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 -1الخلفية العامة
يُعتبر تأثير جائحة مرض فيروس كورونا على شرررررربكة النقل الجوي العالمي حدثا غير مسرررررربوق .ففي عام ،2020
1-1
انخفضت أعداد الر َّكاب على المستوى العالمي بنسبة  ٪60أي ما يعادل مبلغ  2.7بليون ،مقارنة بمبلغ  4.5بليون في عام ٪74 -( 2019
على مسررتوى الحركة الدولية و ٪50-على مسررتوى الحركة المحلية) .أما شررركات الطيران فشررهدت تراجعا بنسرربة  ٪66من حيث "الر َّكاب
الكيلومتريين اإليراديين" ( )PRKsوانخفضت أعداد ر َّكاب المطارات بنسبة  ٪57في عام  .2020وأفادت التقديرات بأن انخفاض الحركة
قد أدى إلى خسائر في اإليرادات بمبلغ  371بليون دوالر أمريكي و 112بليون دوالر أمريكي بالنسبة لشركات الطيران والمطارات ،على
التوالي .كما قدَّرت "منظمة ال سياحة العالمية" ( )UNWTOأن هناك خ سارة بمبلغ  1.3تريليون دوالر أمريكي في عائدات ال صادرات من
قطاع السرررياحة .وفي ظل تسرررارع جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ،تظل االتجاهات المعاكسرررة للنقل الجوي واضرررحة بشررركل
خاص في عام  .2021وتُـرررررررررشرررير أحدث توقعات اإليكاو إلى أن الحركة المقررة للر َّكاب على الصرررعيد العالمي خالل النصرررف األول من
عام  2021ستنخفض بنسبة  ٪59إلى ( ٪66أي  1.3إلى  1.4بليون) مقارنة بالمستويات المسجَّلة في عام .2019
 -2لمحة عامة
توفر هذه الوثيقة إطارا عاما لمعالجة تأثير جائحة فيروس كورونا الراهنة على شررررربكة النقل الجوي العالمي .ويتضرررررمن
1-2
ِّ
َّ
المرفق بهذه الوثيقة اإلجراءات االحترازية الالزمة للحد من مخاطر الصررررررحة العامة على الركاب والعاملين في قطاع الطيران مع زيادة
الثقة لدى جمهور المسافرين والعاملين في قطاع الطيران وفي سلسلة التوريد العالمية والحكومات .وسيساعد ذلك في تسريع وتيرة الطلب
على خدمات السفر الجوي األساسية وغير األساسية المتأثرة بـرررررررفيروس كورونا .واستكماال لهذه المواد ،تشير الوثيقة الحالية إلى المواد
اإلرشررادية التي أعدتها المؤسررسررات العالمية في القطاع بغرض التخفيف من آثار الجائحة .وتجري المواظبة على اسررتعراض وتنقي جميع
هذه المواد ،كلما لزم األمر ،وذلك للمواظبة على تحديثها.
وبمسررررراعدة الجهات المعنية في قطاع الطيران المدني واإلرشرررررادات المقدمة منها ،توصررررري اإليكاو باتباع منهج تدريجي
2-2
لتمكين العودة اآلمنة إلى السرررفر الجوي المحلي والدولي بمسرررتويات مرتفعة بالنسررربة لكل من الر َّكاب والبضرررائع .ويسرررتند هذا المنهج على
مجموعة جوهرية من اإلجراءات التي تشرركل بروتوكوال صررحيا أسرراسرريا لحماية الر َّكاب والعاملين في قطاع الطيران من فيروس كورونا.
رررررتمكن هذه التدابير من تحقيق النمو في قطاع الطيران العالمي أثناء تعافيه من الوباء الحالي .إال أنه من المهم إدراك أن كل مرحلة من
وسر
ِّ
مراحل هذا التعافي ستحتاج إلى إعادة ضبط هذه اإلجراءات من أجل تحقيق الهدف المشترك ،أال وهو تمكين السفر بالطائرة بأمان ،تطبيق
إجراءات الصررحة العامة الجديدة في شرربكة الطيران ،وكذلك لدعم االنتعاش االقتصررادي والنمو .ويجب أن نتدارك في سررياق أعمالنا الحاجة
إلى الحد من مخاطر الصررررحة العامة مع مراعاة ما هو ممكن عمليا لشررررركات الطيران والمطارات ومصررررال الطيران األخرى .كما ينظر
عملُـرررررـرررررنا في تطوير البروتوكوالت المتاحة للتخفيف من حدة المخاطر ،بما في ذلك االختبارات واللقاحات .وهذا األمر ضروري لتسهيل
االنتعاش.
 -3األهداف
في أعقاب تفشرري فيروس كورونا ،قامت الدول ،بما في ذلك الجهات التنظيمية الحكومية ،والمطارات وشررركات الطيران
1-3
ومصرررنِّعي الطائرات ،من ضرررمن جهات معنيه أخرى في منظومة الطيران ،بالتنسررريق مع سرررلطات الصرررحة العامة ،بوضرررع مجموعة من
اإلجراءات التي تهدف إلى الحد من المخاطر الصرررحية على المسرررافرين جوا والعاملين في قطاع الطيران وعامة الناس .وهذه اإلجراءات،
ومشرررغلي المطارات وشرررركات الطيران وغيرها في صرررناعة النقل الجوي ،مصررر َّممة لتوفير قدر من االتسررراق في
التي تنطبق على الدول
ِّ
طريقة تشررغيل الرحالت الجوية وتفادي المفاجآت .وسررتسرراهم أيضررا في تشررغيل عمليات النقل الجوي وضررمان عناصررر الكفاءة والسررالمة
واألمن واالسررررررتدامة لعدد متزايد من الر َّكاب وكميات أكبر من البضرررررررائع ،كما أنها سررررررتقلل من خطر انتقال فيروس كورونا بين هذه
المجموعات وبين عامة الناس .فمن شأن تنفيذ هذه تيسير وتوطيد عملية االنتعاش العالمي من جائحة فيروس كورونا.
 -4االعتبارات التوجيهية
1-4

لدى إعداد اإلجراءات الواردة في المرفق ،اهتدى واضعوها باالعتبارات التالية:
أ)

مواصلة التركيز على األمور األساسية :السالمة واألمن والفعالية؛

ب) زيادة الصحة العامة والثقة في صفوف الركَّاب والعاملين في مجال الطيران والجمهور العام؛
محركا لالنتعاش االقتصادي.
ج) اإلقرار بأن الطيران يم ِّث ّل ِّ ّ
2-4

باالستناد إلى هذه االعتبارات التوجيهية ،اتفق واضعو هذه اإلجراءات أيضا على أن تتوافر فيها الخصائص التالية:
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أن يجري تنفيذها في إطار نهج متعدد المسرررررتويات يتناسرررررب مع مسرررررتوى المخاطر وال يمس بسرررررالمة وأمن

الطيران؛


أن تكون قادرة على االسررررررتفادة من التجربة الطويلة للقطاع وتطبيق نفس المبادئ المسررررررتخدمة في إدارة
مخاطر السرررررالمة واألمن .ويشرررررمل ذلك رصرررررد االمتثال واسرررررتعراض كفاءة اإلجراءات بانتظام ،وتكييف
المتغيرة باإلضافة إلى األساليب والتكنولوجيات المحسَّنة؛
اإلجراءات وفق الحاجات
ِّ



أن تكون قادرة على الحد من اآلثار السرررلبية التشرررغيلية وعلى مسرررتوى الكفاءة مع تقوية وزيادة ثقة الجمهور
والصحة العامة في مجال الطيران؛



أن تكون متسررررررقة ومنسررررررقة إلى أقصررررررى حد ممكن ،مع تحليها بالمرونة الكافية لالسررررررتجابة لتقييم المخاطر
اإلقليمية أو الظرفية ودرجة تحملها .وسرريكون قبول التدابير المكافئة باالسررتناد إلى مبادئ مشررتركة ومعايير
معترف بها دوليا عنصر تمكين أساسي الستئناف الخدمات الجوية على الصعيد العالمي؛



أن تستند إلى اإلثباتات الطبية وتتوافق مع أفضل الممارسات المرتبطة بالصحة العمومة؛



أال تكون تمييزية في طبيعتها وأن تكون مبنية على األدلة وتتسم بالشفافية؛



أن تكون مجدية مقارنة بتكلفتها ومتناسبة وأال تقوض تكافؤ الفرص ألغراض المنافسة؛



أن تكون على درجة عالية من الوضرررررروح ،ومنقولة بشرررررركل فعَّال وواضرررررر لمجتمع الطيران وكذلك لعامة
الناس؛



أن تتوافق مع التزامات الدول الناشررررررئة عن اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شرررررريكاغو) وغيرها من
المعاهدات واالتفاقات ،وأيضرررا مع المتطلبات والقواعد القياسرررية والتوصررريات الدولية المطبَّقة على الطيران
والصحة العامة.

-5-

 -5مراحل اإلجراءات االحترازية المستندة إلى تقييم المخاطر
سررررريعتمد اسرررررتئناف السرررررفر الجوي ألعداد أكبر من الر َّكاب على عدد من العوامل ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية ألهم
1-5
وكاالت الصررحة العامة (مدفوعة بمسررتويات مخاطر السررفر) ،والقيود والشررروط الحكومية المفروضررة على السررفر ،وثقة الر َّكاب ،والقدرة
التشغيلية للناقلين الجويين والمطارات.
وسررريسرررم النهج القائم على تقييم المخاطر لتسرررهيل السرررفر الدولي ،الذي يتسرررق مع توصررريات منظمة الصرررحة العالمية،
2-5
بالتعافي وتعديل التدابير االحترازية بحسرب المخاطر القائمة ،مع اإلقرار بأن العودة إلى المراحل السرابقة من اإلنعاش قد تكون ضررورية.
والهدف هو التوصررررل إلى أقصررررى حد ممكن من االتسرررراق ووضررررع معايير لإلبالغ عن البيانات وعمليات المراقبة لدعم التقييم والتقدم إلى
المرحلة (المراحل) التالية .وليس من الممكن حاليا تحديد أي توقيت خاص باالنتقال بين هذه المراحل .وفي وقت نشررررررر هذه الوثيقة ،كان
معظم طيران الر َّكاب التجاري في المرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة.


المرحلة صفر :حالة يوجد فيها قيود على السفر وحركة ر َّكاب ضئيلة فقط بين المطارات المحلية والدولية الكبرى.



المرحلة األولى :زيادة أولية في سررفر الر َّكاب .تتزامن هذه المرحلة األولية مع أعداد منخفضررة نسرربيا من الر َّكاب ،مما
يسررم لشررركات الطيران والمطارات باسررتحداث ممارسررات الصررحة العامة في مجال الطيران بما يتناسررب مع الحجم.
وسرررتكون هناك تحديات كبيرة فيما تتكيف كل جهة من الجهات المعنية مع كل من الطلب المتزايد والتحديات التشرررغيلية
الجديدة المرتبطة بالتخفيف من المخاطر .وسيكون من الضروري كحد أدنى أن تكون التدابير الصحية للسفر المطلوبة
في المطارات مطابقة لتلك المتَّبعة في وسائل النقل والبنية األساسية المحلية األخرى.



المرحلة الثانية :فيما تستعرض السلطات الصحية إمكانية تطبيق التدابير بناء على معايير طبية معترف بها ،ستستمر
أعداد الر َّكاب بالتزايد .ويمكن رفع العديد من اإلجراءات التي كانت مطلوبة في المرحلتين  0و .1وينبغي أن تتطابق
التدابير الصحية للسفر المطلوبة في المطارات مع تلك المتَّبعة في وسائل النقل والبنية األساسية المحلية األخرى.



المرحلة الثالثة :قد تحل عندما يتم احتواء تفشرري الفيروس بشرركل كاف في كتلة حرجة من الوجهات الرئيسررية في جميع
أنحاء العالم على النحو الذي تحدِّده السلطات الصحية .وسيكون خفض مستويات اإلنذارات الصحية الوطنية وما يرتبط
بها من تخفيف للقيود المفروضرررة على السرررفر من العوامل المحفزة الرئيسرررية .وسررريسرررتمر تخفيض تدابير التخفيف من
المخاطر ،أو تعديلها ،أو سررريتم إيقافها في هذه المرحلة .وقد ال تكون هناك تدخالت صررريدالنية فعَّالة (مثل العالجات أو
اللقاحات) متاحة بشرركل شررائع خالل المرحلة الثالثة ،ولكن ينبغي أن يكون تتبع المخالطين وإخضرراعهم للفحص متاحين
بسرررهولة .وبانتظار توافر تدخالت صررريدالنية محددة وفعالة ،قد تحتاج الدول إلى االسرررتمرار في تخفيف أو إعادة تدابير
الصحة العامة والتدابير االجتماعية طوال مدة الجائحة.



المرحلة الرابعة :تبدأ عندما تكون التدخالت الصررررريدالنية المحددة والفعَّالة متاحة بسرررررهولة في معظم البلدان .وقد تكون
هنرراك مجموعررة من الترردابير/اإلجراءات االحترازيررة المتبقيررة التي يمكن االحتفرراظ بهررا ،على الرغم من أنهررا ينبغي أن
تخضع أيضا لعملية مراجعة دورية.
مالحظة — ال توجد حدود صارمة بين هذه المراحل ويمكن أن يكون االنتقال بينها في أي من االتجاهين.

————————
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اإلقالع :دليل السفر الجوي
في أثناء أزمة الصحة العامة الناجمة عن فيروس كورونا
المرفَق
 -1تدابير التخفيف من حدّة المخاطر على الصحة العامة
معلومات عامة

1-1

تنقسررررم تدابير التخفيف من حدة المخاطر على الصررررحة العامة هذه إلى أربعة أقسررررام .يحتوي القسررررم األول على تدابير
1-1-1
َّ
التخفيف من حدة المخاطر المطبَّقة بشرررررركل عام والتي تنطبق في جميع مراحل نقل الركاب والبضررررررائع .ويصررررررف القسررررررم الثاني الوحدات
المرتبطة بهذا المرفق ،والتي تخص جوانب مختلفة من النقل الجوي التجاري .أما القسررم الثالث فيتضررمن روابط للوصررول إلى مواد أعدتها
مؤسسات على مستوى القطاع بهدف توفير المساعدة للقطاعات األخرى في مجال الطيران .ويتناول القسم الرابع واألخير ممرات الصحة
العامة باعتبارها استراتيجية تعاونية للتنفيذ يتمثل الغرض منها في الحد من انتقال الفيروس عن طريق الطيران.
لدى تطبيق هذه التدابير ،ينبغي الحرص على اتباع جميع القوانين واللوائ والمتطلبات والقواعد القياسررية واإلرشررادات
2-1-1
المطبَّقة الصررررررادرة عن السررررررلطات دون الوطنية والوطنية والدولية المعنية .وليس في هذه المبادئ التوجيهية ما يقصررررررد أن يحل محل تلك
المتطلبات أو يتعارض معها .وينبغي للدول ضمان االتساق بين سياساتها وتدابيرها عبر كافة القطاعات المختصة.
اإلجراءات االحترازية المطبَّقة بشكل عام للتخفيف من المخاطر
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ال ينبغي اعتبار أي من التدابير المذكورة أدناه بمثابة التدابير االحترازية الوحيدة بل ينبغي إدراجها في إطار عمل
1-2-1
متعدد المستويات للتخفيف من حدة المخاطر.


التثقيف العام :يجب على الدول والجهات المعنية العمل معا لتوزيع المعلومات الدقيقة بسرررررررعة .ويجب أن تكون المعلومات
واضحة وبسيطة ومتَّسقة قدر اإلمكان عبر تجربة سفر الر َّكاب بأكملها.



النظافة العامة :ينبغي الحرص دائما على نظافة اليدين (غ سل اليدين بالماء وال صابون ،أو إن لم يتوفر ذلك ،تعقيمهما با ستخدام
محلول مطهر لليدين يحتوي على الكحول) ،اآلداب المتعلقة بالجهاز التنفسي (تغطية الفم واألنف عند العطس أو السعال) والحد
يوص العاملون بالمطارات أو أفراد
من مالمسة األسط في أنحاء المطارات بحيث يقتصر ذلك على الضرورة القصوى ،ما لم
ِّ
أطقم الطائرات بخالف ذلك.



التباعد البدني :إلى أقصررررررى حد ممكن ،ينبغي أن يكون األشررررررخاص قادرين على الحفاظ على التباعد االجتماعي بما يتفق مع
المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ( )WHOأو المبادئ التوجيهية الصحية الوطنية السارية .وعندما يكون
هذا التباعد غير ممكن (على سبيل المثال في مق صورات الر َّكاب على متن الطائرات) ،ينبغي ا ستخدام التدابير المنا سبة القائمة
على تقييم المخاطر ،والتي تشررمل السررماح بقدر يسررير فقط من الحقائب داخل مقصررورة الطائرة ،واتباع اإلجراءات السررليمة عند
الصررعود إلى الطائرة ،وإذاعة إعالنات النزول من الطائرات وتوضرري إجراءات ذلك ،والحد من تحركات الر َّكاب والطاقم التي
ال داعي لها على متن الطائرة.



الكمامات :ينبغي ارتداء الكمامات غير الطبية والطبية 1وفقا لتو صيات "منظمة ال صحة العالمية"  2والمبادئ التوجيهية لل صحة
العمومية المعمول بها ،بما في ذلك متطلبات جميع الدول المعنية (مثال عمليات المغادرة والعبور والوصررررررول) .وينبغي أن تُبلغ
شرررركات الطائرات الر َّكاب مسررربقا عن نوع الكمامات المطلوبة من جانب السرررلطات الوطنية المختصرررة في الصرررحة العامة .أما
الفئات التي تُستـررثـررنى من هذه التدابير (كاألطفال حتى سن  5سنوات 3أو الر َّكاب الذين ال يمكنهم تحمل الكمامات غير الطبية أو
الطبية مثل األشررررررخاص من ذوي اإلعاقات أو الذين يُعانون من مشررررررراكل في التنفس أو غير ذلك من ال ِّع لل) فينبغي تحديدها

 1يقصد بالكمامات الطبية (التي تسمى أيضا الكمامات الجراحية) الكمامات الطبية للمتخصصين التي يرتديها العاملون في مجال الرعاية الصحية .ويوصى
بأجهزة التنفس الطبية الستخدامها من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية فقط.
 2استخدام الكمامات في سياق فيروس كورونا Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the ،COVID-19
3

context of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx
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بوضوح .وينبغي أن يحرص الر َّكاب والموظفون دائما على اتباع أفضل الممارسات فيما يخص أوقات وكيفية ارتداء الكمامات
غير الطبية والطبية وخلعها واسررررررتبدالها والتخلص منها ،باإلضرررررررافة إلى المواظبة على نظافة اليدين بعد إزالة هذه الكمامات.
وينبغي أن تتكون هذه الكمامات من  3طبقات وأن تغطي األنف والفم بالكامل وأن تمتثل لمعايير "منظمة الصررررحة العالمية" من
حيث كفاءة التر شي والقدرة على التنفس .وينبغي ارتداء الكمامات في جميع مراحل الرحلة الجوية با ستثناء خالل أوقات تناول
الطعام أو ُ
الشررررب خالل فترات زمنية وجيزة .وينبغي اسرررتبدالها عندما لم تعُد صرررالحة لالسرررتخدام (عندما تصرررب مبللة مثال).
وينبغي أن تحظى الكمامات الطبية باألولوية السررررررتخدامها كمعدات الوقاية الشررررررخصررررررية من جانب العاملين في مجال الرعاية
الصحية واألشخاص الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة تتمثل في مضاعفات فيروس كورونا واألشخاص الذين يُشتبه في إصابتهم
بـررررفيروس كورونا .كما أن أجهزة التنفس الطبية (مثل  N95أو N99أو FFP2أو )FFP3ينبغي حجزها للعاملين في مجال الرعاية
الصررررررحية .أما الكمامات المزودة بصررررررمامات ويُمكن أن تنقل الفيروس فال ينبغي اسررررررتخدامها .4وللحصررررررول على المزيد من
اإلرشادات ،يُرجى الرجوع إلى الملصقات المرفقة.


النظافة الصحية الروتينية :ينبغي تنظيف وتطهير األسط متكررة اللمس على النحو الذي تحدِّده سلطات الصحة العامة بمعدل
يعتمد على تقييم المخاطر التشغيلية.



ومبررا ،ينبغي اسررررتخدام نماذج إقرارات الحالة الصررررحية أو الشررررهادات الطبية
إقرارات الحالة الصحححححية :حيثما كان ذلك ممكنا
َّ
المختصررررة .كما ينبغي التشررررجيع على تقديم
الخاصررررة بفيروس كورونا لجميع الر َّكاب ،بناء على توصرررريات السررررلطات الصررررحية
َّ
اإلقرار الذاتي بالصررررريغة اإللكترونية قبل الوصرررررول إلى المطار تفاديا لالزدحام في المطارات .ويُرجى الرجوع إلى النموذج 4
من "ممرات الصحة العامة" (.)PHC



الكشحححف الطبي :ينبغي أن تضرررمن الدول إجراء الكشرررف الطبي ،عند الدخول والخروج ،وفقا لبروتوكوالت السرررلطات الصرررحية
المختصة (مثال عمليات المغادرة والعبور والوصول) .ويمكن أن يتألف الكشف الطبي من إقرارات الحالة الصحية قبل الرحلة
َّ
وبعدها ،وقياس درجة الحرارة عن بُعد ،والمراقبة البصررررررية التي يجريها الموظفون المدربون على تبين العالمات التي تشرررررير
إلى احتمال اإلصرررررررابة بفيروس كورونا والمدربون أيضرررررررا على تنفيذ هذه التدابير .ويمكن أن تحدِّد هذه الفحوص األشررررررخاص
المرضررى والذين قد يحتاجون إلى فحص إضررافي قبل العمل أو السررفر .ويمكن االسررتفادة من توفر هذه المعلومات والمالحظات
في وضرع نهج قائم على تقييم المخاطر ،ما سريسرهم أيضرا في طمأنة جمهور المسرافرين .ويمكن إجراء هذا الفحص عند الدخول
والخروج .كمررا يمكن للفحص القررائم على قيرراس درجررة الحرارة وتبين األعراض األخرى أن يشرررررركررل جزء من نهج متعرردد
المسرررتويات ،ولكن ال يمكن االعتماد عليه كإجراء مسرررتقل للتخفيف من المخاطر نظرا لقدرته المحدودة  5على اكتشررراف حاالت
اإلصررررابة بالفيروس .فالفيروس قد ال يؤدي إال إلى أعراض بسرررريطة أو ربما ال يؤدي إلى أي أعراض ،ولكن قد تحدث العدوى
من جانب األفراد في مرحلة ما قبل ظهور األعراض أو األفراد الذين ال تظهر عليهم أي أعراض.
وإذا ظهرت على شرررخص ما عالمات وأعراض توحي بإصرررابته بفيروس كورونا أو إذا كشرررف نموذج اإلقرار الصرررحي عن أن
الراكب له تاريخ مرضررري يتعلق بعدوى الجهاز التنفسررري وتعرضررره إلى األفراد المخالطين من ذوي المخاطر العالية ،فقد يكون
من ال ضروري إجراء المتابعة المنا سبة ،بما في ذلك تقييم صحي محدد يجريه موظفو الرعاية ال صحية إما في مكان مخ صص
للمقابالت الشخصية في المطار ،وإما في منشأة رعاية صحية محدَّدة مسبقا خارج المطار.



المراقبة الصحححية وتتبع المخالطين :ينبغي اسررتكشرراف أسرراليب جمع معلومات االتصررال الخاصررة بالر َّكاب والموظفين في البلد
الوجهة ،ويشررررررمل ذلك االسررررررتعانة بالتطبيقات اإللكترونية .وتُعد مثل هذه المعلومات حيوية إلجراء المراقبة الصررررررحية للر َّكاب
الواصررلين إلى البالد ،كما يمكن أن تُسررتغل ألغراض دعم سررلطات الصررحة العامة في تتبع المخالطين إن اقتضررى األمر ذلك في
حالة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا .وينبغي طلب معلومات االتصال المحدَّثة كجزء من اإلقرار ال صحي سابق الذكر.
كذلك ينبغي توزيع "نموذج تحديد موقع الراكب ألغراض الصررررررحة العامة" أثناء الرحلة وجمعه من الر َّكاب لدى انتهاء الرحلة
6
وتسليمه إلى السلطات الصحية المختصة.
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وينبغي مراعاة االعتبارات التالية:



الركَّاب ذوو القدرة المحدودة على الحركة :ينبغي مراعاة االحتياجات المحددة للر َّكاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة عند
تنفيذ هذه التدابير لتجنب فرض قيود ال داعي لها على سبل استفادتهم من السفر الجوي.



إدارة المخاطر (بما في ذلك إجراء االختبارات) :تتوافر لدى الدول مجموعة من التدابير االحترازية المختلفة والمتنوعة التي
ترمي إلى معالجة المخاطر المحدقة بشرررعوبها وباقتصررراداتها جراء جائحة فيروس كورونا .ويتعين على الدول تقييم ما لديها من
مدعوة إلى تعزيز اتباع نهج متناسررررق وشررررامل إلى
مخاطر وتحديد التدابير االحترازية المالئمة لها .وفي الوقت ذاته ،فإن الدول
َّ

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks4
https://www.who.int/news-room/articles-detail/public-health-considerations-while-resuming-international-travel 5
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أقصرررررى حد ممكن عند تحديد مثل هذه التدابير لتسرررررهيل إنعاش قطاع الطيران .ومع تطور اختبارات جديدة الكتشررررراف فيروس
كورونا ووصرررررولها إلى درجة نضرررررج مالئمة ،ومع تحسرررررن القدرة على االختبارات وتوافرها ،يمكن للدول أن تدرس تضرررررمين
االختبارات في إطار اسررررررتراتيجيتها العامة إلدارة المخاطر .وفي حين ال توصرررررري سررررررلطات الصررررررحة العامة عالميا بإجراء
االختبارات ،بينما تنص منظمة الصحة العالمية بعدم النظر إلى الر َّكاب القادمين على متن رحالت دولية بشكل افتراضي على
أنهم حاالت يشررتبه في إصررابتها بفيروس كورونا أو كمجموعة يجب إخضرراعها لالختبار على سرربيل األولوية ،وقد قامت بعض
الدول باالعتماد على اسرررتراتيجيات اختبار قوية ،تتي الكشرررف المبكر عن المسرررافرين الذين يحتمل إصرررابتهم بالعدوى ،كإجراء
روتيني للكشرررررف الطبي للر َّكاب القادمين على متن رحالت دولية .ونشررررررت اإليكاو دليل إدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة
للحدود" 7لمساعدة الدول على تقييم ما لديها من مخاطر ووضع استراتيجية عامة لمعالجتها ،بما ذلك إمكانية إجراء االختبارات.
وسيجري تحديث الدليل بانتظام لتضمينه أحدث تم التوصل إليه في المجال الطبي ولتحسين فهم المرض.


الترويج لل صحة العقلية والحفاظ عليها ودعمها :ت سببت جائحة فيروس كورونا والقيود التي تبعتها في آثار بالغة على ال صحة
والراحة العقلية لكل من الر َّكاب والعاملين في مجال الطيران ،ما قد يؤثر بدوره على السررررررالمة التشررررررغيلية .وإلقامة بيئة داعمة
نفسرريا واجتماعيا داخل قطاع الطيران ،البد من التعاون المتعدد القطاعات بين الجهات المعنية لدعم الصررحة العقلية للعاملين في
قطاع الطيران ،ولمسررراعدة الر َّكاب في تحضررريراتهم للسرررفر .ويمكن االطالع على المبادئ والمواد اإلرشرررادية المتعلقة بالصرررحة
العقلية من خالل نشررررررة الترويج للصرررررحة العقلية في مجال الطيران والحفاظ عليها ودعمها خالل جائحة فيروس كورونا ( EB
.)2020/55



بروتوكوالت االختبار والتعافي والتحصححححححين :مع تزايد عدد الدول التي تُطبِّق االختبارات أو إثبات التعافي أو الحصررررررول على
اللقاح في إطار استراتيجيتها إلدارة مخاطر فيروس كورونا ،فينبغي لهذه للدول أن تـرررررررنظر في اإلرشادات الموضَّحة في وثيقة
اإليكاو "دليل اإليكاو إلدارة مخاطر فيروس كورو نا ال عابرة للحدود" إلعداد البروتوكوالت وتوحيد اإلبالغ عن المعلو مات
تعلقة بفيروس كورونا ألغراض السفر عبر الحدود.
الصحية ال ُم ِّ



شهادات االختبار والتعافي والتحصين :تُـررـررشجَّـررـررع الدول على استخدام األدلة الموثَّقة الختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس
كورونا المتاحة والفعالة واآلمنة والجديرة بالثقة ،والتي يمكن التحقق منها ،والمواتية لالسررررررتخدام ،والتي تمتثل للتشررررررريعات
المتعلقة بحماية البيانات ،والقابلة للتداول .ويمكن أن يسررررررتند إثبات التحصررررررين إلى الشررررررهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية (البطاقة
الصرفراء) التي تصردرها منظمة الصرحة العالمية ،وينبغي إصردارها في شركل قابل للتداول على الصرعيدين الدولي والعالمي بما
يتماشررى مع المواصررفات الفنية واإلرشررادات التي حدَّدتها منظمة الصررحة العالمية .8وينبغي النظر في الحلول القائمة ،وتضررمينها
ختما رقميا مرئيا للمساحات غير ال ُمقيَّدة )VDS-NC( 9أو أي شكل آخر قابل للتداول صادر من هيئات حكومية دولية أو إقليمية
أو عالمية أو ُم َّ
نظمات ُمعت ََرف بها دوليا.



مدعوة إلى النظر في اإلرشررررررادات ال ُمبيَّنة في دليل اإليكاو
التحقق من الشححححححهادات الصحححححححية ال ُمتع ِّلّقة بفيروس كورونا :الدول
َّ
تعلقة
إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود من أجل تسرررهيل السرررفر إذا أرادت أن تشرررترط تقديم الشرررهادات الصرررحية ال ُم ِّ
الر َّكاب وأصحاب المصلحة ب ُمتطلَّبات االختبار
بفيروس كورونا .ويشمل ذلك إتاحة األدوات الحكومية لتقديم الشهادات ،وإبالغ ُ
والتحصين والتحقق من هذه الشهادات ،وتوفير اإلرشادات والموارد والدعم الالزمين لمساعدة أصحاب المصلحة .ويجب على
الدول ضررررررمان أن تكون هذه العمليات و/أو اإلجراءات متوافقة تماما مع القوانين واألنظمة السرررررررارية بشرررررررأن حماية البيانات
والخصوصية.



الركَّاب الذين شملهم التلقيح بالكامل أو تعافوا من الجائحة .للتلقي دور هام في انتعاش الطيران حيث تزداد النسبة الملقَحة من
ُ
سررركان العالم مع مرور الوقت .وبينما ال ينبغي أن يكون التلقي شررررطا إلزاميا عند السرررفر على المسرررتوى الدولي ،10فإن الدول
تسق وشامل لتسهيل السفر الدولي ودخول الركاب الذين شملهم التلقي
عزز ،إلى أقصى حد ممكن ،اتباع نهج ُم ِّ
َّ
مدعوة إلى أن ت ُ ِّ
بالكامل أو تعافوا من الجائحة.



مدعوة إلى تبسرريط وتنسرريق الشررروط الصررحية
االعتبارات المرتبطة بخفض أو إلغاء شححروط االختبار والحجر الصحححي :الدول
َّ
تعلقة بالسرررررفر الدولي ،حيثما أمكن ،بما يتماشرررررى مع االعتبارات الفنية لمنظمة الصرررررحة العالمية من أجل تنفيذ نهج قائم على
ال ُم ِّ
المخاطر للسفر ،ال سيما من خالل العمل على إعفاء المسافرين الدوليين من االختبار و/أو الحجر الصحي وفقا لما يلي:
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.https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/ICAO-Manuals.aspx
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)Interim position paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers (who.int

تعلقة بفيروس كورونا :وثيقة منظمة الصحة العالمية
 8ترد المواصفات الفنية لمنظمة الصحة العالمية في الوثيقة الرقمية الخاصة بالشهادات الصحية ال ُم ِّ
للمواصفات الفنية لحالة التمنيع وإرشادات التنفيذ.
 9ترد إرشادات اإليكاو بشأن الختم الرقمي المرئي للمساحات غير ال ُمقيَّدة ( )VDS-NCفي التقرير الفني لوثائق السفر المقروءة آليا  ،)(MRTDوالتقرير الفني
تعلقة
للختم الرقمي المرئي للمساحات غير ال ُمقيَّدة  ،)(VDS-NCوإرشادات اإليكاو الخاصة باألختام الرقمية المرئية (" )"VDS-NCمن أجل الشهادات الصحية ال ُم ِّ
بالسفر.
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األولية الموصى بها من اللقاح المضاد لإلصابة بفيروس
إذا شملهم التلقي بالكامل ،ما يعني أنهم تلقوا جميع الجرعات َّ
كورونا الذي أدرجته منظمة الصررحة العالمية لالسررتخدام في حاالت الطوارئ أو وافقت عليه سررلطة تنظيمية صررارمة
قبل أسبوعين على األقل من السفر؛



إذا كان لديهم دليل على إصررابتهم سررابقا بفيروس  ،SARS-CoV-2وأن يؤكد ذلك اختبار تفاعل البوليميراز المتسررلسررل
للنسررخ العكسرري في الوقت الحقيقي ( )rRT-PCRتم إجراؤه خالل األشررهر السررتة الماضررية وأنهم أصرربحوا غير حاملين
تعلقة بإخراج مرضى فيروس كورونا من ترتيبات العزل.
للعدوى وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ال ُم ِّ



الطاقم :ينبغي أن يخضع أفراد الطاقم للشروط الدنيا وفقا للوحدة الخاصة بالطواقم واإلرشادات الواردة في وثيقة "دليل اإليكاو
إلدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود" (.)Doc 10152



االعتبححارات المرتبطححة بححالتلقيح للعححاملين في مجححال الطيران :ترردعم "خريطررة طريق تحررديررد األولويررات لمجموعررة الخبراء
االسرررتشرررارية االسرررتراتيجية "" SAGEالمعنية بالتحصرررين التابعة لمنظمة الصرررحة العالمية" ( )WHO SAGEالبلدان فيما يخص
التخطيط وتقترح اسررررتراتيجيات الصررررحة العامة واسررررتهداف الفئات ذات األولوية لمختلف مسررررتويات توافر التلقي واألوضرررراع
عمال أسررررراسررررريون يندرجون ضرررررمن المرحلة
الوبائية .أما العاملون في مجال الطيران ،باعتبارهم يعملون في مجال النقل ،فهم ُ
الثالثة من "خريطة طريق تحديد األولويات لمجموعة الخبراء االسرررتشرررارية االسرررتراتيجية "" SAGEالمعنية بالتحصرررين التابعة
لمنظمة الصررحة العالمية" ( ،)WHO SAGEليتم تلقيحهم عندما يكون هناك توافر معتدل للقاحات ويتم تلقي ما بين  ٪21و٪50
من السررررركان على المسرررررتوى الوطني ،بينما يندرج الطاقم الذي يعمل على الطائرات التي تحمل البضرررررائع فقط ضرررررمن المرحلة
الثانية.
اإلجراءات االحترازية المطبقة في وحدات محددة للتخفيف من المخاطر

3-1
أ)

المطارات
تتضرر َّمن الوحدة الخاصررة بالمطارات إرشررادات محدَّدة تتناول عناصررر لـررررررررما يلي :مبنى المطار ،أعمال التنظيف والتعقيم،
والتباعد البدني ،وتوفير حماية للعاملين ،وسرررربل الوصررررول إلى مبنى المطار ،ومنطقة تسررررجيل األمتعة ،والكشررررف األمني،
ومناطق التحركات المراقبة ،ومنشآت البوابات ،ونقل الر َّكاب ،والنزول ،واسترداد األمتعة ،ومناطق الوصول.

ب)

الطائرات
تتضرررمن وحدة الطائرات إرشرررادات محددة تتناول عمليات الصرررعود إلى الطائرة وعمليات تعيين المقاعد واألمتعة والتفاعل
على متن الطائرة ونُ ُ
ظـم التحكم البيئي وخدمة الطعام والمشروبات والوصول إلى المراحيض وحماية الطاقم وإدارة الر َّكاب
المرضى أو أفراد الطاقم وتنظيف وتطهير مقصورة القيادة ومقصورة الر َّكاب ومقصورة البضائع.
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ج)

الطاقم
من أجل زيادة السفر الجوي الدولي المتسم بالسالمة واالستدامة ،سيكون من الضروري اتباع نهج دولي منسق بشكل وثيق
في الت عامل مع طواقم ال طائرات ،ب ما يتفق مع م عايير الصرررررر حة ال عامة المعترف ب ها ،لتخفيف األع باء على ع مال الن قل
الضرررررروريين .وتشرررررمل هذه حاليا الفحص ومتطلبات الحجر الصرررررحي وقيود ختم الجوازات التي تنطبق على المسرررررافرين
اآلخرين .وتحتوي الوحدة الخاصة بالطواقم على إرشادات محددة تتناول اتصال أحد أعضاء الطاقم بشخص مشتبه بإصابته
بفيروس كورونا أو ثبتت إصررابته به ،ومباشرررة العمل ،وأفضررل ممارسررات التوقف المؤقت الخاصررة بالطاقم من طرف إلى
آخر ،وأفراد الطاقم الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا أثناء التوقف المؤقت ،وتموضع الطاقم.

د)

الشحن
ينبغي أن تطبِّق طواقم رحالت الشررررحن نفس اعتبارات الصررررحة والسررررالمة التي تطبِّقها طواقم رحالت الر َّكاب وهي واردة
مج َّمعة في القسم المخصص للطاقم من هذه الوثيقة .وفي حين أن شحنات الشحن الجوي ال تتالمس مع جمهور المسافرين،
إال أن قبول الب ضائع وعملية الت سليم ت شمل تفاعال مع موظفين من خارج المطار .وتتناول الوحدة الخا صة بال شحن ال صحة
العامة في مجال الطيران بما في ذلك التباعد البدني ،والنظافة الصرررررحية الشرررررخصرررررية ،وحواجز الحماية لنقاط التحويل إلى
ساحة وقوف الطائرات والتحميل والتفريغ ،واإلجراءات االحترازية األخرى.
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التدابير االحترازية التي تطبقها القطاعات األخرى في الطيران للتخفيف من المخاطر

أُعد وثيقة اإلقالع اإلرشرررادية بالتعاون مع مؤسرررسرررات قطاع الطيران .كما بادر عدد من هذه المؤسرررسرررات بإعداد مواد
1-4-1
إرشررادية إضررافية تتعلق بالعمليات التي يضررطلع بها األعضرراء في تلك المؤسررسررات .وقد جرى إعداد وتحديث هذه المواد اإلرشررادية اسررتنادا
إلى المبادئ الرئيسررية الواردة في تقرير فرقة العمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران ،كما اسررترشرردت باالعتبارات التوجيهية التي تضررمنتها
وثيقة اإلقالع اإلرشادية الحالية.
ويمكن االطالع على المواد اإلرشرررررررادية التي أعدتها منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ( )CANSOبهدف دعم
2-4-1
السالمة التشغيلية والكفاءة لدى تقديم خدمات الحركة الجوية من خالل الرابط التالي [الرابط].11
كذ لك يمكن االطالع على المواد اإلرشررررررراد ية التي أ عد ها المجلس ا لدولي لطيران األعمرال ( )IBACلدعم عمليرات
3-4-1
الطيران التجاري التي لم تطرق إليها إرشادات النقل الجوي التجاري عبر الرابط التالي [الرابط.]12
ويمكن أيضرررررررا االطالع على المواد اإلرشرررررررادية التي أعدها المجلس الدولي لرابطات مالكي الطائرات والطيارين
4-4-1
( )IAOPAلدعم الطيران العام ،بما في ذلك مدارس تعليم الطيران والطيران الترفيهي وغير التجاري ،عبر الرابط التالي [الرابط.]13
5-1

التنفيذ من خالل ممرات الصحة العامة

للحد من انتشررار فيروس كورونا وحماية صررحة وسررالمة العاملين في مجال الطيران والر َّكاب ،تُدعى الدول وبقوة إلى
1-5-1
14
التعاون فيما بينها إلقامة "ممرات للصحة العمومية".
ينشرررأ ممر للصرررحة العمومية حين تقوم دولتان أو أكثر باالعتراف فيما بينها بالتدابير االحترازية التي تطبقها ألغراض
2-5-1
ال صحة العامة على م سار واحد أو أكثر بين الدولتين .و سعيا للو صول إلى هذا االعتراف المتبادل وتعزيز اتباع نهج متناغم قدر اإلمكان،
تعلقة بترتيبات ممرات الصررررررحة العامة ( ،)PHCمع الدول األخرى من
تُنصرررررر الدول وبقوة بتبادل المعلومات ،بما في ذلك المعلومات ال ُم ِّ
15
خالل نموذج  PHCعبر مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها (.)CRRIC
ولدى إقامة ممر للصرررررحة العمومية ،يُتوقع أن تطبق الدول المشررررراركة فيه نهجا داعما متعدد المسرررررتويات يسرررررتند إلى
3-5-1
المخاطر عند اضطالعها بتنفيذ التدابير االحترازية الرامية إلى التخفيف من مخاطر الصحة العامة .فتطبيق مجموعة من ضوابط التصدي
للمخاطر سيسهم في توفير قدر أفضل من الحماية مقارنة بتنفيذ واحد أو اثنين فقط من هذه الضوابط .كما أن التعاون عند تنفيذ هذه التدابير

11
12
13
14
15

https://canso.org/publication/covid-19-restart-and-recovery-guide
https://ibac.org/guidance-documents
https://iaopa.icao.int-media/Files/IAOPA/ICAO/ICAO-Take-off-GA-Module.pdf
تم تحديث وثيقة "دليل إدارة مخاطر فيروس كورونا العابرة للحدود" ()Doc 10152
https://www.icao.int/covid/Pages/crric.aspx

(الفصل الخامس)
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سررريسرررم للدول بوضرررع اسرررتراتيجية للتخفيف من المخاطر تتوافق بشررركل فعال مع مسرررتوى تحملها للمخاطر ومع ما لديها من نُ ُ
ظم إلدارة
الصحة والسالمة.
ولتيسررررررير تنفيذ "ممرات الصررررررحة العامة" ( ،)PHCجرى تحديث وثيقة اإليكاو "دليل إدارة مخاطر فيروس كورونا
4-5-1
العابرة للحدود" (( )Doc 10152الفصررل  )5وتُـررررررررـررررررررتاح للدول "مجموعة إرشررادات التنفيذ" الصررادرة عن اإليكاو "إقامة ممرات الصررحة
العامة" .وتتضررمن مجموعة اإلرشررادات كافة اإلجراءات واألدوات ذات الصررلة بهذه المسررألة والتي سرريجري تحديثها بانتظام في ضرروء ما
16
يُستجد من التطورات العلمية .وتتمثل إحدى هذه األدوات في “تطبيق ممرات الصحة العامة" الذي تم إعدادها حديثا (تطبيق .)PHC
وتُنص الدول بوضع مؤشرات األداء الرئيسية ،التي تم تضمينها في كل وحدة ،بغرض رصد مدى فعالية هذه التدابير
5-5-1
االحترازية خصرروصررا فيما يتعلق بإنعاش قطاع الطيران .وينبغي وضررع هذه المؤشرررات من منظور يراعي اعتبارات الطيران وباالسررتناد
إلى البيانات الصادرة عن سلطات الصحة العامة.
————————

https://portal.icao.int/CRRIC/Pages/Public-Health-Corridor.aspx 16
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 -2الوحدات
الوحدة
المطارات
الجمهور المستهدف
مشغلو المطارات والسلطات والحكومات وموظفو المطارات.
ِّ

العنصر

مبني المطار

وصف موجز (الهدف)
ينبغي إلرشررررررادات تشررررررغيل مبنى المطار أن تأخذ في اعتبارها جميع جوانب العمليات ،والتي تشررررررمل تحديد األشررررررخاص الذين يمكنهم الدخول إلى المبنى،
والمواظبة على القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم داخل أنحاء المبنى ،واتباع التدابير الصررحية ،وتوفير اإلرشررادات ذات الصررلة باإلسررعافات األولية/الرعاية
الطبية والبروتوكوالت المطبقة على الر َّكاب والعاملين بالمطار.
جوانب يجب مراعاتها
أعمال التنظيف والتعقيم


ينبغي للسررلطات الصررحية بالمطار ومشر ِّرغلي المطار ومقدِّمي الخدمات المختصررين االتفاق على خطة مكتوبة تتعلق بتوسرريع نطاق أعمال التنظيف
والتعقيم ،وذلك وفقا إلجراءات التشررغيل القياسررية المحددة في "دليل منظمة الصررحة العالمية بشررأن النظافة والمرافق الصررحية في مجال الطيران".
كما ينبغي الحرص على تحديث الخطة با ستمرار من حيث العملية المتَّبعة والجدول الزمني والمنتجات ،في ضوء ما يُ ستجد من معلومات .كذلك
ينبغي تدريب جميع العاملين المختصين على متطلبات التعقيم اإلضافية.



ينبغي المواظبة على تنظيف وتعقيم البنية األسرررراسررررية وجميع المعدات بالمطار بانتظام ،بموجب الخطة المذكورة ،مع مراعاة إمكانية زيادة معدل
تنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم حسب االقتضاء ،في ضوء حجم حركة الطيران.



ضمان زيادة توفير منتجات التنظيف والتعقيم المعتمدة من قبل السلطات المختصة.
ينبغي إطالع جميع أفراد فريق العمل المكلَّف بأعمال التنظيف والتعقيم على خطة التنظيف والتعقيم المتفق عليها .ومن الضررررروري أيضررررا التأكد
من أن العاملين يسررتخدمون المنتجات بفاعلية ،ويشررمل ذلك االلتزام بنسررب تركيز المطهرات وطرق اسررتخدامها والمدة الالزمة لسررريان مفعولها،
فضال عن سبل التعامل مع األماكن التي تكثر مالمستها وتزداد فرص تلوثها ،مثل:
 oمكاتب االستعالمات بالمطارات ومكاتب خدمات األشخاص محدودي الحركة ،وأماكن تسجيل األمتعة ،ومناطق الجوازات/الجمارك،
وأماكن الكشف األمني ،ومناطق الصعود إلى الطائرة ،إلخ.
 oالساللم الكهربائية والمصاعد والدرابزين.
 oالمراحيض العمومية وغرف تغيير حفاضات األطفال.



o
o
o


عربات نقل األمتعة ونقاط تجميعها :يجب تنظيفها بالمناديل المبللة التي تُسرررتخدم لمرة واحدة أو بمادة مطهرة .كما يجب ضرررمان توافر
سالل للمخلفات.
المقاعد الموجودة في صاالت ما قبل الفحص األمني وأيضا في أماكن الصعود إلى الطائرة/تسجيل األمتعة.
الحافالت المكوكية إلى أماكن انتظار السيارات والحافالت في منطقة التحركات المراقبة.

زيادة ا ستخدام مكيفات الهواء ونُ ُ
ظم تر شي الهواء الفعَّالة للحفاظ على درجة نقاء الهواء والحد من إعادة دوران الهواء وزيادة ن سب الهواء النقي
في الجو .وينبغي الحد من تدفق الهواء أفقيا.

التباعد البدني


يُعد التباعد البدني وسيلة فعَّالة للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا .وينبغي إلجراءات التباعد أن تكون جزءا من مجموعة شاملة من التدابير
الرامية إلى الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا .كما ينبغي مراعاة ما يلي فيما يخص تدابير التباعد البدني في المطارات:
 oأن تتوافق هذه التدابير على األقل مع التدابير المطبَّقة على وسائل النقل األخرى ،وخصوصا وسائل النقل المستخدمة في االنتقال من
وإلى المطارات في مناطق الحضر.
 oأن تُطبق إلى الحد األقصى المستطاع في كافة أنحاء المطارات.
 oأن يُعاد تقييمها بالقدر الذي تسم به ظروف تفشي الوباء.
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ينبغي لتدابير التباعد البدني أن تسعى إلى ضمان مسافة ال تقل عن متر واحد ( )1بين األشخاص.



يُنصررررررر بررراالعتراف المتبرررادل برررالتررردابير الممررراثلرررة للتبررراعرررد البررردني التي تخفف من المخررراطر الصرررررررحيرررة في صررررررررراالت السرررررررفر
وصاالت الوصول.

حماية الموظفين:


بالن سبة لم ستوى الحماية المالئم الذي ينبغي توفيره للعاملين في المطار ،فينبغي تقييم ذلك بح سب كل حالة على حدة .ويمكن لجوانب الحماية هذه
أن تشررمل ما يلي :معدات الوقاية الشررخصررية ،وبرامج الكشررف الطبي على الموظفين ،ووضررع جداول زمنية للعمل (تقسرريم العاملين إلى فرق عمل
ثابتة ومناوبات) ،توفير سبل الوصول إلى مطهرات اليدين الكحولية ،وضع إجراءات محدَّدة يلتزم الموظفون بها قبل وبعد إتمام مناوبات العمل،
ووضع خطة للتباعد البدني داخل وحدات العمل ،بما في ذلك دراسة استخدام الحواجز.



ينبغي تزويد الموظفين بمعدات الوقاية الشخصية بحسب مخاطر تعرضهم للعدوى (نظرا لنوع النشاط الذي يقومون به مثال) وبحسب ديناميكيات
انتقال العدوى (عن طريق انتشررررار القطيرات مثال) .وقد تشررررمل "معدات الوقاية الشررررخصررررية" القُفازات القابلة إلعادة االسررررتخدام وأغطية الوجه
والكمامات والنظارات الواقية أو الكمامات والرداءات الواقية.



بالنسرررررربة للموظفين وفرق العمل في المناوبات ،ينبغي أن يتم تسررررررليم العمل بطريقة تخلو من أي تالمس ،أي عن طريق االتصرررررراالت الهاتفية أو
االتصاالت المرئية أو السجالت اإللكترونية أو تسليم العمل مع مراعاة التباعد البدني على أقل تقدير.



ينبغي إيالء األولوية ألعمال الصيانة واإلصالح في األماكن العامة ،مع تعديل مواعيدها أو تأجيلها ،طالما أنها غير ضرورية.



ينبغي للدورات التدريبية للموظفين أن تتوسع في االعتماد على التدريب على اإلنترنت والفصول الدراسية االفتراضية.



يُنص بتثبيت فواصل مادية بين الموظفين في وظائف بعينها والر َّكاب وذلك في المناطق التي تتسم بتكرار الحديث والمعامالت.

سبل الوصول إلى مبنى المطار


مع مراعاة خصرررروصرررريات كل مطار والتشررررريعات الوطنية المطبَّقة ،يجوز قصررررر الدخول إلى مبنى المطار على الموظفين والر َّكاب والمرافقين
للر َّكاب ذوي اإلعاقة أو الر َّكاب محدودي الحركة أو القُصررررر الذين ليسرررروا برفقة ذويهم ،وذلك في المراحل األولية ،بشرررررط أال يتسرررربب ذلك في
حدوث ازدحام أو صفوف انتظار والتي قد تؤدي بدورها إلى زيادة مخاطر انتشار العدوى ونشوء مواطن محتملة للقصور األمني.



عندما تسررررررتدعي اللوائ المطبقة إجراء كشررررررف طبي ،ينبغي اسررررررتخدام أجهزة قياس حرارة ال تسررررررتلزم التالمس وإجراء الفحص في المناطق
المخصصة لهذا الغرض ،وفي ظل ظروف تضمن الحد األدنى من التبعات المترتبة على هذه العملية.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد


التعاون مع السلطات المختصة لضمان التوفيق بين وجهات النظر.



التعاون مع الجهات المعنية داخل المجتمع المحلي لضمان إيصال المعلومات إلى جمهور المسافرين بدقة وفي الوقت المناسب.



ضمان التوافق مع سائر التدابير المطبقة في وسائل المواصالت المحلية األخرى وغيرها من البنى األساسية.



اسررررررتخدام "ب يان م تاب عة أع مال التنظيف والتطهير في م طار  XYZلم كاف حة فيروس كورو نا " (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج م ما ثل ع ند
االقتضاء.
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العنصر

منطقة تسجيل األمتعة

وصف موجز (الهدف)
في المعتاد تشررهد منطقة تسررجيل األمتعة في كل مطار كثافة عالية في حركة الر َّكاب .وللحد من االزدحام وصررفوف االنتظار ،ينبغي للر َّكاب إتمام أكبر قدر
ممكن من إجراءات عملية تسرررجيل األمتعة قبل الوصرررول إلى المطار (أي ينبغي أن يكون الراكب مسرررتعدا للطيران من لحظة وصررروله إلى المطار) .كذلك
ينبغي أن يُتاح خيار الخدمة الذاتية ويُنص باالعتماد عليه قدر اإلمكان للحد من االحتكاك بين األشخاص في مكاتب التعامل مع الر َّكاب.
جوانب يجب مراعاتها



تنفيذ التدابير التي من شأنها التخفيف من االزدحام في هذه المناطق من خالل التخطيط المسبق ورصد تدفق الر َّكاب.



ينبغي للمطارات تثبيت الالفتات ووضع عالمات على األرض وإذاعة اإلعالنات من خالل نُ ُ
ظم اإلذاعة الداخلية بالمطارات للحث على مراعاة
التباعد البدني .عالوة على ذلك ،ينبغي النظر في بث رسائل السلطات الصحية المتعلقة بسبل الوقاية من المرض من خالل الرسائل المسموعة
والالفتات عند أهم نقاط للتعامل مع الراكب خالل رحلته.



رركل مصررردرا للقلق هي األخرى ،نظرا
كما إن مرافق الخدمة الذاتية ،كأكشررراك طبع بطاقات الصرررعود إلى الطائرة وبطاقات تعريف األمتعة ،تشر ِّ
الرتفاع معدل التالمس باأليدي ،مما يزيد من احتماالت التلوث .ومع ذلك ،ينبغي التشرررجيع على اسرررتخدام مثل هذه األجهزة للحد من التعامالت
وجها لوجه بين المسرررررررافرين والموظفين ،ولكن ينبغي توخي الحذر واالنتباه فيما يخص إدارة تدفق الر َّكاب وضررررررمان تعقيم هذه األجهزة على
النحو السليم وباستمرار.



كلما أمكن ،ينبغي حث الر َّكاب على إتمام عمليات تسررررررجيل األمتعة قبل الوصررررررول إلى المطار .فإجراء تسررررررجيل األمتعة على اإلنترنت وطبع
بطاقات الصررررعود إلى الطائرة بواسررررطة تطبيق الهاتف الجوال ووضررررع ملصررررقات التعريف على األمتعة خارج المطار وغيرها من المبادرات
األخرى تسهم في الحد من االحتكاك مع موظفي المطار والبنية األساسية .لذا تُنص الدول بإزالة أي عقبات في اللوائ التنفيذية إلتاحة الفرصة
إلتمام مثل هذه اإلجراءات خارج المطار.



ينبغي النظر في اسررررتخدام الحواجز المؤقتة ووضررررع عالمات على األرض لتحديد أماكن الوقوف عند مكاتب تسررررجيل األمتعة بالطرق التقليدية
للتشجيع على االلتزام بالتباعد البدني ،كما ينبغي النظر في تثبيت حواجز شفافة أمام الموظفين في مكاتب التعامل مع الجمهور.



ويجوز أيضررا النظر في االسررتعانة بتكنولوجيا التعقيم الذاتي داخل األكشرراك المزودة بشرراشررات تعمل باللمس للسررماح بتعقيم الشرراشررات بين مرات
االستخدام.



ينبغي للمطارات والجهات المعنية األخرى اسررررررتخدام العمليات والتقنيات غير المعتمدة على اللمس ،كلما أمكن ذلك ،ويشررررررمل ذلك تقنيات أخذ
القياسرررررررات الحيوية بدون لمس ألغراض التعرف على مالم الوجه وحدقة العين .فمن الممكن تطبيق مثل هذه العمليات الرقمية لتحديد الهوية
عند نقاط الخدمة الذاتية لتسررليم األمتعة ونقاط الدخول إلى مناطق صررفوف االنتظار وبوابات الصررعود إلى الطائرة والمتاجر العادية والمعفاة من
الرسوم الجمركية .فذلك سينهي أو سيحد بشكل كبير من الحاجة إلى مالمسة وثائق السفر من قبل الموظفين والر َّكاب .كما سيمكن من اإلسراع
ويقلص من أحجام صرررفوف االنتظار ويحقق الكفاءة في
بإتمام العديد من اإلجراءات ،مما سررريوفر قدرا أكبر من الحماية من المخاطر الصرررحية ِّ
جوانب أخرى من اإلجراءات.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد


التعاون مع السلطات المختصة وشركات الطيران والجهات المعنية األخرى لوضع حلول فعَّالة من حيث التكلفة لتوفير الحماية للجمهور.



تبسيط اإلجراءات الشكلية عن طريق االستفادة من العمليات التي تتم بدون لمس.



التوسع في استخدام الحلول القياسية لمعالجة هوية الر َّكاب.
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اسررررررررررتررررخرررردام "برررريرررران مررررتررررابررررعررررة أعررررمررررال الررررتررررنررررظرررريررررف والررررتررررطررررهرررريررررر فرررري مررررطررررار  XYZلررررمرررركررررافررررحررررة فرررريررررروس كررررورونررررا "
(نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مماثل عند االقتضاء.
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العنصر

الكشف األمني
وصف موجز (الهدف)
اسرررتجابة السرررتمرار الجائحة ،ينبغي الحرص على االلتزام بتدابير التباعد البدني عند نقاط الكشرررف األمني ،بما في ذلك أثناء إجراءات الكشرررف األمني .وقد
تكون هناك حاجة العتماد تدابير مراقبة الدخول إلى نقاط الكشررررررف األمني ،عالوة على إمكانية تعديل إجراءات الكشررررررف األمني القياسررررررية كي تتوافق مع
التوجيهات الصحية الجديدة للتصدي لفيروس كورونا.
وينبغي إعفاء موظفي الكشررف األمني من القيام بإجراءات الفحص المتعلق بالصررحة والسررالمة ،حتى يتسررنى لهم التركيز على الكشررف األمني وما يرتبط به
من إجراءات.
جوانب يجب مراعاتها
إجراءات الدخول إلى منطقة الكشف األمني


ينبغي تنفيذ اإلجراءات المالئمة بالتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية المختصة للتعامل مع أي ر َّكاب تظهر عليهم أعراض المرض.



ينبغي توفير منتجات تطهير وتعقيم اليدين قبل الوصول إلى أماكن إجراء الكشف األمني على الر َّكاب والموظفين ،إن أمكن.



ينبغي لموظفي الكشررررف األمني والر َّكاب مراعاة التباعد البدني إلى الحد المسررررتطاع أو ارتداء معدات الوقاية الشررررخصررررية للتخفيف من مخاطر
التعرض للعدوى.



ينبغي النظر في إعادة ترتيب نقاط الك شف األمني و سبل الدخول إليها بهدف الحد من التزاحم و صفوف االنتظار قدر اإلمكان ،واال ستمرار في
فرض تدابير التباعد البدني مع الحفاظ على وتيرة العمل .وينبغي أن يشمل ذلك مناطق التجريد من المتعلقات والمناطق التي يسترد فيها الر َّكاب
أمتعتهم المحمولة بعد الكشف عليها.



ينبغي وضررع عالمات على األرض أو اسررتخدام الحواجز القابلة للفرد أو أي وسرريلة أخرى مالئمة في أماكن صررفوف االنتظار لضررمان االلتزام
بالتباعد البدني الذي أوصت به السلطات المختصة.



وفيما يخص اإلجراءات التي تستلزم قيام الر َّكاب بتقديم بطاقات الصعود إلى الطائرة وغيرها من وثائق السفر إلى موظفي األمن ،فينبغي القيام
بها مع تجنب التالمس قدر المسررررررتطاع وبطريقة تقلل من التفاعل المباشررررررر وجها لوجه إلى أدنى حد ممكن .وعند الحاجة إلى التحقق من هوية
شخص يرتدي قناعا غير طبي أو طبيا مقارنة بال صورة في الوثائق الر سمية ،يجوز نزع الغطاء أو القناع مؤقتا شرط االلتزام بالتباعد البدني.
كما ينبغي وضع الفتات تشير بوضوح إلى الخطوات التالية في اإلجراءات.

وتشمل الحلول الممكنة ما يلي:
o
o
o

توجيه الر َّكاب السرررتخدام الماسرررحات الضررروئية األوتوماتيكية الموجودة عند نقاط الدخول لبطاقات الصرررعود إلى الطائرة ،مع الحفاظ
على التباعد البدني المطلوب.
استخدام الماسحات الضوئية المحمولة التي يتولى تشغيلها موظفو األمن لمس لبطاقات الصعود إلى الطائرة.
إجراء الفحص البصري لبطاقات الصعود إلى الطائرة ووثائق تحديد الهوية حسب ما تقتضيه إجراءات التشغيل القياسية.



ينبغي تعقيم البوابات اآللية وأسط الماسحات الضوئية المحمولة بنفس الوتيرة المتبعة في تعقيم األسط المتكررة اللمس.



ينبغي نشررر موظفي مسرراعدة الر َّكاب للتأكد من اسررتعدادهم للدخول إلى منطقة التجريد من المتعلقات الشررخصررية .وينبغي موظفي الكشررف األمني
توضرري اإلجراءات للر َّكاب المتجهين إلى منطقة التجريد من المعلقات كي يقوموا بإخراج ما بحوزتهم من متعلقات بالشرركل السررليم ،للتقليل من
احتماالت أن يتسببوا في إحداث إنذار كاذب (وللحد من الحاجة إلى التفتيش اليدوي).



ينبغي إجراء أعمال التطهير والتعقيم المحسنة دوريا لألسط التي يتكرر لمسها/األسط المكشوفة ومعدات الكشف األمني بما في ذلك حاويات
المتعلقات الشخصية في نقاط الكشف األمني ومناطق األمتعة.

الكشف األمني على الركَّاب


ينبغي توزيع مطهرات اليدين الكحولية على العاملين الستخدامها في تنظيف وتعقيم أيديهم.



ينبغي لموظفي الكشررررف األمني ارتداء القفازات والكمامات القابلة إلعادة االسررررتعمال عند إجراء الكشررررف اليدوي على الر َّكاب .وينبغي تنظيف
القفازات بواسرررطة مطهرات اليد التي تحتوي على كحول فيما بين مرات التفتيش اليدوي التي يقومون بها .وينبغي تغيير القفازات القابلة إلعادة
االستعمال في حالة اتساخها أو قطعها.



ينبغي أن يُنص الموظفون بغسل يديهم عقب نزع القفازات القابلة إلعادة االستعمال.



ينبغي اختيار أماكن واضحة لوضع الالفتات المالئمة والمعلومات عن المتطلبات الصحية الجديدة وكذلك عملية الكشف األمني المعدلة .وينبغي
أن تشدد الالفتات على أهمية تعاون الر َّكاب خالل عملية الكشف األمني.
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في الحاالت التي تسررررتلزم التعامل مع أعداد كبيرة من الر َّكاب داخل نقاط الكشررررف األمني ،ينبغي إجراء الكشررررف األمني على الموظفين وطاقم
الطائرة في أماكن خاصة بهم ومنفصلة عن أماكن الر َّكاب (كإجراء صحي احترازي إضافي) ،إن أمكن ذلك.



ينبغي اتخاذ الترتيبات المالئمة التعامل مع حاالت انطالق صررررفارات اإلنذار للتخفيف من مخاطر تكدس صررررفوف االنتظار وضررررمان انسررررياب
وتيرة العمل .قد يشررمل ذلك وضررع صررفارات اإلنذار في أماكن مخصررصررة لذلك ومنفصررلة عن مناطق تدفق الر َّكاب ،ما قد يسررتلزم نشررر موظفي
أمن إضافيين في أماكن محددة.



عند انطالق صرررفارات اإلنذار من بوابة الكشرررف عن المعادن ،ينبغي إعطاء األولوية السرررتخدام األجهزة المحمولة للكشرررف عن المعادن لمعرفة
سبب انطالق اإلنذار ،على أن يعقب ذلك تفتيش يدوي يستهدف األجزاء المسببة النطالق صفارة اإلنذار.



ينبغي أال يقتصرررر اسرررتخدام معدات الكشرررف عن أثر المتفجرات وكالب الكشرررف عن المتفجرات فقط على االسرررتجابة لحاالت انطالق صرررفارة
اإلنذار .بل ينبغي التشجيع على االستعانة بهذه الوسائل للكشف عن المتفجرات بصورة عشوائية واستغاللها كلما أمكن.



في حال وجود أحد المخاوف أو إنذار ال يمكن التعامل معه ومعالجته بواسررطة معدات الكشررف األمني األولية وحدها ،ينبغي إجراء كشررف أمني
ثانوي باستخدام :كالب الكشف عن المتفجرات ثم معدات الكشف عن أثر المتفجرات ثم التفتيش اليدوي ،بالترتيب حسب التوافر ،ووفقا لطبيعة
المخاوف التي تساور موظف الكشف األمني إزاء التحديد.



إن كان اإلجراء القياسي يسم بإعادة استخدام مسحات الكشف عن أثر المتفجرات ،ينبغي النظر في وقف العمل بهذه الممارسة للحد من فرص
انتشار فيروس كورونا.

مالحظة — يمكن االستمرار في اتباع اإلجراءات القياسية إن تبين ،على سبيل المثال ،أن الحرارة المرتفعة الصادرة عن معدات معينة للكشف
عن المتفجرات تستطيع قتل الفيروس ،وإذا كان األسلوب المتبع في التعامل مع المسحات وتخزينها ال يؤدي إلى احتمال حدوث تلوث.


إن كانت هناك حاجة إلجراء تفتيش يدوي ،ينبغي لموظفي الكشرررف األمني تعديل األسرررلوب الذي يتبعونه ،إن أمكن ،لتجنب الوقوف وجها لوجه
أمام الر َّكاب أو األشخاص الخاضعين للكشف األمني.



ينبغي للموظفين الذين يتعين عليهم التعامل مع الر َّكاب عن كثب ارتداء قناع غير طبي أو طبي.



الكميات الكبيرة من السرررروائل واأليروسرررروالت والهالميات المتعلقة بالحفاظ على الصررررحة والتي تتجاوز الحدود المسررررموح بها بحسررررب اللوائ
األمنية ،كمطهرات اليدين الكحولية ،يمكن التجاوز عنها رهنا بموافقة السررررررلطات المختصررررررة بأمن وسررررررالمة الطيران ،مع مراعاة اللوائ ذات
17
الصلة بهذه المسألة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد
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العمل مع الجهات التنظيمية للنظر في بدائل للتفتيش اليدوي عند إجراء عمليات تفتيش عشرررررروائية .غير إن هذه اإلجراءات البديلة ينبغي تنفيذها
فقط رهنا بموافقة السلطات المختصة وبعد إجراء تقييم للمخاطر.



العمل مع السرررلطات الصرررحية المختصرررة لضرررمان وضرررع وتنفيذ بروتوكوالت النظافة والتعقيم لألغراض التي يُحتمل وبشررردة أن تتسررربب في نقل
العدوى (كحاويات األمتعة الشخصية ومناطق التجريد من المتعلقات الشخصية).



اسررررررتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مماثل عند
االقتضاء.

https://www.icao.int/Safety/COVID-19OPS/Pages/DangerousGoods.aspx

A-13
العنصر

منطقة التحركات المراقبة في مبنى المطار

وصف موجز (الهدف)
منطقة التحركات المراقبة في مبنى المطار بعد اإلجراءات األمنية هي منطقة تشررررهد حركة مكثفة للر َّكاب ،مع وجود عدد قليل من الحواجز الفعلية ومسرررراحة
مفتوحة عموما .وينبغي مراعاة الحاجة المؤقتة للتباعد البدني ،مع توفير إمكانية الوصررررررول إلى متاجر التجزئة واالمتيازات المعفاة من الرسرررررروم الجمركية
وعروض األطعمة والمشروبات.
كما أن مناطق البوابة والصرراالت المخصررصررة لكبار الزوار ( )VIPوغيرها من الخدمات في هذه المنطقة تشررهد معدال مرتفعا في حجم الر َّكاب .ويتعين تقييم
وتوزيع مختلف أدوات رصررد التدفقات والتجهيزات الفعلية وعالمات األرضرريات وأسرراليب االسررتدالل على الطريق .وقد تلزم زيادة تدابير التنظيف والنظافة
الصحية وتوسيع نطاقها للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.
اعتبارات يجب مراعاتها


التشجيع على استخدام خيارات الخدمة الذاتية ،المنشأة وفقا إلرشادات السلطات الصحية المحلية ،والتي تتي للر َّكاب احتكاكا محدودا مع موظفي
البيع بالتجزئة واألغذية والمشروبات.



سررتكون عملية الصررعود إلى الطائرة بانتظام ضرررورية لخفض مسررتوى االحتكاك البدني بين الر َّكاب ،السرريما بعد بدء عوامل الحمولة في الزيادة.
والبد من توطيد التعاون بين شرررركة الطيران والمطار والحكومة .وسررريتعين على شرررركات الطيران تنقي عملياتها الحالية الخاصرررة بالصرررعود إلى
الطائرة .وقد يتعين على المطارات المسررررررراعدة على إعادة تصررررررميم مناطق بوابات المغادرة وقد يتعين على الحكومات تعديل القواعد واللوائ
المعمول بها .وينبغي تسهيل زيادة استخدام التشغيل اآللي ،مثل المس الذاتي واألجهزة البيومترية.



تحديدا خالل المراحل األولى من مرحلة إعادة الت شغيل ،فإن األمتعة اليدوية التي تحتاج إلى ا ستخدام ال صناديق العلوية فوق مقاعد الر َّكاب ينبغي
أن تقتصر على تسهيل عملية مغادرة الر َّكاب بشكل سلس.



حيثما أمكن ،ينبغي النظر في تطبيق تكنولوجيات الصررررررعود الذاتي على البوابة بما في ذلك الوحدات التي تسررررررتخدم أبوابا آلية ،وأجهزة قراءة
بطاقات الصعود المدمجة ،و"شاشات الكريستال السائل" ( )LCDلتقديم التعليمات للر َّكاب ووضع جهاز لطباعة تغييرات تحديد المقاعد.



زيادة استخدام جميع الفرص األخرى إلجراء المس الذاتي على الوثائق عند الحاجة إلى تحديد الهوية.



في إطار اإلجراءات المؤقتة ،يمكن فت مناطق تحديد المقاعد (مثل الصرررررراالت والبوابات والمطاعم) بقدرة اسررررررتيعابية محدودة لتلبية الحاجة إلى
تطبيق التباعد البدني على المدى القصررير .ومع تقدم مرحلة التعافي وتطور المقتضرريات الصررحية ،يمكن التفكير في العودة إلى القدرة االسررتيعابية
العادية.



ينبغي النظر في اإلغالق المؤقت أو زيادة المراقبة لبعض مناطق الخدمة ،وذلك بناء على مرحلة تدابير التخفيف من حدة اآلثار ،مثل:



 oطعام البُوفيه في إطار الخدمة الذاتية.
 oمقاعد المقاهي أو المقاعد متعددة األغراض.
 oالمناطق المخصصة للمدخنين.
 oالمناطق المخصصة لل ِّعب األطفال.
ينبغي توفير العديد من موزعات مطهرات اليدين الكحولية في جميع أنحاء المطار مصحوبة بعدد كاف من الفتات الر َّكاب.



ينبغي مراعاة تركيب المعدات غير التالمسية في مرافق المراحيض مثل ما يلي:
o
o
o
o

نُظم األبواب اآللية.
جهاز التنظيف التلقائي للمراحيض بدفع المياه.
الصنابير وموزعات الصابون/مطهرات اليدين.
موزعات مناشف اليدين

سبل ضمان التنفيذ الموحّد


العمل مع المحال التجارية ومنافذ بيع األغذية والمشروبات لضمان استخدام خيارات الدفع الذكية بدون لمس وخيارات الخدمة الذاتية.



إشراك األقسام المختصة في شركات الطيران في التدابير الالزمة في صاالت المطارات.



التعاون مع السرررررلطات المختصرررررة وشرررررركات الطيران وغيرها من الجهات المعنية في مجال الطيران إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة لحماية
الجمهور.
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اسررررررت خدام "ب يان م تاب عة أع مال التنظيف والتطهير في م طار  XYZلم كاف حة فيروس كورو نا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج م ما ثل ع ند
االقتضاء.
الموردة داخل المطار على إثبات أنها تتبع إرشرررررادات اإليكاو"/فرقة عمل
الجهات
من
وغيرها
ررررروبات
ر
والمش
األطعمة
ومنافذ
المتاجر
رررراعدة
لمسر
ِّ
المجلس إلنعاش قطاع الطيران"  ،ICAO/CARTأعد "المجلس الدولي للمطارات" ( )ACIإرشادات يمكن االطالع عليها على الرابط .18

https://aci.aero/about-aci/priorities/health/aci-airport-health-accreditation-programme/
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العنصر

التجهيزات المتاحة لبوابات مبنى الطائرات

وصف موجز (الهدف)
سرررتقوم العديد من المطارات بإيقاف تشرررغيل بعض الممتلكات بسررربب نقص حركة الر َّكاب .ويتعين إجراء ما يناسرررب من عمليات كشرررف السرررالمة قبل اسرررتعادة
حركة الطيران .وينبغي أن تعمل المطارات وشركات الطيران معا لضمان توفير جداول دقيقة للرحالت من أجل تلبية هذا الطلب.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي كشرررف المعدات الكهروميكانيكية مثل جسرررور الصرررعود والسررراللم الكهربائية والمصررراعد والمواظبة على اختبارها أو بدء تشرررغيلها .وتعتبر
عمليات كشرررف هذه المعدات التي تم وقف العمل بها ضررررورية قبل إعادة تشرررغيلها كي يسرررتخدمها الر َّكاب ،وذلك بناء على توصررريات الشرررركات
المصنعة وقوانين البناء الوطنية.



ينبغي تحديد ونشر بروتوكوالت الصيانة.



عند الحاجة إلى هواء مكيف ،ينبغي الحفاظ على الطاقة في جميع المعدات في الهواء الطلق مثل الممرات المؤدية إلى الطائرة ووحدات "التكيف
المسبق للهواء".



يجب أن يُطلع م شغل المطار مقدمي الخدمات الح سا سة وال سلطات الحكومية م سبقا على الجداول والخطط المكثفة من أجل إعادة ت شغيل المرافق
ال ُمغلقة مؤقــتا.



يجب تعديل سعات حافالت نقل الر َّكاب لتيسير التباعد البدني أثناء عمليات الصعود إلى الطائرة والنزول منها.

األجهزة المتاحة لبوابة الطائرات وترشيح الهواء


في الحاالت التي يكون فيها "التكييف المسبق للهواء" ( )PCAالخارجي والطاقة األرضية الكهربائية الثابتة متاحين في المو ِّقـررررـررررف ،يمكن وقف
تشغيل "وحدة الطاقة اإلضافية" ( )APUالتابعة للطائرة بعد وصولها .ويستمد نظام "التكييف المسبق للهواء" ( )PCAالهواء المحيط من خالل
مرش هواء السحب ويزود المقصورة بالهواء المكيف.



ال تتم معالجة مصررادر الهواء الخارجية من خالل "مرش ر هواء الجسرريمات عالي الكفاءة" ( )HEPAللطائرة .وينبغي السررماح باسررتخدام "وحدة
الطاقة اإلضرررافية" ( )APUللطائرة عند البوابة كي يتسرررنى تشرررغيل جهاز تكييف الهواء على متن الطائرة ،في حالة عدم قدرة "التكييف المسررربق
للهواء" ( )PCAعلى توفير هواء ذي جودة مماثلة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد


التأكد من أن إعادة تشغيل الطاقة االستيعابية للمطار تتم على مراحل وعلى نحو يتناسب مع الجداول الزمنية لشركات الطيران.
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العنصر

نزول الركَّاب من الطائرة وعمليات الوصول

وصف موجز (الهدف)
قد يتعين تنقي عمليات مراقبة الحدود والجمارك بصفة مؤقتة لزيادة التباعد البدني.
ينبغي اسررتخدام معدات "المراقبة اآللية على الحدود"( )ABCوالتحديد الرقمي لهوية الر َّكاب (األجهزة البيومترية) وكذلك التكنولوجيا (الكشررف الحراري)،
إن ُوجدت ،كأحد التدابير اإلضرررافية للكشرررف الطبي والتسرررريع من وتيرة إجراءات ختم الجوازات للحد من صرررفوف االنتظار وخفض مسرررتوى االحتكاك بين
موظفي مراقبة الحدود والر َّكاب.
باإلضررافة إلى ذلك ،تُلزم بعض الحكومات الر َّكاب بملء "إقرارات الحالة الصررحية" أو "الشررهادات الطبية" قبل المغادرة أو عند الوصررول كأحد تدابير التقييم
األولي ،والتي يمكن استخدامها لتحديد الر َّكاب الذين قد يحتاجون إلى تقييم ثانوي.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي التنسررررريق مع مختلف السرررررلطات التنظيمية على الحدود (مثل أقسرررررام الجوازات والصرررررحة) من أجل اتخاذ تدابير تسرررررهل تخليص إجراءات
الدخول/الوصول ،مثل تمكين إجراءات عدم المالمسة (مثل ما يتعلق بقراءة رقائق جواز السفر ،والتعرف على مالم الوجه).



عندما يكون من الضرررررروري تقديم إقرارات عند الوصرررررول ،ينبغي للحكومات أن تنظر في الخيارات اإللكترونية (مثل تطبيقات الهاتف المحمول
ورموز "الردود السريعة" ( )QRللحد من مستوى االحتكاك بين األشخاص .ويمكن إرسال المعلومات مسبقا عبر البوابات الحكومية .وبالنسبة
لإلجراءات الجمركية ،يوصى باستخدام ممرات خضراء/حمراء لإلقرارات الذاتية حيثما أمكن ذلك.



ينبغي تطبيق التشرررررغيل اآللي على عملية التحقق من الهوية باسرررررتخدام التكنولوجيا البيومترية .وينبغي التشرررررجيع على اسرررررتخدام التكنولوجيا غير
التالمسرررررية أو المراقبة اآللية للحدود أو البوابات اإللكترونية من أجل تمديد الفترة الزمنية للمعامالت والحد من التفاعل بين الر َّكاب والمسرررررؤولين
والموظفين.



إذا لزم األمر بموجب اللوائ المعنية ،يمكن تثبيت كاميرات حرارية ذكية من أجل قياس درجة الحرارة لمختلف الر َّكاب بوتيرة سريعة وسلسة.



خالل المراحل األولى من التعافي ،وإذا لزم األمر ،يمكن وضع عمليات تقييم ثانوية للصحة ،وذلك للحفاظ على التدفق الرئيسي للر َّكاب عموما.



بالنسررربة للرحالت الجوية القادمة من المناطق شرررديدة الخطورة حيث توجد إصرررابة عنقودية أو مجتمعية ،يمكن اسرررتخدام قسرررم محدد من الصرررالة
المخصصة للوصول من أجل زيادة التباعد البدني ،ويمكن وضع كاميرات حرارية ذكية في مواقع مناسبة إلجراء الكشف على الر َّكاب القادمين،
وذلك بالتشاور مع سلطات الصحة العامة.

اإلقرارات الصحية


تقوم بعض الحكومات بتنفيذ الحل المتمثل في اإلقرارات الصررحية والتي يمكن إعدادها على البوابات اإللكترونية .بالنسرربة للدول التي لديها بالفعل
منصة لجمع المعلومات عن تأشيرة الدخول وإذن السفر اإللكتروني ،يمكن تخصيصها الستيعاب المعلومات اإلضافية المطلوبة.

حولون
الركَّاب ال ُم َّ


وضررع ترتيبات الكشررف الطبي ،حيث ال يجري الكشررف األمني مجددا على الر َّكاب والممتلكات في مواقع التحويل على أسرراس االعتراف المتبادل
بتدابير الكشف الطبي بين الدول في مسار الرحلة.



عند الحاجة إلى إجراء كشررف أمني على الر َّكاب المحولين ،ينبغي الوفاء بما يالئم من متطلبات النظافة الصررحية كما تم توضرريحه سررابقا في عملية
المغادرة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد


التعاون مع السلطات المختصة إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة توفر الحماية لعامة الناس.



التعاون مع السلطات وشركات الطيران المعنية إليجاد حلول تتسم بالكفاءة وفعالية التكاليف لحماية المسافرين.



العمل مع الحكومات والسلطات في حالة تنفيذ فكرة اإلقرارات الصحية.



زيادة االعتماد على الحلول الرقمية الموحدة إلدارة الهوية.
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اسررررررتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مشرررررررابه عند
االقتضاء.
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العنصر

منطقة استرداد األمتعة

وصف موجز (الهدف)
منطقة استرداد األمتعة في المطار قد تشهد ارتفاع عدد الر َّكاب واالحتكاك البدني مع العربات الخاصة بالحقائب واألمتعة والمراحيض وغيرها من المرافق.
وينبغي تنفيذ تدابير التعقيم وزيادة عدد مرات التنظيف.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي بذل قصرررررارى الجهود لتوفير عملية سرررررريعة السرررررترداد األمتعة والتأكد من عدم إجبار الر َّكاب على االنتظار لفترة زمنية طويلة في منطقة
استرداد األمتعة.



زيادة اسرررتخدام سررريور نقل األمتعة المتاحة عند نقاط الوصرررول للحد من تجمعات الر َّكاب ،وحيثما أمكن ،تخصررريص سررريور منفصرررلة لنقل األمتعة
القادمة على متن رحالت من المناطق عالية الخطورة.



ينبغي أن تتأكد الحكومات من سرررررعة وتيرة عملية التخليص الجمركي قدر اإلمكان واتخاذ ما يناسررررب من تدابير في حالة عمليات التفتيش الفعلي
لألمتعة.



ينبغي تعديل جداول التنظيف وفقا لجداول الرحالت الجوية بما يضررررمن التعقيم على نحو شررررامل وأكثر تواترا لعربات األمتعة والمغاسررررل وأزرار
المصاعد والقضبان وما إلى ذلك.



ينبغي توفير أكشاك الخدمات الذاتية أو الخيارات عبر اإلنترنت للر َّكاب الراغبين في اإلبالغ عن األمتعة المفقودة أو التالفة.



ينبغي وضرع عالمات على األرض أو اسرتخدام الحواجز القابلة للفرد أو أي وسريلة أخرى مالئمة لضرمان االلتزام بالتباعد البدني الذي أوصرت به
السلطات المختصة.



ينبغي تزويد وكالء الطيران في مكاتب األمتعة المفقودة بحواجز فاصلة (شفافة) إن أمكن.



ينبغي التشجيع على استخدام خدمات تسليم األمتعة ،حيث يمكن تسليم أمتعة الراكب مباشرة إلى فنادقهم أو بيوتهم.



ينبغي تبادل المعلومات عن تعقب األمتعة مع الر َّكاب كي يتسررررررنى لهم تقديم اسررررررترداد األمتعة ،في حالة سرررررروء مناولة األمتعة ،دون االنتظار في
منطقة إعادة استرداد األمتعة.



ينبغي وضع بروتوكوالت لتعقيم وتطهير المنطقة.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد
 التعاون مع السلطات وشركات الطيران المعنية إليجاد حلول فعالة من حيث التكلفة توفر الحماية للمسافرين.


اسررررررتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مشرررررررابه عند
االقتضاء.

العنصر

الخروج من المنطقة المفتوحة للجمهور
وصف موجز (الهدف)
ينبغي إعداد بروتوكوالت واحتياطات للر َّكاب القادمين الذين يخرجون من المنطقة المفتوحة للجمهور .وينبغي إيالء االعتبار للمنطقة المخصررررصررررة لموظفي
االسررررررتقبال وكذلك منطقة الخروج من مبنى الر َّكاب .وخالل مراحل إعادة التشررررررغيل األولية ،يُمكن أن تشررررررمل التدابير المتخذة إنشرررررراء محيط حول المنطقة
المخصصة لموظفي االستقبال أو تقييد الوصول إلى مبنى المطار.
اعتبارات يجب مراعاتها

A-19
سبُــل الوصول إلى مبنى المطار


وفقا لخصررروصرررية كل مطار والتشرررريعات الوطنية المعمول بها ،قد يقتصرررر الحق في اسرررتخدام مبنى المطار على العاملين والر َّكاب واألشرررخاص
المرافقين للر َّكاب من ذوي اإلعاقة أو الر َّكاب محدودي الحركة أو القصررررررر غير المصررررررحوبين في المرحلة األولية ،طالما أنه ال تتولد عن ذلك
حشرررررررررررود وصرررررررررررفرررررروف انررررررتررررررظررررررار قررررررد تررررررزيررررررد مررررررن مررررررخرررررراطررررررر اإلصرررررررررررابررررررة وربررررررمررررررا تررررررتسررررررررررربررررررب فرررررري أوجرررررره
قصور أمنية.



معقمات اليدين قبل الخروج من مبنى المطار.
ينبغي توفير العديد من محطات غسل اليدين أو ِّ



ينبغي زيادة التنظيف بناء على جداول الرحالت الجوية كي يتسررررررنى إجراء التعقيم على نحو شرررررررامل وأكثر تواترا في المناطق العامة المفتوحة
للجمهور ،بما في ذلك المناطق المخصررررررصررررررة للمقاعد ،واألطعمة والمشررررررروبات والمحال التجارية والدرابزين والمراحيض وسرررررربل النقل اآللي
والحافالت اآللية.

سبل ضمان التنفيذ الموحّد


التعاون مع الجهات المعنية في المجتمع لضمان نشر المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب على المسافرين.



اسررررررتخدام "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا “ (نموذج  )PHC 3أو أي نموذج مشرررررررابه عند
االقتضاء.

————————
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الوحدة

الطائرات

الجمهور المستهدف
شغلون الذين تسري عليهم أحكام الجزء األول "النقل الجوي التجاري الدولي — الطائرات" من الملحق السادس "تشغيل الطائرات".
ال ُم ِّ

العنصر

الركَّاب والطاقم – أحكام عامة

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للر َّكاب والطاقم.
اعتبارات يجب مراعاتها


تعديل عملية الصررررررعود إلى الطائرة والنزول منها .وينبغي ،قدر اإلمكان وبما يتفق مع اعتبارات الوزن والتوازن ،أن يجري صررررررعود الر َّكاب إلى الطائرة
تقلل من احتمال مرور الر َّكاب على مقربة بعضهم من بعض.
وإنزالهم منها بطرق ِّ
عمليات تخصيص المقاعد .عند الحاجة ،ينبغي تخصيص المقاعد بما يحقق التباعد البدني الكافي بين الر َّكاب .وينبغي لشركات الطيران أن تسم بترتيبات
صصة لهم قدر اإلمكان.
للجلوس بشكل منفصل عندما تسم نسب اإلشغال بذلك .كما يجب تشجيع الر َّكاب على البقاء في المقاعد ال ُمخ َّ
الحد من الحركة على متن الطائرة .ويجب تشرررررجيع الر َّكاب على السرررررفر بأقل قدر ممكن من األمتعة ،مع تسرررررجيل جميع األمتعة باسرررررتثناء األمتعة اليدوية
الصغيرة التي يمكن وضعها أسفل المقعد .وينبغي إزالة الصحف والمجالت .كما يجوز التقييد مؤقتا لحجم وكمية المبيعات ال ُمعفاة من الرسوم الجمركية.



الحد من خدمة األغذية والمشرررررروبات أو تعليقها .إذ ينبغي تقييد خدمة األغذية والمشرررررروبات أو تعليقها على الرحالت قصررررريرة المدى أو ينبغي النظر في
توزيعها في عبوات مغلَّفة ومعبأة مسبقا.



للحد من خطر انتقال العدوى إلى أدنى قدر ممكن ،ينبغي الحد من استخدام اللوازم غير الضرورية أثناء الرحلة ،مثل البطانيات والوسائد.



تقييد اسرررتخدام المراحيض .وينبغي ،كلما كان ذلك ممكنا ،تخصررريص مرحاض واحد السرررتخدام الطاقم فقط ،شرررريطة أن تظل هناك مراحيض كافية متاحة
الستخدام الر َّكاب دون اضطرارهم إلى التكدس انتظارا الستخدام المرحاض .وينبغي تعريف الر َّكاب أن إغالق غطاء التواليت قبل دفق المياه فيه للتخلص
من الفضالت يُعد وسيلة فعالة للحد من انتشار الجزيئات التي ربما تنقل العدوى.



خصرررص له ،وذلك للحد من حركة
كما يجب على كل راكب ،إلى الحد الممكن عمليا تبعا لتشررركيل الطائرة ،اسرررتخدام مرحاض ُمعيَّن على أسررراس المقعد ال ُم َّ
الر َّكاب داخل الطائرة أثناء الرحلة ،مما يقلل من التعرض للر َّكاب اآلخرين.



تدابير حماية أفراد الطاقم .ينبغي حظر تبادل معدات البيان العملي لقواعد السررررررالمة المتبعة على الطائرة .ويجب إعطاء تعليمات إلى أفراد الطاقم بحيث
يختص كل فرد منهم بتقديم الخدمة إلى أقسرررام محددة فقط من المقصرررورة .وينبغي اسرررتكشررراف وسرررائل إضرررافية للحماية ،مثل السرررتائر البالسرررتيكية أو ألواح
الزجاج العضوي (بلكسيغالس) أثناء عملية الصعود إلى الطائرة (على أن يجري إزالتها بمجرد االنتهاء من عملية الصعود إلى الطائرة).
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مالحظة — تحتوي العناصرررر التالية المتعلقة بالتطهير على أحدث التوصررريات المشرررتركة المتاحة حاليا من منتجي المعدات األصرررلية ( )OEMللطائرات.
وينبغي لمستخدمي هذه التوجيهات مالحظة ما يلي:


تتطور.
تستند هذه التوصيات إلى ظروف وتكنولوجيا ال تفتأ
َّ



طهرات على متن الطائرات ،هناك اختالفات بين المنتجات
على الرغم من المحاوالت المبذولة من أجل تقديم توصرررريات مشررررتركة السررررتخدام ال ُم ِّ
شغل على دراية باإلرشادات الصادرة عن
ال ُمصنِّعة من قِّبل كل منتج من منتجي المعدات األصلية للطائرات .ومن المستصوب بشدة أن يكون ال ُم ِّ
منتج المعدات األصلية للطائرة وأن يتشاور معه بشأن أي استفسارات خاصة بهيكل تلك الطائرة.



شررغل مسررؤولية التأكد من
شررغلين بتوصرريات تتماشررى مع ال ُمنتَج ال ُمسررتخدَم للطائرة .وتقع على عاتق ال ُم ِّ
القصررد من هذه اإلرشررادات هو تزويد ال ُم ِّ
طهر لقواعد الحماية المناسرربة ،وأن اسررتخدامهم لها يتماشررى مع
طهرات وفقا لتعليمات الشررركة ال ُمنتِّجة ،ومن اتباع مسررتخدمي هذا ال ُم ِّ
اسررتخدام ال ُم ِّ
طهر.
توصيات المنظمات الصحية فيما يتعلق بالفعالية ،ويتبع تعليمات االستخدام
َّ
المدونة على غالف عبوة ال ُم ِّ
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العنصر

التطهير – مقصورة القيادة

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي تنظيف مقصورة القيادة بوتيرة تراعي الفصل بين مقصورة القيادة ومقصورة الر َّكاب ،وتراعي كذلك وتيرة عمليات انتقال أفراد الطاقم.



ينبغي تنظيف مقصورة القيادة وتطهيرها بوتيرة مناسبة تستوعب عمليات أفراد الطاقم بشكل آمن.



ينبغي اعتماد أسرررراليب التطهير بعد التشرررراور مع مصررررنعي الطائرات وعلى أسرررراس تقييم مالئم لمخاطر السررررالمة .كذلك ينبغي مراعاة أي نصررررائ
ت صدرها منظمة ال صحة العالمية .أما تقييم المخاطر فينبغي أن ي ستر شد بتو صيات م صنعي هياكل الطائرات وباإلر شادات المرجعية ال صادرة عن
المؤسسات الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.



يوصي ُمصنِّعو الطائرات بما يلي:
o

اسررررررتخدام محلول مائي يحتوي على كحول األيزوبروبيل ( )IPAبنسرررررربة تركيز  ٪70لتطهير األسررررررط التي تالمسررررررها األيدي داخل
المقصورة ،مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد واألسط المسامية األخرى؛

o

إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على اآلثار أو األضرررررررار التي تلحق بها على المدى الطويل نظرا لغياب أي معلومات عن
اآلثار بعيدة األجل الناتجة عن االسررتخدام المتكرر للمطهرات ،واالتصررال بهم للحصررول على إرشررادات بشررأن اسررتخدام مطهرات بديلة
حال وقوع تلف للمعدات؛

o

النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛

o

اتباع اإلرشادات التي يضعونها لضمان االستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛

o

استشارتهم للحصول على توصيات أكثر تفصيال أو للحصول على مطهرات كيميائية إضافية مع مراعاة االختالفات في الموافقات التي
أصدرتها الدول المختلفة إلجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين االعتبار.



يجب تنظيف األسط من األوساخ والحطام وفقا إلرشادات الطائرة.



طهر باسررررتخدام مناديل ُمبلَّلة مسرررربقا أو بقطعة قماش ُمبلَّلة تسررررتخدم لمرة واحدة مع اسررررتخدام عبوات محدودة الحجم من
يجب تنظيف األسررررط بال ُم ِّ
طهر على متن الطائرة لتقليل خطر انسرررررركاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن .ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصررررررورة القيادة .كما
ال ُم ِّ
يجب عدم السماح بتجمع السائل أو سقوط قطرات منه فوق المعدات.



محلول الكحول قابل لالشتعال ،لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة حول مصادر االشتعال المحتملة.



ينبغي للم شغل النظر فيما إذا كانت زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على م ستوى االمتثال ألي ا شتراطات سارية بخ صوص التعقيم ترد في
ملحق اإليكاو التاسع .ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المختصة ،كما تتوافر اإلرشادات الفنية في مطبوعات منظمة الصحة
19
العالمية التي تتناول أساليب وإجراءات تطهير الطائرات.



ال يمكن للتعرض لألشرررعة فوق البنفسرررجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة ،ولكن يمكن االسرررتعانة بهذا األسرررلوب إلتمام إجراءات
التطهير القائمة .وحيثما استُخدمت األشعة فوق البنفسجية ،هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في االعتبار ،منها أن التعرض لألشعة فوق البنفسجية
ال يكون فعاال إال إذا تعرض الفيروس نفسرره إلى الضرروء باألشررعة فوق البنفسررجية .إال أن المواد التي تتعرض لألشررعة فوق البنفسررجية قد تتلف أو قد
يتغير لونها .وينبغي استشارة الشركة المصنعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.



شغلين وطاقم قيادة الطائرة زيادة إجراءات
نظرا لتزايد احتمال تغيير وضع مفاتي التحكم عن غير قصد أثناء عملية التنظيف أو التطهير ،ينبغي لل ُم ِّ
التحقق من صحة وضع جميع مفاتي التحكم داخل مقصورة القيادة قبل تشغيل الطائرة.



طهرات على أسررراس االسرررتخدام (مثل أقنعة األكسرررجين) ،لذلك ينبغي وضرررع
قد يكون لبعض تجهيزات مقصرررورة القيادة احتياجات إضرررافية من ال ُم ِّ
إجراءات تبعا لذلك.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد

19



االتصررال بمنتج المعدات األصررلية من خالل المجلس التنسرريقي الدولي التحادات صررناعات الطيران والفضرراء ( )ICCAIAواتصررال منتج المعدات
شغلين.
األصلية بال ُم ِّ



استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.

hhttps://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

A-23
العنصر

التطهير – مقصورة الركَّاب

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للر َّكاب والطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


يجب تنظيف مقصورة الر َّكاب ثم تطهيرها بوتيرة مناسبة تستوعب عمليات الر َّكاب وطاقم مقصورة الر َّكاب بشكل آمن .كما ينبغي أن يكون التنظيف
بوتيرة تراعي تشغيل الطائرة واحتمال تعرض المقصورة لشخص مصاب.



ينبغي اعتماد أساليب التطهير بعد التشاور مع مصنعي الطائرات وعلى أساس تقييم مالئم لمخاطر السالمة .كذلك ينبغي مراعاة أي نصائ تصدرها
منظمة ال صحة العالمية .أما تقييم المخاطر فينبغي أن ي ستر شد بتو صيات م صنعي هياكل الطائرات وباإلر شادات المرجعية ال صادرة عن المؤ س سات
الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.



يوصي ُمصنِّعو الطائرات بما يلي:
o

استخدام محلول مائي يحتوي على كحول األيزوبروبيل ( )IPAبنسبة تركيز  ٪70لتطهير األسط التي تالمسها األيدي داخل المقصورة،
مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد واألسط المسامية األخرى؛

o

إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على اآلثار أو األضرار التي تلحق بها على المدى الطويل نظرا لغياب أي معلومات عن اآلثار
بعيدة األجل الناتجة عن االسرتخدام المتكرر للمطهرات ،واالتصرال بهم للحصرول على إرشرادات بشرأن اسرتخدام مطهرات بديلة حال وقوع
تلف للمعدات؛

o

النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛

o

اتباع اإلرشادات التي يضعونها لضمان االستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛

o

اسررتشررارتهم للحصررول على توصرريات أكثر تفصرريال أو للحصررول على مطهرات كيميائية إضررافية مع مراعاة االختالفات في الموافقات التي
أصدرتها الدول المختلفة إلجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين االعتبار.



يجب تنظيف األسط من األوساخ والحطام قبل بدء التطهير ،وذلك لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.



طهر
طهر با ستخدام مناديل ُمبلَّلة م سبقا أو بقطعة قماش ُمبلَّلة ت ستخدم لمرة واحدة مع ا ستخدام عبوات محدودة الحجم من ال ُم ِّ
يجب تنظيف األ سط بال ُم ِّ
على متن الطائرة لتقليل خطر انسررررركاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن .ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصرررررورة الر َّكاب .كما يجب عدم
السماح بتجمع السائل أو سقوط قطرات منه فوق المعدات (على سبيل المثال التجهيزات اإللكترونية للترفيه أثناء الرحلة).



محلول الكحول قابل لالشتعال ،لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة حول مصادر االشتعال المحتملة.



ينبغي للمشرررغل النظر فيما إذا كانت زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مسرررتوى االمتثال ألي اشرررتراطات سرررارية بخصررروص التعقيم ترد في
ملحق اإليكاو التاسررع .ويمكن الحصررول على مزيد من المعلومات من السررلطات المختصررة ،كما تتوافر اإلرشررادات الفنية في مطبوعات منظمة الصررحة
20
العالمية التي تتناول أساليب وإجراءات تطهير الطائرات.



ال يمكن للتعرض لألشرررررعة فوق البنفسرررررجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة ،ولكن يمكن االسرررررتعانة بهذا األسرررررلوب إلتمام إجراءات
التطهير القائمة .وحيثما اسرتُخدمت األشررعة فوق البنفسررجية ،هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في االعتبار ،منها أن التعرض لألشررعة فوق البنفسررجية
ال يكون فعاال إال إذا تعرض الفيروس نفسه إلى الضوء باألشعة فوق البنفسجية .إال أن المواد التي تتعرض لألشعة فوق البنفسجية قد تتلف أو قد يتغير
لونها .وينبغي استشارة الشركة المصنعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.



قد تود شررررركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشررررغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضرررري عملهم مالمسررررة أسررررط بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتي
التحكم في الدخول ومقابض األبواب والمفاتي وما إلى ذلك .ومن أجل الحصررررررول على توصرررررريات أكثر تفصرررررريال أو مزيد من مواد التطهير ،يتعين
التواصل مع الشركة ال ُمصنِّعة لهيكل الطائرة المحدد.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


االتصرررال بمنتج المعدات األصرررلية من خالل المجلس التنسررريقي الدولي التحادات صرررناعات الطيران والفضررراء ( )ICCAIAواتصرررال منتج المعدات
شغلين.
األصلية بال ُم ِّ



استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 - 20

A-24

العنصر

التطهير – مقصورة البضائع

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي تنظيف وتطهير األسررط التي تالمسررها األيدي داخل مقصررورة البضررائع بوتيرة مناسرربة تسررتوعب عمليات العاملين بالخدمات األرضررية بشرركل
آمن.



ينبغي اعتماد أساليب التطهير بعد التشاور مع مصنعي الطائرات وعلى أساس تقييم مالئم لمخاطر السالمة .كذلك ينبغي مراعاة أي نصائ تصدرها
منظمة الصحة العالمية .أما تقييم المخاطر فينبغي أن يسترشد بتوصيات مصنعي هياكل الطائرات وباإلرشادات المرجعية الصادرة عن المؤسسات
الصحية المختصة بشأن الوسائل الفعالة لمكافحة الفيروس.



يوصي ُمصنِّعو الطائرات بما يلي:
o

استخدام محلول مائي يحتوي على كحول األيزوبروبيل ( )IPAبنسبة تركيز  ٪70لتطهير األسط التي تالمسها األيدي داخل مقصورة
البضائع ،مع مراعاة العناية الواجبة عند استخدامه على الجلد واألسط المسامية األخرى؛

o

إجراء تفتيش دوري على المعدات للوقوف على اآلثار أو األضرررررررار التي تلحق بها على المدى الطويل نظرا لغياب أي معلومات عن
اآلثار بعيدة األجل الناتجة عن االستخدام المتكرر للمطهرات ،واالتصال بهم للحصول على إرشادات بشأن استخدام مطهرات بديلة حال
وقوع تلف للمعدات؛

o

النظر في إطالة فترات التفتيش أو الصيانة عند استخدام أساليب تطهير قوية أو مستحدثة؛

o

اتباع اإلرشادات التي يضعونها لضمان االستخدام السليم والتهوية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛

o

استشارتهم للحصول على توصيات أكثر تفصيال أو للحصول على مطهرات كيميائية إضافية مع مراعاة االختالفات في الموافقات التي
أصدرتها الدول المختلفة إلجازة المطهرات ومع أخذ مدى توافرها بعين االعتبار.



يجب تنظيف األسط من األوساخ والحطام قبل بدء التطهير ،وذلك لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.
طهر باسررررتخدام مناديل ُمبلَّلة مسرررربقا أو بقطعة قماش ُمبلَّلة تسررررتخدم لمرة واحدة مع اسررررتخدام عبوات محدودة الحجم من
يجب تنظيف األسررررط بال ُم ِّ
طهر على متن الطائرة لتقليل خطر انسررركاب محلول الكحول إلى أدنى حد ممكن .ويجب عدم رش محلول الكحول داخل مقصرررورة البضرررائع .كما
ال ُم ِّ
يجب عدم السررررماح بمالمسررررة السررررائل للمعدات الحرجة (مثل جهاز كشررررف الدخان ومعدات تشررررغيل األبواب اإللكترونية وفوهة خروج مادة إطفاء
الحرائق من جهاز إطفاء الحرائق).



محلول الكحول قابل لالشررتعال ،لذلك ينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة حول مصررادر االشررتعال المحتملة ،مع إيالء اهتمام خاص بمصررادر اإلشررعال
غير الظاهرة للعيان نظرا ألن هناك طائرات عديدة لديها صناديق إلكترونية ُمثبَّتة في مقصورة البضائع.



ينبغي للمشررغل النظر فيما إذا كانت زيادة أعمال التنظيف والتطهير قد تؤثر على مسررتوى االمتثال ألي اشررتراطات سررارية بخصرروص التعقيم ترد في
ملحق اإليكاو التاسع.



ويمكن الحصررول على مزيد من المعلومات من السررلطات المختصررة ،كما تتوافر اإلرشررادات الفنية في مطبوعات منظمة الصررحة العالمية التي تتناول
21
أساليب وإجراءات تطهير الطائرات.


ال يمكن للتعرض لألشررررعة فوق البنفسررررجية أن يحل محل إجراءات التنظيف اليدوي المعتادة ،ولكن يمكن االسررررتعانة بهذا األسررررلوب إلتمام إجراءات
التطهير القائمة .وحيثما استُخدمت األشعة فوق البنفسجية ،هناك عدة عوامل هامة يجب أخذها في االعتبار ،منها أن التعرض لألشعة فوق البنفسجية
ال يكون فعاال إال إذا تعرض الفيروس نفسرره إلى الضرروء باألشررعة فوق البنفسررجية .إال أن المواد التي تتعرض لألشررعة فوق البنفسررجية قد تتلف أو قد
يتغير لونها .وينبغي استشارة الشركة المصنعة لهيكل الطائرة للتأكد من أن الجهاز المراد استخدامه يتوافق مع مواد الطائرة.



قد تود شررركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشررغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضرري عملهم مالمسررة أسررط بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتي
التحكم في الدخول ومقابض األبواب والمفاتي وما إلى ذلك.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد

21



االتصررال بمنتج المعدات األصررلية من خالل المجلس التنسرريقي الدولي التحادات صررناعات الطيران والفضرراء ( )ICCAIAواتصررال منتج المعدات
شغلين.
األصلية بال ُم ِّ



استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

A-25

A-26

العنصر

التطهير – الصيانة

وصف موجز (الهدف)
توفير بيئة تشغيل آمنة وصحية للر َّكاب والطاقم والعاملين بالخدمات األرضية.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي لشركات الطيران مراعاة إجراء صيانة دورية لكل من نظم الهواء ونُ ُ
ظـررررررم الماء لضمان استمرارها في حماية الر َّكاب والطاقم من الفيروسات.
كما يجب عليها الرجوع إلى منتج المعدات األصلية لهيكل الطائرة من أجل إجراءات صيانة محددة وتحديد الفواصل الزمنية بين عمليات الصيانة.



ينبغي لشرررركات الطيران أن تدرج لوحات مفاتي التحكم في الدخول وغيرها من مجاالت الصررريانة ضرررمن إجراءاتها للتطهير لضرررمان تهيئة بيئة آمنة
ألفراد طواقم الصيانة.



قد تود شرررركات الطيران مراجعة إجراءاتها للتشرررغيل للحد من عدد الموظفين الذين يقتضررري عملهم مالمسرررة أسرررط بوتيرة عالية مثل لوحات مفاتي
التحكم في الدخول ومقابض األبواب والمفاتي وما إلى ذلك.



يجب على شرررركات الطيران وضرررع إجراءات الصررريانة التي يتعين تطبيقها بعد تطبيق إجراءات التطهير من أجل فحص مقصرررورة القيادة ومقصرررورة
الر َّكاب ومقصرررورة البضرررائع للتأكد من صرررحة وضرررعية مقبض التحكم وقواطع الدوائر الكهربائية ومفاتي ومقابض لوحات التحكم .كما ينبغي فحص
لوحات مفاتي التحكم في الدخول وإغالق األبواب.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


االتصرررال بمنتج المعدات األصرررلية من خالل المجلس التنسررريقي الدولي التحادات صرررناعات الطيران والفضررراء ( )ICCAIAواتصرررال منتج المعدات
شغلين.
األصلية بال ُم ِّ



استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.

A-27
العنصر

المخلّفات الخطرة

وصف موجز (الهدف)
إدارة المخلفات الخطرة.
اعتبارات يجب مراعاتها


المخلفات العادية :مخلفات المقصررررررورة التي تتراكم أثناء عمليات الطيران التي ال تظهر خاللها أعراض فيروس كورونا على أحد من الر َّكاب أو
الطاقم ينبغي التعامل معها شأنها شأن المخلفات العادية ،على النحو الذي توصي به منظمة الصحة العالمية ،والتخلص منها وفقا إلرشادات التخلص
من المخلفات التي تطبقها دولة الوجهة.

مالحظة :يشررررمل ذلك الكمامات غير الطبية والطبية .والكمامات غير الطبية والطبية التي اسررررتخدمها شررررخص يتهمه أفراد الطاقم بإصررررابته بفيروس
كورونا أو تلك التي يغطيها الدم أو سوائل الجسم بصورة واضحة وهي فقط التي ينبغي التعامل معها كمخلفات حيوية خطرة.


َّ
الركاب أو الطاقم ،فإن جميع مواد المخلفات ومنها بقايا الوجبات
المخلفات الحيوية الخطرة :إذا ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد من
والمشروبات واألغراض المخصصة لالستعمال لمرة واحدة والمناشف الورقية المستعملة والمناديل الورقية ومعدات الوقاية الشخصية (بما في ذلك
الكمامات غير الطبية والطبية) الناجمة عن التعامل مع الراكب أو فرد الطاقم أو توفير الدعم له ينبغي التعامل معها بوصفها مخلفات حيوية خطرة.



ينبغي وضع المخلفات الحيوية الخطرة في أكياس التخلص من المخلفات الحيوية التي ترد ضمن مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة ( )UPKأو
في حالة االسررتعانة بأكياس بالسررتيكية عادية للمخلفات ،ينبغي وضررعها داخل كيسررين اثنين .وبموجب توجيهات منظمة الصررحة العالمية وغيرها من
اإلرشررررادات ذات الصررررلة بهذا الموضرررروع ،ال يلزم رش أي مادة مطهرة داخل محتويات أكياس المخلفات الحيوية الخطرة للحد من انتشررررار فيروس
كورونا .فعملية رش مادة كيميائية مطهرة قد يجعل جزيئات الفيروس محمولة في الجو ،ما يشرررررركل خطرا إضررررررافيا يحدق بالر َّكاب وطاقم الطائر.
وينبغي وضع ملصقات على األكياس لتسميتها ،كما ينبغي إغالق األكياس جيدا .كذلك يجب تعريف سلطات المطار ومقدمي خدمات الطائرة بوجود
مخلفات حيوية خطرة.



ينبغي للدول النظر في رفع الحظر المفروض على األغراض البالستيكية المخصصة لالستعمال لمرة واحدة للسماح باستخدامها من قبل المطارات
وسلطات الطيران المدني ألغراض طبية وألغراض الصحة العامة والسالمة خالل الجائحة.



ينبغي لشررررررركات الطيران إعداد خطة مكتوبة إلرسرررررررالها إلى الجهات المعنية تتناول إجراءات التعامل مع مخلفات فيروس كورونا وتعميم هذه
المعلومات تباعا .وينبغي تدريب أطقم الطائرات على التعامل مع المخلفات الحيوية الخطرة.



ينبغي للمطارات والجهات المختصة بإدارة المخلفات تحديد الخيارات المتاحة فيما يخص التعامل مع المخلفات البيولوجية الخطرة للمقصورة نتجت
أثناء الجائحة وسرررررربل التخلص منها ،وتعميم هذه المعلومات تباعا .وينبغي تدريب العاملين المختصررررررين على التعامل مع المخلفات الحيوية الخطرة
المحتملة.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


يتولى منتج المعدات األصررلية إيصررال المعلومات من خالل المجلس التنسرريقي الدولي التحادات صررناعات الطيران والفضرراء ( )ICCAIAكما يتولى
منتج المعدات األصلية التواصل مع شركات الطيران.

العنصر

تشغيل أجهزة التهوية

وصف موجز (الهدف)
يوصرري ُمصررنِّعو الطائرات بزيادة إجمالي تدفق الهواء داخل مقصررورة الر َّكاب إلى أقصررى حد ،وينبغي توخي الحذر لتجنب انسررداد فتحات التهوية (ال سرريما تلك
الموجودة بمحاذاة أرضية الطائرة) .وهذه هي التوصيات العامة بشأن االعتبارات المتعلقة بهواء المقصورة ،وربما تكون هناك استثناءات من أجل نماذج طائرات
شغلون مع منتجي المعدات األصلية للطائرات بشأن أي استفسارات خاصة بنوع الطائرة.
محددة .ويستصوب بشدة أن يتشاور ال ُم ِّ
اعتبارات يجب مراعاتها
العمليات األرضية (قبل إزالة وبعد تركيب مانع حركة العجلة األمامية للطائرة)
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ينبغي تجنب العمليات دون وجود حزم تكييف الهواء أو م صدر خارجي للهواء ال ُم سبق التكييف .إذ أنه ال تجري معالجة م صادر الهواء الخارجية من
رش ر لتنقية الهواء من الجسرريمات بطريقة عالية الكفاءة (مرش ر هيبا  .)HEPAوينبغي السررماح باسررتخدام وحدة الطاقة اإلضررافية للطائرة عند
خالل ُم ِّ
البوابة للتمكن من تشغيل نظام تكييف الهواء في الطائرة ،إذا كان المصدر الخارجي للهواء ال ُمسبق التكييف ال يتي تنقية الهواء بطريقة مكافئة.



إذا كان بالطائرة نظام إلعادة تدوير الهواء ،ولكن ليس بها مرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا) ،ينبغي الرجوع إلى منشورات منتج المعدات األصلية
أو االتصال به لتحديد طريقة إعداد نظام إعادة التدوير.



يوصى بتشغيل نُ ُ
ظـم إعادة تدوير الهواء النقي لتغيير هواء المقصورة قبل صعود الر َّكاب إلى الطائرة مع األخذ في االعتبار لما يلي:
o
o
o

عمليات الطيران

فيما يتعلق بالطائرات المكيفة الهواء ،يتعين تشررررغيل حزم تكييف الهواء (مع الهواء المتدفق الذي توفره وحدة الطاقة اإلضررررافية للطائرة أو
محركاتها) أو تزويد الهواء عبر مصرررردر خارجي للهواء ال ُمسرررربق التكييف قبل  10دقائق على األقل من بدء عملية الصررررعود إلى الطائرة،
وطيلة فترة الصعود إلى الطائرة وأثناء النزول منها.
فيما يتعلق بالطائرات التي تعمل بمرشررررررحات تنقية الهواء من نوع (هيبا  ،)HEPAيتعين تشررررررغيل نظام إعادة تدوير الهواء لزيادة تدفق
الهواء إلى أقصى حد من خالل المرشحات.
فيما يتعلق بالطائرات بدون نظام تكييف الهواء ،يتعين إبقاء أبواب الطائرة مفتوحة طيلة وقت التوقف لتسهيل تغيير هواء المقصورة (باب
الر َّكاب وباب الخدمة وباب البضائع).



يتعين تشغيل نُ ُ
ظـم التحكم البيئي مع جعل جميع الحزم في وضعية  AUTOوتشغيل مراوح إعادة تدوير الهواء.
 oال ينطبق ذلك إال في حالة التأكد من تركيب مرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا).



إذا لم تكن مرشرررحات تنقية الهواء من نوع (هيبا  ،)HEPAفيتعين االتصرررال بمنتج المعدات األصرررلية ألخذ توصرررياته بشرررأن تحديد طريقة إعداد نظام
إعادة تدوير الهواء.



إذا دعا إجراء تشغيل الطائرة أثناء الرحلة إلى إيقاف تشغيل الحزم من أجل إقالع الطائرة ،فيجب إعادة تشغيلها مرة أخرى بمجرد أن تسم قوة الدفع
بذلك.

إرسال قائمة الحد األدنى من المعدات:


توفر حزم تكييف الهواء التي تعمل بكامل طاقتها ومراوح إعادة تدوير الهواء أفضل أداء شامل لتهوية مقصورة الر َّكاب .ومن المستصوب الحد قدر
اإلمكان من اإلر سال بينما الحزم ال تعمل .ومن الم ست صوب أي ضا الحد قدر اإلمكان من اإلر سال بينما مراوح إعادة تدوير الهواء ال تعمل فيما يتعلق
بالطائرة ال ُمج َّهزة بمرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا .)HEPA



يكون أداء تدفق الهواء أفضررل ،في بعض الطائرات ،عند تشررغيل جميع الصررمامات تدفق الهواء إلى الخارج .وينبغي االتصررال بمنتج المعدات األصررلية
بشأن أداء تهوية الطائرة عند عدم عمل صمامات تدفق الهواء إلى الخارج ،وبشأن القيود المرتبطة باإلرسال في هذه الحالة.

مفتاح تشغيل التدفق العالي للهواء:


إذا كانت الطائرة ُمج َّهزة بخيار لتشغيل التدفق العالي للهواء ،فيتعين االتصال بمنتج المعدات األصلية ألخذ توصياته بشأن تحديد طريقة اإلعداد.
على سبيل المثال:
توصي شركة بوينغ شركات الطيران باختيار وضع التدفق العالي للطائرات من طرازات  747-8و MD-80و ،MD-90نظرا ألن ذلك من شأنه أن
يزيد من معدل التهوية اإلجمالي داخل المقصورة.
مالحظة  — 1سرريزيد ذلك من اسررتهالك الوقود .ومع ذلك ،ففيما يتعلق بالطائرات من طرازي  747-400و ،737ال ينبغي اختيار وضررع
التدفق العالي ألنه لن يؤدي إلى زيادة في معدل التهوية اإلجمالي .ومن أجل جميع النماذج ،يجب أن تظل مراوح إعادة تدوير الهواء في وضررررررع
التشغيل (إذا كانت الطائرة مجهزة بمرشحات تنقية الهواء من نوع (هيبا .)HEPA
مالحظة  — 2ترد إرشادات اختيار موقع للراكب المريض تحت عنصر "طاقم المقصورة" في وحدة "الطاقم".

صيانة مرشحات تنقية الهواء:


يتعين اتباع إجراءات الصرريانة العادية على النحو الذي يحدده منتج المعدات األصررلية .ويتعين اإلحاطة بمتطلبات الحماية الخاصررة ومناولة المرشررحات
عند تغييرها.



يتعين االتصال بمنتج المعدات األصلية أو الرجوع إلى منشوراته للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تطهير إضافي أو حماية إضافية لصحة
الموظفين لتفادي التلوث الميكروبيولوجي في منطقة استبدال الفلتر.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


االتصرررال بمنتج المعدات األصرررلية من خالل المجلس التنسررريقي الدولي التحادات صرررناعات الطيران والفضررراء ( )ICCAIAواتصرررال منتج المعدات
شغلين.
األصلية بال ُم ِّ



استخدم "بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 2أو أي نموذج مماثل حسب االقتضاء.
————————
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الوحدة

الطاقم

الجمهور المستهدف
جميع العمليات المشرررررمولة بتغطية الملحق السرررررادس — "تشرررررغيل الطائرات" ،الجزء األول — "النقل الجوي التجاري الدولي — الطائرات" ،وهيئات الطيران
المدني ووكاالت الصحة العامة.

العنصر
أفراد الطاقم
وصف موجز (الهدف)
توفير اعتبارات متسقة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على أفراد الطاقم ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.
اعتبارات يجب مراعاتها
أحكام عامة
ما لم تتم اإلشررررارة تحديدا إلى "طاقم القيادة" أو "طاقم مقصررررورة الر َّكاب" ،فإن مصررررطل "الطاقم" يشررررير إلى جميع أفراد الطاقم المطلوب على متن
رررررغل الجوي من تنفيذ الرحلة ،بمن في ذلك أولئك الذين قد يكونون مطلوبين للعمل قبل أو بعد الخدمة .وينطبق ذلك على جميع
الطائرة كي يتمكن ال ُمشر ِّ
أفراد الطاقم.



التجهيزات


ُشغلون طائرات ر َّكاب لنقل بضائع فقط ،على سبيل المثال ،التأكد من إرسال اإلخطار الصحي إلى جميع الوكاالت ضمانا
ينبغي ألفراد الطاقم الذين ي ِّ
لعدم وجود أي التباس ،أو التأكد من أن أفراد الطاقم المنقولين على متن الطائرة مثل مسؤولي األحمال والمهندسين وطاقم مقصورة الر َّكاب معروفون
ومحدَّدون بشكل صحي في بيان الطاقم.



سفر طاقم القيادة ،بما في ذلك السفر فيما بين الدول ألغراض التدريب والحصول على الشهادات الطبية ،يُعد أساسيا الستئناف التشغيل نظرا النتهاء
فترات اإلعفاء من اشررررتراطات الشررررهادات الطبية والتدريب والفحص .وتجدر اإلشررررارة إلى أن دوال كثيرة تفتقر إلى تجهيزات التدريب الالزمة ،مثل
أجهزة محاكاة الطيران ،فمن الضرررروري اعتبار طواقم القيادة من "العاملين األسررراسررريين" لكي تتسرررنى لهم االسرررتفادة من مبادرات "ممرات الصرررحة
العامة" عند اسررررررتخدام مثل هذه التجهيزات أو عندما يُطلب منهم أن يخضررررررعوا لالختبارات الطبية في دول أخرى .يمكن االطالع على مزيد من
المعلومات في كتاب اإليكاو الموجه إلى الدول .AN 5/28 -20/97



ينبغي للدول أن تُلزم شررركات الطيران المسررجلة لديها بإنشرراء برنامج للتأمين الصررحي لموظفيها على أن يتسررم بالقوة والفعالية وبإمكانية التحقق منه ،إذ
تسهل استمرار تشغيل الطائرات ،بحيث يتحقق ما يلي:
سيتي ذلك تنفيذ التدابير التي ِّ

o

عدم فرض تدابير الحجر الصحي على الطاقم الذي يتعين عليه التوقف أو الراحة امتثاال لحدود مدة الطيران.

o

عدم خضوع الطواقم للفحص أو القيود المطبقة على المسافرين اآلخرين.

o

أن تكون طرق الكشف الطبي ألفراد الطاقم غير مبالغ فيها قدر اإلمكان.

متابعة الحالة الصحية


ينبغي ألفراد الطاقم القيام بما يلي:



المشاركة في برامجهم الوطنية للتحصين (التمنيع) ،مع التسليم بأن التحصين يوفر الحماية الشخصية من العدوى ويمكن أن يساعد على إنعاش الربط
العالمي؛
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مراقبة أنفسهم تحسبا لإلصابة بالحمى أو القشعريرة أو السعال أو الضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو فقدان حاسة الذوق أي أعراض أخرى
عرف منظمة ال صحة العالمية اإل صابة بالحمى بأنها بلوغ درجة حرارة الجسم
لإل صابة بفيروس كورونا بح سب توجيهات منظمة ال صحة العالمية .وت ُ ِّ
 °38مئوية أو أعلى.



قياس درجة حرارة أجسامهم مرتين يوميا على األقل خالل نوبات العمل وفي أي وقت يشعرون فيه بأنهم ليسوا على ما يرام.



البقاء في المنزل أو في غرفة الفندق ،وإخطار قسم الصحة المهنية لدى شركتهم ،مع عدم الذهاب إلى العمل إذا كانوا مصابين بالحمى أو ضيق التنفس
أو أي أعراض أخرى ترتبط بفيروس كورونا .وينبغي لهم عدم العودة إلى العمل إلى أن يسم لهم بذلك مسؤولو قسم الصحة المهنية والصحة العامة
لدى شركتهم.

ومن األمثلة على الشواغل المتعلقة بتعرض أفراد الطاقم للعدوى ما يلي:


أن يكون ضمن فترة حجر صحي متعلقة برحلة سفر أو مناوبة عمل سابقة.



أن تكون نتيجة اختبار الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا إيجابية بغض النظر عن ظهور أعراض على الراكب.



أن يعرف المرء أنه تعرض لشخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا.



أن يعاني المرء من أي أعراض ترتبط بفيروس كورونا.



أن يكون المرء قد تعافى من أعراض فيروس كورونا ولكن لم يجر تقييم حالته من قِّبل مسؤولي قسم الصحة المهنية والصحة العامة لدى شركته.

أثناء الرحلة:


إذا ظهرت أعراض اإلصرررابة بالمرض على أحد أفراد الطاقم أثناء الرحلة ،فيجب على هذا الفرد التوقف عن العمل في أقرب وقت ممكن ،وارتداء قناع طبي،
وإخطار قائد الطائرة ،والبقاء على المسررررافة ال ُموصررررى بها للتباعد البدني عن اآلخرين متى كان ذلك ممكنا .وعند الهبوط ،ينبغي لألفراد المتابعة مع مسررررؤولي
الخدمات الطبية والصحة العامة في شركة الطيران.



ويرد في قسم "طاقم مقصورة الر َّكاب" إرشادات بشأن التعامل مع الراكب الذي تظهر عليه أعراض الفيروس أثناء الرحلة.

حماية الصحة


لحماية صحة أفراد الطاقم وغيرهم ،بمن فيهم الزمالء في العمل ،يجب على أفراد الطاقم االلتزام بما يلي:
o

وصررررى بها للتباعد البدني عن اآلخرين حيثما أمكن ،وعند العمل على الطائرة ،على سرررربيل المثال ،أثناء الجلوس على مقعد قابل
البقاء على المسررررافة ال ُم َ
لالنطواء أثناء اإلقالع أو الهبوط ،وأثناء النقل على أرض المطار وأثناء التواجد في أماكن عامة.

o

طهر كحولي لمدة  30-20ثانية باستخدام الطريقة
غسل أيديهم بانتظام .فإذا لم تكن األيدي متسخة بشكل واض  ،فإن الطريقة المفضلة هي فرك اليدين ب ُم ِّ
المناسبة .أما إذا كانت األيدي متسخة بشكل واض  ،فيجب غسلها بالماء والصابون لمدة  60-40ثانية باستخدام الطريقة المناسبة.

o

ال تنس أنه إلى جانب تكرار غسل/تطهير اليدين ،يجب على الفرد تفادي مالمسة وجهه ال سيما إذا كان مرتديا قفازات قابلة إلعادة االستعمال.

o

ارتداء قناع غير طبي أو طبي عند التواجد بين أشخاص آخرين ،ال سيما في الحاالت التي يصعب فيها الحفاظ على المسافة الموصى بها للتباعد البدني
عن اآلخرين.

o

الكمامات غير الطبية والطبية والقفازات القابلة إلعادة االسرررررتعمال ينبغي أال تؤثر على القدرة على القيام باإلجراءات المعتادة وغير المعتادة فضرررررال عن
إجراءات الطوارئ ،مثل ارتداء أقنعة األوكسجين وتنفيذ إجراءات مكافحة الحرائق ،إلخ.
مالحظة — يجب أال يحل القناع غير الطبي الغطاء الواقي للوجه محل القناع الطبي أو معدات الوقاية الشرررخصرررية األخرى المنصررروص عليها في
مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة ( )UPKعند التعامل مع مسافر مريض على متن الطائرة.

o

فحص سرررالمة مجموعة المسرررتلزمات الوقائية الشررراملة ( )UPKقبل كل رحلة .وال يلزم فت مجموعات المسرررتلزمات التي ترد في أكياس مغلقة إذ يمكن
االفتراض أن محتوياتها سررتكون مطابقة للمكتوب على الملصررقة .ويجب على أفراد الطاقم اتباع سررياسررة وإجراءات الناقل الجوي ال ُمطبَّقة بشررأن اسررتخدام
معدات الوقاية الشخصية في مجموعة المستلزمات الوقائية الشاملة ،إذا لزم استخدامها لتوفير الرعاية لراكب مريض على متن الطائرة.

o

اتباع التوجيهات واالجراءات االحترازية التي تصدرها الدولة والسلطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.
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o

المشررراركة في برامج التلقي الوطنية مع االعتراف بأن التلقي يوفر الحماية الشرررخصرررية من اإلصرررابة بالعدوى ويمكن أن يسررراعد على اسرررتعادة
التواصل العالمي.

باإلضافة إلى ذلك ،يجب على شركات الطيران االلتزام بما يلي:


طهرة) الفعَّالة ضد فيروس كورونا لالستخدام أثناء الطيران.
طهرات (مثل المناديل ال ُم ِّ
توفير كميات كافية من منتجات التنظيف وال ُم ِّ



النظر في توفير الكمامات غير الطبية أو الطبية من أجل أفراد الطاقم الستخدامه بشكل اعتيادي أثناء الخدمة ،إذا كان ذلك ال يتداخل مع معدات الوقاية
الشخصية والمهام الوظيفية وعندما يكون من الصعب الحفاظ على المسافة ال ُموصى بها للتباعد البدني عن زمالء العمل أو الر َّكاب.

استخدام المراحيض


عادة ما يجب حجز مرحاض واحد أو أكثر الستخدام الطاقم من أجل الحد من احتمال انتقال العدوى من الر َّكاب.

مقصورات استراحة الطاقم


لتقليل أي احتمال النتقال العدوى ،ال ينبغي اسررتخدام الوسررائد أو األغطية أو البطانيات أو األلحفة ،حيثما يجري توفيرها ،من قِّبل أشررخاص متعددين ما
لم يجر تطهيرها.



تعطي بعض شركات الطيران كل فرد من أفراد الطاقم أغطيته الخاصة ،ويتحمل كل فرد منهم مسؤولية ضمان طيها وتعبئتها بعد االستخدام.



توفر شركات طيران أخرى األغطية ال سائبة لمق صورة ا ستراحة الطاقم .وحيثما يكون األمر كذلك ،ينبغي ألفراد الطاقم و ضع مواد الفراش الخا صة
بهم قبل فترة استراحتهم وطيها بعد ذلك بطريقة صحية.

أجهزة التدريب


ينبغي لنفس تدابير الحماية والمراقبة الصررررررحية التي تنطبق على أفراد طاقم القيادة الذين يُشررررررغلون الطائرة أن تنطبق على اسررررررتخدام أجهزة محاكاة
الطيران وغيرها من أجهزة التدريب.



ينبغي المواظبة على اسررررررتعراض وتيرة التنظيف الروتيني ألجهزة محاكاة الطيران وأجهزة التدريب وغيرها من الوسرررررررائل التدريبية ،أو المعدات
المسرررتخدَمة أثناء التدريب (بما في ذلك أقنعة األكسرررجين) ضرررد المخاطر وتعديلها وفقا لذلك .وينبغي أن تكون منتجات التنظيف المسرررتخدَمة عبارة عن
طهرات ضد فيروس كورونا ( )COVID-19متوافقة مع المواد التي يتم تنظيفها.
ُم ِّ

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من قِّبل كل مما يلي:
o

الوكاالت غير الحكومية المعنية

o

وكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك

o

هيئات الطيران المدني.



شغلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
تحقيق درجة عالية من التعاون بين ُم ِّ



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام بهذه االعتبارات.



استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج  )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.
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العنصر

طاقم القيادة
وصف موجز (الهدف)
توفير اعتبارات متناغمة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على طاقم القيادة ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي تقييد الوصول إلى مقصورة القيادة إلى أقصى حد ممكن.



يجب على طاقم القيادة عدم مغادرة مقصورة القيادة إال ألخذ استراحات فسيولوجية قصيرة أو لفترات الراحة المقررة.



شررررررغل أن ينظر فيما إذا كان
في حالة ظهور األعراض على أحد أفراد طاقم القيادة أثناء العمل ،ينبغي عليه ارتداء قناع األوكسررررررجين وينبغي لل ُم
ِّ
إخراجه من مقصررررورة القيادة يُعد إجراء مناسررررب للتخفيف من الخطر في إطار تقييمه المخاطر ،مع الرجوع إلى اإلجراءات المتفق عليها لتحديد ما
إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحويل للمسار.



ينبغي ألفراد طاقم القيادة وكل من يدخل إلى مقصورة القيادة ارتداء الكمامات غير الطبية أو الطبية ،وفقا لما تحدده شركات الطيران .وستُـرررـرررجري
شركات الطيران أو طاقم القيادة العامل تـررقييما مالئما للمخاطر قبل تحديد ما إذا كان ينبغي إزالة الكمامات بعد إغالق باب مقصورة القيادة .وينبغي
ارتداء الكمامات عند مغادرتهم لمقصورة القيادة.



ينبغي لشركات الطيران التأكد من أن الكمامات غير الطبية أو الطبية يمكن نزعها بسرعة كي يتسنى ارتداء أقنعة األكسجين على الوجه دون عائق
وتأمينها وإحكامها بشكل صحي  ،بما يضمن إمدادها باألكسجين عند الطلب ،مع تزويد طاقم الطائرة باإلرشادات الصحيحة بشأن كيفية القيام بذلك.



عند مغادرة مقصورة القيادة ،يجب حزم جميع األغراض ،وإزالة األغراض الشخصية ،وتهيئة المقصورة للتنظيف والتطهير.



قبل كل تغيير لطاقم القيادة ،ينبغي تنظيف مقصورة القيادة وتطهيرها بالكامل.



ينبغي الحد من التفاعالت الشخصية مع طاقم مقصورة الر َّكاب إلى أدنى حد ممكن.



إذا كان ذلك ممكنا ،ينبغي تحديد شخص واحد فقط يُسم له بالدخول إلى مقصورة القيادة عند الضرورة.



ال ينبغي السررررماح إال لفرد واحد من طاقم القيادة أو الطاقم الفني بالنزول من الطائرة إلكمال التفتيش الخارجي ،والتزود بالوقود ،وما إلى ذلك ،وفي
هذه الحالة ينبغي تفادي المخالطة المباشرة بالطاقم األرضي.

ضمان سبل التنفيذ الموحَّد


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:



 oالوكاالت غير الحكومية المعنية
 oوكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك
 oهيئات الطيران المدني.
شغلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
تحقيق درجة عالية من التعاون بين ُم ِّ



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام بهذه االعتبارات.



استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج  )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.

العنصر

طاقم مقصورة الركَّاب
وصف موجز (الهدف)

توفير اعتبارات متناغمة تتعلق بالحماية والصحة تنطبق على طاقم مقصورة الر َّكاب ويمكن تنفيذها على الصعيد العالمي.
اعتبارات يجب مراعاتها


ينبغي لطاقم مقصورة الر َّكاب المخالطين لراكب أو زميل لهم يشتبه في إصابته عدم الدخول إلى مقصورة القيادة ما لم يكن هناك بُد من ذلك.

A-33


ينبغي لطاقم مقصورة الر َّكاب االستمرار في مساعدة الر َّكاب الذين تظهر عليهم عالمات المرض أثناء الرحلة.



وفي حالة االشررررتباه في إصررررابة شررررخص ما بفيروس كورونا ،يُكلف أحد أفراد طاقم مقصررررورة الر َّكاب برعاية هذا الراكب .ويجب على فرد الطاقم
المكلف بذلك ارتداء معدات الوقاية الشرررخصرررية التي ترد ضرررمن مجموعة المسرررتلزمات الوقائية الشررراملة ( )UPKقبل مخالطة الراكب المريض عن
كثب .كذلك ينبغي تزويد الراكب المريض بقناع طبي مع تقديم المساعدة المالئمة له .ويتعين فصل الشخص المريض عن الر َّكاب اآلخرين بمسافة
ال تقل عن متر واحد .وينبغي تنفيذ ذلك ،حيثما أمكن ،عن طريق نقل الر َّكاب اآلخرين بعيدا .ويمكن إخالء  1متر في العادة عن طريق ترك مقعدين
فارغين في جميع االتجاهات بحسب تصميم المقصورة .وينبغي لفرد طاقم مقصورة الر َّكاب المكلف االلتزام بإجراءات التعقيم التي يحددها المشغل
قبل استئناف مهامه األخرى.



ينبغي إخضررراع الراكب الذي تظهر عليه عالمات المرض أثناء الرحلة إلى الفحص من جانب سرررلطات الصرررحة العامة المحلية بمجرد الهبوط وقبل
النزول من الطائرة عقب اتباع البروتوكوالت الوطنية للدولة.



بينما يجري الحد من عدد ووتيرة عمليات الفحص البدني ألفراد طاقم القيادة ،ينبغي تطبيق طريقة بديلة للتحقق من وضررررع طاقم القيادة مثل التحدث
إليهم بانتظام عبر الهاتف الداخلي.



ينبغي أال يؤثر اسررررررتخدام معدات الوقاية الشررررررخصررررررية على القدرة على تنفيذ إجراءات السررررررالمة العادية وغير العادية والطارئة ،مثل ارتداء أقنعة
األكسجين ،وتنفيذ إجراءات مكافحة الحرائق ،وما إلى ذلك.



ينبغي عدم تبادل معدات البيان العملي لقواعد السررررررالمة المتبعة على الطائرة قدر اإلمكان للحد من احتمال انتقال الفيروس .وإذا كان ال بد من
اسررتخدامها بصررورة مشررتركة ،فينبغي النظر في اسررتعمال وسررائل بديلة لإليضرراح دون الحاجة إلى اسررتخدام المعدات ،أو ينبغي تطهير المعدات جيدا
بين مرات االستخدام.



ينبغي أن يبرز البيان العملي لقواعد السالمة للر َّكاب أنه ينبغي إزالة الكمامات غير الطبية والطبية قبل ارتداء أقنعة األكسجين في حاالت الطوارئ،
إذا لزم األمر .ويُرجى مالحظة أنه يمكن ضمان ذلك بإذاعة بيانات مسموعة إضافية عقب عرض فيديو السالمة.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:



 oالوكاالت غير الحكومية المعنية
 oوكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك
 oهيئات الطيران المدني.
شغلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
تحقيق درجة عالية من التعاون بين ُم ِّ



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام هذه االعتبارات.



استخدام بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " (نموذج  )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.

A-34

العنصر

التوقّـف
وصف موجز (الهدف)
تأكد من أن جميع أفراد الطاقم الذين يتوجب عليهم التوقف أو العبور في محطة خارجية على علم بالتدابير الالزمة للحد من خطر انتقال العدوى بفيروس
كورونا.
وينبغي الرجوع إلى النشرة اإللكترونية لإليكاو  EB 2020/30أو بصيغتها المعدَّلة للوقوف على أحدث اإلرشادات.
اعتبارات يجب مراعاتها
التوقف /العبور
ال ينبغي إيداع أفراد الطاقم ،الذين يشاركون في رحالت جوية بها توقفات ،في الحجر الصحي واالحتجاز لمالحظتهم أثناء توقفهم أو بعد عودتهم ،ما لم يكونوا
قد تعرضوا على متن الطائرة أو أثناء فترة توقفها لراكب أو ألحد أفراد الطاقم تظهر عليه أعراض المرض.
شغلين الجويين ضمان االلتزام بلوائ وسياسات الصحة العامة المعنية ،وبالتدابير
وإذا توجب على أفراد الطاقم التوقف أو العبور في محطة خارجية ،فينبغي لل ُم ِّ
المحددة في تقييم المخاطر الذي يجريه المشغل والذي يراعي الظروف المحلية المحددة.
وفي حالة عدم وجود تقييم للمخاطر ،ينبغي للمشغلين الجويين أن ينفذوا ما يلي:


رررررغل الجوي الترتيب للتنقل بين الطائرة وغرف الفندق الخاصررررررة بأفراد
إعداد ترتيبات التنقل (بين المطار والفندق ،إذا لزم األمر) :يجب على ال ُمشر ِّ
الطاقم لضمان تطبيق تدابير النظافة الصحية والمسافة ال ُموصى بها للتباعد البدني ،بما في ذلك داخل المركبات ،قدر اإلمكان.



في أماكن اإلقامة:
أ)

يجب على الطاقم االمتثال للوائ ولسياسات الصحة العامة ذات الصلة في جميع األوقات.

ب) يجب تحديد غرفة منفصلة لكل فرد من أفراد الطاقم ،وضمان تطهيرها قبل إشغالها.
ج) ينبغي للطاقم االلتزام بما يلي ،مع مراعاة ما ورد أعاله ،قدر اإلمكان:
 -1تفادي مخالطة عموم الناس والزمالء من أفراد الطاقم ،والبقاء دخل غرفة الفندق إال لطلب الرعاية الطبية ،أو إلجراء أنشطة أساسية بما
في ذلك ممارسة الرياضة ،مع االلتزام بالتباعد البدني؛
 -2عدم استخدام المرافق المشتركة في الفندق؛
 -3تناول الطعام في الغرفة ،وعدم تناول أطعمة خارجية أو في مطعم الفندق على طاولة منفردة إال إذا كانت خدمة الغرف غير متاحة؛
 -4الرصد بانتظام ألعراض اإلصابة بما في ذلك الحمى؛
 -5مراعاة نظافة اليدين جيدا ،ونظافة الجهاز التنفسرررررري ،وااللتزام بتدابير التباعد البدني عند االضررررررطرار إلى مغادرة غرفة الفندق فقط
لألسباب المحددة في ’ ‘1و’ ‘3أو في حاالت الطوارئ.


يجب على أفراد الطاقم الذين يعانون من أعراض تحتمل اإلصابة بفيروس كورونا أثناء التوقف أو العبور القيام بما يلي:
أ)

شغل الطائرة وطلب المساعدة من طبيب لتقييم احتمال اإلصابة بفيروس كورونا.
إبالغ ُم ِّ

تنفذها الدولة (مثل التقييم في غرفة الفندق،
ب) التجاوب مع التقييم وإمكان إجراء المزيد من الرصرررررد لفيروس كورونا وفقا إلجراءات التقييم التي ِّ
أو العزل داخل غرفة في الفندق ،أو االنتقال إلى موقع بديل).


ررغل
إذا أسرررفر تقييم أحد أفراد الطاقم عن عدم االشرررتباه في اإلصرررابة بفيروس كورونا وفقا لإلجراءات المذكورة أعاله التي تنفذها الدولة ،يجوز لل ُمشر ِّ
الجوي أن يتخذ الترتيبات الالزمة إلعادة هذا الفرد إلى صفوف العمل.



إذا اشررتبهت الدولة في إصررابة أحد أفراد الطاقم ،أو تأكدت من إصررابته ،بفيروس كورونا .ولم تكن هذه الدولة تفرض العزل ،فيمكن حينئذ إعادة هذا
الطاقم طبيا إلى وطنه بوسائل نقل مالئمة؛ إذا كان هناك اتفاق بشأن إعادة فرد الطاقم إلى وطنه.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


تأكد من أن هذه االعتبارات مدعومة بالكامل من قبل كل مما يلي:
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o
o
o

الوكاالت غير الحكومية المعنية
وكاالت الصحة العامة والجوازات والجمارك
هيئات الطيران المدني.



شغلي المطارات وأوساط الجهات المعنية المرتبطين بهم.
تحقيق درجة عالية من التعاون بين ُم ِّ



إعداد السياسات واإلجراءات وبرامج التدريب المرتبطة بذلك لزيادة االهتمام بهذه االعتبارات.



استخدام "بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا " ( )PHC 1أو أي بطاقة مماثلة عند االقتضاء.

————————
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الوحدة

البضائع

الجمهور المستهدف:
شغلو مطارات شحن البضائع).
شركات الطيران ووكالء الشحن وسائقو الشاحنات ومقدِّمو الخدمات األرضية ( ُم ِّ

العنصر
الطريق المغذي لمركز تسليم واستالم البضائع
وصف موجز (الهدف)
حماية العاملين في مجال مناولة البضائع وسائقي الشاحنات أثناء وجودهم في نقاط مناولة البضائع (في المستودع) ووثائق الشحن (غالبا ما يكون في المكتب).
اعتبارات يجب مراعاتها
 مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع:
 oيجب التقليل إلى أدنى حد من التقارب من أجل مناولة الوثائق ،وينبغي وضررررررع عالمات أرضررررررية لتحديد المسررررررافات اآلمنة للتباعد ويجب
ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
طهر كحولي عند المدخل.
 oحيثما أمكن ،ينبغي وضع مرافق غسل اليدين أو تطهير اليدين ب ُم ِّ
 oيجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألكشاك).
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك ،وما إلى ذلك.
 oيجب إتاحة ُم ِّ
 oيجب تحديد منطقة (مناطق) الرتداء ونزع معدات الوقاية الشخصية المناسبة حسب الحاجة.
 مناولة البضائع (تفريغ الشاحنة):
 oيجب على السائقين البقاء في مقصورة المركبة حتى صدور تعليمات إليهم (وفقا لإلجراءات ذات الصلة).
 oيجب الحفاظ على مسافة آمنة بين سائق المركبة والعاملين في المرفق حيثما أمكن ذلك.
 oيجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند االقتضاء.
 مناولة الوثائق (في المكتب):
 oيجب تنفيذ نُظم الوثائق الرقمية وتبادل البيانات كلما أمكن ذلك.
 oيجب الحفاظ على التباعد البدني بمسافة ال تقل عن المتر الواحد بين جميع األطراف حيثما أمكن ،أو استخدام عالمات التباعد األرضية أو
ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
موقع أن يفعل ذلك مستخدما قلمه الخاص.
 oفي الحاالت التي يلزم فيها التوقيع على صكوك الوثائق ،فينبغي لكل ِّ
 oيجب تركيب حواجز مادية (شفافة) عند مكاتب التسجيل واالستقبال.
طهر يدين كحولي عند الدخول إلى المناطق المشتركة أو الخروج منها.
 oيجب توفير ُم ِّ


استخدام معدات مناولة المواد (( )MHEمثل الرافعات الشوكية وعربات اليد):
 oلتجنب التلوث ،يجب تنظيف معدات مناولة المواد وتطهيرها بعد االستخدام.
 oيجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
 oيجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.
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سبل ضمان التنفيذ الموحَّد
 الملصرررقات الجدارية ،والنشررررات ،والمواد القابلة للتنزيل من الموقع اإللكتروني للناقل الجوي ووكيل الخدمات األرضرررية .يُرجى االطالع على نماذج
لملصقات يمكن تعليقها في أماكن استراحة العاملين.
العنصر

داخل منشأة الشحن (المنشأ/الوجهة/العبور)

وصف موجز (الهدف)
حماية موظفي مرفق الشحن (المستودع) أثناء العمليات مثل التخزين والفرز وتغيير موضع المخزونات ومناولة الوثائق.

اعتبارات يجب مراعاتها


مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع:
o
o
o
o
o
o



مناولة البضائع:
o
o



يجب الحفاظ على التباعد البدني في جميع األوقات دون المساس بالسالمة التشغيلية.
يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة (مثل مناطق اإلنزال) أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
تناوب طاقم الخدمات األرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.
طهر يدين كحولي عند المداخل إلى المناطق المشتركة.
يجب وضع ُم ِّ
يجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألجهزة المحمولة واألكشاك).
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة واألجهزة المشتركة األخرى.
يجب إتاحة ُم ِّ

يجب الحفاظ على مسافة التباعد البدني دون المساس بالسالمة التشغيلية؛
 عند تعذر ذلك (على سررررربيل المثال ،االحتياج إلى اثنين من الح َّمالين لرفع بضرررررائع ثقيلة) ينبغي ارتداء معدات الوقاية الشرررررخصررررريةالمناسبة.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

استخدام معدات مناولة المواد/معدات المساندة األرضية:
o
o
o

لتجنب التلوث يجب تنظيف معدات مناولة المواد ومعدات المساندة األرضية وتطهيرها بين االستخدامات.
يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


وضع الملصقات في مرافق الشحن وأماكن استراحة الموظفين.
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العنصر

من مرفق البضائع إلى ساحة وقوف الطائرات (المنشأ/العبور/الوجهة)

وصف موجز (الهدف)
حماية العاملين خالل المناولة في مرفق الشحن (إلى/من) طواقم ساحة وقوف الطائرات استعدادا لتحميل الطائرة وتفريغها.
اعتبارات يجب مراعاتها


مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع
o
o
o
o
o



التسليم المادي للبضائع
o
o



يجب الحفاظ على التباعد البدني في جميع األوقات دون المساس بالسالمة التشغيلية أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
يجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألكشاك).
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة وما إلى ذلك.
يجب إتاحة ُم ِّ
يجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من التقارب عند المناولة (مثل مناطق اإلنزال) أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
تناوب طاقم الخدمات األرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.

يجب الحفاظ على مسافة التباعد البدني ،واستخدام مناطق إنزال البضائع حيثما أمكن ذلك.
يجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

استخدام معدات المساندة األرضية
o
o
o

لتجنب التلوث يجب تنظيف معدات المساندة األرضية وتطهيرها بين االستخدامات.
يجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد


وضع الملصقات في أماكن استراحة الموظفين.
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العنصر

تحميل وتفريغ الطائرات

وصف موجز (الهدف)
حماية عاملي المناولة في سررررررراحة وقوف الطائرات أثناء تحميل الطائرة وتفريغها ،تلك العمليات التي عادة ما يضررررررطلع بها طواقم متعددة تتألف من  3إلى 4
أشخاص بحسب العملية.
ضمان زيادة السالمة الصحية العامة عندما يرتفع عدد العاملين المخالط بعضهم لبعض أثناء التحميل اليدوي لمقصورة الر َّكاب.
اعتبارات يجب مراعاتها


مبادئ السالمة البيولوجية في الموقع
 oيجب الحفاظ على التباعد البدني في جميع األوقات دون المساس بالسالمة التشغيلية أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
طهر يدين كحولي عند المداخل إلى المناطق المشتركة.
 oيجب وضع ُم ِّ
 oيجب تنظيف األسط وتطهيرها بانتظام (مثل المقابض واألجهزة المحمولة واألكشاك).
طهر يدين كحولي لمستخدمي األكشاك واألجهزة المحمولة المشتركة وما إلى ذلك.
 oيجب إتاحة ُم ِّ
 oيجب الحد إلى أدنى قدر ممكن من تقارب العاملين من أجل التحميل أو يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة ،ال سيما من أجل
تحميل مقصورة الر َّكاب
 oتناوب طاقم الخدمات األرضية ينبغي أن يتم بطريقة تراعي الحاجة لتجنب نقل العدوى فيما بين أفراد الطاقم.



التحميل المادي للبضائع
 oيجب الحفاظ على مسافة التباعد البدني دون المساس بالسالمة التشغيلية (تشجيع العمليات التي تؤدى بفرد واحد).
 oيجب الحد من المخالطة الوثيقة بين العاملين ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.
 oفيما يتعلق "بالسلسلة البشرية" للتحميل ،يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة (الكمامات والقفازات القابلة إلعادة االستعمال)
كما يجب تطبيق مبادئ النظافة الصحية بين العمليات.



استخدام معدات مناولة المواد/معدات المساندة األرضية:
 oلتجنب التلوث يجب تنظيف معدات مناولة المواد ومعدات المساندة األرضية وتطهيرها بين االستخدامات.
 oيجب توعية جميع العاملين من أجل وجوب ممارسة مبادئ النظافة الشخصية.
 oيجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند الضرورة.

سبل ضمان التنفيذ الموحَّد
 وضع الملصقات في أماكن استراحة الموظفين.
 اسررررررتخدم "بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا " (نموذج  )PHC 3أو أي صررررررحيفة مماثلة حسررررررب
االقتضاء.
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 -3النماذج والملصقات

A- 41

بطاقة الحالة الصحية للطاقم فيما يتعلق بفيروس كورونا

الغرض من هذه البطاقة:
المعلومات التي يتعين على الطاقم تسررررررجيلها قبل المغادرة لتأكيد حالتهم الصررررررحية فيما يتعلق بفيروس كورونا .ولتسررررررهيل المعالجة من قبل
سلطات الصحة العامة لدى الدولة.
وبالرغم من تعبئة هذه البطاقة ،فقد يظل فرد الطاقم خاضرررررعا لفحص إضرررررافي تجريه سرررررلطات الصرررررحة العامة في إطار نهج الوقاية متعدد
الطبقات ،على سبيل المثال عندما تكون درجة حرارة الجسم المسجلة  °38مئوية ( 100.4فهرنهيت) أو أكثر.
-1

خالل األيام األربعة ع شر الما ضية ،هل كان لديكم ات صال وثيق (ات صال مبا شر على م سافة ال تزيد على المتر الواحد لمدة ال تقل
عن  15دقيقة أو اتصحححال بدني مباشحححر) مع شحححخ يُشحححتب بأن ُمصحححاب بفيروس كورونا ( )COVID-19أو أفادت التشحححخيصحححات
ال
نعم
الطبية أن يعاني من فيروس كورونا؟

-2

هل كان لديك أي من األعراض التالية خالل األيام األربعة عشر الماضية:
الحمى
السعال
صعوبات في التنفس
الفقدان المفاجئ لحاسة التذوق أو الشم

-3

درجة حرارة الجسم عند بدء مناوبة العمل:
لم تُسجَّل درجة حرارة الجسم نتيجة لعدم شعور الفرد بالحمى أو لعدم ظهور عالمات الحمى عليه
درجة حرارة الجسم ُمقاسة بالمقياس المئوي ()C°
التاريخ____________ :
األذن
طريقة التسجيل :الجبهة

-4

-5

نعم
نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
ال

________ :
 /الفهرنهايت ()F°
الوقت____________ :
غير ذلك ____________ :

هل أجريتم فحصا للكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا ( )COVID-19خالل األيام الثالثة الماضية وكانت نتيجت إيجابية؟
ال
نعم
يُرجى إرفاق التقرير إذا كان متاحا
هل تلقيت لقاحا ض ّد فيروس كورونا ()COVID-19؟
تاريخ أحدث تلقي :
هل تلقيتم التلقي بالكامل ؟
22

نعم
نعم

ال
ال

هوية عضو الطاقم:
االسم:
شغل الطائرات:
م
/
الطيران
شركة
ُ ِّ
الجنسية ورقم جواز السفر:
التوقيع:
التاريخ:
النموذج  – 1ممر الصحة العامة ()PHC

 22ألغراض هذه الوثيقة وإرشادات فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران ،يُعتبر الفرد كامل التحصين بعد مرور  14يو ًما أو أكثر على تلقيه
األولية الموصى بها من اللقاح المضاد لإلصابة بفيروس كورونا الذي أدرجته منظمة الصحة العالمية لالستخدام في حاالت الطوارئ
جميع الجرعات َّ
أو وافقت عليه سلطة تنظيمية صارمة أخرى.
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بيان متابعة أعمال تطهير الطائرات لمكافحة فيروس كورونا
رقم تسجيل الطائرة______________ :
يجري تطهير الطححائرة وفقححا لتوصححححححيححة منظمححة الصحححححححححة العححالميححة ،بوتيرة تحححددهححا الهيئححة الوطنيححة للصحححححححححة العموميححة ووفقححا للمنتجححات المعتمححدة
وتعليمات االستخدام التي تحددها الشركة ال ُمص ِّنّعة للطائرة.

التاريخ

(يوم/شهر/سنة)

الوقت

(بصرررررررررريررررغررررة  24سرررررررررراعررررة -
بالتوقيت العالمي المنسق)

مناطق الطائرة ال ُمعالَجة

المطار

(رمز اإليكاو)

طهرة المستخدمة
المواد ال ُم ِّ

مقصورة القيادة
مقصورة الر َّكاب
مقصورة البضائع

مالحظات

اسم القائم بعملية التطهير

التعليقات

توقيع القائم بعملية التطهير

□
□
□

غير ذلك_____________ :
التاريخ

(يوم/شهر/سنة)

الوقت

(بصرررررررررريررررغررررة  24سرررررررررراعررررة -
بالتوقيت العالمي المنسق)

مناطق الطائرة ال ُمعالَجة

المطار

(رمز اإليكاو)

طهرة المستخدمة
المواد ال ُم ِّ

مقصورة القيادة
مقصورة الر َّكاب
مقصورة البضائع

مالحظات

اسم القائم بعملية التطهير

التعليقات

توقيع القائم بعملية التطهير

□
□
□

غير ذلك_____________ :
التاريخ

(يوم/شهر/سنة)

الوقت

(بصرررررريغة  24سررررررراعة  -بالتوقيت
العالمي المنسق)

مناطق الطائرة ال ُمعالَجة
مقصورة القيادة
مقصورة الر َّكاب
مقصورة البضائع

المطار

طهرة المستخدمة
المواد ال ُم ِّ
□
□
□

غير ذلك_____________ :
النموذج  – 2نموذج ممر الصحة العامة ()PHC

(رمز اإليكاو)

مالحظات

اسم القائم بعملية التطهير

التعليقات

توقيع القائم بعملية التطهير
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بيان متابعة أعمال التنظيف والتطهير في مطار  XYZلمكافحة فيروس كورونا
مناطق المطار______________ :
تم تطهير هذه المناطق داخل المطار وفقا لتوصححححية منظمة الصحححححة العالمية ،بوتيرة تحددها الهيئة الوطنية للصحححححة العمومية ووفقا للمنتجات المعتمدة وتعليمات
االستخدام.
التاريخ
(يوم/شهر/سنة)

الوقت
(بصيغة  24ساعة)

التاريخ
(يوم/شهر/سنة)

الوقت
(بصيغة  24ساعة)

منتجات التنظيف/التطهير المستخدمة

المناطق
□
□
□
□
□

األرضية
المقاعد
مكتب التسجيل
معدات الكشف األمني
سيور نقل األمتعة
□
الكراسي المتحركة للر َّكاب
□
الدرابزين
□
المصاعد
□
عربات نقل األمتعة
□
دورات المياه
□
مكتب االستعالمات
منطقة الصعود إلى الطائرة
(وتشررمل جسررور الر َّكاب والحافالت في
□
منطقة التحركات المراقبة)
حواجز تنظيم طوابير االنتظار □
□
أكشاك الخدمة الذاتية
□
محطات التطهير
□
غير ذلك
المناطق
□
األرضية
□
المقاعد
□
مكتب التسجيل
□
معدات الكشف األمني
□
سيور نقل األمتعة
□
الكراسي المتحركة للر َّكاب
□
الدرابزين
□
المصاعد
□
عربات نقل األمتعة
□
دورات المياه
□
مكتب االستعالمات
□
منطقة الصعود إلى الطائرة
(وتشررمل جسررور الر َّكاب والحافالت في
منطقة التحركات المراقبة)
حواجز تنظيم طوابير االنتظار □
□
أكشاك الخدمة الذاتية
□
محطات التطهير
□
غير ذلك

النموذج  – 3نموذج ممر الصحة العامة ()PHC

اسححححححم القححائم بعمليححة التطهير
وتوقيع

مالحظات

منتجات التنظيف/التطهير المستخدمة

مالحظات

اسححححححم القحححائم بعمليحححة التطهير
وتوقيع
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النموذج  – 4نموذج ممر الصحة العامة ()PHC
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وصحححححححى بها لإلبالغ عن نتائج اختبار فيروس كورونا
مجموعة البيانات ال ُم َ
(النموذج  – 5نموذج ممر الصحة العامة ())PHC
فيما يلي الحد األدنى من المعلومات التي ينبغي تسجيلها في الشهادة:
()1

المعلومات الشخصية عن موضوع االختبار:
أ) االسم الكامل (االسم العائلي ،االسم الشخصي)
ب) تاريخ الميالد (اليوم/الشهر/السنة)
ج) نوع وثيقة الهوية( 23إلزامي)
د) رقم وثيقة الهوية( 23إلزامي)

()2

مقدم الخدمة:
أ) اسم الجهة المعنية باالختبار أو مقدم الخدمة (إلزامي)
ب) بلد االختبار (إلزامي)
ج) تفاصيل االتصال (إلزامي)

()3

تاريخ ووقت االختبار والتقرير:
أ) تاريخ ووقت جمع العينات (إلزامي)
ب) تاريخ ووقت إصدار التقرير (إلزامي)

()4

نتيجة االختبار:
أ) نوع االختبار الذي تم إجراؤه :كتلة ُجزئية ()PCR؛ كتلة ُجزئية (أخرى)؛ مولد المضاد؛ جسم مضاد (إلزامي)
ب) نتيجة االختبار (طبيعي/غير طبيعي أو إيجابي/سلبي) (إلزامي)
ُ
ج) أسلوب أخذ العينات (عبر القنوات األنفية البلعومية ،الفَموية البلعومية ،من خالل اللعاب ،الدم وغير ذلك

()5

حقل بيانات اختياري :يصدر وفقا لتقدير سلطة اإلصدار

 23أي نوع من وثائق إثبات الهوية ،ما لم تكن هناك حاجة إلى وثيقة سفر ُمحدَّدة.

(اختياري)
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صى بها لإلبالغ عن التعافي من فيروس كورونا
مجموعة البيانات ال ُمو َ
(النموذج  – 6نموذج ممر الصحة العامة ())PHC
فيما يلي الحد األدنى من المعلومات التي ينبغي تسجيلها في الشهادة:
()1

المعلومات الشخصية عن موضوع االختبار:
أ) االسم الكامل (االسم العائلي ،االسم الشخصي)
ب) تاريخ الميالد (اليوم/الشهر/السنة)
ج) نوع وثيقة الهوية (إلزامي)
د) رقم وثيقة الهوية (إلزامي)

()2

نتيجة االختبار:
أ) الدولة التي أُجري االختبار فيها؛
ب) تاريخ َّأول نتيجة اختبار إيجابية (إلزامي)

()3

مقدم الرعاية الصحية/الجهة ال ُمصدرة للشهادة
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وصحححححححى بها لإلبالغ عن تلقّي ل قاح فيروس كورونا
مجموعة البيانات ال ُم َ
(النموذج  – 7نموذج ممر الصحة العامة ())PHC
تتضمن المعلومات التي يتعيَّن تسجيلها في شهادة التحصين ما يلي:
عرف أوحد للشهادة (مطلوب)
(ُ )1م ِّ
( )2تاريخ بداية صالحية الشهادة (اختياري)
( )3تاريخ نهاية صالحية الشهادة (اختياري)
( )4الهوية الشخصية
( )5االسم (مطلوب)
عرف أوحد (مستصوب)
أ) ُم ِّ
عرف إضافي (اختياري)
ب) ُم ِّ
ج) نوع الجنس (مستصوب)
ُمعرف أوحد)
د) تاريخ الميالد (مشروط ب ِّ
( )6عملية التحصين
أ) لقاح أو اتقاء (مطلوب)
ب) اسم اللقاح (مطلوب)
ج) الشركة المنتجة للقاح (مشروطة بحائز لتصري التسويق)
د) حائز تصري التسويق (مشروط)
ه) المرض أو العامل المستهدف (مستصوب)
و) تاريخ تلقي التحصين (مطلوب)
ز) رقم الجرعة (مطلوب)
ح) البلد التي أُجري التحصين فيها (مطلوب)
ط) المركز المشرف على التحصين (مطلوب)
ي) رقم دفعة اللقاح (مطلوب)
ك) تاريخ استحقاق الجرعة التالية (اختياري)
مالحظات:
"مطلوب"

شرط مطلق.

"مستصوب"

قد توجد أسباب وجيهة في ظروف معينة لتجاهل بند معيَّن ،ولكن يجب فهم اآلثار الكاملة وزنتها بعناية قبل اختيار مسار مختلف.
يعزز التطبيق ،بينما قد يحذف
البند اختياري .فقد يختار أحد المسرررتخدمين إدراج البند نظرا لوجود تطبيق معيَّن يتطلَّب ذلك ،أو ألنه يشرررعر أنه ِّ
مستخدم آخر نفس البند.

"مشروط"

يعتمد استخدام البند على استخدام بنود أخرى .ولذلك فإنه مؤهل كذلك في ظل الظروف التي يكون فيها البند "مطلوب" أو "مستصوب".

"اختياري"

مثال على ذلك :مجال حائز تصري تسويق اللقاح مشروط ،بحيث إذا لم يكن معروفا ،تكون الشركة المنتجة "مطلوبة".
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أمثلة عن الملصقات في أماكن استراحة الموظفين

تعليمات للموظفين أثناء فيروس كورونا

اغسل يديك بانتظام
استخدم الماء والصابون
السائل لغسل يديك لمدة ال
تقل عن  20ثانية (عند كل
مرة تدخل فيها إلى المبنى)

طهر
ِّ
عند تع ُّذر غسل اليدين ،قم
طهر
بتطهير يديك بفركها ب ُم ِّ
كحولي.

تج َّنب المصافحة باليد

التزم بالتباعد البدني

ال تنس أن الفيروس ينتشر
بالسعال والعطس من خالل
تطاير القطيرات في الهواء
فض ً
ال عن المخالطة والمالمسة
المباشرة.

التزم بالبقاء على مسافة آمنة من
الغير باتباع عالمات التباعد األرضية
أو أي وسيلة أخرى .ويجب على
سائقي المركبات البقاء داخل
مركباتهم إلى أن تصدر إليهم تعليمات
أخرى ،مع اتباع اإلجراءات المحلية.

نظف بانتظام
ِّ
قم بتطهير جميع األسطح
التي تالمسها األيدي بوتيرة
عالية ،وكذلك المعدات بين
االستخدامات.

استخدم قلمك الخاص
تأكد من عدم مالمستك ألقالم
اآلخرين عند قيامك بالتوقيع
على وثائق.

تص َّرف بمسؤولية
توخ السالمة

التزم بالتباعد
تج َّنب الدخول إلى غرف مقفلة
يتواجد بداخلها أشخاص ،أو ارتد
معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

اتبع أي إرشادات أو لوائح أو
تعليمات تصدرها الشركة أو
السلطة المحلية أو الوطنية ،ال
سيما عند ظهور أعراض اإلصابة
عليكم.
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Aviation multi-layered strategy: based on the James Reason Swiss Cheese Model

— — انتهى

