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المطـــــار



شركات الطيران التي تستخدم مطار بيروت إبالغ •
وكافة الدوائر العاملة في المطار اتباع االجراءات 

التالية في حال وجود مريض على متن الطائرة قادم 
من البلدان المذكورة أعاله ويعاني من العوارض 

أو /حرارة مرتفعة، توعك شديد، إسهال و: التالية
استفراغ مع او بدون ظهور نزيف حاد داخلي او 

خارجي

)۱(االجراءات للوقاية من مرض االيبوال في المطارحول    



قسم الحجر الصحي في المطار فورا ومن األفضل أن يكون االبالغ قبل إبالغ •
وصول الطائرة

عزل المريض عن باقي المسافرين وإعطائه مقعدا بجانب مرحاض الطائرة الذي •
يخصص الستعماله الخاص فقط من دون المسافرين اآلخرين 

تغطية أنف وفم المريض بقناع جراحي•
تجنب االحتكاك بالمريض قدر االمكان وتخصيص شخص واحد من طاقم الطائرة •

لالعتناء به وعلى هذا الشخص ارتداء مالبس السالمة الواقية
غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد أي احتكاك مباشر أو غير مباشر مع •

المريض
االحتفاظ بأي فضالت سائلة من المريض وعدم التخلص منها بالطريقة االعتيادية•
بيروتعزل المريض فورا عند الوصول وإبالغ الحجر الصحي في مطار •

) ۲(االجراءات للوقاية من مرض االيبوال في المطارحول 



(۳) االجراءات للوقاية من مرض االيبوال في المطار حول 

متابعة االشخاص الذين كانوا على احتكاك مباشر او غير •
مباشر مع سوائل المريض على متن الرحلة وذلك لمدة ثالثة 

.اسابيع 

تشمل  المتابعة المسافرين الذين كانوا يجلسون على يمين •
ويسار وامام و خلف المريض وامامه ومن طاقم الطائرة 
الذين تولوا انعناية به وكذلك عاملي النظافة الذين قاموا 

بتنظيف الطائرة التي سجلت على متنها حالة مشتبهة 



يعتبر مريضا او مشتبها باالصابة بمرض االيبوال من تنطبق عليه     •
مراجعة التعريف الخاص ببرنامج (المواصفات المذكورة في تعريف الحاالت 

).الرصد الوبائي

من اجل نشر التوعية حول هذا المرض بين المواطنين ال سيما القادمين     •
والمسافرين في المطار من و الى البلدان الوبوءة، يقوم قسم الحجر الصحي 
بتوزيع النشرة االرشادية المرفقة للمسافرين المغادرين و القادمين من هذه 

.الدول

) ٥(االجراءات للوقاية من مرض االيبوال في المطار حول 









المــرافـــــئ



في حال رست السفينة في مرفأ بلد موبوء 
فحص سريري لجميع من يصعد السفينة مع أخذ جراء ا•

الحرارة  ومنع صعود أي شخٍص تظهر عليه عالمات توعك 
.أو حمى

الحد من صعود العاملين على أرض المرفأ إلى السفينة جب ي•
عند اإلضطرار يسمح لهم بالدخول إلى أقل قدر . قدر اإلمكان

ويجب تعقيم الغرف التي تم الدخول إليها . ممكن من األماكن
بمادة الكلور مع ارتداء مالبس السالمة الواقية عند التنظيف 

 والتعقيم 

)۱( االيبوالحول إرشادات السفن لمكافحة مرض 



)تابع(في حال رست السفينة في مرفأ بلد موبوء 

الصعود إلى السفينة يجب أن يغسل العاملون في قبل •
.  لليدينالمرفأ أيديهم بالماء والصابون أو بمطهر 

. والصابوناستعمال الماء الظاهر يجب حال االتساخ في •
ومن األفضل إستعمال حوض معقم لتنظيف األحذية قبل 

الخطوات المذكورة وتكرر جميع . الصعود إلى السفينة
 جديدةفي هذه الفقرة عند كل نوبة عمل 

)۲( االيبوالحول إرشادات السفن لمكافحة مرض 



)تابع(في حال رست السفينة في مرفأ بلد موبوء 

يجب تزويد طاقم السفينة بمعدات الوقاية الشخصية •
. المناسبة والمختومة لتستخدم مرة واحدة خالل كل مناوبة
. ويتم التخلص منها في براميل مخصصة بعد االستعمال

كما يجب استعمال أواني وأدوات وأكواب ذات استعمال 
ثم تزال هذه . واحد ويتم التخلص منها في نفس البراميل

البراميل من قبل الطاقم الذي يدير الرافعات وتسلم إلى 
عاملي المرفأ قبل انطالق السفينة

)۳( االيبوالحول إرشادات السفن لمكافحة مرض 



في حال ظهور عوارض مشتبهة على أحد البحارين أو المسافرين 
ينبغي أن يؤخذ رأى خبير طبي فوراً واالتصال بالميناء المتوجه إليه في •

أقرب وقت ممكن إلعالم العاملين فيه بذلك

وضع المشتبه به في غرفة عزل طبية أو عزله في غرفته مع تخصيص •
هحمام خاص ل

إعطاء معلومات عن المرض وطرق إنتقاله لألفراد المكلفين باالعتناء •
بالمشتبه به والمداومة على غسل اليدين جيدا

)٤( االيبوالحول إرشادات السفن لمكافحة مرض 



في حال ظهور عوارض مشتبهة على أحد البحارين أو المسافرين 
سجل لجميع األفراد الذين يدخلون غرفة المريض لتتم إنشاء •

قاالحمتابعتهم 
معدات الوقاية الشخصية قبل دخول الغرفة للعناية رتداء ا•

، عازلرداء : بالمشتبه به أو تنظيفها، وتتكون هذه المعدات من
.  جراحيةوقفازات ، غطاء لألحذية، حماية للعيون أو قناع للوجه

كميات كبيرة في حال وجود مع إضافة أغطية الساق والمئزر 
كما يجب تغيير القفازات او الرداء . أو اإلفرازات سوائلمن ال

في حال التلوث الواضح باالفرزات او السوائل 

)٥( االيبوالحول إرشادات السفن لمكافحة مرض 



في حال ظهور عوارض مشتبهة على أحد البحارين أو المسافرين 
نبغي نزع معدات الوقاية الشخصية قبل الخروج من الغرفة ي•

كما يجب . العازلة بحذر شديد والتخلص منها كنفايات طبية
) غسلها جيدا بالماء والصابون أو الكحول(أن تنّظف اليدين 
.فورا بعد نزعها 

)٦( االيبوالحول إرشادات السفن لمكافحة مرض 



عند الوصول إلى المرفأ المقصود:
.مغادرتهأن يتفادى البحار االحتكاك بأي عضٍو من طاقم السفينة عند جب ي•

يجب أن يرتدي األشخاص المعنيون بمرافقة المشتبه به إلى خارج السفينة •
معدات الوقاية الشخصية

وعليهم اتباع . يجب متابعة أعضاء الطاقم الذين اختلطوا مع المشتبه به•
يوم من تاريخ آخر احتكاك مع المريض  ۲۱المراقبة الذاتية للحرارة لمدة 

)كقياس درجة الحرارة بانتظام مرتين في اليوم(

الجهاز الطبي في حال ظهرت عليهم اي عوارض مرضية مشتبهة وإبالغ •
 خالل هذه الفترة

)۷( االيبوالإرشادات السفن لمكافحة مرض حول   



:الغرفةتنظيف 
.رذاذتنظيف وتعقيم الغرفة دون استعمال الرش ودون إحداث يجب •

جمع كل األدوات، المالبس واألقمشة التي المسها المشتبه به يجب •
والتخلص منها في أكياس بالستيكية سميكة ومحكمة اإلغالق تحمل 

.، وعزلها تمهيداً لحرقها"خطر بيولوجي محتمل"شعار 

بالمئة كمعقم فعال على أن  ٥استعمال الكلور السائل بتركيز باإلمكان •
.دقيقة ۳۰يترك على األسطح الملوثة لمدة 

)۸( االيبوالإرشادات السفن لمكافحة مرض حول  



)۹( حول إرشادات السفن لمكافحة مرض االيبوال

:تنظيف الغرفة

يجب إتباع بروتوكول السفن الخاص بالنفايات الطبية بما •
يتعلق بالنفايات الناتجة من غرفة المشتبه به علما بأنها تشكل 

لذلك يجب أن يتم حرق هذه النفايات في . وسيلة لنقل االيبوال
أما في حال عدم توفر . حال وجود محرقة على السفينة

محرقة تسليم هذه النفايات إلى المرفأ مع أخذ االحتياطات 
 .المناسبة وإعالم السلطات المختصة بذلك قبل الوصول



 في حال حدوث وفاة 
مشتبهة بإصابتها 

بالمرض على متن 
السفينة:

اإلجراءات تتبع 
الملحق في المذكورة 

٤رقم 

)۱۰( االيبوالحول إرشادات السفن لمكافحة مرض 
 4ملحق رقم 

 

 
 دائرة مكافحة األمراض االنتقالية  

 اإلرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث و الرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة 

 االيبوال إصابتها بمرض

(Ref: www.cdc.gov) 

 تتبع الخطوات التالية عند تجهيز ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض اإليبوال:
 

معدات الوقاية الشخصية التي تتكون ارتداء ، يجب  المتوفي أو بالرفات البشريةجسمحتكاك ب قبل اال:معدات الوقاية الشخصيةارتداء  .1
 إضافة مع قناع للوجه، غطاء لألحذية، وقفازات جراحية مزدوجة.  معلعيونل، حماية عازل يغطي كامل الجسم مع للذراعين رداءمن: 

 كما  من الدم، القيء، البراز، وسوائل الجسم األخرى التي يمكن أن تلوث البيئة.كبيرةكميات  في حال وجودمئزر الأغطية الساق و
يجب تغيير القفازات او الرداء في حال التلوث الواضح باالفرزات او السوائل الناتجة عن الجثة. (مراجعة التعليمات المرفقة حول 

 ترتيب ارتداء ونزع هذه المعدات)
 

 في المكان التي حدثت فيه الوفاة يجب وضع الجثة فورا في كيس بالستنيكي محكم االغالق عازل للهواء والسوائل  تجهيز الجثة: .2
 ميكرومتر ثم اعادة وضع الجثة في كيس بالستيكي عازل اخر بنفس السماكة 150على أن ال تقل سماكة الكيس البالستيكي عن 

 وال ينبغي مطلقا إعادة فتح األكياس بعد غلقهاالمذكورة مع اغالقة باحكام. 
 

 قبل نقلها الى  على مرحلتينكياس الجثثال يجب التعقيم الخارجي :سطح الخارجية لألكياس التي توضع فيها الجثة تعقيم األ .3
 عبر استعمال مواد التعقيم التي تقضي على انواع كثيرة من الفيروسات مع التقييد بالتعليمات المدونة على كل منتج. تقضي المشرحة

المرحلة االولى بازالة التلوث الظاهر على األكياس باستعمال مواد التعقيم ثم تليها المرحلة الثانية حيث يعاد التعقيم مرة أخرى ويترك 
المنتج المعقم حتى يجف في الهواء. كما يجب تنظيف الغرفة وتعقيمها بعد إخراج الجثة منها. ويجب ايضا تنظيف وتعقيم االدوات 

في حال حدوث تسرب ألي سوائل من أكياس ). standard proceduresالتي يعاد استخدامها بحسب االجراءات المعيارية (
 الجثث يجب تنظيف وتعقيم األسطح التي حدث فيها التسرب عبر استعمال مواد التعقيم المناسبة

 
يجب وضع الجثة المغلفة باألكياس توافقا مع ما ذكر سابقا في نعش محكم االغالق ومن ثم نقلها إلى مكان الدفن، حيث  نقل الجثة: .4

محتمل" ليتم  . علمًا انه يجب وضع ملصق على النعش مكتوب عليه "خطرمع التشديد على عدم فتحه مطلقاتدفن في النعش 
 التعاطي معه بحذر

 
(حسب الترتيب المذكور في  شديدحذر بفور االنتهاء من العملية  نزع معدات الوقاية الشخصيةنبغي ي نزع معدات الوقاية الشخصية: .5

على الفور   يجب أن تنّظف اليدين (غسلها جيدا بالماء والصابون أو الكحول) كماوالتخلص منها كنفايات طبية.التعليمات المرفقة) 
الصابون  الماء ويجب استخداموفي حال التلوث المرئي لليدين، . معدات الوقاية الشخصيةنزع بعد 
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