
رخصة االستخدام محدودة

التالية.  والرشوط  البنود  عىل  توافق  )املستخدم(  فإنك  املواد  باستخدام هذه 
مبوجب هذا االتفاق يتم منح املستخدم رخصة استخدام محدودة غري قابلة 
عىل  يتعني  التالية.  املواد  الستخدام  لإللغاء  وقابلة  حرصية  وغري  للتحويل 
املستخدم، عدم تغيري او تعديل املواد كلياً او جزئياً. يقر املستخدم ويدرك أن 
األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ هي املالك الوحيد لحقوق الطبع والنرش 
وكذلك امللكية الفكرية املرتبطة باملواد وجميع املشتقات منها. وافق املستخدم 
منتظمة من  املواد محدثة كام تصدر بصورة  أي من هذه  الحفاظ عىل  عىل 
قوانني  قبل  من  املواد  هذه  حامية  تم  الطوارئ.  إلرسال  الدولية  األكادمييات 
ومعاهدات حقوق الطبع والنرش للواليات املتحدة. ينبغي عىل املستخدم عدم 
استخدام هذه املواد لألغراض التجارية او الحصول عىل أي ربح مادي.  ال ميكن 
دمج هذه املواد مع منتجات او حواسيب او أنظمة اإلرسال بالحاسوب الخاصة 
بطرف ثالث، وال يجب إجراء تعديل لهذه املواد باي طريقة او إعادة توزيعها 
ألي استخدامات اخرى. األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ غري مسؤولة يف أي 

حال عن أي نوع من األرضار املرتبطة باستخدام هذه املواد.

أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )كوفيد-١٩(أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )كوفيد-١٩(

نظام أولوية اإلرسال الطبي املتقدم النسخة ١٣,١، ١٣,٢، ١٣,٣، النسخة القياسية يف اللغة العربية، ٢٠٠٤٠٣ لالستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية اإلرسال الطبي. © ١٩٧٩-٢٠٢٠ األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ/رشكة برويوريتي دسباتش جميع الحقوق محفوظة. يتم االستخدام بواسطة ترصيح خاص.        النسخة ٦,٠,١ 

تم تطوير واملصادقة عىل هذا الربوتوكول من قبل األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ لجنة التعقب الرسيع لألخطار الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التابعة ملجلس املعايري.



أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )كوفيد-١٩(

أستمع بحرص:

أسأل فقط يف املراحل املبكرة، عندما أنفلونزا جديدة او أمراض الجهاز التنفيس او الحمى النزفية تبدأ بالظهور يف مناطق معينة:
سجل السفر/سجل احتكاك املريض

£ هل سافر/سافرت خالل ١٤ يوم املاضية )لو كان ذلك صحيح، أين؟(
£ )إذا كانت اإلجابة عىل أعاله نعم( تم تأكيد السفر من منطقة )"ساخنة"( معروفة بتفيش الوباء

£ االحتكاك مع شخص قد سافر من منطقة )"ساخنة"( معروفة بتفيش الوباء خالل ١٤ يوم املاضية )لو كان ذلك صحيح، ما هي املنطقة؟(
£ االحتكاك مع شخص يعاين من أعراض تشابه األنفلونزا )لو حدث ذلك، متى حدث؟(

£ )إذا كانت اإلجابة عىل أعاله نعم(  هل هي/هو يعمل يف مجال الرعاية الصحية؟

اآلن أخربين إذا لديه/لديها أي من األعراض التالية:

£ قياس حرارة الجسم ≤ ٠ ,٣٨ درجة مئوية )٤ ,١٠٠ فهرنهايت(
£ حمى )ساخن باملقارنة مع درجة حرارة الغرفة(

£ قشعريرة
£ صعوبة يف التنفس او قرص يف التنفس

£ السعال املتواصل
£ أي مشاكل تنفسية أخرى جديدة )مثل، العطاس املستمر، التنفس مع صوت صفري، احتقان، الخ(.
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*تابع يف الصفحة األخرى
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أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )كوفيد-١٩(

األسئلة اإلضافية املصادق عليها من قبل املدير الطبي:

  £

  £

  £

  £

  £

إرشادات منع العدوى:

£ )البقاء معزوالً( من اآلن فصاعداً، ال تسمح ألي شخص باالقرتاب منه\منها.

اإلرشادات الخاصة املصادق عليها من قبل املدير الطبي:

  £

  £

  £

  £

  £
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تعليامت الطباعة

لطباعة واستخدام دليل أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة، 
يرجى اختيار الصفحات ٢ و٣ يف خيارات آلة الطابعة وحدد 

خيار الطباعة عىل جانبي الورقة. حاملا تتم الطباعة، أطوي 
الصفحة يف املنتصف حيث تكون األسئلة األولية لألداة عىل 

الجزء الخارجي من البطاقة.

 من أجل تصغري بطاقة السحب، 
استخدم بطاقة أخرى كدليل 

من أجل قص الجوانب املنحنية 
للبطاقة. أجعل البطاقة قوية من 

خالل استخدام رشيط تغليف 
شفاف وقص بطاقة السحب مرة 

أخرى.

 أعىل بطاقة  أعىل بطاقة 
أداة مراقبة األمراض 
أداة مراقبة األمراض  
 

املعدية املستجدة
املعدية املستجدة

  معلومات إضافية

داخل البطاقة

تحذير القيود

من املمكن تغري املحتوى وشكل األداة والغرض من 
استخدام األداة يف أي وقت. من املهم أن تبقى أنت 

ووكالتك عىل اطالع عىل أي تحديثات من خالل زيارة موقع 
األكادميية الدولية إلرسال الطوارئ عىل األقل مرة واحدة 

يف اليوم. باستثناء النرش عىل املوقع، فأن األكادميية الدولية 
إلرسال الطوارئ ورشكة بريوريتي دسباتش غري ملزمني عن 

االبالغ وبشكل فردي املستخدمني املرخصني او الوكاالت 
األخرى التي تستخدم هذه األداة بأي من التحديثات او 

التغيريات، وذلك بسبب التطور الرسيع يف جوانب مثل هذا 
املرض او التفيش او الوباء. 

مبا أن اللغة االنكليزية لشامل أمريكا هي اللغة األم 
لألكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ، لذلك عىل األكادميية 

ولجنة التعقب الرسيع لألخطار الكياموية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية اتخاذ قرارات صعبة ورسيعة بخصوص 
الرتتيب والوقت املناسب إلصدار الرتجمة للغات واللهجات 
االخرى، االعتامد عىل التغري الرسيع بظروف مناطق تفيش 
املرض الحالية وتوصيات الحكومات. هذا يؤثر عىل األرجح 

عىل ترتيب وأولوية إصدار الرتجمة.

مرض فايروس كورونا )كوفيد-١٩(

فريوسات كورونا هي مجموعة كبرية من الفريوسات املعروفة 
أنها تسبب املرض من نزالت الربد الشائعة اىل األمراض األكرث 

 )MERS( حدة مثل متالزمة الرشق األوسط التنفسية
 .)SARS( ومتالزمة الجهاز التنفيس الحادة

إن فايروس كورونا الغري مألوف يعترب ساللة جديدة من 
فايروسات كورونا والتي مل يتم تحديدها سابقاً عند البرش. إن 
فايروس كورونا ٢٠١٩، او ما يدعى كوفيد-١٩، يعترب فايروس 
جديد مرتبط بالجهاز التنفيس والتي تم التعرف عليه أوالً يف 

مدينة ووهان يف محافظة هوىب يف الصني. 

ميكن أن تنتقل بعض من فايروسات كورونا من شخص آلخر، 
وعادة بعد احتكاك قريب مع مريض مصاب )عىل سبيل 
املثال، يف املنزل او مكان العمل او مركز الرعاية الصحية(.

تشمل األعراض الشائعة أعراض الجهاز التنفيس والحمى 
والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. يف الحاالت األكرث 
شدة، ميكن أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي )ذات الرئة(، 

املتالزمة التنفسية الحادة، الفشل الكلوي، وحتى املوت.

يعتقد مركز مكافحة األمراض األمرييك ومنظمة الصحة العاملية 
يف هذا الوقت أن األعراض ملرض كوفيد-١٩ تظهر بعد تقريباً ٢ 

يوم او ملدة تصل اىل ١٤ يوم بعد التعرض. هذا باالعتامد عىل ما 
تم مشاهدته مسبقاً لفرتة حضانة مثل تلك الفايروسات.

نظام أولوية اإلرسال الطبي املتقدم النسخة ١٣,١، ١٣,٢، ١٣,٣، النسخة القياسية يف اللغة العربية، ٢٠٠٤٠٣ لالستخدام فقط تحت اتفاقية رخصة نظام أولوية اإلرسال الطبي. © ١٩٧٩-٢٠٢٠ األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ/رشكة برويوريتي دسباتش جميع الحقوق محفوظة. يتم االستخدام بواسطة ترصيح خاص.        النسخة ٦,٠,١ 

  

ترصيح أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة

يف بداية يناير من عام ٢٠٢٠، بدأت لجنة التعقب الرسيع لألخطار 
الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التابعة لألكادمييات 

الدولية إلرسال الطوارئ بإصدار تحديثات حول جوانب اإلرسال 
ملرض كوفيد-١٩ وأداة املراقبة الخاصة باملرض، كذلك قامت 
اللجنة بنرش أداة مراقبة االمراض املعدية املستجدة املحددة 

بفايروس كورونا من أجل استخدامها يف جميع أنحاء العامل.

نصيحة األكادميية حول استخدام األداة

مع انتشار مرض كوفيد-١٩ خارج الصني فقد اصبح يظهر بشكل 
غري متوقع يف اماكن جديدة، لذلك يجب ابقاء تفاصيل توقيت 

استخدام هذه األداة ونطاق االستجواب خالل هذه األداة محددة 
من قبل املستخدم )مراقبة املدير الطبي مطلوبة حيثام كان ذلك 

ممكنا(.

حيثام يتم استخدام برنامج مراقبة ثانوي، مثل 
)™FirstWatch(، قد تكون هناك رغبة كبرية للحصول عىل 

املزيد من املعلومات باستخدام أداة مراقبة األمراض املعدية 
املستجدة وذلك للمساعدة يف مميزات القدرة عىل التنبؤ 

والنتائج. يعترب هذا قرار محيل يجب أن يدار من قبل خدمات 
الطوارئ الطبية واملسؤولني يف الصحة العامة وكذلك أطباء 

املراقبة الطبية.

القواعد

ال تتطلب هذه األداة عدد او ترتيب محدد من االسئلة   .١
التي يتم طرحها. من الناحية الجغرافية، من املمكن أن 

تتغري مناطق السفر الحالية املثرية للقلق بشكل يومي او 
ببساطة تصبح مناطق ليس لها عالقة بتفيش املرض.

توجد خمسة مجاالت لألسئلة "املعرفة من قبل املدير   .٢
الطبي" لالستخدام املحيل للوكالة. مبا إن برنامج برو كيو 

أي ال يستطيع التعرف عىل هذه االسئلة، يجب عليك 
تعريف كل سؤال مسبقاً من خالل سياسة املدير الطبي 

املتفق عليها.
خالل مرحلة انتشار مرض كوفيد-١٩، راجع موقع   .٣

األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ يومياً للحصول عىل 
التحديثات الجديدة او النصائح املتعلقة باإلرسال، حتى 
تصبح حالة الصحة العامة مستقرة. ميكن نرش تحديثات 
أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة يف أي وقت عىل 

www.emergencydispatch.org :املوقع
توجد عدة اسئلة متعلقة بارتفاع درجة حرارة الجسم،   .٤

أحد هذه االسئلة يسأل بالتحديد حول قياس درجة حرارة 
الجسم عند ٠ ,٣٨ درجة مئوية )٤ ,١٠٠ فهرنهايت( او 

أعىل وسؤالني أخرين "بديلة" يتعلقان بقياس درجة 
الحرارة: حمى )ساخن باملقارنة مع درجة حرارة الغرفة( 

وقشعريرة. طبقاً اىل سياسة وكالتك، اإلجابة االيجابية 
عىل أي سؤال من هذه األسئلة ميكن أن تستبعد الحاجة 

لطرح بقية األسئلة.

إن حاالت كوفيد-١٩ تعترب أكرث شيوعاً يف بروتوكوالت   .٥
الشكاوى الرئيسية ٦، ١٠، ١٣، وكذلك ٢٦. ميكن إضافة 

بروتوكوالت شكاوى رئيسية أخرى ألداة مراقبة 
األمراض املعدية املستجدة حسب رغبة املدير الطبي 

املحيل.

أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة )كوفيد-١٩(
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ستجدة )كوفيد-١٩(
ض املعدية امل

أداة مراقبة األمرا
خة ٦,٠,١  ٤/٣/٢٠٢٠

س
الن

ستجدة )كوفيد-١٩(
ض املعدية امل

أداة مراقبة األمرا
خة ٦,٠,١  ٤/٣/٢٠٢٠

س
الن
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