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رسيل الطوارئ. جميع الحقوق محفوظة.  \\  اريان نيني ©نيني الأكيدامييت الدولية لإ

إصدار إعالمي 

موضوع لجنة المسار الرسيع للمواد الخطرة/الكيماويات/المواد 
وس  العضوية/المواد المشعة/المواد النووية التابعة لالأكاديميات: ف�ي

)nCoV-ن )٢٠١٩ ي الص�ي
كورونا الغ�ي مألوف من مدينة ووهان �ن

ي لداهي حيلة مؤكدة واحدة أعتبيراً من ١ي 
ي ذلك الولايت المتحدة الأمناكية، وال�ت

ف اىل عدة بلدان أخنى، بمي �ف ي الص�ي
إن فيانوس كوروني الغ�ي مألوف أنت�ش من مدارة ووهين �ف

ي ولاة واشرطن.
اريان نيني، �ف

، وهريك الآن حيلت مؤكدة لنتقيل العدوى من إنسين إىل إنسين  ي قلق السلطيت الصحية العيلمية حيث اعتقد أنه قفز مؤخناً من الحيوانيت إىل الب�ش
وس �ف لقد تسبب هذا الف�ي

ي أوسيط الب�ش نظناً لعدم وجود لقيح حيلييً والحصينة من الفيانوس ضئيلة أومعدومة.
اً للغياة �ف آخن، ممي اجعله خط�ي

ي ذلك النتشير السيبق لمنض اللتهيب النئوي الحيد )SARS-CoV( ومنض اللتهيب 
ي تحتوي عىل عدة ساللت قيتلة، بمي �ف

وسيت ال�ت وس كوروني هو نوع من أنواع الف�ي إن ف�ي
.)MERS-CoV( ق الأوسط النئوي ال�ش

هي من الأعناض التنفسية المعتدلة مثل العطاس. تشمل الأعناض المعنوفة للمنض الحمى، صعوبة التنفس، السعال، وغ�ي

رسال الطوارئ الطبية: كاديميات الدولية لإ توصيات الأ
اجب عىل وكيلت إرسيل الطوارئ التصيل فوراً بهيئة النقيبة الطبية لرظيم خدميت الطوارئ الطبية وقسم الصحة العيمة المحىلي للحصول عىل توجيهيت بشأن ترفيذ الفحص 

ي حيلت الطوارئ الطبية وتزواد الطيقم المستجيب بيلإخطير المبكن للمن�ف الذان اعينون من الأعناض بحيث امكن استخدام معدات الوقياة الشخصية 
ف �ف المعزز للمتصل�ي

المريسبة من قبل جميع مقدمي النعياة الصحية الذان لداهم احتكيك مع المناض.

رسيل الطوارئ بيستخدام أداة مناقبة  رسيل الطوارئ، ترصح الأكيدامييت الدولية لإ ي قيمت بترفيذ إجناءات الفحص المعزز لإ
ي وال�ت رسيل الط�ب ي تستخدم نظيم أولواة الإ

أمي بيلرسبة للوكيلت ال�ت
ي حيلت الشكيوى النئيسية التيلية:

الأمراض المعدية المستجدة �ن

شخص مريض )بنوتوكول ٦ي(
مشاكل التنفس )بنوتوكول ٦(

كذلك اربغي استخدام أداة مناقبة الأمناض المعداة المستجدة للشكيوى النئيسية الأخنى عردمي اقدم المتصل معلوميت تجعل منسل الطوارئ الطبية اشتبه بإصيبة المتصل 
. ي الجهيز الترفسي

بمنض �ف

، امكرهم إطالق أداة مناقبة الأمناض المعداة المستجدة ادوايً من شيشة بننيمج بنو كيو أي بواسطة الرقن  ي رسيل الط�ب ف بننيمج بنو كيو أي لرظيم أولواة الإ بيلرسبة اىل مستخدم�ي
اط القيئمة العلواة الظيهنة هري: عىل أاقونة �ش

ي بننيمج بنو كيو أي.
ي أي وقت تكون فيه الحيلة مفتوحة �ف

ف رمز المحدد، لكن امكن الوصول اىل الأداة �ف عيدة، اتم إطالق الأداة بعد تعي�ي

رسيل الطوارئ بمناجعة أداة مناقبة الأمناض المعداة المستجدة لتوف�ي تعزازات إضيفية وحسب الحيجة. تقوم حيلييً الأكيدامييت الدولية لإ

ي بينتظيم للحصول عىل التحداثيت.
و�ف لك�ت انجى الإطالع عىل هذا الموقع الإ

http://www.emergencydispatch.org
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صفحة ٢ من ٢

ن الأوائل، يرجى التحقق من وجود تحديثات عىل روابط الويب التالية: رشادات المتعلقة بالصحة العامة واتصالت الطوارئ المستجيب�ي لمزيد من المعلومات والإ

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ems.gov
911.gov

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ems.gov
https://www.911.gov

