السياسة الصحية لتفادي جائحة كوفيد 19-ووباء الكوليرا في ملتقى "خبز ونت"
النسخة األولى
المناسبة :ملتقى
قاعة المؤتمرAntwork :
التواريخ 17-15 :تشرين الثاني/نوفمبر 2022
بقلم :غنوة الحايك ،ماجستير في الصحة العامة  -التاريخ 22 :تشرين األول/أكتوبر – 2022

توضيح :تهدف "سمكس" من خالل هذه السياسة الصحية إلى توفير جميع المعلومات حول المخاطر
الصحية واإلجراءات االحتياطية التي ينبغي مراعاتها من قبل المشاركين/ات في ملتقى "خبز ونت"
في بيروت.
ستقدم "سمكس" المساعدة قدر اإلمكان من أجل ضمان بيئة صحية للمشاركين/ات في ملتقى "خبز
ونت".
ال تتح ّمل "سمكس" مسؤولية صحة المشاركين/ات ،فهم المسؤولون أوال ً عن المحافظة على
ص ّحتهم/ن عن طريق اتّخاذ كافة االحتياطات الالزمة تبعا ً لظروفهم الصحية.

الغاية:
تتّخذ ّ
منظمة "سمكس" كافة الخطوات المعقولة لحماية المشاركين/ات في ملتقى "خبز ونت" من أي
ضرر ،سواء كان جسديا ً أو نفسياً .ويشمل ذلك إطالع المشاركين/ات على الح ّد األدنى من
اإلجراءات الوقائية التي يجب اعتمادها للوقاية من فيروس كورونا ووباء الكوليرا خالل ملتقى "خبز
ونت" وأثناء وجودهم/ن في لبنان بشك ٍل عام ،كما هو موضح في السياستَيْن أدناه .يحاكي النهج
ال ُمعت َمد في هذه السياسة أحدث التوصيات العالمية التي تتّبعها أيضا ً وزارة الصحة العامة اللبنانية
ومنظمة الصحة العالمية.
النطاق:
تنطبق هذه السياسة المتعلّقة بالتدابير الخاصة بمكافحة جائحة كوفيد 19-ووباء الكوليرا على جميع
المشاركين/ات (حضورياً) في ملتقى "خبز ونت".
تحديث عن حالة جائحة كوفيد - 19-التاريخ 22 :تشرين األول/أكتوبر 2022
التعريف :ينتج مرض فيروس كورونا  2019عن عدوى بالمتالزمة التنفسية الحادّة الوخيمة أو
فيروس كورونا-سارس.2-
استقر عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا حول العالم في اآلونة األخيرة،
على مستوى العالم:1
ّ
ولكن ث ّمة زيادة في عدد الحاالت المبلّغ عنها في الكثير من البلدان .في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،شهدت ليبيا والسودان زيادة ً بنسبة  %50في الحاالت خالل األيام السبعة الماضية ،فيما
متحور ثانوي
شهدت مصر والمغرب وتونس ارتفاعا ً بنسبة  10إلى  %30في الحاالت .وهناك
ّ
التحور،
المتحور الشديد
جديد لفيروس كورونا من ساللة أوميكرون الشديدة العدوى .يتجنّب هذا
ّ
ّ

1

https://covid19.who.int/#:~:text=Globally%2C%20as%20of%207%3A26pm,vaccine%20doses%20have%20been%20
administered.

والمعروف باسم “إكس إكس بي”  ،XXBاألجسام المضادة المستخدمة في العالجات األحادية
النسيلة ،األمر الذي قد يجعل مجموعة كاملة من العالجات الخاصة بفيروس كورونا غير فعّالة.
س ّجل ما مجموعه 672
لبنان :2خالل األسبوع الذي ينتهي في  19تشرين األول/أكتوبر ُ ،2022
إصابة و 7وفيّات .أما المتوسّط اليومي حاليا ً فيبلغ  96حالة وعدد اإلصابات آخذ في االستقرار .كما
سط معدّل الحاالت اإليجابية المحلية  ،%6.3علما ً ّ
أن عدد الفحوصات قد انخفض في
يبلغ متو ّ
األسابيع األخيرة ،ما يعني أ ّن عدد الحاالت غير المرصودة قد يكون مرتفعاً.
هذا وتبلغ التغطية اإلجمالية للقاحات ( %44.2أي أق ّل من النسبة الموصى بها لتحقيق المناعة
الجماعية).
3
لم يبدأ بعد موسم اإلنفلونزا في لبنان (أواخر تشرين الثاني/نوفمبر لغاية نيسان/أبريل)  ،لذا قد تكون
الحاالت الشبيهة باإلنفلونزا هي بالفعل إصابات بفيروس كورونا.
تحديث عن تف ّ
شي الكوليرا  -التاريخ 22 :تشرين األول/أكتوبر 2022
ض َّمة ال ُكوليري ّة من
ي قد يهدّد الحياة ،تتسبّب فيه بكتيريا ال َّ
ي مائ ّ
تعريف :الكوليرا هي مرض إسهال ّ
النمط المصلي  1Oو.139O
على مستوى العالم :ارتفعت حاالت اإلصابة بالكوليرا في العام  ،2022بسبب النزاعات المستمرة
والفقر وضعف البنية التحتية للصرف الصحي في الكثير من األماكن ،حيث أُب ِلغ عن حاالت لتفشّي
ص َد تف ّ
شي
المرض في  29بلدا ً .4عادةً ،يُبلّغ أق ّل من  20بلدا ً عن تفشي المرض خالل السنة .وقد ُر ِ
الكوليرا في أفغانستان وبنغالديش وبنين والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والهند
والعراق وهايتي وكينيا ولبنان ومالوي وموزمبيق ونيبال ونيجيريا وباكستان وسوريا وجنوب
السودان والصومال وتنزانيا ،اليمن وزامبيا ،من بين  56بلدا ً آخر .65حالياً ،ث ّمة نقص في لقاحات
الكوليرا ،ونظرا ً إلى بروز الكثير من موجات التفشي ،أوعزت منظمة الصحة العالمية بتعليق نظام
المكون من جرعتين مؤقتا ً في حمالت االستجابة لتفشي الكوليرا ،واالكتفاء بجرعة
التلقيح ال ُمعت َمد
ّ
واحدة بدالً من ذلك .سيسمح هذا التغيير في االستراتيجية باستخدام الجرعات في المزيد من البلدان،
ارتفاع غير مسبوق في تف ّ
شي مرض الكوليرا حول العالم.
في ظ ّل
ٍ
2

https://www.linkedin.com/posts/who-lebanon_check-out-our-weekly-health-brief-with-the-activity6989197264032251904-IozC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
3
Assaf-Casals, A., Saleh, Z., Khafaja, S., Fayad, D., Ezzeddine, H., Saleh, M., ... & Dbaibo, G. S. (2020). The
burden of laboratory-confirmed influenza infection in Lebanon between 2008 and 2016: a single tertiary care center
experience. BMC infectious diseases, 20(1), 1-15.
4

https://www.who.int/news/item/19-10-2022-shortage-of-cholera-vaccines-leads-to-temporarysuspension-of-two-dose-strategy--as-cases-rise-worldwide
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9359765/
https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/cholera/surveillance-and-disease-data/cholera-monthly
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لبنان :7يطوي لبنان حاليا ً اليوم السادس عشر على تف ّ
شي الكوليرا ،والذي أُع ِلن عنه بعد  6أسابيع من
ظهور حالة كوليرا في سوريا ،بعدما كانت آخر إصابة بالكوليرا مس ّجلة في لبنان عام  .1993ت ّم
تأكيد حوالى  220إصابة و 5وفيات ،وغالبية الحاالت تُس ّجل في مستوطنات الخيام غير الرسمية
ّ
ويتوزع نصف الحاالت ( )52%بين األطفال دون ّ
سن  .14حالياً،
وفي المناطق المحيطة بها،
دخلَت  %28من الحاالت إلى
 %72من الحاالت لم
تستدع رعاية متقدّمة في المستشفى ،فيما أ ُ ِ
ِ
المستشفى.
أما المناطق حيث عدد اإلصابات األكبر فهي :عكار ،والمنية-الضنية ،وطرابلس ،وبعلبك،
وكسروان ،وزحلة ،وزغرتا ،وبعبدا.
الخطوط الساخنة الرئيسية وفقا ً للموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة:
● الخط الساخن لفيروس كورونا والكوليرا1787 :
● الخط الساخن لدخول المرضى إلى المستشفيات832700/01 :
● استمارة التسجيل ألخذ اللقاح المضاد لفيروس كوروناcovax.moph.gov.lb :
● الخط الساخن للقاح فيروس كورونا1214 :
تدابير الصحة والسالمة الخاصة بفيروس كورونا
المبادئ األساسية:
تجنّب األماكن الثالثة التالية :األماكن المغلقة أو المزدحمة أو التي يقترب فيها األشخاص من بعضهم
البعض.
التباعد :وفقا ً لمنظمة الصحة العالمية ،8يجب اتّخاذ مسافة ال تق ّل عن متر واحد من اآلخرين ،حتى لو
لم تظهر عليهم أعراض المرض ،وذلك تجنّبوا الحشود واالقتراب من اآلخرين عن كثب.
التهوئة :يزداد خطر اإلصابة بفيروس كورونا في األماكن المزدحمة والتي ال تتمتّع بتهوئة جيّدة،
حيث يقضي المصابون فترات طويلة من الوقت على مقربة شديدة من اآلخرين .في األماكن المغلقة،
افتحوا النوافذ لزيادة التهوئة الطبيعية في الداخل وش ّجعوا الناس على ارتداء الك ّمامة.9
ممارسات النظافة الص ّحية:

7

https://www.linkedin.com/posts/who-lebanon_check-out-our-weekly-health-brief-with-the-activity6989197264032251904-IozC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Ditto
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●
●
●
●

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون ،وال سيّما بعد لمس األبواب أو عند الوصول إلى
القاعة.
الحرص على السعال والعطس في المرفق لمنع الرذاذ من تلويث الهواء واألسطح المحيطة.
سنعمل على تطهير أماكن االجتماعات يومياً.
يمكن العثور على الرسوم البيانية لممارسات النظافة الص ّحية األساسية هنا وهنا .

الحاالت التي تستدعي الحجر الص ّحي :في حال شعر المشاركون بأي أعراض ،فعليهم البقاء في
استمرت األعراض وثبُت َت إصابة
المنزل أو في الفندق واالمتناع عن زيارة قاعة الملتقى .وإذا
ّ
الشخص المعني ،يجب عليه إبالغ فريق "خبز ونت" من دون تأخير لبدء تتبُّع المخا ِلطين.
تشمل األعراض على سبيل المثال ال الحصر:
السعال و/أو العطس
الح ّمى ( 38درجة مئوية أو أكثر) أو الشعور بالحمى/القشعريرة
اإلسهال و/أو القيء
التهاب أو ح ّكة في الحلق
آالم في العضالت أو الجسم
الصداع واإلرهاق (التعب)
سيالن األنف أو انسداده
فقدان حاسة الذوق أو الشم
تغيّر لون أصابع اليدين أو القدمين باإلضافة إلى احمرار أو تهيّج العينين
صعوبة في التنفس أو ضيق التنفس
ألم في الصدر
طفح جلدي
ظهور أي عالمات أخرى لألمراض ال ُمعدية
المعرضين لخطر اإلصابة بالفيروس :وفقا ً لتوصية منظمة الصحة العالمية ،يُع ُّد
حماية األشخاص
ّ
التلقيح الوسيلة األفضل لحماية الذات واآلخرين.
عالوة ً على ذلك ،لضمان الحفاظ على سالمة المشاركين الذين يعانون من حاالت طبية دقيقة ،يُطلَب
من المشاركين الذين يعانون من ظروف خاصة أو الذين يعيشون مع شخص ُمصاب بحالة معيّنة ،أن
يبلغوا منظمة "سمكس" .تشمل الحاالت الخاصة الحمل وداء السكري والسرطان وأمراض القلب
ومشاكل الجهاز التنفسي وبلوغ أكثر من  60عاما ً من العمر؛ وقد ُ
طلبت هذه المعلومات سابقا ً في
استمارة التسجيل.

نقاط محدّدة
النقل
لضمان التباعد في المركبات ،يرجى ارتداء الك ّمامات وفتح النوافذ قدر اإلمكان.
الك ّمامات
يتعيّن على جميع المشاركين ارتداء الك ّمامات أثناء تواجدهم في األماكن المغلقة وعندما يتجاوز عدد
الحضور سعة الغرفة المحدّدة .بالنسبة إلى اللقاءات أو األنشطة في الهواء الطلق ،فإن الك ّمامات
ليست إلزامية .أما خارج هذه الشروط اإللزامية ،يعود للمشاركين شخصيا ً خيار ارتداء الك ّمامة.
السفر
جميع الشروط المتعلّقة بإرشادات وقيود السفر الخاصة بفيروس كورونا ُمقتبسة عن الموقع الرسمي
لالت ّحاد الدولي للنقل الجوي وعن مذكّرات وزارة الصحة العامة.
تتبّع حاالت فيروس كورونا ورصدها
اختبار فيروس كورونا:
يمكن للمشاركين استخدام اختبارات المستضدات الذاتية لمراقبة ص ّحتهم بانتظام في حال شعروا
بالقلق.
ال تُعتبر اختبارات األجسام المضادة (اختبارات السيرولوجيا) دليالً على اإلصابة.
في حال ارتفع عدد اإلصابات ،ستُجرى اختبارات المستضدات الذاتية العشوائية على المشاركين.
سيُت ّخَذ القرار في هذا الشأن في تشرين الثاني/نوفمبر .2022
التتبّع والرصد
فور تأكيد حالة إيجابية بين أي من المشاركين ،ينبغي تتبّعها ورصدها واتّخاذ تدابير محدّدة.
يجب على فريق ملتقى "خبز ونت" الذي يتواصل مع الحالة اإليجابية الحرص على تسجيل
المعلومات التالية واإلبالغ عنها على الفور:
 .1األعراض التي يشعر بها الشخص المصاب ،وتاريخ بدء ظهور األعراض (لتحديد فترة نقل
العدوى) ،والظروف التي أجرى فيها اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ( )PCRفي حال
لم يُظهر أي أعراض.

 .2تحديد ُمخالطي الشخص المصاب لمدة  4أيام قبل بدء ظهور األعراض و/أو األشخاص الذين
يصحلون على نتيجة اختبار إيجابية.
 .aإذا خالط شخص ما مع حالة إيجابية مؤ ّكدة:
 .bفي حال لم تظهر عليه األعراض ،يجب على الحالة المشتبه بها تجنّب األماكن
المزدحمة ،وارتداء الك ّمامة لمدة  10أيام وإجراء اختبار في اليوم الخامس.
 .cإذا ظهرت عليه األعراض ،يجب الحجر لمدة  5أيام واتّباع اإلجراء الوارد في
النقطة .3
 .3الحرص على أن يحجر الشخص نفسه لمدة  5أيام على األق ّل بصرف النظر عن أخذه اللقاح
أم ال وعدد الجرعات .في حال لم تظهر عليه أعراض أو كانت أعراضه تتالشى (من دون
ح ّمى لمدة  24ساعة) ،يجب أن يتبع ذلك ارتداء الك ّمامة لمدة  5أيام عندما يتواجد بالقرب
من اآلخرين للح ّد من خطر إصابة األشخاص الذين يلتقي بهم.
 .4سيقدّم فريق ملتقى "خبز ونت" ،في حدود قدراته ،مزيدا ً من الدعم والمعلومات لألشخاص
المصابين ،بما في ذلك متابعة وضعهم الصحي.
تدابير الصحة والسالمة الخاصة بالكوليرا
تُع ُّد الكوليرا مرضا ً خطيرا ً للغاية يمكن أن يسبّب اإلسهال المائي الحا ّد مع الجفاف الشديد .تستغرق
ملوثة .وتؤثّر
األعراض ما بين  12ساعة و 5أيام لتظهر على الشخص بعد تناوله أغذية أو مياها ً ّ
الكوليرا على كل من األطفال والبالغين ،وقد تؤدّي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم تُعالج .ال
ض َّمة الكُوليريّة ،على الرغم من تواجد البكتيريا في
تظهر أي أعراض على معظم المصابين بال َّ
برازهم لمدة يوم إلى  10أيام بعد اإلصابة بالعدوى ،وهذا يعني أ ّن البكتيريا تعود إلى البيئة المخيطة
م ّما قد يؤدي إلى إصابة أشخاص آخرين.10
المبادئ األساسية:
تتض ّمن تدابير الوقاية من الكوليرا في الغالب توفير المياه النظيفة والصرف الصحي المناسب
لألشخاص الذين ال يمكنهم الوصول إلى الخدمات األساسية ،باإلضافة إلى التحصين بواسطة لقاحات
الكوليرا الفموية.
انتقال الكوليرا:

https://www.who.int/health-topics/cholera#tab=tab_1
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الملوثة
تنتشر الكوليرا عن طريق البراز ثم مالمسة الف ّم ،من خالل استهالك المياه واألغذية
ّ
ي شخص مصاب
بالبكتيريا ،واستهالك الطعام
ّ
الملوث النيء أو غير المطبوخ جيداً ،ومالمسة ي َد ْ
بالكوليرا.11
ممارسات الصحة والوقاية:1312
● غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون قبل الطهي وتناول الطعام وبعد الذهاب إلى المرحاض
● شرب المياه المعبّأة والمعروفة المصدر
● تناول الطعام المطبوخ
● عدم استهالك اللحوم النيئة
● غسل الفواكه والخضروات بالكلور (بطريقة آمنة لالستهالك  -عادة بتركيز نسبته )%25.5
● تطهير المياه المستخدمة للطبخ والشرب واالستخدام الشخصي من خالل غليها لمدة 10
دقائق وإضافة مادة الكلور (بشكل آمن لالستهالك  -عادة ً بتركيز نسبته )%5.25
● الحفاظ على النظافة الص ّحية الشخصية
تلوث مصادر المياه واألغذية
● التخلّص من البراز بطريقة صحية لمنع ّ
تتبّع حاالت الكوليرا ورصدها
األعراض:14
ي (حوالى  1لتر/ساعة)
إسهال مائي حا ّد مع مظهر حليب ّ
الغثيان والقيء
العطش
تشنّجات عضليّة في الساق
القلق أو االنفعال
الجفاف :ذبول الجلد ،انخفاض ضغط الدم ،ضربات قلب سريعة ،جفاف األغشية المخاطية
فحص اإلصابة بالكوليرا :ينبغي على األطباء أخذ عيّنة من البراز أو مسحة من المستقيم وإرسالها
إلى المختبر لرصد بكتيريا الكوليرا.
https://www.unicef.org/lebanon/ar/media/9316/file
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https://www.unicef.org/lebanon/ar/media/9316/file
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https://www.cdc.gov/cholera/general/index.html#:~:text=A%20person%20can%20get%20cholera,of%20s
ewage%20and%20drinking%20water.
14
https://www.cdc.gov/cholera/illness.html

التتبّع والرصد
فور تأكيد اإلصابة بالكوليرا بين أي من المشاركين ،يجب تتبّع الحالة ورصدها مع ات ّخاذ التدابير
المناسبة.
يجب على فريق ملتقى "خبز ونت" الذي يتواصل مع الحالة اإليجابية الحرص على تسجيل
المعلومات أدناه واإلبالغ عنها على الفور:
 .1حجر المصاب والتأ ّكد من توفير طريقة آمنة له للتخلص من برازه
 .2نقل المريض إلى غرفة الطوارئ في حال وجود إسهال حا ّد
 .3غسل جميع المالبس واألغطية واألغراض التي يلمسها المريض وتطهيرها بالمياه النظيفة
والكلور
 .4غسل الي َدين جيدا ً بالماء والكلور عند االختالط بالمريض (مالبسه ،أغراضه)...
 .5تحديد ُمخالطي الشخص ال ُمصاب لمدة  5أيام قبل ظهور األعراض .ومراقبة الحاالت
المشتبه بها وتكرار الخطوات المذكورة أعاله في حال ظهرت األعراض
 .6يقدّم فريق ملتقى "خبز ونت" ،في حدود قدراته ،مزيدا ً من الدعم والمعلومات للمشاركين
ال ُمصابين ،بما في ذلك متابعة لوضعهم الصحي

