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19-خشونت علیه زنان و دختران و ویروس کووید

در نابرابری جنسیتی، تبعیض و نورم های  خشونت علیه زنان و دختران  
خشونت علیه  زیانبار فرهنگی و اجتماعی ریشه دارد. در افغانستان، 

و خشونت های جنسیتی به صورت گسترده موجود بوده    زنان و دختران  
زنان خشونت را از   1در صد  56قسمی که گزارش ها نشان می دهند، 

تران در افغانستان با جانب همسرشان تجربه نموده اند. زنان و دخ
تبعیض، خشونت، آزار های خیابانی، ازدواج های اجباری و زیر سن، 
موانع شدید هنگام کار و تحصیل خارج از خانه، و دسترسی محدود به  

 عدالت به صورت دوامدار مواجه هستند.

گزارش ها نشان میدهند که خشونت علیه زنان و دختران با بمیان آمدن 
. در این شرایط رفت و آمد ها خیلی محدود  2ردیده است تشدید گ  19-کووید

است، مردم قید بوده، فقر و بیکاری افزایش میابد، و سیستم های  
محافظتی و صحی ضعیف می گردند. در نتیجه، زنان و دختران بیشتر  
در معرض خطر تجربه کردن خشونت ها قرار میگیرند. عالوه بر آن، 

و آمد ها، و قرنطین های اجباری   محدودیت های وضع شده باالی رفت
در پهلوی اینکه دسترسی زنان و دختران آسیب پذیر به خدمات ممانعت  
می کند، معافیت مرتکبین خشونت را نیز افزایش می دهد، و در نتیجه  
مصونیت آنهایکه در معرض خشونت قرار گرفته اند را متأثر می سازد.  

از همه بیشتر در حاشیه   در محیط سنتی افغانستان که زنان و دختران
می تواند خطر خشونت علیه زنان   19- اند، قرنطین های مبتنی بر کووید

و دختران را که در خانه هاییشان با شریک های خشن شان قید مانده  
 

. ICF 2017اداره احصائیه مرکزی/ افغانستان، وزارت صحت عامه/ افغانستان، و  1

 .2015سروی دیموگرافیک و صحی افغانستان 

اند، افزایش دهد، چون بیشتر سکتور های خدماتی مصروف فعالیت های  
 صحی شده اند. 

ی منفی بر زنان و دختران، به  تاثیرات جدخشونت علیه زنان و دختران  
شمول تأثیرات فوری تا دراز مدت فزیکی، جنسی و روانی دارد. همچو  
خشونت ها مانع میشود تا زنان در امور اجتماعی سهم کامل داشته باشند.  
تأثیرات خشونت باالی زنان و دختران در این محتوا می تواند بیشتر  

 ر میشود. گردد چون میزان، شدت و تکرار خشونت باالت 

 

شما میتوانید معلومات بیشتر را در خبر نامه های جنسیتی که از جانب  
 افغانستان به نشر میرسد بدست بآورید.  –اداره ملل متحد برای زنان 

اطمینان از دسترسی به خدمات به متضررین خشونت علیه زنان و  
   دختران

تداوم ارائه خدمات به متضررین خشونت علیه زنان و دختران در  و 
 COVID-19جریان 
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رهنمود برای مراکز حمایوی خانواده ها، مراکز راهنمایی خانواده ها و 

19-امن برای زنان و دختران افغانستان در جریان مرض کوویدساحات   
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، همکاران باید به 19 –سواالت مربوط به کووید برای دریافت پاسخ به 

 از جانب نهاد ملی صحت عامه تماس بگیرند. 19  –شماره تماس کووید 

 

 

 

 

 هدف

می باشد. این رهنمود رهنمایی های    19-چگونه ارائه خدمات در جریان بحران کووید  هدف این رهنمود ارائه مشوره های عملی برای مراکز جهت

ت  را در مورد چگونگی پذیرایی و کمک رسانی به زنان و اطفال، ارائه می کند. باید یاد آور شد که این رهنمود یک سند زنده است و با پیشرف 
 UNهتر شده و به تکامل خواهد رسید. این رهنمایی به صورت مشترک توسط ، و با دانستن چیزهای بیشتر در مورد این ویروس، ب 19-کووید

Women  ،UNICEF،شعبه فرعی خشونت جنسیتی   ، سازمان صحی جهانUNFPA    طرح و تسوید و توسز وزارت محترم امور زنان مرور گردیده

 است.  

ربانیان و اطفال موجود است، و یا هم برای مدیریت مراکز  ، یا رهنمودی های که برای مراقبت و خدمات به قاین رهنمود جای هیچ طرزالعمل
 استفاده میشود، را نمی گیرد. خدمات به صورت دوامدار از طریق سه نوع مرکز مذکور به صورت معمول باید ادامه یابد. 

بخش می باشد:  8این رهنما دارای    
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مراکز حمایوی  ، باالی خشونت علیه زنان و دختران، الزم است تا مراکز رهنمایی خانواده ها 19-با در نظر داشت تأثیرات بحران کووید

خانواد ها و ساحات امن برای زنان و دختران بتوانند به ارائه خدمات حیاتی و ضروری، کمک های روانی، معلومات های مرتبط در رابطه  
 به وضعیِت که قربانیان قرار دارند، به قربانیان خشونت جنسیتی ادامه دهند. 

 
و خوبی قرار دارند تا برای زنان و دختران خدمات مصون ارائه نمایند، و همیشه    مراکز نامبرده در حالت مناسب،  19-در جریان مرض کووید 

بسته شوند، زیرا مراکز نامبرده مداخالت حیاتی را به قربانیان ارائه می دارند.   19- . این مراکز نباید با ظهور عالیم کوویدباز خواهند بود 

و فعالیت های مراکز با خطرات موجود در محتویات مختلف تنظیم کرده شوند.   برعکس، این مراکز باید تا زمان ممکن باز نگهداشته شوند 
همچنان، مراکز به عنوان نهاد های آماده سازی اقدامات و نشر معلومات برای زنان و دختران عمل نمایند. حتی در باالترین سطح خطر، با 

 باید ادامه یابد. یک -به -درنظرداشت اقدامات مناسب پیشگیرانه، خدمات مصون به صورت یک

166 
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: چگونه از شیوع ویروس در داخل مراکز جلوگیری  1بخش 

و کنترول بعمل آید 

انتقال ویروس، ارائه کنندگان خدمات باید  طربرای کاهش دادن خ
اقدامات بهداشتی، روش های پاک کاری/ ضدعفونی و پروتوکول  

را بهبود ببخشند، و پابند اصول فاصله های فزیکی باشند.    ِچکهای  
یک با درنظرداشت تمام  -به -بیشتر ارائه خدمات به صورت یک

ارد  روش های وقایوی، توصیه میگردد. درنظر گرفتن جدی مو
بهداشتی، پاک کاری و آداب تنفسی می تواند خطر پخش شدن  

 ویروس را کاهش دهد. 

 روش های پیشگیرانه  
 مراکز باید اقدامات ذیل را در نظر بگیرند:

روش های را پیش بگیرید که در   درنظر گرفتن فاصله مناسب: ✓
مراکز تجمع افراد صورت نگیرد و رهنمایی های فاصله گیری  

متری در تمام حاالت( مراعات گردد. پالن های را   1.5)فاصله 

اتخاذ نمایید و موادی را تدارک دهید تا در داخل مراکز، مالقات  
یک، و رعایت معیار های فاصله دهی  -به -های خصوصی یک 

الحظات محرم نگهداشتن بیانات مستفدین و مصونیت  فزیکی، و م
 ایشان مد نظر گرفته شود. 

o   تمام چوکی ها، تکیه ها و دوشک ها را قسمی قرار بدهید که
متر بین کارمندان و مراجعین را   1.5بتوانید حد اقل فاصله 

 حفظ نمایید.
o   با استفاده از رابرتیپ فاصله و فضا ها را بر روی فرش

اصله فزیکی مراعات گردد و مالقات کنندگان نشانی کنید تا ف
که منتظر داخل شدن به مرکز هستند یا برای مشاوره آمده  

 اند جدا از هم نگهداشته شوند. 
o   همچنان می توانید برای تعداد زنان و دختران که در یک

 زمان خاص به این مرکز رجوع کرده اند یک حد تعین کنید.  
o ی ایجاد نمایید که فاصله  برای مشاوره های فردی فضا را قسم

متر بین کارمندان و مراجعین حفظ   1.5به صورت حد اقل، 

 گردد. 
o   می توانید بین کارمندان و مراجعین موانع پالستیکی یا شیشه

ای قرار بدهید. این موانع باید بعد از هر مالقات که صورت  
 گردند.  ضدعفونیمیگیرد، به صورت درست  

می شوند را حد اقل دوبار در  سطوح که به صورت متواتر لمس  ✓
. این سطوح شامل  پاک کاری و ضدعفونی کاری نماییدیک روز 

دستگیره های زینه، سویچ های  میز ها، دستگیره های دروازه، 
چراغ، باالی کونتر ها، دستگیره ها، میزهای دفتری، تیلیفون،  
کیبورد، تشناب، دستشویی ها، و نل ها میشود )برای معلومات  

 را ببینید(. Cleaningپاک کاری یا   بیشتر بخش
  قبل از داخل شدن به مرکز دستان تان را به صورت درست بشویید:  ✓

مطمئن شوید که تمام مراجعین، قبل از اینکه داخل مرکز شده و یا  
به چیزی دست بزنند، با استفاده از مواد ضد عفونی کننده دستان  

نده دستان خود را به صورت درست میشویند. مواد ضد عفونی کن 
 باید در قسمت دخولی مراکز قرار داده شوند. 

مواد ضد عفونی کننده الکولی برای  خود را مطمئن سازید که  ✓
دستان، دستمال کاغذی یکبار مصرف و کثافت دانی های غیر لمسی  

   یضیف نهیزر/  زنان ی برا متحد ملل اداره : ریتصو
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و اینکه دستشویی ها   موجود است در تمام اتاق ها و ساحات عامه 
دارای اندازه کافی صابون و دستمال کاغذی برای شستن دست ها  

 می باشد. 
تمام کارمندان و مراجعین باید در تمام اوقات ماسک   ماسک: ✓

بپوشند، این می تواند ماسک های عادی باشد یا هم ماسک های تکه  
بخش پایین را برای ماسک روی  ای که در خانه می سازند. )

(. به تمام مراجعین قبل از اینکه داخل مراکز شوند باید ماسک  ببینید 
 فراهم گردد. 

در مورد توصیه های فاصله گیری اجتماعی،  بنر ها و پوستر ها  ✓
بهداشت دستان، لوازم تنفسی، و پیام های کلی در مورد وقایه و  

در قسمت دخولی تمام اتاق های مراکز   19-جلوگیری از کووید 

 . فراهم سازید
تا معلومات ارائه   تخصیص دهید 19- برای کووید کل پاینتفویک  ✓

شده توسط صحت عامه و اوضاع تمام مراکز را نظارت و بررسی  
 نماید.

 تمام لوازم غیر ضروری را از تمام اتاق ها بیرون کنید.  ✓
مرکز  در مورد نزدیکترین به زنان و دختران که خوب نیستند  ✓

  19-کووید  و شماره تماس اضطراری ملی  19- کوویدصحی 

( معلومات بدهید و برایشان در مورد دسترسی به خدمات  166)

  7بخش مبارزه علیه خشونت معلومات از راه دور ارائه نمایید. )
 ببینید(. را در مورد دسترسی مصؤن به خدمات از راه دور 

توصیه های کلی که باید به کارمندان مراکز و مراجعین 

 فراهم گردد 
تنفسی و شستن دست ها به تمام کارمندان و مراجعین  باالی آداب  ✓

 تأکید نمایید: 
o :کارمندان باید دست های شان را در هر ساعت    شستن دست ها

دست ها باید حد اقل   –)در صورت نیاز بیشتر از آن( بشویند 
بار شسته شوند. دست های تان را با آب و صابون   10روز 

  ثانیه. 20حد اقل برای  
 

 

 

  

یضیف نهیزر/  زنان ی برا متحد ملل اداره : ریتصو  



 

5 
 

o  :توصیه میشود تا حین رفتن به جاهای   همیشه ماسک بپوشید
عامه از ماسک استفاده نماید. هرکسی که سرفه می کند یا  
ریزش دارد باید از ماسک روی یا ماسک های تکه ای استفاده  

 نماید.
o  در خانه هایتان هر صبح و شام و  تمام سطوح و تجهیزات را

 . پاک کاری نمایید  بعد از استفاده
o  ساحات عامه )مانند دستگیر   در  هنگام دست زدن به سطوح

دروازه، دستگیره زینه( از دستمال کاغذی یا آستین تان استفاده  
 کنید تا دستان تان با سطح تماس نکند.

o  دستان تان را  بعد از دست زدن به سطوح در ساحات عامه
. کوشش کنید تا همیشه با خود ضد عفونی کننده دست  بشویید

 داشته باشید. 

 کارمندان 
به تمام کارمندان  19-ام روش های وقایوی کووید در مورد تم ✓

. تمام کارمندان  معلومات داده و این موارد را برایشان توضیح دهید 
آگاه بوده و آنرا به خوبی بدانند. گارد ها و افراد    رهنمودباید از این  

که پاک کاری می کنند باید به صورت درست آموزش ببینند.  
انجام داده، برای نشان دادن  تریننگ ها را به صورت هفته وار 

روش های وقایوی از تصاویر استفاده کنید، و با پیشرفت ویروس  
 معلومات آنها را آپدیت نمایید. 

تا حد امکان، کارمندان دفتر باید از خانه کار کنند   کار از راه دور: ✓
و رفت و آمد به دفتر را تقلیل دهند و تنها در صورت نیاز به دفتر  

ندان باید تمام وسایل مورد نیاز برای کار کردن از  به کارمبیایند. 
  راه دور فراهم ساخته شود )به شمول لپتاپ و کریدت تیلیفون(

کارمندان کلیدی    از رسانیدن خدمات اساسی خود را مطمئن سازید: ✓
باید به صورت دوره ای به دفتر حاضر شوند. دسترسی به سایر  

ز طریق تیلیفون حل و  خدمات که در دفتر موجود نیست می تواند ا
فصل گردد تا مراجعین بتوانند با استفاده از تیلیفون به صورت  
مصؤن و به شکل سری به کارمندان تماس گرفته و یا سایر خدمات  
را به دست بیاورد، و یا در صورت نیاز به سایر خدمات زنگ  

 را در زیر ببینید(بخش مراجعه بزنند )
در صورت امکان،  صورت منظم: آزمایش ابتدائی و بررسی به  ✓

کارمندانی را که با مراجعین در تماس هستند چک نمایید تا عالیم 
را نداشته باشند. در صورتی که ترمامیتر   19- و نشانه های کووید

های لیزری موجود باشند، بهتر خواهد بود از آنها استفاده نموده و  
از  به صورت فوری درجه تب فرد را مشخص نمایید و همچنان 

فرد بپرسید که آیا نفس تنگی و یا سرفه دارد یا خیر. معموالً بهتر  
قبل از اینکه فرد داخل مرکز   19است درجه تب و عالیم کووید 

 گردد چک شود. 
 در صورت که خوب نیستید، در خانه بمانید:  ✓

o   کارمندان که مریض هستند را تشویق نمایید تا در خانه هایشان
حتی در صورتی که یک سرفه خشک یا تب اندک   بمانند، 

درجه یا بیشتر( دارند. افراد مریض نباید به وظیفه   37.3)

 حاضر شوند.  

 

 

 

 

 

 

o  و   از پالیسی های انعطاف پذیر رخصتی مریضی استفاده کنید
تا حد امکان پالیسی های حاضری را انعطاف پذیر بسازید  

 )مثال، کار از راه دور یا شیفت های کاری(. 

 داخل شدن به مراکز 
در قسمت ورودی مرکز یک پوستر نصب کنید تا پروتوکلی که باید   ✓

 توسط کارمندان و مراجعین عملی شود را نشان بدهد. 
در مورد پروتوکول های ورود به مرکز، در تطابق  به گارد ها باید   ✓

آموزش  با رهنمود های ادارات صحت عامه، و آپدیت های منظم 
 خاص داده شود. 

ها باید مطمئن شوند که هر کسی که داخل مرکز میشود از  گارد  ✓
 طرزالعمل پروتوکول به صورت محتاطانه پیروی می کنند: 

o :در صورت امکان، گارد ها    چک و بررسی عالیم و نشانه ها
قبل از   در هر بار وارد شدن( باید کارمندان و مراجعین را )

وارد شدن به مرکز، چک و بررسی نمایند تا عالیم و نشانه  
را نداشته باشند، از آنها باید بپرسد که آیا عالیم   19های کووید  

مانند تنگی نفس، تب یا سرفه دارند یا خیر. در   19کووید

صورتی که ترمامیتر های لیزری موجود  باشد، مناسبتر خواهد  
و درجه تب افراد به صورت فوری    بود که از آنها استفاده شده

 چک گردد. 
کارمندان و مراجعین که اندکترین عالیم را دارند و یا   ▪

درجه است نباید اجازه   38درجه تب آنها باالتر از 

ورود به مرکز داده شود و برایشان توصیه گردد تا در  
 مراکز صحی تحت مراقبت قرار بگیرند.

o :شستن دست ها با صابون، یا استفاده از ضد   شستن دست ها
عفونی کننده دستان، در دروازه برای تمام افرادی که وارد  
تأسیسات میشوند، و قبل از اینکه به چیزی دست می زنند،  

 اجباری است. 
o  :پوشیدن ماسک برای تمام کارمندان و   پوشیدن ماسک

مراجعین به مراکز اجباری است. در صورتی که کسی ماسک  
اشته باشد باید برایش فراهم گردد، یا هم اجازه ورود داده  ند

 نشود. 
o   هنگام آوردن تجهیزات، دوا یا هر چیز دیگر، اقالم را در یک

محل باز نمایید، و به صورت محتاطانه تمام بسته های باز شده  
را دفع نمایید، ساحه را پاک نموده، و دستان تان را با آب و  

 د. ثانیه بشویی  20صابون برای 

 پاک کاری  
با ادارات محلی دولتی صحت  در صورت امکان و حتی المقدور  ✓

تا به صورت منظم و با طرزالعمل های   نمایید هماهنگی عامه 
 حرفه ای مراکز ضد عفونی گردند. 

در مورد طرزالعمل های پاک کاری، در  به افراد صفا کار باید  ✓
معلومات  تطابق با رهنمود های ادارات صحت عامه، و آپدیت کردن  

 آموزش خاص داده شود. به صورت منظم 
تمام اتاق ها و ساحات عامه باید به صورت روزمره هوا   تهویه: ✓

 داده شوند. مرکز را تا حد امکان تهویه نمایید.
صفاکاران باید هنگام پاک کاری و ضد   محافظت برای صفاکاران:  ✓

عفونی کردن سطوح، دستکش های یکبار مصرف بپوشند. دستکش  
اید بعد از هر بار پاک کاری دفع گردند. در صورتی که دستکش  ها ب 

های چندبار مصرف استفاده میکنید، این دستکش ها باید مختص به  
  19کار پاک کاری و ضد عفونی سازی سطوح در مقابل کووید 

نمایید و به اهداف دیگر استفاده نشود. از باالپوش های دارای استین 
رت، و بوت های بلند یا بوت های  های دراز، عینک یا محافظ صو

 که انگشتان شان پوشیده است استفاده نمایید.
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سطوح و اجسامی که به صورت متواتر لمس می شوند، مخصوصاً   ✓
در ساحات عامه، را چندین بار در روز و حد اقل روز دو بار با  

مواد شوینده و ضد عفونی کننده پاک کاری و ضد  استفاده از 
این سطوح می تواند شامل اجسام/ سطوحِ باشند که   نمایید.عفونی 

معموالً روزانه پاک نمیشوند )مانند میز های عادی، میز های  
دفتری، تیلیفون ها، دستگیره های دروازه، سویچ های چراغ،  
دستگیره ها، دستگیره های دستشوی، باالی کونتر ها، تشناب ها،  

 صفه ها، و موبایل ها(.   دستگیره های تشناب، تجهیزات استراحت،
سطوح که چرک آن دیده میشود باید در اول با استفاده   پاک کاری: ✓

از مواد شوینده )آنهایکه به صورت تجارتی یافت میشوند یا هم آب  
و صابون( بشویید، و بعد از آن باالی آن مواد ضد عفونی اضافه  

ها  کنید تا ویروس ها از بین بروند. پاک کاری به تنهایی ویروس 
 را از بین نمی برد. 

صفاکار ها می توانند از تنها از محلول رقیق   ضد عفونی کردن:  ✓
% برای ضد عفونی کردن محیط شان استفاده  5ماده سفید کننده 

گیالس آب بریزید. بعد   9نمایند. یک گیالس مادۀ سفید کننده را در  

دقیقه با سطح در   10از اینکه این محلول را گذاشتید تا به مدت 

ماس باشد، می توایند آنرا با استفاده از آب پاک بشویید. برای ضد  ت 
عفونی کردن استفاده از دیتول توصیه نمیشود. همچنان می توانید  

 % الکول دارند، استفاده نمایید. 70از محلول های که بیشتر از  

o   برای سطوح نرم )دارای تخلخل( مانند فرش ها، قالین ها، و
ی های قابل دید را در صورت  پارچه های تزئینی، آلودگ

موجودیت، دور کنید و آنرا با استفاده از پاک کننده های  
مناسب که برای استفاده در این سطوح ها ساخته شده اند،  
پاک کنید. صابون/مواد شوینده و آب می توانند در صورتی  

ثانیه استفاده شوند پاک کنند، بعداً   20که برای مدت بیشتر از  

%  70کردن از محلول های که بیشتر از برای ضد عفونی 

 الکول دارند استفاده نمایید. 
o  ًدر صورتی که استفاده از مادۀ سفید کننده مناسب نباشد، مثال

باالی تیلیفون، تجهیزات ریموت کنترول، دستگیره های  
% می توانید  70الکول دروازه، دکمه های لفت، وغیره از 

 . استفاده کنید
کارمندان باید تجهیزات مشترک را چندین بار   تجهیزات مشترک:  ✓

در یک روز و بر اساس دفعات استفاده از این تجهیزات )مانند  
 مخابره ها، اسلحه ها، کلید ها، زوالنه ها( پاک کاری نمایند. 

تمام سطوح تشناب های مشترک باید چندین بار در روز   تشناب: ✓
ستشوی،  پاک کاری و ضد عفونی شوند، مخصوصاً سیت کمود، د

 دوله ها، دستگیره های دروازه. نل، سطل ها، 

   حاالت اضطرار پالنگذاری 
یک تعداد کارمندان را اختصاص داده و برای هر   19برای کووید   ✓

باید زمان علیحده برای کارمندان    ین کنید:یمرکز یک فوکل پاینت تع
به شمول کارمندان کلیدی مراکز اختصاص دهید تا معلومات های  
مرتبط را شریک ساخته و پالن های مراکز را بازنگری نمایند و  
با کارمندان صحت عامه محلی هماهنگی کنند تا برای محافظت از  

ووید  کارمندان و قربانیان خشونت کمک کرده باشند. فوکل پاینت ک
باید تخصیص یافته و مسؤل بررسی معلومات صحت عامه و   19

بررسی اوضاع در داخل مرکز باشد. وظیفه فوکل پاینت این است  
تا به صورت منظم با ادارات محلی صحت عامه هماهنگی نموده و  
آخرین انکشافات و رهنمود های موجود را آپدیت نگهدارد. بسیار  

اساس معلومات صورت گرفته  ضروری است که پالنگذاری ها بر  
و واکنش مناسب به پیشرفت سریع اوضاع نشان داده شود و نتایج 

 برامده از این اوضاع تنظیم گردد. 
ضرور است تا مرکز با مقامات محلی و محافظت اطفال ارتباطات   ✓

قبلی ایجاد نماید تا تسهیالت صحی و سایت های بدیل مراقبت های  
عین را به آنها راجع ساخته و به  صحی را شناسایی نماید تا مراج

آنها اذغان نمایند که در کجا می توانند مراقبت های صحی دریافت  
 نمایند. 

هستند را   19کارمندانی که در معرض ریسک بلند ابتال به کووید  ✓

)کسانی که سن بلند دارند یا دارای مشکالت صحی  شناسایی نمایید  
ای آن ها مد نظر گرفته  دیگر هستند( تا مطمئن شوید که نیازمندی ه

شده است. افرادی که در معرض بلند ریسک قرار دارند می تواند  
شامل افراد مسن و یا افراد در هر رده سنی باشند که دارای  
مشکالت صحی جدی به شمول امراض شش، امراض قلبی، و شکر  

 هستند.
باالی   برای تغییرات آنی، به شمول قرنطین ها پالن طرح نمایید.  ✓

ردن از راه دور پالن طرح نمایید قسمی که کارمندان تمام  کار ک
مواد مورد نیاز را داشته باشند و به کارمندان آموزش داده شود که  
چگونه از راه دور کار کنند، مصؤنیت و محرمیت را برای  
کارمندان و مراجعین در نظر بگیرید. این کار شامل تهیه خدمات  

لومات حساس بطور مصون،  مصؤن از راه دور و ذخیره نمودن مع
را در زیر در مورد    7بخش  در مورد اطالعات مستفدین می شود )

 (. خدمات مصؤن از راه دور ببینید
با استفاده از یک پروسه مشابه به پروسه ای کارمندان که در جریان   ✓

غیر حاضری های کارمندان و رضاکاران  رخصتی ها کار می کنند،  
 را پالن نمایید. 

o ی های بیشتر که بر اثر مریضی کارمندان یا  برای غیر حاضر
مریضی اعضای خانواده کارمندان ایجاد می شود و ضرورت  
میشود تا کارمند قرنطین گردد، پالن های حاالت اضرار ایجاد  
نمایید؛ پالیسی های انعطاف پذیر را برای حاضری و رخصتی  

 های مریضی کارمندان ایجاد نمایید.  
o  سی وظیفوی را شناسایی نموده و با  فعالیت ها و بست های اسا

آموزش دادن اعضای دیگر کارمندان، بیشتر ساختن ساعات  
کاری، یا استخدام نمودن کارمندان مؤقتی، یک راه بدیل را  

 پالنگذاری نمایید. 
)مؤقتی  آماده نمایید  بعضی از محالت رابسته نمودن احتمالی  ✓

اهایکه  یا دراز مدت(. ممکن است ضرورت شود تا بعضی از ج
شما در آن ارائه خدمات می کنید را ببندید. این کار ممکن است  
مؤقتی بوده یا هم برای یک مدت نامعلوم انجام شود. در این حالت  
شما نیاز خواهید داشت تا مانند خروج از برنامه، عمل نمایید.  

 سواالت ذیل را مدنظر بگیرید:  
o  اید برای  آیا پرداخت های فوق العاده وجود دارد که شما ب

 جای بپردازید؟ 
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o   آیا همه اجناس می تواند آنجا به صورت مصؤن گذاشته
 شود، یا نیاز است که بیرون کشیده شوند؟ 

o   آیا در جریان که آنجا بسته است کسی به هر دلیلی، به آنها
 دسترسی خواهد داشت؟ 

o   آیا در بسته کردن آنجا کدام ریسک موجود است؟ چگونه
 دهید؟ این ریسک ها را کاهش می 

تفتیش روش های پیشگیرانه و کاهش دهنده را بصورت هفته   ✓
و در مورد نتایج به دست آمده به کارمندان فیدبک    وار انجام دهید

 بدهید. 

 3ماسک روی 
برای تقلیل دادن خطر سرایت ویروس، الزم است تا در داخل   ✓

مراکز هم کارمندان و هم مراجعین، با در نظر داشت پیشگیری  
 های که در پایین آمده است، ماسک بپوشند.  

ماسک ها محافظت کامل را در مقابل ویروس ایجاد نمی کند و باید  ✓
 همیشه فاصله فزیکی مراعات گردد.  

یا پوشیدن آن باید از رهنمود های مناسب به  حین ساختن ماسک و  ✓
 کار گرفته شود.  

در صورتی که ماسک صورت موجود نباشد، استفاده از پوشش   ✓
های ساده تکه ای می تواند شیوع ویروس را کندتر کند و به آن  
عده مردم که ممکن است ویروس داشته باشند ولی ندانند کمک می  

 ل نسازند.  کند تا به دیگران این ویروس را منتق
توصیه می گردد تا پوشش های تکه ای صورت توسط کارمندان   ✓

 حتی در خارج از مراکز در ساحات عامه نیز پوشیده شود. 

 ارجاعات 
که کدام    19نزدیک ترین تسهیالت صحی/ شفاخانه ها برای کووید   ✓

را تشخیص دهید و با آنها به تماس شوید تا تمام معلومات به   ها اند
و تنظیمات راجع ساختن افراد را به آن تسهیالت  شما داده شود 

 صحی یا مراکز قرنطینه درست نمایید. 
افراد را آپدیت نموده و خدمات موجود    ارجاعالزم است تا محل  ✓

چه در سطح محلی یا هم از راه دور )از طریق   آن را لست نمایید 
تیلیفون( تا مطمئن شوید که تمام خدمات هنوز هم باز بوده و در  

خدمات ارائه می گردد. در صورت    19صورت بروز واقعه کووید  

امکان، شماره های تیلیفون افراد کلیدی را با خود نگهدارید و این  
 شماره ها را هر هفته آپدیت کنید. 

o ارائه کنندگان خدمات صحی و نهاد ها هماهنگی نمایید   با سایر
تا مطمئن شوید که جاها، مراکز صحی و ادارات تنفیذ قانون به  

 صورت مصؤن و هماهنگ شده موجود اند. 
با استفاده از خدمات تیلیفونی، به سایر ارائه کنندگان خدمات   ✓

در صورتی که شما شیف های کاری برای    دسترسی داشته باشید: 
افراد کلیدی که خدمات مختلف ارائه می کنند را ایجاد کرده اید، به  
مراجعین تان لست شماره های تیلیفون ایجاد نمایید تا به صورت  
مصؤن و به صورت محرم به این کارمندان برای به دست آوردن  

گر به تماس  خدمات به تماس شوند یا در صورت نیاز به افراد دی 
گردند. این کار میتواند توسط داشتن یک تیلیفون در یک اتاق  
جداگانه با لست شماره های تماس عملی گردد. مطمئن شوید تا بعد  
از استفاده مراجعین از اتاق و تیلیفون، اتاق و تیلیفون را ضد عفونی  

 (. را در مورد ارائه خدمات از راه دور، ببینید 7بخش  نمایید. )

: مراجعین و معلومات که باید با این مراجعین شریک  2بخش  

 ساخته شود 
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مشکالت روانی را در داخل   19در وسط این بحران، قربانیان خشونت بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت و حمایت دارند. پاندمی کووید 

یشتر می سازد و خشونت های که زنان و دختران متقبل می شوند را نیز افزایش میدهد. ضرور است تا ارائه کنندگان خدمات  خانواده ها ب 
معلومات   19موجود باشند و به مشکالت و نگرانی های که قربانیان بیان می کنند گوش بدهند و آنها را حمایت کنند و همچنان در مورد کووید 

ت خاص را برای دسترسی و کمک های اساسی برای زنان و دختران ایجاد می کنند. این مراکز خدمات اساسی را برای  بدهند. این مراکز فرص 
ام قربانیان خشونت ارائه می نمایند. برای فعالً، فعالیت های گروپی باید ایجاد نگردد، و ارائه خدمات به شکل یک به یک با درنظر داشت تم

 ه شود. مراکز باید قسمی ساخته شوند که فضای خصوصی تر برای مالقات یک به یک فراهم گردد. روش های پیشگیرانه ترجیح داد
 

 محور تدارک دیده شود:  -الزم است تا تمام خدمات با در نظر داشت روش قربانی
 از خصوصی بودن و محرم بودن اطمینان حاصل نمایید؛ ✓
 هیچگونه تبعیض قایل نشوید؛با قربانی با عزت و احترام رفتار نمایید و  ✓

به قربانیان معلومات ارائه کنید، و به حق این قربانیان در خصوص تصمیم گیری در مورد آزمایش، رفتار و اقدامات قانونی پیرامون خشونت  
 احترام داشته باشید.  علیه زن
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پیشامد با مراجعین 
کارمندان قبل و بعد از جلسات/ فعالیت  مطمئن شوید که مراجعین و   ✓

 ها دستان شان را می شویند. 
قبل از باز دید با مراجعین، در جریان و بعد از آن اتاق را هوا   ✓

 بدهید. 
)چوکی/  قبل و بعد از هر یک از مراجعین اتاق را ضدعفونی نمایید   ✓

 میز کاری/ دستگیره دروازه/ قلم/ وغیره( 
 باز کنید. دروازه ره برای مراجعین تان  ✓
مانند احوال پرسی  از دست دادن و یا هر شکل دیگِر تماس فزیکی   ✓

و تماس فزیکی نمودن با یک قربانی برای نشان دادن همدردی  
 . جلوگیری نمایید 

برای قربانیان از خشونت روش های صحی را که به کار گرفته   ✓
به قربانیان اطمینان   اید توضیح بدهید و دلیل آن را بازگو کنید. 

ید که شما این کار ها را به منظور مصؤنیت و صحت آنها انجام  بده
 داده اید.  

دسترسی زنان و دختران به دانش و مهارت ها و سایر  
 خدمات را ساده تر نمایید 

به چیزهایکه مراجعین تان به شما می گویند گوش فرا دهید و پیام   ✓
را برایشان بگویید. در مورد   19های اساسی در مورد کووید 

و عالیم آن به تمام مراجعین تان معلومات داده و   19کووید 

مراجعین ممکن است افسردگی داشته باشند و در   توضیحات دهید. 
سواالتی بپرسند، ضرور است تا به آنها معلومات   19مورد کووید  

 قابل اعتماد بدهید.  
o  عالیم و روش های پیشگیری آن  19در مورد کووید ،

از منابع مؤثق، به شمول ادارات  معلومات تازه و آپدیت، 
دولتی، محلی صحی و منابع سازمان صحی جهان ارائه کنید  

که در باال آمده است را برای معلومات   19بخش کووید )

 (. بیشتر ببینید
o   به چیزهای که زنان و دختران می گویند گوش بدهید و از

چه چیزهایی را می دانند،    19آنها بپرسید که در مورد کووید  

ینکه در این باره چه نگرانی ها و تشویش ها دارند و  و ا
پیشنهادات آنها را بگیرید بخاطر اینکه چگونه واکنش های  

 شما بهتر شوند.  
o  با احتیاط به نگرانی ها، سواالت، پیشنهادات، و همچنان اینکه

 چگونه با آنها بهتر می توانید کار کنید، گوش بدهید.  
o یجاد کنید به آنها مشورت های  برای اینکه اعتماد و اطمینان ا

 منظم ارائه کنید.  
o   در صورتی که ساعات باز شدن تسهیالت و خدمات موجود

تغییر نمایند، یک ورق معلوماتی در ورودی مرکز بگذارید  
 و به تمام مراجعین در مورد این اوراق آگاهی بدهید.  

به اطفال    معلومات تان را بر اساس سن مراجعین تان ارائه نمایید: ✓
 معلومات مورد عالقه اطفال بدهید:  

o   آشنایی مختصر در مورد حاالت فعلی پاندمی. این بخش  یک
باید حد اقل معلومات را در مورد موضوع ارائه کند تا باعث  
نگرانی اطفال نشده و باعث نشود تا اطفال تحت تاثیر روانی  

دیدار   قرار گیرند. اما، شاگردان نیاز دارند تا بفهمند که چرا 
آنها با مادران شان، فعالیت های بیرون از خانه، و همچنان  

   حاضری شان در مکتب مؤقتاً متوقف شده است.
o   یک آموزش در مورد شستن دست ها، لوازم تنفسی، فاصله

دهی فزیکی در جریان این مدت زمان و همچنان شناسایی  
باید داده شود. در صورت که احساس   19عالیم کووید 

کردند )مثالً سرفه می کردند، تب داشتند، و یا   مریضی می
 نفس تنگی داشتند( باید به کارمندان اطالع بدهند.  

o  به اطفال  19منابع برای توضیح دادن کووید 

در مورد خدمات موجود در محل و از راه دور به متضرر معلومات   ✓
   بدهید تا جوابگوی نیازمندی هایشان باشد:

o دهید که ممکن است در تعداد   به مراجعین و مستفدین اطالع
 از خدمات/ و یا مراجع بنا بر حالت پیش آمده تأخیر شود. 

o   به مراجعین همچنان اطمینان بدهید که خدمات حمایوی هنوز
هم تا یک حِد موجود است، با وجود اینکه ممکن است شیوه  
ارائه خدمات تغییر کرده باشد، و اینکه آنها خود را تنها 

 احساس نکنند.  
o   هر نوع معلومات مرتبط مانند تغییر در خدمات، شماره های

ارائه کنندگان خدمات   حاالت اضطرار، و اینکه چگونه به
رسیدگی شود را در صورت آوردن هر نوع تغییرات، شریک  

 سازید. 
افزایش یابد   19در مورد کووید در مورد خطراِت که ممکن است  ✓

و اینکه کدام   یا جدیداً ایجاد شود با زنان و دختران مشوره کنید
موانع دیگر ممکن است یکجا با آن بروز نماید را نیز ابالغ کنید.  

را برای رهنمایی در مورد پالنگذاری های مصؤنیت   3بخش 

 ببینید. 
اگر بنا بر عدم    در حاالت نیاز آنها را به مراجع دیگر راجع سازید.  ✓

موجودیت کارمندان و موانع، خدمات مورد نیاز به مراجعین و  
دین به صورت رو در رو موجود نباشد، به مراجعین فضای  مستف

مصؤن و شماره تیلیفون فراهم نمایید تا برای به دست آوردن خدمات  
 و اطمینان کامل به آن زنگ بزنند.

این کارمندان ممکن است همکارانی باشند که بنا بر محدودیت تعداد   ✓
است  کارمندان در سایت موجود نباشند یا سایر خدمات که ممکن 

از طریق تیلیفون قابل دسترس باشند. خدمات اساسی شامل کمک  
که در زیر آمده    4بخش  های روانی و پالنگذاری مصؤنیت میشود )

 (. است را در مورد پالنگذاری مصؤنیت ببینید 
بر اساس اجازه مستفدین، آنها می توانند به خدمات کمک های   ✓

یشان خدمات  روانی که در محالت موجود است راجع شوند تا برا
 کمک های روانی داده شود. 

 پالنگذاری مصؤنیت  – 3بخش 

در حاالت بحران، پالنگذاری مصؤنیت به صورت خاص مهم می باشد. پالن مصؤنیت عبارت از یک پالن شخصی، عملی میباشد که شامل راه  
ه ترک رابطه، یا بعد از اینکه قربانی خشونت رابطه را رها می کند، مصؤن بماند. های میشود که علیرغم بودن در یک رابطه، پالن گرفتن ب 

مهم است تا پالنگذاری مصؤنیت را اولویت بندی نموده و به صورت منظم مراجعین که به صورت خاص در معرض آسیب پذیری قرار دارند، 
 پیگیری شوند.  
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کنید تا برای مسئولیت ها آماده شوند. اطمینان  مراجعین تان را کمک   ✓
حاصل کنید که یک پالن واقع گرایانه و عملی مصؤنیت به  
مستفدین/مراجعین تان دارید. به آنها کمک کنید تا در وضعیت های  
بحرانی، حس کنترول داشته باشند. موارد و روش های کلیدی که  

 باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: 
o ای مصؤن دارند که نیاز نداشته باشند با عامل  آیا آنها ج

 خشونت یکجا باشند؟ 
o   اگر جواب منفی است، آیا کدام اقداماتی موجود است که کمک

کند تا آسیب ها در داخل خانه تقلیل داده شوند؟ بطور مثال،  
راه های که به صورت مصؤن در داخل خانه به کمک  

وان از آن  دسترسی حاصل کنند، شناسایی یک همسایه که بت 
کمک جست، پالن کردن یک راه اضطراری برای فرار از  

 خطر، بودن در خانه ایکه افراد دیگر نیز در آنجا است.  
o   به آنها شماره های تیلیفون افراد ارائه کننده خدمات، شماره

های حاالت اضطرار، یا سایر افراد کمک کننده را بدهید تا  
گر آنها تیلیفون  آنرا به صورت مصؤن با خود نگهدارند. ا

داشته باشند، می توانند این شماره ها را با یک نام مستعار  
ثبت کنند، یا می توانید کارت های کوچک را پرنت کنید که  
بتوانند آن را پنهان کنند و نگویند که این شماره ها مربوط به  

 خدمات مبارزه با خشونت است. 

o  واهند  آنی که آنها بتوانند بصورت مصؤن کمک بخ راه های
 و به کمک دسترسی پیدا کنند.

o   راه های که آنها بتوانند با همسایه هایشان پالن کنند و در
 صورت کمک ضرورت داشتند به آن متوسل شوند. 

در صورت که تکرار قرنطینه در آینده ممکن باشد، پالن های  ✓
 مصؤنیت آنها را نیز شامل بسازید.  

خشونت شامل بسازید که می  پالن های مصؤنیت را برای قربانیان   ✓
بروند  تا تست یا   19خواهند به شفاخانه یا مراکز قرنطینه کووید 

 معالجه شوند. 
پالن های مصؤنیت را برای قربانیان خشونت شامل بسازید که در   ✓

 یک مرحله ای به قرنطینه برده شوند.  
اطمینان حاصل کنید که به قربانیان واقع در معرض خشونت شماره   ✓

فون، شماره های موبایل مشورت دهنده گان، مدیران پرونده  های تیلی 
و شماره های اضطراری که بتوانند خدمات از راه دور ارائه نمایند  
 و شماره هر کسی که در محل بتواند به آنها پناه بدهد فراهم گردد. 

و نوشته ها    به آنها یاد بدهید که چگونه تماس های تیلیفونی، پیام ها ✓
را از موبایل پاک کنند.  

بخش چهارم: رهنمود شیر دهی به اطفال در جریان مرض  

 5,4همه گیر ویروس کرون 

شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای اطفال میباشد. شیر مادر چانس   ✓

حیات مادران را بیشتر ساخته و برای نوزادان و اطفال فوائد  

حیاتی صحی و رشدی بدنی را فراهم میسازد. شیر مادر پاک و  

آنتی بادی های میباشد که در مبارزه با  مصئون بوده و دارای 

 سریع اطفال کمک مینماید.   امراض مختلف در اطفال و صحتیابی

ماهگی نوزادان  باید ترغیب شود،   6شیر دهی مخصوصاً تا  ✓

بدون دادن آب، مایعات دیگر، و غذا به اطفال. زمانیکه کودک به  

ماگی میرسد، مادران میتوانند غذا های الزم، خوب و مکمل   6

برای کودکان شان بدهند. این در حالیست که باید شیر دهی مادر  

از   یب ی متنوع با ترک ییغذا می رژ ک ی سال ادامه داده شود.  2تا 

  یها  وهی م ا،ی ها )لوب  نی دانه ها و پروت  نی و همچن  جات ی و سبز وهی م

  تی تخم مرغ( به تقو ،یخشک، دانه ها، گوشت، مرغ ، ماه

  کی با برگ سبز تار جات ی سبز .کندی کودکان کمک م یدفاع ستمی س

  ی زرد به خصوص برا /یبا رنگ نارنج جات ی ها و سبز وهی و م

 خوب هستند.   یدفاع ستمی س

  ی صح  لی کودک به دال هی تغذ یبشقاب / قاشق جداگانه برا کی از  ✓

 . دی استفاده کن  یو سنجش خوردن کودک به اندازه کاف

امر   نی ا رای ز د،ی و صحبت کن   یبا کودک باز  هی در هنگام تغذ ✓

 است.  ضروری رشد کودک   یبرا

مبتال به   مادرِ  چی مادر ه  ر ی هنوز در ش کرونافعال  روس ی و ✓

COVID-19 مادر مشکوک مشاهده   ای شده به مرض و  دیی تا

وجود   ی ردهیقطع ش ا ی یری جلوگ یبرا یل ی، دلبناءً نشده است. 

   از هم جدا شوند.  د یندارد و مادر و نوزاد نبا

 
 (، پرسش های تکراری: شیردهی و ویروس کرونا برای کارمندان صحی. 2020سازمان صحی جهان )  4
  (. ریاست تغذیهء والیتی، یادداشت رهنمودی تخنیکی تغذیه در جریان ویروس کرونا، افغانستان.  2020یونسیف ) 5

با مادر آلوده   ک ی به نوزاد، تماس نزد روسی ابتال به و ی خطر اصل ✓

 . است گری فرد آلوده د ای 

  ویروس کرونا یابتال نیی معرض خطر پانوزادان و اطفال در  ✓

بدون اعراض را تجربه   ای  فی خف  می آنها فقط عال شتری هستند و ب 

 . کرده اند

مبتال شده  از جمله در قبال اشخاص مشکوک  رانه،ی شگی اقدامات پ  ✓

  نی است. ا یمحافظت کودک الزم یدر خانواده، برا  روس ی و به

سطوح، شستن دستها،    یو ضد عفون  ی ک کارپا اقدامات شامل 

سرفه کردن    ای و آداب عطسه   ،یکیمراعات کردن فاصله فز 

       . باشد یم

در   ردهی مادران ش ی برا لی ذ یصح ی ها هی نموده توص یعمل ✓

 است:  ی ضرور ویروس کرونا ری همه گ یماری ب  انی جر

o قبل از لمس   ا ی و  دیی دستها را مکرراً با آب و صابون بشو

دادن غذا به طفل،   ای غذا و  ی  هی قبل از ته ای کردن کودک و 

 .دی الکل باشد استفاده کن  ی کننده دست که دارا  ی از ضدعفون 

o غذا را با صابون و آب گرم پاک   یآماده ساز  ل ی جاها و وسا

 . دیی با آب گرم بشو ه ی ثان  15 ی ال 10و بعداً بمدت  دی کن 

o ا ی و  د ی و مراقبت از طفل ماسک بپوش  ری در حال دادن ش  

به ویروس   نوزاد یتا از ابتال دی را بپوشان خویش صورت  

بعد از اقدامات   دی امر با نی . اردی صورت گ  یر ی جلوگ کرونا

در  و دور انداختن ماسک )که  دنی مناسب مثل پوش یاطی احت 

امکان   نی اگر ا ی. حت ردی ذکر شده( صورت گ ماسک بخش 

 . ابدی ادامه  دی اب  یردهی نباشد، ش ری پذ
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دادن   ری قادر به ش یضی مختلف مثل مر لی اگر مادر بنا بر دال ✓

با استفاده از ظروف و دستان پاک هنوز هم   تواندی مادر م ست،ی ن 

تواند   یم ر ی اهدا کننده ش کی از   ای بدهد و  کشیده و را  خود ری ش

 .دی استفاده نما

o   از گیالس و دستان پاک برای شیر دهی کودک برای گرفتن

 شیر استفاده نماید.  

  ری اهدا کننده، ش ری ش ای  رمادری ش دنی در صورت عدم امکان کش ✓

راه حل مورد استفاده   نی با فرمول خوب به عنوان آخر یتجارت 

طبق   دی صورت نوزادان با نی . در اتواندی قرار گرفته م

داده   ری نوشته شده است ش ری ش  یبسته بند یدستورالعمل که رو 

 شوند. 

o به کودک، دست ها   ری و دادن ش یتجارت  ری ش هی در هنگام ته

 .دی پوشش صورت استفاده کن  ای و از ماسک  دیی را بشو

o عی را پاک و با ما زاتی کردن تمام تجه یضد عفون  یبرا 

 .  دی بجوشان  ا ی شسته و  ییظرف شو

o  ساعت غذا خورده   1  انی ه که کودک در جربه انداز فقط

 . دی آماده کن  ری ش شی برا تواند،ی م

با استفاده از ظرف/چوشک که پاک و   رخوار ی کودک ش یبرا ✓

از سالمت   دی هستند با ض ی که مر ی. مادران دی ده ری ش شده   جوشانده

و در مواقع   ده ی را کش ری کنند تا ش تی خود حما ی عموم هی و تغذ

 کنند.  یردهی ش یکاف

 

 

 19: در صورتی که یکی از مراجعین عالیم از کووید  5بخش  

 را نشان دهد چه باید کرد؟ 

هر یک از مراجعین که عالیم سرفه، تب، و کوتاهی نفس را بروز   ✓
 داشته باشد.   19بدهد ممکن است کووید  

است، و   19به آنها بگویید که عالیم آنها نشان دهنده داشتن کوود  ✓

اینکه شما به مراکز صحی اطالع می دهید. بر اساس رهنمایی های  
ا از بقیه  که مراکز صحی می کنند، ممکن است آنها خودشان ر

مردم دور نگهدارند، در خانه باشند یا هم به یکی از مراکز صحی  
برده شوند تا آزمایش شده و مراقبت های مناسب برایشان در نظر  
گرفته شوند. در عین زمان، اگر آنها ماسک نپوشیده باشند، به آنها  

 یک ماسک بدهید تا فوراً بپوشند.  

ری است اما اکثریت  یک مرض سا 19به آنها بگوید که کووید  ✓

کسانیکه مبتال میشوند بدون اینکه مداخالت طبی نیاز داشته باشند  
بهبود میابند. اما مهم است که مصؤن باشند و از دیگران تجرید  
شوند، چه در خانه یا هم چه در مراکز مراقبت های صحی هر  
 قسمی که داکتران صالح ببینند تا اینکه دوباره صحت یاب شوند.  

مراجعین تان هر نوع سوال که در ذهن دارند از شما   بگذارید ✓
 بپرسند و شما توضیح بدهید.  

به آنها معلومات واضع تنها مبتنی بر توصیه های صحی دولتی   ✓
ارائه نمایید. اگر شما پاسخ یکی از سوال ها را نمی دانستید به آنها  

  تصویر: یونسیف، افغانستان
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بگویید که شما پاسخ آن را برایشان خواهید داد، و برایشان اطالع  
 خواهید داد.  

در صورتی که ادارات صحی به مراجعین تان توصیه کنند که خود   ✓
را در خانه قرنطین نمایند، مطمئن شوید که یک جای مناسب برای  

را    3بخش  بودوباش دارند، و به آنها توصیه های مصؤنیت بدهید )

 ببینید(.  در مورد پالنگذاری مصؤنیت 
در صورتی که مراجعین تان بخواهند تا به یک دوست قابل   ✓

اعتمادش یا هم به اعضای خانواده اش زنگ بزند، برایش کمک  
 کنید. 

مطمئن شوید که مراجعین تان قبل از اینکه خود را قرنطین کند   ✓
مشوره های درست را دریافت می کند یا هم به مراکز قرنطینه یا  

 مراکز مراقبت های صحی فرستاده میشود.  

به مراجعین تان شماره های تیلیفون کارمندان پرونده، شماره های   ✓
فراهم نمایید تا  اضطراری، یا سایر ارائه کنندگان خدمات کمکی را

آن را به صورت مصؤن نزد خود نگهدارند. اگر آنها موبایل دارند،  
   این شماره ها را تحت نام های مستعار ثبت نمایند.

در صورت امکان، و با اجازه مراجعین تان، وضعیت آنها را از   ✓
طریق خود شان و یا هم از طریق مراکز مراقبت های صحی یا  

ایید، بدون اینکه به کسی چیزی بگویید  مراکز قرنطینه پیگیری نم
 که اینها قربانیان خشونت علیه زنان هستند.

بعد از اینکه مراجعین از نزد شما مرخص شدند، اتاق و تمام مرکز   ✓
را به صورت کامل ضد عفونی نمایید. تمام سطوح را طبق توصیه  

 آمده پاک نمایید. 1بخش  در  بخش پاک کاریهای که در باال در 

را   19: در صورتی که یکی از کارمندان عالیم کووید  6بخش  

 بروز دهد چی باید کرد؟ 

در صورت امکان، کارمندان قبل از اینکه وارد مرکز شوند باید از   ✓
بخش رفت و آمد به  چک گردند ) 19-بابت تب و عالیم کووید 

 (. بینید مراکز را 
به کارمندان باید توصیه شود تا در صورت بروز تب، سرمه یا   ✓

عالیم التهابی شدن طرق تنفسی اگر در محل باشند، باید فوراً به  
سوپروایزر خود اطالع بدهند. اگر ماسک به صورت شان نداشتند  
فوراً ماسک بپوشند، محل کاری را ترک گفته، خود را در خانه  

 به مراقبت های طبی متوسل شوند.   قرنطین نمایند و فوراً 

به صورت کامل پاک   بخش پاک کاریمرکز را طبق توصیه های   ✓
کاری و ضد عفونی نمایید. توصیه میشود که با ادارات دولتی  
صحت عامه هماهنگی نمایید تا طرزالعمل های ضد عفونی سازی  

 مسلکی برای تمام مرکز در نظر گرفته شود. 
مل ضد عفونی گردید، فعالیت های  زمانی که مرکز به صورت کا ✓

 عادی را می توانید از سر بگیرید.  
کارمندان که با فرد مشکوک در ارتباط نزدیک قرار داشت باید   ✓

 عالیم و نشانه ها را به صورت روزمره در خود چک نماید.  

 : ارائه خدمات مصؤن از راه دور7بخش 

ارائه خدمات از راه دور به صورت خاص در یک کشوری که دسترسی زنان به موبایل و انترنت محدود است، چالش زا است. این موضوع به  
یا هیچ صورت خاص در شرایط قرنطین صدق می کند، چون مراجعین با عاملین خشونت در یک جا قید هستند و فرصت های محدود داشته و 

فرصت برایشان میسر نمیشود تا از این عاملین خشونت دور باشند، و متوسل به طلب کمک و حمایت شوند. این معضل محدودیت های جدید را  
 برای زنان و دختران در امر رسیدن به خدمات اساسی ایجاد می کند. 

  مصؤنیت و محرمیت عالوه بر آن، اتکای روز افزون به استفاده از موبایل، انترنت، خدمات ایمیل یک تعداد تشویش ها و ابهامات را در رابطه به  
ر  مصؤنیت هایجاد می کند. هنگام کار کردن از راه دور و تماس گرفتن و ارائه خدمات به قربانیان خشونت از طریق تیلیون، بسیار مهم است تا  

در نظر نگرفتن روش های قاطع برای حفظ محرمیت و مصؤنیت می تواند مراجعین را در  در نظر گرفته شوند.    دو طرف کارمندان و مراجعین
 خطر قرار بدهند. 

به تمام کارمندان باید تجهیزات کار کردن از راه دور به صورت   ✓
موبایل، گوشکی، لپتاپ.   موبایل، کریدت کارت مصؤن داده شود: 

به کارمندان موبایل ها و سیم کارت های خاص صرف برای ارائه  
   کردن خدمات کمکی در نظر گرفته شود.

پروتوکول های جدید مدیریت پرونده را به صورت سریع و واضح   ✓
اگر شما به کمک از راه دور متوسل شوید،    با کارمندان ایجاد کنید.

 فت؟  این کار چگونه پیش خواهد ر
در مورد ارائه خدمات و استفاده از تکنالوژی های روز برای انجام   ✓

این کار، از راه دور به کارمندان آموزش های سریع/ مهارت  
الزم است تا مصؤنیت کارمندان و مراجعین در    سازی انجام دهید. 

جریان این آموزش در نظر گرفته شود و یک پالن و تریننگ  

مناسب مبتنی بر نیاز های خاص هر یک از کارمندان باید ایجاد  
 گردد. 

   چگونگی نظارت از راه دور را در نظر بگیرید. ✓
o   این کار شامل نظارت فرد از راه دور و فرد با فرد یا نظارت

های گروپی از طریق راه های آنالین و یا موبایل میشود. به  
یاد داشته باشید که نظارت و ارائه خدمات کمکی با هم یکی  

 نیستند. 
o   بهبودی کلی، صحت، و مدیریت دسترسی کارمندان یکی از

 اولویت های اساسی می باشد. 
مصؤنیت زنگ زدن و پاسخ دادن به زنگ های کارمندان و   ✓

خطر این وجود دارد که گفتگوی   نظر بگیرید.مراجعین را مد 
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کارمندان و مستفدین از طرف شخص دیگری شنیده شود و  
 محرمیت از بین برود.  

کارمندان ممکن بتوانند از طریق  مدیریت پرونده از طریق موبایل.   ✓
موبایل خدمات ارائه نمایند. در این صورت، موارد ذیل باید در  

 نظر گرفته شوند:  
o :سیم کارت جدا و موبایل به کارمندان پرونده به  یک    تجهیزات

صورت خاص به منظور ارائه خدمات کمکی در نظر گرفته  
 شود. 

o  :اگر نگهداشتن موبایل های چارجی یک چالش  منابع برقی
باشد، بانک های چارج یا چارجر های آفتابی باید فراهم کرده  

 شود.  
o  :خدمات   ارائه کنندگانجمع آوری اطالعات و ذخیره کردن آن

باید از ذخیره کردن فورم های کاغذی در خانه یا در ساحات  
  بخش پایین که ممکن است زیاد مصؤن نباشند خودداری نمایند.  
 را در مورد ذخیره مصؤن و اسناد حساس ببینید. 

ذخیره دوامدار مصؤن اسناد و معلومات حساس در موبایل، لپتاپ   ✓
داد از کارمندان از  زمانی که یک تع و کاغذ در نظر گرفته شود. 

خانه های شان کار می کنند، و در صورت که دفاتر شما بسته می  
شود، مصؤن ترین راه ها را برای ذخیره نمودن اسناد در نظر  
بگیرید بدون اینکه کسی را در خطر قرار بدهید. اطمینان حاصل  
کنید که شما پروتوکول های محافظت اطالعات را در نظر گرفته  

نموده اید، چه در موارد ذخیره کردن در کاغذ یا هم  اید و تطبیق 
از طریق الکترونیکی. موارد و روش های کلیدی که باید در نظر  

 گرفته شوند عبارتند از: 
o   در دفتر، اسناد باید قلف شده و به صورت مصؤن نگهداری

شود تا اطمینان حاصل گردد که هیچکس بدون مجوز به آن  
 دسترسی نداشته باشد.  

o   اطمینان حاصل گردد که تمام اطالعات مراجعین توسط پسورد
محافظت شده اند و اطالعات هویت یک فرد در آنها گنجانیده 

 نشده است. 
o  دان پرونده کدام نوع فورم را در جریان  در صورتی که کارمن

مصاحبه از راه دور پر کرده باشند، بهتر است تا تمام اسناد که  
حاوی معلومات شناسایی قربانی خشونت یا کارمند باشند یا 

 نباشد به صورت مصؤن نگهداری شوند. 
o   اسناد که در جریان مدیریت پرونده از راه دور تهیه شده اند

مدیریت پرونده به صورت رو در رو مراقبت  باید دقیقاً مانند 
 شوند.  

o  های   َرَوک  در همچو حاالت، معلومات را در محل مصؤن با
 قفل دار بگذارید.  

o   در صورتی که سیستم های مدیریت پرونده الکترونیکی در
محل باشد، لطفاً روش های تأیید شده ی محافظت از اطالعات  

 را مراعات کنید.  

 ی ارائه خدمات از طریق موبایل.رهنمای قدم به قدم برا
جلسات خدمات از راه دور، با در نظر داشت مصؤنیت مراجعین و   ✓

دقیقه به درازا   45تا  30نیازمندی هایکه دارند، ممکن است بین 

 بکشد.  
مرحله اول: چک کنید که محرمیت، مصؤنیت و شرایط امنیتی کدام   ✓

واهید که آیا  مشکل ندارد. در عین زمان از مستفدین تان اجازه بخ 
 به ارائه خدمات بپردازید یا خیر. 

o  زمانی که به مراجعین تان زنگ می زنید، اظهار نکنید که این
تماس شما برای خدمات خشونت علیه زنان است، چون ممکن 

 است شخص دیگری تیلیفون را جواب دهد. 

o   قبل از اینکه وارد موضوع شوید چک کنید که آیا فرد مورد
 نظر تیلیفون را برداشته است یا خیر.  

o   از مراجعین تان بپرسید که آیا می تواند به صورت آزادانه
صحبت کند و آیا برایش مشکل نیست که حاال همرایش صحبت  

 کنید.   
o   چک کنید که آیا او در محلی است که بتواند خصوصی بودن و

 حرمیت صحبت های تان را حفظ کند.  م
o   زمانی که مراجعین تان خود را غیر مصؤن احساس می کرد

یا فکر میکرد کسی دیگر حرف های تان را می شنود، برای  
اینکه شما موضوع را تغییر دهید بین تان باالی یک کلمه یا  
کود به توافق برسید )یگان موضوع ساده مانند بحث کردن در  

، یا هر نوع فعالیت  19رهنمایی های کووید  مورد آب و هوا، 

 دیگر که مراجعین تان بخواهد، وغیره(.  

مرحله دوم: صحت مراجعین تان را چک نمایید، و اینکه از  
روش های پیشگیرانه چقدر می داند و اینکه آیا عالیم کووید  

معلومات بدهید    19برایش در مورد کووید    را دارد یا خیر.   19

ی که بعضی از عالیم و نشانه ها را تجربه  و بگویید در صورت 
برای معلومات  کرد، چه کاری کند و با چه کسی تماس بگیرد )

 (. مراجعه کنید 5به بخش 
o    تا تمام پیام های کتبی و تماس    اذعان نمایید به قربانی خشونت

 که بین شما شده است را پاک کند.  
o   ،اگر مراجعین تان خود را راحت    به یاد داشته باشید:همچنان

احساس نمیکرد و یا شما در جریان مصاحبه کدام صدا را  
شنیدید، لطفاً ادامه ندهید و به آنها بگویید تا هر زمانی که خود  

زنگ بزنند یا مسکال بدهند،  را راحت احساس کردند به شما 
پیام بدهند، یا بهرشکلی که خودشان راحت تر هستند. تحت این  

مصؤنیت مراجعین از   شرایط، هیچگاه ادامه به صحبت نکنید.
اهم ترین موضوعات است. وظیفه شما قوی ساختن و قادر  
ساختن مراجعین تان برای تصمیم گرفتن است، و اینکه کدام  

 ب می کند. نوع خدمات را انتخا
زمانی که از مصؤنیت قربانی خشونت مطمئن شدید،    مرحله سوم:  ✓

می توانید به ارائه خدمات آغاز نمایید. مهم است تا در جریان تمام  
 مراحل از محرمیت مراجعین/مستفدین اطمینان حاصل نمایید.  

o   :در صورتی که مراجعین در پشت موبایل به گریه آغاز کرد
ش "جمالت آرامبخش" بگویید و  برایش وقت بدهید و برای 

احساسات او را توجیه کنید.  روش های شفاء بخش را با  
جمالت آرامبخش مثل "میدانم که مشکل است"، "میدانم که آسان  
نیست انسان از این همه مشکالت عبور کند"، "این گناه تو  
نیست"، "تشکر از اینکه آمدی تا برایت کمک کنیم" تعویض  

اوقات خاموشی هم خوب است، حتی در  نمایید. اما، بعضی 
پشت موبایل زمانی که قربانی خشونت گریه می کند، برایش  
وقت بدهید تا گریه کند. این بسیار مهم است تا درک کنید و به  
شکل همدردی آمیز به او گوش بدهید. این کار قربانی را قوت  
می بخشد، اعتماد سازی می کند، و برایشان فرصت می دهد  

ای خفته، فشار روحی یا تجربه که از خشونت علیه  تا درد ه
 زنان دارند، را رها کنند.  

o   با استفاده از پالنگذاری مصؤنیت به مراجعین تان کمک کنید
تا راه ها و پالن های را انکشاف دهد که خشونت کاهش  

 ببینید(. را در مورد پالنگذاری مصؤنیت  3بخش یابد)
اطف و مفکوره های قربانی احساسات، عوقبل از قطع کردن تماس،   ✓

را ارزیابی نمایید تا بتوانید جلسه جاری را به صورت مصؤن و  
 بدون مشکل به پایان برسانید. 

 مراجعین تان را به صورت منظم پیگیری نمایید.  ✓
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 : مراقبت خودی برای کارمندان 8بخش 

ارائه کنندگان خدمات برای خشونت علیه زنان و دختران،  به عنوان   ✓
به یاد داشته باشید که داشتن احساس غمگینی، نگرانی، افکار  
پریشان یا عصبانی در جریان یک بحران و زمانی که شما به  

رسیدگی می   19نیازمندی های قربانی در جریان پاندمی کووید 

 کنید، طبیعی است. 
، و تغییرات و نامعلوم بودن اوضاع  این زمان پر از استرس است ✓

به استرس های کارمندان، خانواده هایشان، مراجعین و اجتماع در  
مجموع می افزاید. کارمندان ممکن است به زمان نیاز داشته باشند  
تا افکارشان را راحت بسازند، مجسم بسازند که روزهای آینده چه  

ر های خانه  روزهای خواهند بود و در پهلوی اینکه وظیفه و کا
خود را ادامه می دهند، استرس خود را مدیریت کنند. به همه کمک  
کنید تا نفس تازه بگیرند و برایشان اطمینان بدهید که همچو  

 احساسات طبیعی است.  
شما برای مدیریت کردن سطح استرس تان می توانید شیوه های   ✓

اخته  ساده را پیش بگیرید و اینها را جز فعالیت های روزانه خود س
و باالی نیازمندی های ابتدائی تمرکز نمایید: به درستی استراحت  
کنید، غذاهای مغذی را طبق تقسیم اوقات منظم بخورید، به صورت  
منظم تمرین نمایید، نفس های عمیق بکشید، و با خانواده و دوستان  
خود در ارتباط بمانید. صحبت کردن با کسانیکه باالی آنها اعتماد 

 اند به شما کمک کند. دارید می تو
را داشته   19اگر هر یکی از اعضای خانواده تان عالیم کووید  ✓

باشد، تمام روش های که در باال ذکر گردید را اجرا نمایید. اگر  
شما نیاز داشتید تا رخصتی بگیرید و با اعضای خانواده تان در  
تماس شوید، با سوپروایزرتان صحبت کنید و کسی را به جای خود  

 نمایید. تعویض
اگر شما یا هر یک از اعضای خانواده تان نیاز دارید تا با مشاور   ✓

صحبت کنید، با مشاور مرکز یا هر کسی که در لست ترجیحات  
 شما است، تماس بگیرید.

سیستم را در حالت فعال بگذارید تا کارمندان در صورت نیاز به   ✓
اولویت  کمک استفاده نمایند و این کار را در جریان ویروس کرونا  

   بدهند. این کار ها می تواند شامل موارد ذیل شوند:
o   فضا را قسمی شکل دهید که از کارمندان در مورد مشکالت

روانی، نیازمندی ها، و نظریات شان برای ادامه دادن پرسان  
نمایید. به آنها وقت بدهید تا به صورت آزادانه صحبت کنند،  

ین کار را در  چه در مورد کار، یا هم در مورد اوضاع. ا
تمام مراحل پاندمی کرونا انجام دهید، چه به صورت  

 حضوری یا هم از راه دور. 
o   با کارمندان در مورد اینکه شما به صورت فردی، یا هم

مسلکی، چه کاری می توانید برایشان انجام دهید صحبت  
کنید. مثالً ممکن است نیاز به مراقبت از اطفال شان داشته  

وضاع این موضوع را به صورت منظم  باشند. با پیشرفت ا
 ِچک کنید. 

o   کارمندان که به صورت شیفت وار کار می کنند را در
 صورت آمدن تغییرات مسؤلیت بدهید.  

o   به کارمندان فضای را ایجاد کنید تا مشکالت که دارند را
بصورت مختصر بیان کنند و در عین زمان محرمیت و  

  مصؤنیت حفظ گردد. 
o  ش های پیشگیرانه برای کاهش دادن  تصریح کردن اهمیت رو

 ریسک 
o   شریک ساختن منابع برای مدیریت کردن استرس و حفظ

 نمودن بهبودی احساسات. 
o   اطمینان حاصل نمایید که کارمندان شماره موبایل و معلومات

در مورد خدمات کمکی که برایشان فراهم شده است به شمول  
 شماره موبایل مشاور را دارند. 

o تساپ احوال آنها را بگیرید تا از لحاظ  توسط موبایل یا و
عاطفی برایشان همکاری کرده باشید و به صورت واضح  
ارتباط برقرار نموده و نگرانی های ایشان را پیگیری کنید.  
گروپ های چت یا راه های مرتبط دیگر را برای کارمندان  

 ایجاد کنید تا با یکدیگر در تماس بوده و به هم کمک کنند. 
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 ست  یل  چک

 پالنگذاری و هماهنگ سازی 
   یک کمیته یا تیم چند رشته ای پالنگذاری ایجاد شده است تا به

را مطرح    19صورت خاص پالنگذاری آماده گی برای کووید  

کند، و یک فوکل پاینت تعیین شده است تا معلومات فراهم شده  
 توسط صحت عامه را در مورد کرونا بررسی نماید.  

 ت  هماهنگی کردن با مسؤلین صحت عامه محلی برای دریاف
به روز ترین معلومات، و پالنگذاری نمودن به منظور راجع  
ساختن مراجعین و کمک رسانیدن به آنها. این کار شامل موارد  

 ذیل میشود:  
o   یک لست تماس های کلیدی در دیپارتمنت های محلی و

 والیتی
o   یک لست تسهیالت صحی و سایت های بدیل مراقبت

مراقبت  صحی برای شهروندان تا از آنها به درستی 
 صورت بگیرد.  

   مسیر مراجعه و لست خدمات موجود در سطح محل یا از راه
دور )از طریق تیلیفون( را آپدیت کنید تا مطمئن شوید که تمام  

می توانند   19خدمات هنوز هم باز است و در شرایط کووید 

 ارائه خدمات نمایند.  
   برای کار کردن از راه دور، غیر حاضری کارمندان، شرایط

نطین و بسته شدن احتمالی دفاتر، پالن های حاالت اضطرار  قر
، بخش فرعی پالنگذاری حاالت اضطراری  1بسازید )بخش 

 را ببینید(. 

 روش های پیشگیرانه و کنترول 
   به شمول تنظیمات  2و    1بخش  روش های پیشگیرانه را طبق ،

استیشن های دست شویی و یا حاضر نمودن مواد ضد عفونی  
خل شدن، پاک کاری متواتر سطوح که بیشتر به  دستان حین دا

آن دست زده میشود، تشناب ها، و تجهیزات مشترک کارمندان  
)حد اقل روز یکبار، در صورت امکان چندین بار در روز(،  
شستن مکرر دستان؛ حفظ فواصل اجتماعی؛ پروتوکول های  
  داخل شدن به مراکز، و پیشامد با مراجعین، مد نظر بگیرید.

 ی به مواد ضد عفونی کننده الکولی برای دستان، دسترس
ماسک صورت، صابون و دستمال کاغذی و باطله دانی بدون  
نیاز به لمس را در تمام اتاق ها، مخصوصاً در قسمت ورودی  
به مرکز فراهم نمایید. زباله جات را به صورت مصؤن دفع  

 نمایید.
   مطمئن شوید که پروتوکول داخل شدن به مرکز مراعات

یشود. به صورت خاص مطمئن شوید که تمام زنان و دختران  م
قبل یا حین داخل شدن به مرکز دستان شان به صورت درست  

 میشویند.  
 ( مربوط   بخشتمام کارمندان و مراجعین باید ماسک بپوشند

ببینید تا ماسک صورت را   1بخش را در  به ماسک صورت 

 ید(. به صورت درست استفاده کرده و درستی دور بینداز
   تمام کارمندان، و به صورت خاص کارمندان صفاکار و گارد

ها، بصورت منظم آپدیت شوند و آموزش های تازه در مورد  
روش های پیشگیری ببینند )و تصاویر برایشان نشان داده  
شود(. به کارمندان اطالع داده شود که در صورت مریضی  

 به دفتر حاضر نشوند.  
 و روش های    19در مورد کووید    به تمام مراجعین و کارمندان

ابتدائی پیشگیری و کنترول آن اطالع داده شود، و موارد ذیل  
 گفته شود:  

o   19عالیم و نشانه های کووید 
o   چگونه مصؤن بمانند )حفظ الصحه منظم دستان و

استفاده درست از ماسک های صورت(. آموزش ها باید  
 تصاویر را در بر داشته باشد. 

o   خانه بمانند. هنگام مریضی در 
  19مواد معلوماتی )مانند بروشر، پوستر( در مورد کووید  

)عالیم و روش های پیشگیری از آن( و پالیسی های مرتبط  
موجود هستند. این مواد از لحاظ لسان و سطح خوانش مناسب  

بوده و حتی در سطح اطفال می باشد. 

 

 مراجع: 

➢ .19 Pandemic-GBV Case Management and the COVIDGBV AoR (2020).  
➢ GBV AoR (2020) عراق.   – 2020مارچ  19. یادداشت رهنمای مدیریت پرونده خشونت جنسیتی در جریان پاندمی کووید 
➢ GBV AoR (2020) در خطوط اول مراقبت های صحی کار می   19. ایمن سازی مصؤنیت و بهبودی خانم های که در واکنش با کووید

 کنند.
(. فضاهای مصؤن زنان و دختران: یادداشت  2020کمیته نجات بین الملل )کمک های کلیسای ناروی، قول اردوی صحی بین المللی،  ➢

 . 19رهنمای تخنیکی برای کووید 
   و ختم خشونت علیه زنان و دختران. 19(. کووید  2020) اداره ملل متحد برای زنان ➢
پیش نویس    –   19کووید    –(  GBVی ) خشونت جنسیت   –(. اوراق معلوماتی به کارگران پناه دهنده  2020فیجی )   اداره ملل متحد برای زنان ➢

   . 2020مارچ  31
 ( سیار و از راه دور.  GBV(. رهنمود برای ارائه خدمات به خشونت های جنسیتی )2020کمیته نجات بین الملل )  ➢
   . 19در جریان کووید   GBV(. تنها شماره های اضطرار و تیلیفون نه: فراهم سازی خدمات 2020یونسف ) ➢
 .  2020اپریل   16قابل دسترسی در   Q&A on coronaviruses (COVID-(19، سازمان صحی جهان ➢
 Coronavirus (COVID-(19مراکز کنترول و پیشگیری امراض  ➢

https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-04/Guidance%20on%20GBV%20Case%20Management%20in%20the%20Face%20of%20COVID%2019%20Outbreak%20Final%20Draft%5B5%5D.pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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 196معلومات در مورد کووید  –ضمیمه 

 ویروس کرونا چیست؟
ویروس کرونا یک خانواده بزرگ ویروس ها است که می توانند در  

حیوانات باعث ایجاد مریضی شوند. در انسان ها، چندین انسان ها و 
نوع ویروس کرونا شناخته شده است که مشکالت طرق تنفسی ایجاد  
کرده اند از سرما خوردگی گرفته تا امراض بسیار شدید مثل مرض  

(.  SARS( و مرض طرق تنفسی شدید )MERSطرق تنفسی شرق میانه )

شده    کروناباعث مرض ویروس    کرونا ویروسی که اخیراً شناخته شده و 
 شناخته میشود.   19- است به نام کووید

 چیست؟ 19-کووید
یک مرض ساری است که توسط جدید ترین نوع کرونا  19کووید 

برای اولین بار در ووهان  19ویروس ایجاد میشود. آغاز مرض کووید  

کشور دنیا  170گزارش شد و تا حاال در  2019دسمبر  31چین در 

 ست.  پخش شده ا 

 چیست؟ 19-عالیم کووید
 عبارتند از:  19- عالیم عام کووید

سایر عالیم که کمتر عام هستند و ممکن است باالی بعضی از   •
مریض ها عمل کنند عبارتند از درد های شدید، بندش بینی، 

ملتحمه، گلودردی، اسهال، از دست دادن حس  التهاب سردردی، 
چشایی یا بویایی یا خارش جلد یا تغییر رنگ در انگشتان دست یا  
پا. این عالیم معموالً بصورت مالیم بروز کرده و تدریجاً آغاز می  

   شوند.
امکان این وجود دارد که از شخص دیگر که تنها سرفه دارد و خود   •

 بگیرید.   19را مریض احساس نمی کند، کووید 

بعضی مردم مصاب میشوند اما هیچ عالیم بروز نداده و خود را   •
 مریض احساس نمی کنند.

افراد که تب، سرفه و مشکل در تنفس دارند باید به اقدامات طبی سر  
 بزنند.  

 
6 WHO  ،19)-Q&A on coronaviruses (COVID 2020اپریل    16. قابل دسترسی در. 

 19-نتایج کووید
•  ً فیصد( بدون اینکه به مداخالت طبی نیاز   80بیشتر مردم )تقریبا

 . داشته باشند خوب می شوند 
مبتال می شوند مریض   19نفر که به کووید  5نفر از هر  1تقریباً  •

 جدی می شوند و مشکالت تنفسی برایشان پیش می شود. 

 19-آسیب پذیری در مقابل کووید
  19مردم در تمام رده های سنی و حاالت صحی در مقابل کووید  •

 آسیب پذیر اند.  
افراد مسن تر، و آنهایکه مشکالت صحی دیگر مانند فشار خون،   •

مشکالت قلبی، دارند احتمال بیشتر وجود دارد که مریضی جدی  
 از خود نشان دهند. 

 چگونه پخش می شود؟ 19-کووید
داشته باشند این   19که کووید مردم می توانند از افراد دیگر  •

ً از فرد به فرد از طریق   ویروس را بگیرند. این مرض اساسا
قطرات کوچک بینی یا دهن زمانی که فرد مریض سرفه یا عطسه  
می کند یا صحبت می کند، انتقال می کند. این قطرات نسبتاً سنگین  
 تر هستند، به فواصل دورتر نمی روند و زود به زمین می نشینند.  

مردم می توانند در صورت تنفس کردن این قطرات از فرد که   •
 است، این ویروس را بگیرند.   19مبتال به ویروس کووید  

o   متر دور فاصله    1.5بناً بسیار مهم است تا از یکدیگر حد اقل

 بگیرید. 
این قطرات می توانند باالی اشیا و سطوح که در اطراف فرد قرار   •

روازه و دستگیره زینه موجود باشد.  دارند مانند میز، دستگیره د
افراد می توانند بعد از لمس کردن این اشیا یا سطوح، و بعداً تماس  

 کردن با چشم، بینی یا دهن شان به این ویروس مبتال شوند.  
o   از این خاطر مهم است تا دستان تان را به صورت منظم با

صابون و اب بشویید یا با استفاده از دستمال الکولی پاک  
 نمایید. 

دارند تنها عالیم خفیف آن را تجربه   19- بیشتر مردم که کووید •

کرده اند. این موضوع در مراحل ابتدائی این مرض درست است.  
این ممکن است که از یک فردی که تنها سرفه خفیف دارد و خود  
را مریض احساس نمی کند ویروس را بگیرید. بعضی از  

عالیم را بروز نداده اند می   گزارشات نشان داده اند که مردم که
 توانند ویروس را منتقل سازند.  

چه کار کنم تا از خودم مواظبت کرده و مانع پخش شدن 
 ویروس شوم؟

شما می توانید با انجام دادن پیشگیری های ساده احتمال ملوث شدن با 
 یا انتشار آن را کاهش دهید: 19کووید 

به صورت منظم و کامل دستان تان را با صابون و آب بشویید یا با  •
 دستمال الکولی پاک نمایید. 

o شستن دستان تان با صابون و آب یا استفاده از دستمال   چرا؟
الکولی ویروس هایکه ممکن است در دست شما باشند را از  
بین میبرند. صابون و آب ویروس را درست مانند گریس یا  

 مواد چرب دیگر منحل می کنند.  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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متر را بین خودتان و دیگران حفظ نمایید، به   1.5فاصله حد اقل  •

 نی که سرفه یا عطسه می کنند.  صورت خاص از کسا
o این ویروس اساساً از فرد به فرد، بین افراد که در فاصله    چرا؟

متر(، از طریق    1.5نزدیک هم قرار دارند )در فاصله کمتر از  

قطرات تنفسی که هنگام سرفه کردن، عطسه زدن یا صحبت  
 کردن شخص مصاب پخش میشود، منتقل می گردد. 

o  ی دهن یا بینی افراد که در نزدیکی  این قطرات می تواند باال
قرار دارند بنشینند یا مستقیماً به داخل شش ها تنفس گردند. مهم  
است تا از هرکسی فاصله خود را حفظ نمایید چون مطالعات  

می تواند حتی توسط افرادی    19اخیر نشان داده است که کووید  

 انتشار نمایند. 7که عالیم را بروز نمی دهند
 به چشم ها، بینی و دهن خودداری نمایید.  از دست زدن  •

o دست ها در سطوح مختلف تماس دارند و می توانند با  چرا؟
خود ویروس را بردارند. زمانی که دستان آلوده شدند، می  
توانند ویروس را تا چشمان، بینی یا دهن انتقال دهند. از آنجا،  
 .  ویروس می تواند وارد بدن شما شده و باعث مریضی تان گردد

حفظ  مطمئن شوید که شما و مردم که در اطراف تان قرار دارند،  •
را به درستی مراعات می کنند. این یعنی   الصحه طرق تنفسی 

پوشانیدن دهن و بینی با آرنج یا دستمال کاغذی هنگام سرفه کردن  
یا عطسه زدن. اما کاغذ استفاده شده باید فوراً دور انداخته شده و  

 دستان شسته شوند.  
o قطرات ویروس را پخش می کنند. با مراعات نمودن حفظ    ا؟ چر

الصحه درست طرق تنفسی، شما می توانید مردم که در اطراف  
تان است را از ویروس های مانند سرما خوردگی، ریزش و  

 دور نگهدارید.  19کووید 

در صورت که خود را مریض احساس می کنید در خانه یا جای   •
فه یا مشکل تنفسی دارید، به داکتر  تنها بمانید. اگر شما تب، سر 

مراجعه کرده و قبل از قبل به آن زنگ بزنید. رهنمایی های اداره  
 محلی صحی تان را مراعات نمایید.  

o مقامات ملی و محلی آپدیت ترین معلومات را در مورد   چرا؟
به    وضعیت در منطقه در اختیار دارند. زنگ زدن قبل از وقت 

مرکز صحی این اجازه را می دهد که شما را به نزدیک ترین  
تسهیالت صحی رهنمایی نمایند. این کار همچنان به شما کمک  
کرده و از پخش شدن ویروس و سایر مرض ها جلوگیری به  

عمل می آورد. 
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