الدليل اإلرشادي للوقاية من العدوى التنفسية للعاملين في منافذ المملكة العربية السعودية
❖ تمهـيد..
تتشارك العدوى التنفسية كاإلنفلونزا وفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية والتي ظهرت في الجزيرة
وفيروس كورونا المستجد  2019-nCoVالذي ظهر في جمهورية الصين الشعبية في طريقة اإلنتقال
العربية عام
ووسائل الوقاية ،كما تساهم التدابير الوقائية التالية في تقليل خطر اإلصابة بهذه األمراض.
❖ الفئة المستهدفة من هذا الدليل:
جميع العاملين في المنافذ كموظفي الجوازات والجمارك والشركات المشغلة لوسائل النقل والخدمات األرضية وشركات
الشحن وغيرهم الذين يستلزم عملهم التعامل المباشر مع المسافرين أو أمتعتهم أو الشحنات المستوردة من الخارج.
❖ اإلجراءات الوقائية التي ينصح بإتباعها في منافذ المملكة:
 -1توعية العاملين كافة بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية الالزم اتباعها عن طريق مايلي:
 نشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي لجهات العمل مع أهمية اإلعتماد على المصادر الرسميةللمعلومة (وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها).
 نشر وسائط التوعية كالملصقات والمقاطع التوعوية بوسائل اإلعالن ومناطق التجمع في المنفذ لحث المسافرينوالعاملين على غسل وتطهير األيدي واتباع آداب السعال والعطاس.
 عقد الندوات و الدورات التدريبية التي يقدمها مختصين من مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ أو الشؤون الصحيةبالمنطقة/المحافظة
 توعية العاملين بطريقة التعامل مع الركاب والمسافرين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية: oتجنب التالمس المباشر مع األشخاص وعند الحاجة للتفتيش الشخصي للمسافرين القادميين من الخارج
ينصح بإرتداء كمام تنفسي عادي لمن تتضمن مهامهم مالمسة المسافرين أو أغراضهم الشخصية مع
الحرص على غسل أو تطهير األيدي فور إنتهاء المهمة.
 oغسل اليدين أو تطهيرها بالجل الكحولي بعد إزالة القفاز والكمام.
 oاستخدام الكمام وتبديله إذا أصبح مبتل أو رطب في حال تم التواصل مع المسافرين بشكل مباشر كالحديث
دون وجود حائل.
ر
 oتجنب تناول األطعمة والمشوبات أثناء العمل .
 توعية العاملين بطريقة التعامل مع الشحنات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية والحماية الشخصية عند التعاملمع الشحنات بمختلف أنواعها حيث ترتكز على:
 oلبس القفازات أثناء التعامل معها.
 oتجنب لمس الفم والعين أثناء لبس القفازات.
 oغسل األيدي بعد خلع القفازات بالماء والصابون العادي أو استخدام الجل المطهر بدون ماء.
 oتجنب فتح الشحنات التي يشك أنها تحتوي سوائل أو مواد طيارة أو بودرة قابلة للتطاير ،واستخدام
وسائل أخرى لفحصها.
 توعية العاملين بطريقة التعامل مع المواد الزراعية واألغذية والحيوانات الحية والميتة: oتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات الحية و الميتة وإحالة ذلك إلى المختصين من وزارة البيئة
والزراعة أو هيئة الغذاء والدواء حسب اإلختصاص واللوائح المنظمة لدخول مثل هذه المواد.

 -2توفير مطهرات األيدي والصابون في كافة مناطق المنفذ:
 يتم توزيع مطهرات األيدي والتأكد من توفر صابون األيدي في دورات المياه في مناطق المسافرين والمناطقالخاصة بالعاملين بالمنفذ تحت إشراف مركز المراقبة الصحية بالمنفذ.
 -3تطهير األسطح بشكل روتيني بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة:
 الحرص على تطهير األماكن العامة ودورات المياه التي يرتادها المسافرون مع التركيز على األماكن التي يكثرإحتمالية التالمس فيها كمقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخالفه بشكل دوري.
 -4تدريب العاملين:
 تدريـب العامليـن بالجهـات المقدمـة للخدمـات المختلفـة علـى اسـتخدام أدوات الوقايـة الشـخصية (القفاز الواقيوالكمامة الطبية) خاصـة األشـخاص الذيـن يتواصلـون مـع الـركاب المسـافرين بشكل مباشر.
 التعليــم المســتمر للعامليــن بالمنافــذ لمواكبتهــم للمســتجدات فيمــا يخــص األوضـاع الصحيـة. تدريـب العامليـن علـى اجـراءات تطهيـر وسـائل نقـل المرضـى المشـتبه فيهـم وتطهيـر األدوات والمعـداتوأماكـن تواجـد الحـاالت المشـتبهة فـي المطـارات.
التعامل اآلمن مع المواد الغذائية والزراعية والحيوانية-

تجنب التعامل مع الحيوانات الحية والميتة واحالة ذلك اىل المختصيي من وزارة الزراعة أو هيئة الغذاء والدواء
حسب اإلختصاص واللوائح المنظمة لذلك يف المنفذ.

نتمنى لكم السالمة وفي حال الشعور بأي أعراض ينصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة الطبية وتقديم العالج أو اإلتصال
لمزيد من اإلرشادات
على

