تعرض ضباط إنفاذ القانون التعرض
لمرض كوفيد19-

مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-هو مرض تنفسي يمكن أن يكون حاد ًا ومه ّد ًدا لحياة بعض األفراد .فهو مرض ينتشر بسهولة من
شخص آلخر .وتوضح اإلرشادات أدناه المعلومات المفيدة لموظفي إنفاذ القانون في تقييم التعرض لمرض كوفيد.19-
مستويات خطر التعرض للفيروس وما يجب مراعاته من
إجراءات في الوكالة :3-1

بحسب ما حددته مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( ،)CDCيتم
تقسيم مخاطر التعرض للفيروس إلى تصنيفات تتراوح من عالية إلى ال شيء.
وتوفر المعلومات الواردة أدناه إرشادات للوكاالت لتحديد مخاطر التعرض
للفيروس وتستعرض اإلجراءات المفيدة للوكاالت لألخذ بعين االعتبار متابعة
تعرض الموظفين لـكوفيد.19-

التعرض مرتفع الخطر للفيروس بحسب مراكز السيطرة CDC
nالعيش في نفس المنزل ،أو كونك شري ًكا حمي ًما أو من توفر الرعاية
في مكان ال يتبع للرعاية الصحية (كالمنزل) لشخص لديه أعراض
اإلصابة بكوفيد 19-المثبتة مخبري ًا ودون استخدام االحتياطات
الموصى بها.

oالفحص المسبق :على أرباب العمل قياس درجة حرارة الفرد
وتقييم األعراض قبل بدء وردياتهم.
oالمراقبة المنتظمة :على األفراد المراقبة الذاتية وف ًقا لسياسة
الصحة المهنية الخاصة برب العمل.

oارتداء كمامة :على األفراد ارتداء كمامات في جميع األوقات أثناء
وجودهم في مكان العمل لمدة  14يو ًما بعد التعرض األخير.
oالمسافة االجتماعية :يجب على الفرد الحفاظ على ستة أقدام
وممارسة التباعد أو المسافة االجتماعية بقدر ما تسمح به
واجبات العمل.

nالتبادل المباشر لإلفرازات إلى األغشية المخاطية من إصابة
بكوفيد 19-مثبتة مخبري ًا {على سبيل المثال السعال في وجه
شخص دون وجود معدات وقاية شخصية (.})PPE
اعتبارات إلجراءات الوكالة لالستجابة للمخاطر المرتفعة
للتعرض للفيروس:

oالتعقيم :على الفرد أن يقوم بشكل روتيني بتنظيف وتعقيم جميع
المناطق بما في ذلك المعدات المشتركة.

Íلضمان استمرارية عمليات الوظائف األساسية  ،تنصح مراكز السيطرة
على األمراض والوقاية بأنه يمكن السماح للعاملين في البنية التحتية
المهمة مثل موظفي إنفاذ القانون بمواصلة العمل بعد تعرضهم المحتمل
لـكوفيد ،19-بشرط عدم ظهور أعراض عليهم و أن يتم تطبيق احتياطات
إضافية لحمايتهم والمجتمع.

Íفي حالة مرض الضابط خالل النهار وظهور أعراض تتوافق مع
كوفيد ،19-يجب إرساله إلى المنزل على الفور واتباع اإلرشادات
الخاصة بإصابة موظفي إنفاذ القانون بمرض كوفيد .19-يجب
ً
أيضا تحديد المعلومات المخالطين له أثناء فترة ظهور األعراض ،ويومين
قبل ظهورها واعتبارهم معرضون لخطر الفيروس.4

Íالضباط الذين تعرضوا لـكوفيد 19-لكنهم ال يزالون بدون أعراض ،عليهم
االلتزام بالممارسات التالية قبل وأثناء وردية عملهم:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementingsafety-practices.pdf

4

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
Officer/Personnel Exposure Plan: Procedures for Possible or Confirmed COVID-19
)Exposure (Dallas Police Department
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementingsafety-practices.pdf

1
2
3

التعرض متوسط الخطر للفيروس بحسب CDC

التعرض متدني الخطر للفيروس بحسب CDC

nمخالطة شخص عن قرب لديه أعراض كوفيد 19-مثبته مخبري ًا.

nلتواجد في نفس البيئة الداخلية (على سبيل المثال ،غرفة
التفاصيل ،وغرفة انتظار المستشفى) مع شخص مصاب بأعراض
كوفيد 19-المؤكدة مخبري ًا لفترة طويلة من الزمن ولكن ال يفي
بتعريف المخالطة الوثيق .انظر أدناه لتعريف المخالطة الوثيقة.

جالسا في سيارة تابعة للقسم مع شريك لديه أعراض
nأن تكون
ً
ومصاب بعدوى كوفيد 19-المؤكدة مخبر ًيا.
إجراءات على الوكالة مراعاتها عند االستجابة لحاالت التعرض
متوسطة الخطر للفيروس:

إجراءات على الوكالة مراعاتها عند االستجابة لحاالت التعرض
متدنية الخطر للفيروس:

Íاتبع اعتبارات إجراءات الوكالة الستجاب ًة لمخاطر التعرض المرتفعة

Íتوصي مراكز السيطرة  CDCبأن األفراد ذوي المخاطر المنخفضة ال
يحتاجون إلى قيود من العمل.6

الموضحة أعاله.

5

Íيجب على هؤالء األفراد التحقق من درجة حرارتهم مرتين يوم ًيا وأن يظلوا
متيقظين ألعراض الجهاز التنفسي التي تتوافق مع كوفيد.19-
Íفي حالة إصابة الفرد بأعراض تتوافق مع كوفيد ،19-يجب عليه عزل
نفسه على الفور واتباع اإلرشادات في النشرة التي تحمل عنوان إصابة
ضابط إنفاذ القانون بمرض كوفيد.19-

التعرض ألوضاع ال يمكن تحديد خطرها بحسب CDC

تعريف المخالطة الوثيقة

nالتفاعل مع شخص مصاب بأعراض عدوى كوفيد 19-المؤكدة
مخبري ًا والتي ال يمكن تصنيفها كظروف مرتفعة أو متوسطة أو
منخفضة الخطورة المشار إليه أعاله ،كالمرور بالشخص المصاب
أو التواجد لفترة وجيزة معه في نفس الغرفة.

nالمخالطة المطولة ضمن مسافة  6أقدام لشخص مثبت إصابته
بـــكوفيد.19-
nالمخالطة المطولة ضمن مسافة  6أقدام مع شخص يعاني من
أعراض (تظهر عليه الحمى ويشتكي من أالم الجهاز التنفسي)
وكان قد سافر إلى منطقة متأثرة بالفيروس خالل الـ 14
يو ًما الماضية.

إجراءات على الوكالة مراعاتها عند االستجابة لحاالت التعرض
ألوضاع ال يمكن تحديد خطرها:

أمور يجب أخذها بالحسبان:

Íتوصي مراكز السيطرة  CDCبأن األفراد الذين ليس لديهم مخاطر
7
محددة ال يحتاجون لقيود من العمل.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html

Íال يوجد إجماع على تعريف «المخالطة المطولة» لدى وكاالت الصحة
العامة .ما هو معروف هو أن المخالطة المطولة ال تعتمد فقط على المسافة
والمدة ولكن ً
أيضا على مقدار معدات الحماية الشخصية التي يرتديها
الضابط (إن وجدت)  ،ومدى قدرة الشخص المصاب على نقل العدوى ،
ومدى سرعة تأثره الشخص لإلصابة بالعدوى.

7
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nإتاحة الوقت الكافي للضباط للتطهير بعد التواصل ومخالطة العامة.

التواصل

nتنظيف وتطهير المعدات واألماكن المشتركة وسيارات النقل بشكل متكرر.
nفكر في التأجيل عقد اجتماعات مع مجموعات المجتمع أو الطرق البديلة لها.
nالسماح بالعمل غير التقليدي من المنزل للموظفين الذين تكون الحاجة لهم أقل.

nيجب على المتنفذين في مجال إنفاذ القانون التواصل بانتظام حول تطورات
االستجابة لـكوفيد .19-وهذا يشمل التغييرات في دائرة السياسات أو اإلجراءات
في الرد على نداءات الخدمة ،ومكالمات المساعدة الطبية والمكالمات إلى مستشفى
أو مرفق طبي ،وإنفاذ حركة المرور ،والمزيد.

nاستكشاف خيارات السكن البديلة لموظفي إنفاذ القانون الذين يعملون على كل
حالة على حدة للتقليل من التعرض المحتمل لـكوفيد 19-ألفراد األسرة المهددين
بخطر اإلصابة.

nيجب أن تتضمن وكاالت إنفاذ القانون إبالغ التغييرات في السياسات أو
اإلجراءات بوضوح وأن تتعاون مع المعنيين في المجتمع .ويجب أن يشمل
المعنيون في المجتمع مجموعات السالمة العامة مثل مجموعات ممثلي الموظفين،
دائرة اإلصالح ،ومنظمات إنفاذ القانون المحيطة ،والمكاتب القضائية ،وسلطات
االستجابة األولى األخرى ،واإلطفاء ،وخدمات الطوارئ الطبية ،وما إلى ذلك ،وكذلك
مجموعات المجتمع ،ومراقبو األحياء السكنية ،والمجموعات الدينية  ،إلخ.

nضع في اعتبارك سهولة الغسل وارتداء الزي الرسمي للضباط النظاميين وغسل
المالبس العادية غير الرسمية وارتداء مالبس للمحققين وغيرهم ممن يرتدون
مالبس أكثر رسمية.

التعقيم

nيجب أن تعمل وكاالت إنفاذ القانون مع قسم الموارد البشرية لديها لتحديد آلية
لتتبع عدد موظفي إنفاذ القانون الذين ال يعملون الحتمال إصابتهم بكوفيد.19-
nيجب أن يقدم المشرفون إرشادات واضحة للموظفين فيما يتعلق بالبروتوكول
الخاص باستخدام اإلجازات المرضية في حالة مرض الضابط وعدم قدرته
على العمل.

nعلى الضباط تجنب ا لمخالطة واالتصال المباشر مع األفراد الذين قد يكون لديهم
كوفيد 19-حتى يكون لديهم معدات الوقاية الشخصية المناسبة .قد يوفر الحفاظ
على مسافة ال تقل عن ستة أقدام الحماية من انتقال كوفيد.19-
nينبغي للضباط أن يفهموا ويمارسوا معدات الوقاية الشخصية حتى يتمكنوا من
تطبيق معدات الوقاية الشخصية بسرعة وأمان وإزالتها بعناية دون انتقال التلوث.

استراتيجيات التنفيذ

nفي حالة تعرض الضابط لمريض مشتبه بإصابته أو لفرد من الجمهور يعاني من
الحمى ومرض تنفسي ،على الضابط:

oوضع الكمامة طوال الوقت أثناء التواجد في مكان العمل لمدة 14
يو ًما بعد التعرض األخير.8
oتنظيف وتطهير حزام أدواته ومعداته باستخدام بخاخ التنظيف
المنزلي أو المسح قبل إعادة استخدامه.

nرصد واتباع جميع التوجيهات التي تقدمها مراكز  CDCووكاالت الصحة العامة
للوالية والمقاطعات ووكاالت الصحة المحلية.
nتوسيع استجابة وكاالت إنفاذ القانون لتشمل التقارير الهاتفية وتقديم التوجيه
للضباط إلكمال تقرير الهاتف .التقارير الهاتفية مع ّدة ويجب استخدامها في
المخالفات التي ال تتطلب استجابة الشرطة بسبب العنف أو مخاوف تتعلق بسالمة
األرواح أو الجرائم قيد الحدوث أو الحاجة إلى جمع األدلة.

oاتباع إجراءات التشغيل القياسية الحتواء معدات الحماية الشخصية
المستخدمة والتخلص منها.

oاتباع إجراءات التشغيل الموحدة الحتواء وغسل المالبس .وهذا
يشمل تجنب هز أو نفض المالبس.9

nتقييد أو منع وصول العامة إلى أقسام الشرطة وذلك لتقليل تعرض أفراد الشرطة
لـكوفيد.19-

oاتبع اإلرشادات الخاصة بالتعرض مرتفع ومتوسط الخطر للفيروس.

nإجراء مكالمات افتراضية أو عن بعد وتغيير الورديات لتفادي تجمع
األشخاص إن أمكن .االستفادة من االجتماعات في الهواء الطلق/الخارج عندما
يسمح الطقس.

للوصول إلى األدوات والموارد للمساعدة في اإلبالغ عن استجابة وكالتك
لكوفيد ،19-قم بزيارة مكتبة الموار  ،CRI-TAC COVID-19وهي مجموعة
من الموارد من مجال إنفاذ القانون لمجال تطبيق القانون.

nتوفير التدريب المناسب الستخدام معدات الحماية الشخصية ( )PPEلحماية
الجهاز التنفسي ،إذا كانت متوفرة .شجع موظفي الوكالة على ممارسة غسل
اليدين بانتظام والحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل لتوفير الحماية من انتقال
كوفيد.19-

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
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إذا...

عندها...

nالعيش في نفس المنزل ،أو كونك شري ًكا حمي ًما
أو أنت من توفر الرعاية في مكان ال يتبع للرعاية
الصحية ( كالمنزل) لشخص لديه أعراض
اإلصابة بكوفيد 19-المثبتة مخبري ًا ودون
استخدام االحتياطات الموصى بها.

nلضمان استمرارية سير عمليات الوظائف
األساسية  ،تنصح مراكز السيطرة على
األمراض والوقاية بأنه يمكن السماح للعاملين
في البنية التحتية المهمة مثل موظفي إنفاذ
القانون بمواصلة العمل بعد تعرضهم المحتمل
لـكوفيد ، 19-بشرط عدم ظهور أعراض
عليهم و أن يتم تطبيق احتياطات إضافية
لحمايتهم والمجتمع.

nالتبادل المباشر لإلفرازات إلى األغشية
المخاطية من إصابة بكوفيد 19-مثبتة مخبري ًا
{على سبيل المثال السعال في وجه شخص دون
وجود معدات وقاية شخصية (.})PPE

استجابة الوكالة المحلية

nالضباط الذين تعرضوا لـكوفيد 19-لكنهم ال
يزالون بدون أعراض ،عليهم االلتزام بالممارسات
التالية قبل وأثناء ورديتهم:
oالفحص المسبق :على أرباب العمل
قياس درجة حرارة الفرد وتقييم
األعراض قبل بدء وردياتهم.

التعرض المرتفع
لخطر للفيروس
بحسب CDC

oالمراقبة المنتظمة :على األفراد
المراقبة الذاتية وف ًقا لسياسة الصحة
المهنية الخاصة برب العمل.
oارتداء كمامة :على األفراد ارتداء
كمامات في جميع األوقات أثناء وجودهم
في مكان العمل لمدة  14يو ًما بعد
التعرض األخير.
oالمسافة االجتماعية :يجب على الفرد
الحفاظ على ستة أقدام وممارسة التباعد
أو المسافة االجتماعية بقدر ما تسمح به
واجبات العمل.
oالتعقيم :على الفرد أن يقوم بشكل
روتيني بتنظيف وتعقيم جميع المناطق
بما في ذلك المعدات المشتركة.
nفي حالة مرض الضابط خالل النهار وظهور
أعراض تتوافق مع كوفيد ،19-يجب إرساله إلى
المنزل على الفور واتباع اإلرشادات الخاصة
بإصابة موظفي إنفاذ القانون بمرض
كوفيد .19-يجب ً
أيضا تحديد المعلومات
المخالطين له أثناء فترة ظهور األعراض،
ويومين قبل ظهورها واعتبارهم معرضون
.10
لخطر الفيروس

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementingsafety-practices.pdf
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إذا...
nمخالطة شخص عن قرب لديه أعراض كوفيد19-
مثبته مخبري ًا.
nجلوسك في سيارة تابعة للقسم مع شريك
لديه أعراض ومصاب بعدوى كوفيد19-
المؤكدة مخبر ًيا.

عندها...

استجابة الوكالة المحلية

nلضمان استمرارية سير عمليات الوظائف
األساسية  ،تنصح مراكز السيطرة على
األمراض والوقاية بأنه يمكن السماح للعاملين
في البنية التحتية المهمة مثل موظفي إنفاذ
القانون بمواصلة العمل بعد تعرضهم المحتمل
لـكوفيد ،19-بشرط عدم ظهور أعراض
عليهم و أن يتم تطبيق احتياطات إضافية
لحمايتهم والمجتمع.
nالضباط الذين تعرضوا لـكوفيد 19-لكنهم ال
يزالون بدون أعراض ،عليهم االلتزام بالممارسات
التالية قبل وأثناء وردية عملهم:
oالفحص المسبق :على أرباب العمل
قياس درجة حرارة الفرد وتقييم
األعراض قبل بدء وردياتهم.

التعرض المتوسط
الخطر للفيروس
بحسب مراكز CDC

oالمراقبة المنتظمة :على األفراد
المراقبة الذاتية وف ًقا لسياسة الصحة
المهنية الخاصة برب العمل.
oارتداء كمامة :على األفراد ارتداء
كمامات في جميع األوقات أثناء وجودهم
في مكان العمل لمدة  14يو ًما بعد
التعرض األخير.
oالمسافة االجتماعية :يجب على الفرد
الحفاظ على ستة أقدام وممارسة التباعد
أو المسافة االجتماعية بقدر ما تسمح به
واجبات العمل.
oالتعقيم :على الفرد أن يقوم بشكل
روتيني بتنظيف وتعقيم جميع المناطق
بما في ذلك المعدات المشتركة.
nفي حالة مرض الضابط خالل النهار وظهور
أعراض تتوافق مع كوفيد ،19-يجب إرساله إلى
المنزل على الفور واتباع اإلرشادات الخاصة
بإصابة موظفي إنفاذ القانون بمرض
كوفيد .19-يجب ً
أيضا تحديد المعلومات
المخالطين له أثناء فترة ظهور األعراض،
ويومين قبل ظهورها واعتبارهم معرضون
لخطر الفيروس.11

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementingsafety-practices.pdf
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عندها...

إذا...
nالتواجد في نفس البيئة الداخلية (على
سبيل المثال ،غرفة التفاصيل ،وغرفة انتظار
المستشفى) مع شخص مصاب بأعراض
كوفيد 19-المؤكدة مخبري ًا لفترة طويلة من الزمن
ولكن ال يفي بتعريف المخالطة الوثيق .انظر أدناه
لتعريف المخالطة الوثيقة.

التعرض المتدني
الخطر بحسب
CDC

استجابة الوكالة المحلية

nتوصي مراكز السيطرة  CDCبأن األفراد ذوي
المخاطر المنخفضة ال يحتاجون إلى قيود من
العمل.12
 nعلى هؤالء األفراد التحقق من درجة حرارتهم
مرتين يوم ًيا وأن يظلوا متيقظين ألعراض الجهاز
التنفسي التي تتوافق مع كوفيد.19-
 nفي حالة إصابة الفرد بأعراض تتوافق مع
كوفيد ، 19-يجب عليه عزل نفسه على الفور
واتباع اإلرشادات في النشرة التي تحمل
عنوان إصابة ضابط إنفاذ القانون بمرض
كوفيد.19-

nالتفاعل مع شخص مصاب بأعراض عدوى
كوفيد 19-المؤكدة مخبري ًا والتي ال يمكن
تصنيفها كظروف مرتفعة أو متوسطة أو
منخفضة الخطورة المشار إليه أعاله ،كالمشي
بجوار الشخص المصال أو التواجد لفترة وجيزة
معه في نفس الغرفة.

nتوصي مراكز السيطرة  CDCبأن األفراد
الذين ليس لديهم مخاطر محددة ال يحتاجون
لقيود من العمل.13

التعرض ألوضاع ال
يمكن تحديد خطرها
بحسب CDC

Ibid.

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.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
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