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 المقدمة .1          
 

ي شمال غرب سور�ا تحد�ات 
 ما يواجه األشخاص المتأثرون باألزمة اإل�سان�ة القائمة �ض

�
ض االعتبار عند  غالبا ي عني

ونقاط ضعف معينة �جب أخذها �ض
ي  وس كورنا المعروف ب و�اءالتخط�ط لعمل�ات االستعداد واالستجابة لتف�ش ي لل س�ما , وال 19- كوف�د  ـ ف�ي

ض و/أو الذين �ع�شون �ض مرا�ز اإليواء  نازحني
ي األ  الجماع�ة 

 ما�ن الشبيهة بالمخ�مات. والمخ�مات و�ض

ي 
 الوصول إ� الخدمات الصح�ة كما أنهم قد ال يتمكنون من الحفاظ ع� ظروف صح�ة أفضل لتجنب اإلصابة  وعادًة ما يواجهون صع��ات �ض

ي هذا 
وس. �ض ض األشخاص  الدل�ل،بالف�ي ض باإلضافة إ� المعنيني  والمجتمعات المض�فة والالجئني

�
ض داخل�ا ي الحاالت اإل�سان�ة هم األشخاص النازحني

�ض
 العائدين. 

 . والمواد الالغذائ�ة المأوىإن الحد من المخاطر إ� أق� درجة ممكنة �ي أهم�ة قصوى ألعضاء قطاع 

ي 
ي ذلك  الحاالت�عالج هذا الدل�ل االحت�اجات واالعتبارات المحددة المطل��ة �ض

والمخ�مات واألما�ن الشبيهة  مرا�ز اإليواء الجماع�ة اإل�سان�ة، بما �ض
ي رفع مستوى  بها، طة ض�فة المح� لمخ�مات والمجتمعات المبا 

وس  مستوى االستعدادات و  �ض ي ف�ي ض  كورونا من خالعمل�ات االستجابة لتف�ش ل تمكني
 . الالغذائ�ةقطاع المأوى والمواد ودعم أعضاء 

 

 األهداف .2          
 

وس من شخص إ� آخر   : من خالل ما ��ي الحد من انتقال الف�ي

ر�ن من خالل  •  اتخاذ تداب�ي تخف�ف محددة. تقد�م المساعدة للسكان المت�ض
ي  •

 أو الخ�ام أو أي مأوى معرض للخطر. مرا�ز اإليواء الجماع�ة ال�ثافة السكان�ة أو   ذات المسا�نتخف�ف المخاطر �ض
 الناتجة عن التواصل. الحد من العدوى الثان��ة  •
 ل أن مبدأ  ضمان •

�
 الستجابة. الحما�ة يب�ت محور�ا
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ف القطاعاتال ال المأوى والمواد  قطاعاإلجراءات المستمرة من قبل  .3            غذائ�ة والتنسيق بني
 

ض إن  ض عضاء األ و الجهود. التنسيق مع األعمال أ س�دعم التخف�ف من المخاطر وتجنب ازدواج�ة القطاعاتإجراء عمل�ة التنسيق بني ي قطاعالفاعلني
   �ض

 كن ذلك. وال�ف الص�ي والنظافة العامة واستخدام نظام اإلحالة إن أم  وقطاع الم�اەالصحة 
 
 

 الحالة  اإلجراء
 
ف  • وس كورونا تواصل خاص لأل  مسؤولتم تعيني االستجابة   ل تنسيق ج من أ مور المتعلقة بف�ي

�ة مع مجموعة قطاع الم�اە وال�ف الص�ي والنظافة العامة ومع  غذائ لال ا لقطاع المأوى والمواد 
ي حال لزم األمر. 

 قطاع الصحة والمجموعات األخرى ذات صلة �ض

 
  مساعد بدأ الس�د محمد األم�ي  

المأوى والمواد  قطاع  منسق 
 غذائ�ة بتنسيق االستجابة ال ال

  
 ال�ثافة  ةالجماع�  اإليواء �ز ا لمر إجراء تقي�م   •

ً
  السكان�ة،من أجل معرفة الظروف المع�ش�ة وخاصة

ي  
ي صالح أعمال اإل و  ، هذە المرا�ز باإلضافة إ� مرافق الم�اە وال�ف الص�ي المتاحة �ض   أو التأه�ل اليت

من أجل تحد�د المناطق األ��� عرضة  مع قطاع الصحة   التقي�م. سيتم مشاركة ا يتطلب الق�ام به
ي ظروف مكتظة �شكل خاصللخطر:  

ي �ع�ش فيها الناس �ض ذات ال�ثافة   ،مثل المناطق اليت
ي مساحة ض�قة  ،السكان�ة 

ض    ،الذين �ع�شون �ض ي �كون فيها اتصال أ��� بالسكان المعرضني واألما�ن اليت
ي تمتلك �سبة عال�ة من   المستضعفة.  الفئات للخطر أو اليت

 

 ا�تملت 

ــع المواد الال مذكرة إرشاد�ة للحد من مخاطر تحض�ي  • ي توز�ــ
 �تملت ا  غذائ�ة. انتقال العدوى �ف

  
ف قطاع المأوى والمواد ا تع��ز  • واإلصحاح   غذائ�ة من جهة وقطاع الم�اەال لالتنسيق القوي بني

ي ذلك تع من جهة أخرى وال�ف الص�ي 
ي مجال  بما �ض

ي تقوم بها الجهات الفاعلة �ض ��ز النظافة اليت
ل النظافة عند توز�ــــع  سالوتوف�ي  غذائ�ة،ال لالمواد ا �ف الص�ي أثناء توز�عات الم�اە واالصحاح وال

ض   غذائ�ة،ال لا المواد  ي   وتحسني
 . ةالجماع�اإليواء �ز ا مر مرافق الم�اە وال�ف الص�ي  �ض

ة خالل   األزمة  ف�ت

  
ي أعد مشاركة •

ها قطاع الصحة أو قطاع الم�اە واالصحاح وال�ف  أدوات أو مواد التوع�ة اليت
 الالغذائ�ة الص�ي مع أعضاء قطاع المأوى والمواد 

نجزت)  ا�تملت
�
 (أ

  

 توص�ات لل�وادر  .4          
 

ض وال • ض ومزودي الخدمة والعاملني  لل�دين.   سل وغ عمال يتبعون التداب�ي الوقائ�ة الالزمة التأ�د من أن جميع الموظفني
بمعقمات ال�حول أو غسلهم بالماء والصابون. هذا   الفركو�ال�امل من خالل   ومستمر  . نظف �د�ك �شكل متكرر بانتظاماغسل �د�ك  •

وسات الموجودة ع� ال�دين.   . تجنب لمس الوجهاإلجراء �ضمن قتل الف�ي
ض أي   3م�ت واحد (  مسافة . حافظ ع� مع اآلخ��ن البعد الجسدي والمسافةع� حافظ  • و  أ�سعل   شخصأقدام) ع� األقل بينك و�ني

ي �حتمل �عطس. ح�ث 
وس �ض ي هذە الحالة ستكون معرض اللتقاط تلك القطرات  أ أثناء السعال  المتطاير الرذاذ  وجود الف�ي

و العطس. و�ض
وس       الشخص حامل للعدوى أو المرض. إن كان   19-كوف�دالسائلة بما فيها ف�ي

ي حال ظهرت ل  ةابحث عن الرعا� •
ي حال عدم الشعور   ب�ت ا  . ك أعراض الحرارة، السعال وصع��ة التنفسد�الطب�ة الالزمة �ف

ل �ض ض ي الم�ض
�ض

ي حال معاناتك من أعراض الحرارة، السعال وصع��ة التنفس. 
ي الرعا�ة الطب�ة �ض

 �ساعد ع� حمايتك   �شكل حسن. تواصل لتل�ت
�
هذا أ�ضا

وس  �و   والعدوى. منع انتشار الف�ي
من انتقال األمراض    وجه �ي أحد وسائل منع العدوى وتحد للالطب�ة كمامة   ارتداءإن . الشخص�ة الحما�ة  /استخدم معدات الوقا�ة •

ي حال . 19-كوف�دالتنفس�ة بما فيها  
وس من  البد من تضمينها مع الممارسات األخرى للنظافة ل  ، استخدام ال�مامةو�ض لحد من انتقال الف�ي

ضمن سينار�وهات    ،كً� من عاملوا قطاع الصحةبارتداء أقنعة الوجه  نصح  ُ◌ كما أوضحت منظمة الصحة العالم�ة، ي.  خر شخص إ� آ
. بينما �جب ع� الحكومات/ السلطات المحل�ة �شجيع عموم الناس ع�  19ذين تظهر لديهم أعراض موح�ة بـكوف�د ولئك الوأ  ،محددة 

ي  
ام بارتداء األقنعة �ض ض ي ح��ران  حاالت محددة. كما أ االل�ت

�حتوي   2020ن دل�ل منظمة الصحة العالم�ة بما �خص أقنعة الوجه والصادر �ض
بالمخاطر    ت، أصدرت مجموعة االتصاال 19ع� مواصفات فن�ة لألقنعة أ��� تفص�ً�. عالوًة ع� ذلك، ون�ابة عن ف��ق عمل كوف�د 

اك المجتمع   ورة استمرار تطبيق التداب�ي الوقائ��شأن استعمال األقنعة القماش�ة  رسائل توجيه�ة لعامة الناس  RCCEو��ش ة  و�ض
 . 19ل�وف�د 
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 المأوى المزدحم .5          
 

ي  
  /المرتبطة بالحركةوذلك �سبب المخاطر الصح�ة    19- مزدحمة هم معرضون و�شكل خاص لخطر فايروس كوف�د  مسا�ن األشخاص الذين �ع�شون �ض

وح واال�تظاظ و  ض ر�ن  /الخدمات ال�ض ض السكان المت�ض كة بني غذائ�ة ع� تغي�ي نهج وط��قة تقد�م  ال . �شجع أعضاء قطاع المأوى والمواد الالمرافق المش�ت
وسات كما أنه س�ضمن سالمة    مثل األ الخدمات مع مراعاة التطبيق   �ن والمجتمعات المض�فة    ال�ادر لتجنب العدوى وانتقال الف�ي والمستف�دين المبا�ش

. المأوى المكتظ �عت�ب إحدى األول��ات الرئ�س�ة لقطاع المأوى والمواد ال
�
   غذائ�ة. ال أ�ضا

 غذائ�ة: ال قطاع المأوى والمواد ال   ألعضاء   ا به   ات المو� اإلجراء أ)  

ي المواقع واألما�ن المكتظة للحد من التفاعالت للمأوىوحلول  (المأوى)   المسا�نتوف�ي الم��د من  •
ض  (التماس) �ض . قد �ساهم هذا  الناس بني

ي تقل�ل عبء اال�تظ
وس كورونا أو كما �س� كوف�داظ واالزدحام والتخف�ف من عدوى �ض  . 19-ف�ي

ي   •
ي المكان. �جب أن يتم تدر�بهم ة إ� فهم مخاطر المرا�ز اإليواء الجماع��حتاج العاملون �ض

وس وانتشارە �ض ي ف�ي
اتخاذ تداب�ي   ومراقبتهم �ض

الصحيح لمعدات وأدوات الحما�ة الشخص�ة. تجنب االتصال الجسدي المبا�ش والمصافحة مع اآلخ��ن. من  الحما�ة الذات�ة واالستخدام 
 تجنب لمس الوجه

�
 الفم  المستحسن أ�ضا

�
ض قبل    واالنف وخصوصا  غسل أو تنظ�ف ال�دين.  والعينني

ي نفس المأوى بقدر  مرا�ز اإلقامة   تأه�ل�جب   •
ك فيها األ� المع�شة �ض ي �ش�ت  اإلمكان لتحقيق الحد األدىض من معاي�ي المأوى. الجماع�ة اليت

    قة،و وثمالشائعات والتعل�قات الواردة من السكان والمجتمعات المض�فة واالستجابة لها من خالل قنوات اتصال  �جب مراقبة  •
ً
وخاصة
ي المرض. �مكن التحقق من الشائعات الواردة بالتنسيق والتعاون مع قطاع   لمعالجة الت�فات السلب�ة واألثر االجتما�ي المرتبط بتف�ش

 الصحة. 
ض عن هذە المرافق المخصصة. انتبه إ� مرافق اإلحا  •  لة الصح�ة وأبلغ الموظفني
ض كشخص مسؤول عنالم�داني كوادركمخصص أحد   • ضمان أن االعمال �س�ي  وس�كون مسؤوً� عن  .  19- كل ما يتعلق بكوف�دمتابعة   ني

ض أو األعضاء اآلخ��ن داخل مرا�ز اإليواء الجماع�ة و والتنسيق مع الم �شكل سلس  لشبيهة بالمخ�مات. المخ�مات والمواقع ا وظفني
ك فيها العد�د من األ� المراح�ض أو مرافق  • ي �ش�ت ي األما�ن اليت

ي �ستخدم   ، (الطبخ) الط�ي �ض ي بناء مرافق إضاف�ة لتقل�ل عدد األ� اليت
ينب�ض

 نفس المرافق األساس�ة. 
ض  • ي الموقع ف�ما �خص التداب�ي الو  المتعهدين / تنظ�م جلسات توع�ة للمقاولني

ض �ض ي تم وضعها من قبل منظمة  والعمال العاملني قائ�ة اليت
ي ذلك غسل ال�دين   ؛الصحة العالم�ة

 (صحة) الجهاز التنف�ي والتعق�م.  ونظافةبما �ض
ور�ة عن الوضع الحا�ي وعن تداب�ي الوقا�ة. تأ�د من توج�ه المستف�دين التباع  التواصل مع عند  • المستف�دين، شارك المعلومات ال�ض

ي �مكنهم اتخاذها لضمان سالمة العمالالتداب�ي  از�ة اليت  . ال�وادر  / االح�ت
) المستف�د ب • ي وقت  توفر  إخطار(تذك�ي

 أن هذا العمل �مكن تنف�ذە �ض
�
خ�ار اال�سحاب من اإلصالحات أو عمل�ة إعادة التأه�ل، موضحا

 خطر. لن �عرض المساعدة المخصصة لهم لل الحق وأن هذا  
ي تتطلب  • ي ُتجرى لمراقبة  ا ف�ما �خص األ�شطة اليت )؛  ما بعد تنف�ذ النشاطلتفاعل (االحتكاك) المبا�ش مع المستف�دين (مثل المقابالت اليت

ي 
 استخدام طرق تواصل بد�لة مثل التواصل عن ُبعد والمقابالت الهاتف�ة.  فكر �ض

النقد مقابل العمل)؛ حاول   الذات�ة أو هد أو المساعدة المتعالمقاول/ (قة إعادة تأه�ل المأوى إن كان من خالل ط��/ ب�ف النظر عن ن�ع  •
ض قدر اإلمكان وذلك لتقل�ل  والموردين االعتماد ع� العمال   ع�ب مجتمعات مختلفة.  التنقالت/ التحركات المحليني
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:   أل�شطة تتم   توص�ات ) ب  ي قطاع الم�اە واالصحاح وال�ف الص�ي
 بالتعاون مع الجهات الفاعلة �ض

ي من مرافق الم�اە واالصحاح وال�ف الص�ي والتنسيق مع  مرا�ز اإليواء الجماع�ة ترم�م  عند إعادة تأه�ل أو   •
، تأ�د من وجود ما �ك�ض

ض مرافق الم�اە واالصحاح وال�ف الص�ي  ي هذا المجال لتضمني
وضمان توف�ي مواد النظافة للمستف�دين. كما �جب   الجهات الفاعلة �ض

 التأ�د من استمرار �شغ�ل خدمات الم�اە واالصحاح وال�ف الص�ي ومراقبتها باستمرار. 

ي إ اە واالصحاح وال�ف الص�ي لضمان التنسيق مع قطاع الم� •
والمخ�مات والمواقع  مرا�ز اإليواء الجماع�ة جراء حمالت التوع�ة �ض

ض والمجتمعات المض�فة. بيهة بالمخ�مات وأن هذە الحمالت الش :   الت�شمل حم ح�ث   �ستهدف النازحني  التوع�ة ما ��ي

 ي اليوم
يتم الغسل باستخدام الصابون أو المحلول والم�اە النظ�فة. و�نصح    ، بح�ثوعند الحاجة  ،غسل وتنظ�ف ال�دين عدة مرات �ض

 �شدة استخدام مطهرات ال�د عند توفرها. 
  ور�ة، إال أنه هناك خطر انتقال العدوى أو الف وس من خالل  تعت�ب حمالت التوع�ة �ض وشوراتك  العنا� الماد�ةتداول �ي   ال�ب

ي هذە الحالة. 
نت �ي المف�دة �ض وشوراتو (ال�تيبات)، لذلك تعت�ب المصادر الموجودة ع�ب شبكة االن�ت   من األفضل تجنب إضافة ال�ب

  تداولها لو تم تعق�مها، ألنه سيتم السالل، حيت  (ال�تيبات) إ�
�
ض السكان و  الحقا وس. ال بني   ذلك �مكن أن تكون بيئة خصبة لنقل الف�ي

و�ــــج لمعقم ال�دين ل  ي السالليتم ال�ت
هو  ف. لذلك يب�ت الصابون والماء ا � عا�ي ال�لفة و�عت�ب إ ، ح�ث أنه منتج الموزعة تضمينه �ض

 الخ�ار المفضل 
  إذا كانت هناك حاجة إلجراء جلسات   حال،توع�ة. ع� أ�ة ال جلسات   ع األشخاص بهدف حضور تجميتم  من غ�ي المو� به أن ي

ض   ،والحضور الشخ�ي فيها توع�ة    قطاع الم�اە واالصحاح وال�ف الص�ي بها من قبل   المو�ي التخف�ف  تداب�ي  االعتبار خذ بعني
ة من    فقط مع الحفاظ ع� ال 15إ�  10واستهدف مجموعات صغ�ي

�
.  2إ�   1تباعد الجسدي من شخصا   م�ت

و�دارة   يواء نظ�فة بما ف�ه ال�فا�ة. و�جب االهتمام بتجميع القمامة وضمان أن جميع مرافق أو مرا�ز اإل ل النظافة المقدمة ز�ادة سال •
 والتخلص منها بط��قة آمنة.  النفا�ات

،كما تم توصيته من قبل قطاع الم�اە واإلصحاح وال�ف  • الماء والصابون   كم�اتوز�ادة    المعّدلة،استخدم سالل النظافة  الص�ي
ائها أو العمل ع�  ومسحوق الغس�ل و  ي �ش

ي حالة التأخر �ض
ور�ة ول�ن �ض . سالل النظافة �ي �ض

�
فإن العن� الرئ��ي   توز�عها،ز�ادة الو�ي أ�ضا

ي 
 لذلك. الصابو  �كمن �ض

�
 وفقا

�
 ن والذي تم تحم�له مسبقا

ي من   •
إعطاء األول��ة لعن� الم�اە واإلصحاح وال�ف الص�ي عند إصالح المأوى وذلك لضمان حصول األ� المستهدفة ع� ما �ك�ض

. إن التوص�ة من قبل قطاع الم�اە واإلصحاح وال�ف الص�ي �ي ز�ادة كم�ات الم�اە وتوف�ي ما   إ�   30�قرب من الم�اە وال�ف الص�ي
35   .  ل�ت من الماء للفرد �شكل يو�ي
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ي موقع التوز�ــــع (توز�ــــع سال اتالمساعد/ ب التخط�ط لطرق تقد�م الخدمات�ج
عن ط��ق مراعاة التداب�ي  غذائ�ة) ال الل المأوى والمواد واأل�شطة �ض

ة وتقي�د حركة التال�ة لمنع التجم  . األشخاصعات ال�ب�ي

 غذائ�ة: ال ال قطاع المأوى والمواد  المو� به ألعضاء    ات اإلجراء أ)  

ض   • ي تداب�ي النظافة وال�ف الص�ي عند تنف�ذ األ�شطة الم�دان�ة. وهذا ينطوي ع� تجنب االتصال الجسدي بني
والمستف�دين    ال�وادر النظر �ض

وريلدى ال�وادر تع��ز النظافة الشخص�ة  عند تقد�م المساعدة باإلضافة ل ي موقع التوز�ــــع    جدا� أن . ومن ال�ض
ض �ض بتعق�م  �قوم جميع الموظفني

ي الروابط  األ�دي
 . أدناەواتباع ممارسات النظافة العامة. تتوفر مواد المعلومات والتعل�م والتواصل �ض

 ُينصح المستف�دين بمغادرة موقع التوز�ــــع فور تلقيهم المساعدة.  •
ض بأمراض مزمنة مثل (ارتفاع  ُينصح المستف�دون الذين �عانون من ارتفاع درجات الحرارة والفئ • ض والمر�ض المصابني  من المسنني

�
ة األ��� ضعفا

ل لتجنب االتصال المبا�ش مع فئات أخرى من المستف�دين   ض ي المساعدة عند باب الم�ض
ل وتل�ت ض ي الم�ض

ضغط الدم والسكري) بالبقاء �ض
 . ض  والموظفني

الخ�مة وذلك من أجل تجنب تجمع  أو  المستف�د  بابعند لمساعدات إعطاء األول��ة لتقد�م الخدمات أو ا  للتطبيق،عند توفر اإلمكان�ة  •
ي طواب�ي االنتظار. الناس وا�تظاظهم 
 �ض

ي نقاط ومرا�ز التوز�ــــع المخصصة  بيئة نظ�فة  إبجاد  •
المتعلقة بك�ف�ة صنع   اإلصحاح وال�ف الص�ي الم�اە و وذلك باتباع توص�ة قطاع  �ض

�جب تنظ�ف جميع   ذلك،%). و��الء اهتمام خاص اتجاە تعق�م جميع األسطح القابلة للمس. عالوًة ع� 0.05محلول ال�لور المعتدل (
  المواد العين�ة قبل التغل�ف والتسل�م. 
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ي موقع التوز�ــــع �شكل واضح، وهذا س�ساعد ع�  •
السلس للناس (المساحة الشخص�ة  التحركتنظ�م وتحد�د المساحات المخصصة �ض

ض األشخاص عند االصطفاف واالنتظار أو عند التواصل).   �جب أال تقل عن م�ت واحد بني
ي مركز التوز�ــــع وتوف�ي  األ�دي نقطة غس�ل  إن أمكن ذلك، يو� بتخص�ص •

من أجل تقل�ل   الالزم غس�ل ال�دين والماء  محلول صابون أو  �ض
 خطر العدوى. 

ي المساعدة. �جب أال �جتاز المستف  •
 �دون نقطة التوز�ــــع أ��� من مرة و�جب نصحهم بمغادرة موقع التوز�ــــع فور تل�ت

�شكل  بهذە التداب�ي    وال�وادر ومن األفضل إخطار المستف�دين    ال�وادر تجنب االتصال المبا�ش والتسبب بازدحام حول نقطة التوز�ــــع أو حول   •
 . مسبق

ي  •
اف والمساعدة �ض  (المساعدات) قبل جدولة موعد البدء بالتوز�عات. تف��ــــغ وتنظ�م المواد  اإل�ش

ها    )اتالمساعدابتعد عن المواد ( • ض ورة مغادرة مركز التوز�ــــع ع�ب ط��ق الخروج المحدد فور    وأخ�ب المستف�د بعد تجه�ي  للمساعدة.   استالمهب�ض
طة والحبال  (مركز/غرفة/منطقة) ورشها بم  ب التأ�د من تنظ�ف نقطة التوز�ــــع�ج التوز�ــــع،عند االنتهاء من  • طهر إن أمكن. و�زالة األ�ش

 و�زالة أو تخ��ن الصابون/المحلول المخصص لغسل ال�دين.   األ�ديوالالفتات ومسح وتنظ�ف حوض غسل 
ي استغراق وقت أطول من المعتاد وذلك لتجنب االنتظار  عمل�ة التوز�ــــع إ� مجموعات أصغر  �جب تقس�م   ذلك، إن أمكن   •

ي ستسبب �ض واليت
 بتوز�ــــع 

�
ي آ مواد عدة واالزدحام. و�و� أ�ضا

 ن واحد. �ض
 التوقيع ع� قوائم التوز�ــــع بعد االستالم، ف�جب تعق�م األقالم بعد كل استخدام فردي.  البد منإذا كان  •
ي تجنب ا  •

ض ل�ل مركبة.  4ما �صل إ�  فمن المستحسن اخت�ار  بالمركبات،  هم عند نقل  ال�وادر زدحام النظر �ض  موظفني
ي ستتل�ت المساعدة معزولة  والقسائم،بالمساعدة النقد�ة ف�ما يتعلق  • ، إذا كانت األ�ة اليت

�
األسواق و/أو   فقد ال تتمكن من الوصول إ� ذات�ا

ض اس�ت نقاط النقد. ُتنصح المنظمات األعضاء  ي ك�ف�ة تحسني
ات�ج�ات التواصل لفهم ما إذا كانت العزلة ذات�ة وك�ف �ي معزولة  بالتفك�ي �ض

 واالتصال بهم لتحد�د ما إذا كانت 
�
ي   اعتماد السلطات المحل�ة ومراجعة عمل�ة قد رشحت وك�ً�. والتنسيق مع تلك األ�ة ذات�ا

الوك�ل لتل�ت
 ن�ابة عنهم.  والتعامل معهالحوالة 

صل مع نظرائهم من الجهات المانحة والدعوة لعدم جمع البصمات أو التوق�عات من أفراد األ�ة  األعضاء ع� التوا �شجع القطاع كافة  •
، فقمالذين يتلقون المساع

�
بتخف�ف المخاطر قدر اإلمكان وذلك من خالل تطه�ي وتعق�م األسطح واألقالم   دة. و�ذا كان ذلك غ�ي ممكنا

 واألوراق المستخدمة. 
. قدر اإلمك اللمس والتسل�متجنب  •  ان، استخدم التواصل عن بعد وتجنب االتصال المبا�ش
ي  خذ  •

ي جميع مراحل تصم�م ال اعتبارك الم��د من تداب�ي تخف�ف المخاطر �ض
ي مرحلة التوز�ــــع، وذلك �ض

وع، ل�س فقط �ض ي  ول�م�ش
 �ض

�
ن أ�ضا

سالل النظافة   الحصول ع� اخت�ار المستف�دين والتحقق والمراقبة والتقي�م. من وجهة نظر المستف�دين، فإن مراحل أخرى مثل مرحلة 
ي الو 

اء مواد النظافة من األسواق المحل�ة ح�ث قد   ط��قة  الطرق النقد�ة أفضل  مواد عين�ة أو المرونة �ض ض المواد ع�ب    �خضعلتسه�ل �ش تأمني
 . للتقي�د الحدود 

اض�ة. و�ذا ص  لتجنب جمع األشخا  • ، فمن المستحسن تعليق   أثناء التدر�بات، ابحث عن الخ�ارات االف�ت
�
لم �كن باإلمكان إجراء التدر�ب عمل�ا

ض للخطر.  ز�ادةالتدر�ب بدً� من   المخاطر و�مكان�ة تع��ض المشاركني
ض أقنعة • ي يتم توز�عها  قماش�ة للوجه ضمن سالل المواد الالغذائ�ة (كمامات) يو�ي قطاع المأوى والمواد الالغذائ�ة بتضمني لتخف�ف   اليت

. وقد تضمن دل�ل منظمة الصحة العالم�ة ضمن الرابط المضاف أدناە مواصفات تفص�ل�ة ألنواع  19مخاطر نقل العدوى المرتبطة بكوف�د  
ي أي الحاالت.  و�ما أن متوسط حجم األ�ة 

ض خمس قطع من األقنعة   5األقنعة ومن ينصح باستخدامها و�ض أفراد فمن المستحسن تضمني
 تقد�مها للمستف�دين بالتوازي مع توز�ــــع المواد الالغذائ�ة �شكل فردي.  . كما �مكن القماش�ة ضمن سالل المواد الالغذائ�ة

ي  (ال�مامات) إن التصنيع المح�ي ألقنعة الوجه •
 خلق أ�شطة مدرة للدخل  داخل سور�ا �عت�ب ممارسة ج�دة أخرى لها فائدة إضاف�ة تتمثل �ض

ي الحصول ع� السلع والخدمات األساس�ةالمادي 
ة السور�ة إ� مشا�ل اقتصاد�ة شد�دة وصع��ة �ض ي وقت أدى ف�ه انخفاض ق�مة الل�ي

 . �ض
 لسحب األقنعة  •

�
لسوق  الطب�ة وأدوات الحما�ة الشخص�ة األخرى من أسواق الداخل السوري، فقد �كون التور�د من ا  (ال�مامات)  تجنبا

ي ف�ه.  
ك�ة خ�ار ج�د للم�ض  ال�ت
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ي قطاع الم�اە واالصحاح وال�ف الص�ي  ب) 
ي �جب العمل بها بالتعاون مع الجهات الفاعلة �ض توص�ة باأل�شطة اليت

 وقطاع الصحة: 

ي ذلك  •
ي نقاط التوز�ــــع بانتظام، بما �ض

. باإلضافة إ� ، اضحو األ اب، و بمقابض األ يتم تنظ�ف وتعق�م المراح�ض المتوفرة �ض فحص  الصناب�ي
ض فرق التنظ�ف وفرق التوز�ــــع ج�دا� وتدر�بهم ع� استخدام  والم�اەسالمة أناب�ب ال�ف الص�ي   ي حال كان هناك ثقوب أو ���ب. تجه�ي

�ض
 األقنعة والقفازات والمطهرات. 

، إذا كان ذلك •
�
ض قم  ممكنا اك العاملني ي نقطة التوز�ــــع. وضمان   ب��ش

ي مجال الصحة للتحقق من درجة حرارة المستف�دين قبل االصطفاف �ض
�ض

ي وتوف�ي معدات الوقا�ة وال ال�ادر سالمة 
ي المرافق�مكن  الحرارة، أثناء فحص درجات  الشخص�ة.  الحما�ة /ف��ق الم�داىض تقد�م   لل�ادر الطيب

ي 
 �ض

�
ل أو  البقاءأو  التوز�ــــع،المشورة للمستف�دين ف�ما إذا كانوا س�مضون قدما ض ي الم�ض

. و�و� بأن �كون لدى  ز�ارة�ض ي  ال�ادر مرفق ص�ي   الطيب
ة التقن�ة و  ي الم�دان. الخ�ب

 المعدات الطب�ة المطل��ة للتحقق و�جراء الفحوصات �ض
ض الو آب الوا�س ومن خالل تطبيق الع���ة حمالت التوع�ة من خالل توص�ل الرسائل الصوت�ة باللغة �جراء ُينصح ب • ض المجتمع  متطوعني   يني

ي  / الالفتاتاستخدام وسائل التواصل االجتما�ي و ب واالستعانة
استخدام و عامة وف�ديوهات الرسوم المتحركة األما�ن الالملصقات �ض

ي الم�دان ةالمجتمع� عام�ي الصحة نت والمنظمات غ�ي الحكوم�ة و اإلن�ت منصات التلف��ون و 
 �ستخدمس�ارات متنقلة � االستعانة. �مكن �ض

ات الصوت  ي ل عن بعد  رسائل التوع�ة  تقد�م ل  مك�ب
ض �ض ض والم لقاطنني ي . وتجنب جمع الناس جتمعاتالمخ�مات ومستوطنات النازحني

يتوفر �ض
ي  مجموعات المخ�مات ومرا�ز اإليواء الجماع�ة معظم 

ض �ض ، لذا �مكن مشاركة الرسائل معهم من خالل وا�س آب التطب�قات مثل للقاطنني
 . المواقع والتجمعاتمديري 
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ي مرض كورونا (كوف�د   عتبار ا   يو� ب��الء   ون أعضاء قطاع المأوى والمواد ). ومع مراعاة الجهات المانحة ودعهما، س�ك 19-خاص للحالة الحرجة لتف�ش
وس كورونا من خالل هذە اإلجراءات    المستضعفة غذائ�ة أ��� قدرة ع� مواصلة مساعدة الفئات  ال ال ي شمال غرب سور�ا وتجنب مخاطر اإلصابة بف�ي

�ض
ي  ي  ل  القطاع و�نا� والجهود والتكلفة.  وال�وادر  ستستغرق الم��د من الوقت المحددة واليت

األ�شطة المع�ار�ة الرئ�س�ة مثل توز�ــــع  كونتم��ل إضا�ض
ي المانحون ع� المس القطاع  ومعدات إضاف�ة. و�شجع  كوادر تستغرق الم��د من الوقت وتتطلب  المواد س

ي التخف�ف من المخاطر �ض
  مرا�ز اهمة �ض

ي قد تنطوي ع� إ�شاء أما�ن ماع�ة اإليواء الج  إضاف�ة. سا�ن وم   إقامة والمخ�مات المزدحمة من خالل تم��ل الم��د من حلول المأوى، واليت

رة  ي الغ�ي مكتملة وترم�م المنازل المت�ض
ي لتأه�ل المباىض

ض الو  و�ــهدفكما أن أعضاء قطاع المأوى والمواد الالغذائ�ة بحاجة لتم��ل إضا�ض صول  تحسني
.  مرافق الم�اەل  وال�ف الص�ي

ا  ام  ن�دعو  غذائ�ة ال الوالمواد  المأوىوقطاع مكتب تنسيق الشؤون اإل�سان�ة كال من ، فإن  ة طارئ حالة إ�سان�ة  و ه  19-ال�وف�دل�ون و�اء نظر� إ� اح�ت
امات   ض ي االل�ت

ي تندرج �ض ،واجب رعا�ة    اليت ض ض ع� جدول الرواتب حيت إذا تعرضت القدرة    الموظفني و�تم �شجيع الجهات المانحة ع� دعم إبقاء الموظفني
ي  ينا� القطاع من أجل    . كما للتس��ة/ الخطر ع� استئناف العمل عن ُبعد  

ي غ�ي المكتملة و�صالح    لتأه�لتم��ل إضا�ض
رة بهدف    المسا�نالمباىض المت�ض

ض الوصول إ� مرافق الم�اە وال  �ف الص�ي المناسبة. تحسني

هذە النقاط س�ساعد    و�ن مراعاة األهم�ة.    ةبالغ  �ي أمور   ال�اف�ة، فضً� عن الموارد    التم��ل، المرونة وتبس�ط ترتيبات  فإن    فعال، لتحقيق الهدف �شكل  
ورة،ع� ضمان استمرار العمل�ات وتعد�لها حسب  كاء �شكل مناسب للق�ام بعمل حيوي. و  ال�ض استمرار   من أجل �شدة و�نا� القطاع دعم ال�ش

 . األ�شطة وعدم حرمان من �حتاجون إ� المواد األساس�ة

ان�ات المش  من الممكن  ض ا وفق ار�ــــإجراء تعد�الت طف�فة ع� خطط وم�ي ي قدم�
ض   �مارس ينا� القطاع أن    لذا،.  توص�ات القطاع  ع للم�ض المرونة    المانحني

ض االعتبار و�أخذوا    . التعد�الت بعني
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 روابط مف�دة .8          
 

 : موقع قطاع المأوى العال�ي 

19-https://www.sheltercluster.org/global/library/covid  

 : العالم�ةمنظمة الصحة 
 : العالم�ة موقع منظمة الصحة  •

-prevention-guidance/infection-2019/technical-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
control-and 

 
ي س�اق مرض ال�وف�دنصائح منظ •

 : 19- مة الصحة العالم�ة �شأن استخدام األقنعة استخدام األقنعة �ض
-and-care-home-during-community-the-in-masks-of-use-the-on-https://www.who.int/publications/i/item/advice

outbreak-ncov)-(2019-coronavirus-novel-the-of-context-the-in-settings-healthcare-in 
 

 والتواصل: مواد المعلومات والتعل�م 
materials-iec-19-covid-https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/nws 

resources.html-virus/information-topics/corona-http://www.emro.who.int/ar/health 
 

ف   :الحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني
   https://drive.google.com/drive/folders/1L6BvijKUaLfG79eHhyFOPxmmElt1mUGc  الملصقات:  •
   D8xYJvsUZmag8Zl-https://drive.google.com/drive/folders/1l8vzUvYcgYPAH16x ف�ديوهات:  •
•  : ض  الخط الخاص بالحما�ة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

�ة: +        90  530  915  1895 اللغة الع���ة:  ض  + 90  537  040  7080:  اللغات األخرى +         90 530 915  1897 اللغة اإلنكل�ي
 

ي تتعلق 
 : 19-كوف�د  ب��اء قائمة بالموارد اليت

le/d/1EYTLSotmT3yNynkWRTqsvOnlwDWbGXPa/viewhttps://drive.google.com/fi  
 

 :  قطاع الم�اە واإلصحاح وال�ف الص�ي
•  :  رابط تخف�ف المخاطر التابع لقطاع الم�اە وال�ف الص�ي

B1sa?dl=0-https://www.dropbox.com/sh/1r0by4a8f5t73m1/AABplnOdX2xBuAlUfGO9   
 رابط الف�ديوهات المتحركة باللغة الع���ة والالفتات والملصقات:  •

https://www.dropbox.com/sh/1r0by4a8f5t73m1/AACOhfHAbAfeEm449AsriHaWa/Print%20and%20Digital%20CO
g=119%20IEC?dl=0&subfolder_nav_trackin-VID   

: رابط  •  ملفات مف�دة من قطاع الم�اە واالصحاح وال�ف الص�ي
y_bUibC3uwpogSZDa?dl=0-https://www.dropbox.com/sh/wko59mdv5msqgau/AABERTX 

      
ي أنتجها ف��ق 

وس  توع�ة الالموارد والرسائل األخرى اليت  شمال غرب سور�ا: لكورونا الخاص بف�ي
https://drive.google.com/drive/folders/17XNDy81Y4xS_rA7pWTeP8sgSW5_lxkJ4  

 
 +  41 22  501  70  23وا�س أب التابع لمنظمة الصحة العالم�ة: ت وتعل�مات موثوقة ع�ب رقم تطبيق لومامع

 
 (سور�ا):   19-كوف�دموارد خاصة ب��اء  

https://www.dropbox.com/sh/xu6o8lp7h0e7u5n/AABLG4rF9NyNJOh2CyLUpPmPa?dl=0   
 

https://www.sheltercluster.org/global/library/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/document/nws-covid-19-iec-materials
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources.html
https://drive.google.com/drive/folders/1L6BvijKUaLfG79eHhyFOPxmmElt1mUGc
https://drive.google.com/drive/folders/1l8vzUvYcgYPAH16x-D8xYJvsUZmag8Zl
https://drive.google.com/file/d/1EYTLSotmT3yNynkWRTqsvOnlwDWbGXPa/view
https://www.dropbox.com/sh/1r0by4a8f5t73m1/AABplnOdX2xBuAlUfGO9-B1sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1r0by4a8f5t73m1/AACOhfHAbAfeEm449AsriHaWa/Print%20and%20Digital%20COVID-19%20IEC?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/1r0by4a8f5t73m1/AACOhfHAbAfeEm449AsriHaWa/Print%20and%20Digital%20COVID-19%20IEC?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/wko59mdv5msqgau/AABERTX-y_bUibC3uwpogSZDa?dl=0
https://drive.google.com/drive/folders/17XNDy81Y4xS_rA7pWTeP8sgSW5_lxkJ4
https://www.dropbox.com/sh/xu6o8lp7h0e7u5n/AABLG4rF9NyNJOh2CyLUpPmPa?dl=0
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