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19-خشونت علیه زنان و دختران و کووید  
 
 

خشونت علیه زنان و دختران ریشه در نابرابری جنسیتی، تبعیض و نورم 

های فرهنگی و اجتماعی زیانبخش دارند. گزارش ها نشان دهنده افزایش  

گی در جریان خشونت علیه زنان و دختران، باالخص خشونت های خانواد

، رفت و آمد عملی میشود هستند. در حاالتیکه محدودیت های  19-کووید

مردم به خدمات محدود است، فقر و بیکاری روبه افزایش می دسترسی 

باشد و سیستم های صحی و محافظتی ضعیف و نابسنده هستند، زنان و 

دختران در معرض خطر بیشتر خشونت های جنسیتی قرار میگیرند. 

اتخاذ شده برای قرنطینه بدین معنی است که بیشتر زنان با کسانیکه    تدابیر

د قید می مانند، بدون اینکه گزینه های برای  مرتکب خشونت می شون 

درخواست حمایت و کمک داشته باشند. این امر به صورت خاص در 

افغانستان، جایکه زنان از قبل به خدمات اساسی دسترسی محدود دارند، 

مایت و مراقبت ها برای نجات زندگی افرادیکه از صدق می کند. ح

ند ممکن به دلیل اینکه سیستم خشونت علیه زنان و دختران متضرر شده ا

ها و افراد که در خط مقدم خدمات فراهم می نمایند، چون بخش صحت، 

پولیس و رفاه اجتماعی بیش از حد فعالیت داشته و تمرکز آنها روی  

 شود.   است، مختل 19-قضایای کووید

 
: اطمینان از دسترسی  2(. خبرنامه جنسیتی 2020اداره ملل متحد برای زنان ) 1

  دمات برای متضررین خشونت علیه زنان و دختران.خ
 COVID-19زنان افغان:  (. مصیبت جدید برای2020آکسفم ) 2

اسناد نشان میدهند که خشونت علیه زنان و دختران مخصوصا خشونت  

خانوادگی در تمام افغانستان افزایش یافته. شماره های تماس عاجل  های 

تعداد بیشتِر از قضایای خشونت علیه زنان و دختران را اکنون ثبت  

 %97.  تنایج یکی از سروی های سازمان آکسفم نشان میدهد که  1مینمایند

ان از زمان پاسخ دهندگان خانم سروی گفتند که خشونت علیه زنان و دختر

همچنان، سروی که توسط   .2ع ویروس کرونا افزایش یافته است شیو

( در والیت  Johanniter Community"جوهانیتر کامیونیتی" )

خوست، کندز، و کابل انجام شده بود نشاندهنده افزایش در خشونت ها 

در نتیجه قرنطین های والیات و محدودیت های رفت    علیه زنان و دختران

 War Childوه، تنایج یک ارزیابی که توسط . برعال3 و آمد میباشد
Canada    در والیات بلخ، بدخشان، کندز، تخار و کابل انجام شده بود

% افزایش  35نشان میدهد که در میزان خشونت علیه زنان و دختران 

 4آمده است. 

  

 

، سروی دانش، برخورد، و  COVID-19  – روی افکار عامه (. س2020جوهانیتر ) 3

 عملکرد ها در کابل، کندز، و خوست. 
 ارزیابی از راه دور برای خشونت های ناشی از جنسیت.   4

Photo: UN Women/ Nangyalai Tanai 

افغانستان زنان حمایوی مراکز برای رهنمود  

دارند فعالیت 19-کووید پاندیمی جریان در هک  

 

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID%2019.%20A%20New%20Scourge%20to%20Afghan%20Women_OXFAM.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID%2019.%20A%20New%20Scourge%20to%20Afghan%20Women_OXFAM.pdf
https://twitter.com/CanEmbAFG/status/1261186018843246592?s=09
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نان به دلیل محدودیت تحرکات، مختل شدن کثریت از این زبا این وجود، ا

نداشتن آزادی و حریم خصوصی قادر به جستجوی کمک  خدمات، و 

نیستند. تدابیر جدی که برای مهار نمودن این ویروس وضع شده است، 

موانع را بیشتر ساخته و خطر اینکه مردم نتوانند کمک دریافت نمایند را 

اال فرصت بسیار محدود دارند تا بتوانند حریم افزایش داده است. زنان ح

استفاده کننده گان خویش دریافت نموده و از  خصوصی بیشتر از سو 

دوستان، فامیل، فراهم کنند ه گان خدمات، یا نهاد های زنان کمک جستجو 

 نمایند.

خشونت علیه زنان و دختران دارای پیامد های منفی جدی چون اثرات  

نی و طوالنی مدت می باشد که آنها را از جسمی، جنسی و روانی آ

باز میدارد. تاثیرات خشونت علیه زنان و  مشارکت کامل در اجتماع 

دختران در این وضعیت با جزئیات بیان می شود، جایکه میزان، شدت و 

 تعداد خشونت ها رو به افزایش است.  

ی  فاصله گذاری اجتماعی نیز بدین معنی است که بیشتر فعالیت های دارا

ی  اهمیت کمتر متوقف می شوند، این امر روی فراهم نمودن حمایت ها 

مهم و ضروری برای زنان و دختران که علیه آنها خشونت صورت  

روانشناختی، کمک های  -میگیرد، به شمول مشاوره های اجتماعی

حقوقی، میانجگری، و تریننگ های مسلکی تاثیر می گذارد. در 

به موبایل و انترنت محدود می باشد، افغانستان، جایکه دسترسی زنان 

ور چالش بر انگیز است، این در حالیست  فراهم نمودن خدمات از راه د

که سایر کشور ها با استفاده از تکنالوژی و موبایل قادر به فراهم نمودن 

 خدمات از راه دور هستند. 

برای دریافت معلومات بیشتر به خبر نامه های اداره زنان سازمان ملل  

آگهی جنستی در رابطه با حصول اطمینان افغانستان که در مورد "  –د  متح

 ."رر شده اندسی افرادیکه از خشونت علیه زنان و دختران متضاز دستر
تضررین خشونت علیه زنان "برقراری ارائه خدمات برای مرمورد و د

 ورت گیرد. مراجعه ص " COVID-19تران در جریان و دخ

 هدف

مراکز حمایوی زنان باید اقدامات مخصوص را جهت محافظت از  

اخذ نمایند تا  19  –ساکنین، کارکنان و مالقات کننده گان در مقابل کووید 

است    خطر تماس با ویروس و شیوع آن کاهش یابد. هدف این رهنمود این

تا مراکز حمایوی زنان، که بعد از این بنام "مرکز" یاد می شود، را در 

  19 –راستای چگونگی فراهم نمودن خدمات در جریان بحران کووید 

رهنمایی نماید. این یک سنِد در حال تغییر بوده و با پیشرفت ها در اوضاع 

 انیم،بیشتر بد 19 –و به هر اندازه که ما در مورد کووید  19-کووید 

تغییر خواهد نمود. این سند با تشریک مساعی توسط اداره زنان ملل متحد  

افغانستان کولمو پالن، سازمان صحی جهان در افغانستان ایجاد شده و   –

باید در تمامی مراکز حمایوی زنان در افغانستان به حمایت وزارت امور 

 زنان افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.

ست که رهنمود های الزم را برای مراکز حمایوی  این اهدف از این سند 

 از:   19  –نماید، تا آنها بتوانند در شرایط کووید    زنان در افغانستان فراهم

جلوگیری از مصاب متضررین و اطفال شان که در مراکز   (1

 موجود هستند به ویروس کرونا؛
تشخیص و مدیریت قضایای مشکوک جهت جلوگیری از شیوع   (2

 داخل و بیرون از مراکزر بیشتر ویروس د
 

و پروتوکل ها یا رهنمود ها برای   این رهنمود جاگزین طرزالعمل ها 

فراهم نمودن خدمات و مراقبت به متضررین خشونت علیه زنان و 

دختران )و اطفال که همراه آنها می باشند(، یا پالیسی های مدیریت مراکز 

تضرر خشونت به  م شده نمی توانند. برای فراهم نمودن خدمات به زنان

گونه معمول و فعال ادامه دهید. این رهنمود یک ضمیمه برای رهنمود  

-های موجود بوده و جهت واکنش بهتر به شرایط خاص پاندیمی کووید

در افغانستان طرح شده است. اینها تدابیری موقتی بوده و ممکن باعث    19

فراد موجود ا ایجاد تغییراتی در روش های فعلی شود، تا اینکه از تمامی

در مرکز در مقابل ویروس کرونا محافظت شده و مراقبت ها به گونه ی  

 درست فراهم شود. 

این سند نباید به هیچ عنوان منحیث یک رهنمود طبی و یک رهنمود که  

فراتر از دستورات ملی و محلی افغانستان که جهت مبارزه با پاندیمی 

د. در صورتیکه هر گونه  یروضع شده اند مورد استفاده قرار گ  19-کووید

دستورات ملی یا محلی یا پالن اضطراری داخلی موسسه ایجاد شده باشد، 

و یا اینکه قوانین و مقررات یا رهنمود های بخصوص توسط وزارت  

صحت عامه، وزارت امور زنان، ریاست امور زنان، پولیس، قوه قضاییه  

 ارجحیت دهید. د،یا سایر نهاد های مسئول در افغانستان وضع شده باشن 

یادداشت مهم: در حال حاضر، بخش زنان ملل متحد و کولمبو پالن  

تمامی متضزرریت و ساکنین جدید )زنان و اطفال که آنها را همراهی  

می کنند( را ملزم میدارد تا توسط تست های که از جانب سازمان  

روزه تجرید   14صحی جهان تایید شده اند، تست شوند، یا اینکه دوره  

  4به بخش نطینه( را قبل از وارد شدن به مراکز تکمیل نمایند ) قر)
 (.مراجعه نمایید

 

نیاز ها و خواست های    رویکرد متمرکز بر زنان متضرر خشونتیک  

متضرر را در راس واکنش قرار میدهد. این رویکرد متضمن این 

است که حمایت های که در واکنش به نیاز های گوناگون آنها فراهم  

به گونه مصئون و توانمند کننده بوده، و با آنها با احترام و  می شود

عزت رفتار می شود. در راس این بحران، افراد متضرر خشونت  

یشتر از هر زمان دیگر به مراقبت و حمایت نیاز دارند. این بسیار ب 

ایز اهمیت است که فراهم کننده گان خدمت اینجا حضور داشته باشند ح

انی های آنها گوش داده و حمایت های الزم و  تا به پرسش ها و نگر

رایه نمایند. مصئونیت و  ا  19  –همچنان معلومات در رابطه به کووید  

ارکنان و متضررین باید در اولیت قرار داده شود.  صحت تمامی ک

تمامی خدمات باید به صورت متداوم با استفاده از رویکرد متمرکز 

هیچ ضرری نرسانید" بر زنان متضرر خشونت با توجه به اصل "

 فراهم شوند: 

 حصول اطمینان از حریم خصوصی و محرمیت  ✓
 حصول اطمینان از امنیت و مصونیت  ✓
 گوناگون آنها توجه به نیاز های  ✓
 ارزیابی نمودن خطرات و آسیب پذیری ها ✓
با متضرر خشونت با احترام و عزت و بدون تبعیض  ✓

 برخورد نمایید
 

ضرر خشونت در رابطه با اخذ  معلومات را فراهم نموده، و به حق مت 

یرامون معاینات، معالجه و اقدامات حقوقی و قانونی مرتبط  تصامیم پ 

 ن احترام بگذارید.به خشونت علیه زنان و دخترا

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-in-afghanistan-issue-ii--ensuring-access-to-services-for-survivors-of-vawg
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-alert-issue-v-maintaining-services-for-survivors-of-violence-against
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، همکاران باید به شماره  19  – برای دریافت پاسخ به سواالت مربوط به کووید  

 ند.از جانب نهاد ملی صحت عامه تماس بگیر 19 –تماس کووید 

 

 

تمامی کارکنان مرکز حمایوی زنان و مدیران که مسئولیت مدیریت این بخش می باشد. لطفاً تمامی بخش را به گونه دقیق با  7این رهنمود حاوی 

 مرکز را دارند مطالعه نمایید:

 

19-خشونت علیه زنان و دختران و کووید  .............................................................................................................................. 1 

 2 ............................................................................................................................................................................. هدف 

یروی شوند : تدابیری عمومی که باید پ 1بخش   .......................................................................................................................... 3 

قایه و کنترول کرد ویروس را در مراکز و  : چه گونه سرایت 2بخش   .............................................................................................. 6 

: معلومات که باید با تمامی کارکنان و ساکنین شریک ساخته شوند3بخش   ..................................................................................... 10 

روز  14جانب سازمان صحی جهان و یا تجرید خودی برای    مشروط بر تیست تایید شده از: داخله جدید در مرکز 4بخش   ......................... 11 

را بروز دهد، چه اقداماتی باید صورت گیرد  19-: اگر یک ساکن عالئم کووید5بخش   ...................................................................... 13 

تی زمانیکه متضررین خشونت مرکز را ترک میکنند: پالن های مصونی/حفاظ6بخش   ..................................................................... 15 

: مراقبت خودی برای کارکنان و ساکنین7بخش   ..................................................................................................................... 16 

 17 ....................................................................................................................................................................چک لیست 

 18 ...............................................................................................................................   19-معلومات در مورد کووید  –ضمیمه 

 

 : تدابیری عمومی که باید پیروی شوند1بخش 

تدابیری احتیاطی وقایوی باید در مراکز حمایوی زنان وضع شوند  

اهش شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن گردد، چون  تا باعث ک

کنین یا کارکنان در معرض ویروس قرار  این امکان دارد که سا

نکه از خود عالئم و یا اعراضی نشان بدهند، گرفته باشند و بدون ای 

 مصاب به میروس باشند. 

 پالن گذاری اضطراری
دی مرکز  زمان باید برای یک گروه کاری که متشکل از کارکنان کلی  ✓

همکاری نموده،  و ساکنین آن می باشد گذاشته شود تا آنها باهم

نموده  معلومات را شریک سازند و پالن ها را در داخل مرکز مرور  

و همچنان با مقامات محلی صحت عامه در میان بگذارند تا از 

کارکنان، ساکنین و متضررین خشونت محافظت صورت گیرد. این 

باید برای زمانیکه یک قضیه مشکوک  ضروری است تا پالن های 

در مرکز مشاهده می شود و یا اینکه یک قضیه تایید  19 –کووید 

چه اقداماتی صورت گیرد،   موجود می باشد، 19 –شده کووید 

 موجود باشد. 
باید موظف شده و مسئولیت رهبری و    19  –یک فوکل پاینت کووید   ✓

حلی صحت  ، هماهنگی با مقامات م19-هماهنگی مدیریت کووید

عامه و نظارت از معلومات مربوط به صحت عامه، وضعیت کشور  

 باشد. عهده داشته و والیت و همچنان وضعیت داخل مرکز را به 
مرکز باید از قبل با مقامات محلی و حمایت از اطفال تماس برقرار   ✓

نماید تا در زمینه فراهم نمودن مراقبت های مناسب به ساکنین برنامه 

 ریزی نماید:
o  خیص شماره تماس فوکل پاینت والیتی وزارت صحت عامه  شت

و وزارت کار و امو راجتماعی برای دست یافتن به آخرین 

و پالیسی ها و طرزالعمل   19 –ابطه به کووید معلومات در ر

 های جدید دولت. 
o  آدرس و شماره تماس نزدیکترین کلینیک، شفاخانه یا مرکز

باشد را دریافت نموده   ایجاد شده  19  –قرنطین که برای کووید  

و جهت دریافت معلومات به آنها به تماس شوید، و نیز تدابیر 

 ی را اخذ نمایید.انتقال از مرکز به مرکز صحالزم جهت 
o  گزینه های مصئون جهت انتقال از مرکز به مرکز صحی را

 مشخص سازید )شماره تماس امبوالنس محلی( 
قرار   19 –کووید کارکنان و ساکنین که در معرض بیشتر خطر   ✓

ای وضعیت صحی حساس( شناسایی شده و  دارند )افراد مسن و دار

گرفته می شود. افراد  اطمینان حاصل شود که نیاز های آنها مد نظر  

که در معرض بیشتر خطر ابتال شدن به کرونا قرار دارند مشمول 

اند بر افراد مسن و اشخاص دارای وضعیت صحی حساس هستند،  
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، امراض قلبی و یا شکر. لیست را با درج افراد  مانند امراض شش

 تازه وارد، اپدیت نگهدارید.
ضطراری در  پالن غیبت کارکنان و رضا کاران: پالن های ا ✓

صورت افزایش غیابت کارکنان از اثر مریضی خود آنها یا مریضی  

فامیل آنها که در هر لحاظ کارکن باید قرنطین شود، ایجاد نمایید؛ 

ی و رخصتی مریضی را به گونه انعطاف پذیر پالیسی های حاضر

 بسازید.
وظایف و مقام های کلیدی را تشخیص دهید، و یک پالن جایگزین  ✓

این وظیفه با فراهم نمودن تریننگ الزم به کارکنان،  برای پوشش

 افزایش ساعت کاری، یا استخدام نمودن کارکنان موقت، بسازید. 
وظایف کارکنان در   همین پروسه را برای تحت پوشش قرار دادن ✓

 انجام دهید. جریان رخصتی ها، نیز
ارزیابی ها را در رابطه به تدابیر برای کاهش و جلوگیری را به   ✓

 ت هفته وار انجام داده و به کارکنان فیدبک ارایه نمایید.صور 

 تریننگ و معلومات 
مدیریت باید تمامی کارکنان را از تدابیر اتخاذ شده و تدابیر که در  ✓

فاظت از صحت آنها و دیگران مفید می باشد آگاه سازد، راستای ح

ن در خانه، و جستجو نمودن خدمات  به شمول توصیه های ماند

رت داشتن اعراض و عالئم سیستم تنفسی چون سرفه  صحی در صو

 و نفس کوتاهی.  
  19-مدیریت باید به صورت هفته وار یک جلسه در مورد کووید ✓

ر  و سواد شان برگذار نموده و  برای ساکنین و کارمندان مطابق عم

-تمامی معلومات اساسی وقایوی و اعراض و عالئم مریضی کووید

 را بیان دارد.  19
 ز طرزالعمل های مشخص نیاز به تریننگ می باشدبرای بعضی ا ✓

o  پاک کاری و ضدعفونی فاکاران:صبرای 
o :چک نمودن اعراض و عالئم قبل از ورود   برای گارد ها

به مالقات کننده گان و تازه واردان در  شخص، و آگاهی دادن 

 وقایوی در محل. رابطه به تدابیری 
نصب پوستر های معلوماتی در تمام اتاق های مشترک برای   ✓

ساکنین، کارمندان، مالقات کننده گان در مورد پیام های کلیدی مثل  

سانیه، فاصله گیری فیزیکی، و آداب    20ای  شستن دستان حد اقل بر

ودن. این پوستر ها باید مطابق سن و توانایی تنفسی و سرفه نم

 باشند.    خوانِش افراد

 5ماسک 
تمامی کارکنان باید در زمانیکه در مرکز حضور دارند، ماسک   ✓

بپوشند. به ساکنین نیز توصیه میشود، تا حین حضور در ساحات  

 بپوشند. عمومی ماسک 
در صورتیکه ماسک در دسترس نباشد، تنها استفاده از لباس که  ✓

بتواند روی را بپوشاند باعث کاهش شیویع ویروس شده و به  

ادیکه این ویروس را در خود دارند اما هنوز از وجود آن در بدن  افر

 خویش آگاه نیستند کمک می کند تا به دیگران منتقل نه نمایند.

دن خطر واگیری، کارکنان نیز هنگامیکه خارج  برای به حد اقل رسان  ✓

می باشند، از لباس یا پارچه برای پوشش  از مرکز در اماکن عمومی  

 روی استفاده نمایند.
پارچه های که برای پوشانیدن روی استفاده می شوند میتوانند در   ✓

خانه با استفاده از کتان بسیار در یک قیمت پایین و بدون اینکه نیازی  

 اشته باشد، تهیه گردد. به دوختن د
، هر شخصی  2سن    پارچه برای پوشانیدن روی نباید در اطفال زیر ✓

ا فرد بیهوش، فرد نا توان یا شخصی  که مشکل تنفسی داشته باشد، ی 

که نتواند به هر دلیل دیگر ماسک را بدون کمک از خود دور نماید  

 مورد استفاده قرار گیرد.  
قابل ویروس به صورت کامل  ماسک به تنهایی قادر نیست تا در م ✓

ستفاده از ماسک فاصله  محافظت نماید، بناًء باید همیشه با وجود ا

 فزیکی نیز حفظ شود. 
هنگام تهیه نمودن و پوشیدن ماسک باید رهنمود های معیاری پیروی  ✓

 شود. 

ماسک چه گونه پوشیده شود، تنظیم شود و برداشته شود، تا خطر 

 شود: آلودگی ماسک به حد اقل رسانیده  

ثانیه بشویید   20قبل از پوشیدن ماسک، دستان خویش را برای مدت   •

 یا از مواد ضدعفونی کننده دست استفاده نمایید.
حین پوشیدن ماسک از تار های آن استفاده نموده و ماسک را نباید  •

 لمس کنید.
ماسک نباید به هیچ وجه لمس شود، در غیر آن خطر آلوده شدن   •

 ماسک وجود دارد. 
ثانیه  20نظیم نمودن ماسک، باید دستان خویش را به مدت برای ت  •

مواد ضدعفونی کننده دست استفاده نمایید، ماسک را   بشویید یا از

 فاصله بعد از آن دستان خویش را بشویید.تظیم نموده و بال
برای دفع نمودن ماسک، از تار های آن استفاده نمایید، ماسک را   •

زده نمی شود باندازید و بعد از در یک سطل زباله که به آن دست 

 آن دستان خویش را بشویید.
ستفاده شوند )مگر ماسک های ساخته شده  ید دوباره اماسک ها نبا •

از پارچه، که باید قبل از استفاده توسط مواد پاک کننده شسته شده و  

خشک شوند(، ماسک ها باید به صورت منظم تبدیل شوند، به 

 برای هر نوع ماسک.   صورت ایده آل دو بار در روز 

 6ماسک را چگونه تهیه نماییم
 مواد الزم 

سانتی متر. از پارچه های که سخت بافته   25x15کتان دو پارچه  •

شده اند، مانند پارچه لباس یا پارچه های کتان استفاده نمایید. پارچه 

 های یخن قاق مواد خوب هستند.  
انچ )یا تار های رابری، تار، رشته  6دو عدد تار های ارتجاعی  •

 های لباس، یا الشتک های موی( 
 تار و سوزن  •
 قیچی  •
 ماشین خیاطی •

 

 

 

 
پارچه های  – 2019مرض ویروس کرونا (.  2020مرکز کنترول و وقایه امراض ) 5

 .2020آپریل  21 پواشننده روی

 

استفاده از ماسک های پارچه ی صورت  (.  2020مرکز کنترول و وقایه امراض )  6

 .2020می  17مراجعه شده به تاریخ  . 19-برای بطی ساختن شیوع کویید

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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 آموزش 

 
سانتی متر قطع نمایید. دو پارچه را روی هم   15در  25. دو پارچه کتان را به اندازه 1

قرار دهید؛ شما ماسک را به گونه ی می دوزید که هر دو پارچه به یک پارچه تبدیل 

 شود.

 

سانتی متر قات نموده و حاشیه دوزی کنید.   0.5اندازه . سمت طویل پارچه را به 2

 بدوزید.سانتی متر قات نموده و  1سمت های کوتاه پارچه را به اندازه بعداً، 

 

سانتی متر را در  0.3سانتی متر و عرض  15ارتجاع/کشش با طول  ارای. یک تارد3

که در گوش محکم  حاشیه بزرگتر سمت های کوتاه ماسک بگذرانید، این تار های هستند

فاده کنید. انتها های تار را به صورت می شوند. از یک سوزن  برای گذراندن تار است

که تار های شما کششی نیستند، شما میتوانید از تار طویل تر  محکم ببندید. در صورتی

 استفاده نمایید تا در عقب سر آنرا ببندید.

 

نمایید تا گره ها در داخل حاشیه قرار  . تار کششی/ارتجاعی را به آهستگی کش 4

نه ی روی تار کششی تنظیم نمایید که بتواند به گیرند. لبه های ماسک را به گو

ند. بعداً تار کششی را به صورت محکم در جای قرار دهید  خوبی در روی تان بنشی

 که ماسک از چهره تان نلغزد. 

 

 مصئونیت 

کارکردن از راه دور ، اتکاء بر تیلفون، انترنیت، و ارائه خدمات از  

ور خطر زیر پا شدن  طرق ایمیل ها را بیشتر میسازد و همینط

اصول محرمیت و مصونیت را نیز بیشتر میسازد. در همچو حاالت  

متضررین و کارمندان خیلی  اطمینان از محرمیت و مصونیت

مات جدی میتواند متضررین ضروری میباشد. مراعات نکردن اقدا

خشونت را در معرض خطر قرار دهد و مصونیت و محرمیت  

 متضرر را نقض نماید. 

 
ت که مصونیت و محرمیت را به خطر مواجه میکند و خطرا  تمامی ✓

در مودل های کار کردن از راه دور بیان شده است را مد نظر 

بگیرید. از ذخیره نمودن مصئون اسناد حساس به صورت متداوم  

 اطمینان حاصل نمایید. 
زمانیکه از خانه کار میکنید، حین تماس گرفتن یا دریافت تماس از   ✓

تماس گرفتن و یا دریافت تماس از متضررین چنان و هم کارکنان،

سابق که حاال در خانه بسر میبرند مصئونیت را مد نظر بگیرید. 

 خطر اینکه گفتگو ها شنود شود و محرمیت نقض گردد وجود دارد. 
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 : چه گونه سرایت ویروس را در مراکز وقایه و کنترول کرد2بخش  

مراعات نمودن حفظ الصحه  تدابیر فاصله گذاری فزیکی، همراه با 

-تنفسی، تدابیر اصلی جهت جلوگیری از انتقال کووید دست و سیستم  

 می باشد.  19

 مدیریت کارکنان 
آگاهی دهی و تشریح نمودن، تمامی کارکنان را از تدابیر وقایوی که   ✓

اتخاذ شده اند ضروری است. تمامی کارکنان باید  19-برای کووید

به خوبی آنرا درک نمایند. تریننگ های از این تدابیر آگاه بوده و 

دن آگهی را نظر به تغییرات یادآوری کننده و برنامه های بلند بر

 ایجاد شده در وضعیت، به صورت منظم ارایه نمایید.
 دسترسی افراد را به مرکز به حد اقل برسانید:  ✓

o   به خصوص در دوران قرنطین، کارکنان ضروری )مراقبت

گران قضایا، نرس، داکتر، آشپز و  کننده گان، محافظین، کار

حد اقل برسانند و شفت  سفاکاران( باید رفت و آمد به مرکز را به  

روز متواتر تنظیم شود در   5یا  4، 3های کاری به صورت 

 حالیکه باید تمام بست های مهم فعال باشند. 
o عات کاری برای کارمندان باید  مطابق مقررات که برای  سا

 دولت وضع شده اند، تنظیم شود. عبور و مرور از جانب 
o  داکتران که منحیث کارمند کار می نمایند، باید آماده خدمت

 گذاری به زنان و اطفال باشند. 
o   رضا کاران و کارگران نیمه وقت مرکز باید وارد مرکز نشده

صورت امکان از راه دور فراهم نمایند و خدمات خویش را در  

 غیره(  )مانند، ترینر های مهارت های مسلکی و
 کار از راه دور:  ✓

o  ،تا حدیکه ممکن باشد و باالخص در والیات که قرنطینه شده اند

انجام داده و  کارکنان اداره باید کارهای خویش را از راه دور 

 رفت و آمد خویش را محدود به امور بسیار ضروری نمایند.
o   کارکنان غیر ضروری میتوانند به خانه برگردند و خدمات

یق تلیفون یا وسایل دیگر فراهم نمایند )بطور  خویش را از طر

اسان، افسر های حقوقی و غیره، مثال، مشاورین/ روانشن 

میتوانند به مشاوره، ارایه معلومات و غیره خویش از طریق  

ر، خطرات  تلیفون ادامه دهند(. هنگام کار نمودن از راه دو

به بخش  مصئونیتی که متوجه کارکنان است را مد نظر بگیرید،  

 . که در زیر بیان شده مراجعه نمایید مصئونیت
o  مطمئن شوید که تمامی کارکنان، باالخص کارکنان قضایا به

تمامی وسایل مورد نیاز خویش که برای تداوم فراهم نمودن  

یت کارت به حمایت نیاز دارند، مانند، لپتاپ، موبایل، کرید

ها،   موبایل، دسترسی دارند. برای دریافت بودجه برای این نیاز

 طبق ضرورت، با دونر ها )تمویل کننده گان( در تماس شوید. 
ماسک بپوشید: تمامی کارکنان مرکز باید همیشه به صورت الزامی   ✓

ماسک بپوشند. آنها میتوانند از ماسک های عادی یا ماسک های  

)به منظور دریافت معلومات بیشتر در  مایندخود ساخته استفاده ن

بخش ماسک  گونگی استفاده از آن به مورد تهیه نمودن ماسک و چ

  (. که در فوق بیان شده است مراجعه نمایید 
به کارکنان باید توصیه شود که  اگر مریض هستید، در خانه بمانید:   ✓

در صورت داشتن تب یا بروز عالئم عفونت سیستم تنفسی در محل  

ی، باید بالفاصله سوپروایزر خویش را مطلع نمایند، ماسک  کار

صورتیکه قبالً نداشته باشند، محل کار را ترک نموده  بپوشند، در 

آنها باید تشویق شوند تا اگر عالئم  ه تجرید نمایند.و خود را در خان

 و اعراض کم هم باشند، نزد داکتر مراجعه نمایند. 

o  ه توصیه نمایید، حتی اگر کارکنان مریض را به ماندن در خان

جه پایین تب عالئم اندک چون سرفه، ریزش آب بینی، یا در

ار حاضر  یا باال تر( داشته باشند. افراد مریض نباید به ک  37.3)

 شوند.
o  
o   پالیسی های رخصتی مریضی منعطف و در حدیکه امکان باشد

پالیسی های حاضری منعطف را تطبیق کنید )بطور مثال، کار  

 ، شفت های کاری متناوب(.با تلیفون
o  ید تا وضعیت صحی  غیابت بدون دلیل کارکنان را پی گیری نمای

  آنها مشخص شود.

o  کارکنان مسن، باردار و یا دارای مشکالت صحی باید به ماندن

در خانه توصیه شوند، چون در معرض خطر بیشتر قرار دارند.  

ار  مدیریت بعداً به آنها شریک می سازد که چه زمانی به ک

 بازگردند.

 تدارکات
تماس آنها باشد  یک لیست از فروشنده گان محلی که حاوی جزئیات  ✓

 هیزات و غذای ضروری تهیه نمایید.را برای فراهم نمودن مواد، تج
خریداری نمودن مواد غذایی که فاسد نمی شوند و اقالم دیگر چون   ✓

نیاز برنج، روغن، لوبیا، ارد، کنسرو ها و غیره به صورت عمده تا  

 ماهه را مرفوع نمایند. 4
ه باشید، و مواد غذایی فاسد  آمادگی الزم جهت ادامه قرنطین را داشت   ✓

هیزات ضروری چون، ادویه، کیت های مخصوص  نشدنی و تج

زنان و دختران، صابون، ضدعفونی کننده های دست، ماسک )طبی 

و پارچه یی ساده، آنهایی که دارای اعراض باشند از ماسک طبی  

فاهد کنند( را ذخیره نمایید. اقالم ضروری مشمول است بر:  است 

 ه های ضدعفونی کننده و بلیچ کلورین دار.دیتول، شویند
ماه )   4خریداری ادویه جات و اقالم طبی حد اقل برای مدت  ✓

پرستامول، شربت سرفه تر، انتی هستامین ها چون ستریزین، 

 ترمومتر دیجیتل، ضدعفونی کننده دست دارای الکول(.  
 ماه  4خریداری تمامی مواد های حفظ الصحه حد اقل برای  ✓
 ماه  4وینده حد اقل برای  امی مواد ش خریداری تم ✓

:ریتصو  

/ زنان یبرا متحد ملل اداره   

  یضیف نهیزر 
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 ماه  4برای مدت   19-ری مواد شوینده برای کوویدخریدا ✓
  1000ماه ) 2خریداری گاز برای آشپز خانه و گاز بخاری برای  ✓

 کیلوگرام(
 لیتر(  400خریداری تیل مورد نیاز جنراتور )  ✓
  1خریداری کاال و کاالهای اضافی برای زنان و اطفال آنها )برای  ✓

 فصل( 
 یداری روجایی های اضافی رخ ✓

 بخش مالی
ماه از تمویل کننده درخواست نمایید، و سایر  6لی برای وجه ما ✓

ماه باید به تمویل    6برای مدت    19-مصارف اضافی مربوط به کووید

 کننده جهت منظوری فرستاده شود. 
با تمویل کننده جهت همکاری در رابطه به مشکالت بودجوی تماس   ✓

  ایجاد شده است  19-بودجوی که از اثر کوویدبگیرید، و نیاز های 

 باید به صورت واضح، طبق ضرورت شریک ساخته شود. 
انتقال وجوه مالی کافی به تمامی دفاتر فرعی که مصارف عملیاتی  ✓

 ماهه را تحت پوشش قرار دهد.  4
نگهداری وجوه مالی کافی در دفاتر مرکزی و والیتی برای حاالت   ✓

ند تا مبلغ کافی که باید در هر مرکز  اضطرار. موسسات مکلفیت دار

 اری شود را مشخص سازند.  نگهد
مدیریت و ضدعفونی سازی درست پول. در طی این مدت از   ✓

کارکنان خواسته می شود تا به دلیل مراعات نمودن نظافت پول را  

 به صورت درست لمس نمایند.
 هماهنگی با بانک ها جهت موجودیت خدمات بانکی. ✓
 در معامالت آینده. بانکداری آنالین استفاده از خدمات ✓
ی تالش ها باید انجام شود تا معاشات کارکنان در اسرع وقت  تمام ✓

 اجراء شوند.
در صورت بسته شدن بانک ها، پول نقد پرداخت شده و معامالت به   ✓

گونه درست ثبت می شوند تا رهنمود های امانتی تمویل کننده گان 

 مراعات شود. 
که برای مقاصد    پرداخت های شخصی خویش   کارکنان ملزم هستند تا ✓

ی می باشد را یاد داشت نمایند، این پول بعداً بازپرداخت خواهد  کار

 شد.
در صورت ایجاد هر گونه تعدیل در طرزالعمل تدارکات مربوط به   ✓

 ، تمویل کننده گان در میان گذاشته خواهند شد. 19-کووید
 متوقف می شوند. تمامی تفتیش های بیرونی موقتاً تا اطالع بعدی  ✓

 ترانسپورتمحدود نمودن سفر و 

 عراده جات بعد از هر بار استفاده، ضدعفونی می شوند.  ✓
 راننده گان ملزم به پوشیدن ماسک هستند. ✓
از دولت دریافت نمایند تا در صورت بروز    VIPموسسات باید کارد   ✓

 قضایای اضطراری قادر به سیر و حرکت باشند. 
روری  کارکنان، باالخص کارکنان ضفراهم نمودن ترانسپورت به  ✓

 به کار می آیند.که 
 شخص را حمل نمایند، تا اطالع بعدی.  3عراده جات نباید بیشتر از   ✓
 وسایط به گونه معمول سرویس می شوند.  ✓
عراده جات بعد از هر بار استفاده، برای حاالت اضطرار، با تانکی  ✓

 پر دوباره به مرکز بازگشت می نمایند.
شفت شب  ای حاالت اضطرار در ک راننده را برهر مرکز باید ی  ✓

 نگهدارد )یک راننده هر شب به نوبت(. 
سفر های ضروری باید تنها با پیروی از دستورات دولت و رهبری   ✓

موسسه اجازه داده شده و باید برای مقاصد ادغام، وضعیت صحی  

 عاجل، قضایای محکمه، یا رفت و آمد کارکنان از و به مرکز باشد.

داری صورت  روری باید در هر زمانی خودای غیر ضاز سفر ه ✓

 گیرد، حتی از یک مرکز به مرکز دیگر.
هرگونه سفری که صورت میگرد، یک عراده موتر نباید بیشتر از  ✓

 نفر را حمل نماید، تمامی راکبین باید ماسک بپوشند. 3
متر( باید  1.5در ساحات عامه، فاصله گذاری اجتماعی )فاصله  ✓

 مراعات شود.  

 و خروج از مرکز  ودور
باید اطمینان حاصل نمایند افراد که به مرکز وارد می شوند  محافظین   ✓

 از طرزالعمل پروتوکل مراقبت پیروی می نمایند:
o  چک نمودن اعراض و عالئم: محافظین در صورت امکان باید

کارکنان و مالقات کننده گان را برای داشتن اعراض و عالئم 

ل شوند  ل قبل از اینکه به مرکز داخ هنگام هر بار دخو  19کووید  

مانند  19 -چک نمایند، از آنها در رابطه به داشتن عالئم کووید

نفس تنگی، تب یا سرفه سوال نمایند. در صورتیکه تب سنج 

های بدون تماس در دسترس باشد، از آنها برای سنجیدن درجه  

 حرارت فرد استفاده صورت گیرد.  
ن ن که عالئم اندک از خود نشابه کارکنان و مالقات کننده گا ▪

درجه سانتی   38دهند و یا درجه حرارت تب آنها باالتر از 

گراد باشد باید اجازه دخول داده نشده و به آنها توصیه شود  

 تا به داکتر مراجعه نمایند.
o   :شستن دست ها با صابون، یا ضدعفونی کننده  شستن دست ها

دیگری دست  دست در دروازه و قبل از اینکه به هر چیزی 

افرادی که وارد مرکز می شوند الزامی می   بزنند برای تمامی

 باشد. 
o   پوشیدن ماسک: پوشیدن ماسک به تمامی کارکنان و مالقات

کننده گان الزامی می باشد. در صورتیکه ماسک نداشته باشند  

 باید به آنها ماسک فراهم شود، و یا اینکه اجازه دخول ندارند. 
o  دیگر آورده می  تجهیزات، دوا یا موادتجهیزات: در صورتیکه

شود، تمامی اقالم را در یک ساحه خاص باز نموده، مواد بسته 

بندی اضافی را دفع نمایید، ساحه را پاک نموده و دست ها را با 

ثانیه دوباره بشویید. بعداً آن موادیکه   20آب و صابون به مدت 

 قابل شستشو اند باید شسته شوند.
ز باید به حد اقل رسانیده ز مرکبه داخل و خارج اتمامی رفت و آمد  ✓

 شود: 
o  هیچکدام از زنان متضرر خشونت که ساکن مرکز استند اجازه

خارج شدن از مرکز را در دوره قرنطین ندارند، مگر برای 

 دریافت مراقبت صحی یا حالت اضطرار. 
o   دوره سکونت تمامی ساکنین فعلی مرکز را حد اقل الی دوره که

 ایید.اشته می شود، تمدید نمقرنطین برد
o   دسترسی اطفال به مکان های بیرون از تسهیالت مراکز حمایوی

زنان چون، مکاتب، سفر های سیاحتی و دیدار از بیرون را  

 محدود نمایید.
o   در والیات که قرنطین نشده اند، قضایای مربوط به محکمه را

ه به حد اقل رسانیده و سفر های بیرون را الی اطالع بعدی ب 

. در صورتیکه نیاز باشد، با محاکم،  حالت تعلیق در آورید

پولیس، قوه قضاییه، متضررین و فامیل های آنها در این رابطه  

 مذاکره نمایید. 
o  تفتیش های ارزیابی و نظارت باید فعالً متوقف شوند، الی

 زمانیکه سفر کردن مصئون اعالم می شود. 
o  یید.شده مراجعه نما که در زیر بیان بخش مالقات کننده گانبه 
ارکنان باید تمامی معیار های احتیاطی را در خارج از مرکز  ک ✓

 مراعات نمایند:
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o   متری را از    1.5کارکنان باید در ساحات عمومی حد اقل فاصله

 دیگران مراعات نمایند.
o   در صورت سرفه یا عطسه دهن و بینی خود را بپوشانند، به

از لمس نمودن  صورت مکرر دست های خویش را بشویند، و

 شم و دهن خودداری نمایند.بینی، چ
o   از لمس نمودن ساحات که در اماکن عمومی مکرراً لمس میشوند

)دستگیر دروازه، کتاره های راهرو( در حد امکان خودداری  

ً لمس نمایید، از  نمایید. در صورتیکه شما چیزی را باید حتما

ست یا یک دستمال کاغذی یا آستین خویش برای پوشانیدن د

 فاده نمایید.انگشتان تان است 
o  تمامی سطوح و تجهیزات خانه خویش را صبح و شام و بعد از

 هربار استفاده پاک نمایید.
o   بعد از لمس نمودن سطوح در اماکن عمومی، دستان خویش را

 بشویید. همیشه یک ضدعفونی کننده دست با خود داشته باشید. 
o  .در اماکن عامه ماسک بپوشید 

 ننده گان مالقات ک
مالقات کننده نباید اجازه دخول در مراکز را داشته باشند، مگر اینکه  

اجازه مخصوص برای ضرورت عاجل یا ادغام مجدد داشته باشند. در 

صورتیکه بخاطر کمبود مواد محافظت کننده تدابیری وقایوی مراعات  

 شده نمیتوانند، به مالقات کننده گان باید اجازه دخول داده نشود.  

مالقات کننده گان باید برای داشتن اعراض و عالئم و یا خطر  امی  مت  ✓

به شمول داشتن تماس نزدیک به فرد مصاب چک   19-جدی کووید

شوند، افرادیکه اعراض و عالئم و تماس نزدیک به افراد مصاب  

نداشته باشند میتوانند وارد مرکز شوند. این امر شامل مالقات کننده 

 یند، می باشد.می آ که برای پروسه میانجگری
یک تعداد محدود مالقات کننده گان که چک ها را بگذارنند اجازه   ✓

 دخول برای مراقبت های احساسی را دارند.
روش های جاگزین برای مالقات های فرد با فرد باید جستجو شود،   ✓

این امر میتواند شامل استفاده از تلیفون یا تماس تصویری، و یا هم 

شه به عنوان مانع میان ساکن و مالقات یا شی استفاده از پالستیک 

 کننده باشد. این چنین موانع باید بعد از هر مالقات پاک شوند. 
تمامی مالقات کننده گان باید قبل از اینکه وارد شوند در مورد  ✓

پوشیدن ماسک، شستن دست ها قبل از ورود و بعد از خروج و  

ساخته   آگاه متری از ساکنین 1.5همچنان مراعات نمودن فاصله 

 شوند.
مالقات کننده گان باید محدود به یک نفر هر بار باشد تا فاصله گذاری   ✓

 اجتماعی مراعات شود. 
  19-تماس مستقیم مالقات کننده گان با ساکنین که مشکوک به کووید ✓

 هستند یا مصاب هستند، ممنوع می باشد. 

 پاک نمودن 
  عامه  در صورت امکان و اقتصادی بودن، با دیپارتمنت صحت ✓

حکومت محلی در ارتباط به طرزالعمل ضدعفونی سازی مسلکی  

 برای خانه های امن هماهنگی نمایید.
سیستم تهویه )هوا کشی(: تمامی اتاق ها و ساحات عمومی باید به   ✓

صورت روزمره تهویه شوند. تا اندازه ممکن اتاق ها را تهویه  

 نمایید.
سطوح و   نمودنمصئونیت سفا کاران: سفاکاران باید حین پاک  ✓

ضدعفونی، دستکش های که یک بار استفاده می شوند، بپوشند. بعد 

از هر بار استفاده، دستکش ها باید دور انداخته شوند. در صورتیکه 

از دسکش های دوباره استفاده شونده برای پاک کاری و ضدعفونی 

استفاده می نمایند، این دستکش ها باید صرفاً به پاک کاری مربوط  

تخصیص داده شده و برای سایر مقاصد استفاده  19-ویدبه کو

نگردند. از لباس محافظتی )سراپا( آستین دار، عینک محافظتی،  

 محافظ روی و بوت یا پاپوش های بند دار استفاده نمایید.
سطوح و اشیاء که مکرراً لمس می شوند، باالخص اشیائ که در  ✓

ینده و ضدعفونی  اد شواماکن عمومی قرار دارند، را با استفاده از مو

کننده چندین بار در روز یا حد اقل دو بار در روز پاک کاری و  

ضدعفونی نمایید. این سطوح شامل اشیاء یا سطوح استند که به  

صورت عادی و روزانه پاک کاری نمی شوند )بطور مثال، میز، 

میز کاری، تلیفون، دستگیر دروازه، سویچ های چراغ، دستگیر، 

سطوح آشپز خانه، تشناب، دستگیر های   ل آب،دستگیر های ن 

 تشناب، تجهیزات تفریحی، مکان تلیفون عامه و تلفون ها(. 
سطوح که کثافت آنها قابل دید می باشد باید اول با پاک نمودن:  ✓

استفاده از مواد شوینده )که در بازار یافت می شود، یا آب و صابون( 

تا ویروس ازبین    ی شودشسته شود، بعداً با مواد ضد عفونی پاک کار

 برود. تنها پاک کاری نمیتواند ویروس را از بین ببرد.
ضدعفونی نمودن: کارگران می توانند از مایع سفید کنند با تراکم  ✓

پیاله از ماده  1% برای ضدعفونی نمودن محیط استفاده نمایند. 5

 پیاله آب باندازید. 9سفید کننده را در 

 

اقی ماند، میتوان دقیقه در سطوح ب   10کننده  بعد از اینکه مایع سفید   

آن را با آب شست. استفاده از دیتول برای ضدعفونی نمودن توصیه  

% الکول داشته باشند نیز  70نمی شود. محلول های که حد اقل 

 میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

o فرش، قالین و پارچه اوالً کثافات   در سطوح نرم مانند سطوح

کاری   استند را دور سازید، بعداً با مواد که برای پاککه قابل دید  

این اشیاء مناسب هستند پاک کاری نمایید. از مواد شوینده یا آب  

و صابون برای پاک کاری استفاده نموده و این مواد را به مدت  

% الکول داشته  70ثانیه بگذارید، بعداً از محلول که حد اقل    20

 ید.  باشد، برای ضدعفونی استفاده کن 
o  در صورتیکه استفاده از مایع سفید کننده مناسب نباشد، مانند

تلفون، تجهیزات ریموت کنترول، دستگیر های دروازه، دکمه  

 % میتواند استفاده شود. 70های لیفت و غیره، الکول  
مشترک  تجهیزات مشترک: کارکنان باید تجهیزات که به صورت  ✓

روز و بعد از هر بار استفاده  استفاده می نمایند را به گونه متواتر در  

 مثال، رادیو، تسلیحات، کلید، و ولچک(. پاک نمایند )بطور 
تشناب: تمامی سطوح تشناب های که به صورت مشترک استفاده   ✓

می شوند باید چندین بار در روز پاک کاری شوند، بالخصوص  

ب، شیر آب، سطل، جک، دستگیر چوکی های تشناب، نل تشنا

 دروازه.  

   یضیف نهیزر/  زنان ی برا متحد ملل اداره : ریتصو
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 : لباس شویی ✓
o  140درجه سانتی گراد ) 90 – 60استفاده از آب گرم با درجه  

درجه فارنهایت( و مواد شوینده حین استفاده از ماشین  194 –

لباس شویی توصیه می شود. لباس ها بعد از شستشو میتوانند بر 

 روال معمول خشک کرده شوند. 
o  صورتیکه استفاده از ماشین لباس شویی ممکن نباشد، باید در

ها را در آب جوش و صابون در یک تشت )ظرف بزرگ(  لباس  

یک چوب برای دور دادن لباس ها استفاده نموده و  باندازید، از

بسیار محتاط باشید تا آب به بیرون نریزد. بعد از اینکه لباس ها 

وینده که دارای کلوروکین را از تشت برداشتید، لطفاً از مواد ش

دقیقه در میان آن  30 باشد استفاده نموده و لباس را برای

شسته و بگذارید تا در  بگذارید، بعد از آن لباس را با آب پاک

 روشنایی آفتاب خشک شود. 
شستن ظروف، ظروف فلزی، پارچه روی میز: باید از طرزالعمل   ✓

 معمول پیروی صورت گیرد. 

 تدابیر وقایوی: 
مواد الزم که برای مراعات نمودن تدابیر وقایوی نیاز است را مهیا   ✓

 نمایید:
o   تمامی اتاق ها باید مجهز با ضدعفونی کننده های دست دارای

الکول یا تسهیالت برای شستن دست با آب و صابون باشد، به  

خصوص در درب ورودی مرکز، همچنان ماسک، دستمال 

 ته و غیر لمسی( کاغذی و زباله دانی )زباله دانی بس 
o ن و  تمامی تشناب ها باید دارای بوتل های بزرگ از صابو

مرکز   دستمال کاغذی برای شستن دست ها باشد. مسئولین

مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل نمایند که تمامی تشناب ها 

 همیشه دارای صابون و دستمال کاغذی هستند.
o دستان  کارکنان و ساکنین باید حد اقل در هر ساعت یک بار

د دستان باید ح –خویش را بشویند )حتی بیشتر اگر نیاز باشد( 

 بار در روز شسته شوند.  10اقل  
درجه سانتی گراد(، سرفه و نفس تنگی تمامی  38تب )باالتر از  ✓

 ساکنین مرکز را به صورت روزانه چک نمایید.

 فاصه گذاری فزیکی در مرکز
  19-فاصله گذاری فزیکی باید در تسهیالت نهادینه شوند تا شیوع کووید

  1.5کارکنان و ساکنین فاصله  کاهش یابد. این بسیار مهم است تا تمامی

 متری را از همدیگر مراعات نمایند: 

ساکن در عین زمان تماس   5حین انجام فعالیت ها نباید با بیشتر از  ✓

 مستقیم داشت. 
نفر باشد الی اطالع بعدی اجازه  5در آن بیشتر از تمامی جلسات که  ✓

فراد ندارند. جلسات باید در فضاب باز تدویر گردند تا از گردآمدن ا

بیش از حد در ساحه بسته جلوگیری شده و اصل فاصله گذاری فزیکی 

 تا حد ممکن مراعات گردد. 
متری را میان افراد )چه ساکنین و چه   1.5همیشه فاصله فزیکی  ✓

 ن( و حین انجام فعالیت ها و خوردن غذا مراعات نمایید.کارکنا
دهید،   فعالیت های گروپی را با مراعات نمودن فاصله فزیکی انجام ✓

 د.اگر اینطور ممکن نباشد، فعالیت گروپی را لغو کنی 
غذا ها را به گونه ی تنظیم نمایید تا فاصله فزیکی که ذکر شد میان  ✓

مکن نباشد، صالون غذا خوری  ساکنین مراعات شود، اما اگر این م

 را بسته نموده و به ساکنین در اتاق های آنها غذا بدهید.
داری نمایند سازید تا از لمس نمودن خودساکنین و کارکنان را ملزم  ✓

 )بطور مثال، دست دادن، بغل کشی، بوسیدن(.
ساکنین نباید تخت های شان را با هم شریک سازند؛ هر ساکن باید  ✓

داشته باشد. در صورت که نیاز باشد، دوشک های  یک تخت جداگانه  

ن جدا گانه را در روی اتاق یا سایر اتاق های اداری بگذارید. اطمینا

متر از هم فاصله داشته و ساکنین به   1حاصل نمایید که دوشک ها 

 صورت سرا پا می خوابند.
ساکنین را تا حدی که ممکن باشد در اتاق های جدا گانه بگذارید،  ✓

ال، میتوان از اتاق دفتر یا سایر اتاق های اداری استفاده کرد.  بطور مث 

تمامی تجهیزات  مکان های جایگزین که آماده می شوند باید دارای 

مورد نیاز برای زن و برای نگهداری اساسی طفل آن مانند تخت 

ان و بعضی از  خواب، آب نوشیدنی، غذا، کیت مخصوص زن 

 .تجهیزات بخاطر سرگرم نگهداشتن آنها

 محدود نمودن شریک سازی اشیاء و اقالم
تمامی ساکنین باید دارای جانپاک های جداگانه نسبت به اعضای   ✓

شند، که شامل جانبپاک بخاطر خشک نمودن بدن بعد از  خانواده با

اک به منظور خشک نمودن دستان بعد از هر  حمام نمودن، و روی پ 

جانپاک و روی پاک باید بار شستن دست با آب و صابون می باشد. 

بعد از هر بار استفاده به صورت درست خشک شده و معموالً با 

 مواد شوینده شسته شود. 
خویش را باهم شریک سازند و نباید جایی و کاالهای  ساکنین نباید رو ✓

 کالها و سایر اموال خویش را باهم یکجا بگذارند.
با   شریک سازی وسایل شخصی )کتاب ها، وسایل الکترونیکی( ✓

 کارکنان و ساکنین را محدود سازید. 
 ساکنین نباید قاب ها و ظروف فلزی را باهم شریک سازند. ✓

 9   یضیف نهیرز /  زنان ی برا متحد ملل اداره : ریتصو
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و ساکنین شریک  ید با تمامی کارکنان : معلومات که با3بخش 

 ساخته شوند

باید مطمئن شود که جلسات معلومات هفته  19-فوکل پاینت کووید  ✓

وار همراه با اپدیت ها و یادآوری ها هم به کارکنان و ساکنین در  

 زمینه های زیر فراهم می شود: 
o اعراض و عالئم و چگونگی انتقال 19-در مورد کووید ،

-ضمیمه در مورد کوویده  ه و تشریح نمایید )ب ویروس آگاهی داد

 مراجعه نمایید( 19
o   آنها را به صورت منظم با معلومات جدید اپدیت نموده و سواالت

شان را با استفاده از معلومات تایید شده از جانب دولت، مقامات  

 صحی محلی و منابع سازمان جهانی صحت پاسخ دهید.
o  افغانستان ت والیت و معلومات تازه در مورد قرنطین و وضعی

 به آنها ارایه نمایید.
o  حفظ الصحه دست به معنی شستن منظم و درست دستان می

باشد: کارکنان و ساکنین باید در هر ساعت دستان خویش را  

بار    10دستان باید حد اقل    –بشویند )حتی بیشتر اگر نیاز باشد(  

حد  در روز شسته شوند. دستان خویش را اکثراً با اب و صابون  

 ثانیه بشویید  20ی مدت  اقل برا

 

 

 

 

 

ماسک چه گونه  پوشیدن ماسک و چگونگی استفاده از آن ) به بخش   ✓

پوشیده شود، تنظیم شود و برداشته شود، تا خطر آلودگی ماسک به  

 مراجعه نمایید( حد اقل رسانیده شود
وضع شده است را برای   19-تمامی تدابیر وقایوی که برای کووید ✓

کارکنان و ساکنین به شمول محافظین خشونت و زنان متضرر 

 تشریح نمایید.
جلسه بلند بردن آگاهی اطفال: اطفال باید یک تریننگ در مورد  ✓

که به سطح درک آنها باشد دریافت نمایند، که باید شامل  19-کووید

 موارد زیر باشد: 
o  یک آگهی خالصه در رابطه به وضعیت پاندیمی فعلی. در این

ورت حد اقل شریک ساخته شود، اما  مات به صجلسه باید معلو

نباید باعث ایجاد هراس میان اطفال شود. با این حال، اطفال باید  

بدانند که چرا مالقات با مادر های شان، فعالیت های بیرونی و 

 همچنان رفتن به مکتب به صورت موقتی متوقف شده است. 
o  ستم ارایه یک تریننگ در رابطه با شستن دستان، آداب سی

دن تنفسی، فاصله گذاری فزیکی و همچنان تشخیص نمو

   یضیف نهیزر/  زنان ی برا متحد ملل اداره : ریتصو
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، اطالع دادن به کارکنان  19-اعراض و عالئم مربوط به کووید 

در صورت که احساس مریضی می نماید )سرفه، تب یا نفس  

 تنگی دارند(. 
o به اطفال   19-منابع برای تشریح نمودن کووید 
اطمینان دهی دوباره به متضررین در مورد اینکه خدمات حمایوی   ✓

هنوز هم ارایه می شوند، حتی اگر نحوه آن تغییر نماید، و اینکه 

هاد و ستند. با احتیاط الزم به نگرانی ها، سواالت، پیشن آنها تنها نی 

 را دهید.اینکه چه راه حلی به آنها بهترین است گوش ف
به تمامی ساکنین به شمول کارکنان تشریح نمایید که آنها باید  ✓

هرگونه تب، سرفه، گلو درد، سر درد یا کسلیت را بالفاصله به  

 مصئونیت خود و دیگران تامین شود. مسئول مرکز گزارش دهند تا  
o ورت بروز اعراض و عالئم، آنها را مطمئن بسازید که در ص

از مرکز دور انداخته نمی شوند، برعکس برای آنها مراقبت    آنها

های الزم و ضروری برای بهبودی شان تحت نظر کارکنان 

 صحی و یا شفاخانه فراهم می شود. 
o  ن مدت از آنها حمایت کامل به آنها اطمینان دهید که در طول ای

اقبت و تداوی ممکن صورت گرفته و کارکنان مرکز بهترین مر

 را برای آنها فراهم می نماید.

o مبتال می   19-با آنها شریک سازید که بیشتر افراد که به کووید

شوند، دارای عالئم بسیار اندک بوده و نیاز به مراقبت از جانب 

 شفاخانه ندارند. 
باید یاد آوری های مجدد در رابطه به تدابیر حفظ  به تمامی ساکنین  ✓

و برای زنان متضرر خشونت که تازه وارد   الصحه داده شده

 رابطه ارایه شود.  میشوند، تریننگ مفصل در
به تمامی ساکنین و کارکنان تشریح نمایید که، وقتی یکی از آنها  ✓

را نشان میدهد چه اقداماتی صورت   19-اعراض و عالئم کووید

 (. که در زیر می باشد مراجعه نمایید 5لطفاً به بخش رد )میگی 
، قرنطین و افراد جدید که به  19-ر رابطه به کوویدممکن د ساکنین  ✓

مرکز می آیند، سواالت یا دلهره داشته باشند. به آنها معلومات درست  

را بر مبنای اخبار تایید شده و وضعیت موجود ارایه نمایید و به  

جلسه مشورتی دایر نمایید تا اعتماد به نفس آنها صورت منظم با آنها  

 باال برود.
ا در باره تمامی تدابیر وقایوی که وجود دارد، به شمول افراد  ا رآنه ✓

تازه وارد، دوباره مطمئن بسازید، تا خطر ابتال به ویروس به حد  

 اقل برسد. 
 روانشناسی نمایید.-آنها را تشویق به دریافت مشاوره اجتماعی ✓

: داخله جدید در مرکز مشروط بر تیست تایید شده از 4بخش 

 روز 14ی جهان و یا تجرید خودی برای جانب سازمان صح

این را باید به خاطر سپرد که تنها چک نمودن درجه حرارت بدن  ✓

نیست، چون   19-یک شخص به معنی یک تست قابل اعتماد کووید

این امکان وجود که افراد مصاب ویروس را با خود داشته باشند و  

ند. استفاده هیچ اعراض و عالئمی به شمول تب از خود بروز نده

 از پرستامول و سایر دوا های ضد درد میتواند تب را بپوشاند.
برای داخله جدید، از پروتوکل داخله معمول پیروی نموده و آنها را   ✓

و تدابیر وقاوی وضع شده در مرکز آگاه   19-در رابطه به کووید

(. مطمئن شوید که اطفال نیز  مراجعه نمایید 3به بخش سازید )

ه گونه که الزمه اطفال است دریافت می نمایند. معلومات را ب 

اطمینان حاصل نمایید که تمامی تدابیر وقایوی برای دخول در مرکز  

(، باالخص شستن مراجعه نمایید 1به بخش مراعات می شوند )

 دستان قبل از لمس نمودن چیزی در مرکز.
  اد تازه وارد به عنوان یک تدبیر وقایوی، الزامی است تا تمامی افر ✓

روز در تجرید خودی    14و اطفال آنها که تست نشده اند برای مدت  

 گذاشته شوند.  
تمامی مراقبت ها باید با حفظ فاصله به آنها فراهم شود، البته باید  ✓

تمامی تدابیر وقایوی و حفظ الصحه مراعات شوند، حتی اگر افراد  

 شند. را نداشته با 19-مریض معلوم نشوند یا عالئم کووید
اینکه ممکن شما از شیوع ویروس توسط افراد تازه وارد   با وجود ✓

در مرکز تان هراس داشته باشید، اما باید مهربان، با احترام و 

مسئوالنه نسبت به زنان متضرر خشونت برخورد نمایید. تمامی 

مراقبت های الزم را با در نظرداشت تدابیر وقایوی برای وی فراهم  

 نمایید.

 ریدهای تج آماده سازی اتاق
تجرید زمانی یک گزینه پنداشته می شود که این عمل هم برای ساکنین و 

هم برای کارکنان محفوظ باشد. همکاران باید برای دریافت رهنمود برای  

ایجاد تجرید خانه ها از مقامات صحی محلی کمک جستجو نمایند. 

مراعات نمودن فاصله گذاری فزیکی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها و 

ی و ضدعفونی نمودن اتاق های که افراد که در تجرید گذاشته پاک کار

 می شوند حیاتی می باشد. 
اتاق های تجرید باید نسبت به سایر اتاق ها فاصله داشته باشد و   ✓

تمامی پرتوکل های مربوط به فاصله گذاری فزیکی، شستن دست ها  

به   و پوشیدن ماسک، پیروی شوند. پروتوکول های پاک کاری باید

 ت روزانه در اتاق های تجرید عملی شوند.صور 
در صورت که ممکن باشد، دو اتاق تجرید باید ایجاد گردد، یکی  ✓

 برای افراد تازه وارد و دیگری برای قضایای مشکوک. 
روزه ایجاد نمایید، که میتوان از  14حد اقل یک اتاق برای تجرید  ✓

م اندک که عالئ آن برای تجرید افراد تازه وارد و یا هم ساکنین 

داشته و امکان مراقبت آنها در مراکز قرنطین نباشد،  19-کووید

 استفاده گردد.
از قرار دادن افراد تازه وارد و ساکنین که دارای عالئم اندک هستند  ✓

 در داخل یک اتاق باید خودداری صورت گیرد. 
فضای دفاتر و سایر مکان های که در حاالت معمول از آنها استفاده   ✓

را میتوان برای این کار تخصیص داد، اما به شرط    نمیگیردصورت  

اینکه تجهیزات الزم چون روشنایی، تخت خواب و وسایل تفریحی 

 فراهم گردد. 
فضای تازه ایجاد شده باید تمامی اسباب اولیه و ضروری مانند تخت  ✓

خواب، آب آشامیدنی، مواد غذایی، کیت های مخصوص زنان و  

مرکز نباید داخله جدید را قبول نماید مگر اینکه زن و اطفال که  

روز را در تجرید خودی   14همراه وی هستند تست شده باشند یا 

گذرانده باشند. همکاران، بخش زنان ملل متحد همراه با کولمبو پالن 

در جستجوی روش های هستند که برای زنان متضرر خشونت که  

به مرکز مراجعه می نمایند مکان برای تجرید خودی فراهم نمایند، 

ت  نند تسو یا اینکه زن و اطفال که نیاز به تست داشته باشند، بتوا

 تایید شده سازمان صحی جهان را بگذرانند.

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19_childrens-book_EN_FINAL.pdf
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نگهداشتن آنها )و اطفال که همراه    ی مشغول بعضی از اقالم دیگر برا

 آنها است( نیاز است را داشته باشد. 
از قسمت بندی ها یا پرده ها میتوان برای جدا نمودن ساکنین از   ✓

 همدیگر استفاه نمود.
اتاق های تجرید را با تمامی وسایل و اسباب الزمه که معموالً برای   ✓

افی برای مواد اضتمامی ساکنین فراهم می شود تجهیز نموده و 

مشغول نگهداشتن آنها )و اطفال که همراه آنها است( مانند کتاب، 

گیم ها، مواد برای کار دستی، رنگه، اسباب نقاشی و کاغذ( فراهم 

نمایید. این مواد باید به صورت متواتر با شوینده های دارای 

 کلوروکین شسته شوند. 
گهدارند، یش را ن به زنان متضرر خشونت اجازه دهید تا موبایل خو ✓

یا در صورت که موبایل نداشته باشند برای ایشان موبایل فراهم  

اجتماعی در ارتباط باشند )البته بعد  -نمایید تا بتوانند با مشاور روانی

از تشریح نمودن قوانین استفاده از موبایل برای مصئونیت ایشان(. 

 موبایل ها باید به درستی پاک شوند.
ظروف جداگانه فراهم شده و این  دوا در مطمئن شوید که غذا و ✓

 ظروف نباید توسط سایر متضررین استفاده شود. 
روزه قرار دارند از تشناب    14توصیه می شود تا افراد که در تجرید   ✓

 جدا گانه استفاه نمایند تا خطر ابتال وشیوع کاهش یابد. 
o  در صورت که ممکن باشد، تشناب باید ضدعفونی گردد بعداز

 د که در تجرید قرار دارند )و اطفال آنها(. سط افرااستفاده تو

: تمامی معلومات و پیام های خوش آمدی را 1مرحله 

برای متضرر طبق روال معمول فراهم نموده و موارد 

 زیر را بافزاید: 
به افراد تازه وارد تشریح نمایید که از آمدن آنها در مرکز استقبال  ✓

ملزم به رعایت بعضی  آنها    19-کووید  می شود، اما به لحاظ پاندیمی  

تدابیر احتیاطی و وقایوی هستند. وی را ازین مطمئن سازید، هرچه 

واکنش اش در این مدت باشد، او را دوباره نخواهند فرستاد و تمامی 

 مراقبت های الزم به وی فراهم خواهد شد.
ه  این را تشریح نماییند که به عنوان تدابیر احتیاطی، وی )و اطفال ک  ✓

روز در اتاق تجرید به سر ببرند،  14اید برای مدت همراه دارد( ب 

بدون در نظرداشت اینکه اعراض و عالئم دارند یا خیر و یا هم سفر 

وی چه گونه بوده است. به وی تشریح نمایید که این قانون باالی 

 وارد تطبیق شده و تنها برای او نمی باشد.-تمامی افراد تازه
زم در مرکز، اعاشه و اباته، و تمامی خدمات التشریح نمایید که ا ✓

کیت های مخصوص زنان ) و سایر اقالم که معموالً به زنان متضرر  

 خشونت فراهم می شود( را دریافت خواهد نمود. 
او را در رابطه به اقدامات به خصوص که به وی )و اطفال که   ✓

گاه همراه دارد( در جریان تجرید فراهم می شود تا مشغول بمانند آ

اجتماعی از طریق  -یل، و دسترسی به مشاوره روانیسازید )موبا

 موبایل(. 
که در ضمیمه این رهنمود   19-تمامی معلومات در رابطه به کووید  ✓

 بیان شده اند را به وی تشریح نموده و به سوال های وی جواب دهید. 
قوانین مصئونیت استفاده از موبایل را به او تشریح نمایید. به او  ✓

اجتماعی از طریق موبایل با او به تماس -ید که مشاور روان بگویی 

خواهد شد. به او رهنمایی کنید تا شماره مشاور را در موبایل خویش  

 ثبت نماید.

: فورمه داخله را به صورت معمول خانه پری 2مرحله 

نموده و از زن متضرر خشونت و طفل که همراه وی 

 است سواالت زیر را بپرسید:
ن در گذشته نزدیک به مکانی سفر  شخصی از فامیل تاآیا شما یا  .1

 نموده است؟ 
بوده است در تماس   19-آیا شما با شخصی که دارای عالئم کووید .2

 نزدیک بوده اید؟
a.  مراجعه   5در صورت بلی، برای رهنمایی به بخش

 نمایید
 را داشتید؟  19-آیا شما کدام عالئم کووید .3

a.  جعه  مرا 5در صورت بلی، برای رهنمایی به بخش

 نمایید

روز تجرید، فرد تازه وارد )و طفل که همراه وی    14ر جریان  اگر د ✓

را از خود بروز دهند، لطفاً، از دستورات   19-است( عالئم کووید 

را بروز دهد چه   19-: اگر یک ساکن عالئم کووید5بخش که در 

 اقداماتی باید صورت گیرد، بیان شده اند پیروی نمایید.

 ساکنین در جریان تجرید مراقبت از 
ً به زنان متضرر خشونت که در تجرید قرار دارند و تمامی  لط ✓ فا

زنان ساکن و کارکنان بیان دارید که با زنان که در تجرید قرار دارند 

با احترام و عزت رفتار نمایند. تجرید و سایر تدابیر احتیاطی و  

اد که در تجرید  وقایوی نباید تبدیل به بهانه برای رفتار نادرست با افر

 د شوند. قرار دارن 

یک پالن برای فراهم نمودن خدمات و بررسی های روزانه فرد تازه   ✓

روزه قرار   14وارد )و اطفال که همراه آنها است( که در تجرید 

 دارند ایجاد نمایید.
تدابیر الزم برای فراهم نمودن سهولت های الزم جهت مدیریت   ✓

اجتماعی از طریق  -روانیقضیه، تشریک معلومات و حمایت های 

 بایل را اتخاذ نمایید.مو
اجتماعی را حد اقل روز یک بار از طریق موبایل  -مشاوره روانی ✓

فراهم نمایید )با استفاده از موبایل خود شخص، و یا هم موبایل که  

روز تجرید استفاده  14از طریق مرکز فراهم شده که میتواند برای 

 .(نماید
موبایل فراهم   در تجرید قرار دارند بایدبه زنان متضرر خشونت که   ✓

اجتماعی و فامیل و دوستان  -شود تا در وقت نیاز با مشاور روانی

که از آنها حمایت می نمایند ارتباط برقرار نمایند )بعد از تشریح  

قوانین محفوظانه استفاده از موبایل برای مصئونیت(. در صورت  

 انترنت موبایل آنها را فعال سازید. 
ازه شخص تجرید شده فراهم  ورد نیاز باید در درب دروغذای م ✓

گردد. شما باید غذا را در نزدیک دروازه گذاشته و شخص را مطلع  

سازید تا غذا را دریافت نماید. بعد از اینکه وی غذای خویش را 

صرف نمود، باید ظروف را با مواد شوینده پاک نموده و دوباره در  

کار  و اشخاص که در آشپز خانه درب دروازه رها نماید. کارکنان 

می کنند میتوانند ظروف را جمع آوری نموده، دوباره آنها را با مواد  

 شوینده شسته و خشک نمایند، بعداً دستان خویش را بشویند.
کارکنان و ساکنین مرکز میتوانند با شخص که در تجرید قرار داده   ✓

در شده از عقب دروازه حرف بزنند و با وی گفتگو نمایند. 

ه دارای اعراض و عالئم نباشد، شما صورتیکه، شخص تجرید شد

میتواند دروازه را باز نگهداشته و از عقب دروازه با حفظ فاصله  

متر با وی صحبت نمایید. روش های خالقانه جهت مشغول   1.5

 ساختن ساکن جدید از راه دور دریابید.
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ن می رساند  روزه را به پایا  14بعد از اینکه شخص تجرید شده دوره   ✓

عالئم از خود بروز نمیدهد، او را به مکان های  و هیچ اعراض و

عامه و فعالیت های دسته جمعی داخل مرکز خوش آمد بگویید. او  

را در تمامی فعالیت های داخل مرکز به صورت کامل شریک  

سازید، البته با رعایت نمودن تدابیر وقایوی که برای تمامی ساکنین 

 وضع شده است. 

را به ساحات عامه و فعالیت های  از اینکه شخص تجرید شده  قبل ✓

دسته جمعی ببرید، با ساکنین فعلی حرف زده و آنها را آماده پذیرایی 

و قبول نمودن فرد تازه وارد نمایید. آنها را دوباره مطمئن بسازید 

روزه تجرید را مطابق دستورات دولت به پایان  14که وی دوره 

 در تجرید باقی بمانند.  نیست تا او )و اطفال وی(  رسانیده و دیگر نیاز

را بروز دهد، چه  19-: اگر یک ساکن عالئم کووید5بخش 

 اقداماتی باید صورت گیرد 

به  19-تشخیص، تجرید و مراقبت به وقت قضایای کووید

مراکز ضروری  منظور محدود ساختن شیوع مریضی در 

می باشد. ساکنین باید تشویق شوند تا در صورت بروز 

را شریک سازند، و همچنان باید آنها اعراض و عالئم، آن

مطمئن ساخته شوند که بهترین مراقبت را دریافت نموده و 

در جریان این مرحله به صورت کامل به انها رسیدگی 

رت صورت میگیرد. ساکنان که عالئم چون سرفه، تب )حرا

درجه سانتی گراد(، کسالت و نفس تنگی از  38باالتر از 

ستورات مقامات صحی باید برای خود بروز می دهند، طبق د

دریافت مراقبت مناسب و تست به یک مرکز صحی انتقال 

 در حالت بروز عل یم،  حت    عل یم  خفیفه،  اگر امکانات  یابند.
 آزمایش  مه یا   نباشد، ساکینی     بخاطر احتیاط باید  در تجر ید

گزینه های در حال بحث قراردارند تا به  . گذاشته شوند

رنطین ایجاد شده و زنان و اطفال که خانم ها فضای محفوظ ق

کز نیاز دارند بتوانند تست های تایید شده سازمان به مر

 را دریافت نمایند. صحی جهان

✓  

این بسیار حیاتی است تا مرکز از قبل با مقامات محلی و دفاتر   ✓

حمایت از اطفال به تماس شود تا مراکز صحی و طرزالعمل های  

طبق توصیه مقامات صحی را  مناسب برای مراقبت از ساکنان 

 شناسایی نماید.
در صورتیکه یک ساکن اعراض و عالئم از خود نشان میدهد،  ✓

پیروی نمودن تدابیر وقایوی چون فاصله گذاری فزیکی، پوشیدن 

ماسک، شستن دست ها و پروتوکول های ضدعفونی سازی حیاتی  

 پنداشته می شوند. 
ک کاری و ضدعفونی  بالفاصله باید تمامی مرکز به صورت کامل پا ✓

 شود. 
اید از وضعیت موجود مطلع ساخته شده و در  مقامات صحی محلی ب  ✓

 صورت نیاز درخواست کمک صورت گیرد. 
درجه سانتی  38هر ساکن که عالئم چون سرفه، تب )باالتر از  ✓

گراد(، کسالت و نفس تنگی از خود نشان دهند، امکان ابتالی وی به  

ه باشید که، اگر یک ساکن عالئم وجود دارد. بیاد داشت  19-کووید

- از خود نشان میدهد، بدین معنی نیست که مبتال به کووید  19-کووید

است. تنها تست تایید شده سازمان صحی جهان که توسط یک   19

 شفاخانه انجام می شود، میتواند آنرا تایید نماید.
ا به آنها بیان دارید که اعراض و عالئم آنها نشان میدهد که ممکن آنه ✓

مقامات محلی مطلع ساخته  باشند، بدین لحاظ باید  19-دارای کووید

 شوند.

از آنها بپرسید که آیا بار دار هستند و یا اینکه کدام وضعیت صحی   ✓

قبلی دارند )قلبی، شش، شکر، سرطان، نفس تنگی، عفونت های  

 مکرر( یا خیر، همچنان وضعیت سوء تغذیه آنها را یادداشت نمایید.
نشان   را از خود 19-ساکنین اعراض و عالئم کوویداگر یکی از  ✓

را مطلع سازید تا وی به مدیریت،   19-میدهند، فوکل پاینت کووید

 مقامات صحی محلی و تمویل کننده گان خبر دهد. 
در   19-توصیه می نماید تا مریضان کووید سازمان صحی جهان ✓

یک مرکز صحی تا حد که ممکن است مراقبت شوند، باالخص  

  60اد بزرگتر از  ن که دارای خطرات بیشتر هستند، مانند افرمریضا

و افراد که امراض قبلی دارند مانند، حاملگی، فشار خون بلند، شکر 

و غیره. برای اینکه یک مریض به مرکز صحی که توانایی تداوی  

را داشته باشد فرستاده شود، یک ارزیابی از وضعیت   19-کووید

ضروری می باشد. هنگام  عمومی مریض توسط متخصصین طبی

مرکز صحی باید تمامی تدابیر وقایوی و احتیاطی  انتقال ساکنین به 

 مراعات شوند. 
سایر ساکنان که در تماس نزدیک به شخص بوده اند، باالخص آنهای  ✓

که با وی در عین اتاق زندگی می نمودند، باید مورد توجه قرار  

 گیرند.
افراد باید برای تست شدن  بر مبنای رهنمود های مقامات صحی، این   ✓

مراقبت های ضروری به یک مرکز صحی منتقل شوند.  و دریافت 

 در همین حال: 
o   در صورتیکه قبالً ماسک نپوشیده باشند، به این افراد و سایر

ساکنان که با وی در تماس بوده اند یک ماسک داده شود که  

باید بالفاصله پوشیده شود. قبل از آن مطمئن شوید که دستان 

نظیم نمودن ماسک به شان را اول بشویند. برای ساختن و ت 

 . مراجعه نمایید 1بخش 
o  بالفاصله قضیه مشکوک را همراه با اطفال آنها به یک اتاق

جداگانه که برای تجرید آماده شده منتقل نمایید. از تدابیر جدی 

فاصله گذاری فزیکی، پوشیدن ماسک، آداب سیستم تنفسسی 

 ی نمایید.و شستن دست ها پیرو
o زید که شما تمامی تدابیر که برای  آنها را دوباره مطمئن سا

 مراقبت از آنها وضع شده است را مراعات خواهید نمود. 
o بسیار ساری می باشد، اما   19-به آنها تشریح نمایید که کووید

اکثراً بدون مداخله صحی شخص مصاب دوباره بهبود می 

ی که بهبود بیابند و تست یابد.  نگهداری آنها در تجرید تا زمان 

آنها دوباره منفی شود، برای مصئونیت آنها مهم  19-کووید

 می باشد.
توصیه های داکتران مراکز صحی را پیروی نموده و برای دریافت   ✓

ئسای  وحمایت و دانستن اقدامات که باید انجام شود به مدیران/ ر

 موسسه خبر دهید. 
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ین و اطفال که با اگر مقامات صحی توصیه می نمایند تا ساکن

برای مراقبت در مرکز صحی )شفاخانه، کلینیک یا آنها اند 

 مرکز قرنطین( بمانند، مراحل زیر باید پیروی شود:
 شفاخانه 

ترتیبات انتقال محفوظانه ساکن به مرکز صحی را در هماهنگی با  ✓

 شفاخانه تنظیم نمایید.
ریک  با اخذ یک توافق تحریری در مورد رضایت ساکن مبنی بر ش ✓

اش، شفاخانه را مطلع سازید تا  ساختن جزئیات وضعیت صحی

معلومات منظم در مورد بهبودی ساکن به شما ارایه نمایند. چگونگی 

 بهبود ساکن را در شفاخانه از نزدیک تعقیب نمایید.
از امنیت و مصونیت ساکن در شفاخانه اطمینان حاصل نموده و در   ✓

شفاخانه و حصول اطمینان رابطه به نیاز های متضرر خشونت در 

 احترام و محرمیت اوضاع با مسئولین شفاخانه صحبت نمایید.از 

 ساکن متاثر شده:

به ساکن در رابطه به ماندن در مرکز صحی، شفاخانه یا مرکز   ✓

که در آنها   19-قرنطین برای رسیدگی به عالئم مربوط به کووید 

 بروز نموده است، معلومات بدهید.
نتیجه آزمایش آنها چند روز محدود را دربر خواهد   به آنها بگویید که ✓

گرفت و در صورتیکه نتیجه آزمایش منفی باشد، آنها دوباره به  

مرکز بازگردانده خواهند شد. اگر نتیجه آزمایش آنها مثبت بود، آنها 

در شفاخانه تجرید خواهند شد تا وضعیت صحی شان بهتر شود، که  

گرفت. به آنها تشریح نمایید که ته را دربر خواهد این امر چند هف

تجرید یعنی اینکه آنها اجازه نخواهند داشت تا مالقاتی داشته باشند  

و تنها کسانی که اجازه مالقات با آنها را دارد کارکنان صحی خواهد  

 بود تا خدمات های الزم را ارایه نمایند. 
ز حی آنها را در مرکبه آنها دوباره اطمینان دهید که شما وضعیت ص ✓

 صحی دنبال خواهید نمود.
 مطمئن شوید که آنها به خدمات حمایوی دسترسی دارند:  ✓

o   اگر آنها میخواهند به یک دوست یا عضو فامیل که باالی آن

 اعتماد دارند به تماس می شوند، این کار را تسهیل نمایید.
o   اجازه دهید تا هنگام رفتن به مرکز صحی موبایل و چارجر

ش را با خود داشته باشند ، اگر صورت موجودیت( خوی )در 

نداشته باشند، یکی به آنها فراهم نمایید. به آنها شماره خویش  

را بدهید، تا بتوانند به شما تحت یک نام مستعار )کود( با شما  

بتماس شوند، تا افشا نشود که قضیه مربوط به خشونت است.  

  ا یک موبایل فراهم در صورتیکه موبایل نداشته باشند، به آنه

 نمایید. 
o  ،به آنها شماره های موبایل کارکنان قضایا، شماره اضطراری

یا سایر فراهم کننده گان حمایت را بدهید تا محفوظ باشند. آنها  

میتوانند شماره را به نام مستعار ثبت نمایند، یا شما میتواند 

شماره خویش را در ورق بسیار کوچک چاپ نمایید تا قابل 

باید افشا شود که شماره ها مربوط به ن کردن باشند، و نپنها

 خدمات مربوط به خشونت استند.
o  به آنها یاد بدهید تا چگونه تاریخچه تماس و پیام ها را پاک

 نمایند.
هنگام پیگیری از وضعیت ساکن، رهنمود های مربوط به فراهم  ✓

نمودن خدمات از راه دور را پیروی نمایید، باالخص حصول  

 قادر است تا آزادانه صحبت نماید.ان از اینکه ساکن اطمین 
بگذارید تا ساکنین سوال های که در رابطه به پروسه دارند را   ✓

بپرسند. به آنها معلومات واضح را بر مبنای مشاوره های صحی  

دولت ارایه نمایید. در صورتیکه شما پاسخ سوال آنها را نمیدانید، به 

 ریک می سازید. یافته و با آنها شآنها بگویید که شما پاسخ را در

لطفاً بیاد داشته باشید، در صورتیکه ساکنین دارای اطفال باشند، آنها  ✓

نیز باید به شفاخانه برده شوند. به آنها همچنان در شفاخانه داخله 

گرفته شده و با مادر شان در تجرید گذاشته خواهند شد تا مریضی  

در سطح    طفاً به اطفال نیزاز شخص دیگر به آنها سرایت نه نماید. ل

درک ایشان معلومات ارایه نمایید، بطور مثال، استفاده از این منبع 

 به اطفال.  19-برای تشریح کووید
مطمن شوید که هم ساکن و هم اطفال وی قبل از اینکه به مرکز   ✓

صحی انتقال داده شوند، مشاوره مورد نیاز را از مشاور شما دریافت  

 نمایند. 
ستلزم شریک ساختن معلومات  قامات محلی ممکن ممراجعه به م ✓

شخصی ساکن باشد. لطفاً مطمئن شوید که مصئونیت طفل و مادر با  

 در نظرداشت تاریخچه محرمیت قضیه آنها شریک ساخته می شود. 

 سایر ساکنین:

تمامی ساکنین را در مورد اینکه چه تصمیمی با مشاوره شفاخانه   ✓

ید. به آنها تشریح  گونه آرام مطلع سازاتخاذ شده با بیان حقایق و به 

نمایید که تمامی تدابیر جهت مصئون نگهداشتن مرکز و تمامی 

ساکنین اتخاذ شده است. معلومات مربوط به تدابیر وقایوی را دوباره  

تکرار نموده و از آنها بخواهید تا هرگونه عالئم چون سرفه، تب و  

 نفس تنگی را گزارش نمایند.
 ثبت باشد:ه آزمایش یک ساکن مدر صورت که نتیج ✓

o   تمامی ساکنین و پرسونل که تاریخچه تماس فزیکی با ساکن

 روز تجرید می شوند. 15را داشته اند برای مدت 
در صورتیکه در این جریان، افراد عالئم از خود بروز   ▪

 دهند، باید تست شده و مراقبت صحی دریافت نمانید.
o   اید تماس نداشته اند، ب سایر ساکنین که با قضیه مثبت تاریخچه

توصیه شوند تا فاصله الزم را حفظ نمایند، دست ها را بشویند 

و تشویق شوند تا در صورت بروز اعراض و عالئم آنرا 

شریک سازند، و در صورت داشتن اعراض باید آنها تجرید 

 شوند.
بعد از اینکه ساکن به مرکز صحی انتقال داده شد، بالفاصله اتاق که   ✓

کز را باید به صورت کامل شستشو  اش داشت و تمامی مروی بود و ب 

نموده و ضدعفونی نمایید. تمامی سطوح را همانگونه که در فوق  

ذکر شد پاک کاری نموده، و اطمینان حاصل نمایید که تمامی ساکنین 

 تدابیر حفظ الصحه را مراعات می نمایند.

اگر شفاخانه شخص مصاب را بعد از اینکه نتیجه آزمایش 

 داوی شد، رخصت می نماید:منفی شد / ت 19-ویدکو
او را دوباره خوش آمد گفته و در تمامی فعالیت های مرکز طبق   ✓

 ، البته با رعایت تدابیر وقایوی. دروال معمول دخیل سازی 
ساکنین و اطفال که همراه آنها هستند صرف زمانی دوباره به مرکز   ✓

  48آنها دو بار در    19-کووید بازگردانده می شوند که نتیجه آزمایش  

ساعت منفی گزارش شود، تا اطمینان حاصل شود که از آنها به هیچ 

کسی دیگری سرایت نه می نماید. اگر فرد مصاب شده تنها یک بار 

روزه    15نتیجه آزمایش وی منفی گزار ش شده باشد، باید در تجرید  

 گذاشته شود. 
اجتماعی را به -تمامی خدمات مراقبتی به شمول مشاوره روانی ✓

 رای آنها فراهم نمایید.صورت معمول ب 

اگر شفاخانه توصیه می نماید تا ساکن در داخل مرکز در 

 تجرید خودی نگهداشته شود، مراحل زیر باید پیروی شود:
  14تشریح نمایید که او )و اطفال که همراه دارد( باید برای مدت  ✓

ها( باید در یک  روز در یک اتاق جداگانه نگهداشته شوند. ساکن )

که برای واقعات مشکوک تهیه شده مستقر شوند، جدا   اتاق جداگانه 

 از افراد تازه وارد. 
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تشریح نمایید که وی تمامی خدمات مرکز از قبیل وسایل استراحت،   ✓

غذا، کیت های مخصوص زنان )و سایر اقالم که برای تمامی 

 متضررین خشونت فراهم می شود( را دریافت خواهد نمود. 
صوص که برایش )و اطفال که به  را در رابطه به ترتیبات بخ وا ✓

 همراه دارد( آماده شده آگاه سازید تا در جریان تجرید مشغول باشند. 
که در فوق ذکر شده را   19-تمامی معلومات در رابطه به کووید ✓

برایش تشریح نمایید و در صورت که سوال داشته باشد، به سواالت  

 اش پاسخ دهید.
برای وی تشریح نمایید.  قوانین مصئونیت استفاده از موبایل را ✓

اجتماعی از طریق موبایلش با وی  -برایش بگویید که مشاور روانی

به تماس خواهد شد. او را رهنمایی نمایید تا شماره موبایل مشاور  

را در موبایل اش ذخیره نماید. اگر موبایل نداشته باشد، برایش  

 موبایل تهیه کنید.

صورت نیاز میتوانند اتاق کنین که دارای عالئم همسان هستند در  سا ✓

متر فاصله فزیکی و   1.5را شریک نمایند اما با حفظ حد اقل 

 مراعات نمودن تمامی تدابیر وقایوی. 
 مایعات و ادویه کافی طبق توصیه داکتر/شفاخانه فراهم نمایید. ✓
را تحت   تغییرات در عالئم ساکن مانند تب و به مشکل نفس کشیدن ✓

 .نظر داشته باشید
اخانه را از وضعیت فرد به صورت متواتر آگاه ساخته  داکتر و شف ✓

روز تجرید به توصیه    14و در صورت بروز اعراض و عالئم طی  

 های آنها عمل نمایید.
، مراقبت نمودن از ساکنین که در  4بخش به رهنمود های که در  ✓

 عمل نمایید.تجرید هستند 

: پالن های مصونی/حفاظتی زمانیکه متضررین 6بخش 

 رکز را ترک میکنندخشونت م 

در اوضاع بحرانی، برنامه ریزی حفاظتی بسیار حیاتی می باشد.  

پالن ایمنی عبارت از یک پالن شخصی شده و عملی است که روش  

برای حاالت چون بودن در یک رابطه، برنامه  های مصئون بودن را  

برای ترک نمودن، بعد از ترک کردن رابطه توسط متضرر خشونت  

حال ادغام مشخص سازد. اولویت بندی برنامه ریزی   و یا و یا در

مصئونیت به اسرع وقت و پیگیری های پیهم و منظم بالخصوص از  

ونت باید متضررین آسیب پذیر بسیار مهم می باشد. متضررین خش

حمایت شوند تا برای اوضاع قرنطین، محدودیت گذاشتن و یا تجرید 

عه را مثل شرم  آماده شوند. در این جریان حساسیت های جام

   اجتماعی برای ساکنین و مصاب شوندگان باید در نظر گرفته شود.

بکوشید تا بیشتر به قضایای ادغام مجدد و زنان که در سال های  ✓

نموده اند برسید، چون آنها ممکن به دلیل  اخیر مرکز را ترک 

در معرض خطر بیشتر خشونت قرار گرفته   19-وضعیت کووید

 باشند.
ساکنین دوباره به خانه هایشان باز میگردند )ادغام در صورتیکه  ✓

مجدد(، اطمینان حاصل نمایید که خانه ی آنها هم از لحاظ صحی و  

مصئون می باشد.  هم از لحاظ رابطه برای آنها در جریان قرنطین

در صورتیکه مصئون نباشد، تا زمانیکه قضیه حل می شود، در  

 مرکز بمانند.
نطین مرکز را ترک نمایند، مگر به دلیل ساکنین نباید در جریان قر ✓

 ایمرجنسی صحی. 
اگر ساکنین دوباره به خانه های خویش باز میگردند یا به هر دلیل  ✓

نمایند، مقامات مربوطه  دیگری مرکز حمایوی زنان را ترک می 

چون وزارت یا ریاست امور زنان و پولیس را مطلع سازید،  

 د.همانگونه که به صورت معمول انجام میدهی 
پالن های حفاظتی را با تمامی متضررین خشونت که مرکز را ترک   ✓

 می نمایند بسازید، تا مراقبت ها در شرایط نورمال ادامه یابند.
 نمایید تا برای احتماالت آماده شوند: به متضررین تان کمک  ✓

o  آیا شما جای مصئون بجز از کسی که علیه شما خشونت می کند

 دارید؟

o ای متیوان انجام داد تا خشونت در خانه  در صورت نه، چه کار ه

به حد اقل برسد؟ بطور مثال، راه های که بتوان به صورت  

ای محفوظانه از خانه درخواست کمک کرد، شناسایی همسایه ه

که بتوان از آنها تقاضای کمک نمود، برنامه ریزی برای فرار  

در حالت اضطرار، و زندگی در اتاق که افراِد دیگر نیز آنجا 

 تند.هس
o  شماره موبایل کارکنان قضایا، شماره عاجل یا سایر فراهم کننده

گان خدمات را به آنها فراهم نمایید، تا محفوظ باشند. اگر موبایل  

شما میتواند این شماره ها را به نام مستعار در  داشته باشند، 

موبایل آنها ثبت نمایید و یا هم در اوراق بسیار کوچک چاپ  

ن کردن باشند، تا از اینکه این شماره ها مربوط کنید تا قابل پنها

 به خشونت علیه زنان است هیچ کسی با خبر نشود. 
o  ماس  راه های خالقانه که آنها بتوانند به صورت محفوظانه ت

 گرفته و درخواست کمک نمایند را جستجو نمایید.
o   راه های را که آنها چه گونه با همسایه های شان پالن نموده و

 د که نیاز به کمک دارند، را جستجو نمایید.اشاره نماین 
پالن های برای ایمنی آنها در صورت که قرنطین در آینده تکرارشود  ✓

 تهیه نمایید.
رین خشونت که برا آزمایش یا  پالن های برای حفاظت متضر  ✓

 .به شفاخانه میروند، طرح نمایید 19-مراقبت کووید
ن اختصاص پالن های برای ایمنی متضررین خشونت که به مکا ✓

 .داده شده برای قرنطین منتقل می شوند، طرح نمایید
اطمینان حاصل نمایید که متضررین خشونت با خود موبایل دارند و   ✓

مدیر قضیه و شماره عاجل که در دسترس  نمبر های موبایل مشاور،  

است را برای وی بدهید تا حمایت های الزم از طریق موبایل برای  

اد بدهید تا تاریخچه تماس و پیام ها را چگونه او فراهم شود. به آنها ی 

 پاک نمایند.

برای دریافت معلومات و رهنمود های بیشتر در رابطه به برنامه ریزی  

 کنید.کلیک  اینجاایمنی به زبان انگلیسی 

 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/05/final%20safetyplan_a4_7%20may%202020_yc-b.pdf?la=en&vs=3741
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 : مراقبت خودی برای کارکنان و ساکنین7بخش 

تدابیر اتخاذ شده جهت وقایه و کنترول شیوع ویروس روی صحت   ✓

روانی و رفاه کارکنان و ساکنین تاثیر خواهد گذاشت، بخصوص  

ی تماس،  ت هااستفاده از تجهیزات محفاظتی شخصی و محدودی 

 فعالیت های گروهی و مالقات کننده گان.
ساکنین و کارکنان باید تشویق شوند تا به مشاوره دسترسی پیدا  ✓

 نمایند.
جلسه های گروهی کوچک میان روانشناسان و کارکنان، ساکنین و  ✓

اطفال تدویر نمایید، البته با پیروی از تدابیر فاصله گذاری فزیکی و  

 پوشیدن ماسک. 

 و کارکنانساکنین 

شما میتوانید با تکنیک های ساده و تهیه یک تقسیم اوقات روزانه که   ✓

روی نیاز های اساسی تمرکز نماید، استرس تان را مدیریت نمایید: 

دریافت خواب کافی، صرف غذا های مغذی در تقسیم اوقات منظم،  

تمرین منظم، نفس عمیق کشیدن، و در تماس بودن با فامیل و  

دن با کسانیکه شما باالیشان اعتماد دارید به شما . حرف زدوستان

 کمک خواهد نمود. 
اگر شما یا عضوی از فامیل شما میخواهد با مشاور حرف بزند، به  ✓

مشاور مرکز یا هر کسی که در لیست مراجعه کننده گان شما است  

 به تماس شوید. 

 کارکنان مرکز:

نده به یدگی کن به عنوان یک فراهم کننده خدمات در مرکز و رس ✓

خشونت علیه زنان، بیاد داشته باشید که احساس خستگی، استرس،  

متعجب شدن یا قهر شدن در جریان بحران موجود و زمانیکه به نیاز 

  19-های یک متضرر خشونت ودر جریان همه گیری کووید

 رسیدگی می نمایید، کامالً طبیعی است. 

ه باشد،  شد 19-کوویداگر هر یک از اعضای فامیل شما مبتال به  ✓

تمامی تدابیر و رهنمود ها یکه در فوق ذکر شده را رعایت نمایید. 

اگر شما برای مراقبت از اعضای فامیل تان نیاز به رخصتی دارید، 

 با سوپروایزر خویش حرف زده و یک تبدیلی را پالن نمایید.
اگر شما یا عضوی از فامیل شما میخواهد با مشاور حرف بزند، به  ✓

هر کسی که در لیست مراجعه کننده گان شما است  ور مرکز یا مشا

 به تماس شوید. 

 مدیریت مرکز: 

سیستم ها را به گونه ی تنظیم نمایید تا مطمئن شوید که کارکنان  ✓

حمایت الزمه را دریافت می نمایند، و الی ختم مرض این را در  

 اولویت کاری تان قرار دهید. این امر مشمول است بر: 
o  ن و ساکنان تا به مشاوره های روانی ترغیب کارکناتشویق و-

 حی دسترسی پیدا نمایند.ص
o   چنین یک فضا ایجاد نمایید تا از کارکنان در رابطه به

معضالت، نیاز ها و نظریات شان برای ادامه کار سوال نمایید. 

به آنها زمان دهید تا آزادانه در رابطه به کار یا به صورت عموم  

مراحل این مرض ادامه دهید،  ر را در همه حرف بزنند. این کا

 به صورت رو در رو یا کار نمودن از راه دور. 
o  مراعات نمودن پروتوکل های حفظ الصحه؛ و برای کاهش دادن

 خطرات کار کنید.
o   شریک ساختن منابع به منظور مدیریت استرس و برقراری

 صحت روانی. 
o علومات در  اطمینان حاصل نمایید که کارکنان شماره موبایل و م

 رد حمایت های که برای آنها فراهم شده است را دارند. مو
o   احوال گرفتن به صورت متواتر با استفاده از موبایل یا واتساپ

به عنوان نوعی از حمایت روانی. ساختن گروپ َچت ها تا  

 کارکنان بتوانند باهم در ارتباط بوده و به یکدیگر کمک نمایند. 
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 چک لیست 

 ه ریزی متشکل از متخصصین مختلف ایجاد شده  یک کمیته یا تیم برنام

تمرکز   19- است تا مشخصاً روی پالنگذاری آمادگی در مقابل کووید

که مسئولیت   19 –یک فوکل پاینت کووید نماید، همچنان توظیف 

، هماهنگی با مقامات محلی  19-رهبری و هماهنگی مدیریت کووید 

، وضعیت  معلومات مربوط به صحت عامهصحت عامه و نظارت از 

 شد. کشور و والیت و همچنان وضعیت داخل مرکز را به عهده داشته با

  هماهنگی با مقامات محلی صحی به منظور دریافت تازه ترین

معلومات، و داشتن برنامه در صورتیکه واقعات مثبت در مرکز پدیدار  

 می شود. این کار باید شامل موارد زیر باشد: 
o یتی وزارت صحت عامه و  شماره تماس فوکل پاینت وال یافتن

وزارت کار و امو راجتماعی برای دست یافتن به آخرین معلومات  

و پالیسی ها و طرزالعمل های جدید   19 –در رابطه به کووید 

 دولت. 
o   آدرس و شماره تماس نزدیکترین کلینیک، شفاخانه یا مرکز قرنطین

د را دریافت نموده و جهت  ایجاد شده باش 19 –که برای کووید 

ریافت معلومات به آنها به تماس شوید، و نیز تدابیر الزم جهت  د

 انتقال از مرکز به مرکز صحی را اخذ نمایید. 
o   گزینه های مصئون جهت انتقال از مرکز به مرکز صحی را

 مشخص سازید )شماره تماس امبوالنس محلی( 

 صورت منظم به تمامی    تریننگ ها و تریننگ های یاد آوری کننده را به

ان در رابطه به رهنمود ها ارایه نمایید، به صفاکاران و محافظین  کارکن 

 تریننگ های بالخصوص فراهم نمایید. 
   جلسات هفته وار ارایه معلومات تازه و یاد آوری ها برای کارکنان و

ساکنین تدویر نمایید تا آنها را در مورد وضعیت کنونی آگاه شوند، به  

بیر اساسی وقایوی و کنترول  استای دانستن عواقب، و تداآنها در ر

 کمک نمایید، به شمول:  19- کووید
o 19-اعراض و عالئم سیستم تنفسی، به شمول کووید . 

o  چه گونه اعراض و عالئم مریضی سیستم تنفسی را در ساکنین

 تحت نظر داشت. 
o   چه گونه ساکنین و کارکنان را محفوظ نگهداشت )حفظ الصحه

تریننگ ها باید شامل   دستان و استفاده درست از ماسک(.درست 

 تصاویر بوده و به صورت منظم ارایه شوند. 
o .هنگامیکه مریض باشید، در خانه بمانید 

   مراعات نمایید،    4و   3تدابیر حفظ الصحه را در مطابقت با بخش های

به شمول پاک کاری مکرر سطوح که بسیار لمس می شوند، تشناب ها،  

ند )حد اقل یک بار در  که به صورت مشترک استفاده می شوتجهیزات  

روز، در صورت امکان چندین بار در روز(؛ شستن دستان بطور  

  1مکرر؛ حفظ فاصله؛ پروتوکل های رفت و آمد به مرکز )به بخش 
 مراجعه نمایید(. 

   مطمئن شوید که تمامی کارکنان وقتیکه در مرکز هستند ماسک می

 ده از ماسک. رداشت رهنمایی های چگونگی استفاپوشند، البته با در نظ
   حصول اطمینان از چک اعراض و عالئم و شستن دست ها قبل از

 ورود به مرکز. 
 ایجاد و تهیه ممد های معلوماتی )بروَشر و پوستر( در رابطه به کووید -

)عالئم و تدابیر وقایوی( و پالیسی های مربوطه برای ساکنین. این  19

 اطفال تهیه شوند.   بان و سطح دانش مخاطبین به شمول مواد ها باید به ز
   از موجودیت ضدعفونی کننده های دست دارای الکول/ مکان های

شستن دست، ماسک، دستمال کاغذی و سطل زباله دانی که نباید لمس  

 شوند در هر اتاق مطمئن شوید. 
   ارزیابی های روزانه از تدابیر وقایوی و کاهشی در مرکز و فراهم

 فیدبک به کارکنان. نمودن  
  ه فاسد نمی شوند و مواد الزمی مانند ادویه، کیت های  مواد غذایی ک

مخصوص زنان، صابون، ضدعفونی کننده دست و ماسک را حد اقل  

ماه ذخیره نمایید. یک لیست از تاجران محلی را با تمامی    3برای مدت  

مواد الزمی  جزئیات تماس آنها تهیه نمایید تا مواد غذایی، تجهیزات و 

 را فراهم نمایند. 

 

:مأخذ  

فعالیت دارند، توسط کمیسیون ملی زنان نیپال و بانک جهانی و  19-این رهنمود بر مبنای پروتوکل های مرکز که در جریان قرنطین پاندیمی کووید ➢

 ایجاد شده است.  19-گیری کوویدکولمبو پالن افغانستان در رابطه رهنمود های جلوگیری و کنترول همه 

. 19-مدت در جریان کووید رهنمود های کنترول و جلوگیری شیوع برای تسهیالت مراقبت طوالنی (. 2020) سازمان صحی جان ➢

 2020مارچ  21
 2020مارچ  31 .در بخش وسایل رفاه 19-مالحظات عملیاتی برای مدیریت کووید .(2020)  سازمان صحی جان ➢
 زنان و دختران.و اختتام بخشیدن به خشونت علیه  19-کووید(. 2020اداره زنان ملل متحد ) ➢
 . 2020مارچ    31پیش نویس    –  19- کووید  –(  GBV)خشونت مبتنی بر جنسیت    – (. ممد آموزشی برای کارگران مرکز  2020)  Fijiمتحد  اداره زنان ملل   ➢
➢ AoR GBV (2020 .) مدیریت قضیهGBV 19-یمی کوویدو پاند. 
رونا  رهنمود مقطعی برای فراهم کننده گان خدمات برای بی خانمان ها تا برنامه ریزی نموده و مریضی کومرکز کنترول امراض، ایاالت متحده امریکا:   ➢

 2020اپریل  16  ( پاسخ دهند.19-)کووید 2019ویروس 
 .مدافعین و سرپناه های خشونت خانوادگیواکنش به کرونا ویروس: رهنمود برای (: 2020لی جهت اختتم بخشیدن به خشونت )شبکه م ➢
 .2020آپریل  16 .(19-پرسش و پاسخ در مورد کرونا ویروس )کوویدسازمان جهانی بهداشت،  ➢
 (19-ویروس کرونا )کووید(. 2020مرکز کنترول و وقایه امراض ) ➢

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html.
https://nnedv.org/wp-content/uploads/2020/03/Library_Coronavirus_Guidance_for_DV_Shelters_NNEDV_12MAR2020.pdf
https://nnedv.org/wp-content/uploads/2020/03/Library_Coronavirus_Guidance_for_DV_Shelters_NNEDV_12MAR2020.pdf
https://nnedv.org/wp-content/uploads/2020/03/Library_Coronavirus_Guidance_for_DV_Shelters_NNEDV_12MAR2020.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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7  19-معلومات در مورد کووید –ضمیمه 
 

 ویروس کرونا چیست؟
میتوانند ویروس کرونا یک خانواده بزرگ از ویروس ها می باشند که  

باعث مریضی در انسان و حیوان شوند. بعضی از ویروس های کرونا  

ن باعث عفونت های سیستم تنفسی شوند که از سرما  قادر اند تا در انسا

خوردگی عادی گرفته تا سندروم تنفسی خاور میانه )مرس( و سندروم  

تنفسی حاد )سارس( می باشد. تازه ترین ویروس کرونا که باعث 

 یاد می شود.  19-نا می شود بنام کوویدویروس کرو

 چیست؟ 19-کووید
وسط کروناویروس تازه  یک مریضی ساری می باشد که ت  19-کووید

برای بار اول در ووهان   19-کشف شده پیدا می شود. شیوع کووید

  170گزارش شد، و از آن زمان تا حاال به    2019دیسمبر    31چین در  

 کشور دنیا شیوع پیدا کرده است. 

 چه ها اند؟ 19-اض و عالئم کوویداعر
 عبارتند از: 19-معمول ترین اعراض و عالئم کووید

ز عالئم و اعراض دیگر که کمتر معمول بوده و در  بعضی ا •

بعضی از افراد نمایان می شوند عبارتند از، درد های مزمن، 

انسداد بینی، سر درد، ورم ملتحمه، گلو درد، اسهال، از دست  

دادن حس ذائقه یا بویایی یا پیدا شدن بخار در بپوست یا تغییر 

 رنگ انگشتان دست یا پا. 
را از یک فرد که عالئم   19-رد که شما کووید جود دااین امکان و •

 اندک دارد و احساس مریضی نمیکند، دریافت کنید.
بعضی از افراد مبتال می شوند اما هیچگونه عالئمی از خود   •

 بروز نداده و احساس مریضی هم نمیکنند.

 افراد که تب، سرفه یا نفس تنگی دارند باید به نزد داکتر مراجعه نمایند.

 
7 WHO 0202آپریل  16(. 19-، سوال و جواب در مورد ویروس کرونا )کویید 

 

 19-کوویدد های پیام
%( بدون اینکه نیاز جدی به معالجه  80اکثریت مردم )در حدود  •

 داشته باشند دوباره صحت یاب می شوند.
مبتالً می شوند، به صورت    19-نفر که به کووید  5نفر ا ز  1تقریباً   •

 جدی مریض شده و دچار نفس تنگی می شوند. 

 19-آسیب پذیری نسبت به کووید
ت صحی که باشند در مقابل  سن و وضعی تمامی افراد در هر  •

 آسیب پذیر هستند. 19-کووید

افراد مسن، و کسانیکه دارای مشکالت صحی مانند فشار خون   •

بلند، مشکالت قلبی یا شکر هستند، به احتمال زیاد به صورت  

 شدید مریض می شوند. 

 چه گونه شیوع میکند؟ 19-کووید
دریافت   ویروس را مبتال هستند، 19-مردم از افرادیکه به کووید ✓

می نمایند. این مریضی به صورت اولیه از شخص به شخص به  

سرفه   19-گونه قطرات آب هنگام که شخص مبتال به کووید

میکند، عطسه میزند و یا حرف میزند منتقل می شود. این قطرات  

ً سنگین می باشند، قابلیت حرکت طویل را نداشته و به   نسبتا

 سرعت به زمین می افتند. 
انند با تنفس نمودن این قطرات که اشخاص مصاب  فراد میتوا ✓

 مبتال شوند. 19-برون می دهند، به کووید
o  متر از   1.5بدین لحاظ است که مراعات نمودن فاصله

 دیگران مهم می باشد.
این قطرات میتواند روی اشیا و سطوح که در اطراف شخص   ✓

ی زینه قرار دارد مانند میز، دستگیر های دروازه و کتاره ها

وط نمایند. افراد با لمس نمودن این سطوح و بعداً لمس نمودن سق

 دهن، بینی و چشم خویش به این مرض مبتال می شوند.
o  بدین لحاظ است که شستن دست ها با آب و صابون و یا پاک

 نمودن با ضدعفونی کننده دارای الکول مهم می باشد. 
ندک از  ، عالئم امبتال می شوند 19-بیشتر از افراد که به کووید  ✓

خود بروز می دهند. این امر اکثراً در مراحل اولیه مریضی  

بیشتر قابلیت تطبیق دارد. این محتمل است که شما از یک  

است و احساس مریضی نمی کند   19-شخصی که مبتال به کووید

ویروس را دریافت نمایید. بعضی از گزارش ها می گویند که  

تواند ویروس را انتقال  ندارند می افراد که حتی هیچ گونه عالئمی 

 دهند.

من برای محافظت از خودم و جلوگیری از پخش ویروس 

 چه کاری میتوانم انجام دهم؟
شما با اتخاذ بعضی از تدابیر بسیار ساده میتوانید امکان ابتال و پخش 

 را کاهش دهید: 19-نمودن کووید

ای  به صورت منظم دستان خویش را با آب و صابون یا پارچه ه •

 دار بشویید.الکول 
o  چرا؟ شستن دستان با آب و صابون یا استفاده از پارچه های

الکول دار میتواند ویروس که در دست شما است را از بین 

:ریتصو  

/ زنان یبرا متحد ملل اداره   

  یضیف نهیزر 
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ببرد. آب و صابون ویروس که در دستان شما است را منحل  

 می نماید، همانگونه که گریس را منحل می کند. 
ه خصوص از  متر فاصله بگیرید، ب  1.5از دیگران به اندازه  •

 افرادیکه سرفه یا عطسه دارند. 
o  چرا؟ این ویروس معموالً به گونه شخص به شخص، در میان

متر(   1.5دیگر )کمتر از افراد که در تماس نزدیک با یک

باشند از طریق قطرات که از سیستم تنفسی خارج می شود  

 از یک فرد به فرد دیگر انتقال می نماید.
o  خص دیگر که در نزدیک  این قطرات در دهن یا بینی ش

شخص مصاب قرار دارند نشسته و بعدا با نفس کشیدن به  

می  شش ها میروند. حفظ فاصله با تمامی افراد بسیار مهم 

  19-باشد، چون مطالعات اخیر توصیه می نماید که کووید

میتواند از افراد که مبتال بوده و هیچ عالئمی ندارند به شخص  

 8دیگر انتقال نماید.

 نمودن چشم ها، بینی و دهن خودداری نمایید.از لمس  •
o  چرا؟ دست ها سطوح زیادی را لمس می نمایند و میتوانند

از اینکه دست آلوده شد، میتواند آلوده به ویروس شوند. بعد 

ویروس را به دهن، بینی و چشم برساند. از آنجا به بعد، 

ویروس داخل بدن شما شده و میتواند باعث مریض شدن شما 

 شود. 

مطمئن شوید که شما و افراد که در اطراف شما هستند حفظ   •

الصحه سیستم تنفسی را به خوبی پیروی می نمایند. این یعنی، 

وقتی سرفه یا عطسه میزنید، دهن و بینی خویش را با  اینکه شما

یک پارچه یا آرنج تان می پوشانید. بعداً، پارچه استفاده شده را  

 ی تان را می شویید.بالفاصله دور انداخته و دست ها
o  چرا؟ قطرات، ویروس را پخش می نمایند. با رعایت نمودن

و  حفظ الصحه سیستم تنفسی به خوبی، شما میتواند خود 

-اطرافیان تان را در مقابل سرماخوردگی، ریزش و کووید 

 محافظت نمایید. 19

اگر احساس خوب ندارید، درخانه بمانید یا خود را تجرید کنید.  •

احساس تب، سرفه و نفس تنگی دارید به نزدیک در صورتیکه 

داکتر مراجعه نمایید. به دستورات مقامات صحی محلی تان عمل  

 نمایید.
o ی ملی و محلی دارای تازه ترین معلومات در چرا؟ مقام ها

مورد وضعیت ساحه شما می باشد. تماس گرفتن به اسرع  

  وقت، این فرصت را به فراهم کننده خدمات صحی شما میدهد

تا شما ره به مرکز صحی مناسب رهنمایی نماید. این هم به 

شما کمک می کند و هم به جلوگیری از شیوع ویروس ها و 

 ری. سایر امراض سا

 

 

 منابع برای تشریح نمودن کووید-19 به اطفال 
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https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19_childrens-book_EN_FINAL.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html

