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 فيروس جائحة القيادة في ظل  أفراد طاقم لحماية ممرات الصحة العمومية إقامة 
الطائرات الخالية رحالت والصيانة و لشحن االعمليات المرتبطة ب( )COVID-19كورونا )

 (البضائعتسليم رحالت و 

المرفـقة بها رشادات اإل" وكذلك 11/5/2020المؤرخة في  EB 2020/30 ة"النشرة اإللكترونيمحّل نشرة اإللكترونية ـتحّل هذه ال -1
 .("COVID-19)كورونا فيروس جائحة فراد طاقم القيادة خالل قامة ممرات الصحة العمومية لحماية أبشأن "إ

سل التوريد تعطيل سالفي ، (COVID-19)كورونا فيروس في ظل عة وغير متسقة على الحدود، ب فرض قيود موس  سب  ت  قد و  -2
على توافر الطائرات  بضائعما يعتمد نقل هذه ال ا  غالبو  ات الطبية الضرورية للتصدي للجائحة.مدادإيصال اإلالتي يتم من خاللها 

لسلسلة  اأساسي ا  يتمكين عامال   يشكل ا  ها وإصالحها حديثاقتناؤ للمشغلين وبالتالي فإن التسليم في الوقت المناسب للطائرات التي تم 
صالحية على التشغيل الضروري للطائرات لدعم استمرار تؤثر أيضا   دودالحعلى هذه القيود باإلضافة إلى ذلك، فإن . اتاإلمداد

ية تشغيلمقتضيات  ا  قد تكون هناك أيضو . ةالهندسفي مجال المؤهلين ، بما في ذلك تعيين الموظفين ةصيانة الوأنشط للطيران الطائرات
أفراد الطاقم )مثل االستجابة للمخاطر البيئية وتحديد موقع  غيرص اشخأ نقل( دون رحالت الطائرات الخاليةطائرة )أي ال الستخدام
 .(وغيرها الطائرات

 ةالتعاوني اتلترتيبا"وصي تطاقم، أفراد الوسعيا  لتسهيل استمرار تشغيل هذه الرحالت مع منع انتشار الفيروس وحماية صحة  -3
 .(PHC)مفهوم "ممرات الصحة العمومية"  نفيذبت (CAPSCA) "لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني

باستخدام نهج قائم على المخاطر، مع مراعاة مبادئ إدارة السالمة التي تتمث ل  (PHC)"ممرات الصحة العمومية"  إعدادتم و  -4
أبرز مقّوماتها في االعتماد على طاقم طائرة "نظيف" وطائرة "نظيفة" ومنشآت "نظيفة" في المطار لنقل الركاب "النظيفين". وتشير لفظة 

 المستطاع. قدر (COVID-19)كورونا فيروس قطاع النقل الجوي من "نظيف" في هذا السياق إلى تنفيذ التدابير الالزمة لضمان خلو 
في العديد  (CAPSCA) "لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج وقد نظر  -5

ة في مجال الطيران، كما تشاور من الوثائق ذات الصلة بهذا الموضوع والتي صدرت عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعني
الجهات المعنية في غيرها من التابعة لإليكاو و  (MPSG)مجموعة دراسة أحكام اللياقة الطبية البرنامج مع شركائه والدول األعضاء فيه و 

فيروس ة ح( في ظّل جائPHCمحددة بشأن "ممرات الصحة العمومية" )ضع مواد إرشادية حة العمومية بهدف و مجالي الطيران والص
تم نطبق على أفراد طاقم القيادة الذين يقومون بعمليات الشحن ـتالتي مؤقتة الرشادات فإن اإل، 2020في مايو . و (COVID-19)كورونا 

 .EB 2020/30في شكل مرفق بالنشرة اإللكترونية تعميمها 
 "المدنيلمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران  ةالتعاوني اتالترتيب" برنامج استعرضمنذ ذلك الحين، و  -6
(CAPSCA) منظمة " جانبلمية المتاحة، بما في ذلك المشورة بشأن استخدام األقنعة من مع أحدث المعلومات الع   ةمؤقته اإلرشادات الهذ

masks-of-use-the-on-https://www.who.int/publications/i/item/advice- ،5/6/2020)منظمة الصحة العالمية،  (WHO" )الصحة العالمية

outbreak-ncov)-2019(-coronavirus-novel-the-of-context-the-in-settings-healthcare-in-and-care-home-during-community-the-in) كما تم .
 .بالصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائعالمرتبطة عمليات ذلك الت ليشمل رشاداتوسيع نطاق اإل

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak


-2- 

 

المرتبطة األساسية عمليات ذين يقومون بالال القيادة أفراد طاقمتحديدا  بات المتعلقة ُأرف قت بهذه النشرة اإللكترونية اإلرشادقد و  -7
برنامج سُتنشر هذه اإلرشادات على الموقع اإللكتروني ل. كذلك بالشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائع

ه اإلرشادات هذو . )www.capsca.org( (CAPSCA) "المدنيلمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران  ةالتعاوني اتالترتيب"
الصحة العمومية  "اإلقالع: دليل السفر الجوي في أثناء أزمة: بعنوان (CART" )فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران" تُــكــّمل عمل

. xoff.asp-Take-https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART، 27/5/2020وتــتسق معه  (COVID-19الناجمة عن فيروس كورونا" )
اإلنسانية  مساعداتال رحالت أخرى تـتـناولت وهناك إرشادا(. COVID-19) إرشادات للسفر الجوي من خالل أزمة الصحة العامة

لمنع وإدارة أحداث  ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج  من خالليجري إعدادها أيضا  ة نتظمالعودة إلى الوطن ورحالت الركاب المرحالت و 
 .(CAPSCA) "المدنيالصحة العمومية في مجال الطيران 

 المرفق:
 (COVID-19)كورونا فيروس جائحة أثناء  قيادةال أفراد طاقمإقامة ممرات الصحة العمومية لحماية إرشادات مؤقتة: 

 (العمليات المرتبطة بالشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائع)
 

 ألمينة العامةاصدرت بموجب سلطة 

http://www.capsca.org/
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/CART-Take-off.aspx


 

 

 EB 2020/36 المرفق بالنشرة اإللكترونية

  (COVID-19)كورونا فيروس جائحة  قيادة في ظل  الأفراد طاقم إقامة ممرات الصحة العمومية لحماية 
 العمليات المرتبطة بالشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائع()

 ((CAPSCA) "المدنيلمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران  ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج  مة منمقد  )
العمليات المرتبطة بالشحن والصيانة ورحالت بذين يقومون الالقيادة  فراد طاقمألالرغم من أن هذه اإلرشادات ُوضعت ب: ةمالحظ*

 .عمليات الطيران في جميع أنواع قيادةال أفراد طاقمتنطبق على و  ،الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائع

مة  المقد 
عة وغير القيود الت سب ب فرض  ، في تعطيل سالسل التوريد التي (COVID-19)كورونا فيروس في ظل جائحة متسقة على الحدود، الموس 

كورونا عالميا ، بادرت الدول فيروس للتصدي النتشار جائحة سعيا  ات الطبية الضرورية للتصدي للجائحة مداديتم من خاللها إيصال اإل
ات مدادنقل اإل حركة بما في ذلك عة ومتنوعة على حدودها، فأسفر ذلك عن تعطيل بالغ في شبكة الطيران العالمية،إلى فرض قيود موس  

على توافر الطائرات للمشغلين وبالتالي فإن التسليم في الوقت  بضائعما يعتمد نقل هذه ال ا  غالبو الطبية والغذاء.  مداداتاألساسية كاإل
هذه القيود باإلضافة إلى ذلك، فإن . اتلسلسلة اإلمداد اأساسي يا  تمكين عامال   يشكل ا  ها وإصالحها حديثاقتناؤ المناسب للطائرات التي تم 

، بما في ذلك تعيين ةصيانة الوأنشط للطيران ية الطائراتعلى التشغيل الضروري للطائرات لدعم استمرار صالحتؤثر أيضا   دودالحعلى 
( دون رحالت الطائرات الخاليةطائرة )أي ية الستخدام التشغيلمقتضيات  ا  قد تكون هناك أيضو . ةالهندسالمؤهلين في مجال الموظفين 

من النقل الجوي،  ولتحقيق استمرارية. (هاوغير  أفراد الطاقم )مثل االستجابة للمخاطر البيئية وتحديد موقع الطائرات غيرص اشخأ نقل
 وتدابير الصحة العمومية المتناسبة مع المخاطر. المالئمة المخاطر  تقييمعمليات مراعاة إجراء المهم 

في أعقاب أزمة سارس،  (CAPSCA) "لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج ُأنشئ و 
في التأهب  تعزيزوهو عبارة عن منصة طوعية متعددة القطاعات تستمد الموارد والخبرات من قطاعي الطيران والصحة العمومية ل

في المائة من  76يجمع البرنامج بين كل من اإليكاو )إذ يشارك فيه و . مواجهة أحداث الصحة العمومية في الطيران المدني وإدارتها
وهيئات الصحة العمومية الطيران الدولية هيئات الدول األعضاء بها( ومنظمة الصحة العالمية والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة و 

تخفيف على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني. ومن ثم فإن البرنامج مؤهل تماما  لالتفاق على اإلرشادات واإلجراءات التي تهدف إلى ال
 . األولويات كورونا على الطيران المدني، مع اإلبقاء على سالمة الطيران كأولىفيروس من أثر جائحة 

 (PHC) مفهوم "ممرات الصحة العمومية"
مفهوم "ممرات بتطبيق  (CAPSCA) "لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج يوصي 

منع انتشار فيروس كورونا من خالل و ، القيود مع فرض الحد األدنى منلضمان استمرار عمليات الطيران ( PHC)الصحة العمومية" 
في االعتماد على طاقم طائرة "نظيف"  ا المفهومطاقم والركاب. وتتمثل أبرز مقّومات هذأفراد الوحماية صحة وسالمة  ،النقل الجوي 
"نظيف" في هذا السياق إلى تنفيذ التدابير الالزمة العبارة ". وتشير ينفييفة" ومنشآت "نظيفة" في المطار لنقل الركاب "النظوطائرة "نظ

 د قدر المستطاع.خلو من فيروس كورونا المستج  اللضمان 
في ظل عدم باستخدام نهج قائم على المخاطر، مع مراعاة مبادئ إدارة السالمة.  (PHC)مفهوم "ممرات الصحة العمومية"  إعدادتم و 

كورونا فيروس طر انتقال عدوى محدودية إمكانيات االختبار والموارد المتاحة، فإن مخا بوجود مصل أو عالج قاطع للمرض، وبسب
(COVID-19 )طاقم والركاب يمكن التخفيف واجهها أفراد الر التي ياطخن القضاء عليها كليا ، إال أن المالنقل الجوي ال يمك عن طريق
 . (PHCكثيرا  من خالل تطبيق مفهوم "ممرات الصحة العمومية" )ها ن حدتم
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العمليات المرتبطة بالشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت يخص فيما ( PHCالعمومية" )مفهوم "ممرات الصحة  نفيذت
 تسليم البضائع
إخضاع ن لتشغيل الطائرة. إال أن عدم األساسيو  موظفون الالصادر عن اإليكاو أفراد الطاقم على أنهم  "التسهيالت" التاسعيحدد الملحق 

قد يؤدي إلى استمرار أو تفاقم تعّطل سالسل على الحدود ( COVID-19)للتعامل مع فيروس كورونا متسقة ومالئمة  جراءاتطاقم إلال
 الجائحة. أثناء  مداداتاإل
العمليات المرتبطة ها الدول لتيسير نفذت ل إطارا  لتوحيد اإلجراءات التيكّ  أن تش وثيقةبهذه ال المرفق )أ( مكن لإلرشادات الواردة فيوي

 .بالشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائع
في العديد من الوثائق  (CAPSCA) "لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج وقد نظر 

عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية في مجال الطيران، كما تشاور البرنامج مع  والتي صدرتذات الصلة بهذا الموضوع 
التابعة لإليكاو والجهات المعنية األخرى في مجالي الطيران  (MPSG)مجموعة دراسة أحكام اللياقة الطبية شركائه والدول األعضاء فيه و 

، فإن اإلرشادات المؤقتة التي تـنطبق على 2020في مايو و (. المرفق )ب(والصحة العمومية بهدف وضع هذه المواد اإلرشادية )انظر 
 .EB 2020/30لشحن تم تعميمها في شكل مرفق بالنشرة اإللكترونية أفراد طاقم القيادة الذين يقومون بعمليات ا

ه هذ (CAPSCA) "المدنيلمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران  ةالتعاوني اتالترتيب" برنامج استعرضمنذ ذلك الحين، و 
" منظمة الصحة العالمية" جانبلمية المتاحة، بما في ذلك المشورة بشأن استخدام األقنعة من مع أحدث المعلومات الع   ةمؤقتاإلرشادات ال

(WHO)  ،5/6/2020)منظمة الصحة العالمية،-the-in-masks-of-use-the-on-https://www.who.int/publications/i/item/advice

reakoutb-ncov)-2019(-coronavirus-novel-the-of-context-the-in-settings-healthcare-in-and-care-home-during-community) .
 .العمليات المرتبطة بالشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائعذلك ت ليشمل رشاداكما تم توسيع نطاق اإل

 "لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج وفي ظّل تطور هذه الجائحة، سيقوم 
(CAPSCA)   ئ التوجيهيةعراض وتحديث المبادتباس أيضا. 
العمليات المرتبطة بالشحن والصيانة ورحالت األساسية عمليات الالذين يقومون بالقيادة  طاقمأفراد تحديدا  تتناول هذه المواد اإلرشادية و 

تخص رحالت المساعدات اإلنسانية . ويعكف البرنامج حاليا  على إعداد مواد إرشادية مماثلة الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائع
. كذلك ستسمح هذه المواد اإلرشادية (PHCمفهوم "ممرات الصحة العمومية" )وستتوافق هذه المواد مع  ،الت الركابحورحالت اإلجالء ور 

وصيات الدولية الصادرة والقواعد والتها منظمة الصحة العالمية تالتي وضعالدولية للدول بتنفيذ العمليات بما يتماشى مع اللوائح الصحية 
 عن اإليكاو التي تتناول المطارات واإلجراءات على متن الطائرات والتسهيالت وعمليات الطائرات وإدارة الحركة الجوية والمالحة. 

 

— — — — — — —   

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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 (أ)المرفق 
قة ل لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران  ةالتعاوني اتالترتيب"برنامج اإلرشادات المنس 

العمليات المرتبطة بالشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت بشأن تسهيل  (CAPSCA) "المدني
 (COVID-19) كورونافيروس جائحة القيادة في ظل  أفراد طاقم حماية و  تسليم البضائع

 
 نطاق التطبيق -1

، عمليات رحالت الشحن والصيانة ورحالت الطائرات الخالية ورحالت تسليم البضائعاإلرشادات على العمليات التي تدعم تنطبق هذه 
 تحديدا  ما يلي: وذلك

 عمليات طائرات الشحن التي تنقل البضائع؛ 1-1
الف طاقم قيادة عمليات طائرات الركاب التي تنقل البضائع في مقصورة الركاب )قد يلزم وجود طاقم آخر بخ 1-2

 الطائرة ألسباب تتعلق بالسالمة(.

 والصيانة؛للطيران استمرار صالحية الطائرات الشروط المتعلقة بأي نوع من الطائرات لدعم  شملالعمليات التي ت 1-3

دون  ،الضرورة التشغيليةتتعلق بع الطائرة ألسباب تحديد موقمن الطائرات ل طرازالعمليات التي تنطوي على أي  1-4
 غير أفراد الطاقم؛ ل أي شخصنق

بما في ذلك اإلسعاف الجوي ومكافحة الحرائق  ،حديث ا والتي تخدم الوظائف العامة تي م اقتناؤهاالطائرات ال تسليم 1-5
 الجوية والمساعدات اإلنسانية.

ألغراض هذه الوثيقة، ينبغي اعتبار طائرة الركاب التي تنقل بضائع فقط بال ركاب على متنها  — 1مالحظة 
 أنها طائرة شحن.على 

به بموجب  ا  ومسموحا  حُيحظر نقل البضائع الخطرة في مقصورة الركاب إال إن كان ذلك مصر   — 2مالحظة 
 .(Doc 9284)التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو" وثيقة "

بخالف الحاالت التي ُيذكر فيها "طاقم مقصورة القيادة" أو "طاقم مقصورة الركاب" على وجه  — 3مالحظة 
الجوي دعم الرحلة نى للمشغل ي يتس  كطاقم " إلى جميع الطاقم التشغيلي الذي يلزم وجوده الالتحديد، تشير عبارة "

والفنيين وفرق اإلطفاء وغيرهم ممن قد يلزم وجودهم على متن  ةاألرضي الخدمات وقد يشمل ذلك مهندسي الجوية.
  الطائرة لتقديم الدعم الهندسي أو المتعلق بالسالمة خالل الرحلة.

 فةالمخاوف المستهد   -2
 هذه اإلرشادات إلى معالجة المخاوف التالية التي تساور الدول:. وتهدف ارستمر اتتطور ب( COVID-19)كورونا فيروس تظل جائحة 
 :ن األمور التالية، كيف يمكن وقايتهم م1عمليات الطيران الدولية في إطار القياد طاقمأفراد  يفادعند إ 2-1

 انتقال العدوى فيما بينهم؟  2-1-1

                                                           
الطاقم أفراد ، ال سيما عندما يقوم قد تتعلق بعمليات الطيران الداخلي 2نظرا ألن المخاطر المبينة في الفقرة  عمليات الطيران الداخلي أيضا  مراعاةينبغي   1

 عن موطنهم. وقف بعيدا  التعمليات ب
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 ؟توقف الطائرةإقامتهم بالخارج أثناء عند إصابتهم بالعدوى  2-1-2
 حمل الفيروس لدى عودتهم؟ 2-1-3

 طاقم بدخول البالد أو دخولها مرة أخرى، كيف يتسنى لنا القيام بما يلي:فراد العند السماح أل 2-2
والتسبب في نشر العدوى وسط تجمعات جديدة  ةالمحلي اتمن نقل الفيروس إلى المجتمعون منعيُ  2-2-1

 والعكس؟
لدى وصولهم أو أثناء  (COVID-19)حين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا  همالتعامل معيتم  2-2-2

 توقف الطائرة؟
 هامة اعتبارات -3

األمر الذي دفع بالدول المتضررة  ،إلى كافة أنحاء العالمالتغلغل ( COVID-19)كورونا فيروس استطاعت جائحة  3-1
 الجائحة.وضمان قدرة الدول على إدارة الوباء انتشار منحنى وقف صعود تسنى كي يلخفض انتشارها إلى مواجهتها 

 شتى عندعوامل  فيالصحة الوطنية المعنية بها الدول حيث تنظر السلطات عتمدتتنوع االستراتيجيات التي ت 3-2
 .تقييماتها لخطر انتقال العدوى من الحاالت المستوردة

دأن فيروس كورونا تشير األدلة الحالية إلى  3-3 ينتشر بصفة أساسية عن طريق  SARS-CoV-2 (COVID-19) المستج 
حتكاك اال من خالل مثالة لشخص السليم عند المخالطاإلى التنفسي الشخص المصاب جهاز وصول قطيرات من 

األشياء التي يستخدمها باألسطح في البيئة المباشرة أو بغير المباشر  حتكاكالمباشر باألشخاص المصابين واال
  .الشخص المصاب

 غير أنعراض. تظهر عليهم األمن األشخاص الذين  (COVID-19) فيروس كورونا انتقالحاالت تحدث غالبية و  3-4
أعراض )انتقال األعراض( أو بعُد تظهر عليهم إن لم هناك احتمال النتقال العدوى من األشخاص المصابين و 

وفقا أن األفراد المصابين بالمتاحة  دلةاأل وتفيداألشخاص الذين ال تظهر عليهم أي أعراض )انتقال األعراض(. 
 .أولئك الذين تظهر عليهم األعراضعراض ال تقل احتمالية لنقل الفيروس من لأل

خفيفة للغاية وغير  (COVID-19) فيروس كورونابعض األشخاص المصابين بـدى قد تكون األعراض المبكرة لو  3-5
تم كما يمكن أن تشمل األعراض الحمى والسعال والتعب وفقدان الشهية وضيق التنفس وألم العضالت. و محددة. 

اإلبالغ عن أعراض أخرى غير محددة مثل التهاب الحلق واحتقان األنف والصداع واإلسهال والغثيان والقيء 
 .وفقدان الرائحة والطعم الذي يسبق ظهور أعراض الجهاز التنفسي

 يالكحول خدام المحلولتباساليدين )غسل اليدين أو استخدام فرك اليدين الصحية المتعلقة بنظافة وال الجسدي االبتعاد 3-6
األنف  ةالجهاز التنفسي )تغطيالصحية المتعلقة بنظافة الو  ،بدال  من ذلك إذا لم تكن اليدين متسخة بشكل واضح(

والفم سبل الوقاية من العدوى هي غسل اليدين وتجنب مالمسة العينين تظل أهم و والفم عند السعال والعطس( 
 واألنف بواسطة اليدين.

مترين إن ترك مسافة فضل يُ الجسدي لمسافة متر واحد على األقل، و تنصح سلطات الصحة العمومية بالتباعد  3-7
 أمكن، لتجنب انتقال العدوى بين أفراد المجتمع.

بما يتوافق مع  ،التباعد الجسديالقيام بالتي ال يمكن فيها  غيرها من المرافقالمطارات و ب ارتداء أقنعة الوجه نبغيي 3-8
اختيار نوع قناع الوجه )غير الطبي أو الطبي( بناء  على مستوى وينبغي ة المعمول بها. موميإرشادات الصحة الع
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استخدام األقنعة وحدها وال يكفي فر األقنعة مع مراعاة المخاطر والمساوئ المحتملة الستخدام األقنعة. االخطر وتو 
في جميع و البدني.  باعداليدين والتالصحية المرتبطة بنظافة التطبيق نبغي ة. كما يوقايلتوفير مستوى مناسب من ال

باإلضافة  ،رتداءها وإزالتها واستبدالها والتخلص منهات وكيفية ايوقت بشأناتباع أفضل الممارسات نبغي ي ،الحاالت
 .اليدين بعد اإلزالةالصحية المتعلقة بنظافة الإلى 

أقنعة الوجه الطبية األولوية الستخدامها كمعدات واقية شخصية من قبل العاملين في مجال الرعاية أن تولى يجب  3-9
وكذلك األشخاص الذين يبلغون  ،(COVID-19)ونا فيروس كور الصحية واألشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بـ

ر أو األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كامنة مثل أمراض القلب أو مرض ثأو أك عاما   60من العمر 
 .السكري أو أمراض الرئة المزمنة أو السرطان أو الجهاز المناعي المكبوت

يوصى بحمل عدد مناسب من مجموعات و كافية. المتيسرة والطبية ال اإلمداداتيجب أن تكون الطائرة مجهزة ب 3-10
الطبية )على غرار التوصية الخاصة بعمليات الطائرات  مداداتاإلفي إطار ( UPKالعامة ) وقائيةالالتدابير 

" من تشغيل الطائرات"جزء األول لل وفقا   ،طاقم على متن الطائرةال أفرادواحد على األقل من  فردالتجارية مع وجود 
 .2(الملحق السادس الصادر عن اإليكاو

معالجة اإلرهاق لضمان كونها تراعي أي الحالية لواإلجراءات استعراض السياسات  الطائرات ليمشغّ  يجب على  3-11
من الراحة أو تناول الوجبات في مطارات الوجهة  طلنيل قس طاقمالفراد قيود جديدة مثل تقليص الفرص المتاحة أل

مثل خفض مدد توقف  الممارساتلمراعاة التغييرات التي تطرأ على  كذلك، و االنتظام بالموقعرحالت أو على متن 
ضمانا  لعدم  ةمن أفراد الطاقم ووضع جدول مواعيد مناسبالعدد المناسب توفير ب جالطائرات خالل رحالتها. لذا ي

 فون بها. التي ُيكل  أثناء عمليات التشغيل  إصابة الطاقم باإلرهاق بال داع  
 على متن طائرات أخرى. (دون حمولة)قم اطالفراد نقل أفي ظل تقليص سعة الشبكات، يجوز  3-12
حيزا  محظورا  أو بيئة عمل مقيدة. وإن تعذر واقعيا  تطبيق اإلرشادات المقررة يمكن اعتبار بيئة الطائرة من عدة نواح   3-13

ل الطائرة تطبيق مشغّ  لكصعوبة تطبيق قواعد التباعد الجسدي داخل مقصورة القيادة، ينبغي  بسبب القيود العملية
-COVID)نهج قائم على المخاطر عند النظر في تنفيذ تدابير بديلة للتخفيف من مخاطر انتشار فيروس كورونا 

استراتيجية متعددة المستويات تتألف من تطبيق مجموعة متنوعة من اعتماد . كذلك فإن اقمأفراد الطمن وإلى ( 19
من النوع ذاته وسيلة واحدة أو اثنتين السيطرة على المخاطر سيتيح قدرا  أفضل من الحماية مقارنة  بتنفيذ  ائلوس

  العدوى.  انتشارمنع بغرض مخاطر اللسيطرة على ل
تطبيق إجراءات . وبالتالي فإن (COVID-19) فيروس كورونا نقلادر لمصأحد الكونه األدلة الحالية الشحن دعم ال ت 3-14

( ال يحظى COVID-19) كورونافيروس متن طائرات أثناء جائحة على تعقيم إضافية على البضائع التي يتم نقلها 
م ُيشر إلى ، ما لفي األوقات الروتينية استخدام معدات الحماية الشخصية واتباع عمليات التعقيمب. وُينصح بالدعم
 الدولة أو المشغل. لك بناء على تقييم المخاطر الذي أجرتهغير ذ

 
 

                                                           
 ومعقمات ةحبيبي ياتتحويل انسكاب سائل صغير إلى هالم ايمكنه ةجاف اتعادة ما تتضمن محتويات مجموعة االحتياطات العالمية للطائرة ما يلي: مسحوق  2

األكمام غير  ةب طويلاثو وأ قفازات )يمكن التخلص منها(و  (ةأو مدمج ةن )منفصلو وجه/العيوأقنعة ال الجلدالخاصة بمناديل وال لجراثيم لتنظيف األسطحات امبيد
غير ذلك نفايات للتخلص من المخاطر الحيوية و الس اكيوأصغيرة مع مكشطة،  ارفمغقابلة على االمتصاص و كبيرة  اتمنشفو الخلف  ُتغلق منللغطاء  ةمنفذ

 .تعليماتمن ال
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 التسهيالت -4
رحالت الالصيانة والبضائع/الحمولة، الذين يشاركون في الموظفين المتخّصصين في مجال فراد الطاقم و ألينبغي ال  4-1

أثناء توقفهم أو بعد  راقبتهممبغرض الحتجاز الحجر الصحي و لأن يخضعوا توقف،  تنطوي على حاالت التي
أو عالمات توحي أعراض  متظهر عليهأشخاص با احتّكو يكونوا قد تظهر عليهم أعراض أو عودتهم، ما لم 

 .على متن الطائرة أو خالل عملية التوّقف (COVID-19)بإصابتهم بفيروس كورونا 
لون طائرات  4-2 قد اإلخطار الصحيح أن ، التأكد من مثال  بضائع فقط، الركاب لنقل الينبغي ألفراد الطاقم الذين ُيشغّ 

ل  س أو التأكد من أن أفراد الطاقم المنقولين على متن الطائرة مثل بوجود أي للتفادي إلى جميع الوكاالت ُأرس 
بشكل صحيح في  سيتم التعّرف عليهم وتحديدهمطاقم مقصورة الركاب أفراد والمهندسين و  حموالتال ن عنمسؤوليال

 الطاقم. بيان
 ، مثل:ر استمرار تشغيل الطائراتللدول أن تنظر في تنفيذ تدابير تيس ينبغي 4-3

راحة ألغراض ستالطاقم الذين يحتاجون إلى التوقف أو االأفراد فرض تدابير الحجر الصحي على يتم ال  4-3-1
 ؛(FTLحدود ٌمدد الطيران )متثال لمتطلبات اال

 لمطبقة على المسافرين اآلخرين؛أو القيود اكشف األمني م للأفراد الطاقخضع يال  4-3-2
 الصحي ألفراد الطاقم مبالغ فيها قدر اإلمكان. أساليب الكشفتكون  ال 4-3-3

 دائمة إرشادات -5
بمسؤولية تعقيم الطائرات بوتيرة تعتمد على معدل استخدام الطائرة وبحسب ما يوصي به  الطائرات لومشغّ  يضطلع  5-1

  لصحة العمومية.المعنية باالسلطات المحلية  منظمو الطيران بالتنسيق مع
على كونها آمنة لالستخدام ( و COVID-19)ة فيروس كورونا كافحليتها في ماعثبتت فالتي مواد الاستخدام نبغي ي 5-2

منظمة ، وذلك وفقا إلرشادات "OEM3)المعدات األصلية )ي صنعالمتعلقة بمرشادات اإلشارة إلى باإلالطائرة،  متن
 . "الصحة العالمية

  (COVID-19) فيروس كوروناضّد الطائرة مراقبة تعقيم بيان ع مشغلو الطائرات على استخدام يشج   5-3
 .التوثيقألغراض  (رفق )ج(المب  2PHCة رقم االستمار )

يجب على  ،طاقمالء تبديل في الحاالت التي تقتضي إجراء أعمال تعقيم إضافية مثال  تعقيم مقصورة القيادة أثنا 5-4
 .(PPE) "اية الشخصيةوقمعدات ال"طاقم بمواد التعقيم الالزمة والتزويد  الطائرات ليمشغّ  

ضر أن ت (COVID-19) فيروس كورونالتعقيم ضّد أو استخدام منتجات جديدة ل عقيمزيادة تواتر التمن شأن  5-5
د ما يتحدبة المعنيالطائرات والسلطات الوطنية  ومشغلأن يقوم ينبغي و الحشرات المتبقية.  بفعالية معالجة مبيدات

ة معالجعمليات المتزايدة تهدد معالجة مبيدات الحشرات المتبقية إلى الحد الضروري لتنفيذ  عقيمإذا كانت أنشطة الت
 .بديلة لتلبية المتطلبات الوطنيةالضافية أو تعقيم اإلال

                                                           
نبغي يو . بمقصورة القيادة للمسالقابلة سطح ألل عّقم( كمIPAكحول اآليزوبروبيل ) من محلول مائيمن  ٪70 نسبة باستخدام هياكل الطائرات يوصي مصنعو  3

مصنعي المعدات الرجوع إلى تعليمات  نبغييو التطبيق لتكون فعالة ضد الفيروسات. بشأن للحصول على تعليمات  معنية بالصحةالرجوع إلى منظمات ال
للحصول على توصيات أكثر تفصيال  أو مواد كيميائية إضافية و والتهوية ومعدات الحماية الشخصية.  صحيحللتأكد من استخدام التطبيق ال( OEMsاألصلية )

 .ل الطائراتمصنعي محّددين لهياكتواصل مع ُيرجى ال، عقيمللت
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تظهر عليه أعراض أو عالمات توحي بشخص يجب على الطاقم الذي تم تحديده على أنه كان على اتصال وثيق  5-6
الذي كان انتظار نتيجة اختبار الشخص ، أن يقوم بالعزل الذاتي في (COVID-19) بفيروس كوروناباإلصابة 

الذي كان شخص الاألخير المحتمل، إذا كانت نتيجة االختبار بعد التعرض  يوما   14، أو لمدة على اتصال به
 طاقم.أفراد الأسماء خالل هذه الفترة، يجب إعفاء هذا الطاقم من قائمة و . ةغير متوفر به  حتكاكعلى ا

دقيقة أو  15ألغراض هذه الوثيقة، ُيقصد بالمخالطة عن قرب المخالطة وجها  لوجه في نطاق متر واحد ولمدة  — مالحظة
 14المخالطة الجسدية لشخص يعاني من أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كورونا خالل آخر يومين أو خالل 

 ن ظهور األعراض على ذلك الشخص.يوما  م
لذين خالطوا عن قرب حالة مصابة بفيروس كورونا، فيجب إعفاؤهم من مهام العمل لمدة بالنسبة ألفراد الطاقم ا 5-7

 لصحة العمومية. المنية بايوما  من تاريخ المخالطة مع اتباع إرشادات السلطات المحلية  14
عدوى في يجب على الطاقم مراقبة أنفسهم أثناء تواجدهم في الخدمة وفي حالة ظهور أي أعراض توحي بحدوث  5-8

يجب إبالغ صاحب  ،الجهاز التنفسي أو إذا ظهرت عليهم حمى أو سعال مستمر جديد أو صعوبة في التنفس
يجب على الطاقم و ويعفى من رسوم الطيران.  ،حسب االقتضاء ،(AMEالعمل و/أو الفحص الطبي للطيران )

د الطاقم إلى العمل حتى يتم السماح يجب أال يعو و عزل نفسه وطلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن عملي ا. 
المعمول بها أو برنامج الصحة المهنية ألرباب  صحة العموميةالالمعنية بسلطة الأو  AMEله بذلك من قبل 

 .العمل
التباعد الجسدي، أثناء مناوبات العمل وبعد انتهائها، بموجب متطلبات  ممارساتزام بلتطاقم االأفراد اليجب على  5-9

 الصحة المحلية في غير أوقات العمل.
رحالت في اليوم نفسه وتجنب  عودةذهاب و  تسيير رحالت الطائرات يلمشغّ  لإلى الوضع الحالي، ينبغي  بالنظر 5-10

وبالنسبة لرحالت الذهاب  .(FTL)ووفقا  لما تسمح به قواعد "حدود مدد الطيران"  بالقدر المستطاع عبوروالالمبيت 
جوالت الفحص حول الطائرة(. وينبغي إال إلجراء في اليوم نفسه، ُينصح الطاقم بالبقاء على متن الطائرة ) عودةوال

وعملية تم تحديدها  لمقررة(إجراءات االختبار غير اأيضا  إيالء االعتبار لحاالت التأخير غير المتوقع )بسبب 
 . هذه التأخير غير المتوقعةعمليات إلدارة 

الخدمات كموظفي  ص لهمرخّ بل الموظفين الممن ق  ومقصورة القيادة الطائرة الصعود على متن الحّد من ينبغي  5-11
 .استخدام الوثائق اإللكترونيةعلى تشجيع الو الفنيين الموظفين /ةاألرضي

ر تنفيذ ذلك التباعد الجسدي. وإن تعذ  تدابير  التأكد باعتماد عندإال  بالصعود على متن الطائرة حعدم السمايجب  5-12
للحد من مخاطر التعرض المحتمل طبية الوجه غير اللموظفين المعنيين ارتداء أقنعة لمن الناحية العملية، ينبغي 

 طاقم.فراد الأل
بواسطة المواد المتاحة. ويجب أن تكون أماكن الراحة على متن  4عقب كل استخداميجب تعقيم أقنعة األكسجين  5-13

األسّرة وتخزينها هذه ويجب طي الشخصي.  لالستخدامطاقم اللكل واحد من أفراد سرير الطائرات مزودة ب
 فردي.  بشكل

  

                                                           
 .(OEMمعدات األصلية )المتعلقة بمصنعي الرشادات اإلشارة إلى باإل  4
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 المطارات في رشاداتإ -6
لو المطارات والتي تتعلق التي يطبقها مشغّ  طاقم بالتعاون مع سلطات المطارات وااللتزام بالتدابير أفراد الُينصح  6-1

 ة وقواعد التباعد.شخصيبالصحة والنظافة ال
طات المطارات التعاون مع السلطات الحكومية لتوفير قنوات مخصصة بالمطارات لتيسير عمل الطاقم، لسلينبغي  6-2

الجوازات للحد من مخالطة  بما في ذلك طاقم رحالت االنتظام بالموقع، خالل التخليص الجمركي وإجراءات ختم
 المسافرين اآلخرين.

لو المطارات بالتعاون مع سلطات الصحة العمومية في المطارات عند إجراء الكشف األمني بالمطارات ُينصح مشغّ   6-3
  طاقم من حيث فيروس كورونافراد الالصحية ألحالة البطاقة لو كانت لدى الدخول أو الخروج، في حالة 

(COVID-19 )( التي يقوم الطاقم بملئها غير مقبولة من قبل سلطات الصحة العمومية.(د) )المرفق 
يمكن أن و ة. ة العموميصحمعنية بالالذي تقوم به الدول وفقا  لبروتوكوالت السلطات الكشف األمني ينبغي إجراء ال 6-4

لطاقم. فراد ااإلعالنات الذاتية قبل الرحلة وبعدها وقياس درجة الحرارة والمراقبة البصرية أل كشف األمنييشمل ال
 (COVID-19)فيروس كورنا إصابتهم بعالمات أو أعراض توحي بعليهم ظهر ت نالطاقم الذيتعّين على أفراد قد يو 

ز ي ذلك التقييم الصحي المركّ حص بما فالخضوع لمزيد من الف (COVID-19) فيروس كوروناالتعرض لتفيد بأو 
ص مخّص كان الرعاية الصحية في م وموظفُيشرف عليه  (COVID-19) فيروس كورونابشأن  اختبارإجراء أو 

 .خارج الموقعالمحددة مسبقا صحية الرعاية بأحد مرافق الالمطار أو إلجراء المقابالت ب
بناء على الكشف  تأكدت إصابته بالفيروسإن أفراد الطاقم بفيروس كورونا أو  أحد إصابةفي شتباه وفي حالة اال 6-5

د ر فالإعادة  الطائرةلمشغل أو بدال  من ذلك، يجوز ر الصحي. إخضاعه للحجالمعنية ، قد تشترط الدولة الطبي
أفراد الطاقم إلى المالئمة، إن كانت هناك اتفاقية تقضي بإعادة السبل إلى بالده بواسطة  طاقمالالمصاب من 

 األم. القاعدة في البلد

 إرشادات ما قبل الطيران -7
دراض فيروس كورونا عتذكير الطاقم بأن أ  الطائرات ليمشغّ  يجب على  7-1 ، ومنها الحمى، تجعلهم غير مؤهلين المستج 

 فيروس كورونا.من حيث الصحية طاقم ملء بطاقة الحالة الللعمل. وقبل مباشرة مهام العمل، يجب على أفراد 
لي الطائراتيجب على  7-2  (OEMالتعقيم وفقا لإلرشادات المتعلقة بمصّنعي المعدات األصلية ) تطبيق إجراءات مشغّ 

تعقيم أزرار التحكم واألسطح داخل مقصورة القيادة قبل الطيران في حالة تبديل الطاقم، وذلك باستخدام مواد ثبتت 
 . أثناء الطيرانفضال  عن كونها آمنة لالستخدام فاعليتها في مقاومة فيروس كورونا 

الفنيين إلى الحد المستطاع، الموظفين /ةاألرضيالخدمات  طاقم تجنب مخالطة الجمهور وموظفيأفراد اليجب على  7-3
مع االلتزام بقواعد النظافة الشخصية وتدابير التباعد الجسدي عند إجراء أنشطة الفحص قبل الطيران واإلحاطة 

 بالمعلومات.
 يجب أن يكون طاقم رحالت االنتظام بالموقع آخر من يصعد إلى الطائرة. 7-4
حين يتعذر تطبيق التباعد الجسدي، كي يمكن استخدامها  واتيةم بأقنعةطاقم أفراد اللو الطائرات بتزويد ُينصح مشغّ   7-5

لقواعد  ومراعاة  متاحة على نطاق واسع.  قنعةوأثناء توقف الطائرة، متى كانت األ ،وإلى الطائرة وعند االنتقال من
 أثناء وجودهم في مقصورة القيادة بعد إغالق الباب.  قنعةنزع األ قيادةطاقم الفراد سالمة الطيران، يجوز أل



A-9 

 

، بناء على النصائح الصادرة قنعةة على محاذير التعامل مع األقيادالطاقم أفراد لي الطائرات إطالع مشغّ  لينبغي  7-6
 قنعةما في حالة عدم توافر األللوقاية من فيروس كورونا. أ قنعةالعالمية بشأن استخدام األ الصحةمنظمة عن 

 وذلك بموجب توصيات منظمة الصحة العالمية.غير طبية  أقنعةباالستعانة  القيادة طاقمألفراد ، ينبغي الطبية

  رشادات أثناء الطيراناإل  -8
تطبيق و قم رحالت االنتظام بالموقع، االلتزام بقواعد النظافة الشخصية اطفراد أ ، بمن فيهمطاقمالفراد أ علىيجب  8-1

در والحد من كل صور التفاعل غير الضروري ومخالطة الزمالء من أفراد الطاقم بالق تدابير التباعد الجسدي
 المستطاع أثناء مناوبة العمل.

قم رحالت االنتظام بالموقع والمهندسين والفنيين وغيرهم من أفراد اطفراد د أافر في حالة توافر مقاعد، ُتخصص أل 8-2
بالطائرة، بحيث يكونون منفصلين عن طاقم مقصورة القيادة طوال مدة الرحلة الطاقم مقاعد في أماكن محددة 
ة ر مقصو في  قعتحديد المو على متطلبات التشغيل و/أو الصيانة  نصت على أالّ ، لتحقيق التباعد الجسدي المطلوب

 .القيادة
أثناء الطيران، يجب على  غيرها من أعراض فيروس كوروناالحمى أو طاقم أعراض الإن ظهرت على أحد أفراد  8-3

وعزل نفسه عن طبية في إرشادات منظمة الصحة العالمية، وارتداء كمامة  واردةاتباع اإلجراءات الالفرد المصاب 
ل الطائرة مراعاة مشغّ  لالمكان، ينبغي ضيق بقية أفراد الطاقم، شريطة أال يؤثر ذلك على سالمة الطيران. وفي حالة 

دلمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا  تدابير بديلةالسالمة عند النظر في تطبيق إدارة المخاطر ومبادئ   .المستج 
مزيد خضاعه لإبالغ سلطات الصحة العمومية بحالته بمجرد الوصول إلفي الطاقم فرد المصاب اليجب على كما 

 من الكشف. 

 إرشادات ما بعد الوصول -9
، أفراد الطاقم أثناء إتمام جميع اإلجراءات الرسمية لما قبل وبعد الطيران بالنسبة لرحالت في اليوم نفسه، يجب على 9-1

االلتزام بتدابير التباعد الجسدي ومبادئ النظافة الشخصية والحد من ويشمل ذلك طاقم رحالت االنتظام بالموقع، 
الموظفين /ةاألرضي الخدمات موظفي كل صور التفاعل غير الضروري ومخالطة الزمالء من أفراد الطاقم وأي من

 هم، إن ُوجدت، بالقدر المستطاع.متلكاتالفنيين وم
 من ينزل من الطائرة.يجب أن يكون طاقم رحالت االنتظام بالموقع أول  9-2

 العبوررحالت المبيت/ -10
التنسيق مع  الطائرةل مشغّ  يجب على ، عن محل إقامتهم الرئيسي بعيدا  ، البالدالمبيت في محطة خارج طاقم أفراد الإن كان لزاما  على 

، وتنفيذ حسب االقتضاءحيث يتم تحديد تدابير الحجر الصحي  ،المطاراتمختلف في  ةالصحة العموميالوطنية المعنية بسلطات ال
 يلي: ما

ُغرف و الطائرة  نيب نقلـترتيبات الت اتخاذ الطائرةل مشغّ  ل: ينبغي (5ةواتيمالقامة اإل قروم )بين المطار تنقلترتيبات ال 10-1
ى الشخصية وتدابير التباعد الجسدي الموص  الصحية طاقم مع االلتزام بتطبيق قواعد النظافة أفراد اللمختلف  اإلقامة

 .قدر اإلمكان، وذلك عربةذلك داخل البما في بها، 

                                                           
جهاز  تتوفر علىالتهوية، و وما يكفي من أجهزة قع في بيئة هادئة ومجهزة بسرير تلكل فرد من أفراد الطاقم منفصلة غرفة  قضي بوجودة: تواتياإلقامة الم  5

 ساعة؛ 24الطعام والشراب على مدار ُسبل الحصول على أنواع ، و اءةضلتنظيم درجة الحرارة وشدة اإل
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 في محل اإلقامة:أما  10-2
 طاقم في جميع األوقات االمتثال للوائح والسياسات المحلية المتعلقة بالصحة العمومية.أفراد اليجب على  10-2-1
 اإلقامة فيها. لكل فرد من أفراد الطاقم، ويجري تعقيمها قبلواحد(  شخص)لغرفة منفصلة خصص ت 10-2-2
 المستطاع: حدطاقم القيام بما يلي إلى الألفراد المع مراعاة كل ما سبق، ينبغي  10-2-3

غرفة الوالبقاء ب .الجسدي مع أفراد الطاقم التباعدالحفاظ على تدابير ب االختالط بالجمهور و نتج (1
مراعاة مع كممارسة التمارين الرياضية  ضروريةللقيام بأنشطة إال لطلب المساعدة الطبية أو 

 متطلبات التباعد الجسدي؛

 ؛التباعد الجسدي تدابير ما لم يجري تطبيقاإلقامة  مكانباالمتناع عن استخدام المرافق العامة  (2

وُيفضل ناول الطعام في مطعم تناول الطعام بالغرفة أو إحضار وجبات من المطعم أو تالنظر في  (3
 ؛حفاظ على التباعد الجسديحرص على المع ال، اإلقامة كانمداخل 

 المواظبة على رصد أي أعراض ومنها الحمى؛ (4

الحرص على االلتزام بقواعد النظافة الشخصية وصحة الجهاز التنفسي وتدابير التباعد الجسدي  (5
 ( أو في حاالت الطوارئ. 3( و1عند مغادرة الغرفة فقط لألسباب المبينة في الفقرتين 

طاقم ممن ظهرت عليهم أعراض تشير إلى احتمال إصابتهم بفيروس كورونا أثناء رحالت المبيت الفراد ألينبغي  10-3
 القيام بما يلي:

 ل الطائرة وطلب المساعدة من طبيب للتأكد من احتمال اإلصابة بفيروس كورونا؛إبالغ مشغّ   10-3-1
الطبي واالستمرار في رصد أعراض فيروس كورونا بموجب إجراءات  الفحصجري من يُ لتعاون مع ا 10-3-2

 اإلقامة قرمتقييم الحالة التي تطبقها الدولة )كإجراء التقييم في غرفة الفندق أو في غرفة عزل داخل 
 أو في مكان بديل(؛

نا وفقا  في حالة إخضاع أحد أفراد الطاقم للكشف الطبي وعدم االشتباه في إصابته بفيروس كورو  10-3-3
اتخاذ الترتيبات إلعادة  ةالطائر ل لمشغّ  ، يجوز المعنية أعاله التي تنفذها الدولةالمذكورة لإلجراءات 

 البلد األم؛ إلى القاعدة فيهذا الطاقم عضو 
بل الدول وكانت طاقم أو تأكد إصابته بفيروس كورونا من ق  الفي حالة االشتباه في إصابة أحد أفراد  10-3-4

الطاقم المصاب إلى بالده بواسطة السبل المالئمة، إن عضو تشترط العزل، يجوز إعادة  الدولة ال
 الطاقم إلى القاعدة في البلد األم. عضوكانت هناك اتفاقية تقضي بإعادة 

— — — — — — — —  
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 (بالمرفق )

 المراجع

 صحة العموميةالسفر الجوي في أثناء أزمة ال"اإلقالع: دليل (: CART" )فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران": اإليكاو -1
 .(COVID-19)الناجمة عن فيروس كورونا" 

 رشادات، اإل(COVID-19) فيروس كورونا : تقديم المشورة بشأن استخدام األقنعة في سياق(WHO) "منظمة الصحة العالمية" -2
 .5/6/2020، ةالمؤقت

 في مجال الطيران" (COVID-19) التشغيلية إلدارة حاالت أو تفشي فيروس كورونا"االعتبارات : (WHO) "منظمة الصحة العالمية" -3

التابعة لوزارة النقل  إدارة الطيران االتحادية) 17/4/2020بتاريخ  (SAFO 20009" )ه إلى المشغلين بشأن السالمةتنبيه موجّ " -4
 بالواليات المتحدة(

( واالعتبارات COVID-19) كوروناالوقاية الشخصية لمرض فيروس  الرشيد لمعداتاالستخدام ": (WHO) "منظمة الصحة العالمية" -5
 6/4/2020 اإلرشادات المؤقتة ،النقص الحادّ حاالت خالل 

 المنظمات المشاركة

 اإليكاو
 المكتب الرئيسي: طب الطيران، سالمة الطيران، سالمة شحن البضائع، إدارة السالمة، التسهيالت -1

، الشرق األوسط ،أوروبا وشمال األطلنطي، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيالمكاتب اإلقليمية:  -2
 اقليم آسيا والمحيط الهادئ، أفريقيا الشرقية والجنوبية، أفريقيا الغربية والوسطى

 استعراض غير رسمي من جانب األعضاء في لجنة المالحة الجوية -3

 الصحة العموميةالشركاء في مجال 
 الميةمنظمة الصحة الع -1

  والوقاية منها مكافحة األمراضالواليات المتحدة لمراكز  -2

 ومكافحتها األمراض من للوقاية األوروبي المركز -3

 والوقاية منها لمكافحة األمراض ةكز األفريقياالمر  -4

 على الصعيد العالمي في مجال الطيران المدني صحة العموميةلتعاونية لمنع وإدارة أحداث الالترتيبات ابرنامج الشركاء في 

 (IATA)لنقل الجوي الدولي ااتحاد  -1
 (ACI)المجلس الدولي للمطارات  -2
 (IFALPA)االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية  -3
 (ICCAIA) ءالفضاالطيران و صناعات التحادات الدولي  يمجلس التنسيقال -4
 (IBAC)األعمال لطيران الدولي مجلس ال -5
 (IOM) المنظمة الدولية للهجرة -6
 (IMO)المنظمة البحرية الدولية  -7
 (البضائع شحنندوب )مرابطة شركات البريد السريع العالمية  -8
 (TIACA)للشحن الجوي  ةالدوليالرابطة  -9
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 على الصعيد اإلقليمي في مجال الطيران المدني صحة العموميةلتعاونية لمنع وإدارة أحداث الالترتيبات ابرنامج الشركاء في 

 (EASA)التحاد األوروبي الجوية التابعة للسالمة اوكالة  -1
 بيو تحاد األور اال -2
 (AU)االتحاد األفريقي  -3
 (AMAS)نظام سالمة منطقة التحركات في المطار  -4
5- MedAire 

 (APFA)المحترفات الطيران الجمعية األمريكية لمضيفات  -6

 لإليكاوفريق الدراسة المعني باإلمدادات الطبية التابع 
 صحة العموميةبرنامج الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث ال)المستشار الفني في  (CAAS) إدارة الطيران المدني في سنغافورة -1

 (المدنيفي مجال الطيران 

 ة الطيران المدني في المملكة المتحدةهيئ -2

 هيئة النقل الكندية -3

 إدارة الطيران االتحادية -4

 (CAAC) الصينإدارة الطيران المدني في  -5

 جنوب أفريقيا إدارة الطيران المدني في -6

 (CASA) هيئة سالمة الطيران المدني -7

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

 كينيا إدارة الطيران المدني في -9

 سلطة الطيران المدني في مصر -10

 نيجيريا إدارة الطيران المدني في -11

 األردن الطيران المدني فيهيئة تنظيم  -12

— — — — — — — —  



A-13 

 

 المرفق )ج(
 (COVID-19)فيروس كورونا ضد طائرة عقيم الت مراقبة بيان

 : __________ةالطائر  سجل
  صحة العموميةلالمعنية باالوطنية  سلطةوتيرة تحددها الوذلك ب ،(WHO" )منظمة الصحة العالمية"توصية بناء على  ةالطائر  عقيمتم ت

 ةلطائر الصادرة عن مصّنع اووفقا للمنتجات المعتمدة وتعليمات التطبيق 
 التاريخ

 )اليوم/الشهر/السنة(
 الوقت

 (ساعة بالتوقيت العالمي 24)
 المطار

 )رمز اإليكاو(
 اسم القائم بالتطهير مالحظات

     
 المناطق المعالجة من الطائرة

 
 ائم بالتطهيرالقتوقيع  التعليقات مواد التطهير

 □  مقصورة القيادة

 □  مقصورة الركاب

 □  مقصورات الشحن

 
 _____________أماكن أخرى: 

_______________________ 
 

   

 
 التاريخ

 )اليوم/الشهر/السنة(
 الوقت

 ساعة بالتوقيت العالمي( 24)
 المطار

 )رمز اإليكاو(
 اسم القائم بالتطهير مالحظات

     
 المناطق المعالجة من الطائرة

 
 بالتطهيرتوقيع القائم  التعليقات مواد التطهير

 □  مقصورة القيادة

 □  مقصورة الركاب

 □  مقصورات الشحن

 
 _____________أماكن أخرى: 

_______________________ 
 

   

 
 التاريخ

 )اليوم/الشهر/السنة(
 الوقت

 ساعة بالتوقيت العالمي( 24)
 المطار

 )رمز اإليكاو(
 اسم القائم بالتطهير مالحظات

     
 المناطق المعالجة من الطائرة

 
 بالتطهيرتوقيع القائم  التعليقات مواد التطهير

 □  مقصورة القيادة

 □  مقصورة الركاب

 □  مقصورات الشحن

 
 _____________أماكن أخرى: 

_______________________ 
 

   

   .(PHC ) صحة العموميةلالمخصصة ل اتممر لل 2رقم  ستمارةاال
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 المرفق )د(

 (COVID-19) فيروس كورونافيما يخص طاقم فراد الالصحية ألحالة البطاقة 

 الغرض من البطاقة:
دحالتهم الصحية فيما يتعلق بفيروس كورونا  تأكيدقبل المغادرة لطاقم تدوين المعلومات المطلوبة الأفراد  يجب على تسهيل و  المستج 

  معالجتها من قبل سلطات الصحة العمومية بالدولة.

بل سلطات الصحة العمومية في إلجراءات فحص إضافية من ق  طاقم الوحتى بعد ملء هذه البطاقة، ال يزال من الممكن إخضاع أفراد 
 .كثرفهرنهايت( أو أ 100.4) درجة مئوية 38 تبلغة الحرارة وُوجد أنها جإطار نهج الوقاية متعدد المستويات، مثال  إن تم قياس در 

دقيقة أو مخالطة  15عن يومًا، هل خالطت عن قرب )مخالطة وجهًا لوجه في نطاق متر واحد ولمدة تزيد  14خالل آخر  -1
 جسدية مباشرة( شخصًا يعاني من أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كورونا؟

   ال     نعم 
 

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

    ال    نعم حمى

    ال    نعم سعال

    ال    نعم  صعوبة في التنفس
 

                       المناوبة:درجة الحرارة في بداية  -3

  لم يتم قياس درجة الحرارة نظرا  ألن الفرد لم يكن يعاني من أعراض حمى 

     _______ :  فهرنهايت  /  مئوية  ةالحرارة  درج

 _______الساعة:       ______التاريخ: 

 ____________ غير ذلك         األذن              الجبين      طريقة القياس:
 

دلكشف اإلصابة بفيروس كورونا  ((PCR( اً عل البوليمراز المتسلسل )اختصار اختبار تفاأجريت من قبل هل  -4 خالل  المستج 
 ؟ةالماضي 14 الـاأليام 

   ال     نعم 

 إن ُوجد التقريرُيرجى إرفاق  

                              

 طاقم: ال عضوهوية 

 االسم:

 شركة الطيران/الطائرة:ل مشغّ  

 الجنسية ورقم جواز السفر:

 التوقيع:

 التاريخ:
 
 .(PHC)ة موميلصحة العات المخصصة لممر لل 1رقم  ستمارةاال

 —انتهى —
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