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  19-كوفيدل ةالمتدرج االجتماعيةابير والتد إطار الصحة العامة
ى
 فريقياإف

 

 مقدمة

ا أساسًيا للتأهب الفعال لـ( PHSMتعد أنظمة الصحة العامة والتدابير االجتماعية المتدرجة )
ً
واالستجابة والتواصل بشأن المخاطر. تستخدم  19-وفيدكمكون
ات انتشار المرض لتحديد المستوى المناسب من  ن ،  التدابير االجتماعيةهذه األنظمة مؤشر ي مكان معير

ن
ن وف ي وقت معير

ن
ناسبة وإبالغ التدخالت المستهدفة المف

ن الجمهور من البقاء بأمان من ي  19-كوفيدطالع بمخاطر  إخالل إبقاء الناس عىل  لمستويات مختلفة من انتقال المرض. تعمل هذه األنظمة عىل تمكير
ن
ف

ن عىل تقلي ةالمتدرج االجتماعيةوالتدابير الصحة العامة  ، يمكن لنظامبشكل فعال منطقتهم. إذا تم تصميمها وتنفيذها  ل انتقال أن يساعد صانعي القرار الوطنيير
SARS-CoV-2  العثور عىل هذا التوازن أمر بالغ القاسية أو المضطربة اجتماعيا و / أو اقتصاديا دون داع.  التدابير االجتماعيةوإنقاذ األرواح مع تجنب تنفيذ 

ي المعركة المستمرة ضد  
ن
 . 19-كوفيداألهمية ف

ي اعتباًرا 
ن
ي ) 2021مايو  ف

ي االتحاد األفريق 
ن
أو أنظمة مستوى   المتدرجةاالجتماعية والتدابير نظام الصحة العامة ( بتنفيذ AU، قام عدد قليل من الدول األعضاء ف

ي  19-وفيدكالتنبيه لـ
عىل المستوى اإلقليمي أو القاري.  الحاىلبالموقف ؛ هذه الجهود ال تعالج الوعي (3)الملحق   PHSMلتوجيه تطبيق عىل المستوى الوطنن

اكة من أجل طورت  .  لوحة القيادة عىل مستوى القارة( PERC)19-وفيدكاالستجابة القائمة عىل األدلة لـالشر  لتوفير هذا الوعي

ح كيف يمكن تكييف هذا اإلطار مع نظام عىل مستوى القارة  PHSMيصف هذا المستند لوحة معلومات  ي المتدرج.   PHSMويشر
  الوطنى

 
حنظام ال  (Tiered-PHSMصحة العامة والتدابير االجتماعية المتدرجة )لل  المقير
 

 باالستهداف المستويات من العدد هذا يسمح .المستويات رباعي  Tiered-PHSM 19-كوفيد نظام PERC القيادة لوحة تستخدم ، القارة مستوى عىل
ين نستخدم ،التدابير االجتماعية مستوى لتحديد .التعقيد شديدة الرسائل تجنب مع المرض انتقال مستوياتلتدابير االجتماعية حسب لـ المناسب  مؤشر
ن  االجتماعية مستوى تحديد يتم .الدولة داخل 19-الكوفيد عبء يوضحان أساسيير ين من األعىل المؤشر  خالل من عضو دولة لكل اإلجماىلي   التدابير  المؤشر
ن  ن  األساسيير حير

ي  المنطقة داخل 19-كوفيد  انتقال بكمية منهما كل ويرتبط ،المقي 
ن
 .محدد وقت ف

 
مجتمع. تعتمد صالحية هذا المؤشر عىل قدرة البلد عىل أى  داخل 19-كوفيدهو مقياس انتشار   حدوث الحاالت اليومية معدل، المؤشر األساسي األول

ن بـاالختبار و  ي . 19-كوفيدتشخيص األفراد المصابير
ي األماكن الن 

ن
ن ؛  بشكل كاٍف لكل السكان االختبار ال يتوفر فيها ف ، قد ال يتم تشخيص معظم األفراد المصابير

ي ، مما يؤدي إىل انخفاض نسبة الحاالت إىل اإلصابة. قد يكون أداء هذا المؤشر دون  لذلك ، هذا المؤشر 
قد يقلل بشكل كبير من معدل انتشار العدوى الحقيق 

ي البلدان ذات 
ن
ي يجب أن ت معدالت االختبار للفرد. عىل الرغم من عدم وجود هدف اختبار محدد نظًرا لحجم االختبار انخفاضالمستوى األمثل ف

ن
 ختلف ف

ي األسبوع الممتد من مراحل مختلفة من الجائحة
ن
/ أسبوع.  مليوناختباًرا /  837بلغ متوسط معدل االختبار عير الدول األعضاء  ، 2021مايو  2أبريل إىل  26، ف

ي سياق  ضبطعند  المؤشر  حدود  أو  ةتبعقل من تعديالت أمعدالت ختبار أعىل أو  لديها النر الدول األعضاء قد تستفيد 
ى
 . الدولةعتبات الحدوث اليومية ف

     

 

 : PERCعن   نبذة

 19-االستجابة لكوفيد الشراكة من أجل

 على األدلةالمبنية 

 متاحة للعامةكة خاصة اهي شر

 تقليل تأثيرلتستند إلى األدلة 

 .إفريقيا على 19-الكوفيد

المنظمات األعضاء فى هذه الشراكة 

 :هي

Africa CDC  

WHO 

Resolve to Save Lives 

 The UK Public Health Rapid 

Support Team; and the 

World Economic Forum.  

Ipsos  

Novetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://africacdc.netlify.app/phsm-tiers-dashboard/
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اتمستويات   19-كوفيدلـ التدابير االجتماعية ومؤشر
 

 حدود المؤشر لكل مستوى 

ات األساسية  المؤشر
 

 1المستوى 

 االحتياطات القياسية

 2المستوى 

 تنبيه منخفض

 3المستوى 

 تنبيه معتدل

 4المستوى 
 حالة تأهب قصوى

 حاالت ) اليومية الحاالت  حدوث معدل
 ، يومًيا شخص مليون لكل جديدة

 (أيام 7 بمتوسط
<5 5- <20 20 - <80 ≥80 

 %12≤ %12> - %5 %5> - %3 %3> 1،2(يوًما  14آخر) االختبار إيجابية معدل

ة النسبة المئويإذا كانت البيانات متاحة: 
ي يشغلها مرضن  

ألشة المستشفيات الن 
 193-كوفيد 

 %20≤ غير متاحة متاحةغير  غير متاحة

داد القيمة هذه ألن ثاٍن  أساسي  كمؤشر  االختبار إيجابية نستخدم نحن ن اتيجيات تغير  مع سي  ا أكي   حالة تعريفات إىل االختبار اسي 
ً
ة االختبارعىل اجراء  قدرةال تكون عندما تحديد  يمكن  .كبير

ي  للوضع تبًعا العدوى عبء عىل كمؤشر  للحاالت  اليومي  الحدوث دقة تختلف أن
 أن المرجح فمن ،19-كوفيد اختبار قدرة عىل الحاالت  عدد زيادة تطعن  عندما ، المثال سبيل عىل .الوبائ 

ي  .للعدوى الحقيقية األعداد تقدير من أقل الحاالت  عدد يكون
ن
ي  األوقات ف

اتيجيات تتحول قد ، االختبار قدرة استنفاد فيها يتم الن   الذين لألفراد فقط لالختبار األولوية إعطاء إىل االختبار اسي 

                                                             
  يشمل وهذا 1

ا
ي  موصوف هو كما  PCRو المستضد اختبارات من كل

ن
ي  األمراض عىل السيطرة مركز وإرشادات العالمية الصحة منظمة حالة تعريف ف

ن
 .إفريقيا ف

ي  أنه عىل المؤشر  هذا قدمنا 2 ا ليكون ، المئوية بالنسبة إيجائر
ً
   مؤشر  تقديم يمكنها ،استخدام مؤشرات أخرى تفضل األعضاءالدول  إحدى كانت إذا .دليل منظمة الصحة العالمية مع متسق

ن
 الحالة إىل االختبار نسبة باستخدام مكاف

  to >20, 20 to >8.3, and ≤8.3 33.3 ,33.3<:    ةالتالي العتبات مع
  ألن البيانات ليست متاحة بسهولة في الوقت المناسب لمعظم الدول األعضاء.مستويات الصحة العامة والتدابير االجتماعية المتدرجة ال يتم تضمين هذا المؤشر في لوحة معلومات  3
 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance


   
 

3 
 

ي  أو األعراض من يعانون
ن
ي  هذا يتسبب قد .المستشقن  ف

ن
  ، تشخيص دون العدوى نسبة زيادة ف

ا
 اإليجابية اختبار نستخدم فإننا ، وبالتاىلي  .بأعراض المصحوبة وغير  الخفيفة العدوى خاصة

 .ثاٍن  أساسي  كمؤشر 
 
ات هذه عتبات تحديد تم  الدول تكون بحيث ، األعضاء الدول جميع عىل تطبيقها يمكن عتبات وضع حاولنا لقد 2021 مارس حن   األعضاء الدول لجميع البيانات مراجعة خالل من المؤشر

ي  األعضاء
ن
ي  وتكون اإلرسال من منخفضة مستويات تواجه عندما 1 المستوى ف

ن
 عىل المستشقن  قدرة زيادة قبل ولكن ، العدوى انتقال من عالية لمستويات التعرض عند 4 المستوى ف

ي  لالختالفات نظًرا ، ذلك ومع .تجاوزها
ن
اتيجيات ف ن  والقدرات االختبار اسي  ي  العتبات من واحدة مجموعة هناك تكن لم ، األعضاء الدول بير

 .األعضاء الدول لجميع األمثل األداء تحقق الن 
ي  ، وبالتالي 

حة العتبات أداء تستعرض أن األعضاء للدول ينبغى ورة حسب وتعديلها المحدد لسياقها المقير ي  ، العتبات تحديد وبمجرد .الضى
 بمرور  عتباتها أداء تقييم األعضاء للدول ينبعن

 .  الوقت
 

ين Tiered-PHSM مستويات الصحة العامة والتدابير االجتماعية  معلومات لوحة تتضمن بينما ن  مؤشر ي  فقط، أساسيير
ى
ا الدول تضيف بأن نوصي  ، البيانات توفر حالة ف ً ا أساسًيا مؤشر

ً
 ثالث

ب المستشفيات أن المؤشر  هذا ُيظهر عندما .المشغولة المستشفيات ألّشة المئوية النسبة عىل بناء   االمستويات  أعىل بإطالق نوضي  فإننا ، اإلشغال الكامل من تقي 
ً
 4. المستوى - تقييد

 4. المستوى لبدء 19-كوفيد حاالت  حسب المشغولة المستشفيات أشة جميع من %20 > تشمل أن يمكن ولكن ، للدولة المتاحة البيانات عىل بناءا  الدقيقة والعتبات المؤشر  يختلف قد
وك األمر  يمكن. 4 المستوى أو  Tiered-PHSMالصحة العامة والتدابير االجتماعية   مستويات جميع لتشغيل المستشقن  قدرة مؤشر  ستستخدم كانت إذا ما لتحديد دولة كل لتقدير مي 
ت كيف تقييم إىل التاريخية البيانات مراجعة خالل من القرار هذا اتخاذ  السابقة.  19-كوفيد موجات خالل المستشقن  سعة تغير

 
 وتوافر البيانات وجودة المحدد سياقها إىل بالنظر .األعضاء الدول باختالف تختلف المستشقن  وقدرة االختبار وإيجابية اليومية الحاالت  بحدوث المتعلقة البيانات جودة أن ندرك نحن

ن  األعضاء الدول تختار قد ، البيانات ات أساسية أخرى  تضمير ي   مؤشر
ن
 معدالت  استخدام يمكن ، المثال سبيل عىل .المتدرج  PHSMمستويات الصحة العامة والتدابير االجتماعية  نظام ف

ات إلحداث الوفيات ي  تغيير
ن
ن  لمدة الحاالت  وراء يكون ما وعادة ، متأخ مؤشر  ألنه الوفيات يتضمن ال هذا. ) Tiered-PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية  نظاممستويات  ف  إىل أسبوعير

 (. أسابيع ثالثة
 

ات األساسية بإرشادات    Tiered-PHSM  الصحة العامة والتدابير االجتماعيةربط المؤشر
ي 
ن
ات تحديد يتم ، اإلطار هذا ف ي  التغيير

ن
 إىل مستوى من بالتغيير  المطالبة .البيانات خالل من ، أسفل أو أعىل كانت سواء ، Tiered-PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية  وياتمست ف

ا محددة عتبة يتجاوز أساسي  مؤشر  هو آخر
ً
ح مستوى كل رتبطي أن يجب  .مسبق  األنشطة حول واضحة بإرشادات Tiered-PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية  وياتمستمن  مقي 

 تستند أن يجب 1 .(الملحق) المعلومات هذه لتوصيل المثىل الطريقة هو والواضح البسيط المعلومات مخطط إن .اعتمادها يجب  إجراءات وأي المستوى هذا عىل والمقيدة بها المسموح
ي  التوصيات
ن
ي  األنشطة حول الموجودة العلمية األدلة إىل مستوى كل ف

(.   2الملحق) المخاطر  من يقللالصحة العامة والتدابير االجتماعية  من وأي ،19-كوفيد انتشار خطر من تزيد الن 
  بنا الخاص  إطار العمل تضمني

 
ى  كيفية عىل مثال ي العامة والتدابير االجتماعية  الصحة اجراءات تعيير

ى
  .عضو دولة لكل المحىلي  السياق ليناسب الدليل هذا تكييف يمكن ؛ مستوى كل ف

ا األعضاء الدول تقرر قد
ً
ي  من اجراءات الصحة العامة والتدابير االجتماعية  مختلفة نماذج تنفيذ أيض

ن
  .مختلفة أماكن ف

ي تنفيذ  فمثال،
ن
 للتطبيق  PHSM لصحة العامة والتدابير االجتماعية ل اجراءات فردية مع زيادة تغطية التطعيم ، قد تنظر الدول األعضاء ف

ا
تختلف بناءا عىل حالة التطعيم. إذا كان هذا النهج قابل

ات المعد الوطنن عىل السياق  وري أن 19-وفيدكية لـللدول األعضاء ، يتوفر المزيد من المعلومات من منظمة الصحة العالمية. باإلضافة إىل ذلك ، مع ظهور المزيد من المتغير ، يظل من الضن
ي ارتداء

ن
ا لتقليل انتقال العدوى ، بغض النظر عن حالة التطعيم ، خاصة عندما تكون معدالت اإلصابة مرتفعة.  االجتماعي  والتباعد القناع  يستمر الجميع ف

ً
 عندما يكون ذلك ممكن

ى   Tiered-PHSM  المتدرجة الصحة العامة والتدابير االجتماعية وياتمستاالنتقال بير
ي 
ن
ين من أعىل خالل من عضو دولة لكل اإلجماىلي  Tiered-PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية  مستوى تحديد يتم ، هذه القيادة لوحة ف ن  المؤشر ن  األساسيير حير

 عند ، ذلك ومع .المقي 
ي  ،الوطنن  المستوى عىل التنفيذ

ي  القرار اتخاذ ينبغى
 
ا محددة عتبة المؤشر  يتجاوز عندما  .القطاعات متعددة استشارية مجموعة قبل من المستويات لتغيير  النهائ

ً
 هذه عىل يجب ، مسبق

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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ي  بما ، المرض حالة ومراجعة تلبية المجموعة
ن
ات وجود ذلك ف ة متغير ي  األسبوعية واالتجاهات ، للفرد الوفيات ومعدالت  ، للقلق مثير

ن
ي  األسبوعية واالتجاهات ، اإلصابة معدالت  ف

ن
 معدالت  ف

ن  كمصدر مثل الصحي  النظام وقدرات ، الوفيات ات تجاوز االستشارية المجموعة عىل يجب ، ذلك إىل باإلضافة .متاح أكسجير  والسياسي  االقتصادي السياق وتقييم الصحية المؤشر
ي  االجتماعية العنارص مراعاة مع ، واالجتماعي 

ات من مجموعة األعضاء الدول تحدد قد PHSM. الصحة العامة والتدابير االجتماعية  وياتمست بتغيير  تتأثر قد الن  ي  الثانوية المؤشر
 توفر النر

ن  وعدوى ، الصحية الرعاية نظام مثل ، الجائحة حالة حول معلومات ي  العاملير
ن
ر ، االقتصادي واألثر ، األمراض مكافحة عىل والقدرة ، الصحية الرعاية مجال ف  هذا إلبالغ االجتماعي  والضن

وط من منقحة مجموعة وتقديم التغيير  تأجيل أو  PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية وياتمست تغيير  عىل الموافقة االستشارية للمجموعة يمكن  .القرار  .التغيير  حدوث لوقت الشر
ي 
 .المحىلي  المجتمع مدخالت مع القرارات اتخاذ ينبعن
 

ي  الوقت وإلتاحة الجمهور إرباك لتجنب
ى
ات تحدث أال يجب ،19-كوفيد انتقال عىل للتأثير  Tiered-PHSM العامة والتدابير االجتماعية  الصحة وياتمستل  الكاف  المستويات  تغيير

ى
  ف

ى  كل واحدة مرة من أكي   ي  الشيعة الطفرة خالل متكرر بشكل المستويات زيادة إىل تضطر قد األعضاء الدول أن من الرغم عىل ، أسبوعير
ن
 الناحية من ، المستويات تقليل عند .الحاالت  ف

ات إجراء يتم ، المثالية ات مراعاة يجب أنه من الرغم عىل ، للحاالت  محتملة عودة لتجنب ، تكراًرا أقل بشكل التغيير    الصحة العامة والتدابير االجتماعية  وياتستملـ الضارة الثانوية التأثير
Tiered-PHSM     

ن
وري من يكون قد ، الحاالت  بعضف ن  العتبة اختالفات أن من الرغم عىل) واحد مستوى من أكي   إىل الصعود الضن ي  بما واسعة تكون أن يجب المستويات بير

 لجعل يكقن
ي  األعضاء الدول إحدى كانت إذا ، المثال سبيل عىل .(شائع غير  األمر هذا

ن
ة زيادة تشهد المستشفيات ولكن 2 المستوى ف ي  مفاجئة كبير

ن
 المستوى إىل الصعود يكون فقد ،19-كوفيد حاالت  ف

ورًيا  4  .(رصن
 

 عىل المستوى المحىلي  Tiered-PHSM   المتدرجة الصحة العامة والتدابير االجتماعية وياتمستتنفيذ 

ن مستوى  ي كل بلد  الجائحةلكل دولة عضو ، مما يوفر تقديًرا عاًما لشدة  Tiered-PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية من مستويات  واحد تقوم لوحة القيادة بتعيير
ن
الحالية ف

ي قد تكون مناسبة.   التدابير االجتماعيةوتشير إىل أنواع 
ي أنظمة ومع ذلكالن 

ي تختار تبنى
عىل المستوى  ، فإن تخصيص المستوياتخاصة بها وطنية ، بالنسبة للدول األعضاء النر

ي قد يكون أكي  مالءمة
ن  ،دون الوطنى ا عىل حجم البلد وعدد سكانه. قد يسمح تعيير

ً
توى المحىلي باستهداف أكي  عىل المس  PHSMالصحة العامة والتدابير االجتماعية  مستويات اعتماد

ي تواجه مستويات عالية من انتقال  دقة 
منخفضة ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إىل . ومع ذلك ، يجب تجنب التنفيذ الدقيق للغاية حيث تكون أعداد االختبارات 19-كوفيدللمناطق الن 

باستخدام البيانات  PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية المتدرج  مستويات . يمكن أن يؤدي تقييم أداء نظام 19-كوفيدتقديرات غير مستقرة وغير دقيقة النتشار مرض  
ات عىل ال ي الحذر عند تطبيق هذه المؤشر

ن ؛ يجب توخن ي إلعداد معير
ن
ي تبلغ عن أقل منالتاريخية إىل اتخاذ قرارات حول المستوى المناسب من التفصيل الجغراف

اختبار  100 مناطق الن 
ي األسبوع. يمكن أن يؤدي تطبيق نظام 

ن
عىل المناطق ذات بيانات االختبار غير الكافية إىل تقديرات غير دقيقة  Tiered-PHSM ية المتدرج الصحة العامة والتدابير االجتماع مستويات ف

ي 
ن
ات األساسية ، مما يؤدي إىل حدوث تحوالت ف  الحقيقية.  االنتشار ال تتبع مستويات   التدابير االجتماعية مستويات للمؤشر

 

 
 
 
 

 الخالصة 

ي الحفاظ عىل   PHSM العامة والتدابير االجتماعيةالصحة  مستويات  يمكن أن يساعد إطار عمل
ن
ي هذا اإلطار ف

ن
ي الذي تم تطويره وتنفيذه باستخدام أفضل الممارسات الموضحة ف

الوطنن
يسمح لألنشطة المهمة اقتصادًيا  أن  PHSM الصحة العامة والتدابير االجتماعية المتدرج مستويات  صحة المجتمعات وأمانها مع تقليل االضطراب االجتماعي واالقتصادي. يمكن لنظام
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ورة. يجب أن تكون تدابير  وجهة جغرافيا ، قائمة عىل األدلة ، وم  الصحة العامة والتدابير االجتماعيةواجتماعًيا باالستمرار أثناء السيطرة عىل الوباء ، واللجوء إىل تدابير أقوى فقط عند الضن
ن من التواصل بشكل فعال ، وتوجيه وتحمي نظام الرعاية الصحية وداعمة للسكان األكي    ضعفا. إذا تم تصميم األنظمة بشكل جيد وتنفيذها بشكل متسق ، فإنها يمكن أن تمكن المسؤولير

اتيجية استجابة متماسكة ، وبناء ثقة الجمهور وتشجيع دعم المجتمع للتدابير الوقائية الالزمة. 
  المجتمعات من خالل اسي 

 

 حسب المستوى   Tiered-PHSM ةالمتدرج الصحة العامة والتدابير االجتماعية مستويات نظام : أمثلة لتوصيات 1الملحق 

ي كل مستوى. يمكن إجراء تعديالت لتتماسر مع السياقات الخاصة بكل بل
ن
ي يمكن إدخالها ف

ن والن  ي د. ال يشمل الجدول التدابير الوقهذا مثال عىل التعديالت الخاصة بقطاع معير
ائية األخرى الن 

ي األماك
ن
ي األماكن العامة ، والحفاظ عىل مسافات مادية ال تقل عن مي  واحد ف

ن
ي ذلك ارتداء األقنعة الشامل ف

ن
ئية ن العامة ، وغسل اليدين باستمرار ، والتهوية البيال تتعلق بالسياق ، بما ف

ي المستويات 
ن
ي جميع القطاعات ف

ن
 . 4-1الجيدة ؛ يجب تطبيق تلك التدابير الوقائية ف

 

 4الطبقة  3المستوى  2المستوى  1المستوى  النشاط أو القطاع

 
المدرسة: الطفولة المبكرة 

 واالبتدائية

 
 كل ذلك شخصًيا

 
 كل ذلك شخصًيا

ي مكاتب إىل أقىص حد 
ن
الطالب ف
ي األفواج التباعد ممكن ؛ 

ن
 4ف

 
 كل ذلك شخصًيا

ين  انخفاض القدرة عىل الحفاظ عىل مي 
ي 
ن
ن الطالب مع الطالب ف المكاتب ؛ بير

ي جميع األوقات
ن
 تجمع الطالب ف

 
 إذا كان ذلك ممكنا 6جزئًيا البعد أو  5جدولة

ن  ين بير
انخفاض القدرة عىل الحفاظ عىل مي 

ي المكاتب ؛ تجمع 
ن
الطالب مع الطالب ف

ي جميع األوقات
ن
 الطالب ف

                                                             
ة من الطالب :والمجموعة الفوج 4 ي بيئة المدرسة إىل ممارسة تكوين مجموعات صغير

ن
ة يتفاعل األشخاص ضمنها. يشير "التجمع" ف ( والحفاظ عليها طوال اليوم الدراسي  المجموعة الفوجية هي مجموعة صغير ن )وربما المعلمير

ي  19-كوفيدبأكمله وعىل مدار الوقت. إذا كانت هناك حالة  
ن
ي مدرسة وكان الطالب ف

ن
ن شيًعا  مجموعات،ف ا ، وسيكون من السهل التعرف عىل جميع األفراد المعرضير

ً
سيكون عدد األشخاص الذين قد يتعرضون لإلصابة محدود

 .  وسيتم تقليل االضطرابات عىل مستوى المدرسة إىل الحد األدئن
ي  األفراد كل يتواجد ال بحيث جدول ترتيب ممارسة  :جدولة5

ن
ي  واحد وقت ف

ن
 وكذلك األفواج جميع لتواجد كافية مساحة توجد وال الطالب تجميع يتم عندما المتداخلة الدراسية الفصول جداول اعتماد يتم قد ، المدرسة بيئة ف

ي  .البعض بعضهم عن بأمان فصلهم
ن
ي  المدرسة إىل المجموعات بعض تذهب قد ، الحالة هذه مثل ف

ن
ي  اآلخر والبعض الصباح ف

ن
ة ف ا يمكن .الظهر بعد ما في 

ً
 قد ، المثال سبيل عىل ؛ الدراسي  الفصل خارج المذهلة ممارسة أيض

ي  المدرسة من والمغادرة الوصول األفواج من ُيطلب
ن
 .المدرسة حول االزدحام لتقليل مختلفة زمنية جداول ف

ي  فعلًيا الطالب جميع وجود دون كامل بدوام بالتعليم للسماح المذهل مع جنب إىل جنًبا بعد عن التعليم استخدام يمكن .بعد عن التعلم وأدوات تقنيات إىل الوصول يتطلب .بعد عن التعلم :بعد عن6
ن
 .المدرسة ف



   
 

6 
 

 
 المدرسة: الثانوية

 

 كل ذلك شخصًيا

 
 كل ذلك شخصًيا

ين إذا أمكن ، حافظ عىل مسافة  مي 
ي المكاتب 

ن
ن الطالب مع الطالب ف بير

ي الفصول 
ن
، ووجبات الطعام ف

ي جميع 
ن
الدراسية ، وحشد الطالب ف

 األوقات

 
 متداخلة أو بعيدة جزئًيا ، إن أمكن
انخفاض القدرة عىل السماح بمسافة 

ي المكاتب 
ن
ن الطالب مع الطالب ف ين بير

مي 
 ؛ حشد الطالب

 
 إن أمكنمتداخلة أو بعيدة جزئًيا / كلًيا ، 

ن الطالب مع  2انخفاض السعة حن    بير
مي 

 الطالب عىل مكاتب ؛ حشد الطالب

 
 التعليم العالي 

 
 كل ذلك شخصًيا

 
 كل ذلك شخصًيا

ن  ين بير
المحافظة عىل مسافة مي 

ي الفصول الدراسية 
ن
الطالب ف

 واألماكن العامة

 
 متداخلة أو بعيدة جزئًيا ، إن أمكن

ن  ين بير
ي  الطالبالحفاظ عىل مسافة مي 

ن
ف
ي 
ن
الفصول الدراسية ؛ الحد من السعة ف

فيهية  المناطق العامة والي 

 
ي الحرم 

ى
ي التفرغ الكامل ف

ى
عن بعد أو النظر ف

( ، إن  الجامغي )أي عدم مغادرة الحرم الجامغي
 أمكن

ي 
ن
ن الطالب ف ين بير

الحفاظ عىل مسافة مي 
ي المناطق العامة 

ن
الفصل ؛ الحد من السعة ف
فيهية  والي 

 
 ن تناول الكحول أماك

 
 يفتح

 
 : الحد من السعة والجلوس داخىلي

 فقط
ن الحفالت  2الحد األدئن   بير

مي 
ي   داخىلي / خارخر

 
 :  مغلق داخىلي

ي الخارج: 
ى
مفتوحة بسعة محدودة ،  ف

ن  2جلوس فقط ،   عىل األقل بير
مي 

 األطراف واإلغالق المبكر

 
النقل الخارخر /  االستالم)الرصيف /  مغلق

 (متاح

 

بدون بيع الخمور -مطاعم   

 

 يفتح

 

 

 

: قدرة الحد األدئن  ن  2داخىلي  بير
مي 

 األطراف داخلية / خارجية

 

 

 

 : مغلق داخىلي  

ي الخارج:مفتوحة بسعة محدودة ، 
ن
ف

ن  ين عىل األقل بير
جلوس فقط ، ومي 

 األطراف

النقل الخارخر / االستالم )الرصيف /  مغلق

(متاح  

أماكن العمل الداخلية )المكاتب 

 والمصانع(
 يفتح

 العمل عن بعد حيثما أمكن ذلك

ورة  الحد من السعة حسب الضن

ن  ين عىل األقل بير
للحفاظ عىل مي 

األشخاص ؛ تقليل الحركة داخل 

 مكان العمل

العمل عن بعد حيثما أمكن ذلك ، وال 

 توجد اجتماعات شخصية

الحد من القدرة عىل الحفاظ عىل الحد 

ن الناس ؛ تقليل الحركة 2األدئن   بير
 مي 

 داخل مكان العمل

ن  ن األساسيير  بعيد أو مغلق باستثناء الموظفير
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أماكن العمل الخارجية )المزارع ، 

 البناء(

 

 يفتح

ورة  الحد من السعة حسب الضن

للحفاظ عىل مي  واحد عىل األقل 

ن األشخاص  بير

ورة للحفاظ  الحد من السعة حسب الضن

ن األشخاص  واحد عىل األقل بير
 عىل مي 

وري فتح   فقط من الضن

ورة للحفاظ عىل  الحد من السعة حسب الضن

ن الناس 2الحد األدئن   بير
مي   

ي 
ى
البيع بالتجزئة الداخىلي )بما ف

 ذلك محالت البقالة(
 يفتح

ورة  الحد من السعة حسب الضن

ن  2للحفاظ عىل الحد األدئن   بير
مي 

 الناس

مفتوح لساعات معينة ، ومفتوًحا عىل 

وجه التحديد للفئات الضعيفة من 

السكان. الحد من سعة األماكن الداخلية 

ة )مثل مراكز التسوق( إىل   % 50الكبير

ن  2والحفاظ عىل   عىل األقل بير
مي 

 األشخاص

ورة:  )الرصيف / االستالم /  مغلق باستثناء الضن

ي متاح للجميع( السعة األ  ساسية: النقل الخارخر

والحد األدئن للمسافة المادية  %20بحد أقىص 

مي   2  

ي   يفتح سوق خارج 
ورة  الحد من السعة حسب الضى
للحفاظ عىل مير واحد عىل األقل 

ى األشخاص  بير

ورة  الحد من السعة حسب الضى
 
ى
ى  2للحفاظ عىل الحد األدئ مير بير

 الناس

ورة للحفاظ عىل  الحد من السعة حسب الضى
ين عىل  ى األشخاص ؛ حركة مشاة مير األقل بير

 أحادية االتجاه

 دور العبادة واألفراح والجنازات
 يفتح

 

ن  ين بير
الحفاظ عىل مسافة مي 

ي الهواء 
ن
ي الداخل ؛ يفضل ف

ن
المنازل ف

 الطلق

ي حالة الغناء 
ن
وجوب األقنعة ف

 بالداخل

ال توجد خدمات داخلية الحد من السعة 

ي الهواء الطلق والحد األدئن 
ن
ن  مي   2ف بير

 األش ؛ ممنوع الغناء

 

ي إن أمكن ؛ إذا لم يكن كذلك ، 
اضن بعيد أو افي 

 الخدمات الخارجية فقط ؛ ممنوع الغناء

 صاالت رياضية / لياقة بدنية

 يفتح

كامل ، طالما يتم الحفاظ 

مي  أثناء  2عىل مسافة 

 التمرين

أمتار عىل  3سعة محدودة ومسافة 

 األقل أثناء التمرين

األقنعة ؛ ال توجد يجب ارتداء 

فصول جماعية داخلية ؛ غرف خلع 

 المالبس مغلقة

 مغلق لجميع األنشطة الداخلية

ي الهواء الطلق 
ن
مفتوح لممارسة الرياضة ف

أمتار عىل األقل 3بمسافة   

يجب ارتداء األقنعة ؛ ال توجد فصول 

 جماعية

 مغلق

األحداث )الحفالت الموسيقية ، 

المؤتمرات ، المعارض ، 

 االنتخابات(

 يفتح

 

األماكن الداخلية:الحفاظ عىل 

ن المنازل ين بير
 مسافة مي 

 األماكن الداخلية: كلها مغلقة 

 

األماكن الخارجية: سعتها محدودة 

ن أقنعة األشة إلزامي  2بمسافة   بير
مي   

 مغلق
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األماكن الخارجية: سعة محدودة 

 واألقنعة إلزامية

المؤسسات الثقافية )المتاحف 

والمكتبات وحدائق الحيوان 

 والحدائق(

 يفتح

 

ي الهواء الطلق
ن
 سعة محدودة ف

داخىلي مسموح بهإذا كان التباعد 

 واألقنعة إلزامية
ً
ين ممكنا  مي 

ي الهواء الطلق: سعة 
ن
:مغلق ف داخىلي

محدودة إذا كان من الممكن التباعد 

ين ، وتكون األقنعة إلزامية  بمسافة مي 

 مغلق

ي ذلك الرياضة واالستجمام 
ن
)بما ف

) ن ن والمتفرجير  الالعبير

 يفتح

 

ن  2سعة داخلية محدودة و   بير
مي 

ن المتفرجون عىل  أطراف المتفرجير

 ارتداء األقنعة

رياضات االحتكاك )كرة القدم ، 

(: الرياضيون  ي المصارعة ، الرجنر

فيهيون(  فون والهواة )غير الي 
المحي 

 فقط

فيهية: عدم االتصال فقط  الفرق الي 

ي الهواء ا
ن
لطلق فقط ؛ فرق تقتض ف

أشخاص ؛ ممنوع السفر 10عىل   

ي الهواء الطلق
ن
 يسمح بالتمرين الفردي ف

الرياضة الجماعية مفتوحة فقط 

ن ؛ مغلق أمام  فير
ن المحي  للرياضيير

ن السفر المحدود ، إن أمكن  المتفرجير

ي الهواء الطلق فقط
ن
 تمرين فردي ف

العناية الشخصية )صالون ، سبا ، 

مساج( حالق ، أظافر ،  

 يفتح

 

ن  2سعة محدودة و   بير
مي 

 المستفيدين يجب ارتداء األقنعة

ن  ين بير
مغلق داخىلي ما لم يكن مي 

 المستفيد ومقدم الخدمة ممكن
 مغلق

 التجمعات االجتماعية الخاصة
 يفتح

 

شخًصا كحد أقىص ومسافة  50

ي الهواء 
ن
ن المنازل ؛ يفضل ف ين بير

مي 

 الطلق

 

ي الهواء الطلق فقط
ن
 ف

ن  2كحد أقىص ومسافة   أشة 2  بير
مي 

 األش

 

 األشة الخاصة فقط
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 يفتح النقل العام

القناع مطلوب لجميع الركاب 

ن ؛ قدرة المركبات    %70والسائقير

 كحد أقىص

ن ؛  القناع مطلوب لجميع الركاب والسائقير

راكب كحد أقىص 1دراجات نارية:   

مركبات أخرى:المقاعد الوسىط فارغة ، 

أقىص للرحالت كحد   %70وتتسع لـ 

ة و  كحد أقىص للرحالت   %50القصير

 الطويلة

أشة كحد  1راكب أو  2سيارة خاصة: 

أقىص ؛ النوافذ تفتح عندما يكون ذلك 

 ممكنا

ن ؛  القناع مطلوب لجميع الركاب والسائقير

راكب كحد أقىص 1دراجات نارية:   

مركبات أخرى:المقاعد الوسىط فارغة وتتسع 

تكحد أقىص لجميع الرحال   50٪  

أشة كحد أقىص ؛ النوافذ تفتح  1سيارة خاصة: 

 عندما يكون ذلك ممكنا
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 التوصيات القائمة عىل األدلة: 2لملحق ا

وس  ن األشخاص أن يزيد من خطر انتقال فير وس المسبب لـ SARS-CoV-2يمكن ألي نشاط ينطوي عىل اتصال وثيق بير -كوفيد، وهو الفير
ي قد يتبناها األفراد  (sPHSMعامة والتدابير االجتماعية )الصحة المن أنظمة  . يمكن تقليل هذا الخطر من خالل مجموعة متنوعة19

الن 
ي يمكن لألفراد مراعاتها والمؤسسات والمجتمعات. الصحة العامة والتدابير االجتماعية تشمل

مثل ارتداء األقنعة ، والتباعد  التدابير الوقائية الن 
. قد تكون بعض هذه   عن الضوابط البيئية مثل التهوية الداخلية المحسنة وبروتوكوالت التطهير

ا
 الجراءات االجسدي وغسل اليدين ، فضل

ا أثناء جائ
ً
ي جعل األنشطة أكي  أمان

ن
ها ، ولكن جميعها تلعب دوًرا ف . عىل سبيل 19-كوفيدحة  أكي  صلة ببعض األنشطة واإلعدادات من غير

ي وسائل النقل العام
ن
ي  يمكن تخفيضها  المثال ، خطر انتقال العدوى ف

ن
وري ، والحفاظ عىل التباعد المادي ف من خالل الحد من السفر غير الضن

 عندما يتعذر الحفاظ عىل المسافة ، وتطهير األسطح عالية اللمس. وبالمثل ، فإنقوائم االنت
ا
طر خ ظار وعىل المركبات ، وارتداء األقنعة خاصة

ن التهوية وتعقيم المعدات وارتداء األقنعة وفرض حدود السعةيمكن تقليله عن طريق ت االنتقال المرتبط بالصاالت الرياضية الداخلية ي  حسير
الن 

 ، ن تسمح بالمسافة الجسدية. يمكن التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتجمعات االجتماعية الخاصة عن طريق تقليل عدد األشخاص المشاركير
ي الهواء الطلق، والحفاظ عىل مسافة فعلية وارتداء األ

ن
 قنعة. والتواصل االجتماعي ف

 
ي تدعم اجراءات الصحة العامة والتدابير االجتماعية فيما يىلي نظرة عامة عىل 

ي يمكن استخدامها للتخفيف من المخاطر واألدلة العلمية الن 
الن 

ء يجب أن يكون هذا بمثابة أساس للقرارات المتعلقة بتخفيف المخاطر أثنا . 19-كوفيدتطبيقها لتقليل المراضة والوفيات الناجمة عن  
ي البيئات المختلفة أثناء جائحة  

ن
أكي  أهمية أثناء ها عىل أنها عالمية ، وبعض هذه التدابير . قد ُينظر إىل بعض 19-كوفيداألنشطة المختلفة وف

ي تؤثر عىل خطر  
   19-كوفيدأنشطة محددة. أحد العوامل الن 

ن
ي المجتمع. عندما ينتشر  ف

ن
  بشكل 19-كوفيدجميع األنشطة هو انتشار المرض ف

 كبير ، قد يكون من الحكمة التعليق المؤقت لبعض األنشطة االجتماعية أو االقتصادية للحد من انتشار المرض. 
 
 

 أقنعة
 

ي المجتمعألاالستخدام الصحيح 
ن
وقد أظهرت  . سلطات الصحة العامةموض به من قبل  CoV-SARS-2لمنع انتقال  قنعة الوجه غير الطبية ف

ات الرذاذ يمكن ألقنعة القماش تصفية الدراسات ذلك  خاصة تلك المصنوعة من مواد ذات عدد  بعض أقنعة القماش،. مختلفةبأحجام قطير
ي تحتوي عىل طبقات متعددة ،

ات الرذاذ تصفية  ا يمكنه خيوط عالية والن  ل. قطير ن ي المين
ن
ا بكفاءة. يمكن صنع هذه األقنعة ف

ً
ة جد   الصغير

ُ
مد ستت

ن للحد من انتشار   ة عىل نطاق واسع من مزيــــج من طريقتير ي المصدر" ، حيث يكون انبعاث 19-كوفيدفائدة ارتداء األقنعة المنتشر
ن
: "التحكم ف

وسات من أولئك الذين قد يكونون أو ال يكونون عىل دراية بإصابتهم المحظورة ، والحماية الشخصية لمن يرتدي  ات المحملة بالفير القطير
وسية عالية خالل مراحل ما قبل األعراض، و القنا  األشخاص الذين ال تظهر عليهم األعراض والذين لم تظهر  أن ع. حقيقة أن األحمال الفير

ي انتقال العدوىقد يساهموا عليهم األعراض 
ن
أظهرت اسع. عىل نطاق و لكل أفراد المجتمع قناع اليوفر األساس النظري الستخدام  بشكل كبير ف

ن بكوفيد الدراسات  منازلهم.  19-أن األشخاص المصابير
ن
هناك أدلة  ويرتدون األقنعة قبل ظهور األعراض أقل عرضة لنقل المرض لآلخرين ف

ا األشخاص الذين يرتدون األقنعة من العدوى. تظهر الدراسات 
ً
األقنعة غير الطبية تقلل بشكل كبير من  أندامغة عىل أن األقنعة تحمي أيض

ن أهناك دليل من مجموعة متنوعة من األماكن عىل  . األقنعة تحمي مرتديها من العدوى أنصد تشير إىل ي  لوبيانات ا . تعرض مرتديها للرذاذ 
ي المجتمع

ن
ان مع تدابير الحماية الشخصية األخرى، يقلل من انتشار استخدام القناع عىل نطاق واسع ف

. يعد استخدام CoV-SARS-2، باالقي 

ي المناطق سيئة التهوية ، وعندما يتعذر الحفاظ عىل التباعد المادي. 
ن
ي الداخل ، خاصة ف

ن
 القناع هو األكي  أهمية ف

 
ا 
ً
، أو 19-كوفيدمثل عندما تم تشخيص إصابة أحد أفراد األشة بـ   داخل األش عندما يكون خطر انتقال العدوى أعىلاستخدام القناع مهم أيض

ي هذه الحاالت COVID-19أو تعرض لشخص مصاب بـ 19-كوفيدظهرت عليه أعراض  
ن
، يجب عىل كل من المريض ومقدم الرعاية ارتداء  . ف

 األقنعة بشكل صحيح عندما يكونان بالقرب من بعضهما البعض. 
 
 

 التباعد الجسدي
 

ن بـ . COVID-19يمكن أن تقلل من انتشار  التباعد الجسدي معرضون لخطر اإلصابة بشكل كبير ألنهم  . 19-كوفيداتصاالت األشخاص المصابير
وس مكن أن ييتم تسهيل االنتقال من خالل القرب ومدة التعرض وعدد االتصاالت ؛ ات. قد يتعرضون لقطرات الجهاز التنفسي المحملة بالفير

ات تداب . يقلل التباعد الجسدي من عوامل الخطر هذه  التخفيف ير عىل الرغم من أنه قد يكون من الصعب فصل آثار االبتعاد المادي عن تأثير
وجدت أن المسافة الجسدية لمسافة مي  واحد عىل األقل مرتبطة بانخفاض بنسبة  analysis-Systematic review and meta  األخرى

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://africacdc.org/download/covid-19-guidance-for-the-transportation-sector/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-0633_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-0633_article
https://africacdc.org/download/community-use-of-face-masks-2/
https://africacdc.org/download/community-use-of-face-masks-2/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7834536/
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/9/e039424.full.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/9/e039424.full.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774707
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774266
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2774266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931726/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199
https://africacdc.org/download/home-management-critical-care-and-discharge-criteria-for-covid-19-patients/
https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19-outbreak/
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6949e2.htm
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9
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ي حاالت عدوى  70%
ن
ي  SARS-CoV-2ف

ن
، وأن خطر اإلصابة انخفض عىل مسافات أطول. يجب ممارسة التباعد الجسدي عىل نطاق واسع ف

ن الذين لم تظهر عليهم أعراض أو أعراض أن ينقلوا  ألنه المجتمع العيش مع شخص تم  داخل األش ، . COVID-19يمكن لألشخاص المصابير
يعد التباعد الجسدي أمًرا مهًما  . ويوض بالمسافة الجسدية لمنع انتقال العدوىهو عامل خطر كبير لإلصابة ، 19-وفيدكتشخيص إصابته بـ

 عندما تكون التهوية محدودة ، أو يتواجد العديد من األشخاص أو ال يتم ارتداء األقنعة باستمرار. 
ا
ي الداخل، خاصة

ن
 بشكل خاص ف

 
 

 نظافة اليد
 

ي المجتمع لوقف انتشار الصحة العامة بتوضي سلطات 
ن
 ظافة اليد ن أنهناك ثروة من األدلة عىل  . COVID-19استخدام نظافة اليدين ف

ي تسببها  تقليل انتشار األمراض المعديةتستطيع 
ي ذلك تلك الن 

ن
وسات الجهاز التنفسي  بما ف يانات تشير إىل أن باإلضافة إىل ذلك، هناك ب . فير

2-CoV-SARS ات طويلة ن بـ  . عىل جلد اإلنسان يمكن أن يعيش لفي  ي ذلك أولئك الذين ال تظهر  CoV-SARS-2بالنسبة ألولئك المصابير
ن
، بما ف

وس عن طريق التنفس أو السعال عليها و / أو عن طريق لمس أجزاء الجسم الملوثة. بالنسبة عليهم أعراض ، قد تكون األيدي م لوثة بالفير
" أدناه( ، وبــهذه الطريق ن أو األسطح الملوثة )انظر "التطهير ن لإلصابة، قد تتلوث األيدي عن طريق لمس األشخاص المصابير ، ةألولئك المعرضير

وس يستطيع . تقدم مجموعة األدلة هذه حجة مقنعة لممارسة بسيطة لنظافة اليدين أن يعيشحيث يمكن  تقل إىل أجزاء من الجسمين أن الفير

ي يمكن ممارستها 
ا بالماء والصابون أو باستخدام فرك اليدين المحتوي عىل الكحول.  فعالعىل نحٍو  والن 

ً
 عن طريق غسل اليدين جيد

 
 

 التهوية والبيئات الخارجية
 

ات الرذاذ من بشكل أساسي عندما يتنفس الشخص المصاب 19-كوفيدينتشر   وس قطير ي تحتوي عىل فير
. CoV-SARS-2الجهاز التنفسي الن 

اتيجية قائمة عىل األدلة لتقليل انتقال  و  دليل عىل  أظهرت دراسات متعددة . 19-كوفيدتوضي منظمة الصحة العالمية بالتهوية البيئية كاسي 
ي ذلك 

ن
، بما ف وسات الجهاز التنفسي ي الداخل CoV-SARS-2زيادة انتقال فير

ن
ن  . تم عرض التهوية، ف ي عينات الهواء  CoV-SARS-2تقليل تركير

ن
ف

ي  . الداخىلي 
ي األماكن الداخلية المزدحمة ، عندما ال يتم ارتداء األقنعة، أو عند تنفيذ األنشطة الن 

ن
قد تكون التهوية المحسنة ذات أهمية خاصة ف

(. قد تكون البيئات الداخلية ذات تحدث بصوت عالال أو  الرياضة ممارسة و الغناء )عىل سبيل المثال ، الرذاذ قد تولد المزيد من جزيئات 
 
ا
ي البيئات الداخلية عن طريق الفتح  . انتشار فائق إلحداثاالزدحام وقلة التهوية أكي  مالءمة

ن
ن التهوية ف خدام األبواب يمكن استيمكن تحسير

  إعادة تدوير الهواء الداخىلي يجب تجنب  . ومع ذلكوالنوافذ والمراوح لزيادة فاعلية النوافذ المفتوحة
ن
 األماكن سيئة التهوية. يعد نقل ف

ا وسيلة فعالة للغ
ً
ي الهواء الطلق عندما يكون ذلك ممكن

ن
ي الرذاذ من اية لتقليل التعرض لجزيئات األنشطة ف

ن
. ف حالة  318راسة د الجهاز التنفسي

ن  ي الصير
ن
ي ف

ي تشمل ثالث حاالت عىل األقل ببيئات الهواء الطلق. تفسر
 CoV-SARS-2مراجعة األدلة عىل انتقال وب، لم يتم ربط أي حاالت تفسر

ن ما يقرب من  المرتبط بالبيئات الخارجية ي الهواء الطلق من بير
ن
حالة تم النظر فيها ، مما يشير  25,000وجدت أمثلة قليلة عىل انتقال العدوى ف

ي 
ن
ا بتقليل التباعد الجسدي وزيادة  إىل أن خطر انتقال العدوى ف

ً
ي الهواء الطلق، غالًبا ما كان مرتبط

ن
الهواء الطلق منخفض. عندما حدث انتقال ف

ات طويلة من االتصال.   كثافة الجماهير واالتصال الجسدي وفي 
 
 

وس   المرتبط بالمدارس االبتدائية والثانوية SARS-CoV-2انتقال فير
 

امج ذات الصلة بشكل ضار عىل التعليم والصحة العامة ورفاه ي  . األطفال يةيمكن أن يؤثر إغالق المدارس والير
ي األشهر الن 

ن
 تلت لسوء الحظ، ف

ي 
ن
، كانت هناك زيادة ف ي جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تشير البيانات إىل أن  19-كوفيد حاالت  إعادة فتح العديد من المدارس للتعلم الشخىصي

ن
ف

ي انتشار  
ن
ورة ف ي المجتمعات عندما يتم تنفيذ 19 -كوفيدالتعليم الشخىصي ال يساهم بالضن

ن
ه ، وأناالجتماعيةتدابير الصحة العامة والتدابير ف

ن  قرارات بشأن كيفية وكيفية إجراء التعليم الشخىصي عندما يكون  نسبًيا. داخل البيئات المدرسية، يمكن أن يظل الطالب والموظفون آمنير
ي اال  CoV-SARS-2هناك انتقال مجتمعي لـ 

ن
المعمول بها ،  االجتماعية، وتدابير الرقابة 19-كوفيدعتبار الوبائيات المحلية لـيجب أن تأخذ ف

ي  وقدرة المدارس عىل العمل بأمان وتأثير إغالق المدارس عىل التعليم والرفاهية العامة لألطفال. هناك بعض
 المبادئ القائمة عىل األدلة الن 

ة نسبًيا من الحاالت مقارنة بسكانهم.  18يمثل األطفال الذين تقل أعمارهم عن  . يمكن استخدامها لتوجيه مثل هذه القرارات عاًما نسبة صغير
 
ً
ن األطفال مقارنة بالفئات العمرية األخرى. ال يبدو أن األطفال األصغر سن ا تم اإلبالغ عن حاالت أقل من األمراض الشديدة ووفيات أقل بير

ن أ CoV-SARS-2ينقلون  ن بكفاءة مثل المراهقير ي انتقال  . و البالغير
ن
ملخص البيانات  و  COVID-19مراجعة البيانات الحالية حول دور المدارس ف

ح أن النقل المجتمعي هو محرك مهم لالنتقال المدرسي وليس العكس ؛ أنه عند حدوث الفاشيات المرتبطة بالمدرسة  الوبائية من أوروبا 
اقي 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241536#:~:text=In%20two%20general%20population%20studies,was%208.2%25%20to%2050%25.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241536#:~:text=In%20two%20general%20population%20studies,was%208.2%25%20to%2050%25.
https://africacdc.org/download/home-management-critical-care-and-discharge-criteria-for-covid-19-patients/
https://africacdc.org/download/hand-hygiene-can-save-your-life/
https://africacdc.org/download/hand-hygiene-can-save-your-life/
https://africacdc.org/download/hand-hygiene-can-save-your-life/
https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html#three
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21735402/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33009907/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25637115/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020317876
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020317876
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340022/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340022/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm#suggestedcitation
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-0633_article
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0495_article#r5
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/equipment-and-machinery/air-conditioning-and-ventilation/assesssment-of-fresh-air.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188417v2.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188417v2.full.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail-redirect/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications-detail-redirect/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/02/a56e5c7b26175c128603cf9d04d1fb2f1cb5d6d2.pdf
https://www.nccmt.ca/uploads/media/media/0001/02/a56e5c7b26175c128603cf9d04d1fb2f1cb5d6d2.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf


   
 

12 
 

ي سن المدرسة االبتدائية، داخل البيئات المدرسية فإنها عادة ما تشمل حاالت قليلة ؛ وأن خطر انتقال العدوى من األطفال، وخ
ن
اصة األطفال ف

الفاشيات المرتبطة  ُوجد أنالمدارس ، وقد داخل  19-كوفيديحد من انتشار    االجتماعيةالتدابير منخفض. باإلضافة إىل ذلك، يبدو أن تطبيق 
ي حدثت

ام بتدابير السالمة مرتبطة  بالمدارس الن  ن
ي البيئة المدرسية االجتماعيةبعدم االلي 

ن
ي سن المدرسة، تم رب . ف

ن
ن األطفال ف ط عدد من بير

  . أنشطة اجتماعية و  الرياضات الالصفية ذات االحتكاك العاىلي  و  المخيمات الليلية الحاالت باألنشطة الالصفية مثل
ً
ا بيئات خطر تعد األش أيض

ن مهمة ، كما يتضح من دراسات تتبع  ن بـ  المخالطير ن بالمدرسة المصابير ي توضح أن األطفال الملتحقير
هم أكي  عرضة لإلصابة  19-كوفيدالن 

ي يتعرض لها موظفو المدرسة، بالعدوى
ي ا داخل أشهم مقارنة بالمدرسة فيما يتعلق بالمخاطر الن 

ن
لمدارس تشير الدالئل إىل أن انتقال العدوى ف

ن  ن البالغير  بير
ا
ايد لإلصابة بـ   من األطفال ، ولكنيكون أكي  احتماًل ن ي خطر مي 

ن
ي  19-كوفيدقد ال يكون المعلمون ف

ن
ن الذين يعملون ف مقارنة بالبالغير

ي النهاية ، عندما يكون هناك انتقال لـ  . وظائف أخرى
ن
ن والمجتمع إبقاء  CoV-SARS-2ف ي المجتمع ، فقد يكون من اآلمن لألطفال والموظفير

ن
ف

ي المكان المناسب.  تدابير السالمة المناسبةالمدارس مفتوحة طالما 
ن
 ف

 
 
 

 

ي لديها أنظمة 3 ملحق  
ي النر

ي االتحاد األفريقر
ى
 نذارمتدرجة أو أنظمة عىل مستوى اإل ال للصحة العامة والتدابير المجتعية: الدول األعضاء ف

 

ي  دولة
وئى  موقع إلكير

 system#-alert-/about/about19-COVID.za/.govhttps://www جنوب أفريقيا

 

 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.29.2001352
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6931e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e4.htm?s_cid=mm7004e4_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6950e3.htm?s_cid=mm6950e3_w
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2020/11/coronavirus-covid-19-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19---summary-report/documents/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/govscot%3Adocument/REPORT%2BFROM%2BSUB-GROUP%2B18%2BNOV%2B2020%2BFINAL%2BFINAL%2B-%2BRevised.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/research-and-analysis/2020/11/coronavirus-covid-19-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19---summary-report/documents/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/advisory-sub-group-on-education-and-childrens-issues---summary-report-of-the-evidence-on-children-schools-early-learning-and-childcare-settings-and-transmission-from-covid-19/govscot%3Adocument/REPORT%2BFROM%2BSUB-GROUP%2B18%2BNOV%2B2020%2BFINAL%2BFINAL%2B-%2BRevised.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467
http://www.gov.za/covid-19/about/about-alert-system
http://www.gov.za/covid-19/about/about-alert-system

