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 ة ـدمــمق  1

ي الحاىلي إ  وس التاج  ي الفير
ي  (ICS) شحن الدولية، أصدرت غرفة ال  19-كوفيد ستجابة لتفش 

هذا الدليل لدعم جميع أنواع السفن الب 
ي المياه الدولية. و 

ي ذلك منظمة الصحة العالميةإ عل تها ذلك مساعدتعمل فى
ي تقدمها وكاالت األمم المتحدة بما فى

 تباع النصائح الب 
(WHO) والمنظمة البحرية الدولية ، (IMO) ومنظمة العمل الدولية ، (ILO) ي للوقاية من األمراض ر م، وكذلك ال كز األورون 
 .  (ECDC) ومكافحتها

 

وس يمكن أن يؤدي إىل أمراض الجهاز التنفشي وااللتهاب الرئوي  19-كوفيد ي   19-و تم اإلبالغ عن كوفيد –هو فير
ألول مرة فى

. تم اإلبالغ عن أكير من  2019ديسمي   ى ي ووهان ، الصير
ي وقت طباعة هذا الكتيب، ب 90،000فى

ي ذلك عدة آالف من حالة فى
ما فى

وس ينتش  اآلن عل مستوى العالم. ال يوجد لقاح متاح حالًيا ، وكان ال ، يبدو أن الفير ى ي الصير
وفيات. وبينما تمركز معظم هؤالء فى

وس من خالل تدابير وقائية للحد من انتشار المرض وإبطائه.  ي جميع أنحاء العالم هو احتواء الفير
ى السلطات الصحية فى  تركير

 

وس الكورونا  )كوفيد لنت منظمة الصحة العالمية  عأ ي المرض الناتج عن فير
(  علي انه حالة طارئة للصحة العامة ذات 19-ان تفش 

 أهمية دولية بموجب اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية. 

 

ى الحكومات و  ا بير
ً
ا وثيق

ً
كاتاليتطلب هذا التحدي الخطير للصحة العامة تعاون ي العامال ش 

، من أجل حماية صحة مجال البحرى لة فى
 .لك عامة الناسالبحارة )والركاب( وكذ

 

ي إعداد هذا الدليل:  ICS غرفه الشحن الدوىلي البحريهتعرب 
  IMO المنظمة البحرية الدوليةعن امتنانها لدعم المنظمات التالية فى

،ILO  ،منظمة العمل الدوليةWHO الدولية للصحة البحرية ) منظمة الصحة العالمية، والجمعيةIMHA ي ( ، والمركز األورون 
كة الشحن ( ،ECDCللوقاية من األمراض ومكافحتها )  لخدمات السفن  MSC)  ,)Wilhelmsen المتوسطية ش 

.  
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ء  2
ى
 القيود عل الدخول للموان

ا للوائح الصحية  م توصي ، ل 2020مارس  3حب  
ً
منظمة الصحة العالمية حالًيا بأي قيود عل السفر أو التجارة الدولية ، ووفق

ها من اللوائح الدولية( ي لجنه اللوائح الصحية الدولية رفض  " شهاده ا ،  الدولية )وغير
لخلو من األمراض ال يجوز  للدول األعضاء فى

من السفن, ألسباب تتعلق بالصحة العامة ، اي ال يمكن رفض اعطاء السفن  إذن دخول أو مغادرة  "    free pratiqueالمعدية او   
 الميناء أو انزال أو تحميل البضائع و االمدادات. 

 

ي اللوائح الصحية الدولية األعضاء يجوز للدول 
ى ال لتفتيش ، وإذا تم العثور عل مصدر للعدوى أو التلوثإجراء ا فى ، سفينةعل مي 

وى ل وى أو التلوث. يمكن االطالع عل اللوائح الصحية ، أو التدابير األخرى الالزمة لمنع انتشار العدلتطهير يمكنها إجراء ماهو ضى
 الموقع:  ة لمنظمة الصحة العالمية علالدولي 

 ww.who.int/ihr/publications/9789241580496/enw 
 

ا وطنية ومحلية بما في  ذلك، فقد أدخلت العديد من الحكومات اآلنبالرغم من و 
ً
 ها: قيود

 .الميناءإجراءات التخليص فى تأخر  •
ات الطاقم( • ول )منع إجازة الشاطئ وتغيير ى  منع الطاقم أو الركاب من المغادرة أو اليى
 منع تفريــــغ أو تحميل البضائع أو المخازن ، أو أخذ الوقود والمياه واألغذية واإلمدادات  •
ي الحاالت القصوى فرض الحجر الصحي أو رفض دخول ال •

 (. ميناء للسفن )فى
 

تفاقية إو  الدوليةوقد تكون خرقا للوائح الصحية  -أن مثل هذه التدابير يمكن أن تعطل حركة النقل البحري بشدة غم من ر وعل ال
الحقيقة ف  -ركاب  ( والمبادئ البحرية األخرى المتعلقة بحقوق ومعاملة البحارة والFALتسهيل حركة المرور البحري الدوىلي )اتفاقية  

ام بهذه القيود الوطنية والمحلية بسبب القلق الشديد بشأن قد ال يكون أمام ههي أن ى كات الشحن البحري خيار آخر سوى االلي   ش 
 . والمخاطر المحتملة عل الصحة العامة 19-كوفيد

 

ء المهم للغاية أن تقبل فمن ومع ذلك ،  ل الحاالت عل السواء(، لرسو السفن ونزو جميع السفن )البضائع والركاب سلطات الموانى
 . المشتبه فيها عل متنها، حيث يصعب معالجة الحاالت المشتبه فيها عل متنها ويمكن أن تعرض السفن للخطر 

 

ى السفن الزائرة، فقد تتخذ دول الميناء تدابير إضافية لمنع انتشار العدوى أو التلو   وث. إذا تم العثور عل أي عدوى أو تلوث عل مي 
 

كات والو   : ، عند الحاجةمع سلطات دولة الميناء لضمان ما يلي ربابنة يجب أن تتعاون دول العلم والش 
 تغيير البحارةأمكانية  •
 لركاب نزول وصعود ا أمكانية  •
  للبحارة إجازة الشاطئ  أمكانية أستمرار  •

ً
 إذا كان ذلك آمنا

 عمليات الشحن تنفيذ أمكانية  •
ى ا  •  ن لإلصالح والمسححواض بناء السفدخول ومغادرة أمن لسفن تمكير
 تحميل المخازن والمستلزماتأمكانية  •
 إصدار الشهادات والوثائق الالزمة. أمكانية  •
 

ي مرض
يجب أن تظل الحماية الفعالة لصحة وسالمة البحارة من  19-فيدكو   وقد نصحت منظمة العمل الدولية بأنه أثناء تفش 

( ، يجب أن تضمن دول العلم أن جميع البحارة عل MLCدولية بشأن العمل البحري )األولويات. بموجب اتفاقية منظمة العمل ال
ي ترفع علمهم مشمولون

ى السفن الب  بتدابير كافية لحماية صحتهم وأنهم يحصلون عل رعاية طبية شيعة وكافية أثناء العمل  مي 
ى السفينة.   عل مي 

 

ى السسلطات يجب عل  ئ ضمان أن أي بحارة عل مي  ي أراضيها  الب   فنالموانى
يمكنهم  ،الذين يحتاجون إىل رعاية طبية فورية، و فى

 .  الوصول إىل المرافق الطبية عل الشاطئ
 

ي تتوفر عل Wilhelmsen Ships Serviceوضعت وقد 
ئ الحالية والب   الموقع:  خريطة تفاعلية حول قيود الموانى

https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map 

  

http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map
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  19-كوفيد  للحماية منللبحارة  تدابير وقائية   3
عل  ،19-بـ كوفيدمن شخص آلخر يحدث بشكل أساسي من خالل قطرات شخص مصاب  19-كوفيدتقال  إنمن المعروف أن 

اص آخرون ثم يصاب أشخ . عل األشياء واألسطححول الشخص المصاب وجود قطرات المثال من السعال والعطس و سبيل 
ا التقاط  يمكن لألشخو عن طريق لمس هذه األشياء أو األسطح ، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.  19-بكوفيد

ً
-كوفيداص أيض

 يسعل أو يعطس أو يتنفس. ندما ع 19-كوفيدإذا كانوا يتنفسون قطرات من شخص مصاب بـ 19

ي اإلجازة( إبالغ مقدمي الرعاية الصحية إذا كانوا قد زاروا منطقة تم اإلبالغ عن و 
ى السفينة أو فى وجود يجب عل البحارة )عل مي 

ي من أعراض تنفسية يوًما الما 14خالل الـ  بها  19-كوفيد
 عل يحتوي مكان بضية، أو إذا كانوا عل اتصال وثيق مع شخص يعانى

 . 19-كوفيد

 إذا كان البحارة يعانون من الحىم أو السعال أو صعوبة التنفس، فمن المهم طلب الرعاية الطبية عل الفور. و 

، مثل وس. يطلق ه أو السعال أو العطس، فإن ،19-كوفيد  عندما يصاب شخص ما بمرض تنفشي ة تحتوي عل الفير  قطرات صغير

ي وعليه فإن 
 ياء أو األسطح أو األشخاص الذين تم لمسهم. اليدين قد يلوث األشالعطس أو السعال فى

وعل وجه . الجهاز التنفسي  و  اليد ( عل األهمية الحيوية لنظافةIPCحتياطات القياسية لحماية العدوى ومكافحتها )تؤكد اإل و 
 الخصوص: 

مع ٪( 70-65لساخن أو الكحول )عل األقل غسل اليدين بشكل متكرر من قبل الطاقم )والركاب( باستخدام الصابون والماء ا •
 ثانية 20فرك اليد لمدة 

ي حالة لمس اليدين لألسطح الملوثة بالف •
ى بأيدي غير مغسولة )فى ي ذلك الفم واألنف والعينير

وس( تجنب مالمسة الوجه بما فى  ير
ي تشجيع البحارة )والركاب( عل تغطية أنفهم وفمهم بمنديل يمكن التخلص منه عند الع •

طس والسعال والمسح والنفخ ينبغى
 المستعملة عل الفور مناديل ثم التخلص من ال

ي حالة عدم توفر ال •
ي كوع مناديلفى

 فى وضع الثبى ، يجب عل الطاقم تغطية أنفهم وفمهم وسعالهم أو عطسهم فى
ي سلة نفايات  مناديلب التخلص من اليج •

  المستعملة عل الفور فى
( عل األقل من األشخاص اآلخرين ، وخاصة أولئك الذين يسعلون أقدام  3افة مي  واحد )البحارة الحفاظ عل مسعل  يجب أن   •

وس  ا ، يمكن ألفراد الطاقم اآلخرين أن يتنفسوا الفير
ً
ى جد  أو يعطسون أو قد يعانون من الحىم. إذا كانوا قريبير

األطعمة غير المطبوخة، ب التلوث المتبادل مع  لحيوانية بعناية، لتجن يجب دائًما التعامل مع اللحوم أو الحليب أو المنتجات ا  •
 . بما يتفق مع الممارسات الجيدة لسالمة األغذية

أو بعد االتصال المحتمل مناديل ستخدام الإ من المهم إعطاء البحارة الوقت والفرصة لتنظيف أيديهم بعد السعال أو العطس أو و 
ي قد بإفرازات الجهاز التنفشي أو األشي 

 تكون ملوثة. اء أو األسطح الب 

خاصة إذا كان هناك خطر التعرض عند التفاعل مع أشخاص من خارج  -عل الرغم من أن أقنعة الوجه قد توفر بعض الحماية و 
ي ألقنعة الوجه كحماية ضد ال ينصح باإل فانه  –السفينة 

 . 19-كوفيد  ستخدام الروتيبى

فمن  ،إذا كان الفرد بصحة جيدةو عند السعال أو العطس.  جهالو  ستخدام قناعإناسب تنصح منظمة الصحة العالمية أنه من الم و 
ي بشخص 

وري فقط ارتداء قناع إذا كان الشخص يعتبى  . 19-كوفيد  مصاب بعدوى مشتبه بإصابته الضى

 تعتي  نظافة اليد والجهاز التنفشي أكير أهمية. 

 : كير أهميةمن األمور األ لجهاز التنفشي تعتي  نظافة اليد وا ، حيث لمنظمة الصحة العالمية برجاء الرجوع للموقع التاىل
-to-how-and-public/when-for-2019/advice-coronavirus-.int/emergencies/diseases/novelwww.who

use-masks  
 

ي وقد 
 . Aلملحقاتم توفير ملصقات السالمة للسفن فى

 

  

http://www.who/
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ي لـ    4
  19-كوفيدخطة إدارة التفس 

ى الجي . يجب أن يكون لدى البحارة عل مي  ي
ي سفينة ب أن تضع السفن خطة مكتوبة إلدارة التفش 

معرفة بخطة إدارة التفش 
 .وتنفيذها عل النحو المطلوب

ا لنصيحة منظمة الصحة  
ً
ي يجب أن يتلق  المسافرون والبحارة معلومات وفق

-كوفيد  العالمية بشأن الحركة الدولية فيما يتعلق بتفش 
19. 

نت ويتوفر اإلرشاد بذلك    :19-دي بخصوص كوفعل موقع منظمة الصحة العالمية عل اإلني 
 topics/coronavirus-www.who.int/health 

 سفينة ما قبل الصعود إىل ال  معلومات    5
ي اإل يستخدم هذا الدليل المعلومات ا

ل المتفشية ع 19-كوفيد  ة لمنظمة الصحة العالمية إلدارة حاالتعتبارات التشغيلي لواردة فى
ى السفن ، التوجيه المؤقت اير    24  بتاريــــخ  مي  ا باستخدام هذا جنًبا إىل جنب مع دليل منظمة الصحة العالمية 2020في 

ً
. ويوص أيض

ى السفن.   إلدارة أحداث الصحة العامة عل مي 
www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-
onboard-ships 

 سفينة عود إىل ال فحص ما قبل الص    6
ويد الركاب والبحارة بمعلومات عامة عنلُينصح  ،  19-ينتىه تفش  كوفيدحب    ى تدابير الوقائية وتنفيذ الو    19-كوفيد جميع السفن بي 

 .الفحص المسبق للصعود 

ي PLF) سفينةيتم تقديم نموذج استمارة تحديد موقع الركاب قبل الصعود إىل ال
هو تحديد  ". والغرض من ذلكBالملحق "( فى

السليمة من قبل السلطات أو إعادة جدولته وضمان اإلدارة سفينة الذين قد يحتاجون إىل تأجيل صعودهم إىل الأو الحارة  الركاب
 الصحية المختصة. 

 المعلومات والتوعية    7
يجب تذكير الطاقم  كما .  19-كوفيد يجب عل مشغلي السفن تقديم إرشادات للطاقم حول كيفية التعرف عل عالمات وأعراض

ي يجب 
ى التباعها إذا أظهر أحد الركاب أو أعضاء الطاقم عل مإ بالخطة واإلجراءات الب  عالمات وأعراض أمراض الجهاز سفينة ي 

 .التنفشي الحادة

 : قد تتوفر إرشادات خاصة بكل دولة حول تدابير الوقاية ، مثل
ships.html-orf-https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations 

ي كما 
ى السفن وتحديثه عن تفش  ي عل مي  ي أدلة وتوجيهات جديدة متاحة. يوص ، وأيضا أل19-كوفبد  يجب إبالغ الطاقم الطب 

نت عنبمراجعة موقع منظمة الصحة العال  معلومات حول استخدام األقنعة الطبية. ، فيما يخص ال19-كوفيد  مية عل اإلني 

ا  و 
ً
ي  إ يمكن أيض

ى ال  Aالملحقستخدام الملصقات المقدمة فى ي  البحارة بتذكير  سفينة لعل مي 
ها. و يعتمديجب أن  أفضل الممارسات الب 

يل من موقع  ى ا للتيى
ً
 :ICSوهي متاحة أيض

http://www.ics-shipping.org/free-resources/all-free-resources-(full-list) 

 

http://www.who.int/health-topics/coronavirus
http://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-onboard-ships
http://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-onboard-ships
https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html
http://www.ics-shipping.org/free-resources/all-free-resources-(full-list)
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 حاالت العدوى المشتبه بها    8
يوًما الماضية، أو  14خالل الـ  19-كوفيد  ها عنإذا كان لدى األشخاص أعراض تنفسية خفيفة فقط ولم يزروا منطقة تم اإلبالغ في 

ي مكان بهإ إذا كانوا عل 
ي من أعراض تنفسية كان فى

رعاية ، يجب أن يظلوا يمارسون بعناية ال19-كوفيد تصال وثيق مع شخص يعانى
 .عافوا وأن يعزلوا أنفسهم، إذا أمكن ، حب  يت واأليدى  ساسية للجهاز التنفشي الصحية األ 

وس عل نطإذا انتش  ال ي تتطلب اختباًرا تشخيصًيا تعتي  و  الحالة المشتبه فيهاأوسع ، فقد يتغير هذا التعريف ، ولكن اق فير
 الب 

  عامة:  بصفة

ي من أمراض الجهاز التنفشي الحادة )الحىم وعالمة واحدة عل األقل من أعراض أمراض الجهاز التنفشي )مثل السعال وضيق 
مريض يعانى

ي البلد / المنطقة أو اإلقليم الذي أبلغ أسباب أخرى تش   التنفس( ، وبدون أي
ى
ح بشكل كامل العرض الشيري وتاريــــخ السفر إىل أو اإلقامة ف

  .يوًما السابقة لظهور األعراض 14محلًيا خالل الـ المرض  عن انتقال

 أو 

ي من أي أمراض تنفسية حادة وكان عل اتصال مع حالة
 .يوًما قبل ظهور األعراض 14خالل ه بها تبمش مؤكدة أو  19-كوفيد مريض يعانى

 أو 

ي من عدوى تنفسية حادة شديدة )حىم وعالمة / عرض واحد عل األقل ألمراض الجهاز التنفشي مثل السعال وضيق التنفس 
مريض يعانى

ح األعراض بشكل كامل  .ويتطلب دخول المستشقى وبدون مجموعة أسباب أخرى تش 

 

ى ال  :يجب أن، حالة مشتبه بها ببما كان عل اتصال وثيق ى ر سفينة والذأي شخص عل مي 
ة بعد تحديد الحالة المشتبه فيهايتم تتبعه  •  مباش 
ى ال منه طلبي • ي تنطبق بعد سفينة البقاء عل مي 

ية للحالة المشتبه فيها )يتم وصف التدابير الب  حب  تتوفر النتائج المختي 
ية اإليجابية أدناه(  النتائج المختي 

 تصال ذات تعرض عاىلي المخاطر أو منخفضة المخاطر. إ  ها نأتصنف إما  •

 

ي 
 الموقع:  يمكن العثور عل مزيد من التوجيه فى

-novel-with-infection-human-for-surveillance-detail/global-nshttps://www.who.int/publicatio
ncov)-(2019-coronavirus 

 

ى اليجب أن ُيطل  PLFعريف "االتصال الوثيق" )انظر أدناه( إكمال نطبق عليهم تالذين يسفينة و ب من جميع األشخاص عل مي 
ي مقصوراتهم أو يفضBالملحق )انظر 

ى السفينة فى ي ( والبقاء عل مي 
ي منشأة مخصصة عل الشاطئ )إن أمكن ذلك( وفى

حالة  ل فى
ا 
ً
ي ميناء التحول حيث يتم ركوب / إنزال الركاب أو تفريــــغ / شحن البضائع / المخازن( ، وفق

السلطات لتعليمات وجود السفينة فى
 جة المختي  للحالة المشتبه فيها. الصحية المختصة ، حب  تتوفر نتي 

ى الاألشخاعتبار  إيتم  و  الذين ال يستوفون تعريف "االتصال الوثيق" عل أنهم معرضون لمخاطر منخفضة ويجب سفينة  ص عل مي 
 عليهم: 

ي سيقيمون فيها خالل الـ مع تفاصيل اإل PLFs إستكمال النموذج  •
 يوًما التالية 14تصال بهم والمواقع الب 

 قال المرض ت نإ معلومات والنصائح حول تفاصيل األعراض وكيفية القديم ت •
ي ذلك 19-كوفيد المراقبة الذاتية ألعراض هم ُيطلب من  •

ي التنفس السعال أو الالحىم  أو  درجات أى درجات من، بما فى
صعوبة فى

 يوًما من آخر تعرض لها 14، لمدة 
 واإل الذان   عزلال هم ُيطلب من  •

ً
ي فورا

. إذا لم تظهر أي  14حال ظهور أي أعراض خالل تصال بالخدمات الصحية فى
ً
أعراض يوما

ي غضون 
 . 19-كوفيدمن المحتمل أن ُيصاب الشخص المتصل بـ ، فلن يعد يوًما من آخر تعرض لها  14فى

  

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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 )التعرض عاىلي المخاطر(الوثيق  تصالاإل     9
 

 ، عل سبيل المثال: "االتصال الوثيق" هو الشخص الذي 

ي نفس الكابينة مع حالةام أق •
 . مؤكدة أو  مشتبه فيها  19-دي كوف فى

ي بيئة مغلقة مع حالةإ ه  كان لدي •
ي نطاق مي  واحد أو كان فى

ركاب لامؤكدة )قد يشمل ذلك    أو   مشتبه فيها   19-كوفبد تصال وثيق فى
ى لكابينة(   المشاركير

ى ال • كة عل مي  ي أنشطة مشي 
 أو عل الشاطئ سفينة شارك فى

 نفس مجموعة السفر  معشارك  •
ي ن)ألفراد الطاقم قد يشمطاولة تناول الطعام عل نفس ال •

 السفينة(  من منطقةالفس ل ذلك العمل مًعا فى
 كابينةالذي قام بتنظيف الالمضبف هو  •
 يسلمو الطعام إىل الكابينةاللذين المطعم من أفراد هل  •
 هو مدرب الصالة الرياضية الذي قدم تعليمات وثيقة عن حالة •
ة  • ي أو شخص آخر يقدم الرعاية المباش   . مؤكدة أو  فيها  مشتبه 19-كوفيد حالةلهو عامل دعم طب 

ى مساحة محصورة مثل سفينة ركاب، وإذا تم تحديد إلقد يكون من الصعب تحديد جهات ا  نتقال واسع إ تصال القريبة عل مي 
ى الإ النطاق ، فيمكن   تصال قريبة" تعرضوا لمخاطر عالية. إ ت عل أنهم "جهاسفينة عتبار جميع األشخاص عل مي 

  

  السفنتدابير النظافة للبحارة عل    10
ا للبحارة بشأن

ً
ي أن يوفر مشغلو السفن إرشادات وتدريًبا محدد

 :ينبغى

 ثانية عل األقل  20غسل اليدين )باستخدام الصابون والماء الساخن ، وفرك اليدين لمدة  •
ي قد تك •

ورًيا )عل سبيل المثال ، بعد مساعدة مسافر مريض أو بعد مالمسة األسطح الب  ون ملوثة، عندما يكون غسل اليدين ضى
 وما إىل ذلك( 

 من غسل اليدين، وكيفية ا  •
ً
 لقيام بذلكعند فرك اليد بمطهر بدال

ي يمكن التخلص منها أو الكوع المناديل كيفية السعال والعطس بشكل صحي )عل سبيل المثال استخدام ال •
( الب   مثبى

 التخلص المناسب من النفايات •
 مب  وكيف تستخدم األقنعة •
 الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفشي الحادة.  مع األشخاص تصال الوثيقتجنب اإل  •
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رة الحاالت المشتبه فيها من قبل مقدمي الدعم إدا    11

ي   الطب 
ى ال ي أن يكون لديهسفينة إذا اشتبه شخص ما عل مي 

للمقابلة  (PPE) ستخدام معدات الحماية الشخصيةإ ، فقد يتم 19-كوفيد   فى
ي والتقييم من قبل مقدمي   .الدعم الطب 

ي الرئيسية ل نشطةاأل تشمل و 
طيب وتخفيف مثل  الداعم،العالج عل  مكافحة التفش  ى والمضادات الحيوية والي  إعطاء األكسجير

 الحىم / األلم. 

 

ي للسفنال     12 ي المرفق الطب 
ى
 حتياطات ف

 :تخاذ االحتياطات التاليةإ يجب 
إذا لم يكن يرتدي قناع. يجب أن ثبى ال أو العطس ؛ أو الكوع الميجب عل المرصى تغطية أنفهم وفمهم بمنديل عند السع •

 .ثانية 20٪( أو الصابون والماء الساخن لمدة 70-65كحولية )عل األقل بمادة  بع ذلك إجراء نظافة اليدين مع فرك اليد يت
 .يجب غسل اليدين بعناية بعد مالمسة إفرازات الجهاز التنفشي  •
ي غرفة خاصة مع إغالق الباب ، ومن األفضل أن ه فيها قناًعا طبًيا بمجرد تيجب أن ترتدي الحاالت المشتب  •

حديده وتقييمه فى
 تكون غرفة عزل 

ي مجال الرعاية الصحية، الذين يدخلون الغرفة، تطبيق اإل  •
ي ذلك العاملون فى

حتياطات المناسبة يجب عل أي شخص، بما فى
ا لمتطلبات الوقاية

ً
ي  الرعاية الصحية عند االشتباهمن العدوى ومكافحتها أثناء  وفق

  19-كوفيد فى
ي عن السفينة أو الشخص المسؤول عن توفير الرعاية الطبية بوجود حالة  • ، إذا اعتقد المسؤول الطب  ي األوىلي بعد الفحص الطب 

 .مشتبه فيها ، فيجب عزل المريض 

 
ى عل الشخص عدم العودة إىل أي عتبار المرض حالة مشتبه بها ولكن كان لدى الشخص أعراض تنفسية، فإ إذا لم يتم  ال يزال يتعير

ى السفينة إما البحارة أو الركابإ مكان يكون فيه عل   . تصال باآلخرين عل مي 

 

 ختبارات المعمليةال     13
ي للعينات الشيرية للحاالت المش ي ستقوم بعد ذلك يجب إجراء الفحص المختي 

ي الميناء والب 
تبه فيها مع السلطات المختصة فى

 بالغ ضباط السفينة بنتائج االختبار. بإ
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 الحالةالتعامل مع     14
 : يجب التعامل مع الحالةعند 
 البدء من قبل مقدمي الرعاية الطبية للسفينة من أجل الكشف عن أي حاالت جديدة مشبوهة  •
ى اإل  • ي ستفسار عن األمراض الحالية والحديثة، والتحقق  تصال المباش  بالطاقم والركاب، واإل تضمير

مما إذا كان أي شخص يستوفى
 تبه فيها ؛ ومعايير الحالة المش

ي دفي   •
 .السجالت الطبية المناسبةأن تكون مسجلة فى

 
 :يجب عل مقدمي الرعاية الطبية

ي زاروها خالل الـ الحالة الضمان إجراء مقابلة مع  •
يوًما الماضية قبل ظهور  14مشتبه فيها وتقديم معلومات حول األماكن الب 

ة من يوم واحد قبل ظهور األعراض عل ض وجهات اإلاألعرا  ي ذلك الفي 
ى السفينة أو الشاطئ تصال الخاصة بهم، بما فى  مي 

 :االحتفاظ بسجالت بشأن •
ى ال -  زار المنشأة الطبية كحالة مشتبه فيها وتدابير العزل والنظافة المتخذةسفينة أي شخص عل مي 
ي مع -

 لرصد صحتهم  ،لمخاطر ا  المنخفضة  التعرض حاالت أي اتصال وثيق أو اتصال عرصى
غادروا السفينة الذين سي و ض منخفض المخاطر ذات تعر مع من تم التواصل معهم بطريقة عرضية تصال تفاصيل اإل  -

ي سيقيمون فيها خالل الـ  
 (MDHsلبحرية للصحة )أو اإلعالنات ا   PLFsوالنماذج المستكملة من  يوًما القادمة )  14والمواقع الب 

 نتائج المراقبة النشطة -

 العزل    15
ى ال  :لحاالت المشتبه فيهايناء الوصول التاىل بافوًرا وإبالغ مسفينة قم بعزل الحاالت المشتبه فيها عل مي 

 قى أم ال مع عدوى الجهاز التنفشي الحادة ، إما السعال ، والتهاب الحلق ، وضيق التنفس ، سواء كانت تتطلب دخول المستش •
ي  •

ى  14من فى ي القسمير
 .9و  8يوًما قبل ظهور األعراض حقق تعريف الحالة المشتبه بها كما هو موضح فى

ي يجب عزل المرصى إ 
 .أو غرفة مع إجراءات وقائيةكابينة أو  قسم العزل ما فى

 واقية واألقنعة الطبية. والنظارات النافذة يجب عل أي شخص يدخل إىل غرفة العزل أن يرتدي القفازات واألثواب غير ال
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 التاىلي الوصول  تقديم التقارير إىل ميناء    16

ى البيجب إبالغ السلطة المختصة  ي حالة وجود حالة مشتبه فيها عل مي 
 .سفينةميناء الوصول التاىلي فى

ى  ي شخص عل مي 
ي رحلة دولية، إذا توفى

ل ص عل أنه يجب إكماتن  (IHR) اللوائح الصحية الدولية السفينة فأن بالنسبة للسفن فى
ا  MDH  نموذجلا 

ً
 .للمتطلبات المحليةوإرساله إىل السلطة المختصة وفق

ي ميناء  ربانيجب عل ال
التاىلي حول أي حالة مشتبه فيها لتحديد ما إذا كانت القدرة  الوصولتنبيه السلطة المختصة عل الفور فى

 .الالزمة لنقل وعزل ورعاية الفرد متاحة

ي حالقد تحتاج السفينة إ 
ي قدًما، عل مسؤوليتها الخاصة، إىل ميناء قريب آخر فى

عزل النقل و لالالزمة ل ة عدم توفر السعةىل المضى
 .المشتبه فيهاللحالة ب  وضع الطللزم األمر طبقا ل، أو إذا رعايةالو 

ة الرحلة. يجب بشكل مرض، يجب السماح للسفينة بمواصلالتدابير الصحية المطبقة من قبل هيئة صحة الميناء  أستكمالبعد 
ي 
ئ الالصحي للسفن. يجب إخطار كل مستندات النظام تسجيل اإلجراءات المتخذة فى الب  تتم فبها أنشطة مغادرة وصعود موانى

ى ت تصاال اإل ب السفينة   وأي إجراءات تم اتخاذها. سفينة  العل مي 

  به بها أو المؤكدةتالمش ةإنزال الحال     17
 :االحتياطات التالية يجب أن تتخذ السفينة

ول لتجنب أي  • ى ى الإ السيطرة عل اليى  سفينة تصال مع األشخاص اآلخرين عل مي 
 يجب عل المريض ارتداء قناع جراجي  •
رتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة )قفازات ، ثوب غير منفك ، نظارات واقية إ الذين يرافقون المريض  فراد يجب عل اال •

) ي  .وقناع طب 

ي قدما إىل ميناء اليجوز ل
كتملت بصورة أالتاىلي بمجرد أن تقرر السلطات الصحية أن إجراءات الصحة العامة قد  وصول  لسفينة المضى

 :يةلمرضية ، وال سيما التدابير التا

 .يقحاالت اإلتصال الوثالمشتبه فيها و حاالت إدارة الحالة أو ال •
من خالل  19-اء كوفيدهت ؛ حب  يتم اإلعالن عن إنتصال الوثيقاال حاالت تصال ، وإنزال ستمارات تعقب جهات اإلإ ستكمال إ  •

ى  PLFاستكمال النموذج . يجب عل جميع الركاب وأفراد الطاقم ةلصحة العامة  الدولي جهات ا  ليتم االحتفاظ به عل مي 
ول سفينةال ى  لمدة شهر واحد عل األقل بعد اليى

ي  •
تصال إذا تم الكشف عن حالة السلطات الصحية لتسهيل تتبع اإل المكتملة بناء عل طلب  PLF يجب توفير المعلومات فى

ول وبعد انتها  ى  ء الرحلةمؤكدة بعد اليى
ى الي • ي حالة ظهور األعراض حول أعراض المرض وعالماته ومن يجب اإلسفينة تم توفير المعلومات للجميع عل مي 

تصال به فى
ي الـ 

 يوًما التالية 14ذات الصلة فى
 لص من النفايات المعديةتطهير والتخالتنظيف و ال •
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 التنظيف والتطهير وإدارة النفايات    18

ى البمستوى عاىل إجراءات التنظيف والتطهير الحفاظ عل   .سفينةأثناء إدارة الحالة عل مي 

ى تواجد كابينة و ال يجب تنظيف  ئن المصابة ستخدام بروتوكوالت التنظيف والتطهير للكباإ و  ،وثيقاالتصال ال حاالت المرصى و حير
وس أو األمراض المعدية األخرى( ا لنوروفير

ً
 .)وفق

ا بالماء الساخن والمنظفات و يجب تنظيف األسطح ال
ً
 .المطهرات الشائعة )مثل هيبوكلوريت الصوديوم(إستخدام بيئية جيد

ى    أو  الكابينة  بمجرد مغادرة المريض للسفينة، يجب تنظيف وتطهير  ستخدام معدات الوقاية إبلطاقم  أفراد ا العزل تماًما من قبل   حير
ى عل تنظيف األسطح الملومن خالل الشخصية   .وثة بالعوامل المعديةالمدربير

ي خدمة الطعام والنفايات من كبائن الحاالت المشتبه فيها و 
ا إلجراءات اإل حاالت  يجب معالجة الغسيل وأوانى

ً
تصال بأنها معدية، وفق

ى ال  .نة. سفي التعامل مع المواد المعدية عل مي 

ي جميع السفن إيجب أن يكون هناك 
ى األقسام فى ، خدمة الغرف ، إلخ( حول األشخاص الغسيل، )الطبيةتصاالت منتظمة بير

 . ى  المعزولير

 مشتبه بهاال تصالال حاالت إدارة     19

ئ بإجراء تقييمات المخاطر لتحديد جميع   ي يجب تصال ، و اإل حاالت ستقوم سلطات صحة الموانى
تباعها حب  إ إصدار التعليمات الب 

 .تتوفر نتائج المختي  

ي منشأة عل  MDHs أو PLFs كمالست إ "تصال الوثيقاإل " من ينطبق عليهم تعريف عل جميعيجب 
ي مقصوراتهم أو فى

والبقاء فى
. يجب أن تحتوي النماذج عل تف ي الشاطئ واتباع تعليمات السلطة المختصة حب  تتوفر نتائج المختي 

اصيل االتصال والمواقع الب 
 .يوًما 14 ستبق  فيها الحالة المشتبه فيها لمدة

ى الاإل  "تصال الوثيقاإل من ينطبق عليهم تعريف "يجب   .سفينةبالغ عن الحالة المشتبه فيها عل مي 

ي إيجابية  :إذا كانت نتائج الفحص المخي 
 يوًما  14لمدة حاالت "اإلتصال الوثيق" يجب عزل جميع  •
 لتعليمات الجهة المختصة gnع هلالمريض وعز إنزال يجب  •

ً
 .الشاطئ وفقا

 19-الخاصة بكوفيديجب أن تتبع تدابير الحجر الصحي إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن اعتبارات الحجر الصحي لألفراد 
ا أن تشملوالب  من 

ً
 :المحتمل أيض

 ا من آخر تعرض لهايومً  14نشطة من قبل سلطات صحة الميناء لمدة المراقبة ال •
ي التنفس( المراقبة لا  •

ي ذلك الحىم من أي درجة أو سعال أو صعوبة فى
 يومية )بما فى

 تصال االجتماعي والسفر. تجنب اإل  •
 .للمراقبة النشطةللحالة الوصول إمكانية  •

ي غضون بالخدمات الصحية إذا ظهرت أن يتم اإلتصال المؤكدة عل الفور و  تصالحاالت اإليجب أن تعزل 
يوًما من  14األعراض فى

 را. خطصال إلتآخر تعرض لها. إذا لم تظهر أي أعراض، ال يعتي  ا 

. إرشادات حتياطات المحددة بعد تقييم المخاطر للحاالت الفردية و يمكن تعديل تنفيذ اإل  ئ  سلطات صحة الموانى
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 اللوازم والمعدات    20

ة للتعامل مع اجب توافرها عل السفنالو  تنظم دول العلم متطلبات اإلمدادات الطبية . يجب أن تتوفر إمدادات ومعدات وفير
حة من منظمة  ي الدوىلي للسفن. عند مراجعة أحدث قائمة مقي  ي الطبعة الثالثة من الدليل الطب 

ي المرض كما هو موضح فى
تفش 

بأن معظم المعدات يجب  (IMHA) يةلبحر ، نصحت الرابطة الدولية للصحة ا   19  19-بكوفيد  الصحة العالمية لإلمدادات الخاصة
ى ال ا بمعدات أخرى سفينةأن تكون بالفعل عل مي 

ً
 من غير المرجح أن تكون، والب  . ومع ذلك ، توصي منظمة الصحة العالمية أيض

ي تشير السفن بالفعل عل مموجودة 
ها من قبل هيئة صحة الميناء IMHA والب   .إىل أنه يمكن توفير

ي 
ي مداديوضح اإل  C الملحقتم إرفاق جدول فى

 . 19-حالة كوفيدات والمعدات المطلوبة فى

  .IMHAإىل المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية و  إستنادا  وهذا 

(ncov)-coronavirus-novel---package-commodity-diseasedetail/-https://www.who.int/publications 

 

 

 

 

 

  

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)
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 ملصقات Aملحق 

ى أمور أخرى ، المشورة لتجنب ي للوقاية من تغير المناخ، من بير  . 19-إنتشار كوفيد قدمت منظمة الصحة العالمية والمركز األورون 
، املون معهمعيت ومن ل السبل لحماية أنفسهم الرئيسية ومساعدة البحارة عل معرفة أفضصائح هذة الن  لتسليط الضوء عل

 : الثالثة التالية للسفنالملصقات   ICSأصدرت 

يل من موقع  ى ا للتيى
ً
 عل الويب عل:  ICSالملصقات متاحة أيض

list)-(full-resources-free-resources/all-g/freeshipping.or-http://www.ics 

 

 

http://www.ics-shipping.org/free-resources/all-free-resources-(full-list)


 

 

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

  

   
 

 

 

 ستهالك منتجات اللحوم بأمانإيمكن 
 

 
 

 

 
ى مختلفةو  سكاكير

 
 

  

 

 

 19-كوفيد
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 Bملحق 

 (PLF) نموذج استمارة تحديد الركاب قبل الصعود
To be completed by any adult يتم إكماله بواسطة أي شخص بالغ 

Name as shown in the passport or other ID:  ي
 طاقة هوية أخرى: جواز السفر أو باالسم كما هو موضح فى

 

Names of all children travelling with you under 18 years old:  عاًما:  18أسماء جميع األطفال المسافرين معك دون سن 

 

 

 

 

Within the past 14 days, have you, or any person listed 
above:  

 جأنت أو أي شخص مدر يوًما الماضية ، هل قمت  14خالل الـ 
 :أعاله 

 

 Yes   No 

– had close contact with anyone diagnosed as having Coronavirus disease (COVID-19)? 

وس كورونا    ؟( 19-)كوفيد كان لديه اتصال وثيق مع أي شخص تم تشخيصه بأنه مصاب بمرض فير

– provided direct care for COVID-19 patients, working with healthcare workers infected with novel 
coronavirus?  

ة لمرصى بت قام - ي مجال الرعاية 19-كوفيد وفير الرعاية المباش 
ى فى وس كورونا الجديد؟ل، والعمل مع العاملير ى بفير  لمصابير

  

– visited or stayed in a closed environment with any patient having Coronavirus disease (COVID-19)? 

وس   - ي بيئة مغلقة مع أي مريض مصاب بمرض فير
ي فى
   ؟( 19-)كوفيد كورونازار أو بق 

– worked together in close proximity, or sharing the same classroom environment, with a COVID-19 
patient?  

و مع مريض  ةئيبلاالعمل مًعا عن قرب أو مشاركة نفس   -   ؟( 19-)كوفيد س كورونافير
  

– traveled together with COVID-19 patient in any kind of conveyance? 

ي أي نوع من وسائل النقل؟  19-كوفيدسافر مع مريض    -
   فى

– lived in the same household as a COVID-19 patient? 

لي  - ى ي نفس الميى
    ؟ 19-مريض كوفيدمع  عيش فى
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 Cملحق 

 منظمة الصحة العالمية 19-كوفيد  دعم
 وقائمة اإلمدادات اللوجستية،

ي تقدمهاإتاحة المع 
 IMHA مشورة الب 

Items Comment Already carried  on 

board? 
CHEMICALS   

Antibiotics  Yes 

Chlorine  Yes 

Fever and pain medication  Yes 

Sodium lactate solution   Yes 

Alcohol-based hand rub  Bottle of 100ml and 500ml  Yes 
Chlorine NaDCC, granules, 1kg, 65 to 70% + dosage information Yes 
Paracetamol 500mg tablets Yes 
Sodium lactate compound solution   Ringer's lactate, injection solution, w/o IV set and needle, 1000ml Yes 
PPE   

Examination Gloves,  EU MDD directive  
93/42/EEC Category III, EU PPE   
Regulation 2016/425 Category III, EN 455, 

EN 374, ANSI/ISEA 105, ASTM D6319, or 

equivalent standards 

Nitrile, powder-free, non-sterile. Cuff length preferably reaching above the 

wrist (e.g. minimum 230mm total length. Sizes, S, M, L). Plentiful supplies 

required. 

Yes 

Surgical Gloves, EU MDD directive   
93/42/EEC Category III, EU PPE   
Regulation 2016/425 Category III, EN 455, 

EN 374, ANSI/ISEA 105, ASTM D6319, or 

equivalent standards 

Nitrile, powder-free, single use. Gloves should have long cuffs, reaching well 

above the wrist, ideally to mid-forearm. (Sizes 5.0–9.0) 
Yes 

Gloves, cleaning Outer glove should have long cuffs, reaching well above the wrist, ideally to 

midforearm. Cuff length preferably reach mid-forearm (e.g. minimum 280mm 

total length. Sizes, S, M, L), reusable, puncture resistant, FDA compliant 

Yes 

Impermeable gowns single use Disposable, length mid-calf. - EU PPE Regulation 2016/425 and EU MDD 

directive 93/42/EEC• FDA class I or II medical device, or equivalent, EN 13795 

any performance level, or AAMI PB70 all levels acceptable, or equivalent. 

Yes, but check 

supplies are 

plentiful 
Scrubs - Tunic/tops Woven, scrubs, reusable or single use, short sleeved (tunic/tops), worn 

underneath the coveralls or gown 
Yes, but check 

supplies are 

plentiful 
Scrubs - Trouser/pants Woven, scrubs, reusable or single use, short sleeved (tunic/tops), worn 

underneath the coveralls or gown 
Yes, but check 

supplies are 

plentiful 
Aprons Heavy duty, straight apron with bib. Fabric: 100% polyester with PVC coating, 

or 100% PVC, or 100% rubber, or other fluid resistant coated material, 

Waterproof, sewn strap for neck and back fastening. Minimum basis weight: 

300g/m2covering size: 70-90 cm (width) X 120-150cm (height). Reusable (if 

decontamination arrangements exist) EN ISO 13688, EN 14126-B and partial 

body protection (EN 13034 or EN 14605), EN 343 for water and breathability 

or equivalent.    

Yes, but check 

supplies are 

plentiful 
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Goggles, protective                                                    
EU PPE Regulation 2016/425,                                   
EN 166, ANSI/ISEA Z87.1, or equivalent 

Good seal with facial skin, flexible PVC frame to easily fit all face contours 

with even pressure. Enclose eyes and surrounding areas. Accommodate 

prescription glasses wearers. Clear plastic lens with fog and scratch resistant 

treatments, Adjustable band to secure firmly and not become loose during 

clinical activity. Indirect venting to avoid fogging. May be reused (if 

decontamination arrangements exist) or disposable.  

Yes, but check 

supplies are 

plentiful 

Surgical masks for medics                                      
ASTM F2100 minimum level 1 or 

equivalent* 

Good breathability, clear internal and external faces. EU MDD directive 93/42/ 

EEC Category III, or equivalent, EN 14683 Type II, IR, IIR 
Yes, but check 

supplies are 

plentiful 
Patient masks  EN 14683 any type including 

Type I* 
Good breathability, clear internal and external faces  Yes, but check 

supplies are 

plentiful 
Face shield (PPE) Should be provided by Port Health Authority Unlikely   

* Currently in short supply 
Items Comment Already carried  on 

board? 
MEDICAL KIT  
Sample medium and packaging  Plentiful supplies required Yes 
Disinfectants Plentiful supplies required Yes 
Hand hygiene supplies Plentiful supplies required Yes 
Containers  For disposable sharps and needles Yes 
Guedel tubes   Yes 

Infusion sets  Yes 

Nose masks   Yes 

Facial oxygen masks  Yes 

Oximeter   Yes 

Oxygen splitters  Yes 

Safety bag and box    Yes 

Commercial testing materials for samples Ideally a third party should take samples for suspected cases. Specific 

materials needed to transport samples and to minimise infection 

Should be provided by Port Health Authority" 

Unlikely   

Fit test kit  Should be provided by Port Health Authority Unlikely   
Laryngoscope, with depressors and tubes Should be provided by Port Health Authority Unlikely   
Oxygen concentrator Should be provided by Port Health Authority Unlikely   
Portable ventilators Should be provided by Port Health Authority Unlikely   
Portable ultrasound scanner  Should be provided by Port Health Authority Unlikely   
Resuscitator, child  Should be provided by Port Health Authority Unlikely   
Viral transport medium – to transport 

laboratory specimens  
Should be provided by Port Health Authority Unlikely   

Viral transport medium with Swab 3 ml  Should be provided by Port Health Authority Unlikely   
Bio-hazardous bag   Disposal bag for bio-hazardous waste, 30 x 50cm, with "Biohazard" print, 

autoclavable polypropylene. 50 or 70 micron thickness 
Yes 

Carbon dioxide detector "Disposable, colorimetric, sizes compatible with adult endotracheal tube (or 

child if applicable), unlikely to be in medical cabin but usually  on board a 

ship. If not available ask Port Health Authority to provide along with 

appropriate guidance and accessories" 

Unlikely   

Endotracheal tube, without cuff  Open distal end and Magill-type point with oral angle of 37.5º, standard 

connector (ext. Ø 15mm) at the proximal end to connect the tube to the 

ventilation system, radio opaque mark, Murphy's eye, graduations, size: Ø 

internal 3mm or 3.5mm, material: polyvinyl chloride (PVC), disposable, sterile, 

initial sterilisation method: ethylene oxide gas or gamma radiation 

Yes 

Endotracheal tube with cuff Same specification as for endotracheal tube, without cuff except size: Ø internal  
6.5mm, 7mm, 7.5mm or 8mm 

Yes 
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Hand drying tissue  50–100m roll Yes 
Infusion giving set  With air inlet and needle, sterile, single-use Yes 
Pulse oximeter  Compact portable device measures arterial blood oxygen saturation (SpO2), 

heart rate and signal strength. Measuring range: SpO2 30 - 100% (minimum 
graduation 1%), heart rate 20–250 bpm (minimum graduation 1bpm). 
Linepowered, or extra batteries/rechargeable batteries needed at least one 
year.   
ISO 80601-2-61:2011 or equivalent 

Yes 

Resuscitator, adult To ventilate adult (body weight > 30kg), with compressible self-refilling 

ventilation bag, capacity: 1475–2000ml. Resuscitator operated by hand, 

ventilation with ambient air, resuscitator shall be easy to disassemble and 

reassemble, to clean and disinfect, and be autoclavable. All parts must be of 

high-strength, long-life materials not requiring special maintenance or storage 

conditions 

Yes 

Sample collection triple packaging boxes  For transport as defined by the Guidance on Regulations for the Transport of 

Infectious Substances 2019–2020 
Yes 

Safety box Needles/syringes, 5l - cardboard for incineration, box-25. Biohazard label as 

per WHO PQS E010/011 
Yes 

Stainless steel depressor sets Miller Straight Nr 1, length approx. 100mm Yes 
Stainless steel depressor sets Macintosh Curved Nr 2, length approx. 110mm    Yes 
Stainless steel depressor sets Macintosh Curved Nr 3, length approx. 135mm Yes 
Stainless steel depressor sets Macintosh Curved Nr 4, length approx. 155mm Yes 
Soap  Liquid (preferred), powder and bar Yes 

Contact a telemedicine provider to assist if you have difficulty accessing any equipment. 



 

 

 

   
  

   
   
 


