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وس كورونا المستجدا  لتدابير الوقاية من مخاطر وباء فير

 بالمؤسسات واألحياء والمطاعم الجامعية واؤلدارات التابعة لهاالالزم اتباعها  اؤلجراءات

 

وسيعتبر  ي تسبب مجموعةمن  كورونــــــــا  فبر
وسات إلت  ا إلفبر

ً
دمثل لجهاز إلتنفدي ل أمرإض أخرى أمرإض و  نزالت إلبر

ق إألوسط إلتنفسية )ك  أكبر خطورة -SARSلوخيمة )( ومتالزمة إلجهاز إلتنفدي إلحادة إMERS-CoVمتالزمة إلشر

CoV.)  

وس كورونا إلمعر  ي مدينة ووهان ، إلصير  ألول مرة  SARS-CoV-2ف باسم و تم إلتعرف عىل نوع جديد من فبر
 
  ف

ي 
 
، تشجع منظمة إلصحة إلعالمية إلصحي غبر إلعادي وغبر إلمتوقع إلوباءمن أجل إلحد من هذإ  .0202 يناير  7ف

ي جم
 
وس إلجديد ف  .إلعالميع أنحاء إلبلدإن عىل تكثيف إالستعدإد لموإجهة إالنتشار إلمحتمل لهذإ إلفبر

وسب إإلصابةإلتحقق من ويتم  ي  تقنيات إلبيولوجيا إلجزيئيةعبر  بشكل أساخي  كورونــــــــا فبر
 
 إت إلمختصة. لمختبر إف

وسلهذإ إلمرض إلناجم عن  ةمحدد لقاحاتأو ال يوجد حاليا أي عالج و  حضانة مدة حددت . إلجديد كورونــــــــا فبر

ي تكون إلمرض
سعال حىم و من إلجهاز إلتنفدي أساسا إلمرض  أعرإضتهم  .وماي 42ساعة ؤىل  02من  ،صامتة، إلت 

ي تتطورإت يؤدي ؤىل يمكن أن حدوث إلتهاب رئوي خطبر شبر ؤىل إنزعاج إلتنفدي إلذي يو 
 ؤىل إلموت. أحيانا فض 

 

 العدوى من للوقاية العمل خطة أهداف .1

 ؛بالمرض إلمرتبطة إلمخاطر بشأن إلموظفير  و  إألساتذةو  إلطلبة وتوعية ؤعالم -

 إألساتذةو  لطلبةل بالنسبة إلمرإقبةو  إليقظة ووضع آلياتللتعفنات إلتنفسية  إلوقاية تدإببر  تعزيز -

 ؛إلعائدين من إلناطق إلجغرإفية إلموبوءة إلموظفير  و 

 ؛إلمختصة عىل مصالح وإحالتها حاالت لل إلمبكر الستشعارل إلصحة وزإرة مصالحمع  قيإلتنس -

ي إلمساهمة  -
 
 ؛إلجامعية وإلمطاعم إلمؤسسات وإألحياء دإخل إلعدوى إنتشار إحتوإءف

 

 من أجل الوقاية التواصل واؤلعالم .2

كة  إلتدريس وإلفضاءإت بالمدرجات وقاعات ملصقات توفبر  - ، إلدإخليات، إلمطاعم إلمقاصف،)إلمشب 

 :تتعلق بما يىلي  ...(، قاعات إلصالةإلمرإفق إلصحيةسكنيات إلطلبة، 

o ؛مخاطر إلعدوى إلوإجب إعتمادها لمنع إلسلوكيات 

o بالعدوى؛ إلمتعلقة إألعرإض 

o ي  لالتصال وعناوين إلهوإتف أرقام
 
 ؛ مرضلمحتملة ل حالة تحديدحالة  ف

o ي  إلمتبعة إلمسطرة
 
 .محتملة حالة تحديد حالة ف
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 إلصحة وزإرةل ووصالت إلتحسيس إلطالبية لموإد وإلمجموعات للجامعات إالجتماعية إلشبكات عىل إلنشر  -

 أعاله؛ إلمذكورة وكذإ إلملصقات إلوباء بهذإ إلمتعلقة

 لإلعالم وإلتحسيس مؤطرة من طرف إلمندوبيات إإلقليمية لوزإرة إلصحة؛لقاءإت برمجة  -

ي  خط توفبر  -
ي  إلرإغبير   ةبلطلل أخض   هاتف 

 
 يجب .وإلتدإببر إلمتبعة حياله إلمرض أعرإض عن إالستفسار ف

إف إلهاتفية إلمكالمات هذه عىل إلرد عن إلمسؤولير   إلموظفير   تكوين و تأطبر   قبل من عليها وإإلشر

 .إإلقليمية لوزإرة إلصحة اتإلمندوبي

 

 :اتخاذها الواجبالتدابير الوقائية  .3

ي  -
 
 ؛اإلدإرةبو  إلجامعيةت وإألحياء وإلمطاعم لمؤسساانقاط إلمياه بضمان توفر دإئم للصابون ف

ي و  ةبإلطل حث -
ي وإإلدإري وإلتقت  ي حالة إلجامعية  مؤسساتعدم إلحضور ؤىل إلعىل  إلطاقم إلبيدإغوجر

 
ف

د وإلحىم وإلسعال و ب أعرإض وجود  : إألنفلونزإ ونزالت إلبر عىل كما يتعير    .صعوبة إلتنفسالجهاز إلتنفدي

ي 
إلصحية وإبالغ إإلدإرة عن سبب إلغياب مع تقديم شهادة  بالمرإكز بالمستشف  و فورإ  إاللتحاقباألمر إلمعت 

 .طبية

ي عىل ةبإلطلحث  -
ي وإإلدإري وإلتقت   :وإلطاقم إلبيدإغوجر

o  ؛ إلسالفة إلذكر  إألعرإضنفس األشخاص إلذين يعانون من تصال عن قرب بتجنب إال 

o   إلدرج ؛ حوإجز إألبوإب و  مقابضتجنب لمس 

o  ي إليوم إليدينغسل
 
م إلمحاليل إلكحولية إستخدو إ أقل ثانية عىل 02خالل  بالصابون عدة مرإت ف

 ؛إالقتضاء عند  إلمائية

ي  ةبإلطل يتعير  عىل -
ي وإإلدإري وإلتقت   :إلحرص عىل إلمدعوين للسفر ؤىل إلخارجوإلطاقم إلبيدإغوجر

o  ؛إالمتثال للتدإببر إلوقائية 

o ي إلجهاز إلتنفدي بعد رحلة ؤىل إلخارج قبل  بصعوباتتأكد من عدم وجود أعرإض مرتبطة إل
 
ف

 ؛إلجامعية بالمؤسسات إاللتحاق

o  من خالل إلتتبع بانتظام لوضعية إنتشار إلوباء عىل  إلموبوءةتجنب إلسفر ؤىل إلمناطق إلجغرإفية

 .إلدوىلي  إلصعيد 

 

وس اؤلصابة حاإلت  تعريف .4  :بالمصاب اإلتصال وحالة" SARS-CoV-2" بفير

 حالة محتملة: 

o من  سفر  من إلعودةأو  وإلسعال إلحىم مع إلتنفدي  لجهازل حادة هاباتبالت مصاب شخص أي

 ؛إألعرإض ظهور من يوًما 42منطقة موبوءة خالل مدة 

o من يوًما  42خالل  إلسعالحىم و إلمع  إلتنفدي  لجهازل حادة إلتهابات بمرض مصاب شخص أي: 

 وس إإلصابة من مؤكدة حالة مع إلجسدي إالتصال  ؛بالفبر

 ي  ةقامإإل أو عملإل أو
 
 .ؤصابة حالة فيه تأكدت مستشف   ف
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تتعلق أو ال  ،إلتنفدي  لجهازل حادة بالتهابات جماعية ؤصابة حالة أي عن إإلبالغ يجب ذلك، ؤىل باإلضافة

ي  ؤقامة أو سفربحالة 
 
 .موبوءة جغرإفية منطقة ف

 مؤكدة حالة: 

ية عينة مع محتملة حالة وس وجود ؤىل تشبر  مخبر  قبل من معتمد مختبر  بوإسطة "SARS-CoV-2" إلفبر

 .إلصحة وزإرة

 مستبعدة حالة: 

ية عينة مع محتملة حالة وس وجود عدم ؤىل تشبر  مخبر  من معتمد مختبر  بوإسطة  "SARS-CoV-2" إلفبر

 .إلصحة وزإرة

 وس  :"SARS-CoV-2" تعريف حالة اإلتصال بالمصاب بفير

وس كورونا ب بالمصابإالتصال  حالةف عر ت تم تشخيصه  قد بشخص إتصل شخص  أيحالة عىل أنها فبر

وس و  لإلصابة حالة محتملة أو مؤكدةك  : دون حماية مناسبةلك ذبالفبر

o ك.... إألقارب)قدم إلعالج للمريض  شخص ي سكن مشب 
 
 ؛(، إلمقيمير  ف

o ي حالة إتصال  شخص
 
وس مصابوطويل إألمد مع  عن قربكان ف عاش مع إلمصاب تحت ) بالفبر

 ؛(له إتصال معه عىل بعد أقل من مب   كان،  سقف وإحد 

o وس  كان عىل إتصال مباشر مع إإلفرإزإت إلتنفسية للمصاب شخص  ؛بالفبر

o وس مصاب شارك  شخص ة مطولةبالفبر  .إلنقل إلجماعي لفب 

 وس   :"SARS-CoV-2" تتبع حاإلت اإلتصال بالمصاب بفير

o  وس إلمؤكدة تتم مرإقبة حاالت إالتصال إلمختصة من طرف إلمصالح  محتملةإلأو بالمصاب بالفبر

يومًيا حت  إليوم إلرإبع ، ةتنفسيأعرإض  أو /إلحىم ووجود  تشخيص متابعة من خالل لوزإرة إلصحة

 .عشر بعد آخر إتصال بالمصاب

o وس مصاب بل إتص شخص أي ،حالة محتملةعد ي إإلخبار  تميو  ،أو أعرإض تنفسية/حىم ولديه بالفبر

 ؛إلسالفة إلذكر  نفس إإلجرإءإت باتباع منها تحققوإلبحالته 

o   وس بالمصاب ةلتصلمحاالت إعىل إل يتعير  :بالفبر

 ل وتجنب إلتنقل؛ ي إلمب  
 
 إلبقاء ف

  ة إلمتابعة؛ ظهور  عقبإالتصال بالمصالح إلمختصة بوزإرة إلصحة  أي أعرإض أثناء فب 

  ي
 .تجنب أي عالج ذإت 

 الحاإلت:  عن اؤلشعار والتبليغ 

وس لإلصابة محتملة حالة أي أمام ي لألعمال  تقوم ،بالفبر
إلجامعية إلجامعة إلمعنية أو إلمكتب إلوطت 

 .بوجود إلحالة إلفور  عىل إلصحة هاتفيا  وزإرة مندوبية بإبالغ إالجتماعية وإلثقافية
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ي حالة اكتشاف حاإلت محتملة:  .5
 
 تدابير اليقظة ف

 تدابير الحماية الفردية: 

o ي  بالنسبة للمريض عند إلشك
 
 :وسبر صابته بالفؤف

 ؛  إرتدإء قناع جرإجي

  ي إنتظار إلنقل إلفردي نعزإل إال
 
 .إلمختصة إلصحية إلمؤمن للمستشف  أو إلمرإكز ف

o  ي إنتظار تدخل إلمصالح إلمختصة )إلحالة إلمحتملة إلتعامل مع لمسؤولير  عن لألشخاص إبالنسبة
 
ف

 (:لوزإرة إلصحة

  ؛للحماية إلفرديةإرتدإء وزرة 

 لبس قفازإت غبر معقمة ذإت إالستخدإم إلوإحد؛ 

  إرتدإء قناعFFP2 ؛ 

  مع إلمريض؛عىل إألقل مب   4إلمحافظة عىل مسافة 

  ي كحوىلي
 .تنظيف إليدين بمحلول مات 

  للحاإلت المحتملةالنقل اآلمن: 

o  ي ( إلوقاية إلمدنية ؤسعافسيارة )يجب أن يتم نقل أي حالة محتملة بسلك إلطريق إألسلم وإألشع
 
وف

ي   ؛وجود طاقم طتر

o ،ي  لنقل إلمريض ؤىل سيارة إإلسعاف
يجب أخذ جميع إالحتياطات لتجنب إالتصال مع جميع مرتفف 

 .إلحي إلجامعي إلمطعم أو  أو /إلمؤسسة و

  والتقنية البيئية ذات الصبغةالتدابير: 

o  ي إنتظار إلنقل
 
 ؛إلمؤمن ضمان إلتهوية إلكافية لمكان عزل إلمريض ف

o إلتنسيق مع إلمصالح إلمختصة بوزإرة إلصحة من أجل: 

 ؛لمريض وإلموإد إلمستخدمةبا حيطةتطهبر إلبيئة إلم 

 ي ح ها ضعو بإلملوثة  إلتخلص من إلنفايات
 
 .اري بها إلعملجاويات تستجيب لمعايبر إلنظافة إلف

 

ي  اتخاذها الواجب اؤلجراءات .6
 
 :محتملة إصابة حالة اكتشاف حالة ف

ي حالة إكتشاف  -
 
ي ستقوم بتنسيق عملية  بمندوبية وزإرة إلصحة إالتصاليتعير  ،  محتملة ؤصابةحالة ف

إلت 

ي  إلمكتب من إلنقل ؤىل أقرب وحدة عزل. و عند وجود طبيب من إلجامعة أو 
 إلجامعية لألعمال إلوطت 

، فيجب عليه وضع معدإت إلوقاية إلشخصية  محتملةإلإإلصابة حالة إل للتعامل مع وإلثقافية إالجتماعية

 ."، إلقفازإت، إلنظارإتFFP-2إلكاملة: بدلة طبية ، قناع "

ي إنتظار وصول فريق وزإرة إلصحة أو عىل  إلمصابحمل  -
 
ي غرفة جيدة إلتهوية ، ف

 
إرتدإء قناع جرإجي وعزله ف

 .إلمدنية قايةو سيارة ؤسعاف إل

ي ؤصابته  إلمكلفون بالمصابدد إلمتدخلير  عتقليص  -
 
 بالمرض؛إلمشتبه ف

 ؛مدنيةإل للوقايةطلب نقل إلمريض ؤىل إلمستشف  بوإسطة سيارة ؤسعاف  -
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 :إلمؤسسات إلتاليةؤخبار  -

o  ؛إلمندوبية إإلقليمية لوزإرة إلصحة 

o  ي  أو إلمكتبرئاسة إلجامعة
تحديد جهة  مع)وإلثقافية  إالجتماعية إلجامعية لألعمال إلوطت 

 إالتصال( ؛

o  رئيسة مصلحة ، صالحي بهيجةإلإلسيدة إلتعليم إلعاىلي و إلبحث إلعلىمي )إإلدإرة إلمركزية لقطاع

ية يد،  0673728846إلهاتف: ، إلشؤون إالجتماعية بمديرية إلموإرد إلبشر ي  إلبر
وت   إإللكب 

affaires.sociales@enssup.gov.ma ) 

 : محتمل ؤصابتهم بالمرض أشخاصب لمريضاب إلمباشر  إالتصالحاالت  عىل إلتعرف -

 ؛0242ديسمبر  14بعد  موبوء بلد قادم من شخص 

 ؛ؤصابته بالعدوىمحتمل  شخص  

 تأكدت ؤصابته بالعدوى شخص. 

ي  إلطاقم إلتابعير  للمؤسسة )إلطلبة، تحديد هوية إألشخاص - ( إلذينو  إلبيدإغوجر ي
 عىل كانوإ إإلدإري وإلتقت 

 إلصحة.  وزإرةب إلمعنية لمصالحإ إلبالغ إلمحتملة إلعدوى حالة معمباشر  إتصال

 بتنسيق مع إلمصالح إلمختصةمرإفق إلشؤون إالجتماعية و إلمرإفق إإلدإرية وإلبيدإغوجية  طهبر ت إلعمل عىل -

 .إلصحة بوزإرة

ي تحسيس إلطلبة  -
ي وإإلدإري وإلتقت   .حاالت إلذعر بتفادي وإلطاقم إلبيدإغوجر

 وإلمطاعم بالمؤسسات وإألحياء إلمحتمل بالمصاب إالتصال حاالت  لمتابعة إلصحة وزإرة مع إلتنسيق -

 .إلجامعية

 


