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  COVID-19 تفشيلتوزيع األغذية في سياق  المعياريةتوصيات لتعديل إجراءات التشغيل 
2020آذار   28 –  3نسخة   

   
بطريقة غير متوقعة يشكل خطًرا متزايًدا على جميع األطراف الفاعلة في المساعدات الغذائية،   (COVID-19)  انتشار فيروس كورونا المستجد

 أثناء توزيع الحصص الغذائية. خاصًة 

للتقليل   COVID-19 يهدف هذا المستند إلى مراجعة إجراءات التشغيل المعيارية القائمة خالل توزيع المساعدات المتعلقة بالغذاء في سياق 
 المعيارية القائمة، إنما إكمالها. مخاطر تعرض األفراد والشركاء والمستفيدين لهذا الفيروس. ال يقصد أبدًا استبدال إجراءات التشغيل 

  يجب أن تكون التعديالت على إجراءات التشغيل المعيارية الخاصة بتوزيع األغذية الحالية متماشية مع اإلرشادات األخرى الخاصة بكل دولة 
.(، باإلضافة إلى خطة التأهب  ، منظمة الصحة العالمية ، إلخ.. (MoPH) )مثاًل وزارة الصحة المختصين والشركاء والتي تتقاسمها السلطات

 . ان وجدتللطوارئ الصحية العامة الوطنية أو ما يعادلها 
أما بالنسبة لظروف الالجئين، يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ووزارة الصحة والوكاالت االخرى  

 .المختصة بالصحة العامة
 اإلجراءات الموصى بها

من المهم ضمان المساواة في الحصول على المساعدة المحايدة حسب الحاجة ودون تمييز. وهذا يشمل تحديد المستفيدين الذين   :الحماية
قد ال يستطيعون التنقل/التواصل للحصول على مساعدات وذلك لكونهم مهمشون أو يخشون التهميش بسبب الفيروس وللحفاظ على 

 .األشخاص أو المجتمعات المتضررةمعلومات حساسة عن 
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ت  يجب مشاركة رسائل لتنبيه وتذكير المستفيدين قبل عملية توزيع المساعدات بالمبادئ التوجيهية الوطنية. تتضمن هذه الرسائل نصائح للفئا
المشتبه بها التي سيطلب  األكثر معارضة )مثل كبار السن واألشخاص والذين يعانون من مشاكل صحية( باإلضافة إلى الحاالت المؤكدة / 

 .منها أن ال تتجه إلى مواقع التوزيع

ن ال  يجب وضع ترتيبات بديلة لتوزيع المساعدات لهذه المجموعة من المستفدين. يجب أإلستمرار بالعمل باآلليات القائمة لدعم المستفيدين الذي
المجتمعيين(. هذا يضمن مراعاة المبادئ التوجيهية العامة  يستطيعون التنقل للحصول على حصصهم الغذائية )مثل المتطوعين / الحمالين 

 .للحد من مخاطر انتقال العدوى )التباعد اإلجتماعي والنظافة وما إلى ذلك(

  
لجمع ردود الفعل عامالن مهمان للحد من انتقال  آليات يشكل التواصل الواضح مع المجتمعات المختلفة ووضع :التواصل مع المجتمع

الشعور بالخوف واالرتباك والتوتر. يجب االستفادة من اآلليات الموجودة لنشر رسائل التوعية والقيم بذلك بلغة بسيطة/  المرض وتخفيف 
محلية، مع مراعاة السياق الثقافي. يجب أخذ بعين االعتبار االحتياجات الخاصة للمجتمعات المهمشة وإشراك األطراف المعنية التي تقوم  

طر )أي تعزيز الصحة / النظافة(. يجب إجراء التعديالت بما يتماشى مع التوجيهات الخاصة بكل بلد والتي يتم  بحمالت توعية على المخا
 .(إعدادها ومشاركتها من قبل الحكومة والسلطات الصحية المختصة والشركاء )مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية

 
المختار للتوزيع االمكانية للقيام بالعمل بشكل سريع وفعال وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية يجب أن يتيح الموقع   :دراسة مواقع التوزيع

 )مع الحد األدنى من الخسائر. يقتضي ذلك التخطيط لضمان مسافة متر واحد إلى مترين بين األشخاص وسهولة حفظ السجالت
 (COVID-19) . : نموذج لخطة موقع توزيع األغذية في بيئة1ملحق 
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قد تتضمن التعديالت زيادة عدد مواقع التوزيع لتجنب التجمعات الكبيرة وتقسيم عملية التوزيع على عدة أيام )مثاًل   :للتوزيع التخطيط عملية

الية توفير حصص غذائية تغطي مدة أطول( وتغيير إجراءات التعبئة/التغليف لتقليل الوقت في الموقع واالحتكاك مع المستفيدين، ووضع 
 :ال تختصر على ، وتغيير طرق المساعدة إن كان هذا ممكن. إجراءات أخرى تشمل لكن COVIDبديلة لألسر المتضررة من

 تنظيم وتحديد مساحات مخصصة في موقع التوزيع 
متر واحد أو اثنين بين  إنشاء نقاط مختلفة لإلستقبال وللتحقق من الهوية وللتجمع وممر للخروج وذلك للحفاظ على مسافة ال تقل عن      •

 .شخص كل

انظر التعليمات أدناه(.    - ٪ من محلول الكلور أو الماء والصابون  0.05إعداد منطقة لغسل اليدين مع اإلمداد الكافي بسائل غسل اليد )      •
مناشف ورقية وصناديق    يجب بذل كل الجهود للحد من التالمس أثناء عملية غسل اليدين )على سبيل المثال: عدم لمس الحنفية، وجود

لجمع النفايات( بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية. يجب التأكد من إزالة النفايات بشكل منتظم وآمن. يجب أيًضا تجهيز محطات غسل 
 .اليدين بورقة تتضمن معلومات عن كيفية غسل اليدين

 .صحةتخصيص مناطق للفحص الصحي وفحوصات حرارة الجسم من قبل مسؤولي ال      •

تخصيص مناطق كافية للمسنين والحوامل والمرضعات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد الذين يعانون من حاالت مزمنة بعد الفحص       •
 .الصحي من أجل اعطائهم األولوية للتوزيع. يجب إعطاء األولوية للحوامل والمسنين

تصريح في الفحص الصحي. يجب أن تكون المساحة المخصصة واسعة بما   إنشاء منطقة مغطاة للمستفيدين الذين ال يحصلون على       •
 .يكفي للسماح للمستفيدين بالجلوس / الوقوف على بعد متر واحد أو اثنين على األقل عن بعضهم البعض
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 .تأكد من وجود نقاط دخول وخروج واضحة )في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة( في منطقة التوزيع      •

  
 تنظيم الحصص الغذائية قبل التوزيع  

 .وتنظيم حصص اإلعاشة قبل التوزيع إن لم يتم تخزينها مسبًقا  (يجب تفريغ اإلمدادات الغذائية إلى منطقة التخزين المؤقتة )المعقمة •
 يجب التخزين في مكان منفصل عن نقاط التجمع  •

  
 نقطة التوزيع  فيبالتزاحم  عدم السماح

 .المستفيدين بالحفاظ على مسافة متر واحد أو اثنين عن بعضهم البعض طوال عملية التوزيعإرشاد       •

 .متر حول المكتب في نقطة التجمع 2- 1تطويق )بحبل أو شريط( بقطر       •

والتأكد دائًما من تطبيق  في الحاالت التي يتعذر فيها تجهيز حصص اإلعاشة األسرية، يجب توزيع سلع متنوعة في مناطق منفصلة       •
 .التباعد االجتماعي وتقليل االزدحام
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 تسهيل الفحص الصحي الفردي 

عند الوصول إلى موقع التوزيع، يرسل المستفيدون مباشرة إلى منطقة غسل اليدين الخاضعة لإلشراف ومن ثم إلى منطقة الفحص   •
جراحي )يدوي / بدون لمس(. من المفضل إجراء الفحص الصحي   الصحي لتقييم درجة حرارة أجسامهم باستخدام مقياس حرارة غير

 .من قبل أخصائي طبي أو صحي معتمد من قبل السلطات الحكومية
إلى إمكانية التعرض   االنتباهإلى  من المهم التأكد من أن عملية الفحص تغطي تحديد أعراض فيروس الكورونا باإلضافة  •

على سبيل المثال: مراقبة عالمات واضحة ألمراض الجهاز التنفسي إلى جانب أسئلة حول وجود حمى أو أعراض تنفسية  للفيروس.
 .بشخص مصاب االحتكاكوأسئلة حول تاريخ 

إذا تم اكتشاف إصابة أحد المستفيدين بالحمى أو ظهور أعراض تشبه أعراض األنفلونزا عليه، يجب إرساله إلى المنطقة المحددة   •
 للمتابعة من قبل مسؤول رعاية صحية معتمد من الحكومة بما يتماشى مع بروتوكوالت االستجابة الصحية الوطنية. 

إبالغ وطمأنة المستفيدين الذين يتحرون عوارض صحية أنهم سيحصلون على حصص غذائية بغض النظر عن نتائج   يجب  •
 .الفحص

 .فحص الصحي إلى نقطة التحقق من الهويةيجب إرسال المستفيدون الذين تم فحصهم في منطقة ال  •
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 ضمان معايير النظافة والتباعد االجتماعي

يجب أال يكون هناك احتكاك جسدي بين الموظفين والمستفيدين أو بين المستفيد واآلخر ويجب التركيز على معايير النظافة عند لمس        •
 .األغراض )مثاًل حاويات الطعام(

 .المستفيدين للحفاظ على مسافة متر واحد أو اثنين عن بعضهم البعض طوال عملية التوزيعإرشاد       •

يجب على العاملين في نقطة الجمع وضع الحصص الغذائية على القماش المشمع أو الطاولة عند نقطة التوزيع وأخذ خطوة إلى الوراء        •
 .إحتكاك جسدي  بعد القيام بذلك مما يسمح للمستفيد بجمع الحصة دون أي

 
 إدارة حركة المرور في موقع التوزيع 

 .يجب أال يمر المستفيدون عبر نقطة التوزيع أكثر من مرة      •

 .من موقع التحصيل وتشجيع المغادرة من موقع التوزيع مباشرة بعد الحصول على الحصة الغذائية يجب توجيه المستفيدين للخروج      •

 
 نقطة التوزيع، إلخ.(  في والعامل إدارة قوائم االنتظار العامل في )العامل في نقطة االستقبال، للشركاء في مواقع التوزيعتعليمات محددة 

 .لجميع الموظفين العاملين في موقع التوزيع COVID-19 توفير إرشادات خاصة بالصحة العامة و •
 .التوزيع قبل التوزيعمراقبة وتسجيل درجة حرارة الجسم لجميع العاملين في موقع  •
 .نقطة التوزيع منطقةمراقبة دخول المستفيدين إلى  •
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 .التوزيع ة متر أثناء عملي 2- 1إرشاد المستفيدين للحفاظ على مسافة  •
 .غسل اليدين سائلضمان اإلشراف على نقطة غسل اليدين وتزويدها بكميات كافية من  •
 .  لفحص درجة حرارة الجسم قبل االقتراب من نقطة التحقق من الهوية  ن ويخضعو  تأكد من أن جميع المستفيدين يغسلون أيديهم •
إلى المنطقة  فوًرا إرساله، فيجب COVID-19 كان يعاني من الحمى أو ظهرت عليه عالمات توحي بمرض أنهذا أبلغ المستفيد إ  •

 .المعنية المحمية وإحالته إلى السلطات الصحية 
 .إلشراف والمساعدة في تفريغ وتنظيم حصص اإلعاشة قبل الموعد المقرر لبدء التوزيعا •
 .عن الحصة الغذائية وتوجيه المستفيد لتحصيل الحصة والمغادرة عبر طرق الخروج المحددة االبتعاد    •
 .حصصالإرشاد المستفيدين لمغادرة موقع التوزيع فور جمع  •
 سائل٪ من   0.5تأكد من نظافة نقطة التوزيع )الغرفة / المنطقة / القماش المشمع( ورشها بمطهر ) ال يجبعند االنتهاء من التوزيع  •

 .بعد تطهيرهايجب طي القماش المشمع للتخزين. يمكن استخدام المكنسة مرة أخرى    الكلور(. بمجرد تجفيفها 
 .إزالة جميع األشرطة والحبال والالفتات •
 .غسل اليدين  سائلغسيل اليد وإزالة / تخزين  نقطةمسح  •

 .من اإللزامي أن يقوم جميع الموظفين في موقع التوزيع بالحفاظ على طهارة اليدين واتباع معايير النظافة العامة •
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 منتجات النظافة والتعقيم 1.1

 .من مجموعة متنوعة من الكلور المتوفرة في السوق  ٪ من سائل الكلور(0.05يدوي )سائل غسيل  يمكن صناعة 1.2

غسل اليدين بالماء النظيف والصابون إلزامي لجميع الموظفين وفريق العمل والمستفيدين وأي طرف آخر مشارك في العملية أو موجود في  1.3
 .موقع التوزيع

 .٪ محلول الكلور(: اضغط هنا 0.05) تعليمات لصنع سائل غسيل خفيف      • 1.4

 .: اضغط هنابالصابون تعليمات لصناعة الماء المخلوط      • 1.5

 )المصدر: مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها( 1.6

1.7   

مجموعة متنوعة من الكلور المتوفرة في السوق. يجب تحضير جميع محاليل الغسيل  الكلور( من سائل ٪ من 0.5المطهر ) يمكن تصنيع  1.8
 .والتطهير قبل إرسالها إلى نقطة التوزيع وتمييزها بوضوح

 .اضغط هنامبيض( من مبيض سائل: ال٪ من 0.5) مطهرلصناعة سائل تعليمات   •

 (: مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها)المصدر 1.9
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معدات الوقاية الشخصية   الكلور المركز والمبيض مادة شديدة السمية يمكن أن تسبب التهاًبا للعين والحنجرة واألنف. يجب إرتداءيعتبر 

خلط واستخدام سائل التعقيم   عند  والنظارات والقفازات المزدوجة(N95 وقناع  )بما في ذلك المعطف الغير القابل لالختراق والمئزر  المناسبة
  ٪ 0.5بنسبة 

االستخدام وانتشاره ويتم تدريبهم ومراقبتهم على تدابير الحماية الذاتية و  COVID-19 يحتاج العاملون في المواقع إلى فهم مخاطر إدخال
  .(PPE)الصحيح لمعدات الحماية الشخصية

  
المعيارية المحددة على مستوى البلد. يجب على مالحظة هامة: على جميع الموظفين وفريق العمل االمتثال لجميع جوانب إجراءات التشغيل  

-COVID األشخاص الذين لديهم مخاطر محتملة للتعرض لـ ال يجب أن يحضر .جميع الموظفين الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد
-COVID وأعراض توحي بـ  يوًما منذ يوم التعرض لمنع نقل العدوى؛ ال يجب السماح ألولئك الذين يعانون من عالمات  14للعمل لمدة   19
العمل من موظف/ة    استمراريةأو يتم الشفاء التام. يلزم وضع تدابير لضمان    COVID-19 بالعمل في الموقع أيًضا حتى يتم استبعاد 19

 متضرر إلى زمالئه/ها
 

 :مصادر إضافية

 (COVID-19) نصائح منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا

 الحالي )التعليمات المؤقتة(  COVID-19 الرئيسي للتجمعات في سياق تفشيتوصيات التخطيط 
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 COVID-19 مذكرة إعالمية حول جوانب الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لـ 

 COVID-19 : نموذج لخطة الموقع لـ مواقع توزيع األغذية في بيئة 1ملحق 
 

 

 

 


