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وباء كوفيد- 19

الحماية املويص بها  تدابري 
القانون إنفاذ  ألجهزة 

ال يوجد حاليا لقاح أو عالج محدد للمرض املرتبط بكوفيد - 19. أفضل 
طريقة للوقاية منه أحدث انتشار العدوى هي تفادي التعرض للفريوس.

تطبيق هذه اإلجراءات 
االحرتازية كلما أمكن ذلك:

أثناء 
الخدمة

معّدات الوقاية الشخصية

 بعد انتهاء 
نوبة عملك

يجب ان يقوم ضباط 
إنفاذ القانون الذين 

يخالطون عامة 
الناس وغري قادرين 

عىل مراعاة اتّقاء 
املخالطة بارتداء 

كمامات و/أو 
قفازات، متى كانت 

متوفرة. 

ان يقوم ضباط إنفاذ القانون الذين يخالطون عامة 
الناس وغري قادرين عىل مراعاة اتّقاء املخالطة، لذا 

ينبغي لهم قبل لقاء أحبائهم لقاء مبارشا مراعاة تدابري 
اتّقاء املخالطة واتباع الخطوات التالية عند العودة إىل 

منازلهم: 

مالحظة هامة: معدات الوقاية الشخصية ال تحميك وال تحمي اآلخرين إال إذا كنت تعرف كيفية استخدامها والتخلص منها بشكل 
صحيح.

عند التخلص منهاعند استخدامها 

غسل اليدين بشكل صحيح 
ومتكرر بالصابون أو باستخدام 

معقم اليدين.

اغسل يديك

.Sec 20

املراقبة الذاتية لرصد عالمات 
املرض.

تنظيف أو تعقيم معدات 
العمل عند الشك يف مخالطة 

شخص مصاب بكوفيد - 19 .

التمس املشورة الطبية إذا 
ظهرت عليك أي عوارض، وفقا 

لتوصيات سلطات الصحة 
العامة الوطنية يف بلدك..

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة 
قدر االمكان.

تجنب ملس الوجه بيدين 
غري نظيفتني.

.m 1>

تجنب ملس الكمامة أثناء 
ارتدائها

تجنب ملس وجهك عند 
ارتداء قفازات

ال تلمس الجزء األمامي 
من الكمامة أثناء نزعها

تخلص من القفازات 
بشكل مناسب

االستحمام أو غسل 
األماكن املكشوفة من 
الجسم بالصابون واملاء

املراقبة الذاتية لرصد 
عالمات املرض
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يويص اإلنرتبول بتدابري الحماية التالية وهي تستند إىل أفضل املمارسات الدولية، بما فيها تلك التي تتبعها منظمة الصحة العاملية، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ]يف الواليات املتحدة[، واملركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها.

تنظيف أو تعقيم معدات 
العمل، بما يف ذلك األحذية، 
لتفادي نثر األوساخ الدقيقة 

أو الغبار
قم بغسل مالبس العمل 
بمسحوق غسيل بأرسع ما 

يمكن

نزع مالبس العمل وغسلها 
بمياه ساخنة. ويُوىص 

بحمل املالبس ونقلها وغسلها 
من دون أن تالمس الجلد 
والعينني واملكان املحيط 
وسائر املالبس النظيفة 
)تفادي نفض املالبس(

.Sec 20
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توصيات:

يف املناطق الخاضعة للحجر الصحييف املعابر الحدودية

* اإلبقاء عىل مسافة ال تقل عن مرت واحد )3 أقدام(. تويص منظمة الصحة العاملية باإلبقاء عىل مسافة ال تقل عن مرت واحد بني أّي شخصني )تويص بعض املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة أكرب(.

تجنب ملس وجهك )حتى أثناء ارتداء 
قفازين وكمامة(.

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة حتى بني 
الزمالء.*

.m 1>

مالحظة هامة: معدات الوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات ال 
تحميك وتحمي اآلخرين إال إذا كنت تعرف كيفية استخدامها والتخلص 

منها بشكل صحيح.

تجنب مالمسة الوثائق )جوازات السفر أو 
بطاقات الهوية أو أي مستندات أخرى( ألنه 

يُحتمل أن تكون ملوثة.

التأكد من التنظيف/التطهري 
املتكرر لحيز العمل.

ارتداء قفازات وكمامات متى كانت متوفرة 
ومتى كان موىص بذلك من قبل سلطات 

الصحة العامة الوطنية.

اعمل عىل تهوية حيز العمل 
قدر اإلمكان

عند التعامل مع أشخاص غري 
متعاونني، قم بالحد من االحتكاك 

بهم وطبق ممارسة نظافة اليدين.

.Sec 20

دور أجهزة إنفــاذ القانون يف دعم تدابري الصحة العامة 
19 املرتبطة بكوفيد - 

قد يُطلب من أجهزة إنفاذ القانون دعم سلطات الصحة العامة يف الوقاية 
من كوفيد - 19 والحد من انتشاره عن طريق تقييد تنقالت األشخاص 

فرتة من الزمن.

 فرض قيود 
عىل التنقالت
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توصيات:

فرض طوق أمني حول البنى التحتية 
الحساسة مثل املشايف

عمليات الفرار من السجون واإلخالل 
بالنظام العام داخل السجون وخارجها

االضطرابات األهلية/أعمال الشغب

* اإلبقاء عىل مسافة ال تقل عن مرت واحد )3 أقدام(. تويص منظمة الصحة العاملية باإلبقاء عىل مسافة ال تقل عن مرت واحد بني أّي شخصني )تويص بعض املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة أكرب(.

 ** يف حاالت التوتر التي تسود عمليات الحفاظ عىل النظام العام، والتي ال يمكن االعتماد فيها عىل مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة بشكل مناسب، يوىص بأن يرتدي ضباط إنفاذ القانون معدات الوقاية الشخصية املناسبة 
أو بأن يحموا وجوههم من انتشار القطريات.

تجنب ملس وجهك )حتى أثناء ارتداء 
قفازين وكمامة(.

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة حتى بني 
الزمالء.*

.m 1>

مالحظة هامة: معدات الوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات 
ال تحميك وتحمي اآلخرين إال إذا كنت تعرف كيفية استخدامها 

والتخلص منها بشكل صحيح.

عند التعامل مع أشخاص غري متعاونني، 
قم بالحد من االحتكاك بهم وطبق 

ممارسة نظافة اليدين يف أرسع وقت 
ممكن.

.Sec 20

نظف/عقم مالبس العمل بمياه 
ساخنة ومسحوق غسيل ومعدات 

العمل، بما يف ذلك األحذية بعد انتهاء 
املهمة.

ينبغي الختيار معدات الوقاية 
الشخصية أن يكون مستندا إىل املهمة 

واملخاطر.**

إن ضمان األمن العام والنظام العام هو جانب أسايس من جوانب إنفاذ 
القانون. وهناك تدابري هامة تتعلق بالصحة والسالمة ينبغي مراعاتها عند 

التعامل مع مسائل النظام العام.

النظام العام

دور أجهزة إنفــاذ القانون يف دعم تدابري الصحة العامة 
19 املرتبطة بكوفيد - 
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قد يًطلب من أجهزة إنفاذ القانون استخدام موارد تحقيق متناسبة لدعم سلطات الصحة 
العامة يف تحديد هوية ومكان األشخاص الذين خالطوا مرىض مصابني بشكٍل مؤكد.

ويمكن أن تندرج واجبات أجهزة إنفاذ القانون يف هذا املجال تحت ثالث فئات رئيسية:

توصيات:

جمع البيانات عن املصابني بكوفيد - 19؛	 

تحديد الصالت املحتملة بني الناس؛	 

تتبع تنقالت األشخاص وفقا للترشيعات 	 
الوطنية.

مقابلة املرىض؛	 

مقابلة األشخاص الذين خالطوا املصابني.	 

تتبُّع األشخاص الذين خالطوا املصابني، الذين 	 
يتعذر االتصاُل بهم أو غري املحددة هويتهم؛

إجراء تحقيق ميداني.	 

توصيات:توصيات:

العمل امليدانيمقدمةتحليل 

غسل اليدين بالصابون بشكل صحيح 
ومتكرر أو استخدام معقم اليدين.

.Sec 20

غسل اليدين بالصابون بشكل صحيح 
ومتكرر أو استخدام معقم اليدين,

.Sec 20

غسل اليدين بالصابون بشكل صحيح 
ومتكرر أو استخدام معقم اليدين.

.Sec 20

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة كلما 
أمكن ذلك.

.m 1>

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة كلما أمكن 

ذلك.

.m 1>

تهوية حيز العمل قدر اإلمكان.

يمكن إجراء مقابالت هاتفية متى أمكن 

ذلك.

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة عند إجراء 
مقابالت مبارشة,

تجنب مالمسة األسطح التي يمكن أن 
تكون ملوثة,

تجنب مالمسة األسطح التي يمكن أن 
تكون ملوثة.

تنظيف معدات العمل يف أقرب وقت ممكن.

تنظيف معدات العمل يف أقرب وقت ممكن. اتباع توصيات سلطات الرعاية الصحية 
الوطنية للوصول إىل األماكن الصحية.

* ينبغي القيام بهذه األنشطة يف امتثال صارم للترشيعات الوطنية ومع االحرتام الواجب 
لحقوق األفراد.

دور أجهزة إنفــاذ القانون يف دعم تدابري الصحة العامة 
19 املرتبطة بكوفيد - 

اقتفاء أثر مخالطي املرىض
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دور أجهزة إنفــاذ القانون يف دعم تدابريالصحة العامة 
19 املرتبطة بكوفيد - 

توصيات:

* اإلبقاء عىل مسافة ال تقل عن مرت واحد )3 أقدام(. تويص منظمة الصحة العاملية باإلبقاء عىل مسافة ال تقل عن مرت واحد بني أّي شخصني )تويص بعض املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة أكرب(.

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة كلما أمكن ذلك.*

.m 1>

التنبه التجاهات الرسقة والنقص يف ما يتعلق 
باملعدات واملواد الطبية املستخدمة يف إجراءات 

تدخل سلطات الصحة العامة.

التنسيق مع سلطات الصحة العامة والسلطات 
الوطنية.

مالحظة هامة: معدات الوقاية الشخصية والقفازات والكمامات ال 
تحميك وتحمي اآلخرين إال إذا كنت تعرف كيفية استخدامها والتخلص 

منها بشكل صحيح.

عند التعامل مع أشخاص غري متعاونني، 
قم بالحد من االحتكاك بهم وطبق ممارسة 

نظافة اليدين يف أرسع وقت ممكن.

.Sec 20

تأمني اإلمداد باللوازم الصحية العاجلة

قد يًطلب من أجهزة إنفاذ القانون تأمنُي إمداد مراكز الرعاية الصحية باللوازم الصحية 
العاجلة )املعدات الطبية، معدات الوقاية الشخصية، وما إىل ذلك( وحراسُة مراكز التخزين 

والتوزيع. ويمكن أن تصبح هذه اللوازم هدفا ملا ييل:

 الرسقة: 

ر الكمامات وأجهزة التنفس  بسبب تضاؤل توفُّ

وغريها من اللوازم الطبية وازدياد الطلب عليها.

 اضطرابات أهلية: 

بسبب نقص اللوازم واملواد واملعدات.

تجنب ملس وجهك )حتى أثناء ارتداء 
قفازين وكمامة(.

ينبغي الختيار معدات الوقاية الشخصية أن 
 يكون مستندا إىل املهمة واملخاطر

يف حال تعذُّر االعتماد عىل مراعاة تدابري اتّقاء 
املخالطة، ارتد قفازين وكمامة عندما تكون متوفرة 

ومتى كان موىًص بذلك من قبل سلطات الصحة 
العامة الوطنية.

نظف/عقم مالبس ومعدات العمل، بما يف ذلك 
األحذية، بعد انتهاء نوبتك.
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الرسائل املوّجهة للعموم     

تكتيس الرسائل املوجهة للعموم أهمية بالغة بالنسبة إىل ضباط إنفاذ القانون فهي 
تتيح لهم معرفَة السلوك الصحيح الذي يتعني اتباعه وحمايَة أنفسهم واآلخرين 

أثناء أية أزمة صحية. وباعتبارهم من أول املنجدين يف خطوط املواجهة، فهم 
يضطلعون بدور هام يف توفري املعلومات للعموم ويف استقائها منهم.

دور أجهزة إنفــاذ القانون يف دعم تدابري الصحة العامة 
19 املرتبطة بكوفيد - 

توصيات: 

البقاء عىل اطالع دائم عىل تدابري الرقابة الصحية 
العامة الوطنية )وأساسها القانوني(.

نقل املعلومات عن تدابري الجهوزية واملشورة الوطنية 
إىل العموم.

التنسيق مع األجهزة املختصة لضمان توجيه 
رسائل متسقة للعموم.

اإلبالغ عن الشائعات ملكافحة األخبار امللفقة والعمل 
مع القطاع الخاص عىل إزالة الرسائل امللفقة.

إعالم الجمهور باألنشطة اإلجرامية املتصلة بحالة 
التفيش السائدة.
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نبغي لضباط رشطة الحدود اإلبالغ عن أي شخص تظهر عليه 
عوارض عند املعابر الحدودية وذلك من خالل الرتتيبات الوطنية 

املعتادة.

ينبغي ألفراد أجهزة إنفاذ القانون الساهرين عىل النظام العام أو 
املكلفني بحماية شخصيات عامة بارزة أن يكونوا عىل دراية بهذه 

املخاطر املحتملة.

ينبغي للمحققني املتخصصني يف مكافحة الجريمة السيربية أو 
اإلرهاب أن يولوا اهتماما خاصا لألسواق اإللكرتونية.
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 19  التوصيــات املتعلقة بكوفيد - 
بشــأن الرتهيب ونرش العدوى عمدا

بينما يحاول بعض األشخاص الحصول عىل عالج أفضل خارج منطقة الرعاية الصحية التي يقيمون فيها، يستغل بعُض األفراد الخوَف من 
كوفيد - 19 وما يحتمل أن يتسبب به من رضر بغية تهديد حياة اآلخرين.

احذروا األفراد الذين قد ينتقلون عمدا من 
مناطق متأثرة إىل مناطق غري متأثرة، 

رغم حالتهم الطبية وقيود السفر 
املحتملة

احذروا الحاالت التي يبصق فيها أفراد عىل 
ضباط إنفاذ القانون ويسعلون يف وجههم.

أُبلغ  عن حاالت ألشخاص يّدعون أنهم 
يبيعون عىل اإلنرتنت عيّنات ملوثة من 

سوائل الجسم.
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احرتسوا بشكل خاص عند االقرتاب من أفراد غري متعاونني وارتدوا 
معدات الوقاية الشخصية )عندما تكون متوفرة ومتى كان ذلك 

مناسبا(.

مالحظة هامة: معدات الوقاية الشخصية كالقفازات 
والكمامات ال تحميك وتحمي اآلخرين إال إذا كنت تعرف 

كيفية استخدامها والتخلص منها بشكل صحيح.

توصيات:
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