية
ينبغــي نــزع معــدات الحاميــة الشــخصية برتتيــب يتيــح التقليــل مــن احتــال انتقــال العــدوى.
وقبــل مغــادرة غرفــة املريــض ،ينبغــي التخلــص مــن القفــازات ،والــرداء /املئــزر ،ولــوازم حاميــة
العينــن والكاممــة (بالرتتيــب الــذي ارتديــت بــه) كنفايــات رسيريــة .وبعــد مغــادرة الغرفــة ،ميكــن
نــزع قنــاع الوجــه والتخلــص منــه كنفايــة رسيريــة توضــع يف وعــاء مناســب.

التأهب ملواجهة مرض كوفيد 19 -والوقاية منه ومكافحته يف السجون وأماكن االحتجاز األخرى

31

وتكون اإلجراءات الصحيحة لنزع معدات الوقاية الشخصية عىل النحو التايل:
.أنزع القفازات والتخلص منها كنفايات رسيرية؛
.بتنظيف اليدين بغسلهام أو باستخدام معقم كحويل؛
.جنزع املئزر /الرداء بطيه ووضعه يف سلة النفايات الرسيرية؛
.دنزع النظارات الواقية /واقي الوجه فقط باستخدام العصابة الخلفية أو من الجانبني
والتخلص من هذه املعدات كنفايات رسيرية؛
.هنزع القناع الطبي من الخلف والتخلص منه كنفاية رسيرية؛
.وتنظيف اليدين.
وميكــن االطــاع عــى شــبكة اإلنرتنــت عــى املزيــد مــن إرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة،
مصحوبــة برســوم توضيحيــة ،بشــأن ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية وخلعهــا.42،41
ويجب التخلص من جميع معدات الوقاية الشخصية املستخدمة كنفايات رسيرية.
نظافة اليدين
نظافة اليدين بعناية أمر رضوري للحد من التلوث املتبادل .وتجدر اإلشارة إىل ما ييل:
•تشمل نظافة اليدين فرك اليدين مبستحرض يحتوي عىل الكحول أو غسلهام بالصابون واملاء؛
•يفضل استخدام معمقات اليدين التي تحتوي عىل الكحول إذا مل تكن األيدي متسخة بشكل
ظاهر للعيان؛
•لدى استخدام معقم اليدين ،ينبغي أن تكون نسبة الكحول فيه أقل من  60يف املائة؛
•ينبغي غسل اليدين دامئاً باملاء والصابون إذا كانتا متسختني بشكل ظاهر للعيان.
وينبغــي لجميــع املوظفــن تطبيــق نهــج «اللحظــات الخمــس لنظافــة» لتطهــر أيديهــم ،وهــي
عــى النحــو التــايل:
1.1قبل مالمسة املريض؛
2.2قبل القيام بإجراء يستدعي التنظيف أو التعقيم؛
3.3بعد التعرض لخطر مالمسة سوائل من جسم املريض؛
4.4بعد مالمسة املريض؛
5.5بعد مالمسة محيط املريض.
وميكــن االطــاع عــى املزيــد مــن املعلومــات املتعلقــة بكيفيــة غســل اليديــن عــى نحــو صحيــح،
والــواردة يف شــكل ملصــق ميكــن تكييفــه ليالئــم مرفــق الســجن ،عــى املوقــع الشــبيك ملنظمــة
الصحــة العامليــة.43

 )How to put on and take off personal protective equipment (PPE
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(https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf).
 ))Steps to put on personal protective equipment (PPE
42
[ملصق] جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/csr/disease/ebola/put_on_ppequipment.pdf).
 43كيف تغسل يديك؟ [ملصق] جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2009
(https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handwash_poster_arabic.pdf?ua=1).
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 2.13نصائح بشأن أنشطة حفظ األمن وقوة مراقبة الحدود وإنفاذ قوانني الهجرة

قــد يواجــه عنــارص الرشطــة وقــوة مراقبــة الحــدود واملوظفــون املكلفــون بإنفــاذ قوانــن الهجــرة
حــاالت يحــدد فيهــا الشــخص الــذي يتعــن القبــض عليــه أو احتجــازه عــى أنــه شــخص مصــاب
بشــكل محتمــل بكوفيــد.4419 -

وإذا كانــت هنــاك حاجــة إىل تقديــم املســاعدة لشــخص يعــاين مــن أع ـراض وتســنى تحديــده
كحالــة يحتمــل إصابتهــا بكوفيــد ،19 -فــإن مــن الــروري وضعــه ،إذا أمكــن ،يف مــكان يكــون فيــه
بعيــدا ً عــن اآلخريــن .ويف حالــة عــدم وجــود غرفــة مســتقلة ،ينبغــي أن يُطلــب مــن األشــخاص
غــر املشــاركني يف تقديــم املســاعدة االبتعــاد عنــه .وميكــن أيضـاً اســتخدام الحواجــز أو الســتائر،
إذا توافــرت.
وينبغــي تنفيــذ التدابــر املناســبة يف مجــال الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا .ويف ســياق األنشــطة
التــي تنطــوي عــى مخالطــة قريبــة شــخص يعــاين مــن أع ـراض ويشــتبه يف إصابتــه بكوفيــد19 -
(مثــل اســتجواب الشــخص عــى مســافة ال تقــل عــن مــر واحــد ،أو توقيفــه وشــد وثاقــه) ،ينبغــي
للموظفــن ارتــداء مــا يــي:
•قفازات أحادية االستخدام؛
•كاممة طبية؛
•ثوب طويل األكامم؛
•لوازم حامية العينني (مثل واقي الوجه أو النظارات الواقية).

1414التدبري العالجي للحاالت

يجــب تنفيــذ التدبــر العالجــي للحــاالت وفقــاً لإلرشــادات الوطنيــة /فــوق الوطنيــة املتاحــة
لســياقات الرعايــة األوليــة واملجتمعــات املحليــة.

 1.14التدبــر العالجــي الرسيــري اللتهابــات الجهــاز التنفــي الحــادة الوخيمــة لــدى
االشــتباه يف اإلصابــة بكوفيــد19 -
أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة إرشــادات لألطبــاء املشــاركني يف اإلدارة الرسيريــة ورعايــة املرىض
البالغــن والنســاء الحوامــل واألطفــال املصابــن بالتهابــات الجهــاز التنفــي الحــادة الوخيمــة
أو املعرضــن لخطــر اإلصابــة بهــا لــدى االشــتباه يف إصابتهــم بفــروس كوفيــد .4519-وال تشــكل
هــذه اإلرشــادات بديـاً للحكــم الرسيــري أو االستشــارة املتخصصــة ،بــل تهــدف إىل تعزيــز اإلدارة
الرسيريــة لهــؤالء املــرىض وتقديــم إرشــادات محدثــة .وهــي تتضمــن أفضــل املامرســات يف مجــال
الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا والفــرز والرعايــة الداعمــة األمثــل.

 44للحصول عىل املزيد من املعلومات ،انظر:
Guidance for first responders and others in close contact with symptomatic people with potential COVID-19.
لندن :وكالة الصحة العامة يف إنجلرتا؛ 2020
(https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim-guidance-for-first-responders/interim-guidance-for-first-responders-and-others-in-close-contact-with-symptomatic-people-withpotential-2019-ncov).
Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected:
45
interim guidance
( 13آذار /مارس  .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected).
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وت ُنظم إرشادات منظمة الصحة العاملية يف الفروع التالية:
1.1معلومات أساسية
2.2الفحص والفرز :التعرف املبكر عىل املرىض املصابني بالتهابات الجهاز التنفيس الحادة الوخيمة
املرتبطة بكوفيد19 -
 3.3التنفيذ الفوري للتدابري الصحيحة للوقاية من العدوى ومكافحتها
4.4جمع العينات ألغراض التشخيص املختربي
5.5التدبري العالجي لعدوى كوفيد 19 -الخفيفة :عالج األعراض واملراقبة
6.6التدبري العالجي لعدوى كوفيد 19 -الوخيمة :العالج باألكسجني واملراقبة
7.7التدبري العالجي لعدوى كوفيد 19 -الوخيمة :عالج أنواع العدوى املرافقة
8.8التدبري العالجي لعدوى كوفيد 19 -الحرجة :متالزمة الضائقة التنفسية الحادة
9.9التدبري العالجي لألمراض الحرجة وكوفيد :19 -الوقاية من املضاعفات
1010التدبري العالجي لألمراض الحرجة وكوفيد :19 -الصدمة اإلنتانية
1111العالجات املساعدة لحاالت اإلصابة بكوفيد :19 -الكورتيكوستريويدات
1212رعاية النساء الحوامل املصابات بكوفيد19 -
1313رعاية الرضع واألمهات املصابني بكوفيد :19 -الوقاية من العدوى ومكافحتها والرضاعة
الطبيعية
1414رعاية املسنني املصابني بكوفيد19 -
1515البحوث الرسيرية والعالجات املحددة املضادة لـكوفيد.19 -

 2.14احتياطات إضافية

ينبغــي وضــع املــرىض يف مــكان جيــد التهويــة .وإذا اكتشــف املزيــد مــن الحــاالت املشــتبه فيهــا
ومل تكــن األماكــن الفرديــة متاحــة ،فســيكون مــن الــروري تجميــع املــرىض املشــتبه يف إصابتهــم
رسة املــرىض عــى بعــد مــر واحــد عــى األقــل عــن
بـــكوفيد 19 -معـاً .ومــع ذلــك ،ينبغــي وضــع أ ّ
بعضهــا ،بغــض النظــر عــن االشــتباه أو عــدم االشــتباه يف إصابتهــم بعــدوى كوفيــد.19 -

ومــن أجــل الحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى ،ينبغــي تعيــن فريــق مــن العاملــن يف مجــال
الرعايــة الصحيــة وموظفــي الســجن /مركــز االحتجــاز لتقديــم الرعايــة حرصيـاً للحــاالت املشــتبه
فيهــا أو املؤكــدة للحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى.

 3.14كيفية القيام بالتنظيف البيئي عقب العثور عىل حالة مشتبه فيها يف مكان
لالحتجاز

ال ينبغــي ،بعــد نقــل حالــة يشــتبه يف إصابتهــا بكوفيــد 19 -مــن الســجن أو مــكان آخــر لالحتجــاز
إىل املستشــفى ،اســتخدام الغرفــة التــي أودع فيهــا املريــض والغرفــة التــي أقــام فيهــا حتــى يتســنى
تطهريهــا بشــكل صحيــح؛ وينبغــي أن تظــل األبــواب مغلقــة ،مــع فتــح النوافــذ وإيقــاف تشــغيل
جميــع أجهــزة التكييــف ،حتــى تنظــف الغــرف مبنظــف ومطهــر قاتــل للفريوســات ومرخــص
اســتخدامه يف محيــط الســجن .وميكــن االطــاع عــى معلومــات تفصيليــة عــن التنظيــف والتطهــر
عــى املوقــع الشــبيك ملنظمــة الصحــة العامليــة 46ويف امللحــق .1

ومبجــرد اكتــال عمليــة التنظيــف ،ميكــن إعــادة اســتخدام الغرفــة عــى الفــور .وينبغــي إدارة
األجهــزة واملعــدات الطبيــة والغســيل وأواين الطبــخ والنفايــات الطبيــة وفق ـاً لسياســة النفايــات
الطبيــة املعتمــدة يف املرفــق.

Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms 46
and management of contacts: interim guidance
( 4شباط /فرباير  .)2020جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
)(https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncovinfection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts).
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وتوضــح مجموعــة الســلع األساســية املتعلقــة بكوفيــد 19 -املعــدات الالزمــة للمراقبــة والتحليــل
47
املختــري واإلدارة الرسيريــة ومراقبــة العــدوى ومكافحتهــا.

 4.14خروج األشخاص من السجون وأماكن االحتجاز األخرى

حينــا يكــون الشــخص الــذي أمــى مــدة عقوبتــه ميثــل حالــة إصابــة نشــطة بكوفيــد 19 -لحظــة
إطــاق رساحــه ،أو مخالطــاً لحالــة إصابــة بكوفيــد 19 -ومل تنقــض بعــ ُد فــرة حجــره الصحــي
املحــددة بـــ  14يومـاً ،فــإن عــى ســلطات الســجن الصحيــة أن تتأكــد مــن أن لهــذا الشــخص املفرج
عنــه مكانـاً يــأوي إليــه ويســتكمل فيــه مــدة الحجــر الصحــي ،وأن تُخطــر الســلطة املحليــة بأمــر
اإلفـراج عنــه ،لتنتقــل إجـراءات املتابعــة مــن ســلطات الســجن إىل الســلطات املحليــة.

وحينــا ينقــل الشــخص املفــرج عنــه إىل مستشــفى أو مرفــق طبــي آخــر بعــد انقضــاء فــرة
ســجنه ،مــع بقائــه خاضع ـاً للحجــر الصحــي /الرعايــة الطبيــة بســبب عــدوى كوفيــد ،19 -فإنــه
ينبغــي إخطــار مرفــق االســتقبال بحالــة هــذا الشــخص إزاء كوفيــد( 19 -مؤكــدة أو مشــتبه فيهــا)
حتــى يتمكــن مــن تهيئــة ظــروف العــزل املناســبة لــه.

47

COVID-19).(Disease commodity package: novel coronavirus

جنيف :منظمة الصحة العاملية؛ 2020
(https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.
pdf).
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موارد املعلومات1515

19 -اإلرشادات العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن كوفيد
:19 -بوابة املعلومات الخاصة بكوفيد
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
19 -تحديثات الوضع اليومي بشأن فاشية كوفيد
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situationreports

الصحة النفسية والقضايا االجتامعية
Coping with stress during the COVID-19 outbreak
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.
pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
Helping children cope with stress during the COVID-19 outbreak
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-copewith-stress-print. pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
Mental health considerations for different groups (including health workers)
during the COVID-19 outbreak
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-healthconsiderations.pdf?sfvrsn= 6d3578af_10
Addressing social stigma associated with COVID-19
https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/202024-02-/
COVID1920%Stigma%20 Guide%2024022020_1.pdf
IASC briefing note on mental health and psychosocial support (MHPSS) aspects
of COVID-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-healthand-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
املركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها
:19 بوابة املعلومات الخاصة بكوفيد
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية
Assessing compliance with the Nelson Mandela Rules: a checklist for internal
inspection mechanisms (2017)
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/1704946-_E_
ebook_rev.pdf
Handbook on strategies to reduce overcrowding in prisons (2013)
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_
prisons_Ebook.pdf
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Policy brief on HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed
settings (2013)
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_
prison_2013_eBook.pdf
Handbook on prisoners with special needs (2009)
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_
Special_Needs.pdf
وكالة الصحة العامة يف إنجلرتا
Public Health England (PHE) – Public health in prisons and secure settings
(collection of resources)
https://www.gov.uk/government/collections/public-health-in-prisons
COVID-19: prisons and other prescribed places of detention
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-otherprescribed-places-of-detention-guidance
معهد روبرت كوخ
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

)بوابة املعلومات (باألملانية

اللجنة الوطنية املعنية بالرعاية الصحية يف السجون
What you need to know about COVID-19
https://www.ncchc.org/blog/covid-19-coronavirus-what-you-need-to-know-incorrections
املنظمة الدولية إلصالح القانون الجنايئ
Briefing note on COVID-19, health care, and the human rights of people in
prison
https://www.penalreform.org/resource/coronavirus-healthcare-and-human-rightsof-people-in
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امللحق  1التنظيف البيئي لدى وجود حالة
مشتبه يف إصابتها بكوفيد 19 -يف
أحد أماكن االحتجاز*48

تشــكل تدابــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا عنـرا ً رضوريـاً للحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى
يف الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى .ويشــكل التنظيــف البيئــي لقاعــات الرعايــة الصحيــة أو
الزنزانــات التــي تعالــج فيهــا حالــة مشــتبه فيهــا عمليــة أساســية ملكافحــة العــدوى وكذلــك لترسيع
إعــادة اســتخدام املرافــق .وال ينبغــي ،بعــد نقــل حالــة إصابــة محتملــة مــن الســجن أو مــكان
االحتجــاز ،اســتخدام الغرفــة التــي كان املريــض مقيـاً فيهــا ،وينبغــي أن يظــل بابهــا مغلقـاً ،مــع
فتــح النوافــذ وإيقــاف تشــغيل مكيــف الهــواء (عنــد االقتضــاء) ،إىل حــن تنظيفهــا باملنظفــات
واملطهـرات .وإثــر االنتهــاء هــذه العمليــة ،ميكــن إعــادة اســتخدام الغرفــة عــى الفــور.
التحضري
ينبغــي للشــخص املســؤول عــن التنظيــف باســتخدام املنظفــات واملطهـرات أن يكــون عــى درايــة
بالعمليــات واإلجـراءات التاليــة:
•جمع كل معدات التنظيف وأكياس النفايات الرسيرية قبل دخول الغرفة؛
•التخلص من جميع الخرق ورؤوس املامسح باعتبارها مواد أحادية االستخدام؛
•تنظيف اليدين ،ثم ارتداء مئزر بالستييك أحادي االستخدام وقفازات بالستيكية أحادية
االستخدام.
لدى دخول الغرفة
•إبقاء الباب مغلقاً والنوافذ مفتوحة لتحسني دوران الهواء والتهوية أثناء استخدام املنظفات
واملطهرات؛
• تجمع يف كيس كل املواد التي استخدمت لرعاية املريض كنفايات رسيرية  -عىل سبيل املثال،
محتويات صندوق النفايات وأي مواد مستهلكة ال ميكن تنظيفها باملنظفات واملطهرات؛
رسة ووضعها يف أكياس باعتبارها مواد معدية؛
•إزالة أي ستائر أو حواجز قامشية أو بياضات أ ّ
•غلق أي حاويات تحمل أغراضاً حادة ،وتنظيف األسطح إما باستخدام محلول يحتوي عىل
مواد التنظيف والتطهري وعليه ملصق يشري إىل مفعوله القاتل للفريوسات أو باستخدام منظف
عام يتبعه تطهري مبنتج قاتل للفريوسات ومرخص استخدامه يف املرفق.
عملية التنظيف
اســتخدام الخــروق /لفــات الــورق /رؤوس املامســح وحيــدة االســتخدام لتنظيــف وتطهــر جميــع
األســطح الصلبــة /األرضيــات /الك ـرايس /مقابــض األبــواب /معــدات الرعايــة غــر التدخليــة التــي
ميكــن إعــادة اســتخدامها /التجهيـزات الصحيــة يف الغرفــة ،باتبــاع أحــد الخياريــن الوارديــن أدنــاه:
•استخدام محلول يحتوي عىل مواد التنظيف والتطهري وعليه ملصق يشري إىل مفعوله القاتل
للفريوسات أو منظف عام.
•أو استخدام منظف عام ،يتبعه استخدام مطهر قاتل للفريوسات ومعتمد من طرف سلطات
السجن.

COVID-19: interim guidance for primary care
48
( ُحدّث يف  25شباط /فرباير  )2020لندن :وكالة الصحة العامة يف إنجلرتا؛ 2020
(https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care/wn-cov-interim-guidancefor-primary-care).
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•ويرجى اتباع تعليامت الرشكة الصانعة فيام يتعلق بتخفيف تركيز جميع املنظفات واملطهرات
وتطبيقها ومدة تفاعلها .ويجب التخلص من جميع الخرق ورؤوس املامسح باعتبارها مواد
أحادية االستخدام.
تنظيف املعدات القابلة إلعادة االستخدام وتطهريها
•تنظيف وتطهري ما يوجد يف الغرفة من معدات رعاية غري تدخلية قابلة إلعادة االستخدام ،مثل
أجهزة مراقبة ضغط الدم ،واألجهزة الرقمية لقياس الحرارة والغلوكوز ،قبل سحبها؛
• تنظيف جميع املعدات القابلة إلعادة االستخدام بشكل منهجي من األعىل أو من أبعد نقطة
فيها.
األرضيات والسجاد واملفروشات الناعمة
إذا كانــت األرضيــات /املواضــع املغطــاة بالســجاد غــر قــادرة عــى مقاومــة العوامــل التــي تطلــق
الكلــور ،يرجــى الرجــوع إىل تعليــات الرشكــة املصنعــة للحصــول عــى بديــل مناســب يســتخدم
بعــد التنظيــف القائــم عــى املنظفــات أو معــه.
لدى مغادرة الغرفة
•التخلص من املحاليل واملطهرات بأمان عند نقطة الترصيف؛
•تنظيف الغرفة من جميع النفايات املوجودة يف األماكن املشتبه يف تلوثها والتخلص منها
كنفايات طبية وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالنفايات الطبية واملعمول بها يف املرفق.
•تنظيف العنارص القابلة إلعادة االستخدام من معدات التنظيف ،مثل مقابض املكانس،
وتجفيفها وتخزينها؛
•سحب معدات الحامية الشخصية والتخلص منها كنفايات طبية؛
•تنظيف اليدين.
تنظيف األماكن العامة
إذا أمضــت حالــة مشــتبه فيهــا بعضـاً مــن الوقــت يف مــكان عــام ،فســيكون مــن الــروري تنظيف
هــذا املــكان باســتخدام منظــف ومطهــر (كــا هــو مبـ ّـن أعــاه) يف أرسع وقــت ممكــن ،مــا مل
يحــدث انســكاب للــدم /ســوائل الجســم ،ويف هــذه الحالــة ينبغــي القيــام بالتنظيــف عــى الفــور.
وميكــن اســتخدام هــذا املــكان مجــددا ً فــور االنتهــاء مــن عمليــة التنظيــف والتطهــر.
إزالة التلوث من املركبات بعد نقل حالة إصابة محتملة
ينبغــي تنظيــف وتطهــر أي مركبــة اســتخدمت لنقــل حالــة إصابــة محتملــة (باســتخدام الطــرق
املوضحــة أعــاه فيــا يتعلــق بالتنظيــف البيئــي بعــد اكتشــاف هــذه الحالــة) يف أقــرب وقــت
ممكــن قبــل إعادتهــا مــن جديــد إىل الخدمــة.
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