تعليمات ضبط العدوى والتعامل مع مرض كوفيد١٩-
في ج ـ ـ ـ ـامع ـ ـ ـ ـة العلـ ـ ـ ـ ـوم والتكنـ ـ ـ ـولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا األردني ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تهدف هذه التعليمات للحفاظ على سالمة موظفي وطالب وزوار جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في مختلف مواقعها من
خالل إجراءات معيارية مستندة إلى املراجع العلمية املعتمدة كمنظمة الصحة العاملية ،ومتوافقة مع التعليمات الصادرة عن
املراجع املعنية في اململكة األردنية الهاشمية وموجهة للتعامل مع خصوصية الجامعة وموص ى بها من لجنة ضبط العدوى في
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
تنصح اللجنة جميع العاملين في الجامعة والطلبة باملحافظة على هذه اإلجراءات خارج وداخل الجامعة وطوال الوقت.
❐تعريفات:
 الحاالت املستهدفة بهذه الخطة :الحاالت املؤكدة والحاالت املشتبهة والحاالت املخالطة:

ً
إيجابيا.
 الحاالت املؤكدة :هي الحالة التي تعاني من األعراض آو ما قبل األعراض وكان فحص الـ ( )PCRللفايروس
 الحاالت املشتبهة :كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه.
 الحاالت املخالطة :يعرف املخالطون انهم جميع األفراد املرتبطين ببعض نشاطات الحالة املؤكدة وقد يكونون:
 .1أفراد العائلة.
 .2أصدقاء.
 .3كوادر صحية.
 االتصال الوثيقُ :ي َّ
عرف االتصال الوثيق بدون استخدام قناع الوجه بأنه في نطاق مترا ونصف ملدة ال تقل عن  ١٥دقيقة.
ً
ً
أ .املخالط اللصيق :يعتبر املخالط للمصاب مخالطا لصيقا في حال كانت املخالطة ملدة تتجاوز  15دقيقة ،وضمن مسافة أقل من
متر ونصف ودون استخدام الكمامة.
ً
معديا كما يلي:
ب .الفترة الزمنية :تحدد الفترة الزمنية التي يمكن خاللها أن يكون املصاب بفيروس  COVID-19املؤكد
 .١بالنسبة لألفراد اللذين ظهرت عليهم األعراض ،فترة العدوى هي خالل اليومين السابقين لظهور األعراض وتستمر حتى انتهاء فترة
عزل املريض.
ً
 .2بالنسبة لألفراد الذين لم تظهر عليهم أعراض مطلقا ،فترة العدوى هي اليومين السابقين إلجراء الفحص وتستمر حتى انتهاء فترة
عزل املريض.
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األساس العلمي:
تعتمد هذه التعليمات في أساسها العلمي على املمارسات الثالثة التالية والتي أثبتت الدراسات املتتابعة أثرها األكيد والفعال في كسر سلسلة
العدوى ملرض كوفيد:١٩-
 التقيد بالتباعد الجسدي (متر ونصف على األقل).
 االلتزام بلبس الكمامة في جميع األوقات.
 االلتزام بغسل اليدين (املاء والصابون) أو نظافتها (دلك اليدين باملطهرات املحتوية على الكحول) خاصة بعد املصافحة لآلخرين أو
مالمسة األسطح.

اإلجراءات املتبعة في حال تشخيص أحد العاملين في الجامعة باإلصابة بمرض كورونا:
أ .الحاالت املؤكدة لإلصابة وبدون أعراض او أعراض خفيفة :يلتزم املوظف الحجر املنزلي من تاريخ سحب العينة وملدة  10أيام ،ثم يعود
الى العمل مباشرة ودن إعادة الفحص املخبري.
ً
ب .الحاالت املؤكدة وبأعراض خفيفة أو متوسطة ال تستدعي الدخول إلى املستشفى :يلتزم املوظف الحجر املنزلي ملدة  ١3يوما ،على أن
تكون آخر  3أيام بدون أعراض .وفي حال بقاء األعراض يراجع املركز الصحي للفحص الطبي وتمديد الحجر ملدة  3أيام فقط بعد
موافقة الطبيب .وال تتم إعادة الفحص املخبري قبل العودة.

اإلجراءات املتبعة عند ثبوت املخالطة لحاالت مؤكدة اإلصابة:
 في حال مخالطة أحد من كوادر الجامعة أو طلبتها لحالة مؤكدة اإلصابة فيجب عليه اتباع التالي: -١االلتزام التام بتعليمات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامة بشكل صحيح.
 -2التوجه إلى املركز الصحي أو العيادة الصحية داخل الجامعة (أو مستشفى امللك املؤسس في غير ساعات الدوام) وتسجيل االسم
مباشرة.
 -3يتم تقييم املخالط وأخذ عينة  PCRويسمح له باملغادرة لحين صدور النتائج خالل  24ساعة.
 -4في حال ظهور نتيجة إيجابية يتم تطبيق تعليمات الحاالت املصابة.
ً
 -٥في حال ظهور النتيجة سلبية يعود املوظف الى عمله فورا ويتم إعادة الفحص في اليوم الخامس واليوم الحادي عشر ويبقى
ً
املوظف أثناء ذلك على رأس عمله وملتزما كغيره باشتراطات الوقاية الصحية.
 -6في حال ظهور أعراض على الشخص املخالط بعد ظهور نتيجة سلبية ،يتم مراجعة املركز الصحي أو العيادة الطبية (أو مستشفى
امللك املؤسس في غير ساعات الدوام) لتوثق األعراض وإعادة الفحص إن ألزم.
** يعامل الطلبة في الكليات الطبية في املرحلة السريرية معاملة العاملين في الجامعة.
ً
** بالنسبة لإلشعارات الواردة من تطبيق أمان ،يرجى التبليغ عنها وسيتم التعامل معها حالة بحاله.
** في حاالت اإلصابة او املخالطة اللصيقة واالشتباه باإلصابة ،يتم ارسال نموذج الفحص للمسؤول املباشر
وذلك ملخاطبة املوارد البشرية واعتماد اإلجراء الالزم.
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إجراءات التعامل مع الحاالت املشتبه بإصابتها أو املثبت اصابتها بفيروس الكورونا املستجد ( )COVID-19داخل املركز
الصحي أو العيادة الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية).
يج ـ ــب تطبي ـ ــق احتياطـ ـ ـات ض ـ ــبط الع ـ ــدوى ع ـ ــن طري ـ ــق ال ـ ــرذاذ وال ـ ــتالمس وارت ـ ــداء النظ ـ ــارات الواقي ـ ــة باإلض ـ ــافة إل ـ ــى االحتياط ـ ــات القياس ـ ــية
( )Stander precautionsعن ـ ــد التعامـ ـ ــل مـ ـ ــع الحـ ـ ــاالت املشـ ـ ــت هة أو املؤك ـ ــدة إصـ ـ ــابتها بفيـ ـ ــروس الكورونـ ـ ــا املسـ ـ ــتجد ( )COVID-19وعلـ ـ ــى
النحو التالي:
أ .البدء بتطبيق هذه االحتياطات عند أول نقطه لرعاية املرض ى في غرف تصنيف املرض ى ذوي األعراض التنفسية ) (Triageعند
املداخل (املركز الصحي والعيادة الطبية في الجامعة) الكتشاف الحاالت املشت هة.
ب .املرض ى /عزل املرض ى:
 .1يجب على الكادر الصحي حال دخول غرفة املريض أو محيطه أو التواجد ملسافة متر أو أقل وااللتزام بما يلي:
أ .ارتداء كمامة  N٩٥وارتداء النظارة الواقية أو غطاء الوجه (.)Face-Shield
ب .ارتداء مئزره ذات أكمام طويلة وارتداء القفازات.
ت .االمتناع عن ملس العين واألنف والفم باأليدي أو بالقفازات امللوثة.
ث .االلتزام بغسل اليدين باملاء والصابون أو املطهرات املتوفرة قبل وبعد مالمسة املريض ومحيطه وبعد خلع وسائل الوقاية
الشخصية.
ت .التخلص من النفايات والتعامل مع البياضات وأدوات األكل والشرب للمريض:
 .1النفايات الناجمة عن غرفة العزل يجب جمعها في كيس خاص لونه احمر.
 .2عند تلوث الجزء الخارجي من الكيس الخاص بالنفايات يجب استخدام كيس آخر يوضع بداخله ()Double Bag
 .3فضالت املريض السائلة والصلبة يتم التخلص منها في مياه املجاري.
 .4غسل اليدين بعد التخلص من الفضالت.
 .5وضع املالبس والشراشف املتسخة في كيس املصبغة من اللون األحمر في غرفة العزل.
 .6غسل املالبس والشراشف حسب الطريقة الروتينية في الغسالة الخاصة بالعزل التي تستخدمها املؤسسة.
 .7إن استخدام املاء الساخن ومستحضرات التنظيف املستخدمة في الغساالت يعتبر كافيا لتطهيرها
ً
(يفضل درجة حرارة 70م) وفي حال عدم توفرها فان استخدام املاء الساخن (درجة  70م) واملنظفات يعتبر كافيا لتطهيرها ويجب
استخدام قفازات شديدة التحمل عند تنظيفها.
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ث .جمع ونقل العينات املخبرية:
 .1يجب اعتبار جميع العينات بأنها مصادر محتملة للعدوى ويجب على الكادر الصحي الذي يقوم بجمع أو نقل العينات تطبيق
اإلحتياطات القياسية لضبط العدوى.
 .2يجب التأكيد على ارتداء وسائل الوقاية الشخصية املناسبة عند جمع العينة.
 .3وضع العينة في وعاء بالستيكي غير قابل للتسريب يتم إغالقه وختمه بشكل منفصل ومطبوع عليه عالمة تشير أنه خطر بيولوجي
وعليه الصق باسم املريض
 .4التزام املختبر بإجراءات السالمة البيولوجية و متطلبات النقل الخاصة بنقل العينة.
 .5كتابة اسم (املريض) العدوى التنفسية واملعلومات األساسية بوضوح على النموذج املرفق وإبالغ املختبر أن العينة في طريقها إلى
النقل بأقرب وقت .ويقوم املركز الصحي والعيادة الطبية بنقل العينات بشكل يومي في نهاية يوم العمل ليتسنى ملركز األميرة هيا
للتقانات الحيوية إصدار النتائج خالل  24ساعة.
 .6حفظ العينات البلعومية األنفية بثالجة صغيرة قبل نقلها للمختبر.
ج .تعليمات العناية باملريض في املنزل:
 .1عزل املصاب في غرفة منفصلة جيدة التهوية قدر االمكان.
 .2عدم مغادرة املنزل طيلة فترة ظهور األعراض إال باستشارة الطبيب املعالج وابالغ الزوار قبل دخول املنزل بتجنب مخالطة املريض
املباشرة.
 .3يجب غسل اليدين باملاء والصابون أو باستخدام الكحول  %70بعد التعامل والتالمس مع املريض.
 .4استخدام كمامة من قبل مقدم الخدمة وللمريض داخل املنزل ويجب تطبيق آداب العطس والسعال (تغطية االنف والفم
باملناديل الورقية عند العطس والسعال والتخلص منها مباشرة بعد االستخدام في حاوية نفايات لها غطاء ثم غسل اليدين).
 .5تجنب ملس مفرزات املريض وارتداء الكفوف والقناع عند التعامل مع مفرزات املريض.
 .6غسل املالبس والشراشف حسب الطريقة الروتينية وكذلك األكواب واألدوات.
 .7التنظيف اليومي الروتيني لغرفة املريض واألسطح باستخدام املطهرات
 .8مراقبة أو متابعة املخالطين في املنزل ومراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض.
 .9اتبع هذا الرابط للمزيد من التفاصيل:
https://corona.moh.gov.jo/Uploads/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9
%86%D8%B2%D9%84%D9%8A.pdf
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االجراءات العالجية ملرض كورونا املستجد (:)COVID-19
تركز الرعاية السريرية للمرض ى الذين يعانون من ) (COVID-19على التشخيص املبكر والفحص املخبري الفوري وتنفيذ تدابير الوقاية من
العدوى ومكافحته املناسبة؛ توفير رعاية لألعراض ألولئك الذين يعانون من مرض خفيف؛ والعناية الداعمة األمثل ألولئك الذين يعانون من
أعراض شديدة ،بما في ذلك توجيه الرعاية السريرية املؤقتة للمرض ى في املستشفيات وتوجيه الرعاية املنزلية ألولئك الذين يعانون من أعراض
خفيفة قد يعالج في املنزل بمعزل عندما تستهلك طاقات النظام الصحي.
العالج باألكسجين هو التداخل الرئيس ي للمرض ى الذين يعانون من ) (COVID-19الشديد ،ويجب العمل على
تحسين توافر مقياس تأكسج الدم وأنظمة األكسجين الطبية علما بأن معدل الوفيات لدى أولئك الذين يعانون من مرض خطير قد تصل الى
 ،٪٥0وبالتالي فإن تنفيذ تداخالت الرعاية الحرجة مثل التنفس الصناعي تصبح مهمة جدا.

االهداف العامة للخطط العالجية:
 .١التعرف على املرض ى املشتبه إصابتهم ب ( )COVID-19و( )SARIوتصنيفهم عن غيرهم.
 .2التنفيذ الفوري لتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ) (IPCاملناسبة.
 .3العالج الداعم املبكر واملراقبة املستمرة.
 .4جمع العينات للتشخيص املخبري.
 .٥عالج فشل الجهاز التنفس ي نقص األكسجين ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة). (ARDS
 .6عالج الصدمة اإلنتانية ).(Septic Shock
 .7الوقاية من املضاعفات.
 .8عالجات محددة لعالج (.)COVID-19
علما بأن اإلجراءات ( )8-٥ليست من أهداف هذه التعليمات ويتم ذكرها هنا لإلحاطة واملعرفة.

التشخيص املخبري لفيروس ):)COVID-19
أ .آلية التشخيص في األردن:
 .1يتم تشخيص املرض في األردن وذلك عن طريق فحص ( )PCRفي مركز األميرة هيا للتقانات الحيوية ويتطلب الفحص املستوى
الثاني من السالمة البيولوجية ( . )Biosafety level 2ويتم فحص العينة في نفس اليوم وترسل النتائج إلى املعنيين خالل 24
ساعة.
 .2يتم فحص العينات عن طريق فحص ).(Real Time PCR
 .3يجرى فحص ) (Real Time PCRللحالة املشت هة عند الدخول أو قبل مغادرة العيادة إذا كان الحالة املشت هة ال تحقق شروط
الدخول للمستشفى.
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ب .اجراءات جمع العينات:
 .1قبل الدخول إلى غرفة الفحص لسحب العينة يجب التأكد من توفر:
أ .كافة لوازم سحب العينة.
ب .كافة لوازم الوقاية الشخصية.
ت .كافة لوازم التخلص من النفايات الطبية الخطرة.
 .2اإلجراءات:
أ .غسل اليدين بالطريقة الصحيحة.
ب .ارتداء وسائل الوقاية الشخصية.
ت .سحب عينة انفيه -بلعومية حسب الطريقة العلمية الصحيحة في سحب العينات من قبل الطبيب.
ً
ث .وضع العينة في وعاء بالستيكي غير منفذ ) (Leak Proof Containerوإغالقه جيدا وحفظها في الثالجة املخصصة في
الوحدة.
 .3مالحظة :استنادا إلى الفترة املتوقعة للنقل يمكن حفظ العينة كما يلي:
أ .مجمد في (  ) 20 -لعدة أيام.
ب .مجمد في – ( )70ملدة طويلة.
 .4العينة املعتمدة هي مسحة أنفيه بلعوميه.

التعامل مع الحاالت املشتبهة أو املؤكدة:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

يتم التعامل مع الحاالت املشت هة الخفيفة في العيادة الطبية أو املركز الصحي حيث يتم سحب عينة أنفية بلعومية من املريض ويتم
تخريجه إلى البيت ويتم توثيق رقم هاتف للمريض للتواصل معه في حال كانت النتيجة إيجابية.
يتم تحويل الحاالت املشت هة املتوسطة والشديدة إلى مستشفى امللك املؤسس عبد هللا الجامعي في األماكن التي يتم تخصيصها تباعا
وحسب الحالة الوبائية لغاية تأكيدها أو نفيها.
الحاالت املؤكدة الخفيفة التي ال تحتاج إلى رعاية طبية ترسل إلى العزل املنزلي.
يتم تطبيق البروتوكول العالجي املعتمد في مستشفى امللك املؤسس عبد هللا الجامعي.
الحالة املؤكدة اإلصابة وبدون أعراض او أعراض خفيفة تلتزم الحجر املنزلي من تاريخ سحب العينة وملدة  ١0أيام ثم العودة الى العمل
مباشرة.
ً
الحاالت املؤكدة وبأعراض متوسطة ال تستدعي الدخول الى املستشفى ،يتم حجرها منزليا ملدة  ١3يوما وتعود للعمل مباشرة بعدها في
حال اختفت األعراض خالل اخر  3أيام .وفي حال بقاء األعراض يراجع املركز الصحي للفحص الطبي وتمديد الحجر ملدة  3ايام بعد
موافقة الطبيب.
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الحاالت املخالطة لحاالت مؤكدة اإلصابة:
في حال مخالطة أحد كوادر الجامعة او طلبتها لحالة مؤكدة اإلصابة فيجب عليه اتباع التالي:
 .١االلتزام التام بتعليمات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامة بشكل صحيح.
 .2التوجه إلى املركز الصحي او العيادة الصحية داخل الجامعة (أو مستشفى امللك املؤسس في غير ساعات الدوام) وتسجيل االسم
مباشرة.
 .3يتم تقييم املخالط واخذ العينة من املخالط ويسمح له باملغادرة لحين صدور النتائج خالل  24ساعة.
 .4في حال ظهور نتيجة إيجابية يتم تطبيق تعليمات الحاالت املصابة.
ً
 .٥في حال ظهور النتيجة سلبية يعود املوظف إلى عمله فورا ويتم إعادة الفحص في اليوم الخامس واليوم الحادي عشر ويبقى املوظف
أثناء ذلك على رأس عمله وملتزما كغيره باشتراطات الوقاية الصحية.
 .6في حال ظهور أعراض على الشخص املخالط بعد ان أتكون النتيجة سلبية ،يتم مراجعة املركز الصحي او العيادة الطبية (أو مستشفى
امللك املؤسس في غير ساعات الدوام) للتوثق من األعراض واعادة الفحص إن لزم.

البنية التحتية واألجهزة واألدوية املطلوب توفيرها:
أ .توفير جميع مستلزمات الوقاية الشخصية (املناديل الورقية ،واملنظفات واملطهرات ،الكمامات الجراحية ،أقنعة  ،N95مئزره ذات
أكمام طويلة ،النظارات الواقية ،القفازات).
ب .الكواشف الخاصة بفحص (.)PCR
ت .األكياس الحافظة الخاصة بنقل العينات وأوعية مبردة خاصة بنقل العينات.

7
F6GMPlan15

:التعليمات الواجب اتباعها من اطباء املركزالصحي والعيادة الطبية في الجامعة
Algorithm for diagnosis and disposition of suspected COVID-19 patients

Yes
Does the Patient have cough
or any 2 of the following?
 Sore throat
 Runny nose or coryza
 Any sign of respiratory
distress (Tachypnea (for
age), retractions, grunting,
hypoxia, cyanosis, flaring
of ala nasi)
 Nausea or vomiting
 Diarrhea
 Weakness, fatigue,
myalgia or decrease in
activity
 Change in mental status

No

Does the
patient
have fever?

Treat as nonCOVID-19

Yes
Suspected
COVID-19






No

Yes




Does the patient need
admission?


Yes

Respiratory reasons:
o Hypoxia
o Any sign of
respiratory distress
(Tachypnea (for Any
patient admitted with
Severe Acute
Respiratory Illness
(SARI) should be tested

Refer to KAUH

for COVID-19 age),





retractions,
grunting, hypoxia,
cyanosis, flaring of
ala nasi)
Ill-looking: change in mental
status or decrease cap refill,
hypotension
Non-respiratory reasons:
like dehydration, electrolyte
imbalance etc., as decided
by the treating staff
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Does the patient have any 3
of the following?

No



No

Cough
Sore throat
Runny nose or coryza
Any sign of respiratory
distress (Tachypnea (for
age), retractions,
grunting, hypoxia,
cyanosis, flaring of ala
nasi)
Nausea or vomiting
Diarrhea
Weakness, fatigue,
myalgia or decrease in
activity
Change in in mental

Test for
COVID-19 and
DC home with
instruction

