معالجة حاالت القيادة تحت تأثير
الكحول ( )DUIخالل جائحة
كوفيد :19-إعتبارات من أجل
إنفاذ القانون.
ع ّلم نفسك بنفسك .إبقى على علم .كن آمن.
ينطوي إنفاذ القانون وسط تفشي مرض كوفيد 19-على تحديات فريدة من بينها معرفة كيفية التعامل بأمان عند االقتضاء مع
المشتبهين بهم بالقيادة تحت تأثير الكحول  ،وذلك وف ًقا الرشادات الممارسة الفردية .يحتوي هذا الدليل على توجيهات إضافية
للحفاظ على حماية الضباط و االشخاص من التعرض المحتمل لكوفيد.19-
إن الهدف الوحيد من اإلرشادات التالية هو الحد
من مخاطر التعرض  ،بنا ًء على توصيات المراكز
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األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها
والممثلين الطبيين واللجنة العلمية التابعة للهيئة
االستشارية الفنية للجمعية الدولية لقادة الشرطة
( )IACPفي إطار برنامج تقييم وتصنيف األدوية
(.)DEC

الشخص مباشرة .يجب استخدام دروع الوجه على بعد ستة أقدام من
الشخص إذا كان ذلك ممكنا.
كما ٌيعزز إستخدام الكمامة من طرف الشخص سالمة الضابط  ،حيث من
الممكن إزالة الكمامة أثناء فحص جوف الفم.

تحث الجمعية الدولية لقادة الشرطة ( )IACPأجهزة الشرطة على االخذ
بعين باالعتبار االحتياطات المعززة التالية للضباط وخبراء التعرف على
المخدرات ( )DREأثناء معالجة حاالت القيادة تحت تأثير الكحول:
أوال :السعي للحفاظ على مسافة ستة أقدام وتحديد مدة التقارب
الجسدي المباشر إلى أقل من خمس دقائق في حالة عدم إرتداء معدات
الوقاية الشخصية (.)PPE

ابعا :إعتبار طرح أسئلة إضافية للشخص أثناء المقابلة:
أ .هل تلقيت أي عالج طبي يتعلق بـكوفيد19-؟
ب .هل عانيت من أي حمى أو قشعريرة في األيام القليلة الماضية؟ (مع
االشارة إلى أن سوء تناول بعض األدوية الشائعة يمكن أن يؤدي إلى هذه
األحاسيس).

ثانيا :أخذ االحتياطات الالزمة أثناء إختبار قياس التنفس و دراسة إمكانية
القيام باختبار "الدم فقط" خالل األزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد ،
إذا كانت السلطة القضائية المختصة تسمح بذلك.
ثالثا :النظر في إمكانية معالجة حاالت القيادة تحت تأثير الكحول ()DUI
وتقييمات خبراء التعرف على المخدرات ( )DREفي منطقة جيدة
التهوية (حيث يتنفس الشخص بعي ًدا عن الضابط) وفي غرفة واسعة
عندما يكون ذلك ممكنًا  ،مع أخذ احتياطات السالمة الالزمة بما في ذلك
استخدام قفازات إستبدالية وغيرها من معدات الوقاية الشخصية.
كما يجب أن ينظر خبراء التعرف على المخدرات في إمكانية إضافة درع
للوجه إلى حقيبة تجهيزات خبراء التعرف على المخدرات الخاصة بهم
(مثل تلك المعروضة أو مماثلة لها) .و ٌيعتبر فحص جوف الفم أثناء تقييم
خبراء التعرف على المخدرات العنصر األكثر خطورة  ،حيث ينبغي النظر
و التنقل من جانب إلى آخر للحصول على رؤية أفضل وتجنب الوقوف أمام
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ما يحتاج موظفو إنفاذ القانون إلى معرفته عن مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-

ج .هل لديك أعراض "البرد"؟ السعال وسيالن األنف
والتهاب الحلق؟
في حالة االشتباه في االصابة بكوفيد ،19-اتصل
بمقدم رعاية صحية مدرب لتقييم الشخص
وإحالته إلى منشأة رعاية صحية  ،إذا إقتضى
االمر.
خامسا :غسل أو تعقيم اليدين بطريقة مناسبة
عند االنتهاء من المقابلة.

