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 المحتويات: 
 الفئة المستهدفة. •

 الغرض من هذا الدليل.  •

 مقدمة تعريفية عن المرض.  •

 الصحية الواجب اتخاذها. واالشتراطاترشادات اإل •

 المراجع.  •

 :الغرض من هذا الدليل: 
، ومع وجود حاالت ايجابية في المملكة العربية عالميا    ١٩-مع ازدياد الحاالت االيجابية باإلصابة بمرض كوفيد

السعودية، تم عمل هذا الدليل لتوعية العاملين في محالت بيع الحيوانات والعيادات البيطرية حول فيروس 

الوقاية منه والحد من انتشاره. وبالرغم من أنه في بعض الحاالت تم تسجيل انتقال  طرق أو ١٩-كوفيد

. إال أنها حاالت نادرة وتحتاج المزيد من الدراسات العلمية إلثبات ذلك علميا   ان،للحيوالفيروس من اإلنسان 

رشادات الصحية في الدليل للوقاية من لذلك يجب على العاملين في مجال الحيوانات أو تربيتها اتباع اإل

 هذا المرض.

 الفئة المستهدفة من هذا الدليل:
وما بأنواعها بيع الحيوانات أماكن وتشمل يستهدف هذا الدليل العاملين في مجال تربية وبيع الحيوانات 

 في حكمها. 

 تعريفات: 

 :COVID-19مقدمة تعريفية عن فيروس كورونا المستجد 

ا  (RNA) فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من فيروسات الحمض النووي الريبي تتراوح التي تسبب أمراض 

 (MERS-CoV) من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األكثر حدة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية

وعلى الرغم من أنه تم تسجيل معظم الحاالت  (SARS-CoV) ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة

 إلى أغلب الدول حول العالم.  امتد (COVID-19) مبدئيا في جمهورية الصين، إال أن فيروس كورونا المستجد

 أعراض اإلصابة

ا إلى التهاب رئوي.  من أبرز أعراض اإلصابة: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور األعراض أحيان 

ا  وقد تسبب العدوى مضاعفات حادة وقد يحتاج المريض إلى رعاية في المستشفى خاصة لمن يعانون ضعف 

ا مزمنة، وكبار  في الجهاز المناعي، أو أمرا فيروس كرونا   مع العلم بأن معظم األشخاص المصابين بـ  السن، ض 

 .يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها المستجد

 

 

 



 

 

Page 2 of 6 April 2020  دليل اإلرشادات واالشتراطات الصحية للعاملين في مجال تربية الحيوانات 

 

  (COVID-19)كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد 

المصابة بالمرض، بالسعال أو الزفير فإنه يقوم بإطالق قطرات من السوائل   ١٩- عندما يقوم الشخص المصاب بكوفيد

وتقوم تلك القطرات المصاحبة لذلك بالسقوط على األسطح واألشياء القريبة منه مثل المكاتب أو الطاوالت أو 

 .الهواتف

 ومن ثم ينتقل المرض عن طريق لمس األشخاص لتلك األسطح الملوثة ثم لمس العين أو الفم.

عد متر واحد أو مترين من الشخص المصاب بمرض  كذلك من الممكن انتقال المرض إذا كان الشخص يقف على ب

 .وذلك عن طريق المخالطة المباشرة من خالل الرذاذ المتطاير من هؤالء المصابين ١٩- كوفيد

 اإلرشادات واالشتراطات الصحية الواجب التقيد من قبل العاملين: 

نواع المخاطر الصحية، تحقيقا لمفهوم األمن الصحي، يجب رفع الجاهزية واالستجابة الكاملة لجميع أ

(عند حدوث  ١٩-وتطبيق خطة طوارئ الصحة العامة الحتواء خطر اإلصابة بفيروس كورنا المستجد )كوفيد

أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة ال سمح الله بين العاملين في مجاالت بيع الحيوانات وتربيتها، ويجب مشاركة 

ومكافحتها مراض لوقاية من األالوطني لمركز الوالعديد من الجهات ذات العالقة ومنها وزارة الصحة 

وتشمل   ١٩-)وقاية( على تنفيذ اإلجراءات االحترازية التي تساهم في السيطرة على انتشار مرض كوفيد

هذه االشتراطات واإلرشادات ما يتعلق بالترصد الوبائي ، التوعية والتثقيف ، وحماية العاملين في هذا 

 المجال كما يلي: 

 

 الوبائي: واشتراطات الترصد إرشادات-١

لديها ارتفاع في الحرارة أو أعراض تنفسية ويشتبه   والتييجب اإلبالغ عن الحاالت بين العاملين  •

رشادي لمرض كورونا المستجد حسب المعايير المعتمدة في الدليل اإل  ١٩-بإصابتها بفيروس كوفيد

لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل   ٩٣٧فورا  على    واالتصالوتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة  

 الحالة للمستشفى. 

مع وزارة الصحة في عملية رصد الحاالت المخالطة لحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق يجب التعاون  •

 رشادي للعزل الصحي.إجراءات الحجر الصحي عليها حسب الدليل اإل

بين   ١٩-في حالة رصد حالة مؤكدة بمرض كوفيدوزارة البيئة والمياه والزراعة يجب إبالغ وزارة  •

على الرقم  جراءات الالزمةعينات منها واتخاذ اإل خذأالعاملين وذلك من أجل فحص الحيوانات و

 .8002470000المجاني لطوارئ الثروة الحيوانية 

 

 بالتوعية والتثقيف الصحي:لق . إرشادات واشتراطات تتع٢

طريق وسائل التواصل الداخلي بين   التوعوية عنتوعية العاملين من خالل نشر الرسائل  تتم  يجب أن   •

أهمية االعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة ومحاربة اإلشاعات  مختلفة معالعاملين وبلغات 

والمعلومات الخاطئة )المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من األمراض 

 ومكافحتها(.

 مرض ووسائل انتقاله وخطورته.يجب ان يتم توعية العاملين عن أعراض ال •

توعية العاملين عن ضرورة اإلبالغ عن ظهور أي أعراض تنفسية أو ارتفاع حرارة لديهم وذلك  •

 . ٩٣٧باالتصال بالرقم 

يجب حث العاملين على غسل األيدي وتجنب لمس العينين واألنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم  •

 صحية.على االهتمام بالعناية الشخصية والرعاية ال



 

 

Page 3 of 6 April 2020  دليل اإلرشادات واالشتراطات الصحية للعاملين في مجال تربية الحيوانات 

 

 نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي بطريقة صحيحة بين العاملين. •

استخدام المناديل الورقية ، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع اتباع آداب العطاس والسعال ) •

المخصصة والمغلقة بشكل محكم وال  في حاويات النفايات والتخلص منها بأسرع وقت ممكن

 . ة إليهايمكن وصول الحيوانات الضال

في   توعية العاملين باإلجراءات االحترازية تجاه الحيوانات في حال ظهور أي أعراض تنفسية  •

 للحيوانات.حالة مشتبه أو مؤكدة بالعاملين المخالطين لمصاحبة الحيوانات 

 

العاملين من مخاطر اإلصابة  بحماية المتعلقة واالشتراطات اإلرشادات .٣

 وذلك عن طريق التالي:( ١٩-بفيروس كورونا المستجد)كوفيد

 الحلق(عدم تمكين أي عامل لديه اعراض مشابهه لإلنفلونزا )سخونة، سعال، سيالن األنف، احتقان   •

 وشفاءهيتم فحصه لمرض كورونا المستجد    حتى  هعزلمن العمل في بيع أو تربية الحيوانات ويجب  

المخصص لمرض   رشاديالدليل اإلعلى    وبناء  وخلوه من األعراض حسب تقرير الطبيب المعالج    تماما  

 كورونا المستجد.

لمعتمدة من الجهات بالمطهرات ا يجب تنظيف محل الحيوانات وتطهيره مرتين على األقل يوميا   •

 المختصة.

قفاص بشكل مستمر و األأيجب التخلص الصحي من مخلفات الحيوانات الموجودة بالحظائر  •

 سهال . وبخاصة في حال حدوث حاالت اإل

لحماية العاملين من مخاطر انتقال االمراض التنفسية يجب ان يكون محل الحيوانات ذو تهوية جيدة   •

 بسبب الحيوانات الموجودة.جهاد الجهاز التنفسي إو أو الحساسية أالمختلفة 

يجب أن يتم إقفال محالت بيع الحيوانات في حال تسجيل حالة مؤكدة بين العاملين ومنع مزاولتها  •

البيئة ألي أنشطة حتى يتم التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى عن طريق الحيوانات من قبل وزارة  

 والجهات المختصة.والمياه والزراعة 

المطهرات الموصى بها من قبل  خدامباستالتطهير الفوري للمحل الذي سجلت فيه اإلصابة  •

 الجهات المختصة .

 مثل مدخل المحل ومنطقة المحاسب  ن يتم توزيع مطهرات األيدي ووضعها في أماكن بارزةأيجب   •

التأكد من توفر صابون األيدي في دورات المياه وفي مناطق التجمع وأن يكون المطهر يجب و

 .العامة للغذاء والدواء  هيئةومرخصا  من المن الكحول  %60-80يحتوي 

 والكماماتوأدوات السالمة والحماية والتي تشمل القفازات  العاملين بوسائليجب تزويد  •

 وتدريبهم على ارتدائها بشكل صحيح.

عند التعامل مع الحيوانات والتخلص منها  والقفازات قبللبس الكمامات  املينيجب على الع •

 لم يتوفر الماء والصابون.اليدين أو تطهيرها إذا  وغسل االنتهاء
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التأكيد على االهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة  •

و تعقيم اليدين بمعقم معتمد لمدة ال تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء أعلى األقل،  

 والصابون.

ضل لبس الكمامة والقفازات عند التعامل ويف التقليل من التواصل الشخصي مع العمالءيجب  •

  عند عملية المحاسبة.  بالتباعد االجتماعي معهم وااللتزام

عن بقية الحيوانات بأي اعراض تنفسية خارج محل الحيوانات بعيدا   المصابةيجب عزل الحيوانات  •

 شفاءها.العاملين واتخاذ اإلجراءات االحترازية عند التعامل معها حتى  وعن

مالكي الحيوانات قبل قبول أي حيوان لإليواء المؤقت وتجنب  التنفسية لدى السؤال عن األعراض  •

 .الحيوانات المصابة بأي مرض قبول

 

 

 

:المراجع  

1. https://covid19.cdc.gov.sa/ar 

2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/veterinarians.html 

3. https://www.wormsandgermsblog.com/files/2008/04/CCAR-Guidelines-Final2.pdf   

4. http://www.nasphv.org/Documents/VeterinaryStandardPrecautions.pdf 
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