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الذي أجرته المفوضية +"  كوانتيتو"عقب تمرين ( ISEM)هذا الدليل طّوره خبراء المعهد الدولي إلدارة األمن والطوارئ 

وشركة بما في ذلك، مقر اإلدارة العامة للمفوضية األوروبية، والمعهد الدولي إلدارة األمن والطوارئ، ) ٢٠١٩ة عام األوروبي

، والشرطة البولندية، والشرطة السلوفاكية، والشرطة التشيكية، (CIVIPOL)االستشارات والخدمات لدى وزارة الداخلية الفرنسية 

بهدف تلبية احتياجات مرتبات الشرطة والدرك فيما ( رطة البلجيكية، ومديرية الدرك الفرنسيوالشرطة االتحادية األلمانية، والش

 (. COVID-19) ١٩-يتعلق بأساليب الوقاية الشخصية خالل أداء مهامهم ضمن بيئات محفوفة بمخاطر فيروس الكورونا

 

حكومية الرسمية لتوفير أكبر قدر من المعلومات لقد تم االستعانة بمختلف األبحاث والمصادر الخاصة والمصادر األوروبية وال

 . إدراج كافة المصادر في نهاية هذه الوثيقةالمناسبة لوحدات الشرطة، وقد تم 

شرطة استخدام إطار المبادئ التوجيهية هذه وتكييفها ال ألجهزة. ويمكن ال مانع من توزيع هذا الدليل أليٍ من أجهزة إنفاذ القانون

 . القائمة لدى كل منها والتشريعات الوطنية واإلقليمية عاألوضابحيث تاُلئم 

 . ورغم أنه مصنّف غير سّري، إال أنه توزيعه محظور إال ألجهزة إنفاذ القانون! هذا الدليل ليس للتوزيع لجمهور العامة

 . تهاصادر المدرجة في نهايينبغي اإلشارة إلى مؤلفي هذه الوثيقة عند استخدام هذه الوثيقة أو االقتباس منها، بما في ذلك الم
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 : المختصرات

CBRN – التهديدات الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

CDC – مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

COVID-19 –  ٢٠١٩عام  – (الكورونا) التاجي فيروسالمرض 

CPR – اإلنعاش القلبي الرئوي 

ECHA – الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية 

ECDC – ركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتهاالم 

PPE – معدات الوقاية الشخصية 

SARS CoV2 –  الذي يُسبب المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ( الجديد) ٢فيروس الكورونا 

WHO – منظمة الصحة العالمية
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 ؟(COVID 19) ١٩-ما هو مرض فيروس الكورونا. ١
 

يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر أو من  هو عبارة عن اعتالل تنفسي( COVID-19) ٢٠١٩-مرض فيروس الكورونا

( SARS Cov2)اسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  يُسببه فيروس أطلق عليه رسميا   أسطح ملوثة إلى اإلنسان،

وباء كان في الصين ولكن أول ما بدأ تفشي ال. (COVID 19) ٢٠١٩-أو ببساطة فيروس الكورونا الجديد أو فيروس كورونا

 . تم التعّرف على حاالت أخرى وشهدت تزايدا  في مختلف أرجاء العالم بما فيها االتحاد األوروبي

حسب القائمة الرئيسية الصادرة عن منظمة و، ١٩-تتنّوع األعراض التي تظهر على المصابين بمرض فيروس الكورونا

م الآلكن قد تظهر أعراض أخرى مثل . الحّمى والسعال الجاف واإلرهاق ، تشتمل هذه األعراض على(١)ة الصحة العالمي

صعوبة في التنفس، وضيق النَفَس والتهاب الحلق، بينما قد تُعاني أقلية من  –عضلية، واعتالل تنفسي متوسط إلى حاد 

كد اإلصابة المحتملة للمنطقة أية دراسة معتمدة تؤ( ٢٠٢٠آذار )ال يوجد لغاية اآلن . اإلسهال أو سيالن باألنف أو الغثيان

 (٢)ة من الناحية النظري ةمحتمل ا، ولكنه١٩-الدماغية المسؤولة عن حاستي الشم والذوق التي يسببها فيروس الكورونا

 . استناداً إلى الخبرة الطبية األخيرة مع عدد من الحاالت المصابة

، يجهاز المناعالنين، وللذين يُعانون من ضعف أن يُسبب أعراضا  أكثر خطورة للُمس ١٩-يستطيع فيروس الكورونا

 . وللمصابين بأمراض طويلة األمد مثل مرض السرطان أو األمراض الرئوية المزمنة أو مرض السكري

 وحسب. يوما  عقب التعّرض للفيروس ١٤إلى  ٢ّن األعراض قد تظهر خالل أ البيانات المستقاة من دراسات عديدة تشير

ساعات وذلك  ٣يستطيع البقاء ُمعديا  في الهواء لمدة أقصاها  ١٩-، فإّن فيروس الكورونا(٧، ٦، ٥، ٤، ٣) عدد من الدراسات

بوسع هذا الفيروس أيضا  أن يبقى حيا  لثالثة أيام على البالستيك أو على أي . جراء سعال أو عطاس أشخاص مصابين به

التي يظل فيها هذا الفيروس ُمعديا  وهو على هذه  المدةهو نوع آخر من األسطح الصلبة، ولكن الذي لم يتضح بعد 

 أّما في البيئات. مثل المالبس والكرتوننة أو ُممتّصة على أسطح ليّ  بكثير عندما يكوناألسطح، وهل دورة حياته أقصر 

عاد ّن الهواء المُ ذات التكييف الهوائي، فإّن مسافة انتقال فيروس الكورونا الجديد تتجاوز مسافة األمان المعروفة أل المغلقة

انتقال الفيروس " هونان"على سبيل المثال، سّجلت حافلة تسير في محافظة . تدويره قد ينقل الفيروس من سطح إلى آخر

  . من الحافلة األصلي دقيقة من نزول مصدر اإلصابة ٣٠أمتار تقريبا  بعد  ٥مسافة 

 . (٨، ٧)جاوز الخمسة أيام في براز اإلنسان وسوائل جسده لمدة تت ١٩-لقد حذّر العلماء كذلك من بقاء فيروس الكورونا

يعتمد في معظمه على ما يُعرف  ١٩-من فهم لطريقة انتشار فيروس كورونا ٢٠٢٠إّن ما تم التوصل إليه لغاية شهر آذار 

ين محتملين راعن فيروسات الكورونا األخرى المماثلة وعلى الدراسات المذكورة أعاله، وعليه فإننا نستطيع أن نرى مس

 : للعدوى

عطاس أو سعال شخص مصاب، حيث تنتقل في هذه الحالة  جراءعن طريق القطيرات التنفسية المصابة التي تصدر  .１

. ها إلى داخل الرئة مباشرةيمكن استنشاقالتي أو  (متر ٢ضمن نطاق ) بالقرب منهمباشرة إلى فم أو أنف شخص آخر 

سه امن شخص مصاب خالل سعاله أو عط ١٩-ال فيروس الكوروناوحسب بعض الدراسات، ثمة احتمالية النتق

 . (٩)باتجاه أعين شخص آخر، ولكن األمر بحاجة إلى بحوث إضافية لتأكيد هذه النظرية 

، إلى احتمالية إصابة اإلنسان عن طريق لمس سطح أو جسم أو شخص ملوث (٦، ٥، ٤، ٣)أشارت بعض الدراسات  .２

كالمصافحة أو لمس مقبض )ومن ثَّم لمس فمه أو أنفه أو عينيه  (١٠)أو اللعاب  فسيةبسوائل جسدية مثل القطيرات التن

عن  ١٩-أّما مخاطر انتقال فيروس الكورونا. باب ملوث ومن ثَّم مالمسة فمه أو أنفه أو عينيه أو قرض أظافره، إلخ

إنما، في  . (١١)الدم  في فيروسما زالت الشكوك تُحيط بمسألة وجود الطريق الدم فما زالت احتمالية نظرية، حيث 

بعض الحاالت، قد يحتوي الدم على إفرازات تنفسية، ولهذا فإّن لمس الدم في حاالت مثل حوادث المركبات أو 

  . يمكن أن يُمثّل بعض المخاطر ألفراد الشرطة والدرك ،إصابات وجروحفيه  تأو في مسرح جريمة وقع اتاالعتداء
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 مناطق محفوفة بالمخاطر. ٢

 رة للشرطةقرّ واجبات والتدخالت والعمليات المُ ال ٢.١

 إن سنحت الفرصة ،١٩-قم بإجراء تقييم لمخاطر التلوث بفيروس الكورونارة للشرطة، قرّ ل أو عملية مُ خ  دَ قبل كل تَ   •

ى مثل التاريخ السابق بشأن السفر إل)تورطة اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول األشخاص واألماكن المُ . للتحضير

 (، أو األماكن والمناطق المتأثرة، إلخىالمستشف اإلقامة فيأماكن محفوفة بالمخاطر، أو 

 : ١٩-كوروناالفيروس خطر أنظر التصنيفات اآلتية بشأن المناطق المحفوفة بمخاطر وجود 

عملية تقوم بها  ّخل أودَ خالل أي تَ  ١٩-مخاطر معلومة بشأن فيروس الكوروناأي ال يوجد  – جداً  منخفضةمخاطر  : األخضر

وهي مناطق غير محصورة مثل (. ولم يتجّمعوا فيه مؤخرا  )ويخلو من األفراد عد بَ ر ج  وهو مكان لم يوضع تحت الحَ . الشرطة

 . المناطق المكشوفة أو الشوارع، إلخ

تقوم بها  أو عمليةّخل دَ تَ خالل أي  ١٩-مخاطر معلومة بشأن فيروس الكوروناأي ال يوجد  – منخفضةمخاطر  : األصفر

ويشتمل ذلك على (. تجّمعوا فيه مؤخرا  أو )يتواجد أو يتجّمع فيه أفراد  ولكنعد ر بَ ج  تحت الحَ وهو مكان لم يوضع . الشرطة

 . جمعات التسّوق والفنادق والمطاعم واألماكن العامة والمنازل الخاصة، إلخمناطق المحصورة وغير المحصورة مثل مُ ال

. أو عملية تقوم بها الشرطةّخل دَ تَ خالل أي  ١٩-معلومة بشأن فيروس الكوروناغير مخاطر  ثمة – متوسطةمخاطر  : البرتقالي

ويشتمل ذلك على (. تجّمعوا فيه مؤخرا  أو ) ١٩-فيروس الكورونابيُحتمل إصابتهم  يتواجد أو يتجّمع فيه أفرادقد وهو مكان 

باإلضافة إلى األماكن ذات ، أو معارف تحفّهم المخاطر وجود أشخاص لديهم تاريخ سفريوجد عنه معلومات بشأن  أي مكان

خصصة للقادمين من الخارج المخاطر مثل المستشفيات والمرافق الصحية والصيدليات والسجون وأماكن الحجر الصحي المُ 

  . وسيارات اإلسعاف، إلخ

وهو  . أو عملية تقوم بها الشرطةل خّ دَ تَ خالل أي  ١٩-مخاطر معلومة بشأن فيروس الكورونا ثمة – مرتفعةخاطر م : األحمر

صة خصّ ويشتمل ذلك على أماكن مثل المستشفيات المُ . فيه ١٩-مكان تم التبليغ عن وجود أفراد مصابين بفيروس الكورونا

لحاالت الكورونا، وأماكن الحجر الصحي وغيرها من مناطق عزل األشخاص المصابين، والسجون، وسيارات اإلسعاف، 

في ذلك المنازل التي تحتوي على أشخاص مصابين أو على أشخاص يعزلون أنفسهم فيها جراء ظهور وأماكن أخرى بما 

 (. د أو تأكدت نتيجة الفحصع  حتى لو لم يتم فحصهم بَ ) ١٩-أعراض محتملة بفيروس الكورونا
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رتفعا  تُملي الضرورة الحاالت مُ  أو التي يكون فيها عدد ١٩-فيروس الكورونافي المجتمعات التي تتزايد فيها حاالت : مالحظة

برتقالي، ويتوجب على كل أجهزة إنفاذ القانون مراقبة / أصفر إلى متوسط/ أن نرفع مستوى المخاطر تلقائيا  من منخفض

 . الحد الذي يرتفع عنده مستوى المخاطر وإقرارومراجعة 

 خطط لهاواجبات وتدخالت وعمليات الشرطة غير المُ  ٢.٢

 والحاالتيجب اعتبار جميع األماكن جمع أية معلومات ُمسبقا  عن األفراد واألماكن المتورطة، ف ةباالستطاع نإذا لم يك •

وينبغي في هذه الحالة افتراض أّن هذه المهمة سوف . ١٩-المتعلقة بفيروس الكورونا من المخاطر مستوى عالٍ على أنها ذات 

 . مل مالمسة أشخاص مصابين والتعامل معهمحيث يُحت ١٩-يجري تنفيذها ضمن بيئة ملوثة بفيروس الكورونا

 

 

 كيف تحمي نفسك؟. 3
 

 تقوم بها الشرطة  اعتياديةأي واجب أو تدخل أو عملية  قبل ١.3

 . توفرت في دورة تدريب حول استخدام معدات الوقاية الشخصية، إن   وشاركتعلّم مسبقا  طريقة السيطرة على التعّرض  •

فريق الشرطة أو الفريق الوطني المعني بالتهديدات الكيميائية والبيولوجية من  المشورةدعم أو الاقتضى األمر، اطلب  إن   •

 . مثل الدفاع المدني أو الحماية المدنية، إلخ( CBRN)واإلشعاعية والنووية 

وسائل ( ، البدلة، القفازات، نظارات السالمة، غطاء الحذاءالكمامةجهاز التنفس، )حّضر معدات الوقاية الشخصية خاصتك  •

لكي تكون ( أو احمل معك بعضا  منها)جراحية وقفازات احتياطية في سيارة العمل  وكماماتضع أجهزة تنفس . يم األيديتعق

 . أو واجهت وضعا  خطرا  خالل أداء مهامك ١٩-في متناول يدك وتتمكن من استخدامها إذا قابلت مصابا  بفيروس الكورونا

 
 

 

-الحد األدنى من متطلبات الوقاية من التلوث بفيروس الكوروناالطب مؤخرا  بشأن فيما يلي ما أجمع عليه العلماء وخبراء 

 : (١٢)لدليل الصادر عن المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها ل وفقا   ١٩
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 (N 95 US norm) كمامةبدون صمامات مثل  كمامة( أو FFP3( أو )FFP2من نوع ) كمامةحماية الجهاز التنفسي:  –أ 

ولكن ينبغي تقييم الحدود ( اإلجراءات الطبية كماماتالجراحية أو )الوجه  كماماتذا لم تكن متوفرة، يُنصح عندئذ باستخدام إ

 . على حدةوالمخاطر المقترنة باستخدامها على أساس كل حالة 

لكل مستخدم ما ياُلئمه  وأنّ  ،تُملي الضرورة هنا التأكيد على أّن أجهزة التنفس تحمي من استنشاق القطيرات ودقائق الرذاذ

 . يمكنك القيام بذلك باستعمال مرآة واتباع اإلجراءات المذكورة أدناه. من أجهزة التنفس، ولذلك من المهم أداء تجربة قياس

 

 
 (FFP2/FFP3التنفس المعتمدة من نوع  كماماتنة توضح يّ عَ صور )

اآلخرين من القطيرات  ،في المقام األول ،في الصورة أدناه( تحمي ةنالمبيّ  ةالجراحي الكمامةتذّكر، أّن أقنعة الوجه )مثل 

ال  أجهزة التنفس أو حسب تقييم كل حالة بحالتها. في التي تخرج مع الزفير؛ ويُنصح باستخدامها في حال وجود نقص

 الجراحية.  للكماماتيحتاج المستخدم إلى تجربة قياس 
 

 

 
 

 (صورة توضيحية)
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بما في ( P3)مزّود بفلتر من نوع والوجه سائر خاصة من عمليات التدخل يُستخدم قناع يغطي خالل حاالت وأنواع 

إلى تدريب وتعليم  قبل استعمالها معدات تحتاجوالقفازات واألحذية طويلة الرقبة، وهي ( CBRN)ذلك بذلة المهام 

 (. 3أنظر النقطة رقم )يقوم به اختصاصي 

 (ISEMI ،BOA: المصدر –شرطة بولندية : الصورة)

 
أو بذلة ( لباس يغطي الجسم بأكمله)لباس مقاوم للماء وطويل األكمام يقي من التهديدات البيولوجية : وقاية الجسم -ب

 وقاية لكامل الجسم 
 

 (ISEMI : المصدرلدى شرطة سلوفاكيا،  CBRNفريق : الصورة)

 نظارات السالمة أو واقي الوجه: العيون وقاية -ج

 

 (ECDC: المصدر – صور توضيحية)
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أو القفازات  القابلة للطرح( الجراحية)قفازات الالتكس أو الفينيل بعد االستعمال، ينبغي تطهير : وقاية اليدين –د 

 . المتعددة االستعمال
 

 (صورة توضيحية)
 

 
 (. ٢أنظر القسم رقم ) ١٩-قم بإجراء تقييمك الخاص بشأن التلوث بفيروس كورونا •

إال كوادر مدربة ترتدي معدات وقاية  ١٩-بفيروس الكوروناتُحتمل إصابتهم أفراد مصابين أو  تعامل معي احرص أاّل  •

 . شخصية مناسبة

أو جهاز  الكمامةاغسلهما جيدا  بالماء الدافئ والصابون قبل استعمال . التزم بمبادئ النظافة الصحية الجيدة بالنسبة لليدين •

 . التنفس
 

 

 
ضغط الجهاز على حكم علوية من جهاز التنفس واضغط الجزء المرن منها على وجهك ثم ابعد غسل اليدين، ضع الجهة ال •

يكون  لكي . المطاطية إلبقاء جهاز التنفس على وضعية ثابتة األربطةعندما يلتصق الجهاز تماما  على وجهك عدّل . الوجه

وعلى الرجال حلق ذقونهم . م واألنف والذقنيجب أن يكون قريبا  من الوجه ويُغطي الف ،القناع الواقي موضوعا  بشكل صحيح

 . ؤدي إلى حاالت تسريبتُ أن  واللحى الخفيفة القصيرحيث يُمكن حتى للشعر 
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 )الصورة: تنفّس هواء  آمنا (
 
 
 

 

 

 (شركة ترونكس الدولية: الصورة)
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 خالل أي واجب أو تدخل أو عملية اعتيادية تقوم بها الشرطة   ٢.3

 . متر على األقل ٢وإن أمكن، اجعل بينك وبين أي شخص مسافة خالل أدائك لواجبك،  •
 

 

  وأقنعة الوجه المانعة الختراق السوائل خالل أداء األنشطة العملياتية أو للطرح  القابلةيُنصح باستعمال القفازات

 . األزمات أوقات في جميع األوقات وذلك استنادا  إلى ما تفرضه اللوائح الوطنية خالل

   مثل )للطرح  القابلواقيات عيون من النوع باإلضافة إلى توفر، ارتداء بدلة واقية تُغطي كامل الجسم  ينبغي، إن

كما هو )في الحاالت ذات المستوى المتوسط أو المرتفع من المخاطر ( قناع الوجه الواقي أو نظارات السالمة

 (. مشروح في القسم الثاني أعاله

  َل، استخدم معدات الوقاية الشخصية المناسبة وتخلّص منها بشكل آمن حسب خ  دَ في حالة أداء الواجب أو أي عملية ت

على المعتقلين  والسيطرةتلقيته من منظمتك؛ بما في ذلك بعد تنفيذ األنشطة مثل الدوريات الذي تدريب التعليمات أو ال

في السيارة أو عند تقديم  ١٩-رونابفيروس كوفي إصابتهم  الُمشتبهالضحايا أو الشهود أو المعتقلين  نقلأو  واحتجازهم

مقابالت المساندة عمليات النقل خالل الطوارئ أو خالل إجراء عند اإلسعافات األولية أو العون عند وقوع حادث سير أو 

 . أو تفتيش المنازل أو التحقيق في مسرح الجريمة

 

 

 وإذا اعتقلت الجاني بنفسك والمسته، . ئكاحتمالية انتقال التلوث إلى زمال تتحاشىحاول أن  ،أحد الجناةاعتقال  عند

وإن أمكن، استخدم مركبة . فال تُبدّل دورك مع زميلك بل احتجزه بنفسك طوال الوقت إلى أن تضعه داخل المركبة

. خاصة مزّودة بحاجز فاصل في الخلف لكي تنقل الشخص المعتقل
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 (ISEMI ،BKA: المصدر – الشرطة االتحادية األلمانية: الصورة)

مستوى المخاطر متوسط أو مرتفع، وحيث ارتداء معدات الوقاية الشخصية فيها في منطقة  ية أو رصدأداء عمليات سرّ  عند •

مع حالة فيروس  يتماشىكان ذلك  نتنفس إالاستخدام جهاز  انظر في مسألةيكشف ستر عمالء أجهزة إنفاذ القانون،  قد

تعلّم وتمّرن على تجنب مالمسة وجهك إذا كنت تؤدي  . أي انتباه ال داعي له مهعند استخدا في المنطقة ولن يلفت ١٩-الكورونا

   . هذا النوع من العمل البوليسي، حتى ولو اضطررت إلى استعمال إشارات تلمس فيها وجهك خالل أداء واجبك السري

 اتقاءمن شأنها أن توفر الحد األدنى من ( بما فيها القلنسوة السوداء)ل خ  دَ الرد السريع، فإّن بدلة التَ في حالة تدخالت فريق  •

همة، ، ولكن لكي تتجنب التلّوث الترافقي ينبغي أن تستكمل كافة إجراءات التطهير مباشرة بعد تنفيذ المَ ١٩-فيروس كورونا

 . وال تلمس وجهك إال بعد االنتهاء من إجراءات التطهير

عينين؛ أما القلنسوة ذات الفتحات الثالث فهي غير مناسبة التقاء أفضل قلنسوة سوداء هي التي تحتوي على فتحتين لل: مالحظة 

الخيار اآلخر هو أن تضع كمامة . ١٩-٪ من فيروس كورونا١٠٠، ولن تستطيع أي قلنسوة أن تقي ١٩-فيروس الكورونا

مزوداً على أن يكون ه ويبقى الخيار األفضل أن تستخدم قناعاً يُغطي الوجه بأكمل. جراحية تحت القلنسوة ذات الفتحات الثالث

 . كما هو مبيّن في الصورة أعاله( P3)بفالتر من نوع 
 

 

 (ISEMI: المصدر –، الشرطة التشيكية CBRNفريق : الصور)
 

مثال  خالل حادث سير أو أحد الشهود )وجه  كمامةجهاز تنفس أو أي كن مرتديا  يإذا شارك شخص في نشاط بوليسي ما ولم  •

، وتوزيعها على التي تحتفظ بها في سيارة العمل المتوفرةيك عندئذ استخدام التجهيزات االحتياطية فعل( إحدى الجرائمعلى 

فيروس مرضى صة لخصّ ر مُ ج  أّما إذا تم تأدية الواجب الُشرطي في منطقة حَ (. كمية كافية توفرتإن )األشخاص الموجودين 

راد المتواجدين في مكان أداء الواجب وكانوا يرتدون على األف ١٩-أو إذا ظهرت أعراض فيروس الكورونا ١٩-الكورونا

، فعليك في هذه الحالة أن تزودهم بكمامات جراحية لكي تمنعهم من زفير سوائلهم الجسدية جهاز تنفس مزّود بصمام زفير

 . من خالل الصمام

 . باألمانأنت والشخص اآلخر يمكن وضع الكمامة الجراحية على جهاز التنفس لكي تشعر 
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، فضع هذا ١٩-يكون مصابا  بفيروس الكورونا ربماعتقلت أو أردت أن تُعين شخصا  تظهر عليه بعض األعراض وإذا ا •

صة لفصل األشخاص، اطلب من اآلخرين خصّ وفي حال لم توجد غرفة مُ . الشخص في مكان بعيدا  عن اآلخرين، إن أمكن

ويمكنك استعمال الحواجز أو الفواصل . افة ال تقل عن مترينغير المشاركين في تقديم العون البقاء بعيدا  عن هذا الشخص مس

 . توفرت الحاجبة إن  

 
 

 

 
 (ISEMI: المصدر –، الشرطة التشيكية CBRNفريق : الصور)

 

 
قد يضطر أفراد شرطة الحدود واألجانب أو المحققون الذين يتعاملون عن قرب مع أشخاص تظهر عليهم أعراض اإلصابة  •

مسافة على ابق بعيدا  . إلى إجراء مقابالت معهم، ولكن ال ينبغي لهم فعل ذلك إال إن كان األمر ُملحا   ،١٩-بفيروس الكورونا

ال تقل عن مترين عن الشخص المراد مقابلته ورتّب منطقة الجلوس على هذا النحو أيضا ، وارتد معدات الوقاية الشخصية 

 . المناسبة كما ذكر آنفا  

لشخص ما، فعليك بتقييم المخاطر ثم اتبع ( CPR)ليك إجراء إنعاش قلبي رئوي إن وجدت نفسك في وضع يفرض ع •

في ظل أوضاع فموي أو تنفس وال يُنصح بإجراء تنفس اصطناعي . التدابير االحترازية المناسبة التي تمنع التعّرض للعدوى

إذا حدث وأن استخدمت التنفس أما . ، وعليك أن تكتفي بالضغطات على الصدر فقط١٩-محفوفة بمخاطر فيروس الكورونا

 . يوما   ١٤الفموي، فراقب األعراض التي قد تظهر عليك خالل 
 

 

 (ISEMI: المصدر –الدرك الوطني الفرنسي : الصور)
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عداتك أو زمالئك عن طريق وال تنقل التلوث إلى مُ . تكون ملوثة أو بيديك دون غسلهما ربماال تلمس وجهك بقفازات  •

 ! المالمسة ضرورية حتما   مالمستهم ما لم تكن
 

 

 
 . ١٩-راقب األشخاص وسلوكهم وأية أعراض محتملة لإلصابة بفيروس الكورونا •

خالطيهم لكي تتمكن من تقييم المخاطر مُ / اسأل جميع األشخاص المتورطين عن سفرهم وعن سفر أقربائهم وعن معارفهم •

 . لتشريعات الوطنيةل وفقا   ١٩-ق بعدوى فيروس الكوروناحذّر الناس من مغبّة إخفاء حقائق جوهرية تتعل. التي تحيط بهم

ّخل، فعليك أن تستبدلها فورا  بأخرى دَ خالل قيامك بعملية تَ ( ، القفازات، إلخالكمامة)إذا تلفت معدات الوقاية الشخصية  •

 . ولكن قبل أن تستعمل المعدات الجديدة، اغسل يديك أو عقمهما جيدا  . جديدة

، اطلب من المشرف أن يستبدلك بشخص آخر (١٩-الكورونا فيروس عراضأب)ل أداء واجبك إذا شعرت باإلعياء خال •

غير المزّود بصمام زفير أو استعمل توليفة من جهاز تنفس ( FFP3)أو ( FFP2)وباشر فورا  باستعمال جهاز التنفس من نوع 

 . مزّود بصمام وكمامة جراحية

 

 
 : في مركز الشرطة 3.3

 : شأن مراقبة وإدارة وإعالم زوار مركز الشرطة والمعتقلينطّور إجراءاتك الخاصة ب •

. أماكن استراتيجية أخرى مثل المصاعد وغرف االنتظار، إلخ وعندضع الفتات أو بوسترات مناسبة على كل مدخل  -

  . ١٩-أصدر تعليماتك للزوار بعدم دخول المرفق إذا كانت لديهم أعراض فيروس الكورونا

 ى مركز الشرطةحدّد عدد نقاط الدخول إل -

 . االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبةضرورة أخبر الزوار ب -

 . اطلب من الزوار تعقيم أيديهم بشكل متكرر واتباع أدب التحّوط عند السعال -

 . ١٩-وحدد األشخاص الذين يُعانون من أعراض فيروس الكورونا( دون لفت نظر)ستتر راقب وتفّحص الزوار بشكل مُ  -
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منها أو ال لمن يدخل إلى مركز الشرطة دون ارتداء أي ( كمامات، أجهزة تنفس)فّر معدات الوقاية الشخصية المناسبة و -

 . تسمح له بالدخول
 

بالتعاون مع سلطات الرعاية الصحية، راقب وقم بإدارة أفراد الشرطة والدرك الذين ظهرت عليهم عالمات اإلصابة  -

 . الرجاء اتباع إرشادات السلطة الصحية المحلية. للفيروس هحتمل تعّرضن يُ أو مَ  ١٩-بفيروس الكورونا
 

 : أي واجب أو تدخل أو عملية اعتيادية تقوم بها الشرطةبعد  3.4

معدات الوقاية الشخصية والمالبس التي تلّوثت بفيروس  خلعتفرض الضرورة القصوى أن تُسيطر على عملية 

" ويجب أن تمنع هذه العملية من انتقال التلّوث إلى الشخص الذي ّوثةملوالتخلص منها، فهي تُعتبر " ١٩-الكورونا

يرتديها، أو إلى أشخاص آخرين أو إلى أغراض أخرى "نظيفة". تجد أدناه شرحاً وصوراً توضيحية إلجراءات إدارة 

 " إلى حالة "نظيفة"ملّوثة" واالنتقال من حالة "الملّوثةالبنود "
 

 (ISEMI: المصدر –والجيش البلجيكي ، الشرطة CBRNفريق : الصورة)
 
 
 

 
لوث أو المحتمل أن يكون ملوثا  في مكان آمن لوثة والزي الرسمي المُ وفقا  لذلك، اخلع وانزع معدات الوقاية الشخصية المُ  •

 اخلع وبكل أمان الكساء الواقي للجسم(. في الخارج، أو في منطقة مخصصة للتطهير داخل مرفق الشرطة" )ملّوثممر " –

خصصة في المنطقة المُ يمكنك أن تفعل ذلك جلوسا  أو وقوفا  . أن تلمس األجزاء الخارجية دون وكساء الحذاء إن استخدمته

عليه إذا كان لديك كرسيين، فاستخدم أحدهما للجلوس لكي تنزع حذائك أو كساء الحذاء فقط، وبالتالي تضع . لخلع المالبس

ثّم امسك . ل إلى أخرىج  احرص عندما تجلس أاّل تنقل التلّوث من ر  ". ملوثا  "ح أصب قد أن الكرسيتُبيّن عالمة واضحة 

فع كساء الحذاء من فوق الكعب وانزعه عن قدمك ثم ار. الجزء الخارجي من كساء الحذاء واسحبه لألسفل نحو الكاحل

 . ليمات الجهة الصانعةتختلف الطريقة الصحيحة لنزع كسوة البوط أو الحذاء باختالف تع. تخلّص منه بشكل سليم
 
 
 
 



- 16 - 
 

داخل منطقة خلع المالبس عبر استعمال شريط عام أو شريط الخطر البيولوجي وضع  لّوثالمُ ضع عالمة على الممر  •

. يجب أن تبقى العالمة على الممر المتسخ إلى حين االنتهاء من كامل عملية التطهير والتعقيم. عالمة أيضا  على الممر النظيف

قدرات كامل ذات مساحة كافية الستيعاب " النظيف"و " الملّوث"التطهير التي تشتمل على الممرين  يجب أن تكون منطقة

وإذا كانت منطقة التطهير داخل المبنى فيمكنك أن تُقرر مؤقتا  بأن تجعلها داخل غرفة أو غرفتين من غرف . الشرطة وحدة

أمتار على األقل لتيسير عملية التطهير  ٣×  ٣مر الملّوث تكون مساحة الميُنصح أيضا  بأن . المكتب المجاورة لمصدر ماء

أحدهما للدخول )دخلين مختلفين للغرفة في الوضع النموذجي، ينبغي وجود مَ . وأن يكون أيضا  أقرب ما يكون إلى مدخل المبنى

 . بعد إتمام عملية التطهير والتعقيم لكل فريق، ينبغي تعقيم الغرفة بأكملها(. واآلخر للخروج إلى الممر النظيف
 
 
 

 منطقة تطهير داخل مبنى مركز الشرطة
 

 

 
 (ISEMI: الصورة)
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في حال عدم التمكن من تعقيم وتنظيف الزي أو . أن تلمس األجزاء الخارجية دوناخلع زي العمل أو مالبسك بشكل آمن  •

والخيار األفضل هو أن تُنظف المالبس . في مكان محفوظ أو في الممر الملّوث الداخلي لمدة ثالثة أيام المالبس فورا ، اتركها

يجب أن . ، إن وجدت(أو عن طريق مزّود خدمة خارجي)فورا  بعد االنتهاء من عملك اليومي في غسالة الشرطة المركزية 

 . لليومين القادمينتكفي بحيث اهزة زيين رسمين آخرين أو مالبس أخرى ج ،وعلى األقل ،يكون لديك
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 (جنوب كاروالينا، (CVM)كلية الطب البيطري : الصور)
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ل  برأسك أوال  نحو . الهواء قام بترشيحعند نزع جهاز التنفس، ال تلمس إال األربطة دون أن تلمس الجزء األمامي الذي  • م 

بعد ذلك استخدم يديك لكي تمسك . الرباط السفلي واسحبه إلى الجانبين ثّم من فوق رأسكمام ثّم استخدم يديك لكي تمسك األ

فهذا من شأنه أن يجعل الكمامة  الرباط العلوي واسحبه إلى الجانبين ومن فوق رأسك مع المحافظة عليه مشدودا  خالل نزعه

 . ثم تخلّص من الكمامة. إلى األمام تتدلى
 
 

 

 (نا  تنفّس هواء  آم: الصور)
 
 

بناء  على ( Globus.co.uk)البريطانية " جلوبس"لنزع القفازات، اتبع الخطوات التالية التي تقترحها شركة 

 : (١٨)توصيات منظمة الصحة العالمية 

 

 . من القفازات بالقرب من منطقة الرسغ الجهة الخارجيةاقرص وامسك  .1
 . قلب القفاز من الداخل إلى الخارجبينما ت انزع القفاز نزوال  نحو األسفل ومبتعدا  عن الرسغ .2
 . لقفاز الثانيالمكسوة باامسك القفاز المقلوب باليد اسحب القفاز إلى أن تنزعه عن اليد ثم  .3

 

 
 

 
واحرص أاّل تلمس الجهة اليد التي ترتدي القفاز اآلخر،  تحت رسغعارية الأصابع يدك / دس أصبع .4

 . الخارجية من هذا القفاز
 . نزوال  نحو األسفل ومبتعدا  عن الرسغ بينما تقلب القفاز من الداخل إلى الخارج مرة أخرى، انزع القفاز .5
 . القفازب المكسوةواصل سحب القفاز إلى األسفل وفوق القفاز األول المقلوب الذي تمسكه اليد  .6
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 ((Globus.co.uk)البريطانية " جلوبس"شركة : الصور)
 

 . اخل إلى الخارج واحتواء أحد القفازين داخل اآلخر دون تلويث اليدين العاريتينلب القفازين من الدهذا الطريقة تكفل قَ 
 

 :التعليمات والنواهي التي يجب أن تتذكرهاوأخيرا  بعض 

 

  بقفازات ( مقابض األبواب، لوحة مفاتيح الحاسوب، فأرة الحاسوب: مثل)ال تلمس أسطح البيئة المحيطة بك

 ملوثة
 قفازات ملوثةبات الوقاية الشخصية ال تلمس وجهك أو تُعدّل معد . 
 ال تنزع قفازا  ثم تنزع اآلخر بأطراف أصابعك . 
  للطرح بعد استعمالها القابلةال تُعيد استخدام القفازات . 

 
 

 امسح السوائل الزائدة مسبقا  وبشكل آمن 
 استبدل القفازات إذا اتسخت كثيرا  أو تمزقت 

 

، أو طّهر لهذا الغرض جّهز مسبقا  التي جرى استعمالها في كيس بالستيكي مُ  معدات الوقاية الشخصية الُمعدّة للطرح ارم •

. ات مخبريةوعقّم المعدات المتعددة االستعماالت بشكل صحيح عن طريق استعمال سوائل أو مناديل تعقيم أو بواسطة معد

موقع الوكالة األوروبية للمواد للحصول على مزيد من المعلومات وقائمة وصفية لمنتجات التعقيم المعتمدة، نرجو زيارة 

  https://echa.europa.eu/covid-19 : على العنوان التالي( ECHA)الكيميائية 
 
 

https://echa.europa.eu/covid-19
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هراوات، السترات الواقية من الرصاص، والتجهيزات التكتيكية، والدروع، واألصفاد، والخوذات، وال) طّهر وعقّم معداتك •

تلوثت خالل أدائك للواجب أو التدخل  ربماالتي . السجناء من السجن، والمركبات، واألسطح، واألسلحة، إلخ سحبوبدالت 

 -نانو"باستخدام رشاش أو سوائل التعقيم أو حسب ما ينصح به الصانع، مثل التعليمات بشأن استخدام مادة وذلك ( أو العملية

تلف اعلم بأّن العديد من منتجات التعقيم المنزلية والتجارية قد تُ . آليات أجهزة إنفاذ القانونقيم لتع" ثنائي أكسيد التيتانيوم

وينبغي إيالء اهتمام خاص عند تعقيم طائرات . راجع دليل الصانع بشأن التعقيم قبل أن تختار الطريقة المناسبة. معداتك

على تعقيم المعدات  احرص. ١٩-ة ملوثة بفيروس الكوروناالشرطة المسيّرة بدون طيار ال سيما بعد نشرها فوق منطق

  . واألسطح األكثر استعماال  بانتظام وبواسطة مناديل تعقيم متخصصة، مثل الموبايل ومقابض أبواب سيارة العمل، إلخ
 
 

 

 (ISEMI: وفريق الرد السريع لدى شرطة سلوفاكيا، المصدر CBRN فريق: الصورة)
 

 
غشاء  ُمغلقا  مما يُسّهل انزالق على األسطح  كّونثنائي أكسيد التيتانيون األليفة للماء، فإن الماء يُ نظرا  لطبيعة مادة   *

 . لوثات أو المواد المسببة للتآكل عن السطحالمُ 

قد تُستخدم الطيارات المسيرة بدون طيار في تعقيم األماكن أو في أي عملية بوليسية أو للمساعدة على إجبار الناس على 

 كما يمكن استعمال. لمراقبة المتنزهات واألماكن العامة للتأكد من عدم مغادرة الناس لبيوتهم دون داع أو الزمة بيوتهممُ 

ولهذا . معلومات لجمهور العامة وإخبارهم بالعودة إلى بيوتهمومزّودة بمكبرات صوت لنقل رسائل  وهي الطائرات هذه

 . ائرات وتنفيذهاينبغي األخذ بالحسبان عملية تطهير هذه الط
 

 

 (ISEMI: المصدر –الشرطة التشيكية : الصور)
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 . الشركة الصانعة للطائرة المسيرة بدون طيار بشأن المواد الكيماوية األنسب لتطهير منتجاتها شاور

 . تنفيذ عملية التعقيم والتنظيف، ينبغي استخدام معدات وقاية شخصية جديدة ومناسبةعند  •
 

ة من أجل تنظيف مباني وموقع مركز الشرطة التي ُوضع فيها أشخاص مصابون أو مواد اتبع القواعد اآلتي •

 (: ١٧، ١٦)ملوثة أو التي تم إنشاء منطقة تطهير فيها 
 

 . هواءال لتجديدثالث ساعات، إن أمكن، وذلك إلى عّرض المكان للهواء وافتح النوافذ لمدة تتراوح بين ساعة  -

 
وفي هذه الحالة ينبغي استخدام مرشح دقائق . ي المباني التي ال يمكن فتح النوافذ فيهااستخدم نظام التهوية الموجود ف -

 (. HEPA)الهواء عالي الكفاءة 
 

 

عقم ، وطّهر جميع األسطح باستخدام مُ (ال قلوية وال حامضية)نّظف جميع األماكن جيدا  باستخدام مادة تنظيف متعادلة  -

ولكن إن لم تجد، فيمكنك اتباع تعليمات . منتجات مرخصة محليا  إلبادة الفيروساتيمكنك العثور على . ال ضد الفيروساتفعّ 

، في حال تم استعمال  ١٠٠:  ١نسبة الحل )٪ ٠,٠٥تركيز ( NaClO)الصانع أو يُقترح استخدام هايبوكلوريت الصوديوم 

لتر من  ١لماء من أجل تحضير مل من ا ٩٩٠مل من الُمبيّض مع  ١٠أي  -٪ ٥ُمبيّض منزلي والذي يكون تركيزه عادة 

، وعوضا  عنها يمكن استخدام منتجات مادة هايبوكلوريت الصوديوم قد تُسبب التلف لبعض األسطح: تحذير(. المحلول

 . للتطهير وذلك بعد التنظيف بمادة ُمنّظفة متعادلة( ٪ على األقل٧٠تركيز )اإليثانول 
 

قّل نَ ابض األبواب والحمامات والمغاسل والمرافق الصحية التي تَ نّظف األسطح ودرابزين الممرات وبيوت الدرج ومق -

ضادا  عقما  مُ خالل ذلك، تجنب الترشاش واستخدم مُ . ، تنظيفا  جيدا  ١٩-عبرها شخص يُشتبه بإصابته بفيروس الكورونا

 ١لماء لتحضير مل من ا ٩٨٠مل من ُمبيّض منزلي مع  ٢٠)٪ ٠,١للفيروسات، أو مادة هايبوكلوريت الصوديوم بتركيز 

 (. لتر من المحلول
 

 
مع إضافة مسحوق ( مئوية ° ٩٠)ينبغي غسل المناشف والستائر وغيرها من األقمشة باستعمال دورة الماء الساخن  -

تشغيل دورة الماء الساخن، يجب إضافة ُمبيّض أو منتجات غسيل أخرى لدورة الغسيل من أجل  إذا تعّسر. الغسيل المعتاد

 . تطهير األقمشة
 

 . طبق المبادئ المذكورة أعاله على غسل السيارة •

 
  . بعد عملية خلع المعدات تينال تلمس وجهك بيديك غير المغسول •

 
إن . ثانية، ثم اغسل وجهك ٢٠اغسلهما بالماء والصابون لمدة ال تقل عن . تمّرن على تنظيف وتعقيم اليدين بشكل سليم •

الكحولي  اليدخطرة تتعارض مع الكحول، فعليك باستخدام معقم وجود مادة يُشتبه في  لملم يتوفر الماء والصابون وإن 

 . ٪٦٠شريطة أال يقل تركيز الكحول فيه عن 
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 (منظمة الصحة العالمية: الصور)

تقيّد بكافة المعايير بغية . دية وفقا  لتشريعات إدارة النفاياتيجب معاملة النفايات على أنها نفايات ُمع  ! ال تنس •

 ! ماية الناس والبيئةح

بما في ذلك معدات )فيما يلي اإلجراءات المتبعة للتخلص من النفايات الناجمة عن عمليتي التطهير والتنظيف  •

 (: ١٦( )الوقاية الشخصية والمناديل القابلة للطرح

 . يجب وضع النفايات بداية  في كيس نفايات بالستيكي يتم إغالقه وربطه بإحكام عند االمتالء .أ

 . في كيس نفايات آخر ثم اغلقه واربطه بإحكام بشكل صحيحضعه  .ب

 . وأضف التاريخ والوقتعلى الكيس " مادة بيولوجية خطرة"ضع عالمة  .ت

 . ضعه داخل حاوية النفايات الخطرة لكي تحد من احتمالية تمزقه .ث

في ) ساعة وضع عالمة على الحاوية تحتوي على تاريخ ووقت ختمها ٧٢ضع الحاوية في مكان آمن لمدة  .ج

حال عدم وجود إمكانية لتخزين النفايات ضمن موقع مركز الشرطة، نسق مع شركة إدارة نفايات مناسبة 

 (. لتقوم بجمع النفايات وفقاُ للتشريعات السارية

ساعة يمكن التخلص من األكياس عن طريق قنوات النفايات المتبعة في المجتمع إذا كانت  ٧٢بعد مرور  .ح

 . خرى، حيث يتم معالجتها وفقا  لذلكأي مواد خطرة أ خالية من
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