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هذيز لسن الىلايت هن املخاطز الكيويائيت والبايىلىجيت واإلشعاعيت
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ساللت فايزوص كىرونا ( )Corona virus, nCov-2019
اجلذيذة املسببت ملتالسهت الشزق األوسط التنفسيت

هتالسهت الشزق األوسط التنفسيت
ٓضالصٓز ثُؾرشم ثألٝعرو ثُض٘لغر٤ز ٛرٓ ٢رشك ص٘لغر ٢كج٣شٝعر٣ ٢ضغرذخ ك٤ر ٚأفرذ كج٣شٝعرجس
ًٞسٗٝرررج (كرررج٣شٝط ًٞسٗٝرررج ثُٔغرررذخ ُٔضالصٓرررز ثُؾرررشم ثألٝعرررو ثُض٘لغررر٤ز Middle East
 ،respiratory syndromeأ ٝكج٣شٝط ًٞسٗٝج  ،) coronavirusثًضُؾق ألٓ ٍٝرشر كر ٢ثٌُِٔٔرز
ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز ك ٢ػجّ  .2102صٔغَ كج٣شٝعجس ًٞسٗٝج كقِ٤ز ًذ٤شر ٖٓ ثُلج٣شٝعجس ثُضرٌٔ٣ ٢رٖ
إٔ صضغررذخ كرر ٢إفررذثط ثُٔررشك كرر ٢ثألٗغررجٕٔ٣ ،ضررذ ه٤لٜررج ٓررٖ ٗضُررز ثُذررشد ثُؾررجةؼز إُرر ٠ثُٔضالصٓررز
ثُض٘لغ٤ز ثُقجدر ثُٞخٔ٤ز .دجعضخذثّ ػ٘٤جس ُِلج٣شٝط ٓغقٞدز ٖٓ ٓشم ٠ف ،ٖ٤٤٘٤صٌٖٔ ثُؼِٔجء كر٢
ثُق ٖٓ ٖ٤صقذ٣ذ ثُشٓض ثُٞسثعُِ ٢لج٣شٝطٗ ٖٓ ٞٛٝ ،لظ ػجةِرز ثُلج٣شٝعرجس ٓغرَ ٓضالصٓرز ثُضر٘لظ
ثُقرررجد ثُخط٤رررش ثُٔؼشٝكرررز دررر (ٓٝ ،)SARS-CoVضالصٓرررز ثُؾرررشم ثألٝعرررو ثُض٘لغررر٤ز (MERS-
 ،)CoVثُِز ٖ٣صغذذج كٝ ٢كجر ثُٔتجس ٖٓ ثألؽخجؿ ك ٢ثُغر٘ٞثس ثُر  01ثُٔجمر٤زٝ .أهِورش ٓ٘ظٔرز
ثُققز ثُؼجُٔ٤ز ثعْ " "nCoV-2102ػِ ٠كج٣شٝط ًٞسٗٝج ثُؾذ٣رذ٣ٝ .رتص ٢ثعرْ كرج٣شٝط ًٞسٗٝرج
ٖٓ ؽٌِٝ ،ٚثُز٣ ١ؾذ ٚثُضجػ أ ٝثإلًِ َ٤ثُؾٔغ ٢ػ٘ذ صق٣ٞش ٙدجعضخذثّ ثُٔؾٜش ثإلٌُضش.٢ٗٝ
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أعزاض هتالسهت الشزق األوسط التنفسيت

صؾَٔ أػشثك ثُقجُز ثُ٘ٔط٤ز ُٔضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ٓج ٣جص:٢
 ثُقٔٝ ٠ثُقذثع ٝع٤الٕ ثألٗق.
 ثُغؼجٍ  /ٝأ ٝم٤ن ثُض٘لظ.
 ثالُضٜجح ثُشة.١ٞ
 ثإلعٜجٍ.
 هذ صؾَٔ ثُقجالس ثُٞخٔ٤ز ثُلؾَ ثُض٘لغ ٢ثُز٣ ١ضطِخ ثُض٘لظ ثالفط٘جػٝ ٢ثُذػْ كرٝ ٢فرذر
ُِؼ٘ج٣ز ثُٔشًضر.
 أف٤خ دؼل ثُٔشم ٠ثُق ٖ٤٤٘٤دلؾَ كٝ ٢ظجةق دؼل ثألػنجءٝ ،العٔ٤ج ثُلؾَ ثٌُِ.١ٞ
٣ رررضدثد ثُٔرررشك كررر ٢ثألؽرررخجؿ ثُرررز٣ ٖ٣ؾرررٌٓ ٕٞرررٖ مرررؼق ثُؾٜرررجص ثُٔ٘رررجػٝ ،٢ثُٔغررر٘،ٖ٤
ٝثألؽررخجؿ ثُٔقرررجد ٖ٤دررتٓشثك ٓضٓ٘رررزٓ ،غررَ دثء ثُغرررٌشٝ ١ثُغررشهجٕ ٝأٓرررشثك ثُشةرررز
ثُٔضٓ٘ز.
 ثُؼرررذ ٟٝدلرررج٣شٝط ًٞسٗٝرررج هرررذ صٌررر ٕٞػذٔ٣رررز ثألػرررشثكٝ .هرررذ ثًضُؾرررق دؼرررل ثألؽرررخجؿ
ثُٔقجد ٖ٤دجُؼذ ٟٝدال أػشثك ػ٘ذٓج خنرؼٞث الخضذرجس ثٌُؾرق ػرٖ كرج٣شٝط ًٞسٗٝرج أع٘رجء
صقشٓ ١خجُط ٢ثألؽخجؿ ثُٔؼشٝكز إفجدض ْٜدجُؼذ.ٟٝ
٣ٝذِررؾ ٓؼررذٍ ثُٞك٤ررجس درر ٖ٤ثألؽررخجؿ ثُٔقررجد ٖ٤دل رج٣شٝط ٓضالصٓررز ثُؾررشم ثألٝعررو ثُض٘لغرر٤ز ٗقررٞ
ٓٝ ،%53ررغ رُرري كوررذ ٌ٣ررٛ ٕٞررزث ثُضوررذ٣ش ٓذجُـررج ك٤ررٗ ،ٚظررشث إلٕ ُٗظررْ ثُضشفررذ ثُوجةٔررز هررذ ال صغررؾَ
ثُقجالس ثُخل٤لز.

مزَغ طُىٍ مظاب بفاَزوص كىرووا
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مزَغ طُىٍ مظاب بفاَزوص كىرووا

هناطك اإلصابت مبتالسهت الشزق األوسط التنفسيت:

أػِ٘ش ٓذ٘٣ز ٛٝٝجٕ ،ف٤ظ صْ ثًضؾرجف ثُل٤رشٝط ألٓ ٍٝرشر ،إُر ٠ظٜرٞس  01فجُرز إعرش ثإلفرجدز
دلررج٣شٝط ًٞسٗٝررج ثُؾذ٣ررذ ،دٔ٘٤ررج صررْ ثإلدررالؽ ػررٖ ػؾررشثس ثُقررجالس ثألخررش ٟكرر ٢ؽٔ٤ررغ أٗقررجء ثُقررٖ٤
ٝفررٞال إُرر ٠ؿررشح ثُٞال٣ررجس ثُٔضقررذرٔٓ ،ررج أعررجس ٓخررجٝف ٓررٖ ثفضٔررجٍ صلؾرر ٢ثُلررج٣شٝط ُ٤قررذـ ٝدررجء.
ٝرًشس ثُغِطجس ثُقق٤ز ثُق٤٘٤ز أٗ ٚصْ صتً٤ذ  341فجُز ػِ ٠ثألهرَ كر ٢ثُذرش ثُرشة٤ظٓ ،رغ  8فرجالس
ٝكجر ٓشصذطز دجُلج٣شٝط كٓ ٢وجهؼز خرٞد ٢ثُقر٤٘٤ز ثُٞعرط ٠ثُضر ٢صؼرذ ٛٝٝرجٕ ػجفرٔز ُٜرجًٔ .رج صتًرذ
ٝؽٞد فجالس ك ٢إهِٓ ْ٤جًج ٝثُقرٝ ٢٘٤ؽض٣رشر صرجٞ٣ثًٕٔ .رج صرْ ثإلدرالؽ ػرٖ فرجالس كرً ٢رَ ٓرٖ ًٞس٣رج
ثُؾ٘ٞد٤زٝ ،صج٣الٗذٝ ،ثُ٤جدجٕٝ ،صْ ثًضؾجف فجالس ٓؾضذ ٚدٜرج كر ٢أعرضشثُ٤جٝ .كر ٢ؽٔ٤رغ أٗقرجء ثُؼرجُْ ،صرْ
صتً٤ذ ٝهٞع  333فجُز إفجدز ٓ٘ز ثًضؾجف ثُلج٣شٝط ك٘ٓ ٢ضقق ؽرٜش د٣غرٔذشً/رجٗ ٕٞثأل ٍٝثُٔجمر٢
ُؼجّ ٝ .2102فشؿ ثُٔشًض ثُٞهُِ٘ٞ ٢هج٣ز ٖٓ ثألٓشثك ٌٓٝجكقضٜج ك ٢ثُغؼٞد٣ز ،إٗرُ ٚرْ ٣رضْ سفرذ
أ ١فجالس إفجدز دلج٣شٝط ًٞسٗٝج ثُؾذ٣ذ  nCoV2019ك ٢ثٌُِٔٔزٝ ،رُري كر ٢أػورجح إػرالٕ ٝصثسر
ثُذُٝز ثُٜ٘ذ٣ز ُِؾؤ ٕٝثُخجسؽ٤ز ،ثًضؾجف إفجدز ٓٔشمز ٘ٛذ٣ز صؼَٔ ك ٢إفذ ٟثُٔغضؾل٤جس ثُغرؼٞد٣ز
دجُٔشك .ػِٔج ثٗ ٚصْ ثًضؾجف فجالس ثفجدز ؽذ٣ذر ك٘ٓ ٢جهن ٓضلشهز ك ٢ثُقرًٝ ٖ٤رزُي كر ٢ثُٞال٣رجس
ثُٔضقذر ثالٓش٤ٌ٣ز ٛٝ ،زث ثٗزثس دجٕ ثُٞدجء دذث ٘٣ضؾش ك ٢د ٍٝثُؼجُْ.
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مىاؽق ظهىر انمزع واوتشاري بكثافت فٍ انظُه (األحمز انغامق) ،وحاالث إطابت أخزي قهُهت فٍ اندول انمجاورة نهظُه
وأستزانُا وكىدا وفزوسا (انهىن انبزتقانٍ)

انطاقم انطبٍ َىقم انمظابُه إنً مستشفً  Jin Yintanفٍ ووهان ،انظُه

وقم انفؼالث انباَىنىجُت نمزػً مظابُه بانفاَزوص فٍ مزكش واهان انمزكشٌ نهزعاَت انظحُت
11 -5

طزق انتمال فايزوص هتالسهت الشزق األوسط التنفسيت:

 .1مه انحُىان إنً اإلوسان:
كج٣شٝط ًٞسٗٝج فٞ٤ثٗ ٢ثُٔقذس ،أ ١أٗ٘٣ ٚضوَ د ٖ٤ثُقٞ٤ثٗجس ٝثُذؾشٝ .صؾ٤ش ثُذّ٤جٗجس
ثُؼِٔ٤ز إُ ٠إٔ ثألؽخجؿ ٣قجد ٕٞدجُؼذ ٟٝػٖ هش٣ن ٓخجُطز ثُ ِؾٔجٍ ثُؼشد٤ز رثس ثُغ٘جّ ثُٞثفذ
ػِٗ ٠قٓ ٞذجؽش أ ٝؿ٤ش ٓذجؽشٝ .هذ ثًضُؾق كج٣شٝط ٓضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ك ٢ثُ ِؾٔجٍ
ثُؼشد٤ز ك ٢ػذد ٖٓ ثُذِذثٕ ،دٔج ك ٢رُي ٓقش ٝػٔجٕ ٝهطش ٝثُغؼٞد٣ز٘ٛٝ .جى دّ٤جٗجس أخشٟ
صُؾ٤ش إُ ٠إٔ كج٣شٝط ًٞسٗٝج ٓ٘ضؾش ك ٢ثُ ِؾٔجٍ ثُؼشد٤ز ك ٢ثُؾشم ثألٝعو ٝأكش٣و٤ج ٝؽ٘ٞح آع٤ج.
ُ٣ٝقضَٔ إٔ صٌ٘ٛ ٕٞجى ٓغضٞدػجس فٞ٤ثٗ٤ز أخش ٌُٖٝ ،ٟثُقٞ٤ثٗجس ٓغَ ثُٔجػض ٝثُذوش ٝثُـْ٘
ٝثُؾجٓٞط ٝثُخ٘جص٣ش ٝثُطٞ٤س ثُذش٣ز هذ خنؼش ُالخضذجس ٌُ٣ ُْٝضؾق كٜ٤ج ثُلج٣شٝط.
صْ صق٘٤ق ًَ ٖٓ ثُغجسط ٓٝضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ًتٓشثك كج٣شٝع٤ز فٞ٤ثٗ٤ز
ثُٔقذسٛٝ ،زث ٣ؼ٘ ٢إٔ ثُٔشم ٠ثُق ٖ٤٤٘٤ثألٝثةَ ثُز ٖ٣أف٤ذٞث دجُلج٣شٝط ،هذ ثٗضوَ ُٓ ْٜذجؽشر
ٖٓ ثُقٞ٤ثٗجسٝ ،خقٞفج إٔ ثُلج٣شٝط ثًضغخ عِغِز ٖٓ ثُضـ٤شثس ثُٞسثع٤ز أع٘جء ٝؽٞد ٙك٢
ثُؾغْ ثُقٞ٤ثٗٔٓ ،٢ج عٔـ ُ ٚدجُؼذٝ ٟٝثُضٌجعش دثخَ ثُذؾشُٜ ٌٖٔ٣ٝ .ز ٙثُلج٣شٝعجس ث ٕ٥إٔ ص٘ضوَ
ٖٓ ؽخـ إُ ٠آخشٝ .هذ ًؾلش ثُذسثعجس ثُٔ٤ذثٗ٤ز إٔ ثُٔقذس ثألفُِٔ ٢شك ثُغجسط
ٓٝضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ٞٛ ،انخفاشٝ .دجُ٘غذز ُضلؾ ٢كج٣شٝط ًٞسٗٝج ثُؾذ٣ذ ،صؾ٤ش
ثُضوجس٣ش إُ ٠إٔ ٓؼظْ ٓشم ٠ثُٔؾٔٞػز ثأل ٠ُٝثُز ٖ٣صِوٞث ثُؼالػ ك ٢ثُٔغضؾلً ٠جٗٞث ٖٓ ثُؼٔجٍ
أ ٝثُؼٔالء ك ٢عٞم ثُؾِٔز ُِٔتًٞالس ثُذقش٣ز ثُٔقِ٤زٝ ،ثُض ٢دجػش أ٣نج ثُِق ّٞثُٔق٘ؼز
ٝثُقٞ٤ثٗجس ثُٔغضٌِٜز ثُق٤ز دٔج ك ٢رُي ثُذٝثؽٖٝ ،ثُقٔ٤شٝ ،ثألؿ٘جّٝ ،ثُخ٘جص٣شٝ ،ثإلدَ،
ٝثُغؼجُخٝ ،ثُلتشثٕٝ ،ثُو٘جكز ٝثُضٝثفقٓٝ .غ رُي ،دٔج أٗ٣ ُْ ٚذِؾ ػٖ أ ١ؽخـ ثٗضوَ إُٚ٤
ثُلج٣شٝط ٖٓ ثُقٞ٤ثٗجس ثُٔجة٤ز ،كوذ  ٌٕٞ٣ك٤شٝط ًٞسٗٝج هذ ٗؾت ٖٓ فٞ٤ثٗجس أخش ٟصذجع كٛ ٢زث
ثُغٞم .هذ صٌ ٕٞانثعابُه ثُٔقذس ثألفُِ ٢لج٣شٝط ًٞسٗٝج ثٌُٔضؾق فذ٣غجٝ .ثعضخذّ ثُذجفغٕٞ
صقِ٤ال ُشٓٞص ثُذشٝص ٖ٤ثُض٣ ٢لنِٜج ك٤شٝط ًٞسٗٝج ثُؾذ٣ذ ٝصٔش ٓوجسٗضٜج دشٓٞص ثُذشٝصٖٓ ٖ٤
ك٤شٝعجس ًٞسٗٝج ثُٔٞؽٞدر ك ٢أؽغجّ فٞ٤ثٗ٤ز ٓخضِلزٓ ،غَ ثُطٞ٤سٝ ،ثُغؼجدٝ ،ٖ٤ثُو٘لزٝ ،ثُخلجػ
ٝثُذؾشٝ .ثُٔغ٤ش ُِذٛؾز أٗٝ ْٜؽذٝث إٔ سٓٞص ثُذشٝص ٖ٤ك ٢ثُلج٣شٝط ثُؾذ٣ذ صؾذ ٚإُ ٠فذ ًذ٤ش صِي
ثُٔغضخذٓز ك ٢ثُغؼجدٝ .ٖ٤ؿجُذج ٓج صذقظ ثُغؼجد ٖ٤ػٖ ثُخلجك٤ؼ ك ٢ثُذش٣زٝ .صؾ٤ش ثُضوجس٣ش إُ ٠إٔ
ثُغؼجد ٖ٤هذ د٤ؼش ك ٢عٞم ثُٔتًٞالس ثُذقش٣ز ثُٔقِ ٢كٛٝٝ" ٢جٕ"ٔٓ ،ج صثد ٖٓ ثفضٔجٍ إٔ ٌٕٞ٣
كج٣شٝط ًٞسٗٝج هذ هلض ٖٓ ثُخلجك٤ؼ إُ ٠ثُغؼجد ٖ٤عْ إُ ٠ثُذؾش ػ٘ذ دذث٣ز صلؾ٘ٛٝ .ٚ٤جى فجؽز ألخز
ػ٘٤جس ٖٓ ثُقجٓل ثُ٘ ١ٝٞثُلج٣شٝع ٖٓ ٢ثُقٞ٤ثٗجس ثُض ٢صذجع ك ٢ثُغٞم،
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ٝثُغؼجد ٖ٤ثُذش٣زٝ ،ثُخلجك٤ؼ ُضتً٤ذ أفَ ثُلج٣شٝطٓٝ .غ رُي ،كئٕ ثُ٘ضجةؼ ثُض ٢صْ ثإلدالؽ ػٜ٘ج صٞكش
أ٣نج سؤُ ٟضط٣ٞش دشٝصًٞٞالس ثُٞهج٣ز ٝثُؼالػُ٣ٝ .ؼذ صلؾ ٢كج٣شٝط ًٞسٗٝج ثُؾذ٣ذ دٔغجدز صزً٤ش
آخش دتٗ٣ ٚؾخ ػِ ٠ثُ٘جط ثُقذ ٖٓ ثعضٜالى ثُقٞ٤ثٗجس ثُذش٣ز ُٔ٘غ ثُؼذ ٟٝفٞ٤ثٗ٤ز ثُٔ٘ؾت.

 .2بُه األشخاص:
ال ٘٣ضوَ كج٣شٝط ٓضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز د ٖ٤ثألؽخجؿ دغُٜٞز ،إال ك ٢فجُز ثُٔخجُطز ػٖ
هشحٓ ،غَ ك ٢فجٍ صوذ ْ٣ثُشػج٣ز ثُغش٣ش٣ز إُٓ ٠ش٣ل ٓقجح دجُؼذ ٟٝد ٕٝثصخجر صذثد٤ش ثُ٘ظجكز ثُقق٤ز
ثُقجسٓزٝ .هذ ًجٕ ثٗضوجٍ ثُٔشك د ٖ٤ثألؽخجؿ ٓقذٝدث فض٘ٓٞ٣ ٠ج ٛزثٝ ،ثًضُؾق فذٝع ٚد ٖ٤أكشثد ثألعش،
ٝثُٔشمٝ ،٠ثُؼجِٓ ٖ٤ك ٢ثُشػج٣ز ثُقق٤زٝٝ .هؼش ٓؼظْ فجالس ٓضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ثُٔذِؾ ػٜ٘ج
فض٘ٓٞ٣ ٠ج ٛزث ك ٢أٓجًٖ ثُشػج٣ز ثُقق٤ز.
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الكشف عن األشخاص املصابني بالعذوي بفريوص كىرونا:
ال  ٌٖٔ٣دثةٔج ثٌُؾق ػٖ ثألؽخجؿ ثُٔقجد ٖ٤دجُؼذ ٟٝدلج٣شٝط ٓضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ٗظشث
ألٕ أػشثك ٛزث ثُٔشك ثُٔذٌشر ؿ٤ش ٓقذدرُٜٝ .زث ثُغذخ٘٣ ،ذـُ ٢ؾٔ٤غ ٓشثكن ثُشػج٣ز ثُقق٤ز إٔ صطذن
ثُٔٔجسعجس ثُو٤جع٤ز ُِٞهج٣ز ٖٓ ثُؼذٌٓٝ ٟٝجكقضٜجًٔ .ج أٗ ٖٓ ٚثأل٤ٔٛز دٌٔجٕ صقش ١عٞثدن ثُغلش ُذٟ
ثألؽخجؿ ثُٔقجد ٖ٤دجُؼذ ٟٝثُض٘لغ٤ز ُضقذ٣ذ إرث ٓج ًجٗٞث هذ صثسٝث ٓؤخشث دِذثٕ ٣غش ١كٜ٤ج كج٣شٝط ًٞسٗٝج
د٘ؾجه أ ٝخجُطٞث ثُقٞ٤ثٗجس ثُٔؾذ ٙٞدتفجدضٜج.

ً
ً
االجزاءاث املتخذة يف حال خمالطت شخصا هصابا مبتالسهت الشزق األوسط التنفسيت:
إرث خجُو ؽخقج ٓقجدج دلج٣شٝط ًٞسٗٝج ػٖ هشح خالٍ ثأل٣جّ ثألسدؼز ػؾش ثألخ٤شر د ٕٝثصخجر ثفض٤جهجس
ٌٓجكقز ثُؼذ ٟٝثُضٞ٣ ٢ف ٠دٜج٘٣ ،ذـ ٢ثالصقجٍ دتفذ ٓوذٓ ٢ثُشػج٣ز ثُقق٤ز ُ٤ض ٠ُٞصو ْ٤٤ثُقجُز.

اللماح املاضاد لفريوص كىرونا:

 ال ٞ٣ؽذ فجُ٤ج أُ ١وجؿ أ ٝػالػ ٓقذد ُٔضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤زٝ .ثُؼالػ ثُٔضجؿ ٞٛ
ػالػ دثػْ ٣ٝضٞهق ػِ ٠ثُقجُز ثُغش٣ش٣ز ُِٔش٣ل.
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االجزاءاث االحرتاسيت ملنع االصابت بالفايزوص:

 ػِ ٠عذ َ٤ثالفض٤جه ثُؼجّ ٘٣ذـ ٢أل ١ؽخـ ٣ضٝس ٓضثسع أ ٝأعٞثم أ ٝفظجةش ،أ ٝأ٣ز أٓجًٖ
أخش ٟصٞؽذ كٜ٤ج فٞ٤ثٗجس ،إٔ ٣ضذغ صذثد٤ش ثُ٘ظجكز ثُقق٤ز ثُؼجٓز ،دٔج ك ٢رُي ؿغَ ثُ٤ذ ٖ٣دجٗضظجّ
هذَ ٓالٓغز ثُقٞ٤ثٗجس ٝدؼذٛجٝ ،إٔ ٣ضؾ٘خ ٓالٓغز ثُقٞ٤ثٗجس ثُٔش٣نز.
 ثعضٜالى ثُٔ٘ضؾجس ثُقٞ٤ثٗ٤ز دٔج ك ٢رُي ثألُذجٕ ٝثُِق ،ّٞثُ٘٤تز أ ٝؿ٤ش ثُٔط٤ٜز ؽ٤ذث٘٣ ،ط ١ٞػِ٠
ٓخجهش ؽذ٣ذر ُِؼذ ٟٝثُض٣ ٢غذذٜج ه٤ق ٖٓ ثٌُجة٘جس .كجُٔ٘ضؾجس ثُقٞ٤ثٗ٤ز ثُٔؾٜضر ػِ ٠ثُ٘قٞ
ثُٔالةْ ،ػٖ هش٣ن ثُط ٢ٜأ ٝثُذغضشر ٌٕٞ٣ ،ثعضٜالًٜج ٓتٓٗٞج ٘٣ ٌُٖٝذـ ٢إٔ صؾش٘ٓ ١جُٝضٜج
ثُؾٔجٍ ٝأُذجٜٗج ك٘ٓ ٢ٜضؾجس
دؼ٘ج٣ز ُضؾ٘خ ثٗضوجٍ ثُضِٞط إُٜ٤ج ٖٓ ثألهؼٔز ؿ٤ش ثُٔط٤ٜز .أٓج ُقِ ّٞ
ٓـز٣ز  ٌٖٔ٣ثعضٜالًٜج دؼذ دغضشصٜج أ ٝهٜ٤ٜج أٓ ٝؼجُؾضٜج دت ٖٓ ١ثُٔؼجُؾجس ثُقشثس٣ز ثألخش.ٟ
 إُ ٠إٔ ٣ضغ٘ ٠ك ْٜثُٔض٣ذ ػٖ ك٤شٝط ًٞسٗٝج ،عُ٤ؼضذش ثألؽخجؿ ثُٔقجد ٕٞدذثء ثُغٌشٝ ١ثُلؾَ
ثٌُِٝ ١ٞأٓشثك ثُشةز ثُٔضٓ٘ز ٝثألؽخجؿ ثُٔ٘وٞف ٞثُٔ٘جػز ٓؼشمُٔ ٖ٤خجهش ؽذ٣ذر ُإلفجدز
دجُٔشك ثُٞخ ْ٤دغذخ ثُؼذ ٟٝدل٤شٝط ًٞسٗٝجُٝ .زث ٘٣ذـُٔ ٢ؾٔٞػز ثألؽخجؿ ٛزٝ ،ٙالعٔ٤ج ك٢
ثُؾشم ثألٝعو ،إٔ صضؾ٘خ ٓخجُطز ثُ ِؾٔجٍ ثُؼشد٤ز ٝإٔ صضؾ٘خ ثعضٜالى ُذٜ٘ج ثُ٘٤ب أ ٝدُٜٞج أ ٝأًَ
ُقٜٓٞج ثُض ُْ ٢صُط ٠ٜؽ٤ذث٘٣ٝ .ذـُِ ٢ؼجِٓ ٖ٤كٓ ٢ضثسع صشد٤ز ثُ ِؾٔجٍ ٝثُٔؾجصس إٔ ٔ٣جسعٞث هٞثػذ
ثُ٘ظجكز ثُؾخق٤ز ثُؾ٤ذر ،دٔج ك ٢رُي ؿغَ ثُ٤ذ ٖ٣ثُٔضٌشس دؼذ ٓالٓغز ثُقٞ٤ثٗجسٝ ،فٔج٣ز ثُٞؽ،ٚ
ٝثسصذثء ثُٔالدظ ثُٞثه٤ز (ثُض٘٣ ٢ذـ ٢إٔ صُخِغ دؼذ ثٗضٜجء ثُؼَٔ ٝإٔ صُـغَ ٤ٓٞ٣ج)ًٔ .ج ٘٣ذـ٢
ُِؼجِٓ ٖ٤إٔ ٣ضؾ٘ذٞث صؼش٣ل أكشثد أعشُِٔ ْٛالدظ ٝثألفز٣ز ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثألؽ٤جء ثُٔضغخز ،ثُض٢
سدٔج صٌ ٕٞهذ الٓغش ثُ ِؾٔجٍ أ ٝإكشثصثس ثُ ِؾٔجٍ٘٣ٝ .ذـ ٢ثالٓض٘جع ٜٗجة٤ج ػٖ ردـ ثُقٞ٤ثٗجس
ثُٔش٣نز دـشك ثعضٜالًٜج.

٘٣ ذـ ٢إٔ ٣ضؾ٘خ ثُ٘جط ثُٔخجُطز ثُٔذجؽشر أل ١فٞ٤ثٕ صتًذس إفجدض ٚدلج٣شٝط ًٞسٗٝج.
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٘٣ ذـ ٢إمجكز ثالفض٤جهجس ثُخجفز دجُشرثر إُ ٠ثالفض٤جهجس ثُو٤جع٤ز ػ٘ذ صوذ ْ٣ثُشػج٣ز إُ ٠ثُٔشم٠
ثُٔقجد ٖ٤دتػشثك ثُؼذ ٟٝثُض٘لغ٤ز ثُقجدر٘٣ٝ .ذـ ٢إمجكز ثالفض٤جهجس ثُٔضؼِوز دجُٔخجُطز ٝفٔج٣ز
ثُؼ ٖ٤ػ٘ذ سػج٣ز فجالس ثُؼذ ٟٝدل٤شٝط ًٞسٗٝج ثُٔؾضذ ٚكٜ٤ج أ ٝثُٔؤًذر٘٣ٝ .ذـ ٢صطذ٤ن ثالفض٤جهجس
ثُٔضؼِوز دجٗضوجٍ ثُؼذ ٟٝػٖ هش٣ن ثُٜٞثء ػ٘ذ ثُو٤جّ دئؽشثءثس صؤد ١إُ ٠ثٗذؼجط ثُٜذجء ثُؾ.١ٞ

 ال صٞف ٢ثُٔ٘ظٔز فجُ٤ج دضطذ٤ن أ ١هٞ٤د ػِ ٠فشًز ثُغلش أ ٝثُضؾجسر كٔ٤ج ٣ضؼِن دلج٣شٝط ًٞسٗٝج.
 ٌُٖٝثُغِطجس ثُٞه٘٤ز هذ صشؿخ ك ٢ثصخجر ثفض٤جهجس ٖٓ أؽَ إرًجء ٝػ ٢ثُٔغجكش ٖ٣دؾتٕ
كج٣شٝط ًٞسٗٝج ٝأػشثمٝ ،ٚكوج ُضوذ٣شٛج ُِٔخجهش ثُٔقِ٤ز.

فحض انمسافزَه فٍ انمطاراث ومحطاث انمتزو بجهاس كشف انحمً
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استجابت هنظوت الصحت العامليت:
صؼَٔ ثُٔ٘ظٔز ٓغ ثألخقجة ٖ٤٤ثُغش٣شٝ ٖ٤٣ثُؼِٔجء ك ٢ثُذِذثٕ ثُٔضنشسرٝ ،ػِ ٠ثُقؼ٤ذ ثُذ ٖٓ ،٢ُٝأؽَ ؽٔغ
ٝصذجدٍ ثُذ٘٤جس ثُؼِٔ٤ز ُضٌ ٖ٣ٞك ْٜأكنَ ُِل٤شٝط ٝثُٔشك ثُز٣ ١ضغذخ كُٝ ،ٚ٤ضقذ٣ذ أ٣ُٞٝجس ثالعضؾجدز ُلجؽ٤ز،
ٝثعضشثص٤ؾ٤جس ثُؼالػٝ ،أعجُ٤خ ثُضذد٤ش ثُؼالؽ ٢ثُغش٣شًٔ .١ج صؼَٔ ثُٔ٘ظٔز ٓغ ثُذِذثٕ ػِٝ ٠مغ ثعضشثص٤ؾ٤جس
ثُٞهج٣ز ٖٓ أؽَ ٌٓجكقز ثُل٤شٝطٝ .صو ّٞثُٔ٘ظٔزٓ ،غ ثُذِذثٕ ثُٔضنشسر ٝثُؾشًجء ثُضو٘ ٖ٤٤ثُذٝ ٖ٤٤ُٝثُؾذٌجس،
دض٘غ٤ن ثالعضؾجدز ثُقق٤ز ثُؼجُٔ٤ز ُٔضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ،دٔج ك ٢رُي ٓج  :٢ِ٣صٞك٤ش أفذط ثُٔؼِٓٞجس
ػٖ ثُٞمغ؛ ٝإؽشثء صوذ٣شثس ثُٔخجهش ٝثُضقش٣جس ثُٔؾضشًز ٓغ ثُغِطجس ثُٞه٘٤ز؛ ٝػوذ ثالؽضٔجػجس ثُؼِٔ٤ز؛
ٝصٞك٤ش ثإلسؽجدثس ٝثُضذس٣خ ُِغِطجس ثُقق٤ز ٝثًُٞجالس ثُقق٤ز ثُضو٘٤ز دؾتٕ صٞف٤جس ثُضشفذ ثُٔذذة٤ز ٝثُلقـ
ثُٔخضذشُِ ١قجالس ٝثُٞهج٣ز ٖٓ ثُؼذٌٓٝ ٟٝجكقضٜج ٝثُضذد٤ش ثُؼالؽ ٢ثُغش٣ش٘٣ٝ .١ذـُِ ٢ذِذثٕ ،عٞثء أًجٕ هذ صْ كٜ٤ج
أّ ال ثإلدالؽ ػٖ فجالس إفجدز دل٤شٝط ًٞسٗٝج ثُٔغذخ ُٔضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو ثُض٘لغ٤ز ،إٔ صقجكع ػِٓ ٠غضٟٞ
ػجٍ ٖٓ ثُقزسٝ ،خقٞفج ثُذِذثٕ ثُضُ ٢ذٜ٣ج أػذثد ًذ٤شر ٖٓ ثُٔغجكش ٖ٣أ ٝثُؼٔجٍ ثُٜٔجؽش ٖ٣ثُؼجةذ ٖٓ ٖ٣ثُؾشم
ٍ
ثألٝعو٘٣ٝ .ذـ ٢ثالعضٔشثس ك ٢صؼض٣ض ثُضشفذ ك ٢صِي ثُذِذثٕ ،هذوج ُِٔذجدا ثُضٞؽ٤ٜ٤ز ثُضٝ ٢مؼضٜج ثُٔ٘ظٔز ،إُ٠
ؽجٗخ ثصخجر إؽشثءثس ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُؼذ ٟٝكٓ ٢شثكن ثُشػج٣ز ثُقق٤زٝ .ثُٔ٘ظٔز ٓغضٔشر كٓ ٢طجُذز ثُذ ٍٝثألػنجء
دتٕ صذِـٜج ػٖ ؽٔ٤غ ثُقجالس ثُٔؤًذر ٝثُقجالس ثُٔقضِٔز ُِؼذ ٟٝدل٤شٝط ًٞسٗٝج ثُٔغذخ ُٔضالصٓز ثُؾشم ثألٝعو
ثُض٘لغ٤زٓ ،غ ثُٔؼِٓٞجس ثُخجفز دضؼشك ٛز ٙثُقجالس ٝكققٜج ٓٝغجسٛج ثُغش٣شٝ ،١رُي ُضٞك٤ش ثُٔؼِٓٞجس
ثُالصٓز ُض٘ل٤ز أًغش أٗؾطز ثُضتٛخ ٝثالعضؾجدز ثُذ٤ُٝز كؼجُ٤ز.

بعد اكتشاف أونً حاالث اإلطابت بفاَزوص كىرووا انجدَد فٍ انىالَاث انمتحدة ..هكذا تحمٍ وفسك فٍ مزاكش انزعاَت انظحُت
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