
2020أكتوبر  العزل الصحي للحاملني لفريوس كوروان املستجد  

 

 1 وزارة الصحة

 

 العزل الصحي للحاملني لفريوس كوروان املستجد

 (2020أكتوبر  08)

د املستج روانتتمحور هذه الوثيقة حول العزل الصحي اإلجباري للحاملني لفريوس كو 
(SARS-CoV-2 دون أعراض أو أبعراض طفيفة والذين ال )سة د مبؤسلتعها الصحية تستدعي حالتهم

تلف ولة ملخملوكاستشفائية وذلك من خالل ضبط اإلجراءات املستوجبة يف الغرض واألدوار ا
 غرض.ّصصة للز خماملتدخلني لتأمني عزل صحي إجباري آمن وفّعال سواء كان ذاتيا أو مبراك

لعزل الصحي عالقة ابال ذات وتتلّخص املراحل واإلجراءات املستوجبة وأدوار خمتلف املتدخلني
 املصاحب.  لرسم البياينحلاملي فريوس كوروان املستجد اب

 اإلعالم بنتائج التحاليل: -1
 ملرصد الوطيناإعالم  ستجداملخابر املعنية إبجراء حتاليل البحث عن فريوس كوروان امل توّل ت

ليت أثبتت األشخاص اائمة قإبعداد  تقوملألمراض اجلديدة واملستجدة واإلدارات اجلهوية للصحة اليت 
حسب  ة للغرضّصصالتحاليل محلهم للفريوس بغرض إخضاعهم للعزل الصحي الذايت أو مبراكز خم

 احلالة. 

 تقييم ظروف اإلقامة واحلالة الصحية للحاملني للفريوس:   -2

ل لتحول إحة ايتوّل فريق صحي يتكّون من طبيب صحة عمومية وفين سامي يف حفظ الص
امته ظروف إقو حية مقر إقامة كّل شخص أثبتت التحاليل محله للفريوس بغرض تقييم حالته الص

 24جل أقصاه أذلك يف و حبة ومدى مالئمتها لتطبيق العزل الصحي الذايت، طبقا لبطاقة التقييم املصا
 ن إعالم اإلدارة اجلهوية للصحة بنتائج التحاليل املخربية.ساعة م

 ي:وعلى ضوء نتائج التقييم املنجز يقوم الفريق الصحي ابستنتاج ما يل

 إمكانية قضاء احلامل للفريوس لفرتة العزل الصحي الذايت مبنزله، -
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م بدورها قو ليت تاصحة استحالة تطبيق العزل الصحي الذايت مع إعالم اإلدارة اجلهوية لل -
مر ه املعين ابألة لتوجيتوجبقصد اّّتاذ اإلجراءات املس اجلهوية للحجر والعزل الصحي إبعالم اللجنة

 إلحدى مراكز العزل الصحي اإلجباري،

ة بغرض ية للصحجلهو ااحلالة الصحية للمعين ابألمر مع اإلعالم الفوري لإلدارة  دهورت -
 عهد.توجيهه إلحدى املؤسسات االستشفائية للت

 :العزل الصحي الذايت -3

 لي:يما  تتمثل الشروط واإلجراءات الواجب استيفائها للعزل الصحي الذايت يف

  احلالة الصحية للحامل للفريوس: -3-1

 جيب أن يكون الشخص احلامل للفريوس:

 ركز عزلو ملأدون أعراض أو أبعراض طفيفة ال تستدعي توجيهه ملؤسسة استشفائية  -
 صحي إجباري،

 من ضمن يوجد أو أن وقضاء حاجياته الضرورية بنفسه إقامته قادرا على تعهد غرفة -
 ري القادرين،غسّنني ة )اململنزل من يتعهد بذلك إذا كان املعين ابألمر من ذوي اهلشاشاب املقيمني

 سنة، ...(، 15األشخاص ذوي اإلعاقة، األطفال دون  

ّده بوصفة لك مع مية ذإذا استدعت حالته الصح ويتّم وصف األدوية املالئمة للمعين ابألمر
 (.ordonnance médicaleطبية يف الغرض )

  ظروف اإلقامة: -3-2

 ذايت زل صحيتطبيق علئمة جيب أن يتوّفر ابملنزل الذي يقيم فيه املعين ابألمر الظروف املال
 آمن وفّعال واليت تتمّثل أساسا يف:
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لنظر اب قبولةمساحة مذو ملساء، أرضية مبّلطة، ...( و مهيأ بطريقة مالئمة )جدران منزل  -
اتف قار ء واهلاتف )هالكهراباب و به التهوئة الكافية وجمّهز ابملاء اجلاري الصاحل للشر لعدد املقيمني و 

 أو هاتف جوال(، 

ّكن من ريقة متة بطغرفة هبا ابب يعزهلا عن ابقي مكّوانت البيت وفتحات هتوئة ومهيئ -
 صحي، لعزل الارتة يف والتطهري، ّتّصص إلقامة املعين ابألمر مبفرده طوال فتعهدها ابلتنظ

ى ارتفاع نظيف علالت محام به التهوئة الكافية وذو جدران مكسوة ابخلزف أو مبادة سهلة -
( ونقطة flexible) ( وحنفية وخرطومchasse d’eauxمرحاض جمّهز بدافع مياه )و  مرت على األقلّ  1.8

م حسن وجود محاة. ويستضروريابملاء اجلاري الصاحل للشراب واملستلزمات المياه لغسل اليدين جمّهزة 
 ،مبفرده ميكن استعماله من طرف املعين ابألمر

 gel" ، الورق الصحي، املطهر املائي الكحويل)الصابون مستلزمات النظافة الشخصية -

hydro-alcoolique")...،  يف أوعيته األصلية  °12 ماء اجلافالطهري )مواد التنظيف، التنظيف والتو
أجزاء ماء  6 إبضافة يوميا مع إعداد حملول ماء اجلافال" eau de javel certifiée NTومعتمد م تــــ "

أو مكنسة كهرابئية  "raclette" كنسةم"، serpillières" ، مماسح°12 لكّل جزء من ماء اجلافال
(aspirateur) بالستيكي "، سطلseau en plastique،" قطع قماش خالية من الوبر "torchons de 

tissu non pelucheux" ( والتصرف يف النفاايت )حاوايت فضالت من  ،وحيد ذو استعمال...
 املستحسن أن تكون بدواسة، أكياس بالستيكية(.  

 االلتزام بشروط العزل الصحي الذايت: -3-3

ن أواليت ميكن  ملصاحبةاايت الصحي الذ إمضاء وثيقة االلتزام بشروط العزليتوّل املعين ابألمر 
 تتلّخص يف ما يلي:

، بعد يلتنّفساجلهاز بعد مالمسة إفرازات ا)غسل اليدين ابملاء والصابون بشكل متكّرر  -
د نزع عبارتداء و  قبل احلمام،بعد اخلروج من مالمسة األسطح املعرضة للمس، قبل تناول الطعام، 

 يفتني،ا نظكما ميكن فرك اليدين ابملطهر املائي الكحويل مىت كانت  .لكمامة، ...(ا
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 عند هتا إاّل غادر ممالزمة الغرفة مع إحكام غلق الباب طوال فرتة العزل الصحي وعدم  -
ابقي  خمالطة عدم احلرص على معالضرورة )الذهاب إل احلمام، غسل األفرشة واملناشف، ...( 

ة، )ارتداء كمام  أحدهمع ماصل واّّتاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة عند االضطرار للتو  متساكين البيت
ف والفم عند طية األنتغد، آلخرين ال تقّل عن املرت الواحبرتك مسافة من ا احرتام التباعد اجلسدي

 ، (تالنفااي اويةيتّم التخلص منه فورا حب السعال أو العطس بثين املرفق أو مبنديل ورقي
ف وتعهدها ابلتنظي لى األقل(ع يف اليوم مرّات 3بوترية دقيقة  15ملّدة هتوئة الغرفة ابنتظام ) -

 رق املالئمةوابلط ةروريوالتطهري من طرف اخلاضع للعزل الصحي ابستعمال املواد واملستلزمات الض
 يوميا وكّلما دعت احلاجة إل ذلك،

 ملعين ابألمرطرف ا اله مناألقّل يف صورة استعمتنظيف وتطهري احلمام مرّتني يف اليوم على  -
 ملنزل، ابمبفرده وبعد كّل استعمال يف حال استخدامه بصفة مشرتكة مع أشخاص مقيمني

 شا..( بقطعة قمتطهري األسطح املعّرضة للمس )مقابض األبواب، مفاتيح اإلضاءة، . -
 مشرّبة مبحلول ماء اجلافال بشكل متكّرر، 

ها مع دم خلطسه وعبنف ألدابش واألفرشة واملناشف اليت يستعملهاغسل املعين ابألمر ل -
 تلك املستعملة من طرف ابقي متساكين البيت،

امة اخلاضع رفة إقمن غ مجع النفاايت )كمامات، مناديل ورقية، بقااي أكل، ...( املتأتية -
لثي حجمه حدود ث إل وتطهريه مباء اجلافال عند امتالئه اللعزل الصحي بكيس بالستيكي خاص هب

 ت املنزل،ع نفاايمنه م أمام ابب الغرفة ليتّم يف ما بعد التخّلصمثّ تركه ووضعه يف كيس اثين 
تطهري يف والالتنظو مستلزمات النظافة الشخصية مواد و توفري وسائل احلماية الشخصية و  -

 ،والتصرف يف النفاايت
ة العزل وال فرت طصحية ألمر مع الفريق الصحي املكّلف مبتابعة حالته التعاون املعين اب -

  ريق ابلبيتضاء الفر أعالصحي من خالل اإلجابة على اهلاتف واّتاذ اإلجراءات الوقائية عند حضو 
 .وتناول األدوية اليت يتّم وصفها له

 :التثقيف من أجل الصحة -3-4
خاصة يف ما  للمعين ابألمر وابقي املقيمني ابملنزلإسداء خدمات التثقيف من أجل الصحة  

مبا يف ذلك كيفية غسل األيدي ابملاء والصابون والتدابري الوقائية  تعّلق بطرق العدوى وأعراض املرضي
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( وتنظيف وتطهري الغرفة gestes barrièresوفركها مبطهر مائي كحويل وابقي السلوكيات احلاجز )
 هم ابلدعائم التحسيسية املتوّفرة.مع مدّ واحلمام واألسطح املعّرضة للمس، 

 للعزل الصحي الذايت: ابعة احلالة الصحية للخاضعمت -3-5
 

حي ف فريق صمن طر  بوترية مناسبةمتابعة احلالة الصحية للخاضع للحجر الصحي الذايت  -
 ،ابحلضور إل املنزلسواء ابلتواصل عرب اهلاتف أو 

لطبية يف رعاية الب الط بغرضّكنه من االّتصال وط اهلاتف اليت متمّد املعين ابألمر خبط -
  أو تعّكر حالته الصحية. حال ظهور أعراض املرض

 :العزل الصحي اإلجباري مبراكز خمّصصة للغرض -4

لفريوس لحامل لحية لوإذا ال تستدعي احلالة الص استحالة تطبيق العزل الصحي الذايتعند 
 يفهوية للصحة ارة اجلم اإلدإعالتقييم اليتوّل الفريق الصحي الذي أجنز  توجيهه ملؤسسة استشفائية،

 فريوس ابجلهةاملي الحة يف بقائم اجلهوية للحجر والعزل الصحي اللجنة دّ اليت تقوم بدورها مب الغرض
اءات ذ اإلجر ّّتاقصد االذين يتعنّي إخضاعهم للعزل الصحي اإلجباري مبراكز خمّصصة للغرض 

نة احلجر لتنسيق مع جلر بعد اكز آخالكائنة ابجلهة أو مبر  املراكزابألمر إلحدى  نياملعني نقلاملستوجبة ل
 .بوزارة الصحة

ري يف سياق اإلجبا لصحيا طبقا لدليل التصرف يف مراكز احلجروتتّم إدارة املراكز املذكورة 
 .2020املعّد من طرف وزارة الصحة خالل شهر جوان  املصاحب 19-جائحة كوفيد

حية فرق الصرف الالصحي اإلجباري بوترية كافية من ط عزلمتابعة وضعية مراكز ال وتقع
الواردة ري اإلجبا لصحيعتماد بطاقة تقييم ظروف التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر ااب املختّصة

حرتام اقوف على مدى الو وذلك بغرض واملصاحبة منها نسخة هلذا  املذكور للدليل 4ابمللحق عدد 
بعة مدى ت ومتاخالالاالشروط املطلوبة وضبط اإلجراءات التصحيحية لتاليف ما يتّم تسجيله من 

 .اإلجراءات حيز التطبيق وضع هذه
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 :ئيةستشفاتوجيه حاملي الفريوس ذو احلالة الصحية املتدهورة للمؤسسات اال -5

ند عييم أو ل التقخالحلامل لفريوس كوروان املستجد حالة صحية متدهورة الوقوف على عند 
ن م كلّ إعالم  ة ص للحالشخّ الطبيب امل توّل يمتابعة حالته الصحية أثناء فرتة العزل الصحي الذايت، 

عند  (Shoc-room) حةبوزارة الص ومركز العمليات الصحية اإلسرتاتيجيةاإلدارة اجلهوية للصحة 
  .هامر إلياملعين ابأل نقلبغرض حتديد املؤسسة االستشفائية اليت سيتّم االقتضاء 

 اجملاورة ابجلهاتو  واليةابلالتنسيق مع املستشفيات اجلهوية  للصحة اجلهوية اإلدارة تتوّل و 
ع مابلتنسيق ية سرتاتيجة اإلمركز العمليات الصحي وعند التعذر يقوم .للتعهد الطيب ريضقصد إيواء امل

   لنفس الغرض. املستشفياتابقي 

بية طوسيلة نقل طة بواس هاه إلياليت مّت توجيهويتّم نقل املعين ابألمر إل املؤسسة االستشفائية 
مرجع  (SMURنعاش )واإل طرف اجلهة الصحية أو الوحدة املتنقلة لإلسعاف يتّم توفريها منزة جمهّ 

 .النظر

 


