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 خدمات الحقن و خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات
 19-أثناء تفشي فيروس كوفيد

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

وهو عادةً ما . أن يسبّب التهابًا في جهاز التنفس ويؤدي إلى مشاكل صحيةويمكن فيروس كورونا، حديث من   هو مرض يسبّبه نوع ، 19-كوفيد
عة يكون معتدالً ويتعافى منه معظم األشخاص بسرعة إذا أصيبوا به، لكن يمكن أن يكون خطيًرا جًدا على األشخاص الذين يعانون من أجهزة منا

 .في السن، لذا من المهم البقاء على اطالعمجهدة أو حاالت كامنة أو الكبار 

في منطقتك، تُعّد إجراءات غسل  19-فحتى إن لم تشهد تفشيًّا واسًعا لكوفيد. مساعدتكلمعرفة ما يجب القيام به االستعداد و إّن أكثر األمور أهمية هو 
 .ثل الزكام أو اإلنفلونزااليدين وإجراءات الوقاية األخرى المبيّنة هنا ممارسات جيدة لمحاربة الجراثيم م

 ؟19-كيف يُصاب األشخاص بكوفيد

وال يبدو أنّه يوجد عوامل خطر معروفة تجعل من . من شخص آلخر من خالل السعال أو العطاس والتعّرض لقطرات يكون الفيروس داخلها 19-ينتقل كوفيد
 .الوثيق بشخص ُمصابفالخطر الرئيسي هو االحتكاك . المرء أكثر أو أقل عرضة لإلصابة بالفيروس

 ؟19-ما هي أعراض كوفيد
 :تبدو األعراض الرئيسية كأعراض اإلنفلونزا أو الزكام الشديد

 حرارة •
 ُسعال •
 صعوبة في التنفس/ضيق تنفس •
 إرهاق •

واألشخاص المعرضون لخطر اإلصابة أكثر من غيرهم هم . يوًما من التعّرض للفيروس 14تظهر هذه األعراض بين يومين و
مرض داء انسداد الرئتين /الذين يعانون من ظروف صحية كامنة، بما في ذلك مرض القلب ومرض الرئتين مثل الربواألشخاص 

 .عاًما 60أو األشخاص فوق الذين يعانون من ضعف المناعة المزمن والسكري أو فيروس نقص المناعة البشري أو األشخاص 

 ؟19-كوفيد يمكن منعكيف 
 أالويؤدي استخدام معقّم يدين قائم على الكحول، بحيث يجب . ثانية على األقل 20اغسل يديك غالبًا بالصابون والماء لمدة  •

 .، إلى القضاء على الفيروس%60تقل نسبة الكحول فيه عن 
 .تجنب االحتكاك الوثيق باألشخاص المرضى •
واغسل يديك . ، فاسعل في ثنية مرفقكمنديل و إذا لم يكن لديك مهمالت ، أالوارمها في سلة منديل غطِّ ُسعالك واعطس في  •

 .بالصابون والماء بعد ذلك
 .أبِق يديك بعيدتين عن عينيك وأنفك وفمك •
بل ستقيك من اإلنفلونزا وتبعدك عن العيادات أو الصيدليات أو أقسام  19-هي لن تقيك من كوفيد. نفلونزالقاح اإلتلقَّ  •

 .احتكاكك بآخرين يمكن أن يكونوا مرضىالطوارئ وتحّد من خطر 
عند مساعدة شخص مريض، ارتِد قفازان وقناًعا آمنًا للحّد من خطر انتقال سوائل الجسم التي قد تكون مصابة بفيروس  •

 .واغسل يديك قبل ارتداء القفازين وبعد نزعهما. إليك 19-كوفيد

 

 ماذا يجب أن أفعل؟فإذا شعرت بالمرض، 
وراقب . كنت مريًضا، وإذا لم يكن لديك مكان تبقى فيه، فحاول الحّد من احتكاكك الوثيق بأشخاص آخرينالزم منزلك إذا  •

إذا كان ال . ساعة على األقل بعد انخفاض آخر حرارة لك وكل األعراض األخرى 24حرارتك في المنزل وتجنب اآلخرين لمدة 
رتداء قناع آمن إذا كان لديك واحًدا، بحيث ال تسعل في وجههم يكون الوقت مناسبًا الفبد لك أن تكون حول أشخاص آخرين، 

وإذا قمت بعزل نفسك، فانتبه إلى صحتك الذهنية وتأكد من حصولك على ما يكفي من الدعم الذي يمكنك . وتنقل الفيروس
 ).دعم عاطفي، طعام، نظافة، أدوية، أموال(الحصول عليه 

. إليهالذهاب للسؤال عن أعراضك ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى  ،استطعتاتصل أو تواصل مع مقدم خدمات طبية إذا  •
 .19-وأخبره عن أعراضك وأنّك قلق من إصابتك بفيروس كوفيد

 

ترجم الى اللغة العربية 
 من قبل شبكة مينارة
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إذا كنت تشعر أّن أعراضك أصبحت حادة، فاتصل أو تواصل مع مقدم خدمات طبية أو اذهب إلى قسم رعاية طارئة أو قسم  •
 .طوارئ

لكن ال يزال لدى مقدم الخدمات الطبية أمور جيدة . وال دواء محدد لعالجه 19-للوقاية من فيروس كوفيدال يوجد حاليًّا لقاح  •
 .يقدمها لك ومن المهم أن يتحقق مما إذا كنت مريًضا وال تشعر بتحسن

 
 

 19-الحقن وعمليات مقدم الحّد من مخاطر استخدام المخدرات خالل تفشي فيروس كوفيد خدمات
 

 نصائح لخدمات الحقن المجتمعية ومقدمي خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات

 

 تحديد األولوية وتحضير األشخاص
   

 قّدم لوازم إضافية.  
إضافية ووافرة للمشاركين في حال إغالق الخدمات، بما في ذلك ، قّدم لوازم قدر المستطاع 

الحقن وأدوات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات من أجل تدخين وتنشق واستخدام مخدرات 
بالحقن أكثر أمانًا. وقم بجردة لمخزونك وتناقش مع جميع موظفيك بشأن أقصى مخصصات 

استخدام المخدرات من أجل تدخين وتنشق  لكل عنصر. وفي حال لم تكن تعطي لوازم حّد من
أكثر أمانًا، قم بالترتيبات للقيام بذلك. وأينما كان ممكنًا، خّزن قفازات مطاطية وأقنعة آمنة 

 .ومعقّم يدين لتوزيعها على المشاركين، بما في ذلك التعليمات حول طريقة ووقت استخدامها
ن علب النالوكسون بما في ذلك أقنعة التنفس. بتجهيز المشاركين بلوازم وافرة م الموظفينذّكر  

 وتناقشوا في حال كان لديكم القدرة على تسليم اللوازم.
 
. 
 

 
 

 .خطّط لغياب الموظفين
وتحّضر للغياب من %. 20إلى % 10في ذروة التفشي، استبق غياب الموظفين بنسبة 

واسمح . خالل تدريب الموظفين في مجاالت أخرى والتخطيط للعمليات األساسية
وتعقب الغيابات المرتبطة . بحضور مرن إلى العمل وبإجازات مرضية أينما أمكن

. باإلضافة إلى ذلك، استخدم الهاتف والفيديو و الستبدال اللقاءات الشخصية.  باإلنفلونزا
واحرص . تنظيمية، تتضمن الموظفين برنامًجا وخطط طوارئ/أو أنشئ خدمة /وراجع و

 ين إلى خطط الطوارئ التنظيمية وفهمهاعلى وصول جميع الموظف

 .استمرارية األدوية
لذا . 19-يجوز أن يكون الوصول إلى األدوية الموصوفة محدوًدا خالل تفشي فيروس كوفيد

خطط  مقدمي الخدمات الطبيين الذين يخدمون المشاركيناحرص على أن يكون لدى 
الجرعات اإلضافية  /طوارئ وعمليات واضحة ومعايير للمرضى الستالم العبوات 

وأدوية األعصاب والحاالت  Cألدوية فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد 
واحرص على أن يكون لدى مقدمي الميثادون والبوبرينورفين خطط . المزمنة األخرى

للحفاظ على استمرارية ميّسرة للمشاركين، بما في ذلك جرعات إضافية تؤخذ إلى  طوارئ
وفّكر في وصفات لمدة شهر للبوبرينورفين، مع إمكانيات لتأمين رعاية صحية . المنازل

 .عن بُعد أو عبوات عبر الهاتف عند الحاجة
 

 والوصم والتمييز كافح العنصرية
، بما في ذلك تجنب بعض األشخاصوتمييز ضد ووصم وردت تقارير عن عنصرية 

اإلبالغ عن الحاالت األولى  فقد تمّ . 19-، كنتيجة ثانوية مخزية لتفشي كوفيدبعضهم
من المهم مكافحة هذه . من الصين ويبقى العبء األكبر هناك 19-المعروفة لفيروس كوفيد

في  فالتاريخ طويل. العنصرية والوصمة الثقيلة والعدائية على السواء في مجتمعاتنا
، وباألخص فيما يتعلق باألشخاص الذين يستخدمون شعوبالاستهداف وتجريح 

 ت.المخدرا

د أولوية سالمة الموظفين والمشاركين  .حدِّ
وأرسل الموظفين المرضى إلى المنازل . وفّر لوازم وافرة لجهوزية المشاركين حيثما أمكن

وفّر أيًضا الوصول إلى اللقاحات . وُكن مراعيًا للعمل الذي يقوم به أقرانك ،!)من ضمنهم أنت(
 Bوالتهاب الكبد  Aاإلنفلونزا والتهاب الكبد لمنع تعريض أجهزة المناعة للخطر، ُخذ لقاحات 

وشّجع إجراءات غسل . ،واعقد شراكة مع الصيدلية المحلية أو قسم الخدمات الصحية لديك
وفّكر في الحّد من . الُعطاس في المحارم أو المرافق ورّوج لها/التعقيم والسعال/اليدين

 .الوصول إلى البرامج للزوار غير األساسيين

 .عقّم األسطح
نظّف بانتظام األسطح التي تُلمس بشكل كبير في كل مساحات تقديم الخدمات قبل تقديم 

 .الخدمات وخالله وبعده
 .نظّف بمنظفات منزلية ومبيّض ومبيدات ميكروبات أخرى

 

 لتخطيط مسبقًا
  

 .خّزن اللوازم لخدماتك األساسية
أي خدمات برامج تُعّد أساسية ويجب تقديمها حتى عند تقليص العمليات؟ أي أنشطة يمكن 

؟ متى يتّم تقديم هذه الخدمات وكيف وِمن قبل َمن )بما في ذلك المجموعات(تأجيلها او إلغاؤها 
 وهل يمكن أن تتضمن مرونة إبداعية؟

 

 

 .َضع خطة تواصل/راجع
لمعلومات القادمة أو الحالية النقطاع الخدمة حّضر الخطة وراجعها من أجل إيصال ا

فّكر وخطّط لتجاوز العراقيل، مثل اللغة والثقافة . والمشاركين مع الموظفين
والتكنولوجيا والمعوقات، للوصول إلى األشخاص الذين تخدمهم بفضل معلومات في 

بريد حينها ودقيقة النقطاع الخدمة، مثالً من خالل وسائل التواصل االجتماعي وال
واحرص على أن يفهم جميع . اإللكتروني والحديث الشفهي والنص، الخ

 .المتطوعين خطة التواصل وأدوارهم/الموظفين

 

 .ابَق على اطالع وتواُصل
-تتبَع الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة المحلية والموقع اإللكتروني الخاص بفيروس كوفيد

. قاية منها، للحصول على آخر المعلوماتالتابع لمراكز السيطرة على األمراض والو 19
 .وتواصل مع وزارة الصحة المحلية وتعاون معها في حالة الشك في التعّرض لإلصابة

 

 .في أي وقت يمكن استخدام أقنعة الوجه والقفازات
UالU في الواقع، . يوصى بارتداء أقنعة الوجه في هذا الوقت لألشخاص الذين هم بصحة جيدة

ويمكن أن يستخدم . األقنعة شعوًرا بالخوف والوصمة بين المشاركينيمكن أن تضيف 
غير أّن القفازان ليسا ضروريين، . األشخاص المرضى األقنعة لمنع االنتقال إلى اآلخرين

، فارتِد القفازين واغسل )مثالً عند سحب الدم( فإذا كنت تلمس أشخاًصا أو سوائل جسدية
 .يديك باستمرار
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