أداة مراقبة األمرض املعدية املستجدة (إلتهاب اجلهاز
التنفسياحلاد/مرضكورونا/مرضإيبوال)
رخصة االستخدام احملدودة

باستخدام هذه املواد فإنك (املستخدم) توافق على البنود والشروط التالية .مبوجب هذا
االتفاق يتم منح املستخدم رخصة استخدام محدودة غير قابلة للتحويل وغير حصرية
وقابلة لإللغاء إلستخدام املواد التالية .يتعني على املستخدم ،عدم تغيير او تعديل املواد كليا
او جزئيا .يقر املستخدم ويدرك ان األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ هي املالك الوحيد
حلقوق الطبع والنشر وكذلك امللكية الفكرية املرتبطة باملواد وجميع املشتقات منها.
وافق املستخدم على احلفاظ على أي من هذه املواد محدثة كما تصدر بصور منتظمة من
األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ .مت حماية هذه املواد من قبل قوانني ومعاهدات حقوق
الطبع والنشر للواليات املتحدة .ينبغي على املستخدم عدم استخدام هذه املواد لألغراض
التجارية او احلصول على أي ربح مادي .ال ميكن دمج هذه املواد مع منتجات او حواسيب او
أنظمة اإلرسال باحلاسوب اخلاصة بطرف ثالث ،وال يجب إجراء تعديل لهذه املواد باي طريقة
او إعادة توزيعها ألي مستخدمني اخرين .األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ غير مسؤولة
في أي حال عن أي نوع من األضرار املرتبطة باستخدام هذه املواد.

مت تطوير واملصادقة على هذا البروتوكول من قبل األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ جلنة التعقب السريع لألخطار الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية التابعة جمللس املعايير.
لالستخدام فقط حتت اتفاقية رخصة نظام أولوية إرسال الطوارئ الطبية©  ٢٠١٤-١٩٧٩األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ\شركة أولوية االرسال .جميع احلقوق محفوظة .مت االستخدام بواسطة تصريح خاص

نظام االرسال االولي الطبي™ النسخة  ١٢,١و ١٢,٢و141017 ،ARA-std ١٣,٠

أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة (إلتهاب اجلهاز التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال)
أستمع بحرص وأخبرني أذا كان يعاني من األعراض التالية:

النسخة ٢٠١٤\١٠\٩ ٤,٠,٢
تتبع في اجلانب اخللفي

لالستخدام فقط حتت اتفاقية رخصة نظام أولوية إرسال الطوارئ الطبية©  ٢٠١٤-١٩٧٩األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ\شركة أولوية االرسال .جميع احلقوق محفوظة .مت االستخدام بواسطة تصريح خاص

نظام االرسال االولي الطبي™ النسخة  ١٢,١و ١٢,٢و141017 ،ARA-std ١٣,٠

مراقبة األمراض املعدية املستجدة

(إلتهاب اجلهاز التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال)
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صعوبة في التنفس أو قصر في التنفس
السعال املتواصل
قياس حرارة اجلسم >  ٣٨, ٦درجة ( ١٠١, ٥فهرنهايت)
قشعريرة
تعرق غير طبيعي
ساخن باملقارنة مع درجة حرارة الغرفة
آالم عامة غير عادية
صداع
احتقان في احللق
احتقان األنف (انسداد باألنف)
سيالن في األنف أو أنف مسدودة
بداية حديثة الى أي من االسهال او التقيؤ او إفرازات دموية من الفم او األنف
ألم في البطن او املعدة
نزيف غير طبيعي (تلقائي\غير جرحي) من اي منطقة في اجلسم
األتصال بشخص يعاني من أعراض األنفلونزا أو أعراض تشابه األنفلونزا (لو حدث ذلك ،متى حدث؟)

أداة مراقبة األمراض املعدية املستجدة (إلتهاب اجلهاز التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال)
أسأل فقط في املراحل املبكرة ،عندما أنفلونزا جديدة او أمراض اجلهاز التنفسي او احلمى النزفية تبدأ بالظهور في مناطق معينة:
 £سافرت خالل  ٢١يوم املاضية (لو كان ذلك صحيح ،أين؟) مالحظة( :لو كان اإلطار الزمني للسفر مشكوك فيه) هل كان السفر تقريبا ً خالل الشهر املاضي؟

لالستخدام فقط حتت اتفاقية رخصة نظام أولوية إرسال الطوارئ الطبية©  ٢٠١٤-١٩٧٩األكادمييات الدولية إلرسال الطوارئ\شركة أولوية االرسال .جميع احلقوق محفوظة .مت االستخدام بواسطة تصريح خاص

نظام االرسال االولي الطبي™ النسخة  ١٢,١و ١٢,٢و141017 ،ARA-std ١٣,٠

النسخة ٢٠١٤\١٠\٩ ٤,٠,٢

( £البقاء معزوال) من االن فصاعداً ،ال تسمح ألي شخص باالقتراب منه.

مراقبة األمراض املعدية املستجدة

تعليمات منع العدوى:

(إلتهاب اجلهاز التنفسي احلاد/مرض كورونا/مرض إيبوال)

أسأل فقط إذا كان التعرض للمخاطر العالية مشتبة به (التماس املباشر مع جلد االشخاص او جثث املوتى او احليوانات القادمة من افريقيا):
 £وخزة ابرة او جرح مشرط او أي شيء اخر مشابة يستخدم في معاجلة او رعاية املرضى املصابني مبرض فايروس إيبوال
 £متاس الدم او سوائل اجلسم مع العني او األنف او الفم (االغشية اخملاطية) اثناء معاجلة او رعاية املرضى املصابني بفايروس إيبوال
 £متاس اجللد مع او التعرض الى دم او سوائل اجلسم ملريض بفايروس إيبوال
 £التماس املباشر مع جثة من دون إستخدام معدات الوقاية الشخصية في بلد يحدث فيه تفشي مرض فايروس إيبوال
 £التعامل مع اخلفافيش او القوارض او احليوانات الثدية التي مت إستالمها مؤخرا ً من افريقيا

