
0202أكتوبر  العزل الصحي للحاملني لفريوس كوروان املستجد  

 

 1 وزارة الصحة

 

 حلاملي فريوس كوروان املستجد بطاقة تقييم ظروف اإلقامة واحلالة الصحية
 

 املعطيات الشخصية -1
ــــ  ...................  اللقب: .....االسم: ................... ـــــ تــ  ....و/جواز السفر: ............ رقم بـ

 ..................: ...اجلنسيةاتريخ الوالدة: ..../..../.....               اجلنس: ..........              
 ...../.../....اتريخ الدخول: ..............  .....................لواددين من ااخار(:: خاص ابقادم من )

 اهلاتف: ................ ...........................  ........................................: العنوان
 

 

 ظروف اإلقامة -2
 التهوئة واملرافق األساسية -2-1

 ال نعم العنصر
   مساحة كادية.ذو مالئمة و  بطريقةاملنزل مهّيأ  -2-1-1
   تهوئة كادية. ال -2-1-2
   جمّهز ابملاء اجلاري الصاحل للشراب.املنزل  -2-1-3
   املنزل جمّهز ابلتيار الكهرابئي. -2-1-4
   املنزل جمّهز ابهلاتف )هاتف قار أو هاتف جّوال:. -2-1-5

 %= .....  1-2نسبة املطابقة الجزئية                                    = .....                                                          1-2املجموع الجزئي 
 الغرفة املخّصصة إلقامة احلامل للفريوس -2-2

   وجود غردة ميكن ختصيصها إلقامة احلامل للفريوس مبفرده. -2-1-2
   الغردة هبا ابب يغلق إبحكام لعزهلا عن ابقي مكّوانت املنزل. -2-2-2
   الغردة هبا دتحات هتوئة. -2-2-3
   الغردة مهيئة بطريقة متّكن من تعهدها ابلتنظيف والتطهري.  -2-2-4
   وجود اإلانرة ابلغردة.  -2-2-5

 %= .....  2-2نسبة املطابقة الجزئية                                     = .....                                                          2-2املجموع الجزئي 
 اجملموعة الصحية -2-3

    .وجود محام -2-3-1
    .احلمام ذو هتوئة كادية -2-3-2
مرت على  8.1احلمام ذو جدران مكسوة اباخزف أو مبادة سهلة التنظيف على ارتفاع  -2-3-3

    .األقلّ 
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   : flexible: وحنفية وخرطوم )chasse d’eauxاملرحاض جمّهز بدادع مياه ) -2-3-4
نقطة مياه لغسل اليدين داخل احلمام أو على مقربة منه جمّهزة ابملاء اجلاري  وجود -2-3-5

 الصاحل للشراب. 
  

   احلمام ميكن استعماله من طرف احلامل للفريوس مبفرده. -2-3-6
 %= .....  3-2نسبة املطابقة الجزئية                                    = .....                                                          3-2املجموع الجزئي 

 إمكانية توفري مستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف والتطهري والتصرف يف النفاايت -2-4
   الصابون. -2-4-1
   مناشف خاصة ابملعين ابألمر. -2-4-2
   املطهر املائي الكحويل. -2-4-3
   مواد تنظيف. -2-4-4
   "eau de javel certifiée NTومعتمد م تــــ"يف وعائه األصلي  °80ماء اجلادال  -2-4-5
   :.aspirateur" أو مكنسة كهرابئية )raclette"مكنسة  -2-4-6
   ".serpillière"ممسحة  -2-4-7
   ".seau en plastique" سطل بالستيكي -2-4-8
   حاوية دضالت. -2-4-9
   بالستيكية جلمع النفاايت.أكياس  -2-4-11

 

 %= .....  4-2نسبة املطابقة الجزئية                                                                      = .....                  4-2املجموع الجزئي 
 

 

 %= .....  ظروف اإلقامةملحور نسبة املطابقة الجزئية     = .....                          ظروف اإلقامةملحور ي ئاملجموع الجز 

 

 الفحص الطيب -3
 (Scoreالنقاط ) (Valeurنتيجة القيس ) عايريامل

 ..... ................ :.(Température du corpsدرجة حرارة اجلسم  -3-1
 ..... ..………… :. FC"Fréquence Cardiaque"معّدل نبض القلب ) -3-2
 ..... ................ :. FR"Fréquence Respiratoire"معدل التنفس ) -3-3
 ..... ................ :. TA"Tension Artérielle"ضغط الدم ) -3-4
 ..... ................. :.Saturationمعدل األكسيجني يف الدم ) -3-5
 :.Glycémieتركيز السكر يف الدم ) -3-6

 ................. ..... 
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 (Facteurs de risqueعوامل االختطار ) -4
 ال نعم عامل االختطار

  Glycémie.:   Type 1 OO Type 2مرض السكري ) -4-1
   :.Maladie cardiaqueاعتالل يف القلب ) -4-2
   :. Maladie métaboliqueمرض أيضي ) -4-3
   :.Maladie neurologiqueمرض عصيب ) -4-4
   :.Maladie psychologiqueمرض نفسي ) -4-5
   :.Maladie respiratoireمرض اجلهاز التنفسي ) -4-6
   :.Insuffisance rénaleقصور كلوي ) -4-7
   :.Cancerمرض السرطان ) -4-8
   :.Immunodépressionضعف املناعة ) -4-9
   :.Cirrhose ≥ stabe Bتليف الكبد ) -4-11
   :.Obésitéالسمنة ) -4-11
4-12- (Grossesse.:   

 (Motricité et autonomieالقدرة على احلركة ) -5
   :.Limitation ostéo-articulaireمرض حيد من احلركة ) -5-1
   الذهاب للمرحاض دون مساعدة. -5-2

 األدوية اليت يتناوهلا احلامل للفريوس -6
6-1:....................... .. 6-2:............................ 6-3 .............................:6-4.......................: 

 خالصة نتائج التقييم
 احلالة الصحية للحامل للفريوس ظروف إقامة احلامل للفريوس

O  8)ظروف اإلقامة مالئمة للعزل الصحي الذايت:  
O  ظروف اإلقامة غري مالئمة للعزل الصحي الذايت 

    .6-3-0العناصر مطابقة ابستثناء العنصر  كلّ  :8) 

O    العزل الصحي الذايت 
O    العزل الصحي اإلجباري مبركز خمّصص للغرض 
O    توجيه املعين ابألمر ملؤسسة استشفائية 

 القائمون ابلتقييم القرار النهائي
O اإلمضاء الرتبة االسم واللقب الصحي الذايت    العزل 
O    العزل الصحي اإلجباري مبركز خمّصص للغرض    
O  املعين ابألمر ملؤسسة استشفائية توجيه     
 


