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النووية التابعة للكاديميات :يف�وس
المشعة/المواد
العضوية/المواد
الغ� مألوف من مدينة ووهان ف� ي ن
الص� ()nCoV-٢٠١٩
كورونا ي
ي
أ
ف
ت
أنت� من مدينة ووهان ف� ي ن
الغ� مألوف ش
وال� لديها حالة مؤكدة واحدة أعتباراً من ٢١
إن فايروس كورونا ي
ي
الص� اىل عدة بلدان أخرى ،بما ي� ذلك الواليات المتحدة المريكية ،ي
يناير  ،٢٠٢٠ف ي� والية واشنطن.

الب� ،وهناك آ
الف�وس ف ي� قلق السلطات الصحية العالمية حيث يعتقد أنه قفز مؤخراً من الحيوانات إىل ش
الن حاالت مؤكدة النتقال العدوى من إنسان إىل إنسان
لقد تسبب هذا ي
ف
ش
ً
ً
ً
خط�ا للغاية ي� أوساط الب� نظرا لعدم وجود لقاح حاليا والحصانة من الفايروس ضئيلة أومعدومة.
آخر ،مما يجعله ي
ت
ال� تحتوي عىل عدة سالالت قاتلة ،بما ف ي� ذلك االنتشار السابق لمرض االلتهاب الرئوي الحاد ( )SARS-CoVومرض االلتهاب
إن يف�وس كورونا هو نوع من أنواع ي
الف�وسات ي
ال�ق أ
الرئوي ش
الوسط (.)MERS-CoV

العراض المعروفة للمرض الحمى ،صعوبة التنفس ،السعال ،وغ�ها من أ
تشمل أ
العراض التنفسية المعتدلة مثل العطاس.
ي
توصيات أ
الكاديميات الدولية إلرسال الطوارئ الطبية:
المحل للحصول عىل توجيهات بشأن تنفيذ الفحص
يجب عىل وكاالت إرسال الطوارئ االتصال فوراً بهيئة الرقابة الطبية لنظام خدمات الطوارئ الطبية وقسم الصحة العامة
ي
للمر� الذين يعانون من أ
ن ف
بالخطار المبكر ض
العراض بحيث يمكن استخدام معدات الوقاية الشخصية
المعزز
للمتصل� ي� حاالت الطوارئ الطبية وتزويد الطاقم المستجيب إ
ي
المناسبة من قبل جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين لديهم احتكاك مع المريض.
ال� قامت بتنفيذ إجراءات الفحص المعزز لرسال الطوارئ ،تنصح أ
ت
ال� تستخدم نظام أولوية إالرسال ب ت
الكاديميات الدولية إلرسال الطوارئ باستخدام أداة مراقبة
إ
أما بالنسبة للوكاالت ي
الط� و ي
ي
أ
ف
المراض المعدية المستجدة ي� حاالت الشكاوى الرئيسية التالية:
شخص مريض (بروتوكول )٢٦
مشاكل التنفس (بروتوكول )٦
المراض المعدية المستجدة للشكاوى الرئيسية أ
كذلك ينبغي استخدام أداة مراقبة أ
الخرى عندما يقدم المتصل معلومات تجعل مرسل الطوارئ الطبية يشتبه بإصابة المتصل
التنفس.
بمرض ف ي� الجهاز
ي

مستخدم� برنامج برو كيو أي لنظام أولوية الرسال الط� ،يمكنهم إطالق أداة مراقبة أ
ين
بالنسبة اىل
المراض المعدية المستجدة يدوياً من شاشة برنامج برو كيو أي بواسطة النقر
إ
بي
عىل أيقونة ش�يط القائمة العلوية الظاهرة هنا:

تعي� رمز المحدد ،لكن يمكن الوصول اىل أ
عادة ،يتم إطالق أ
الداة بعد ي ن
الداة ف ي� أي وقت تكون فيه الحالة مفتوحة ف ي� برنامج برو كيو أي.

أ
أ
لتوف� تعزيزات إضافية وحسب الحاجة.
تقوم حالياً الكاديميات الدولية إلرسال الطوارئ بمراجعة أداة مراقبة المراض المعدية المستجدة ي
الطالع عىل هذا الموقع إ ت ن
و� بانتظام للحصول عىل التحديثات.
يرجى إ
اللك� ي
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المستجيب� أ
ين
والرشادات المتعلقة بالصحة العامة واتصاالت الطوارئ
الوائل ،يرجى التحقق من وجود تحديثات عىل روابط الويب التالية:
لمزيد من المعلومات إ
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ems.gov
911.gov
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