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بروتوكول وقائي صحي
في اطاز جطبيم احيام املسطىم الخنفيري زكم  96-02املؤزخ في  02مازض طنت  0202واملخعلم
بخدابير الىكاًت من اهدشاز وباء فيروض وىزوها وىفيد 26وميافحخه ،جظع وشازة التربيت الىطنيت
بالخنظيم مع ووشازة الصحت و الظيان واصالح املظدشفياث بسوجىوىال صحيا وكائيا يهدف إلى
جحدًد إلاحساءاث الىاحب جطبيلها و اللىاعد التي ًنبغي احترامها للىكاًت و التي جخظمن في :
-

ججنب ججمع الخالمير وجدافعهم عند الدخىٌ.

 طسوزة دخىٌ الخالمير عبر املمساث املصممت في مدخل املؤطظت واملصودة باملمسحاثاملطهسة لألحرًت ومع احترام مظافت الخباد الجظدي(2..2متر على الاكل).
 طسوزة كياض دزحت حسازة ليل جلمير ،و في حالت حسجيل اعساض الاصابت على احدالخالمير(زشح ،حمىً )...ىحه إلى العيادة أو حجسة خاصت
 جطبم احساءاث الىكاًت عند الخعامل مع الخلمير (الخطهير ,ازجداء اللناع الىاقي ,احترامالخباعد الجظدي).
 جطهير الخالمير ألًديهم باملطهس الىحىلي وازجداهم لللناع الىاقي,والًلبل في املؤطظت ايجلمير ال ًسجدًه.
 طسوزة الخحاق الخالمير باألكظام املخصصت لهم مباشسة بعد احخياش احساءاثالدخىٌ وجفادي الخجمع والاشدحام في الظاحت.
 طسوزة حلىض الخالمير مع احترام الخباعد الجظدي بينهم(2متر وهصف على الاكل). التزام الاطخاذ بالخباعد الجظدي  2..2متر على الاكل بينه و بين ول جلمير. التزام ول جلمير بميان حلىطه في اللظم و عدم حغييره. طسوزة حظىز الخالمير في الىكذ وجفادي الخجمع أمام مدخل املؤطظت. جحظيع الخالمير على عدم اطخعماٌ أدواث شمالئهم. -طسوزة عدم الحظىز الى املؤطظت في حالت اصابت احد افساد العائلت بالفيروض.
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 اهميت الىعي الجماعي في الىكاًت والنهي او الخبليغ عن اي جصسف ٌشيل خطس علىالاخسٍن.
 الخرهير بمنهجيت غظل اليدًن بطسٍلت طليمت(جبليلهما باملاء ثم اطخعماٌ الصابىنوفسن باطن وظهس اليد حيدا وبين الاصابع والاظافس ملدة  02ثاهيت ,والشطف باملاء
الجازي ثم ججفيف اليدًن وجحدًد الحاالث التي حظخدعي غظل اليدًن.
 الحسص على اطخعماٌ املطهس الىحىلي في كاعت الدزض من طسف الخالمير وألاطخاذولما دعذ الظسوزة لرلً.
 حث الخالمير على جطهير ميان عملهم جحذ اشساف الاطخاذ كبل املغادزة. طسوزة الخخلص من النفاًاث((املنادًل املظخعملت ,ألاوزاق )....التي ًخلفها الخالميربعد ول فترة دزاطت.
 امياهيت اطخفادة الخالمير من اطتراحت داخل اللظم جحذ زكابت الاطخاذ,مع امياهيتالظماح للخالمير بالخسوج الى دوزة املياه .على الا ًخعدي عددهم جلميرًن في املسة
الىاحدة مع مساعاة كىاعد الىكاًت.
 الحسص على احترام مظافت الخباعد الجظدي عند ادخاٌ الخالمير الى املطعم ،أثناءجناولهم لىحبتهم وعند مغادزتهم املطعم.
 الحسص على حسهت الخالمير في اججاه واحد داخل املطعم. الحسص على غظل اليدًن باملاء والصابىن كبل و بعد الىحبت. طسوزة ججنب جلاطم او حشازن املأوىالث واملشسوباث بين الخالمير في املطعم.-

جنظيم جناوٌ الىحبت في املطعم بدفعاث لخحليم الخباعد الجظدي  2..2متر على
الاكل مع جطهير الطاوالث و الىساس ي بعد ول

دفعت.

الخروج من املؤسسة:
 الحسص على مسوز الخالمير عبر املمساث املخصصت للخسوج. الحسص على احترام مظافت الخباعد الجظدي اثناء خسوج الخالمير من املؤطظت. -الحسص على عدم بلاء الخالمير أمام مدخل املؤطظت جفادًا للخجمعاث.

