كوفيد19-
دور موظفو إنفاذ القانون في تطبيق
حماية الصحة العامة
ثقف نفسك .ابق على اطالع .كن أمن ًا.
معد ،االستجابة لنداءات تلبية الواجب
مرض ٍ
قد ُيطلب من الضباط ،إ ّبان تفشي ٍ
المتعلقة باألوامر الصحية العامة ،والحجر الصحي اإللزامي ،وحماية الموارد
الطبية .حيث تهدف هذه المعلومات إلى مساعدة دوائر الشرطة على فهم
صالحياتها فهم ًا أفضل في مثل هذه األوضاع إضافة إلى طرق الحد من المخاطر
ومن التعرض لها.
أنواع أوامر الصحة العامة:

nحظر التجول  -ت ّ
ُنظم األوقات التي ُيطلب من الشخص فيها البقاء
الداخل المنزل.

nالمسافة االجتماعية  -الحفاظ على المسافة بين الناس لتجنب انتشار المرض.
nالحجر الصحي  -تُق ّيد حركة األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أو من
المحتمل أن يكونوا مصابين بمرض.
nالحجر الصحي الذاتي  -وضع الشخص لنفسه في الحجر الصحي كإجراء
طوعي.
nالعزل  -تفصل المرضى عن غيرهم.
nاإليواء في المكان (البقاء في المنزل)  -يتطلب بقاء األفراد في مكان آمن
غير عام (المنزل) باستثناء األنشطة األساسية والعمل ،حتى يتم إخبارهم
بخالف ذلك.
كيفية االستعداد لنشاط اإلنفاذ المرتبط بالصحة العامة:

nتوفير معلومات متكررة ودقيقة وفي الوقت المناسب للعامة بشأن أوامر اإلنفاذ.
ستضمن الشراكات الفعالة بين الشرطة والمجتمعات المحلية مستويات أعلى
من االمتثال خاصة فيما يتعلق بالحجر الطوعي والمسافة االجتماعية.
nضمان االستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية ( )PPEووضع خطط
اإلنفاذ التي تحد من المخاطر والتعرض لألمراض.

nتزويد الضباط بمعلومات االتصال المناسبة لموظفي الصحة العامة إذا واجهوا
فرد ًا يظهر عليهم األعراض.

nضمان التنسيق بين دوائر الشرطة ومكاتب مأموري الشرطة .قد تغلق المحاكم
إذا ما تزايد انتشار الفيروس أكثر ،مما قد يسمح لدوائر الشرطة تعزيز
مواردها من إدارات مأموري الشرطة والوكاالت األخرى.
nستُستدعى إدارات الشرطة المحلية لالستجابة األولى خالل أي جائحة ولكن
يتو ّقع منهم التنسيق مع السلطات القضائية والبلديات األخرى.
الحماية واألمن:

nتوفير التدريب للضباط إلعدادهم لتأدية الخدمة المع ّدلة ،مثل تلك المتعلقة
بحماية الموارد الطبية وأمنها ،وإنفاذ أوامر الحجر الصحي .ضع في اعتبارك
ً
ضباطا من وحدات مختلفة.
إنشاء فريق استجابة للصحة العامة يضم

nقد ُيطلب من الضباط القيام بواجبات خارج نطاق المعتاد لتأدية الخدمة فيما
يتعلق بحماية الموارد الطبية وأمنها لتشمل:
oحراسة سالسل التوزيع ومواقع توزيع المعدات واللوازم الواقية من
المخزون الوطني االستراتيجي.
oتوفير خدمات الحماية لغرف الطوارئ بالمستشفيات ومالذات العالج
المؤقتة ومراكز الفرز أثناء طفرات المرضى.
oتوفير دورية حماية إضافية أو تدابير أخرى تختص باألهداف المحتملة
للفرص الناتجة عن حالة الطوارئ (مثل الصيدليات واألسواق الكبرى)
 ،لتشمل التكديس والرفع الكبير ألسعار الموارد الطبية المهمة.
oتوفير أمن إضافي لمكونات البنية التحتية الحيوية (مثل المنافع ومرافق
االتصاالت).

كوفيد19-
دور موظفو إنفاذ القانون في تطبيق
حماية الصحة العامة
ثقف نفسك .ابق على اطالع .كن أمن ًا.
تطبيق أوامر الصحة العامة والحجر الصحي:

nيتم إصدار أوامر اإليواء في المكان (أو البقاء في المنزل) على مستوى الوالية
أو البلد ،ولكن قد تأتي األوامر أحيانًا من الحكومات المحلية .لم يسبق ألجهزة
إنفاذ القانون وأن اضطرت لتكون جزءا من إنفاذ أوامر الصحة العامة في
الماضي .وينبغي أن تعمل الوكاالت بشكل وثيق مع شركائها في مجال الصحة
العامة على مستوى الوالية والمستوى المحلي لتشكيل فهم واضح لألوامر
المحددة وعقوبات انتهاكها ،وكذلك أفضل طريقة لالستجابة لالنتهاكات على
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المستوى المحلي.
nيتمتع ضباط الشرطة المحلية عمو ًما ،في الواليات المتحدة ،بسلطة إنفاذ أوامر
الحجر الصحي الموجودة أو أوامر البقاء في المكان .ومع انتشار الفيروس،
قد يتم استدعاء الضباط للمساعدة في تنفيذ أوامر الصحة العامة وجهود
الحجر الصحي.

nفي حالة عدم امتثال الشخص ألمر الحجر الصحي ،يكون لدى الضابط الذي
يط ّبق األمر األسبقية القانونية لفرض االمتثال .وعلى الضابط االحتفاظ بنسخة
من األمر وفهم واضح لكيفية تطبيقه.

nتختلف قوانين الحجر الصحي في جميع أنحاء العالم .استرشد بالقواعد
واللوائح المعمول بها داخل بلدك و  /أو دولتك و  /أو واليتك القضائية.

مصادر إضافية:

الجاهزية التنظيمية لـ  :IACPضمان استعداد وكالتك كوفيد19-

تخطيط االستجابة لجائحة اإلنفلونزا والتصدي له الخاصة بالتحالف الدولي
( IACPانظر الملحق )3

nفي حالة قيام شخص ما باستئناف أمر صحة عامة ،كن مستع ًدا في حالة عقد
اإلجراءات خارج مبنى المحكمة ،كعقد مؤتمرات عبر الفيديو أو تقنيات أخرى.

غياب أوامر الصحة العامة:

nفي الحاالت التي ال يوجد فيها نظام الحجر الصحي ،ولكن يظهر على الشخص
أعراض ،أو ُيتوقع أنه قد أصيب بالمرض ،فإن اتخاذ اإلجراء السريع أمر
ضروري .ويجب على الضباط العمل مع موظفي الصحة العامة لتقييم الحالة
الطبية للفرد .كما أن قوانين فرض الحجر الصحي متباينة ،لذلك تحقق من
قوانين وإجراءات دولتك أو بلدك.

https://www.cdc.gov/quarantine/aboutlawsregulationsquarantineisolation.html.

nفي الواليات المتحدة  ،يجوز للحكومة الفيدرالية فرض العزلة و  /أو الحجر
الصحي بنا ًء على السلطة الممنوحة لها في البند التجاري من دستور الواليات
المتحدة ،كما أن مراكز مكافحة على األمراض والوقاية منها  CDCمخولة
بتوقيف األفراد الذين يحملون أمراض معدية في بعض الحاالت .يجب على
الضباط العمل مع  CDCوالموارد الفيدرالية للحصول على أمر الحجر
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الصحي في حاالت الطوارئ  ،إن أمكن.
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دليل الواليات المتحدة المؤقت والصادر عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
 CDCبشأن تقييم المخاطر وإدارة الصحة العامة عند احتمالية التعرض موظفي
الرعاية الصحية لمريض مصاب بفيروس كوفيد19-
السلطات القانونية للعزل والحجر الصحيين التابعة لمراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها CDC
اعتبارات منظمة الصحة العالمية  WHOبشأن الحجر الصحي لألفراد في نطاق
احتواء مرض فيروس كوفيد19-
https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/
Publications/PERF_Emer_Comm.pdf
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