اعتبارات خاصة لضباط إنفاذ
القانون الذين يواجهون وفيات
ذات صلة بــكوفيد19--
19
مع مخاوف استمرار انتشار كوفيد 19-في جميع المجتمعات المحلية فإنه على وكاالت إنفاذ القانون إعداد الضباط لالحتمالية
المؤسفة المتمثلة في مواجهة وفاة لم يتم االلتفات إليها مرتبطة بـكوفيد .19-فيجب أال يكون الضباط مسؤولين عن لمس أو إزالة جثة
يشتبه في إصابتها بـكوفيد .19-بدال من ذلك ،ينبغي إشراك أفراد خدمات الطوارئ الطبية  EMSومديري الجنازات ،والفاحصين
الطبيين .ونعرض أدناه االعتبارات الخاصة بوفيات كوفيد 19-التي يستجيب ضباط إنفاذ القانون لها دون الحصول على مساعدة
من الفاحص الطبي.
التنســـيق
على وكاالت إنفاذ القانون أن تقوم باآلتي بشكل استباقي:
nإعالم الموظفين بالبروتوكوالت حول مخاطر التعرض للفيروس.
nطرح أسئلة لفرز نداءات الخدمة فيما إذا كانت متعلقة بوفيات ناجمة عن
كوفيد 19-لتحديد الخطر الذي يواجهه الضباط مقد ًما.
nضمان اإلبالغ المناسب عن األمراض المعدية .ب ّلغ عن خطر التعرض
للفيروس لوزارة الصحة العامة والمستشفيات والطب الشرعي والفاحصين
الطبيين ومديري الجنازات وأي شخص آخر يشارك في نقل جثة شخص
مصاب بالفيروس وذلك لتقليل خطر التعرض للمرض.
nاإلبالغ عن ظروف الوفاة ألولئك الذين يعملون في نقل جثث أشخاص
مصابون حتى يتسنى لهم تخصيص الموارد المالئمة (مثل معدات الوقاية
الشخصية ،ودعم الموظفين ،وما إلى ذلك).

الحماية
يجب على وكاالت تطبيق القانون التأكد من توفير التدريب لجميع الموظفين على
االستخدام المناسب وخلع معدات الوقاية الشخصية وكذلك تقنيات المناسبة
لغسل اليدين .اتبع سياسة وكالتك أو إرشادات مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها ( .)CDCوعلى الضباط الذين يواجهون أو يتعاملون مع جثة
متوفى يشتبه في إصابته بـكوفيد 19-القيام بما يلي:
nتجنب إتعاب الجسم .بنا ًء على ما ُيعتقد اآلن فالفيروس ينتقل عبر الهواء أو
عند لمس أسطح ملوثة به .وألن الجثة ال تنتج تبادل الهواء أو السعال ،قد
إلحاحا.
تكون الحاجة الستخدام بعض أجزاء معدات الوقاية الشخصية أقل
ً
ومع ذلك ال يزال الخطر قائما إلى حين التخلص من آخر زفرة هواء من الجثة
(التي قد تحدث بعد الوفاة).
nيجب على الضباط استخدام معدات الحماية الشخصية ( )PPEإذا كانت
متوفرة ،وف ًقا لسياسة الوكالة .قد تشمل معدات الوقاية الشخصية:
oقناع التنفس (مثل  N-95أو أعلى) أو أي كمامة مناسبة أخرى
oقفازات غير مطاطية ( التكس)
oنظارات أو نظارات واقية
oثوب أو ثوب غير نفاذة
oأحذية مطاطية

nتوخى الحذر عند خلع معدات الحماية الشخصية واتبع إجراءات التشغيل
القياسية للتخلص من معدات الحماية الشخصية .انظر إرشادات مراكز
السيطرة على األمراض والوقاية منها (.)CDC
nاستخدم احتياطات إضافية عند دخول المنازل أو الشركات.
nاتبع اإلرشادات الواردة في الوثيقة بعنوان تعرض موظف إنفاذ القانون
لفيروس كوفيد.19-

التواصل مع العائالت

العالقات مع اإلعالم

قد تنجم الوفيات المشتبه بإصابتها بـكوفيد 19-عن أعراض الفيروس أو عن
المضاعفات المتعلقة بالحاالت المرضية الكامنة .وبهذا ،يجب اعتبار سبب
الوفاة "مشتب ًها بها" حتى يتم تأكيده من قبل الفاحص الطبي ،األمر الذي قد
يستغرق بعض الوقت .من المحتمل أن يكون لدى أفراد العائلة الموجودون في
مكان حدوث الوفاة أسئلة وقد يشعرون بمجموعة من العواطف في آن مع ًا .فينغي
على الضباط:

إذا تواصل ممثلو وسائل اإلعالم مع قسم الشرطة بعد سماع عن وفاة محتملة
بـكوفيد ،19-على القسم إحالة المسؤول اإلعالمي إلى إدارة الصحة العامة
المناسبة .إذا طلبت إدارة الصحة العامة المناسبة ذلك ،فقد تختار أقسام الشرطة
عقد إحاطة أو مؤتمر صحفي باالشتراك مع المسؤولين الطبيين ومسؤولي الصحة
العامة اآلخرين لتنبيه المجتمع من وفاة مرتبطة بـكوفيد .19-في أي حال ،من
المهم احترام خصوصية المتوفى والمعلومات الشخصية ،وكذلك أي رغبات
للعائلة بالخصوصية.

nاستخدام لغة هادئة وواضحة ومباشرة عند التحدث مع أحبة المتوفي
nنفترض أن جميع القاطنين في مكان السكن هم حاملون بغض النظر عن
األعراض غير الظاهرة.

موارد خاصة بوفيات كوفيد19-

oالحفاظ على مسافة ستة أقدام من التباعد أثناء المقابالت.

nإرشادات ما بعد الوفاة الخاصة بمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
CDC

oضع في اعتبارك إجراء مقابالت مع العائلة أو الزمالء خارج المنزل
حيث مجرى جيد للهواء.

nإرشادات  CDCبشأن فيروس كورونا لمديري الجنازات

oطرح أسئلة الغربلة على جميع الموجودين في مكان السكن لتعزيز
سالمة الضباط.

nتشجيع األسرة على تطهير المنزل وأي أسطح قد يكون المتوفى المسها
بطريقة آمنة وسليمة.
oتأكد من اقتراح استخدام عامل تنظيف مدرج من قبل مراكز السيطرة
على األمراض والوقاية منها ( )CDCو  /أو وكالة حماية البيئة
( )EPAلتدمير الفيروس.

nإجراءات السيطرة والوقاية الخاصة بإدارة الصحة والسالمة المهنية
OSHA
للوصول إلى األدوات والموارد للمساعدة في اإلبالغ عن استجابة وكالتك
لكوفيد ،19-قم بزيارة مكتبة الموارد  ، CRI-TAC COVID-19وهي
مجموعة من الموارد من مجال إنفاذ القانون  ،إلى مجال إنفاذ القانون.

oاقترح على األسرة التفكير في ارتداء معدات الوقاية الشخصية
أثناء التنظيف أو التعاقد مع شركة تنظيف محترفة لتقليل مخاطر
التعرض للفيروس.

nتشجيع األسرة على اتباع إرشادات  CDCللحجر الذاتي ،إن كان ما
يتوجب ذلك.

تم دعم هذا المنشور من خالل اتفاقية تعاونية رقم  CRWX-K001-2017من وزارة العدل األمريكية  ،مكتب
خدمات الشرطة الموجهة للمجتمع .آلراء الواردة هنا هي آراء المؤلف (المؤلفين) أو المساهم (المساهمين) وال تمثل
بالضرورة الموقف الرسمي أو سياسات وزارة العدل األمريكية .ال ينبغي اعتبار اإلشارات إلى أفراد أو وكاالت أو شركات
أو منتجات أو خدمات معينة موافقة من المؤلف (المؤلفين) أو وزارة العدل األمريكية .عوض ًا من ذلك ،فالمراجع هي
توضيحات الستكمال مناقشة القضايا.

