
 
 

 

 2020مارس  COVID -19  - 29وثيقة إرشادات تعزيز الصحة والنظافة الصحية لـ 

 المقدمة

بالفعل مخاطر صحية عامة  يواجه السكان المتضررون من النزاعات في العراق، وخاصة النازحين والالجئين داخل وخارج المخيمات والعائدين الجدد،

، مما يزيد من الضغط على النازحين / COVID-19مرتبطة بانتشار األمراض. يتفاقم الوضع حاليًا بسبب نقاط الضعف والتحديات المحددة المتعلقة بـ 

 واالصحاحبمختلف المجاالت )الماء  COVID-19العائدين / الالجئين والخدمات المقدمة لدعمهم. نظًرا للجهات الفاعلة المتنوعة المشاركة في استجابة 

حول الرسائل  ومبسطةتوجيهات واضحة  فمن الضروري أن يكون لدينا (،وما إلى ذلك من المجاالت االخرى الحماية،إدارة المخيمات،  الصحة،البيئي، 

ك الرسائل والتوجيهات المتعلقة بالصحة والنظافة الشخصية التي سيتم توجيهها للمجتمعات المحلية. كذلك، معرفة من يعتبر األمثل للقيام بتوجيه تل

قامت بكتابة هذه والتوجيهات الى المجتمعات المحلية وكيفية توجيه تلك الرسائل والتوجيهات وايصالها. ان مجموعة الماء واالصحاح البيئي في العراق 

ـ النظافة  وتعزيزالصحة  وتوجيهات الخاصة بإرشاداتالوثيقة  وتعزيز حمال توعية بالنظافة الشخصية والصحة لتسهيل  COVID-19الشخصية الخاصة ب

 للسكان والشرائح المجتمعية المتضررة من النزاع في العراق. COVID-19العامة حول جائحة 

 

 لصحة والنظافة؟من ينبغي تدريبه على تعزيز ا

التأكد من أن الفعاليات التي يقومون او ينوون القيام بها يتم تزويدها بالموارد الكافية الضرورية  COVID-19يجب على الجهات الفاعلة التي تستجيب لـ 

موظفين مؤهلين وذوي خبرة بدوام كامل يمكنهم ضمان تنفيذ جهود تعزيز النظافة بطريقة مخططة لنجاح هذه الفعاليات واستمرارها مع ضمان وجود 

تعزيز  ومنهجية. يجب كذلك، أن يشرف هؤالء الموظفون على العاملين في مجال التوعية والتعبئة المجتمعية على مستوى المجتمع أثناء تنفيذ أنشطة

 النظافة الشخصية والصحة العامة.

في سياق وظروف المخيمات يتم تحديد العاملين في مجال التوعية أو تعبئة المجتمع من داخل المجتمع الذي سيتم فيه تعزيز الصحة والنظافة. عادة ما 

 وأن يصبحوا ناقاًل  COVID-19أن يسافر أفراد المجتمع المحلي خارج المخيم، وبالتالي تقل احتمالية حملهم لـ  يكون من غير المرجح، بشكل خاص

يتوجب  لذلك، المخيم. داخلإلى  يتسببون في نقلهأن عمال اإلغاثة المقيمين خارج المخيم يمكن أن يصابوا بالفيروس و قد يتمثل في للعدوى. الخطر األكبر

للمخاوف من تفشي المرض  المخيم من أجل تعزيز العزلة االجتماعية الفعالة وتقليل احتمالية اإلصابة. نظًرا من حركتهم من والى واأن يحدعلى الشركاء 

 ذلك،العمل لساعات أطول. ومع  موظفي التعبئة االجتماعيةحيث يتوقع من  اضافية حوافز مالية توفير االخذ بنظر االعتباريمكن للشركاء  كبير،بشكل 

 .بوقتهم لصالح مجتمعهم المباشربالتطوع أعضاء المجتمع يُتوقع ان يقوم  المثالية،من الناحية 

خلفية في  COVID-19روري ان تتوفر لدى االفراد الذين يقومون بإجراء حمالت توعية وتعزيز الصحة والنظافة الشخصية المتعلقة بـ ليس من الض

عليهم تعلم  مجاالت المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية أو الصحة العامة، بل انه حتى أولئك الذين تتوفر لديهم خلفية في تلك المجاالت سيترتب

تماعيون مهارات جديدة من أجل معرفة كيفية استخدام النهج المجتمعي في التعامل مع هكذا حاالت. كذلك، يمكن ان يخدم العاملون او المنظمون االج

تحفيزهم على اتخاذ إجراءات. كمروجون فعالون للصحة والنظافة الشخصية ألنهم عادة ما يتم تدريبهم على كيفية التواصل مع األفراد والمجتمعات وكيفية 

وأن يكون لديها مروج واحد لكل  الشخصية والصحة العامة لتعزيز النظافة (Sphere standards) معاييركذلك، يتوجب على جميع المنظمات اتباع 

 داخل وخارج المخيمات. مستهدف،فرد  500

 



 
 

 التي يتوجب مشاركاتها؟ والتوجيهاتما الرسائل 

 COVID-19أعراض 

يعد فايروس أكثر شدة.  واعراض لنزالت البرد ولكن له تأثيرات ا للفيروس المسببجديد مشابه افيروس COVID-19يعتبر فايروس  -

COVID-19 نفس عائلة متالزمة الشرق األوسط التنفسية من (MERS) ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد (SARS). 

 .٪ حرجة 5 شديدة،٪  15 خفيفة،٪  80حوالي  -حرجة حاالت أعراض إلى أية دون بين حاالت من يمكن أن تتراوح الحاالت   -

 الرئوي،يمكن أن تؤدي الحاالت الشديدة إلى االلتهاب  -وصعوبة التنفس  الجاف،السعال  الحرارة،تشمل األعراض الرئيسية ارتفاع درجة  -

 .الوفاة ومن ثموالفشل الكلوي  الحادة،ومتالزمة الجهاز التنفسي 

  https://www.who.int/يرجى زيارة المعلومات،فقد يتم اكتشاف أعراض جديدة. للحصول على أحدث  جديد،فيروس الا بما أن هذ -

 ذلك،ومع  -بين كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت سابقة )ارتفاع ضغط الدم والسكري والمدخنون(  تقع أعلى معدالت الوفيات -

 .فإن الشباب واألصحاء لديهم أيًضا حاالت شديدة للغاية

 COVID-19كيفية انتقال وعالج عدوى 

لوثيق في األماكن المغلقة )على سبيل المثال في او االحتكاك ا من شخص مريض إلى شخص سليم، عادة بعد االتصال COVID-19ينتقل   -

 المنزل أو مكان العمل أو مراكز الرعاية الصحية(.

 العامة ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي عندما يسعل أو يتحدث المريض بالقرب من شخص آخر حتى عندما يالمس الرذاذ التنفسي االسطح -

عليها قطرات الرذاذ مثل المصافحة والمعانقة وتقبيل الخد أو لمس األسطح التي سقطت  الممارسات الشائعةجميع تصبح معدية. وهذا يشمل 

 وأدوات المطبخ ..... الخ. والطاوالت ومقابض األبواب ومواد البقالةالتنفسي كاألقالم 

متنوعة بما في ذلك مسحات والتحليالت المختبرية التي تم اجرائها على عينات  االختباراتباستخدام  COVID-19تم تشخيص اإلصابة بـ   -

 .وحتى البراز من اشخاص ال تظهر عليهم اية اعراض الحلق

نتائج االختبارات التشخيصية ال تعني بالضرورة أن الشخص معدي. قد يكون الناس قد أصيبوا بالعدوى ولكنهم ال ينقلون الفيروس. ال يزال   -

 حجًرا ذاتيًا.وان يحجر معديًا  يُنصح الشخص الذي لديه اختبار إيجابي بالتصرف كما لو كان

يعتمد العالج على الحالة المترتبة على المرض. لذلك،  . ومع ذلك، يمكن عالج العديد من األعراضCOVID-19ال يوجد عالج محدد لـ   -

 السريرية للمريض.

لمناسبة أثناء عالج الشخص المصاب لمنع الرعاية الداعمة لألشخاص المصابين يمكن أن تكون فعالة للغاية. ومع ذلك، يجب اتخاذ التدابير ا -

 انتشار المرض.

 COVID-19كيفية منع انتقال العدوى بـ 

. COVID-19وهي أفضل طريقة للوقاية وتجنب انتقال عدوى  COVID-19يعتبر غسل ونظافة اليدين اهم إجراء للوقاية من  - غسل اليدين -

ثانية على األقل لتغطية جميع أجزاء وجوانب وأسطح اليدين أو استخدام معقم يدين قائم على  20غسل أيديهم لمدة  يتوجب على الناس عموما

 . يجب أن يتم غسل اليدين في األوقات الرئيسية التالية:أدنى٪ كحول كحد 60الكحول يحتوي على 

 بعد السعال أو العطس 

 ال( عند رعاية المرضى )سواء كانوا يرتدون قفازات أم 
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 قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام 

 قبل األكل 

 بعد استخدام المرحاض 

 عندما تكون األيدي متسخة بشكل واضح 

 بعد التعامل مع الحيوانات أو فضالت الحيوانات 

  بعد لمس األسطح التي يحتمل أن تكون ملوثة )مقابض األبواب، واألقالم، والهواتف، الحواسيب الشخصية، واألرفف أو المواد

 واألماكن العامة وما إلى ذلك(. والمتاجرالمعروضة في محال البقالة 

أقدام( إن  6أقدام( بينك وبين أي شخص آخر، ويفضل أن يكون ذلك مترين ) 3حافظ على مسافة ال تقل عن متر واحد ) - التباعد االجتماعي  -

يقوم برش قطرات صغيرة من أنفه أو فمه قد تحتوي  أمكن، خاصة الشخص الذي يسعل أو يعطس. عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس،

عند  على الفيروس المسبب للعدوى. إذا كنت قريبًا جدًا، يمكنك استنشاق قطرات السعال، أو قد تلوث القطرات أغشية األنف والفم والعينين

 التعرض للرذاذ التنفسي.

ح، ويمكن لهذه االسطح أن تكون ملوثة بالفيروسات التي يتم نشرها من تالمس اليدين العديد من األسط - تجنب مالمسة العين واألنف والفم -

شخص مصاب ويمكن لهذه الفايروسات البقاء لفترة طويله على األسطح حسب انواعها. بالتالي، يمكن أن تنقل اليدين الملوثة الفيروس إلى 

 ابا بالمرض.عينيك أو أنفك أو فمك ومن هناك، يمكن للفيروس أن يدخل جسمك وأن يجعلك مص

النظافة التنفسية الجيدة. وهذا لعادات تأكد من اتباعك أنت واألشخاص من حولك  - السليمةالنظافة التنفسية  والحفاظ على عادات ممارسة -

بغسل المستخدمة بأمان وقم  والمناديل س. تخلص من األنسجةاعند السعال أو العطاو باستخدام المناديل يعني تغطية فمك وأنفك بمرفقك أو 

نفسك فإنك تحمي  الجيدة،المالبس في أقرب وقت ممكن. من خالل اتباع النظافة الصحية التنفسية قم بغسل  بالكامل أو وتنظيف اطرافك العلوية

 .COVID-19واألشخاص من حولك من الفيروسات مثل البرد واإلنفلونزا و

 

 الشخصيةاالستخدام الصحيح لمعدات الحماية 

ال ينصح بارتداء األقنعة والقفازات لألشخاص األصحاء الذين ال يعانون من أي أعراض. يُنصح بارتداء قناع وقفازات فقط إذا كنت تُظهر  -

 أعراًضا أو تعتني بشخص يعاني من أعراض.

 األقنعة فعالة فقط عند استخدامها بشكل صحيح، مع الخطوات التالية: -

 ناع من العبوةاغسل يديك قبل إزالة الق. 

  لمس الجزء األمامي من القناع يمكن أن يلوث القناع -تعامل مع حواف القناع فقط عند وضعه. 

  مما يزيد من خطر اإلصابة بالعدوى وجهك،يمكن أن ينقل القناع المالمس الجراثيم من يدك إلى  -ال تلمس وجهك  القناع،أثناء ارتداء 

 القناع عندما يصبح رطبًا يجب ازالة. 

  على  القناع تخلص منومن ثم قم  الجزء األمامي من القناع المطاط متجنبا لمسقم بإزالته من  ثم،غسل يديك أوالً. قم ب القناع،إلزالة

 مرة أخرى. مباشرة يديك قم بغسلثم مزودة بغطاء الفور في سلة مهمالت 

 .عد االستخداماألقنعة لالستخدام مرة واحدة فقط. يجب التخلص من القناع بشكل صحيح ب  -

من خالل قد تمنح األقنعة والقفازات مرتديها إحساًسا زائفًا باألمان. ال يزال بإمكان القفازات التقاط الفيروس من األسطح ويمكنك إصابة نفسك   -

وممارسة  وجه،الوتجنب لمس  االجتماعي، التباعدو بانتظام،هي غسل اليدين  COVID-19لمس وجهك. أكثر الطرق فعالية للوقاية من عدوى 

 السليمة. النظافة التنفسيةعادات 



 
مثل  العامة،يجب االستمرار في استخدام معدات الوقاية الشخصية في األنشطة النموذجية ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة   -

 المختلفة. البشرية نزح والتخلص من المخلفاتتنظيف المراحيض ومرافق الرعاية الصحية بمحلول الكلور أو أنشطة 

 

 19-شك شخص بأنه قد تعرض لفايروس كوفيد إذاما الذي يجب فعله 

 أو تم تأكيد اصابته بإصابته يشتبه  اشعرت بأنك لست على ما يرام. أذا كنت قد خالطت شخص إذاأبقى في المنزل  -ممارسة الحجر الذاتي

افراد االسرة خالل شعورك  وعنم عن االخرين  1حافظ على ترك مسافة  يوم. 14, قم بعزل نفسك عن االخرين لمدة 19-بفايروس كوفيد

المخالطين لك  واجهت مشاكل تنفسية كالسعال او سيالن األنف وكذلك يجب على أفراد عائلتك إذااستخدم كمامة  بالمرض او فترة العزل.

 بصحة جيدة. ويبدوناخذ نفس االحتياطات حتى لو لم تظهر عليهم اي اعراض 

 

  تعليمات  عيمكن. أتبأطلب التدخل الطبي بأسرع ما  التنفس،في  وضيقأذا كانت لديك حمى وسعال  -المساعدة الطبية في وقت مبكرأطلب

المبكر سيمكن مزودي الخدمات  االتصالان  المنطقة. هذهالمركز الصحي المحلي حيث ستكون لديهم كافة المعلومات عن الموقف في 

 .والعدوىهذا االجراء سيحميك ويساعد على منع انتشار الفايروس  المكان الصحيح. توجيهك بسرعة الىمن الصحية 

 

 أين يجب ان تتم مشاركة هذه المعلومات؟

والتي هي احد  الحشود،به للتوعية بالنظافة الشخصية والصحية هو من خالل الزيارات الميدانية للمنازل وذلك لغرض تجنب تجمع  يالموصأن النهج 

أن التوعية يجب ان تتم من قبل موظفين أو متطوعين من المجتمع مدربين بالتعاون مع فريق أدارة المخيمات أو  .19-أنتشار فايروس كوفيد لمنع الطرق

 مروجوبدال عن ذلك يوصى بممارسة التباعد االجتماعي. حيث يحافظ  الشخصية،أدوات الحماية  باستخدامال يوصى حاليا  الفرق الصحية في المخيمات.

الجلسة خارج المبنى  واقامةالمصافحة  بزيارة، تجناليدين قبل وبعد كل  لالعائلة، غسم على األقل عن أفراد  1النظافة الشخصية والصحية على مسافة 

 ذلك. أمكن انأو الخيمة 

الكمامات والتخلص منها مباشرة بعد  بارتداءأذا كانت تظهر أعراض االنفلونزا على اصحاب المنزل فيوصى مروجي النظافة الشخصية والصحية 

بالنسبة  خوف العائلة من ان يكون الزوار الغير معروفين حاملين للفايروس. احتماليةالكبيرة مناسبة أكثر لوجود  اإلعالميةالحمالت  راالستخدام. تعتب

يجب ان يتم التنسيق مع تجمع  النصية،و التلفاز أو الرسائل أ االجتماعيعبر الراديو أو وسائل التواصل  إعالميةللشركاء اللذين ينوون القيام بحمالت 

 مع التوجيهات الحكومية. التنسيقوذلك لمنع التكرار والتأكد من مزامنة الرسائل وتسهيل  البيئي والمياه واالصحاح والصحةأدارة المخيمات 

 

   ؟19-متى يجب أن تتم التوعية بالنظافة الشخصية والصحية الخاصة بكوفيد

ن البرامج التي تقوم بالتوعية بالنظافة الشخصية ا أن تبدأ فعاليات التوعية بالنظافة الشخصية بأقرب وقت ممكن وذلك قبل تحديد اي حاالت في الموقع. يجب

اح والنهوض صحتجمع المياه واال باستشارة, وذلك 2وكما مذكور في الصفحة رقم  19-لتشمل موضوع كوفيد إرشاداتهاأن تقوم بتعديل  بحاليا، يج

عند ظهور حاالت مؤكدة يجب تقليص عدد الزيارات  أن تتم زيارة العائلة مرة في االسبوع قبل تفشي المرض. بالمثالية، يجبالنظافة والصحة. في الحالة 

سيق بين البرامج التي تقوم بالتوعية كذلك يجب أن يتم التن استخدام وسائل تواصل بديلة مثل الرسائل النصية او الرسائل عبر الراديو. باالعتباروان يؤخذ 

المقدمة مكملة  اإلرشاداتالمياه واالصحاح والنهوض بالنظافة كي ال يحدث تداخل في الزيارات وأن تكون  وبرنامجبالنظافة أي أدارة المخيمات والصحة 



 
أكثر لحماية نفسها واالستجابة بصورة صحيحة في حالة يساعد العائلة على ان تكون متهيأه  المرض،قبل تفشي  اإلرشادن بدء عملية ا لبعضها البعض.

 .به اإلصابةاو تأكيد  19-ب كوفيد باإلصابة االشتباه

 ستنتاجاال

تباع هذا الدليل سيتمكن شركائنا من اب بين السكان. 19-أن التوعية بالنظافة الشخصية والصحية هي واحدة من أهم التدخالت التي تساعد بمنع أنتشاركوفيد

يمكنك الحصول على المعلومات التثقيفية المقدمة من قبل  .19-وصحية فعالة تغطي كل المواضيع المتعلقة بكوفيد شخصيةقامة جلسات توعية نظافة ا

  هنا.منظمة الصحة العالمية والتجمع الصحي للمنظمات والخاصة بهذا الموضع وباللغات االنكليزية والعربية والكردية من 

لذلك من المهم ان يعتمد الشركاء على هذه الوثيقة  االجتماعي،التواصل  ووسائليوجد حاليا العديد من المعلومات المضللة بهذا الخصوص في االنترنت 

 في المجتمع. والذعر كتثير الشنشجع شركائنا على االمتناع عن ذكر المعلومات الغير مؤكدة او المشاركة بالنقاشات التي قد 19-المتعلقة بكوفيد رشاداتلإل

  صائب.الى الجواب ال إلرشادهمن األسئلة الصعبة بهذا الخصوص ممكن ان تتم أحالتها الى تجمع المياه واالصحاح والنهوض بالنظافة أو الصحة ا

 في الرابط التالي: 19-بخصوص التوعية بالنظافة الصحية ضد فايروس كوفيد اليونيسفالتي تم تطويرها من قبل  اإلضافيةيمكنكم أيجاد المصادر 

CfR5WDqdlpMnIOeRBAGKB/view-WVoXOBfn1yhttps://drive.google.com/file/d/1 

 الحصول على المصادر التي قام بتجميعها تجمع الصحة العالمي من خالل الرابط التالي: ويمكنكم

stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit-https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tnOgJGnfz0nx5hM_9EmxlzV_Wck39o6d
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tnOgJGnfz0nx5hM_9EmxlzV_Wck39o6d
https://drive.google.com/file/d/1WVoXOBfn1y-CfR5WDqdlpMnIOeRBAGKB/view
https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit

