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23/9/2020 Ref.:   AN 5/28 - 20/97 

 في ذلك رحالت العودة إلى الوطن،ًا ، بمركَّابتيسير رحالت ال الموضوع:
 (COVID-19) كورونافيروس جائحة  باستخدام ممرات الصحة العامة أثناء

ًا تحديد باإلرشادات التي تنطبق علماً  اإلحاطةأ( ) وب:لالمط اإلجراء
جائحة فيروس  أثناء رحالت العودة إلى الوطنو  ركَّابتيسير رحالت الل

الدراسة االستقصائية على اإلنترنت بشأن  يفاءاستب( )و؛ كورونا
 وتدابير الحجر الصحي كورونافيروس مرض قة بالمتعل  ختبارات اال

 15/10/2020في موعد أقصاه 

  بة وبعد،تحية طي  

فني أن  -1 اإلرشرررررررررررادات التي تنطبق مجموعة من ت اإليكاو( قد أعدَّ )منظمة الطيران المدني الدولي أن  أبلغكميشرررررررررررر 
 .كوروناجائحة فيروس أثناء  رحالت العودة إلى الوطنو  ركَّابتيسير رحالت اللًا تحديد

ت في على النقل الجوي، مما يتسررررربب في حدور اارررررطرابا كبير   تأثير   ةالمسرررررتمر  كوروناجائحة فيروس لزال يال ف -2
عاقة حركة الناس.  السلع والخدمات سلسلة توريد دارة أحدار الصحة لإليكاو الترتيب التعاوني برنامج "يواصل و وا  العامة لمنع وا 

عمليات اسررررررتمرار لتسررررررهيل  "ممرات الصررررررحة العامة" لتطبيق مفهوممواد إرشررررررادية إعداد  (CAPSCA) "المدنيفي قطاع الطيران 
 .كورونامرض فيروس من انتشار ذاته  في الوقتمع الحد  ،الطيران

 ترحالقيادة اقم و على طتنطبق كانت والتي  ممرات الصررررررررررحة العامةالخاصررررررررررة باألولية  رشرررررررررراداتاإلتم تحدير و  -3
ورحالت لتشرررررررمل رحالت الصررررررريانة نطاقها  ( وتوسررررررريع2020المنشرررررررورة في مايو  2020/30النشررررررررة اإللكترونية ) الجوي الشرررررررحن

 .(2020المنشورة في يونيو  2020/36  النشرة اإللكترونية)ت تسليم الباائع الطائرات الخالية ورحال
التدريب  توفير الحاجة إلى اررررررمان تكتسرررررري ،طويلة من تقليص الرحالت الجوية ةمن أجل بدء العمليات بعد فتر و  -4

بنفس القدر و القيام بذلك. عدم على عواقب وخيمة  قد تترتب هألن ،أهمية خاصرررررررررررررة عمله والتحقق من كفاءة طاقم القيادةالكافي ل
ُيطلب من أفراد الطاقم الخاررررررررروع لفحوصرررررررررات طبية  ،في بعض الحاالتو اقم. و الطبية للط اتتجديد الشرررررررررهاد يتعينمن األهمية 

مثل أجهزة  ،تجهيزات التدريب الالزمة تفتقر إلىن العديد من الدول ألًا ونظر لطيران في دول مختلفة عن دول إقامتهم. غرض ال
ممرات "من مبادرات لكي تتسررررنى لهم االسررررتفادة األسرررراسرررريين عاملين المن  اقم القيادةو طفمن الاررررروري اعتبار  ،لطيرانمحاكاة ا

عد تيسير سفر يُ ففي دول أخرى. منهم أن يخاعوا لالختبارات الطبية ُيطلب  عندماالتجهيزات أو هذه  واستخدام "الصحة العامة
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صرردار الشررهادات الطبية أمر بين الدول ألغراض الت طاقم القيادة  مع انتهاءإلى طبيعتها  الجوية العمليات لعودةًا اررروريًا دريب وا 
 .فحصالتدريب والعمليات و الشهادات الطبية  السماح فيما يخصفترات 

على أسرراس دراسررة اسررتقصررائية  ،ركَّابوال الرحلةطاقم ز على حماية التي ترك   ،تم تجميع هذه اإلرشررادات الجديدةو  -5
دارة أحدار الصحة لإليكاو الترتيب التعاوني برنامج "راها حديثة أج مناقشات عدد من الو " المدنيالعامة في قطاع الطيران لمنع وا 

ه إلى الدول الموجَّ  ةكتاب المنظم)لإليكاو طة طريق التنفيذ العالمية يلخر  وفقاً  مع القطاعتنسرررررررررررريق الخالل اجتماعات التي جرت 
( CART) "الطيراننعاش قطاع إل المجلس فرقة عمل"إرشادات تنفيذ ل اً دعم، وذلك (24/٧/2020في خ المؤرَّ  EC 6/3-20/80رقم 

) https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx). 
بهذه  علماً ُيطلب من الدول أن تحيط  ،والعودة إلى الوطن ركَّابال ترحال تيسررررررررير علىكإجراء فوري للمسرررررررراعدة و  -6
 كورونرراوالتعررافي من فيروس الموقع اإللكتروني المخصررررررررررررررص ألنشررررررررررررررطررة التصرررررررررررررررردي  علىًا حررديثرر ةالصررررررررررررررررادر  رشرررررررررررررررراداتاإل
) https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx)  دارة أحدار الصرررررررررحة لإليكاو الترتيب التعاوني مج "برناوعلى موقع لمنع وا 

 (.www.capsca.org (اً تصميمه مؤخر  " الذي تجددالمدنيالعامة في قطاع الطيران 
ما في 2020في منتصرررب سررربتمبرالسرررائد العالمي الوارررع سرررياق في ُأعدت أن اإلرشرررادات قد وتجدر اإلشرررارة إلى  -٧

دارة أحدار الصررررررررررحة لإليكاو الترتيب التعاوني برنامج "سرررررررررريقوم  ،حالة الجائحةمع تطور و . كورونامرض فيروس يخص  لمنع وا 
 بمراجعة وتحدير هذه اإلرشادات." المدنيالعامة في قطاع الطيران 

تطلب و كجزء من إجراءات مراقبة حدودها.  كورونامرض فيروس للكشررررررررررررررب عن  اتبعض الدول اختبار  وأجرت -8
 كورونامرض فيروس  اتممارسرررررراتها الحالية المتعلقة باختبار  عن تمعلوما منما لديها من الدول األعارررررراء تقديم اآلن اإليكاو 

هذه  إلجراء نتيجة لها تاحةالبيانات واالستنتاجات المُ  تقديمُيطلب من الدول  ،وممارسات الحجر الصحي. وعلى وجه الخصوص
على الرابط التررررالي   ،برررراللغررررة اإلنجليزيررررة فقط ،اإلنترنررررتاالسررررررررررررررتقصرررررررررررررررررائيررررة على شرررررررررررررربكررررة وتوجررررد الرررردراسرررررررررررررررررة االختبررررارات. 

 2https://www.surveymonkey.com/r/CAPSCA . وينبغي ق. باستخدام النموذج المرف  الدراسة االستقصائية إكمال  أيااً يمكن و
 الرفيعررةالبيررانررات التحليليررة  تقررديممن الرردول كررذلررك  وُيرجى. MED@icao.int  على العنوانريررد اإللكتروني الردود بررالب إرسررررررررررررررررال

مع مراعاة اعتبارات  ،MED@icao.int  على العنوانبإرسررررررررررررررالها اإليكاو  إلى اتبشررررررررررررررأن نتائج االختبار لها المسررررررررررررررتوى المتاحة 
 الطبية. يةالسر  
عبر على اسررررتيفاء الدراسررررة االسررررتقصررررائية  المسررررؤولين بتشررررجيعإدارتكم  ُيرجى أن تتكرم ،ما ورد أعاله وبناًء على -9

 أقصررررررررررررررررراهولكن في موعررررد  ،في أقرب وقررررت ممكن ،د أعالهعلى النحو المحرررردَّ  الجهررررات المعنيررررةاإلنترنررررت بررررالتشررررررررررررررررراور مع 
15/1٠/2٠2٠. 

 ،،،يادتكم بقبول فائق االحتراموتفالوا س

 فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين

  :اتالمرفق
 كورونامرض فيروس الكشب عن  اتاختبار التدابير التي اتخذتها الدول فيما يخص  — (أ)

 الصحي وممارسات الحجر
باستخدام ممرات  ، بما في ذلك رحالت العودة إلى الوطن،ركَّابتيسير رحالت ال — (ب)

 كوروناجائحة فيروس  ثناءالصحة العامة أ
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 AN 5/28 - 20/97 المنظمة رقم بكتاب أ()المرفق 

 وممارسات الحجر الصحي كوروناالدولة فيما يخص اختبارات مرض فيروس  اتخذتهاالتدابير التي 

 الغرض
 

دارة أحدار الصررررررررررررررحة برنامج "في إطار  اإليكاو تطلب  ،(CAPSCA) "المدنيالعامة في قطاع الطيران الترتيب التعاوني لمنع وا 
الحالية وممارسررررررررات الحجر الصررررررررحي.  ( (COVID-19كورونامرض فيروس اختبارات  عنمن الدول األعارررررررراء تقديم معلومات 

 تقييم نهج قائم علىم من خالل تطبيقرشرررادية اإلمواد مجموعة من العداد إل الدراسرررة االسرررتقصرررائيةه سرررُتسرررتخدم الردود على هذو 
طلب من الدول كذلك ممرات الصررررررررررررررحة العامة. ويُ  توفيرو إعادة فتح الحدود عن طريق وذلك ، الحركة الجوية إلنعاشالمخاطر 

مع مراعاة  ،MED@icao.int بإرسالها إلى إليكاو ل اتبشأن نتائج االختبار  لديها المستوى المتاحة الرفيعةالبيانات التحليلية  تقديم
 ية الطبية.اعتبارات السر  

 

 قبل المغادرة اتتبار أدناه تتعلق باالخ ٧إلى  1من األسئلة 

 قبل الرحلة في بلد المغادرة؟ كورونامرض فيروس للكشف عن إلزامية اختبارات إجراء ًا حالي دولتكم تشترط: هل 1س 
 ال
 جيدةصحية  حالةم الراكب أو أحد أفراد الطاقم شهادة صحية تظهر إذا قدَّ  ،ال
 نعم
 تحديدهارجى لكن مع استثناءات. يُ  ،نعم

 كشرط قبل الرحلة؟ ،في بلد المغادرة ،كورونامرض فيروس للكشف عن اختبارات  إجراءفي  مكهل تفكر دولت :2س 
 ال
 نعم
 تحديدهارجى يُ مع استثناءات.  ،نعم

بار  :3س  يا؟ ي  أو  المطلوب كورونامرض فيروس ما نوع اخت  يلزم إجراء أكثر منرجى توضييييييييييك ما إذا كان المقبول حال
 .اختبار واحد

 عملمفي ال PCRاختبار 
 اختبار سريع

 األجسام الماادةاختبار 
 تحديد االختبار الجاري استخدامه

 ال ينطبق

 األيام المطلوبة لالختبار قبل المغادرة.و  توضيك عدد الساعاتي رجى مطلوبا؟  كورونامرض فيروس متى يكون اختبار  :4س 
 قبل المغادرة؟الساعات عدد  ُيرجى تحديد -قبل المغادرة في المطار 

 عدد األيام؟ ُيرجى تحديد -عدد األيام قبل المغادرة من دنى األ حدال
 ال ينطبق

mailto:MED@icao.int
mailto:MED@icao.int
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نوع المنشيييي ة  ي رجى تحديدوكم من الوقت يسييييتغرق الحصييييول على النتائ ؟  كورونامرض فيروس اختبار  جريي  أين  :5س 
 جميع الخيارات الممكنة. ذكرنتائ . الرجاء حصول على الفترة االنتظار للومتوسط 
 فترة االنتظار حتى تتوفر النتائج؟ - المطار

 النتائج؟فترة انتظار  / عيادة خاصة
 ؟فترة انتظار النتائج / عيادة حكومية

 ال ينطبق

 ؟كورونامرض فيروس إجراء اختبار من يلزم عليه  :6س 
 فقط الرحلةطاقم 

 فقط ركَّابال
 ركَّابكل من الطاقم وال

 ال ينطبق

 .كورونامرض فيروس ق باختبار أخرى ذات صلة تتعل  تقديم أي معلومات إضافية ي رجى  :٧س 

 

 وصولالعند  اتأدناه تتعلق باالختبار  23إلى  ٨من األسئلة 

 عند الوصول؟ كورونامرض فيروس للكشف عن اختبارات إجراء ًا حالي دولتكم تشترطهل  :٨ 
 من جميع الدول ،نعم
 تحديدهارجى يُ  -من بعض الدول  ،نعم
 التوايحُيرجى  -ناءات ولكن مع بعض االستث ،نعم
 .جيدةصحية  حالةصحية تظهر شهادة طاقم الم الراكب أو أحد أعااء إذا قدَّ  ،ال
 ال

 كشرط عند الوصول؟ كورونامرض فيروس اختبار  إجراءفي  مر دولتكهل تفك   :9س 
 من جميع الدول ،نعم
 التي تنطبق على هذا الشرطمعايير التقديم ُيرجى  ،من بعض الدول ،نعم
 ال

 توضيك ما إذا كان يلزم إجراء أكثر من اختبار واحد.ي رجى المطلوب حاليا؟  كورونامرض فيروس نوع اختبار  ما :1٠س 
 معملفي ال PCRاختبار 

 اختبار سريع
 األجسام الماادةاختبار 

 االختبار الذاتي
 االختبار الجاري استخدامه ُيرجى تحديد

 ال ينطبق
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 مطلوبا؟ كورونامرض فيروس متى يكون اختبار  :11س 
 وصول إلى المطار؟الفور 

 عدد األيام بعد الوصول. ُيرجى تحديدعند الوصول ولكن ليس في المطار؟ 
 عدد األيام حتى االختبار التالي. ُيرجى تحديداختبار الحق. ثم عند الوصول  تا الحالتينكل

 ال ينطبق

 الخيارات الممكنة. جميع الرجاء ذكر؟ كورونامرض فيروس إجراء اختبار من يلزم عليه  :12س 
 الرحلةطاقم 

 القادمين ركَّابجميع ال
 القادمين ركَّابوال الرحلةطاقم كل من 

 فقط من خارج الدولة نو القادم ركَّابلا
 فقط ن من خارج المنطقةو القادم ركَّابلا
 فقط القادمون من دول عالية الخطورة ركَّابال

 الصحة العامة( اتممر و  ،األطراب مع الدول األخرى متعددةالمثل االتفاقات الثنائية أو )ذكر االستثناءات ُيرجى 
 ال ينطبق

 جميع الخيارات الممكنة وتقديم التفاصيل. ذكري رجى ؟ كورونامرض فيروس اختبار  جريي  أين  :13س 
 في المطار()في الموقع 

 معمل ،مركز صحي ،صةأو مرخَّ  دةفي عيادة معتم  
 دةفي منشأة خاصة محدَّ 

 ؟غير ذلك
 ال ينطبق

 ؟كورونامرض فيروس قوم بإجراء اختبار من ي :14س 
 شركات الطيران وموظف
 المطار وموظف
 في مركز صحي معتمد ون طبيونموظف

 غير ذلك
 ال ينطبق

 ؟كورونامرض فيروس من يتحمل تكلفة اختبار  :15س 
 الرحلةطاقم 

 كبار ال
 الطيران تشركا
 الدولة

 ُيرجى التحديد إذا كان غير ذلك
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 ؟كورونامرض فيروس االنتظار قبل مغادرة المطار حتى تتوفر نتائ  اختبار  رك ابوالالرحلة  طاقمن على هل يتعي   :16س 
 .تحديدالُيرجى صة لمن ينتظرون نتائجهم؟ فهل هناك منطقة مخصَّ  ،إذا كان األمر كذلك -نعم 
 إن وجدت؟ هل هناك شروط للمتابعة؟ ،المعمول بهاما هي معايير المتابعة  -ال 

 ف ين يتم عزلهم؟ ،إيجابية رك ابأو ال/و الرحلةطاقم ائ  اختبار إذا كانت نت :1٧س 
 في المطار
 ختبارخاصة إلجراء االفي منشأة 

 فندق(.ال أو منزلال مثل)مسموح بالمغادرة إلى عنوان محدد 
 ال ينطبق

 عند الوصول؟ أ جريإذا  كورونامرض فيروس نتائ  اختبار الالزمة حتى تتوفر ما هي المدة  :1٨س 

 تقديم التفاصيل بما في ذلك مدة الحجر الصحي.ي رجى ف ،عند الوصول؟ إذا كان األمر كذلك رك ابهل يتم عزل ال :19س 
 ال
 نعم

 فقط أثناء وجودهم على متن الطائرة كورونامرض فيروس صاب بم أنهشتبه يُ شخص إذا كانوا على اتصال ب
 فقط ن من خارج الدولةو القادم ركَّابلا
 فقط ج المنطقةن من خار و القادم ركَّابلا
 فقط القادمون من دول عالية الخطورة ركَّابال
 فقط عند الوصولإيجابية  همنتيجة اختبار  كانتالذين  ركَّابال

 ركَّابكل ال
 ال ينطبق
 اافيةإتفاصيل 

 التفاصيل.ي رجى تقديم ما هي مدة الحجر الصحي المطلوب؟  :2٠س 

 ؟المدة ريلحجر الصحي أو تقصفترة ا تؤدي إلى إلغاءهل نتيجة االختبار السلبية  :21س 
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 هل يجرى االتصييييالو  بشييييخص مصيييياب بالعدوى اتصييييالين كانوا على ذأثر األشييييخاص الإجراءات لتتبع  ت طبقهل  :22س 
 التفاصيل. ي رجى تقديم ،االختبار عند الوصول؟ إذا كانت اإلجابة نعم أ جريإذا  بعد ذلك رك ابالب

في تنفييييذهيييا ألطقم  مر دولتكالتي تفك   كورونيييامرض فيروس المتعلقييية بهي التيييدابير الصيييييييييحيييية األخرى ميييا  :23س 
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 AN 5/28 - 20/97 المنظمة رقم بكتاب (ب)المرفق 

 باستخدام ممرات الصحة العامة، بما في ذلك رحالت العودة إلى الوطن، رك ابتيسير رحالت ال
 كوروناء جائحة فيروس أثنا

دارة أحدار الصحة " برنامج م منمقدَّ   (CAPSCA) "المدنيالعامة في قطاع الطيران الترتيب التعاوني لمنع وا 

 مةالمقد  

 العدوى على المسرررررررررتوى انتقال حير تمر الدول بمراحل مختلفة منو ، في التطور  ( (COVID-19كوروناجائحة فيروس سرررررررررتمر ت
ًا مكثف تشهد بعض الدول انتقاالً و انتقال الفيروس عبر الحدود.  فيما يخصمن المخاطر  بالتالي مستويات مختلفةتواجه المحلي و 
يشهد  اآلخر في حين أن البعض، التنفيذ الصارم لقيود الصحة العامة فالب هاتمكن البعض اآلخر من تقليل انتقال قدو ، للعدوى

 ات للكشررررب عنختبار اال ندرةو  اآلن بسرررربب عدم وجود لقاح يزداد الواررررع تعقيداً و بسرررربب رفع القيود. مرة أخرى  انتشررررار الفيروس
 .الحتواء الجائحةالموارد البشرية واالقتصادية نقص و  المتوفرةالعالج  وقلة سبل كورونافيروس 

لشروط ل بالنسبةدول إلى تنفيذ تدابير مختلفة لمراقبة الحدود المختلب في مرض اإلصابة بالأدى التباين الحالي في عدد حاالت و 
سرربب تمما ي، السررفر الجوي خدمات هذا الواررع له تأثير كبير على توافرو . بشرركل سررريعما تتغير ًا والتي غالب، لتي يلزم تطبيقهاا

ن يالموظفن من ذلك و المتارر يكون ما ًا غالبو . ركَّابوالخدمات وكذلك رحالت الالسلع سلسلة توريد  ااطرابات فيحدور في 
إلى العودة إلى  ويحترراجونن الررذين سررررررررررررررررافروا أو عملوا في الخررارج يوالبحريررة والمواطن عررات الطيرانقطررافي ن ياألسرررررررررررررررراسرررررررررررررري

 األصلية. بلدانهم

ن و  ذلك من خالل تنفيذ  تيسررررريريمكن و السرررررلع والخدمات.  توريد سرررررلسرررررلةالنقل الجوي أمر بالغ األهمية لدعم خدمات اسرررررتمرار ا 
بل سلطات الطيران تقييم المخاطر المناسبة من ق  عمليات طة إجراء شري، الخطورة مستوى تدابير الصحة العامة بما يتناسب مع

 .(WHO)ومنظمة الصحة العالمية إليكاو اتوصيات لًا ووفق، (PHAs)بالتعاون مع سلطات الصحة العامة  (CAAs)المدني 

الخاص ببرنامج ( xhttps://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Coronavirus.asp ) ممرات الصرررررررررررحة العامة مفهومّد ع  وقد أُ 
دارة أحدار الصحة " مع مراعاة المعلومات ، لصناعة الطيرانًا خصيص "المدنيالعامة في قطاع الطيران الترتيب التعاوني لمنع وا 

دارة السررررالمة.  مرض فيروس على خطر اإلصررررابة بًا على الرغم من أنه ال يمكن القارررراء تمامو العلمية ومبادئ إدارة المخاطر وا 
يمكن تقليل ، من خالل السرررررررررفر الجوي SARS-Co-V2فيروس  اجتذاب أو نشررررررررررء السرررررررررفر الجوي أو أثنا ((COVID-19 كورونا

 تدابير الصحة العامة.من المخاطر من خالل تنفيذ استراتيجية متعددة الطبقات 

التي تنفذها لتنسرررررريق تدابير الصررررررحة العامة  عاممن هذه الوثيقة بمثابة إطار  (أ)ق رفالميمكن أن تكون اإلرشررررررادات الواردة في و 
، (SARPs)والتوصررررررررريات الدولية الصرررررررررادرة عن اإليكاو للقواعد  ، وفقاً والعودة إلى الوطن ركَّابال رحالت تيسررررررررريرالدول من أجل 

المطارات )ية رشررررررررررررررراداإلالواردة في وثيقة "اإلقالع"  والعناصررررررررررررررر، (CART) فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"" وتقرير
 .ومنظمة الصحة العالمية وتوصيات الصحة العامة األخرى التي أعدتها فرقة العمل هذه، والطائرات والطاقم والباائع(
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 (أ)ق رفالم

دارة أحداث الصحة العامة في قطاع الطيران المدني" المنس  “إرشادات برنام    قةالترتيب التعاوني لمنع وا 
 دام ممرات الصحة العامة، بما في ذلك رحالت العودة إلى الوطن، واستخرك ابال رحالت تيسيربش ن 

 كوروناأثناء جائحة فيروس 

 لتطبيقا نطاق -1

  يلي ما وتحديداً  ،ركَّابال برحالت الخاصة العمليات على اإلرشادات هذه تنطبق

 ؛أدناه 1د في المالحظة على النحو المحدَّ  ،رحالت العودة إلى الوطن 1-1
 ؛أدناه 2د في المالحظة على النحو المحدَّ  ،رحالت تبديل البحارة 1-2
 ؛ب وجود طاقم مقصورة على متنهارحالت التي تتطلَّ ال 1-3
 على متنها. ركَّابنقل اليُ حالت التي الر  1-4

  15/4/2020في  خؤرَّ المو  EC 6/3 - 20/55 SL رقم الدول ه إلىكتاب المنظمة الموجَّ  يتناول -1المالحظة 
نيهرا وغيرهم من األشررررررررررررررخراص براعتبرارهرا رحالت جويرة تنظمهرا الردول لغرض وحيرد هو إعرادة مواط رحالت العودة إلى الوطن""

 أجر".تعويض أو آخرين "لقاء  ركَّاببدون صعود أو نزول  ،لين من دول أخرى إلى أوطانهمالمؤهَّ 

 1السررررررررفن مالكمها ينظ   رحالتعلى أنها  "رحالت تبديل البحارة"تم تعريب  ،هذه الوثيقة غراضأل -2 مالحظة
عادة البحارة  إلى أوطانهم. 2لتسهيل تغيير الطاقم وا 

  "التسهيالت" — التاسع الملحقد في على النحو المحدَّ  ،رحالت اإلغاثةالوثيقة  هذهمن ُتستثنى  -3حظة المال
مدادات اإلغاثة كاألغذية والمالبس والخيام والمواد الطبية وغيرها شرررررغَّ حالت تُ ر وهي ) ل ألغراض إنسرررررانية وتحمل أفراد اإلغاثة وا 

م في إجالء األشررررررررررررخاص من المكان الذي تتعرض فيه وقوعها، و/أو تسررررررررررررتخد  عند وقوع أي حالة طارئة و/أو أي كارثة أو بعد 
أرواحهم أو صحتهم للخطر بسبب تلك الحالة الطارئة و/أو الكارثة إلى مالذ آمن في نفس الدولة أو في أي دولة أخرى مستعدة 

 .(الستقبالهم

ي تنقل المرارررررى أو المصرررررابين إما الرحالت الجوية الطبية الطارئة التهذه الوثيقة من ُتسرررررتثنى  -4المالحظة 
والرحالت الجوية التي تعيد المراررررررى إلى ( رحالت اإلجالء الطبي) مسررررررتوى أعلى من الرعايةلحصررررررول على للعالج األولي أو ل

 .(رحالت العودة الطبية) أوطانهم بعد الشفاء أو االستقرار

 (EB 2020/27) نشررررررة إلكترونيةفي  شييييريةالرفات الب بإعادةتم نشرررررر المواد اإلرشرررررادية المتعلقة  -5المالحظة 
 من هذه الوثيقة. فهي مستثناةوبالتالي  ،6/5/2020 بتاريخ

 

                                                                 
 ل سفينة الصيد" و"مدير سفينة الصيد".ل السفينة" و"مدير السفينة" و"مالك سفينة الصيد" و"مشغ  مصطلح "مالك السفينة" يشمل "مشغ    1

 وحسرررررررب الوارررررررع السرررررررائد في شرررررررهر". بحارالن في قطاع الطاقة في يلعاملن" و"اير" و"الصرررررررياداالبحالعاملين في مصرررررررطلح "البحارة" يشرررررررمل "األفراد   2
 يعملونبحار يحتاجون إلى إعادة فورية إلى الوطن، مع وجود العديد من البحارة الذين  250.000، تشررير التقديرات إلى أن أكثر من 2020 أغسررطس

في أي و . ليحلوا محلهمالسررفن  للوصررول إلىمن البحارة بحاجة ماسررة  هناك عدد مماثلو تأخروا في العودة إلى ديارهم. ممن طقم اررمن األعقود ممتدة ب
 .سفينة شحن كبيرة حول العالم 60.000يوم من األيام، يعمل ما يقرب من مليون بحار على حوالي 
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 (PHC)ممرات الصحة العامة  لتوفيرتطبيق استراتيجية متعددة الطبقات  -2

 الشخص يتنفس عندما التنفسي الرذاذ خالل من رئيسي بشكل (COVID-19)  كورونا فيروس مرض عدوى درحت 2-1
 الملوثة األسطح لمس أو مصافحة بعد الوجه لمس خالل من أيااً  ينتشر قدو . يغني أو يعطس أو ليسع أو يتحدر أو المصاب

 طريق عن النقل) التهوية والاعيفة المزدحمة المغلقة األماكن في الصغيرة الجوي الهباء جزيئات خالل من أو( سطحي انتقال)
 ُتعدو . الطيران فيًا جو  المحمولة العناصرو  السطحي نتقالاال ومدى دور لتحديد الدراسات من مزيد إلى حاجة هناكو . (الهواء
 خطوات أعراض،أي  معليه تظهر ال الذين ذلك في بما ،كورونا فيروس مرضب نالمصابي األشخاص عن المبكر والكشب الوقاية
 .كورونا فيروس مرض انتشار من للحد أساسية

 نشر أو جلب مخاطر حدة من للتخفيب حدودال على قيودال منًا عدد الدول تفرض العالمي، الصعيد علىو  2-2
 الدولة في كورونا فيروس لمرض الوبائية الحالة على بناءً  القرارات خذُتتَّ  حير القيود هذه تختلب ماًا غالبو . كورونا فيروس مرض
 مستوى مثل مهمة، لةالدو  تعتبرها إاافية عوامل وأي األخرى والموارد االختبارات وتوافر العامة الصحة وقدرات العدوى وأنماط
 .الدولة لدى المقبول الخطر

اإلنترنت من منظمة الصحة العالمية وسلطات  علىفي كل دولة متاح  كوروناالواع الوبائي لمرض فيروس و  2-3
ال توجد  أال وهي ، كوروناتحدد منظمة الصحة العالمية أربعة سيناريوهات النتقال مرض فيروس . و الصحة العامة األخرى

. (أكبر النتقال العدوى محلياً ًا ، وانتقال مجتمعي )الدول التي تشهد انتشار من الحاالت وجود مجموعاتالت متفرقة، و حاالت، وحا
ممرات الصحة العامة بين الدول، حير يمكن  توفيرقرار بشأن الاالنتقال عند اتخاذ من سيناريوهات سيناريو كل يجب مراعاة و 

 إلى دولة الوصول. كورونامرض فيروس  لجلب ةر و دول عامل خطأن يكون االختالب في االنتقال بين ال

تنسيق  على السفر والقطاعات األخرى من خالل كورونايمكن التخفيب من اآلثار الاارة لمرض فيروس و  2-4
 بل الدول.ل بهذه التدابير من ق  تنفيذ تدابير الصحة العامة واالعتراب المتباد  عمليات 

من خالل  كوروناللتخفيب من انتقال مرض فيروس الطبقات اتيجية متعددة تشجيع الدول على تنفيذ استر  ويجري 2-5
ًا عنصر المخاطر عمليات تقييم يجب أن تتامن . و في ظروفها الخاصةهذه اإلجراءات تنفيذ إمكانية السفر الجوي، مع مراعاة 

 في قطاع الطيران.اإلجراءات هذه  ةأولوي رتيبوتآثار الصحة العامة  حير مناإلجراءات االحترازية بالطيران لتحديد أنسب اً خاص

ستراتيجية االتنفيذ في    (CART)"فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" ا" التي أعدتهقالع"اإلوثيقة  وتساعد 2-6
ز "مركلر ًا عامًا وتوفر إطار  ،لمطارات والطائرات والطاقم والباائعل بالنسبةقة متعددة الطبقات لتدابير الصحة العامة المطبَّ ال

 .لتبادل المعلومات بين الدول (CRRIC)والتعافي منها"  كوروناالتصدي لجائحة فيروس 

سلطات من أجل تسهيل االعتراب المتبادل بتدابير الصحة العامة، ُتشجع الدول بشدة على امان التعاون بين و  ٧-2
دارة أحدار الصحة العامة في قطاع الترتيب التعاوني ل"برنامج المسؤولين عن تصال اال من خالل اباط)الطيران المدني  منع وا 
عمليات تقييم ( عند إجراء "اللوائح الصحية الدوليةالمسؤولين عن ")اباط االتصال وسلطات الصحة العامة  ("الطيران المدني

 المتاحة اراتخيالخرى عند مناقشة األدول للهذه تقييم العمليات  وتوفير نتائجعلى الحدود التي ستُفرض لمخاطر لتحديد القيود ا
( بين الدول. وفي هذا الصدد، ُتح ر الدول األعااء على " ]اآلمنة[سفرالفقاعات ما ُيعرب باسم "ممرات للصحة العامة ) إلقامة

 التاسع الملحق من 19-8أحكام القاعدة القياسية  منها بما يتماشى مع ،واالستفادةلتسهيالت لالوطنية لجان التشكيل 
 (.SL EC 6/3 - 20/46كتاب المنظمة رقم )

ن األ 2-8 دارة أحدار "برنامج من خالل ممرات الصحة العامة ذة فيما يخص المنفَّ نشطة وا  الترتيب التعاوني لمنع وا 
باإلرشادات من خالل تقديم المساعدة  ، وذلك (CART) فرقة عمل المجلستنفيذ توصيات  على" تساعد الدول الصحة العامة
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فتح ممرات لمتعددة األطراب الاالتفاقات  وتنفيذالدول  بيندوات لتسهيل االعتراب المتبادل المخاطر والتدريب واألعمليات تقييم و 
 لصحة العامة بين الدول.ا

وتدابير الصحة المفرواة على الحدود القيود عن ثة تشجيع الدول أياًا على تبادل المعلومات المحدَّ  ويجري 2-9
 ونشرات النوتام.( AICs)وأدلة الطيران  لتعافي منهاوا كورونامركز التصدي لجائحة فيروس العامة من خالل 

 الطيران مجال في الطبقات متعددةال ستراتيجيةاال مكونات -3

. في المطارات وعلى متن الطائرات كوروناعدد محدود من الدراسات المتعلقة بانتقال مرض فيروس سوى  ال يوجد 
انتقال العدوى على متن مستوي  أن ارير المنشورة حتى اآلن تشير إلىهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم األدلة، لكن التقو 

في نتيجة للدروس المستفادة من حاالت التفشي السابقة )خطط التأهب اإلصابات قد يكون العدد القليل من . و منخفض الطائرات
دارة أحدار الصحة العامة في قطاع الطيران الم"برنامج  سياق دني"( وتصميم الطائرات وأنماط تدفق الترتيب التعاوني لمنع وا 

ل من االتصال للطائرات والعمليات واإلجراءات الحالية التي تقل   HEPA )الفالتر( من نوع مرشحاتالالهواء داخل الطائرة وكفاءة 
 لوجه.ًا وجه

من و عددة الطبقات. عند تنفيذ استراتيجية متمراعاتها األساسية التي يجب اإلجراءات أدناه الواردة تشمل التدابير و  
يجب بل  ،بشكل منفصلُنفذ إذا  كوروناللتخفيب من انتقال مرض فيروس ًا من هذه التدابير لن يكون كافيًا المهم أن ندرك أن أي
على خطر انتقال مرض ًا ستراتيجية متعددة الطبقات. وتجدر اإلشارة أياًا إلى أنه ال يمكن القااء تماماتنفيذها كجزء من 

 .ركَّابعند استئناب رحالت ال بالنسبة لها مقبول من المخاطرالمستوى ما هو الوأن الدول ستحتاج إلى تحديد  ؛وناكور فيروس 

 )اإلصحاح( النظافة العامة 3-1

ما لم ينصح موظفو ، والطاقم والموظفين مراعاة التدابير التالية في جميع األوقات ركَّابيجب أن ُيطلب من ال
  هاوي بخالفاقم الجو أو أفراد الط اتالمطار 

 كحولي نظافة اليدين عن طريق غسل أيديهم بالماء والصابون، أو في حالة عدم توفر ذلك، باستخدام محلول 3-1-1
 .معقم لليدين

منديل ورقي أو ثني الكوع عند العطس أو السعال، حتى عند بوذلك بتغطية الفم واألنب  ،التنفس عمليةآداب  3-1-2
 لوجه.اارتداء كمامة 

 .الارورة القصوى فقط علىفي المطار والطائرة  مسطحاتأي ب ()اللمس قصر االتصال المباشر 3-1-3

 الجسديالتباعد  3-2

إال أنه  ،كورونااألشخاص المصابين اإلجراء األكثر فعالية لمنع انتقال مرض فيروس بعد منع االتصال الوثيق يُ  3-2-1
داخل المساحة الايقة الصحة العالمية منظمة  ي بهوصذي تقل عن متر واحد على النحو التمسافة ال  وجودأحيانًا  قد يتعذر

 لمقصورة الطائرة أو صالة المغادرة.

إجراءات  اتخاذفي المطارات وعلى متن الطائرة كلما أمكن، فإن  الجسدي التباعدعلى الرغم من أنه ينبغي تنفيذ و  3-2-2
وعمليات تخصيص المقاعد  درمصالفيروس في ال الحتواءمناسبة للوجه لاالكمامات غطية أو األمثل ارتداء  ،مشتركة أخرى
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جراءات الصعود المنظمة والحد من الحركة غير الارورية تقليل من لمسافرين وطاقم المقصورة على متن الطائرة ان مك  ي ،وا 
 مسافة متر واحد على األقل.التباعد بإذا تعذر العدوى 

 الكماماتاستخدام أغطية الوجه أو  3-3

في المصدر )منع الحتواء الفيروس وجه للأو أغطية كمامات مناسبة ء ارتداُيوصى داخل المطارات والطائرات ب 3-3-1
 من نقل الفيروس لآلخرين(. لوجهاكمامة  رتدين يم

ًا جيدًا تمثبّ أن يكون ر من طبقة واحدة، و ثأكعلى كمامة ال أوالوجه  غطاء يشتمل، يوصى بأن ركَّاببالنسبة لل 3-3-2
يوصى بارتداء غطاء الوجه خالل جميع مراحل الرحلة . و زفيرفتحات للبشكل مريح على األنب وتحت الذقن وال يحتوي على و 

 .المراحيضلوجبات( ويجب ارتداؤه أثناء استخدام تناول ا)يمكن إزالته ل

ال ينبغي أن يرتدوا ، فاألطفال الذين تصل أعمارهم إلى خمس سنوات مه كماماتأحد االستثناءات الستخدام الو  3-3-3
. كماماتتوصي بعمر مختلب وأقل الستخدام ال قد، على الرغم من أن بعض الدول المصدرالحتواء الفيروس في  كماماتال
الذين لديهم استثناءات طبية  ركَّابويوصى ال كماماتذوي اإلعاقات العقلية أو الجسدية من ارتداء ال ركَّابيمكن إعفاء الو 

 م المقصورة.لشركات الطيران وطاق وتقديمهاقبل الرحلة  ةمكتوب ةطبي شهادةبالحصول على 

من أغطية الوجه على النحو الوارد أعاله، ما لم تطلب هيئة الصحة  القليلبالنسبة للطاقم، يوصى باستخدام و  3-3-4
لتناول يجوز لطاقم المقصورة إزالة أغطية الوجه . و أخرى كماماتطبية أو  كماماتالعامة الوطنية أو شركة الطيران استخدام 

ادة من ارتداء الكمامات وهم في مقصورة القيادة، ما لم تظهر عليهم أعراض تدل على اإلصابة ويمكن إعفاء طاقم القيالوجبات. 
 إال أنه ينبغي عليهم ارتداء الكمامات عندما يغادرون مقصورة القيادة. ،كورونابمرض فيروس 

عة ن لمخاطر عالية مثل كبار السن والمراى الذين يعانون من اعب المناياالمعرَّ  ركَّابالويجب على  3-3-5
سوى كون هناك ال يسلسلة التوريد، قد في اطرابات االبسبب . و ةطبيالكمامات الواألشخاص المصابين بأمراض مزمنة ارتداء 

فيها  شتبهالمحاالت الو  لعاملين في مجال الرعاية الصحيةلاألولوية الستخدامها الدول الطبية، التي قد تعطي  كماماتمن ال القليل
يجب استشارة سلطات الصحة . و بشكل كبير بهاين لخطر اإلصابة برون معرَّ واألفراد الذين يعت   روناكو س مرض فيرو ب ةإلصابل

 لالرتداء في المطارات وعلى متن الطائرات.ًا الذي يمكن اعتباره مناسبكمامة الوجه العامة لتحديد نوع 

حالة الرحالت الطويلة،  في. و اآلخرين ركَّابكافية للالحماية البشكل صحيح لتوفير  كماماتيجب ارتداء الو  3-3-6
 ، على سبيل المثال بمجرد أن تصبح رطبة.في حالة جيدةأثناء الرحلة إذا لم تعد  كماماتيجب استبدال ال

من جانب الخبراء الستخدام لألنها مصممة  ركَّابلل (N95/99 أو FFP2/3)ال يوصى باستخدام أجهزة التنفس و  ٧-3-3
أجهزة التنفس على صمامات زفير يمكن أنواع تحتوي بعض . و ة غير مناسباستخدامها على متن الطائر و  في أماكن متخصصة،

 .كوروناإلى المقصورة مما قد يساهم في انتقال مرض فيروس بدون ترشيح أن تسمح بإطالق هواء الزفير 

ذا احتاج أفراد أمن المطار إلى التعرب على شخص يرتدي و  3-3-8  هويته، فال ينبغي إزالة من تأكداللغرض مامة الكا 
 .المناسبة األخرى موجودةاإلجراءات االحترازية ة أو الجسديغطاء الوجه أو القناع إال إذا كانت المسافة 

 حص درجة الحرارة عند نقاط الدخول أو الخروجف 3-4

. على أنه أداة فحص فعالةكافية وجود أدلة عدم باألمان نظرًا لًا زائفًا ر فحص درجة الحرارة إحساسيمكن أن يوف   3-4-1
عراض أو األفراد الذين األأو قبل ظهور  كورونامرض فيروس األشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض ذلك باكتشاب  يسمحلن ف

 درجة الحرارة على متن الرحالت الطويلة محدودة.قياس قيمة كون تقد بالتالي و . خفض درجة الحرارةلاستخدموا أدوية 
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ذا كان فحص درجة الحرارة يشك  و  3-4-2 أدوات متعددة الطبقات، فمن األفال استخدام الستراتيجية االمن ًا ل جزءا 
درجة  قياسقادرة على الحرارية الكاميرات ال ، مثلبل سلطات الصحة العامةالمعتمدة لالستخدام من ق  و الحرارة غير المالمسة قياس 

 .وبدون أن تتسبب في إزعاج لهمبسرعة  ركَّابحرارة عدة 

 ،المختصةسلطات الصحة العامة  هاحددت حسبما ،ارتفاع في درجة الحرارةأي فرد يعاني من يخاع ويتعين أن  3-4-3
 بل مسؤولي الصحة العامة.من ق   ثان  لتقييم 

 رك ابنموذج اإلقرار الذاتي لل 3-5

ثبات اختبار ركَّابالذاتي للالصحي نماذج التصريح  ملءتشترط بعض الدول  3-5-1 السلبي الذي تم إجراؤه  PCR، وا 
 .ركَّابالذاتي لجميع الالصحي يوصى باستخدام نماذج التصريح . و الشهادات الطبية قبل المغادرةخالل فترة محددة و/أو تقديم 

دارة أحدار الصحة العامة في قطاع الطيران "برنامج  من قامت اإليكاو، بمساعدةو  3-5-2 الترتيب التعاوني لمنع وا 
ستخدام ال( )ج(ق رفلصحة العامة )الما غراضأل كورونابشأن مرض فيروس  ركَّابالمدني"، بتصميم نموذج اإلعالن الذاتي لل

المعمول قواعد ال ةامراع سلطات الصحة العامة، معو  ركَّابتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة بين العملية لتسهيل  وسيلة متسقة
 .(SL EC 6/3 - 20/90)لبيانات بالنسبة لخصوصية الحماية بها ل

النموذج . و باإلعالن عن حالتهم الصحية ركَّابمطالبة ال ع الدول بشدة على استخدام هذا النموذج عندشجَّ تُ و  3-5-3
ع في شكل ورقي، لكن ًا حالي اإللكترونية )مثل تطبيقات الهاتب المحمول ورموز االستجابة  الوسائللى استخدام عاً أياالدول ُتشجَّ

 .إلى الدولًا رسال البيانات مقدمإل، مواقعها اإللكترونية( أو كجزء من [QR code] السريعة

 كورونامرض فيروس اختبار تشخيص  3-6

 كورونامرض فيروس الكشب عن اختبار إجراء بهذه اإلرشادات، اآلن، أي في وقت نشر ال توصي اإليكاو  3-6-1
 كشرط مسبق للسفر الجوي. ةروتينيبصفة 

د الحدو  الخاصة بمراقبة العامة سياساتهاكجزء من  كورونامرض فيروس  اتومع ذلك، تجري بعض الدول اختبار  3-6-2
تسجيل أو قبل عملية الإما قبل  ،النتيجة كانت سلبيةأن و  كورونااختبار مرض فيروس الحصول على ما يدل على إجراء  طوتشتر 

 الصعود إلى الطائرة أو عند الوصول.

جلب من مخاطر يقلل وقد  كورونامرض فيروس حالة إصابة فعلية بلتشخيص ًا يكون هذا االختبار مفيد وقد 3-6-3
  ما يليدول الوصول، شريطة تشترطها لتقليل فترة الحجر الصحي التي االستفادة منه أو يمكن  ؛ى دولة الوصولإل الفيروس

سلطات الصحة العامة التي تنص عليها إجراء االختبارات المعتمدة وفقًا للمعايير واإلجراءات  (أ
 ؛المختصة الوطنية

 من الوصول أو عند الوصول أو بعد بفترة وجيزةقبل المغادرة  ةمحدد ةزمنيمهلة جراء االختبار امن إ (ب

 ؛داخل الدولةالالزمة إلجراء االختبارات  اتقدر التوافر  (ج

 ختبار قبل المغادرة االمن السفر بسبب عدم قدرة دولة المغادرة على إجراء  ركَّابال ذلك ال يمنع (د
 ؛للسفر(ًا )إذا كان اختبار ما قبل المغادرة شرط

 ؛شروط المتعلقة باالختباراتبالًا مسبق ركَّابإبالغ ال (ه

 .متابعة مع الراكب عند الوصولال (و
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 الصحة منظمة به أوصت الذي الوحيد االختبار هو كورونا فيروس مرض عن للكشب RT-PCR اختبار إن 3-6-4
 إذا حتى أنه بمعنى خاطئة، سلبية نتيجة يعطي قد االختبار هذا أن إدراك المهم من ذلك، ومع .المرض لتشخيصًا حالي العالمية
 .االختبار إجراء وقت في بالمرضاً مصاب الشخص يكون قد سلبية، كورونا فيروس مرض عن للكشب RT-PCR اختبار نتيجة كانت

ذا كان اختبارو  3-6-5 في  هؤ قبل المغادرة، فمن األفال إجراًا اروري كورونامرض فيروس للكشب عن   RT-PCRا 
ساعة( قبل الرحلة مع  96لى الرغم من أنه يمكن قبوله حتى أربعة أيام )ساعة( قبل الرحلة مباشرة، ع ٧2غاون ثالثة أيام )

ينبغي للدول التي . و للحصول على نتائجهاأو الالزمة إلجراء اختبارات من هذا النوع  مواعيدال حجزالتأخير في احتمال مراعاة 
 األفراد المعنيين بذلك. غ تبل  وأن  الختبارلالزمنية المقبولة  المهلاالختبار أن تحدد بواوح تشترط إجراء 

النتائج متاحة قبل أن تكون و وجود التجهيزات الالزمة لذلكفي الدول قبل المغادرة االختبار إجراء يستلزم و  3-6-6
نتيجة االختبار في إن لم تتوفر  اتنفيذهل قائمة تهناك إجراءاتكون وأن ًا الراكب إذا كان االختبار إيجابيوأال يسافر الرحلة، 

 الرحلة. موعد

هذا  إلجراءاللوجستية الصعوبات ختبار قبل المغادرة بالنظر في إجراء اال تشترطالدول التي  وُتوجه عناية ٧-3-6
الوقت المناسب أو النظر في خيارات بشروط االختبار في  ركَّابوال الجهات المعنيةإبالغ وينبغي لها ختبار في دولة المغادرة، اال

 عند الوصول.االختبار  توفيرأخرى مثل 

سواء في من الناحية العملية ًا ممكن كوروناللكشب عن مرض فيروس   RT-PCRاختبار إجراء قد ال يكون و  3-6-8
النظر في مواقع بديلة عندئذ يجب على الدول . و والقيود األخرى الجسديالتباعد  شروطبسبب وذلك مطار المغادرة أو الوصول، 

 .كورونارض فيروس مللكشب عن   RT-PCRإلجراء اختبارات 

أن  مراعاةع الدول على شجَّ تُ . و ركَّابعن تلك المطلوبة للوينبغي أال تزيد شروط االختبارات ألطقم الرحالت   3-6-9
و/أو  اتاالختبار والتيسير في شروط وأنه يمكن النظر في مزيد من المرونة  ركَّابعن الًا مخاطر مختلف ل نمطقد يشك  الطاقم 

 وفقًا لتوصيات سلطات الصحة العامة. ،اإلعفاءات(الحجر الصحي )بما في ذلك 

في  (اتالتشخيص السريع للمستادأي ) (Ag-RDTs)ال توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام اختبارات و  3-6-10
هذه  في وقت نشر. و في المطارالكشب مثل ًا التي يتوقع أن يكون انتشار المرض فيها منخفاالبيئات أو المجموعات السكانية 

كشرط للسفر، على الرغم من  Ag-RDTs اختبار ، ال توصي اإليكاو، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، باستخداميقةالوث
 في بعض الدول.استخدامه 

والتي يمكن اعتبارها   Ag-RDTs اختبار باستخدامنتائج مقبولة تحقيق بعض الدراسات التي تشير إلى  تشر نُ و  3-6-11
كبيرة للسفر  ةعقب RT-PCR الحصول على نتائج اختبار ل التأخير فيأو عندما يشك   RT-PCR باراتعندما ال تتوفر اخت الً بدي

تنظيمية من جانب الجهات ال الدقيقةلمراجعة لقد خاعت  Ag-RDT  من اختباراتًا جد قليالً ًا الجوي. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد
  الدول فيتخدامها على الموافقة الالزمة الس منها عدد محدودولم يحظ سوى 

 -rapid-using-infection2-cov-sars-of-iagnosisd-the-in-detection-https://www.who.int/publications/i/item/antigen(
)immunoassays). 

أحد االختبارات ًا تكون قد استخدمت فعليأو  Ag-RDTs اختبار في الحاالت التي تفكر فيها الدول في استخدامو  3-6-12
كون وتمن استراتيجية شاملة قائمة على المخاطر ًا جزءتكون ن الاروري أن تستند القرارات إلى أدلة علمية وأن ، فمالسريعة

مناقشات ًا تجري حالي. و ستخدام وأنه تم إبالغ جميع الجهات المعنيةاالقبل  تهامن صح تقتحقَّ قد سلطات الصحة العامة الوطنية 
دارة أحدار الصحة العامة في قطاع الطيران المدنيالترتيب التعاوني ل"برنامج  إاافية امن بالتشاور مع منظمة الصحة  "منع وا 

 .بشأن االستخدام المحتمل لهذه االختبارات في سياق الطيران العالمية

https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
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 كورونامرض فيروس لكشف عن اختبار األجسام المضادة ل ٧-3

ال يمكن استخدام اختبارات األجسام و  .الطيران سياقإجراء اختبار األجسام الماادة في  إلى اإليكاو تدعوال  1-٧-3
بالمرض ًا ما إذا كان الشخص قد أصيب سابقبل هي تدل على ؛ كورونامرض فيروس اإلصابة الفعلية بالماادة لتشخيص 

 .SARS-CoV2ماادة لفيروس ًا أجسام وأفرز

أو ، كوروناض فيروس مر ما إذا كانت األجسام الماادة قادرة على توفير مناعة اد ًا من غير المؤكد حاليو  2-٧-3
 الطيران. قطاع فيمن الناحية العملية هذه االختبارات إمكانية استخدام  بالتالييلغي مما إلى متى، 

 "التي تدل على توافر المناعة اإليكاو استخدام "جوازات السفر تؤيدوفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ال و  3-٧-3
(“Immunity Passports”). 

 طهيرالتنظيف والت 3-8

 التنظيب والتطهير. عملياتبشأن (CART)  فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيرانيجب مراعاة إرشادات  3-8-1

ة الكحوليإرشادات فيما يتعلق بالكميات المسموح بها من المطهرات ما يلزم من يجب أن تقدم شركات الطيران و  3-8-2
ليدين ومعدات الحماية ا مطهراتكون تيجب أن . و ها لالشتعالنظرًا لقابليت ركَّابعلى متن الطائرة، بما في ذلك تلك التي يحملها ال
 ( بكميات كافية.مقصورة القيادةالشخصية متاحة الستخدام الطاقم )بما في ذلك 

إال ، كورونافعاليتها اد مرض فيروس مدى األشعة فوق البنفسجية و ويجري اآلن النظر في إمكانية استخدام  3-8-3
األشعة فوق هناك اآلن دراسات متعددة جارية لفهم تأثير اوء . و ها بعد كطريقة موصى بهاتقرّ لم منظمة الصحة العالمية أن 

 .بفعالية في المطارات أو على متن الطائرات اوما إذا كان يمكن استخدامه SARS-CoV-2 فيروس على البنفسجية

 كورونامرض فيروس الذين يشتبه في إصابتهم بعدوى  رك ابالمعالجة حاالت  3-9

ها في المطار وفقًا لخطة الطيران الوطنية لحاالت طوارئ الصحة فيالحاالت المشتبه معالجة الدول  يجب على 3-9-1
( وخطة الطوارئ في لإليكاوالتاسع  المطلوبة لتنفيذ تدابير الصحة العامة )الملحقوالتجهيزات  (لإليكاوالتاسع  العامة )الملحق

منصوص عليها أخرى  أحكاموأي المطار  في لصحة العامةاوخطة طوارئ  (""المطارات — لإليكاوالمطار )الملحق الرابع عشر 
 .(IHR) "لوائح الصحية الدوليةفي "ال

عراض إلى سلطات الصحة تظهر عليهم األالذين  ركَّابالهذه الخطط، يجب إحالة مثل في حالة عدم وجود و  3-9-2
 .واتخاذ ما يلزم من إجراءاتالتقييم  العامة في المطار لمزيد من

يجب حمل . و سهل الوصول إليهاوأن يكون من ال الالزمةطبية المدادات اإلجب أن تكون الطائرة مجهزة بيو  3-9-3
السادس  الملحق) المقصورةفرد واحد على األقل من طاقم ب ستخدامطائرة لالالالعامة على متن االحتياطات أدوات مجموعات 

 (."تشغيل الطائرات" — لإليكاو

 كورونامرض فيروس لها فيمشتبه حالة أي إلبالغ عن الالزمة لجراءات اإلاتباع  لي الطائراتيجب على مشغ  و  3-9-4
ومن  ،(PANS-ATM - Doc 4444) "إدارة الحركة الجوية -وثيقة "إجراءات خدمات المالحة الجوية حكام على متن الطائرة وفقًا أل

 إليكاو(.لالتاسع  الملحق( ب1المرفق رقم )خالل استكمال البيان العام للطائرة )
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ظهر عليه األعراض، قدر اإلمكان، عن اآلخرين وتزويدهم تطاقم فرد من أفراد اليجب عزل أي مسافر أو و  3-9-5
كل على وجه التحديد و ؛ عنه اآلخرين ركَّابظهر عليه األعراض، ولكن يجب إبعاد الت أي راكبيوصى بعدم نقل . و ةطبي كمامةب

 .هخلفإلى ن يوصفكب الذي تظهر عليه األعراض الراأمام  إلىن يصفوفي  في نفس الصبمن يجلس 

في كل الصحة العامة الطارئة من حاالت حالة أي لمعالجة يجب تحديد موقب مخصص لوقوب الطائرات و  3-9-6
 الكافية.بالتجهيزات مطار وتزويده 

جراء مزيد من التقييم من ق  يجب على مشغ  و  ٧-3-9 ل موظفي بلي الطائرات اتباع اإلجراءات الخاصة بوقوب الطائرات وا 
 .بالنزول ركَّابقبل السماح لل سلطات الصحة العامة

 عالية الخطورةالالرحالت الجوية من المناطق  تسيير 3-10

الذين  ركَّابوالألفراد الطاقم إعطاء األولوية  ،إن أمكن ،الدخول، ينبغي للدولعملية الكشب عند  إجراءفي حالة  3-10-1
 سلطات الصحة العامة.حسبما تحددها عالية الخطورة المناطق اليصلون على رحالت مباشرة من 

)كإجراء صحي وقائي  ركَّابمخصصة وبشكل منفصل عن الأماكن الطاقم في الكشب على أفراد يجب إجراء و  3-10-2
 حيثما أمكن ذلك. ،إاافي(

تظهر عليهم لمطارات مناطق مخصصة حير يمكن للمسافرين الذين في اكون تباإلاافة إلى ذلك، يجب أن  3-10-3
 تقييم صحي ثانوي من قبل موظفي سلطات الصحة العامة.األعراض الخاوع ل

، مع ركَّاببين ال الجسديبطريقة تسهل التباعد أحزمة دوارة للحقائب المسجلة  حيثما أمكن، يجب تخصيصو  3-10-4
 .عالية الخطورةالمن المناطق الواردة للرحالت  مخصصةأحزمة استخدام 

الحجر تطبيق أو  عزلهمأو بالعدوى  ين كانوا على اتصال بشخص مصابذأثر األشخاص التتبع  3-11
 عليهم الصحي

ين كانوا على اتصال ذاألشخاص ال تبع أثرلي الطائرات مساعدة سلطات الصحة العامة في تيجب على مشغ   3-11-1
( لإليكاوالتاسع  الملحق) (PLF)ألغراض الصحة العامة  ركَّابموقع ال تحديدعن طريق توزيع نموذج بشخص مصاب بالعدوى 

السبل الدول على استخدام  عشجَّ تُ . و سلطات الصحة العامة الوطنيةو اإليكاو ومنظمة الصحة العالمية  ألحكامًا وفق ركَّابعلى ال
 ًا.إلكتروني وتقديمهااألشخاص من استيفاء هذه النماذج لتمكين على اإلنترنت مواقعها اإللكترونية أو 

عند الوصول تحديد التدابير المناسبة  ركَّابأو اليجب على الدول التي تنفذ العزل أو الحجر الصحي للطاقم و  3-11-2
مثل اختبار مرض اإلجراءات االحترازية بناًء على تقييم المخاطر أو )والحد األدنى للمدة الفعالة  ()العزل أو الحجر الصحي

ر لالوطنية التنظيمية ، إلخ( وفقًا للممارسات ركَّابوالحالة الصحية لل كورونافيروس  شادات منظمة الصحة سلطات الصحة العامة وا 
في سياق مرض  بالنسبة لهم والحجر الصحي كانوا على اتصال بشخص مصاب بالعدوى ذينالاألشخاص العالمية بشأن 

 .كورونا فيروس

 المعلوماتوتوفير التواصل  -4

 ولغ  سلطات الصحة العامة ومشو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك هيئات الطيران المدني الوطنية بشدة ع جَّ شتُ  
الموقع اإللكتروني لر "مركز التصدي لجائحة قنوات اتصال فعالة إلبالغ اإليكاو )من خالل إقامة على  ،الطائرات والمطارات



B-10 

 
 

 

من  ركَّاب( والإلخأدلة الطيران ونشرات النوتام من خالل )والطاقم  (وأدوات الرعاية الصحية األوليةوالتعافي منها"  كورونافيروس 
  مما يلي، بقدر اإلمكان الوقت الفعلي فيرحلة( سابقة للحاطات الاإل مثلاألخرى، التواصل أو وسائل لكتروني اإلموقع الخالل 

الدخول والخروج، واإلقرارات الصحية أو فيما يخص الكشب لدى الوصول  دولةو  لمغادرةادولة قة في الشروط المطبَّ  4-1
جراءات الحجر الصحي كانت مطلوبةإذا ) كوروناالشهادات الطبية المطلوبة واختبار مرض فيروس  جراءات العزل وا  ( وا 

 ؛االقتااء( )عند

 كماماتوارتداء ال الجسديلي الطائرات من حير التباعد مشغ   جانبقة في المطارات ومن تدابير الصحة العامة المطبَّ  4-2
 ؛وعمليات التطهير، وما إلى ذلك

بالغ  ًا،يوم 14الوصول لمدة ألعراض عند اظهور حتمال الحاجة إلى المراقبة الذاتية ال 4-3 العامة  يةسلطات الصحالوا 
 .اكتشافهابمجرد  كورونابأي أعراض لمرض فيروس  بلد المقصدفي 

 إلى الوطن وتغيير البحارةالعودة توصيات محددة لرحالت  -5

دارة أحداث الصييحة العا"برنام  الدراسيية االسييتقصييائية التي أجراها نتائ   5-1 مة الترتيب التعاوني لمنع وا 
 في قطاع الطيران المدني"

عن ممارساتها فيما يتعلق برحالت العودة  ةقصير  استقصائيةدراسة من الدول في أعقاب ًا رد 6٧البرنامج  تلقى 5-1-1
عّرفت هذه الدول بشكل عام، . و رحالت العودة إلى الوطنمن الدول التي ردت أنها توفر في المائة  93إلى الوطن، حير أكد 

، والتي تشمل إلى أوطانهم تقطعت بهم السبل في الخارجالذين مواطنين إلعادة الإجالء  بوصفها رحالتة إلى الوطن رحالت العود
 .دائمين من جنسيات أخرىالمقيمين الفي بعض الحاالت أياًا 

تسيير  بأن البديل هوًا علم ؛منتظمةإلى الوطن عن طريق رحالت طيران تجارية  عودةغالبية عمليات الوتجري  5-1-2
إلى الوطن أو استخدام شركات الطيران المملوكة للدولة أو  دةالعو ألغراض ًا المنتظمة خصيصرحالت الطيران العارض غير 

 الطائرات العسكرية.

ها تكاليب رحالت العودة إلى الوطن، وفي بعض الحاالت تمولها الدولة في البداية ولكنوتتحمل الدولة أو الراكب  5-1-3
 .من المسافربعد ذلك  ُتسترد

 التي ترتبها الدولة رحالت العودة إلى الوطن 5-2

هو إعادة مواطنيها واألشخاص المؤهلين و بل الدول لغرض وحيد رحالت العودة إلى الوطن من ق  ترتيب حير يتم  
 ، يجب مراعاة العوامل التالية ديارهمإلى  اآلخرين من الدول األخرى

أجر"، على أنها "رحالت لقاء تعويض أو آخرين " ركَّابو نزول الرحالت الجوية، بدون صعود أتصنيب  يجوز 5-2-1
التراخيص الالزمة لدخول ومغادرة وعبور الطائرات التي تقوم بر "رحالت العودة إلى الوطن" على  منحعودة إلى الوطن" لامان 

 ؛(SL EC 6/3 - 20/55ه إلى الدول رقم المنظمة الموجَّ  كتابوجه السرعة )

، ُتشجع الدول على مراجعة إجراءات ةتجاريبصفة ت العودة إلى الوطن" التي يتم إجراؤها إلى "رحال بالنسبة 5-2-2
المعمول األحكام "رحالت العودة إلى الوطن"، بما يتماشى مع لهذا النوع من بهدب منح الموافقة السريعة التي تمنحها خيص االتر 
 من الملحق التاسع باتفاقية شيكاغو الثانيمن الفصل  (و) سمفي القالواردة  المنتظمةالرحالت الدولية غير شأن ب بها
 ؛(SL EC 6/3 - 20/55كتاب المنظمة رقم )
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الدولة والجهات المعنية في  المختصة في سلطاتالبين مسبقًا والتنسيق والتخطيط  االتصال الثنائيُتعد عناصر  5-2-3
 ؛لرحالت الجوية، وما إلى ذلكلتصاريح الحصول على ما يلزم من سهل تُ  اقبل المغادرة ألنهمن األمور الارورية مجال الطيران 

الحاجة الملحة للعودة إلى الوطن، وسبب  الواع الصحي للعائدين إلى الوطن،اً ُتشجع الدول على أن تحدد مسبق 5-2-4
 ؛الطائرةلرعاية الصحية على متن في مجال الين موظفين مؤهَّ وجود الحاجة إلى لتقييم مدى إن أمكن، 

عاملين مؤهلين للرعاية الصحية على  وجودالصحة العامة في الدولة أن هناك حاجة إلى  سلطاتذا قررت إ 5-2-5
يتواجد على الطيران أن  يجب أن تامن شركات ؛خطورة عاليةتنطوي حالتهم على الذين لمسافرين لعدة المسامتن الطائرة لتقديم 

المعدات واإلمدادات الطبية )على أن تكون مجهزة بفي مجال الرعاية الصحية و من العاملين المؤهلين  يكافالعدد ال اتالطائر متن 
 ؛النحو الذي تحدده سلطات الصحة العامة( لالستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة على متن الطائرة

على متن الطائرة، يجب على  اً في الحاالت التي ال يعتبر فيها وجود موظفين رعاية صحية مؤهلين اروري 5-2-6
جراءات اإلبوأن يكونوا ملمين ًا كافيًا مدربين تدريبالمقصورة الالرحلة أفراد طاقم يكون على متن طيران التأكد من أن شركة ال

 ؛ها على متن الطائرةفيالمشتبه  كوروناحاالت مرض فيروس الالزمة لمعالجة 

يسهل الوصول إليها ير الالزمة وبحطبية المدادات اإليجب أن تكون الطائرات مجهزة، في جميع األوقات، ب ٧-5-2
 ؛يكاو(سادس لإلملحق الالعلى متنها ) ركَّابكافية لعدد الكما ينبغي أن تكون 

يجب و  ؛كورونابرمرض فيروس  بإصابتهم الذين تظهر عليهم األعراض التي توحي ركَّابسفر ال إرجاءيجب  5-2-8
قادرون على أنهم " يتبينة ترتيب السفر عندما لمزيد من التقييم والعالج، مع إعاد ةإحالتهم إلى سلطات الصحة العامة المحلي

 .بل سلطات الصحة العامة" من ق  السفر الجوي

 رحالت تبديل البحارة 5-3

في المائة من التجارة من حير الحجم، بما في ذلك السلع الغذائية  80نقل أكثر من ليعتمد العالم على البحارة  5-3-1
أدت القيود المفرواة على السفر إلى . و عة في جميع أنحاء العالمن السلع المصنَّ ع والطبية الحيوية والطاقة والمواد الخام، فاالً 

 .لسفنابااللتحاق تقطع السبل بالعديد من البحارة على متن السفن أو عدم تمكنهم من 

من شهر كل في إلى رحالت جوية دولية بحاجة بحار  300.000ما يقرب من أن النقل البحري ووجد قطاع  5-3-2
( التي 2006لعام ) "اتفاقية العمل البحري لمنظمة العمل الدولية" أحكام معما يتماشى وهذا  ،قم السفنواتغيير طكن من أجل التم

 تنص على إعادة البحارة إلى أوطانهم في نهاية عقودهم.

، ادي للطواقمالتغيير االعتيالتي تعرقل و الحدود على  ةالمفرواتغيير البحارة والقيود لرحالت الإلغاء وقد أدى  5-3-3
 الجوية ألغراض رحالتال تيسيرحاجة ملحة لوجود إلى ، 3بأمان ناقم السفو لامان تغيير طالقواعد العامة  اعتمادعلى الرغم من 
 تغيير البحارة.

بين مالك السفن والجهات المعنية في مجال ًا مسبقوالتنسيق والتخطيط  االتصال الثنائياروري إقامة ومن ال 5-3-4
 .ترتيب رحالت تغيير البحارةالمختصة لسلطات المسؤولة الطيران وال

                                                                 
درة عن المنظمة البحرية الدولية ، الصررا(COVID-19) كوروناالقواعد العامة لبروتوكوالت اررمان تغيير طواقم السررفن بأمان والسررفر أثناء جائحة فيروس   3

 5/5/2020خ في المؤرَّ    Add.14/4204.بموجب التعميم  رقم
(http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-
Add.14%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Recommended%20Framework%20Of%20Protocols.pdf ) 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.14%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Recommended%20Framework%20Of%20Protocols.pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.14%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Recommended%20Framework%20Of%20Protocols.pdf
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 سريعة للرحالتالتصاريك الضمان الحصول على  5-4

  د(ُيطلب من الدول منح تصاريح سريعة لدخول ومغادرة وعبور الطائرات للرحالت التالية )بدون ترتيب محدَّ  

 ؛SL EC 6/3 - 20/55 دول رقمه للكتاب المنظمة الموجَّ  د فيرحالت العودة إلى الوطن على النحو المحدَّ  (أ

 ؛رحالت نقل الباائع التي تحمل المعدات واإلمدادات الطبية األساسية (ب
 .رحالت تبديل البحارة (ج

 رك اباإلرشادات التشغيلية لطاقم المقصورة على رحالت ال -6

 طاقمالمتعلقة بتوصيات ال فيما يخص(CART)  "فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران"يجب تنفيذ إرشادات  
 المعلومات، يوصى بما يلي أحدر في اوء . و والتوقبر أثناء السفالمقصورة 

 .كورونابرمرض فيروس باإلصابة  إذا ظهرت عليهم أي أعراض توحيأال يذهب أفراد الطاقم إلى العمل  ينبغي 6-1
مرض ل بالنسبةالطاقم الصحية ألفراد  الحالةبطاقة من  حةالمنقَّ النسخة استيفاء ، يتعين على أفراد الطاقم التوجه إلى العملعند و 

 ؛((د)ق رف)الم كورونافيروس 

الوجه قبل ارتداء أقنعة األكسجين في حاالت  كماماتإزالة  ينبغيأنه  ركَّابالسالمة للتعليمات يجب أن تواح  6-2
المصور فيديو ال بربعد بذلك  ركَّابإبالغ الأنه يمكن تحقيق ذلك من خالل وتجدر اإلشارة إلى . األمر تااهاقاالطوارئ، إذا 

 ؛الذي يتامن تعليمات السالمة

أثناء الرحلة، لتقليل ًا الحركة ولمس األسطح، بالقدر الممكن عمليبأنه ينبغي الحد من  ركَّابيجب إبالغ ال 6-3
  ؛اآلخرين ركَّابالتعرض لل

انتشار هو وسيلة فعالة للتخفيب من  المرحاض بأن إغالق غطاء المرحاض قبل شطب ركَّابيجب إبالغ ال 6-4
 .تكون معدية أن التي يحتمل الجسيمات

— — — — — — — — 
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 ب()المرفق 

 اإلرشادات إعداد في ساهمت التي المنظمات

دارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني على الصعيد العالمي  الشركاء في برنام  الترتيبات التعاونية لمنع وا 

 (IATA)اتحاد النقل الجوي الدولي  -1

 (ACI)ارات المجلس الدولي للمط -2

 (IFALPA)االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية  -3
 (ICCAIA)المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفااء  -4
 (IBAC)المجلس الدولي لطيران األعمال  -5

 (IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -6

 (IMO)المنظمة البحرية الدولية  -٧

 (ITF) االتحاد الدولي لعمال النقل  -8

 مندوب شحن الباائع()رابطة شركات البريد السريع العالمية  -9
 (TIACA)الرابطة الدولية للشحن الجوي  -10

دارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني على الصعيد اإلقليمي  الشركاء في برنام  الترتيبات التعاونية لمنع وا 

 (EASA)وكالة السالمة الجوية التابعة لالتحاد األوروبي  -1
 (EU) االتحاد األوروبي -2
 (AU)االتحاد األفريقي  -3

 (AMAS)نظام سالمة منطقة التحركات في المطار  -4
5- MedAire 

 فريق الدراسة المعني باإلمدادات الطبية التابع لإليكاو

  (CAAS) إدارة الطيران المدني في سنغافورة -1

 هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة -2

 هيئة النقل الكندية -3

  (FAA) ن االتحاديةإدارة الطيرا -4

 (CAAC) إدارة الطيران المدني في الصين -5

 إدارة الطيران المدني في جنوب أفريقيا -6

 (CASA) هيئة سالمة الطيران المدني -٧

 روسيا() (AMDA)جمعية أخصائي طب الطيران  -8

 إدارة الطيران المدني في كينيا -9

 سلطة الطيران المدني في مصر -10

 إدارة الطيران المدني في نيجيريا -11

 ئة تنظيم الطيران المدني في األردنهي -12
— — — — — — — —
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 ( ج)المرفق 

 رك ابنموذج التصريك الذاتي عن صحة ال
 (COVID-19) كورونافي سياق جائحة فيروس 

 ((PLF تصريح صحي ُيدرج في ظهر النموذج الحالي لتحديد موقع الراكب ألغراض الصحة العامة —مقتر ح 

 (COVID-19) كورونافي سياق جائحة فيروس  رك ابنموذج التصريك الذاتي عن صحة ال

 الغرض من النموذج:
من توفير معلومات عن واعهم الصحي، لدى وصولهم،  ،ركَّابالالغرض من هذا النموذج هو مساعدة هيئات الصحة العامة من خالل تمكين 

 وينبغي أن يتولى تسجيل المعلومات أحد األفراد البالغين من مجموعة المسافرين .دالمستج   كوروناة فيروس بطريقة ميسَّرة والسيما فيما يتعلق بجائح
 . المرافقين له

 الطبقات. في إطار النهج الوقائي متعددمن جانب الهيئات الصحية حي إاافي صالنموذج، قد يخاع المسافر لفرز  وبالرغم من استيفاء هذا
 م إال ألغراض الصحة العامة.ستخد  للقوانين الوطنية السارية ولن تُ ًا ذه المعلومات وفقوسوب يتم االحتفاظ به

  المعلومات الخاصة بالمسافر (1

                       ة:األسماء( الشخصي)االسم 
 

                       األسماء( العائلية:)االسم 
 

         اليوم/الشهر/العام(:)تاريخ الميالد 
 

                       رقم وثيقة السفر ودولة اإلصدار:
 

                       بلد اإلقامة:
 

                       مطار المصدر:
 

 

دقيقة أو اتصال جسدي  15مباشر ألكثر من )، هل كان لك أو ألي فرد في المجموعة، اتصال الماضيةًا خالل األربعة عشر يوم (2
  ال        نعم  المستَجد؟ كورونامن عليه أعراض توحي بإصابته بفيروس  مباشر( مع

 هل ظهرت عليك أو على أي فرد من المجموعة التي تسافر معك األعراض أدناه خالل األيام األربعة عشر الماضية؟  (3
  ال        نعم            صعوبة في التنفس     ال       نعم حمى 
  ال        نعمذوق أو الشم       تفقدان مفاجئ لحاسة ال    ال       نعم  سعال

 وجاءت النتيجة إيجابية؟ كوروناهل خضعت أنت أو أي فرد من المجموعة المسافرة معك خالل األيام الثالثة الماضية الختبار فيروس  (4
   ال        نعم 

 ُيرجى إرفاق تقرير االختبار 
بما في )لبلدان التي زرتها أو مررت بها أنت والمجموعة التي تسافر معك خالل األيام األربعة عشر الماضية ي رجى ذكر جميع المدن وا (5

 (بآخر البلدان أوالً  ابدأ). ذلك المطارات والموانئ( مع اإلشارة إلى تواريخ الزيارة أو العبور
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 باستخدام هذا النموذج، ي رجى الرجوع إلى خاطئةعلى معلومات بش ن العقوبات المفروضة في حالة تقديم معلومات  للحصول
 التشريعات الوطنية السارية و/أو االتصال بالسلطات الصحية.

 التوقيع: 
 التاريخ:

— — — — — — — — 
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 د()المرفق 

 (COVID-19) كورونابطاقة الحالة الصحية ألفراد الطاقم فيما يخص فيروس 

 (COVID-19) كورونابطاقة الحالة الصحية ألفراد الطاقم فيما يخص فيروس 

 الغرض من البطاقة:
وتسهيل معالجته  كورونافيروس مرض حالتهم الصحية فيما يتعلق ب أفراد الطاقم تدوين المعلومات المطلوبة قبل المغادرة لتأكيد يجب على

  من قبل سلطات الصحة العمومية بالدولة.

إاافية من ق بل سلطات الصحة العمومية في  لفحوصاتمن الممكن إخااع أفراد الطاقم  يظلملء هذه البطاقة،  وبغض النظر عن
 فهرنهايت( أو أكثر. 100٫4)درجة مئوية  38ة الحرارة وُوجد أنها تبلغ جقياس در  تم ذاإ متعدد المستويات، مثالً الإطار نهج الوقاية 

دقيقة أو مخالطة  15لوجه في نطاق متر واحد ولمدة تزيد عن ًا مخالطة وجه)هل خالطت عن قرب  ًا،يوم 14خالل آخر  -1
 ؟كورونافيروس مرض يعاني من أعراض تشير إلى إصابته بًا جسدية مباشرة( شخص

   ال     نعم 

 

 يوما: 14هل ظهرت عليك أي من األعراض التالية خالل آخر  -2

  ال     نعم  حمى

  ال     نعم  سعال

  ال     نعم   صعوبة في التنفس
  ال     نعم   ذوق أو الشمتفقدان مفاجئ لحاسة ال

 

                       درجة الحرارة في بداية المناوبة: -3

 تكن ظاهرة عليه بأعراض الحمى أو لم يشعر  ألن الفرد لمًا لحرارة نظر قاس درجة اتُ لم 

     : _______  فهرنهايت درجة  /     مئوية درجة  الحرارة 
 _______الساعة        ______التاريخ  

 ____________   غير ذلك        األذن             الجبين       طريقة القياس 
 

  ؟وكانت نتيجته إيجابية الماضية ثالثةخالل األيام الي كورونافيروس مرض بتبار لكشف اإلصابة هل أجريت اخ -4

   ال     نعم 

                              ُيرجى إرفاق التقرير إن ُوجد 

 هوية عضو الطاقم: 

 االسم 

 الطائرة مشغ ل  شركة الطيران/

 الجنسية ورقم جواز السفر 

 التوقيع 

 اريخ الت

 

 .(PHC) للممرات المخصصة للصحة العمومية 1رقم  نموذجال
 —انتهى —
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