وقاية رجال الدفاع المدني و اإلطفاء من جائحة فيروس كورونا المستجد
تعريف مرض كورونا حسب منظمة الصحة

()COVID19

العالمية (:)WHO

إن فريوس كوفيد 19-امل ُكتشف مؤخرا ً هو احد فريوسات كورونا ( )CoVوهي عائلة من فريوسات
الحمض النووي  RNAوالتي تسبب حاالت عدوى الجهازالتنفيس التي ترتاوح حدتها من نزالت الربد
الشائعة إىل األمراض األكرث شدة .ومن أنواعها متالزمة الرشق األوسط التنفسية ( )MERS-CoVومتالزمة
الجهاز التنفيس الحادة الوخيمة ( )SARS-CoVكان أول ظهور لكوفيد 19-عند اندالع الفاشية يف مدينة
يوهان الصينية يف كانون األول /ديسمرب  2019إال أنه قد أنترش رسيعا بالعامل.
طريقه إنتقالة حسب مركز مكافحة األمراض األمريكي (:)CDC

ينتقل عرب قطرات من السوائل املنطلقة من شخص مصاب بكوفيد 19-من خالل السعال أو الزفري  ،وتقوم تلك القطرات املصاحبة
لذلك بالسقوط عىل األسطح واألشياء القريبة منه مثل املكاتب أو الطاوالت أو الهواتف.

ينتقل املرض طريق املخالطة املبارشة
واالتصال املبارش من اشخاص مصابني
باملرض ومبسافة تقل عن  6اقدام وذلك
من خالل الرذاذ املتطاير منهم.

من خالل قطرات الجهاز التنفيس التي
تنتج عندما يسعل أو يعطس املصاب.

الوقاية منه

عن طريق مالمسة األشخاص لألسطح امللوثة
ثم ملس العني أو الفم أو الوجه.

•االستخدام الصحيح والسليم لعدة الحامية الشخصية القناع الواقي،والقفازات عندالتعامل
مع حاالت مشتبه بها.
•تنظيف اليدين باملاء والصابون ملدة التقل عن  40ثانية.
•استخدام املطهر الجل الكحويل بنسبة التقل عن  %60ملدة من  30-20ثانية.
•تجنب مالمسة االسطح مثل مقابض االبواب وازرة املصاعد وغريها.
•عدم استخدام ومشاركة معدات االكسجني وبدالت االطفاء مع االخرين.
•ترك جميع املعدات ومالبس العمل يف مقر العمل وعدم اصطحابها للمنزل.

إنه عالم كبير .فلن ْح ِم ِه سويًا.

األعراض

صعوبة يف التنفس

الصداع

السعال

العزل بعد إستشارة الفريق الطبي

حياة زمرة الكورونا علي األسطح

أثبتت الدراسات ان الفريوس كوفيد 19-يبقى عىل االسطح لفرتة زمنيه وعلية
يجب استمرارية تطهري وتنظيف األسطح باملطهرات املعتمدة.
•االخشاب  4ايام
•القفازات  8ساعات
•الزجاج  4ايام
•البالستيك  5ايام

ارتفاع درجة الحرارة

•إذا شعرت بأي أعراض من املرض.
•إذا تم مخالطة مريض مؤكد املرض بالكورونا
•يكون العزل ملدة  14يوما حسب توصيات منظمة الصحة
العاملية.
•اذا كان هناك تاريخ سفر من أحد الدول املوبوءة.

•األملنيوم  8-2ساعات
•ستيل  48ساعة
•االوراق  5 -4ايام

SOURCE: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.002

تطهير المالبس

تطهير المعدات

-1تعقيم املالبس املستخدمة.
-2يجب غسلها عند  60درجة مئوية
بإستخدام املبيضات املخصصة.

أهمية استمرار تطهري املعدات وبعد كل استخدام
وباستخدام املطهرات واملسحات الكحولية واملنظفات
املناسبة وخاصة كاممات االكسجني.

60°

توصيات لوحدات الدفاع المدني

•التأكد من سؤال جميع البالغات الواردة عن وجود اي حاالت مرضية باملوقع.
•إبالغ وحدات االستجابة عند الشك يف وجود حاالت مرضية باملوقع التخاذ التدابري الوقائية.
•عزل رجال الدفاع املدين عند الشك مبخالطتهم لحاالت مؤكدة االصابة او ظهور اي اعراض مرضية.
•مراقبة مناطق التغطية لوجود اي بؤر انتشار ورفع حالة التاهب.
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كود الهيئة الوطنية األمريكية للوقاية
من الحرائق رقم ( 1600معيار الطواريء
و إدارة الكوارث و املواصلة)

كود الهيئة الوطنية األمريكية للوقاية
من الحرائق رقم ( 1999معيار املالبس
الوقائية للخدمات اإلسعافية الطبية)

كود الهيئة الوطنية األمريكية للوقاية
من الحرائق رقم ( 1581معيار مكافحة
العدوي يف مراكز الإلطفاء)

هذه النرشة صدرت بالتعاون بني الهيئة الوطنية األمريكية للوقاية من الحرائق و املركز السعودي لسالمة املريض
ألي معلومات إضافية نأمل الكتابة info@mena.nfpa.org

إنه عالم كبير .فلن ْح ِم ِه سويًا.

