فيوس كورونا (كوفيد)19-
ر
لمشغل السفن
إرشادات
ي
لحماية صحة البحارة

2

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر
لمشغل السفن لحماية صحة البحارة
إرشادات
ي

محتويات
1
مقدمة
ى
2
للموانء
القيود عل الدخول
3
تدابي وقائية للبحارة للحماية من كوفيد19-
ر
4
خطة إدارة
التفش لـكوفيد19-
ي
5
معلومات ما قبل الصعود إىل السفينة
6
فحص ما قبل الصعود إىل السفينة
7
المعلومات والتوعية
8
حاالت العدوى المشتبه بها
9
عاىل المخاطر)
اإلتصال الوثيق (التعرض ي
10
تدابي النظافة للبحارة عل السفن
ر
11
الطب
مقدم الدعم
إدارة الحاالت المشتبه فيها من قبل
ي
ي
12
الطب للسفن
اإلحتياطات ى يف المرفق
ي
13
اإلختبارات المعملية
14
التعامل مع الحالة
15
العزل
16
التاىل
تقديم التقارير إىل ميناء الوصول ي
17
إنزال الحالة المشتبه بها أو المؤكدة
18
والتطهي وإدارة النفايات
التنظيف
ر
19
إدارة حاالت اإلتصال المشتبه بها
20
اللوازم والمعدات
ملحق  - Aملصقات
ملحق - Bنموذج استمارة تحديد الركاب قبل الصعود ()PLF
ملحق - Cدعم كوفيد 19-منظمة الصحة العالمية وقائمة اإلمدادات اللوجستية ،مع
الب تقدمها IMHA
إتاحة المشورة ي

3
4
5
6
6
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
18
19

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر

3

لمشغل السفن لحماية صحة البحارة
إرشادات
ي

 1مق ـدمـة
الب
التاج
الفيوس
إستجابة
لتفش ر
الحاىل كوفيد ، 19-أصدرت غرفة الشحن الدولية ) (ICSهذا الدليل لدعم جميع أنواع السفن ي
ي
ي
ي
.
الب تقدمها وكاالت األمم المتحدة بما ى يف ذلك منظمة الصحة العالمية
النصائح
تباع
إ
عل
تها
مساعد
ذلك
و
الدولية
المياه
تعمل ى يف
ي
األورون للوقاية من األمراض
) ،(WHOوالمنظمة البحرية الدولية ) ، (IMOومنظمة العمل الدولية ) ، (ILOوكذلك المركز
ي
ومكافحتها). (ECDC
التنفش وااللتهاب الرئوي – و تم اإلبالغ عن كوفيد 19-ألول مرة ى يف
كوفيد 19-هو رفيوس يمكن أن يؤدي إىل أمراض الجهاز
ي
الصي .تم اإلبالغ عن ر
رى
أكي من  90،000حالة ى يف وقت طباعة هذا الكتيب ،بما ى يف ذلك عدة آالف من
ديسمي  2019ى يف ووهان ،
ى
ً
رى
حاليا  ،وكان
الفيوس ينتش اآلن عل مستوى العالم .ال يوجد لقاح متاح
الوفيات .وبينما تمركز معظم هؤالء يف
الصي ،يبدو أن ر
ى
تر ر ى
تدابي وقائية للحد من انتشار المرض وإبطائه.
الفيوس من خالل
ر
كي السلطات الصحية يف جميع أنحاء العالم هو احتواء ر
عل انه حالة طارئة للصحة العامة ذات
أعلنت منظمة الصحة العالمية ان
تفش المرض الناتج عن رفيوس الكورونا (كوفيد )19-ي
ي
أهمية دولية بموجب اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية.
ً
ً
وثيقا ر ى
بي الحكومات والشكات العاملة ى يف المجال البحرى ،من أجل حماية صحة
الخطي للصحة العامة تعاونا
يتطلب هذا التحدي
ر
البحارة (والركاب) وكذلك عامة الناس.
الدوىل البحريه  ICSعن امتنانها لدعم المنظمات التالية ى يف إعداد هذا الدليل:المنظمة البحرية الدولية IMO
تعرب غرفه الشحن
ي
األورون
كز
والمر
،
)
IMHA
(
البحرية
للصحة
الدولية
والجمعية
العالمية،
الصحة
منظمة
WHO
الدولية،
العمل
 ILO،منظمة
ي
للوقاية من األمراض ومكافحتها ( ، )ECDCشكة الشحن المتوسطية ) Wilhelmsen ,) MSCلخدمات السفن
.

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر

4

لمشغل السفن لحماية صحة البحارة
إرشادات
ي

ى
 2القيود عل الدخول للموانء

ً
ً
حاليا بأي قيود عل السفر أو التجارة الدولية  ،ووفقا للوائح الصحية
توص منظمة الصحة العالمية
حب  3مارس  ، 2020لم
ي
(وغيها من اللوائح الدولية) ،ال يجوز للدول األعضاء ى يف لجنه اللوائح الصحية الدولية رفض " شهاده الخلو من األمراض
الدولية
ر
المعدية او  " free pratiqueمن السفن ,ألسباب تتعلق بالصحة العامة  ،اي ال يمكن رفض اعطاء السفن إذن دخول أو مغادرة
الميناء أو انزال أو تحميل البضائع و االمدادات.
يجوز للدول األعضاء ىف اللوائح الصحية الدولية إجراء التفتيش  ،وإذا تم العثور عل مصدر للعدوى أو التلوث عل ى
مي السفينة،
ي
التدابي األخرى الالزمة لمنع انتشار العدوى أو التلوث .يمكن االطالع عل اللوائح الصحية
لتطهي ،أو
يمكنها إجراء ماهو ىضوى ل
ر
ر
الدولية لمنظمة الصحة العالمية عل الموقع:
www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en
ً
قيودا وطنية ومحلية بما فيها:
وبالرغم من ذلك ،فقد أدخلت العديد من الحكومات اآلن
• تأخر إجراءات التخليص ىف الميناء.
• منع الطاقم أو الركاب من المغادرة أو ى ى
ئ
وتغييات الطاقم)
الشاط
اليول (منع إجازة
ر
• منع تفري ــغ أو تحميل البضائع أو المخازن  ،أو أخذ الوقود والمياه واألغذية واإلمدادات
ى
(ف الحاالت القصوى).
• فرض الحجر
ي
الصح أو رفض دخول الميناء للسفن ي
التدابي يمكن أن تعطل حركة النقل البحري بشدة  -وقد تكون خرقا للوائح الصحية الدولية وإتفاقية
وعل الرغم من أن مثل هذه
ر
الدوىل (اتفاقية  )FALوالمبادئ البحرية األخرى المتعلقة بحقوق ومعاملة البحارة والركاب  -فالحقيقة
تسهيل حركة المرور البحري
ي
ى
االليام بهذه القيود الوطنية والمحلية بسبب القلق الشديد بشأن
ه أنه قد ال يكون أمام شكات الشحن البحري خيار آخر سوى
ي
كوفيد 19-والمخاطر المحتملة عل الصحة العامة.
ى
الموانء جميع السفن (البضائع والركاب عل السواء) ،لرسو السفن ونزول الحاالت
ومع ذلك  ،فمن المهم للغاية أن تقبل سلطات
المشتبه فيها عل متنها ،حيث يصعب معالجة الحاالت المشتبه فيها عل متنها ويمكن أن تعرض السفن للخطر.
وإذا تم العثور عل أي عدوى أو تلوث عل ى
تدابي إضافية لمنع انتشار العدوى أو التلوث.
مي السفن الزائرة ،فقد تتخذ دول الميناء
ر
يل ،عند الحاجة:
ويجب أن تتعاون دول العلم والشكات والربابنة مع سلطات دولة الميناء لضمان ما ي
تغيي البحارة
• أمكانية ر
• أمكانية نزول وصعود الركاب
ً
ئ
الشاط للبحارة إذا كان ذلك آمنا
• أمكانية أستمرار إجازة
• أمكانية تنفيذ عمليات الشحن
رى
تمكي السفن من دخول ومغادرة أحواض بناء السفن لإلصالح والمسح
•
• أمكانية تحميل المخازن والمستلزمات
• أمكانية إصدار الشهادات والوثائق الالزمة.
تفش مرض كوفيد 19-يجب أن تظل الحماية الفعالة لصحة وسالمة البحارة من
وقد نصحت منظمة العمل الدولية بأنه أثناء
ي
األولويات .بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري ( ، )MLCيجب أن تضمن دول العلم أن جميع البحارة عل
ى
بتدابي كافية لحماية صحتهم وأنهم يحصلون عل رعاية طبية شيعة وكافية أثناء العمل
الب ترفع علمهم مشمولون
ر
مي السفن ي
ى
عل مي السفينة.
الموان ضمان أن أي بحارة عل ى
ىئ
مي السفن الب ى يف أراضيها ،والذين يحتاجون إىل رعاية طبية فورية ،يمكنهم
يجب عل سلطات
ئ
الشاط.
الوصول إىل المرافق الطبية عل
ىئ
والب تتوفر عل الموقع:
وقد وضعت  Wilhelmsen Ships Serviceخريطة تفاعلية حول قيود الموان الحالية ي
https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map
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تدابي وقائية للبحارة للحماية من كوفيد19-
3
ر
أساس من خالل قطرات شخص مصاب بـ كوفيد ،19-عل
من المعروف أن إنتقال كوفيد 19-من شخص آلخر يحدث بشكل
ي
سبيل المثال من السعال والعطس ووجود قطرات حول الشخص المصاب عل األشياء واألسطح .ثم يصاب أشخاص آخرون
ً
بكوفيد 19-عن طريق لمس هذه األشياء أو األسطح  ،ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم .ويمكن لألشخاص أيضا التقاط كوفيد -
 19إذا كانوا يتنفسون قطرات من شخص مصاب بـكوفيد 19-عندما يسعل أو يعطس أو يتنفس.
ويجب عل البحارة (عل ى
مقدم الرعاية الصحية إذا كانوا قد زاروا منطقة تم اإلبالغ عن وجود
مي السفينة أو ى يف اإلجازة) إبالغ
ي
ى
ً
يعان من أعراض تنفسية بمكان يحتوي عل
كوفيد 19-بها خالل الـ  14يوما الماضية ،أو إذا كانوا عل اتصال وثيق مع شخص
ي
كوفيد.19-
وإذا كان البحارة يعانون من الحىم أو السعال أو صعوبة التنفس ،فمن المهم طلب الرعاية الطبية عل الفور.
الفيوس.
تنفش ،مثل كوفيد ،19-أو السعال أو العطس ،فإنه يطلق قطرات
عندما يصاب شخص ما بمرض
صغية تحتوي عل ر
ر
ي
وعليه فإن العطس أو السعال ى يف اليدين قد يلوث األشياء أو األسطح أو األشخاص الذين تم لمسهم.
التنفس .وعل وجه
وتؤكد اإلحتياطات القياسية لحماية العدوى ومكافحتها ( )IPCعل األهمية الحيوية لنظافة اليد و الجهاز
ي
الخصوص:
•
•
•
•
•
•
•

غسل اليدين بشكل متكرر من قبل الطاقم (والركاب) باستخدام الصابون والماء الساخن أو الكحول (عل األقل  )٪70-65مع
فرك اليد لمدة  20ثانية
والعيني بأيدي غي مغسولة ى
تجنب مالمسة الوجه بما ى
ى
(ف حالة لمس اليدين لألسطح الملوثة بالف ريوس)
واألنف
الفم
ذلك
ف
ر
ر
ي
ي
ى
ينبغ تشجيع البحارة (والركاب) عل تغطية أنفهم وفمهم بمنديل يمكن التخلص منه عند العطس والسعال والمسح والنفخ
ي
ثم التخلص من المناديل المستعملة عل الفور
ى
ى
ى
ى يف حالة عدم توفر المناديل ،يجب عل الطاقم تغطية أنفهم وفمهم وسعالهم أو عطسهم يف كوع ف وضع الثب
يجب التخلص من المناديل المستعملة عل الفور ى يف سلة نفايات
يجب أن عل البحارة الحفاظ عل مسافة مي واحد ( 3أقدام) عل األقل من األشخاص اآلخرين  ،وخاصة أولئك الذين يسعلون
ى ً
الفيوس
أو يعطسون أو قد يعانون من الحىم .إذا كانوا
قريبي جدا  ،يمكن ألفراد الطاقم اآلخرين أن يتنفسوا ر
ر
يجب ً
غي المطبوخة،
دائما التعامل مع اللحوم أو الحليب أو المنتجات الحيوانية بعناية ،لتجنب التلوث المتبادل مع األطعمة ر
بما يتفق مع الممارسات الجيدة لسالمة األغذية.

ومن المهم إعطاء البحارة الوقت والفرصة لتنظيف أيديهم بعد السعال أو العطس أو إستخدام المناديل أو بعد االتصال المحتمل
الب قد تكون ملوثة.
بإفرازات الجهاز
التنفش أو األشياء أو األسطح ي
ي
وعل الرغم من أن أقنعة الوجه قد توفر بعض الحماية  -خاصة إذا كان هناك خطر التعرض عند التفاعل مع أشخاص من خارج
ى
الروتيب ألقنعة الوجه كحماية ضد كوفيد.19-
السفينة – فانه ال ينصح باإلستخدام
ي
و تنصح منظمة الصحة العالمية أنه من المناسب إستخدام قناع الوجه عند السعال أو العطس .وإذا كان الفرد بصحة جيدة ،فمن
ى
الضوري فقط ارتداء قناع إذا كان الشخص ى
يعتب بشخص مشتبه بإصابته مصاب بعدوى كوفيد.19-
ي
تعتي نظافة اليد والجهاز التنفش ر
أكي أهمية.
ي
ر
التنفش من األمور األكي أهمية:
برجاء الرجوع للموقع التاىل لمنظمة الصحة العالمية ،حيث تعتي نظافة اليد والجهاز
ي
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-touse-masks
توفي ملصقات السالمة للسفن ى يف الملحق .A
وقد تم ر
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التفس لـكوفيد19-
 4خطة إدارة
ي

يجب أن تضع السفن خطة مكتوبة إلدارة التفش .يجب أن يكون لدى البحارة عل ى
التفش
مي السفينة معرفة بخطة إدارة
ي
ي
وتنفيذها عل النحو المطلوب.
ً
بتفش كوفيد -
يجب أن يتلق المسافرون والبحارة معلومات وفقا لنصيحة منظمة الصحة العالمية بشأن الحركة الدولية فيما يتعلق
ي
.19
ويتوفر اإلرشاد بذلك عل موقع منظمة الصحة العالمية عل اإلنينت بخصوص كوفيد:19-
www.who.int/health-topics/coronavirus

 5معلومات ما قبل الصعود إىل السفينة

يستخدم هذا الدليل المعلومات الواردة ى يف اإلعتبارات التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية إلدارة حاالت كوفيد 19-المتفشية عل
ً
أيضا باستخدام هذا ً
ى
جنبا إىل جنب مع دليل منظمة الصحة العالمية
مي السفن  ،التوجيه المؤقت بتاري ــخ  24فياير  .2020ويوص
ى
إلدارة أحداث الصحة العامة عل مي السفن.
www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreakonboard-ships

 6فحص ما قبل الصعود إىل السفينة

حب ينتىه تفش كوفيدُ ،19-ينصح لجميع السفن ى
تدابي الوقائية وتنفيذ
بيويد الركاب والبحارة بمعلومات عامة عن كوفيد 19-وال ر
الفحص المسبق للصعود.
يتم تقديم نموذج استمارة تحديد موقع الركاب قبل الصعود إىل السفينة ( )PLFى يف الملحق " ."Bوالغرض من ذلك هو تحديد
الركاب أو الحارة الذين قد يحتاجون إىل تأجيل صعودهم إىل السفينة أو إعادة جدولته وضمان اإلدارة السليمة من قبل السلطات
الصحية المختصة.

 7المعلومات والتوعية
تذكي الطاقم
مشغل السفن تقديم إرشادات للطاقم حول كيفية التعرف عل عالمات وأعراض كوفيد .19-كما يجب
يجب عل
ر
ي
بالخطة واإلجراءات الب يجب إتباعها إذا أظهر أحد الركاب أو أعضاء الطاقم عل م ى
ي السفينة عالمات وأعراض أمراض الجهاز
ي
التنفش الحادة.
ي
تدابي الوقاية  ،مثل:
قد تتوفر إرشادات خاصة بكل دولة حول
ر
https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html
كما يجب إبالغ الطاقم الطب عل ى
تفش كوفبد ،19-وأيضا ألي أدلة وتوجيهات جديدة متاحة .يوص
مي السفن وتحديثه عن
ي
ي
بمراجعة موقع منظمة الصحة العالمية عل اإلنينت عن كوفيد ،19-فيما يخص المعلومات حول استخدام األقنعة الطبية.
ً
أيضا إستخدام الملصقات المقدمة ىف الملحق Aعل ى
الب يجب أن يعتمدوها.
ويمكن
مي السفينة ل ر
تذكي البحارة بأفضل الممارسات ي
ي
ً
ى
ى
وه متاحة أيضا للتييل من موقع :ICS
ي
)http://www.ics-shipping.org/free-resources/all-free-resources-(full-list
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 8حاالت العدوى المشتبه بها

إذا كان لدى األشخاص أعراض تنفسية خفيفة فقط ولم يزروا منطقة تم اإلبالغ فيها عن كوفيد 19-خالل الـ ً 14
يوما الماضية ،أو
ى
يعان من أعراض تنفسية كان ى يف مكان به كوفيد ، 19-يجب أن يظلوا يمارسون بعناية الرعاية
إذا كانوا عل إتصال وثيق مع شخص ي
التنفش واأليدى وأن يعزلوا أنفسهم ،إذا أمكن  ،حب يتعافوا .
الصحية األساسية للجهاز
ي
ً
ً
تشخيصيا تعتي
اختبارا
الب تتطلب
فيوس عل نطاق أوسع  ،فقد ر
إذا انتش ال ر
يتغي هذا التعريف  ،ولكن الحالة المشتبه فيها و ي
بصفة عامة:
ى
التنفش (مثل السعال وضيق
التنفش الحادة (الحىم وعالمة واحدة عل األقل من أعراض أمراض الجهاز
يعان من أمراض الجهاز
مريض ي
ي
ي
ى
التنفس)  ،وبدون أي أسباب أخرى تشح بشكل كامل العرض الشيري وتاري ــخ السفر إىل أو اإلقامة يف البلد  /المنطقة أو اإلقليم الذي أبلغ
محليا خالل الـ ً 14
ً
يوما السابقة لظهور األعراض .
عن انتقال المرض
أو
ى
يعان من أي أمراض تنفسية حادة وكان عل اتصال مع حالة كوفيد 19-مؤكدة أو مشتبه بها خالل ً 14
يوما قبل ظهور األعراض.
مريض ي
أو
ى
التنفش مثل السعال وضيق التنفس
يعان من عدوى تنفسية حادة شديدة (حىم وعالمة  /عرض واحد عل األقل ألمراض الجهاز
مريض ي
ي
ى
ويتطلب دخول المستشق وبدون مجموعة أسباب أخرى تشح األعراض بشكل كامل.

أي شخص عل ى
مي السفينة والذى ربما كان عل اتصال وثيق بحالة مشتبه بها ،يجب أن:
• يتم تتبعه مباشة بعد تحديد الحالة المشتبه فيها
• يطلب منه البقاء عل ى
الب تنطبق بعد
التدابي
وصف
(يتم
فيها
المشتبه
للحالة
ية
المختي
النتائج
مي السفينة حب تتوفر
ر
ي
النتائج المختيية اإليجابية أدناه)
عاىل المخاطر أو منخفضة المخاطر.
تعرض
• تصنف إما أنها إتصال ذات
ي
يمكن العثور عل مزيد من التوجيه ى يف الموقع:
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel)coronavirus-(2019-ncov
يجب أن ُيطلب من جميع األشخاص عل ى
مي السفينة والذين ينطبق عليهم تعريف "االتصال الوثيق" (انظر أدناه) إكمال PLF
ى
(انظر الملحق  )Bوالبقاء عل ى
ئ
وف حالة
مي السفينة ى يف مقصوراتهم أو يفضل ى يف منشأة مخصصة عل
الشاط (إن ً أمكن ذلك) ي
وجود السفينة ى يف ميناء التحول حيث يتم ركوب  /إنزال الركاب أو تفريـ ــغ  /شحن البضائع  /المخازن)  ،وفقا لتعليمات السلطات
الصحية المختصة  ،حب تتوفر نتيجة المختي للحالة المشتبه فيها.
ويتم إعتبار األشخاص عل ى
مي السفينة الذين ال يستوفون تعريف "االتصال الوثيق" عل أنهم معرضون لمخاطر منخفضة ويجب
عليهم:
• إستكمال النموذج  PLFsمع تفاصيل اإلتصال بهم والمواقع الب سيقيمون فيها خالل الـ ً 14
يوما التالية
ي
• تقديم المعلومات والنصائح حول تفاصيل األعراض وكيفية إنتقال المرض
• ُيطلب منهم المراقبة الذاتية ألعراض كوفيد ،19-بما ى يف ذلك أى درجات من درجات الحىم أو السعال أو الصعوبة ى يف التنفس
 ،لمدة ً 14
يوما من آخر تعرض لها
ً
ً
ى
• ُيطلب منهم العزل الذان فورا واإلتصال بالخدمات الصحية يف حال ظهور أي أعراض خالل  14يوما .إذا لم تظهر أي أعراض
ىف غضون ً 14
يوما من آخر تعرض لها ،فلن يعد من المحتمل أن ُيصاب الشخص المتصل بـكوفيد.19-
ي

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر
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إرشادات
ي

عاىل المخاطر)
 9اإلتصال الوثيق (التعرض ي
"االتصال الوثيق" هو الشخص الذي ،عل سبيل المثال:
• أقام ى يف نفس الكابينة مع حالة كوفيد 19-مشتبه فيها أو مؤكدة.
• كان لديه إتصال وثيق ى يف نطاق مي واحد أو كان ى يف بيئة مغلقة مع حالة كوفبد 19-مشتبه فيها أو مؤكدة (قد يشمل ذلك الركاب
المشار ر ى
كي لكابينة)
• شارك ىف أنشطة مشيكة عل ى
ئ
الشاط
مي السفينة أو عل
ي
• شارك مع نفس مجموعة السفر
• تناول الطعام عل نفس الطاولة (ألفراد الطاقم قد يشمل ذلك العمل ً
معا ى يف نفس المنطقة من السفينة)
• هو المضبف الذي قام بتنظيف الكابينة
• هل من أفراد المطعم اللذين يسلمو الطعام إىل الكابينة
• هو مدرب الصالة الرياضية الذي قدم تعليمات وثيقة عن حالة
طب أو شخص آخر يقدم الرعاية المباشة لحالة كوفيد 19-مشتبه فيها أو مؤكدة.
• هو عامل دعم ي
قد يكون من الصعب تحديد جهات اإلتصال القريبة عل ى
مي مساحة محصورة مثل سفينة ركاب ،وإذا تم تحديد إنتقال واسع
النطاق  ،فيمكن إعتبار جميع األشخاص عل ى
مي السفينة عل أنهم "جهات إتصال قريبة" تعرضوا لمخاطر عالية.

تدابي النظافة للبحارة عل السفن
10
ر

ً
ى
ينبغ أن يوفر مشغلو السفن إرشادات وتدر ًيبا محددا للبحارة بشأن:
ي
• غسل اليدين (باستخدام الصابون والماء الساخن  ،وفرك اليدين لمدة  20ثانية عل األقل
الب قد تكون ملوثة،
األسطح
مالمسة
• عندما يكون غسل اليدين ىضورًيا (عل سبيل المثال  ،بعد مساعدة مسافر مريض أو بعد
ي
وما إىل ذلك)
ً
• عند فرك اليد بمطهر بدال من غسل اليدين ،وكيفية القيام بذلك
• كيفية السعال والعطس بشكل صح (عل سبيل المثال استخدام المناديل الب يمكن التخلص منها أو الكوع ال ى
مثب)
ي
ي
• التخلص المناسب من النفايات
• مب وكيف تستخدم األقنعة
التنفش الحادة.
الجهاز
التهابات
من
يعانون
الذين
األشخاص
• تجنب اإلتصال الوثيق مع
ي

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر
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إرشادات
ي

مقدم الدعم
 11إدارة الحاالت المشتبه فيها من قبل
ي
الطب
ي

إذا اشتبه شخص ما عل ى
مي السفينة ى يف أن يكون لديه كوفيد ،19-فقد يتم إستخدام معدات الحماية الشخصية ) (PPEللمقابلة
الطب.
والتقييم من قبل
مقدم الدعم
ي
ي
رى
األكسجي والمضادات الحيوية واليطيب وتخفيف
التفش عل العالج الداعم ،مثل إعطاء
وتشمل األنشطة الرئيسية لمكافحة
ي
الحىم  /األلم.

ى
ف
المرفق
الطب للسفن
 12الحتياطات ي
ي

يجب إتخاذ االحتياطات التالية:
ى
ى
المرص تغطية أنفهم وفمهم بمنديل عند السعال أو العطس ؛ أو الكوع المثب إذا لم يكن يرتدي قناع .يجب أن
• يجب عل
يتبع ذلك إجراء نظافة اليدين مع فرك اليد بمادة كحولية (عل األقل  )٪ 70-65أو الصابون والماء الساخن لمدة  20ثانية.
التنفش.
• يجب غسل اليدين بعناية بعد مالمسة إفرازات الجهاز
ي
• يجب أن ترتدي الحاالت المشتبه فيها ً
قناعا ً
طبيا بمجرد تحديده وتقييمه ى يف غرفة خاصة مع إغالق الباب  ،ومن األفضل أن
تكون غرفة عزل
ى
ى
• يجب عل أي شخص ،بما يف ذلك العاملون يف مجال الرعاية الصحية ،الذين يدخلون الغرفة ،تطبيق اإلحتياطات المناسبة
ً
وفقا لمتطلبات الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه ى يف كوفيد19-
توفي الرعاية الطبية بوجود حالة
األوىل ،إذا اعتقد المسؤول
الطب
• بعد الفحص
الطب عن السفينة أو الشخص المسؤول عن ر
ي
ي
ي
مشتبه فيها  ،فيجب عزل المريض.
إذا لم يتم إعتبار المرض حالة مشتبه بها ولكن كان لدى الشخص أعراض تنفسية ،فال يزال ر ى
يتعي عل الشخص عدم العودة إىل أي
مكان يكون فيه عل إتصال باآلخرين عل ى
مي السفينة إما البحارة أو الركاب.

 13الختبارات المعملية

ى
والب ستقوم بعد ذلك
يجب إجراء الفحص المختيي للعينات الشيرية للحاالت المشتبه فيها مع السلطات المختصة يف الميناء ي
بإبالغ ضباط السفينة بنتائج االختبار.

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر
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إرشادات
ي

 14التعامل مع الحالة
عند التعامل مع الحالة يجب:
مقدم الرعاية الطبية للسفينة من أجل الكشف عن أي حاالت جديدة مشبوهة
• البدء من قبل
ي
المباش بالطاقم والركاب ،واإلستفسار عن األمراض الحالية والحديثة ،والتحقق مما إذا كان أي شخص يستوفى
رى
تضمي اإلتصال
•
ي
معايي الحالة المشتبه فيها ؛ و
ر
• أن تكون مسجلة ى يف دفي السجالت الطبية المناسبة.
مقدم الرعاية الطبية:
يجب عل
ي
ً
الب زاروها خالل الـ  14يوما الماضية قبل ظهور
• ضمان إجراء مقابلة مع الحالة المشتبه فيها وتقديم معلومات حول األماكن ي
األعراض وجهات اإلتصال الخاصة بهم ،بما ىف ذلك الفية من يوم واحد قبل ظهور األعراض عل ى
ئ
الشاط
مي السفينة أو
ي
• االحتفاظ بسجالت بشأن:
 أي شخص عل ىوتدابي العزل والنظافة المتخذة
مي السفينة زار المنشأة الطبية كحالة مشتبه فيها
ر
ى
عرص مع حاالت التعرض المنخفضة المخاطر ،لرصد صحتهم
 أي اتصال وثيق أو اتصالي
 تفاصيل اإلتصال مع من تم التواصل معهم بطريقة عرضية ذات تعرض منخفض المخاطر والذين سيغادروا السفينةوالمواقع الب سيقيمون فيها خالل الـ ً 14
يوما القادمة (والنماذج المستكملة من  PLFsأو اإلعالنات البحرية للصحة ()MDHs
ي
 -نتائج المراقبة النشطة

 15العزل

مي السفينة ً
قم بعزل الحاالت المشتبه فيها عل ى
فورا وإبالغ ميناء الوصول التاىل بالحاالت المشتبه فيها:
التنفش الحادة  ،إما السعال  ،والتهاب الحلق  ،وضيق التنفس  ،سواء كانت تتطلب دخول المستش ىق أم ال
• مع عدوى الجهاز
ي
ى
• من ىف ً 14
ى
القسمي  8و .9
يوما قبل ظهور األعراض حقق تعريف الحالة المشتبه بها كما هو موضح يف
ر
ي
ى
المرص إما ى يف قسم العزل أو كابينة أو غرفة مع إجراءات وقائية.
يجب عزل

غي النافذة والنظارات الواقية واألقنعة الطبية.
يجب عل أي شخص يدخل إىل غرفة العزل أن يرتدي القفازات واألثواب ر
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التاىل
 16تقديم التقارير إىل ميناء الوصول
ي
يجب إبالغ السلطة المختصة بميناء الوصول التاىل ىف حالة وجود حالة مشتبه فيها عل ى
مي السفينة.
ي ي

ى
ى
توف شخص عل ى
مي السفينة فأن اللوائح الصحية الدولية ) (IHRتنص عل أنه يجب إكما ل
بالنسبة للسفن يف رحلة دولية ،إذا ي
ً
النموذج  MDHوإرساله إىل السلطة المختصة وفقا للمتطلبات المحلية.
التاىل حول أي حالة مشتبه فيها لتحديد ما إذا كانت القدرة
يجب عل الربان تنبيه السلطة المختصة عل الفور ى يف ميناء الوصول
ي
الالزمة لنقل وعزل ورعاية الفرد متاحة.
المض ً
قد تحتاج السفينة إىل ى
قدما ،عل مسؤوليتها الخاصة ،إىل ميناء قريب آخر ى يف حالة عدم توفر السعة الالزمة للنقل والعزل
ي
والرعاية ،أو إذا لزم األمر طبقا للوضع الطب للحالة المشتبه فيها.
التدابي الصحية المطبقة من قبل هيئة صحة الميناء بشكل مرض ،يجب السماح للسفينة بمواصلة الرحلة .يجب
بعد أستكمال
ر
تسجيل اإلجراءات المتخذة ى
الصح للسفن .يجب إخطار كل ال ى ئ
موان الب تتم فبها أنشطة مغادرة وصعود
النظام
مستندات
ف
ي
ي
السفينة باإلتصاالت عل ى
مي السفينة وأي إجراءات تم اتخاذها.

 17إنزال الحالة المشتبه بها أو المؤكدة
يجب أن تتخذ السفينة االحتياطات التالية:
• السيطرة عل ى ى
اليول لتجنب أي إتصال مع األشخاص اآلخرين عل ى
مي السفينة
اج
• يجب عل المريض ارتداء قناع جر ي
غي منفك  ،نظارات واقية
ثوب
،
ات
ز
(قفا
المناسبة
الشخصية
الوقاية
معدات
تداء
ر
إ
المريض
• يجب عل االفراد الذين يرافقون
ر
طب).
وقناع ي
يجوز للسفينة ى
التاىل بمجرد أن تقرر السلطات الصحية أن إجراءات الصحة العامة قد أكتملت بصورة
المض قدما إىل ميناء الوصول ي
ي
التدابي التالية:
مرضية  ،وال سيما
ر
•
•

•
•
•

إدارة الحالة أو الحاالت المشتبه فيها وحاالت اإلتصال الوثيق.
إستكمال إستمارات تعقب جهات اإلتصال  ،وإنزال حاالت االتصال الوثيق؛ حب يتم اإلعالن عن إنتهاء كوفيد 19-من خالل
جهات الصحة العامة الدولية .يجب عل جميع الركاب وأفراد الطاقم استكمال النموذج  PLFليتم االحتفاظ به عل ى
مي
السفينة لمدة شهر واحد عل األقل بعد ى ى
اليول
توفي المعلومات ى يف  PLFالمكتملة بناء عل طلب السلطات الصحية لتسهيل تتبع اإلتصال إذا تم الكشف عن حالة
يجب ر
مؤكدة بعد ى ى
اليول وبعد انتهاء الرحلة
توفي المعلومات للجميع عل ى
مي السفينة حول أعراض المرض وعالماته ومن يجب اإلتصال به ى يف حالة ظهور األعراض
يتم ر
ذات الصلة ىف الـ ً 14
يوما التالية
ي
تطهي والتخلص من النفايات المعدية
التنظيف وال ر

فيوس كورونا (كوفيد19-
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إرشادات
ي

والتطهي وإدارة النفايات
 18التنظيف
ر

والتطهي بمستوى عاىل أثناء إدارة الحالة عل ى
مي السفينة.
الحفاظ عل إجراءات التنظيف
ر
ى
يجب تنظيف الكابينة و ر ى
والتطهي للكبائن المصابة
المرص و حاالت االتصال الوثيق ،وإستخدام بروتوكوالت التنظيف
حي تواجد
ر
ً
لنوروفيوس أو األمراض المعدية األخرى).
(وفقا
ر
ً
يجب تنظيف األسطح البيئية جيدا بالماء الساخن والمنظفات وإستخدام المطهرات الشائعة (مثل هيبوكلوريت الصوديوم).
حي العزل ً
وتطهي الكابينة أو ر ى
تماما من قبل أفراد الطاقم بإستخدام معدات الوقاية
بمجرد مغادرة المريض للسفينة ،يجب تنظيف
ر
الشخصية ومن خالل المدر ر ى
بي عل تنظيف األسطح الملوثة بالعوامل المعدية.
ً
ى
وأوان خدمة الطعام والنفايات من كبائن الحاالت المشتبه فيها وحاالت اإلتصال بأنها معدية ،وفقا إلجراءات
يجب معالجة الغسيل
ي
ى
التعامل مع المواد المعدية عل مي السفينة. .
يجب أن يكون هناك إتصاالت منتظمة ر ى
بي األقسام ى يف جميع السفن (الطبية ،الغسيل ،خدمة الغرف  ،إلخ) حول األشخاص
رى
المعزولي.

 19إدارة حاالت التصال المشتبه بها

ىئ
الب يجب إتباعها حب
ستقوم سلطات صحة الموان بإجراء تقييمات المخاطر لتحديد جميع حاالت اإلتصال  ،وإصدار التعليمات ي
تتوفر نتائج المختي.
يجب عل جميع من ينطبق عليهم تعريف "اإلتصال الوثيق" إستكمال  PLFsأو  MDHsوالبقاء ى يف مقصوراتهم أو ى يف منشأة عل
ئ
الب
الشاط واتباع تعليمات السلطة المختصة
حب تتوفر نتائج المختي .يجب أن تحتوي النماذج عل تفاصيل االتصال والمواقع ي
ً
ستبق فيها الحالة المشتبه فيها لمدة  14يوما.
يجب من ينطبق عليهم تعريف "اإلتصال الوثيق" اإلبالغ عن الحالة المشتبه فيها عل ى
مي السفينة.
إذا كانت نتائج الفحص المخيي إيجابية:
• يجب عزل جميع حاالت "اإلتصال الوثيق" لمدة  14يوماً
ً
ئ
الشاط وفقا لتعليمات الجهة المختصة.
• يجب إنزال المريض وعزله عgn
الصح لألفراد الخاصة بكوفيد19 -
الصح إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن اعتبارات الحجر
تدابي الحجر
يجب أن تتبع
ر
ي
ي
ً
والب من المحتمل أيضا أن تشمل:
• المراقبة النشطة من قبل سلطات صحة الميناء لمدة ً 14
يوما من آخر تعرض لها
ى
• المراقبة اليومية (بما ى يف ذلك الحىم من أي درجة أو سعال أو صعوبة يف التنفس)
االجتماع والسفر.
• تجنب اإلتصال
ي
• إمكانية الوصول للحالة للمراقبة النشطة.
يجب أن تعزل حاالت اإلتصال المؤكدة عل الفور وأن يتم اإلتصال بالخدمات الصحية إذا ظهرت األعراض ىف غضون ً 14
يوما من
ي
آخر تعرض لها .إذا لم تظهر أي أعراض ،ال يعتي اإلتصال خطرا.
ىئ
الموان.
يمكن تعديل تنفيذ اإلحتياطات المحددة بعد تقييم المخاطر للحاالت الفردية وإرشادات سلطات صحة

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر
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 20اللوازم والمعدات
وفية للتعامل مع
تنظم دول العلم متطلبات اإلمدادات الطبية الواجب توافرها عل السفن .يجب أن تتوفر إمدادات ومعدات ر
الدوىل للسفن .عند مراجعة أحدث قائمة مقيحة من منظمة
الطب
تفش المرض كما هو موضح ى يف الطبعة الثالثة من الدليل
ي
ي
ي
الصحة العالمية لإلمدادات الخاصة بكوفيد ، 19 19-نصحت الرابطة الدولية للصحة البحرية ) (IMHAبأن معظم المعدات يجب
ً
أن تكون بالفعل عل ى
غي المرجح أن تكون
مي السفينة .ومع ذلك ،
توص منظمة الصحة العالمية أيضا بمعدات أخرى ،والب من ر
ي
توفيها من قبل هيئة صحة الميناء.
تشي  IMHAإىل أنه يمكن ر
والب ر
موجودة بالفعل عل مالسفن ي
تم إرفاق جدول ى يف الملحق  Cيوضح اإلمدادات والمعدات المطلوبة ى يف حالة كوفيد.19-
وهذا إستنادا إىل المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية و .IMHA
)https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov

فيوس كورونا (كوفيد19-
ر
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ملحق  Aملصقات
تغي المناخ ،من ر ى
بي أمور أخرى  ،المشورة لتجنب إنتشار كوفيد.19-
قدمت منظمة الصحة العالمية والمركز
األورون للوقاية من ر
ي
لتسليط الضوء عل هذة النصائح الرئيسية ومساعدة البحارة عل معرفة أفضل السبل لحماية أنفسهم ومن يتعاملون معهم،
أصدرت  ICSالملصقات الثالثة التالية للسفن:
ً
أيضا ى ى
للتييل من موقع  ICSعل الويب عل:
الملصقات متاحة
)http://www.ics-shipping.org/free-resources/all-free-resources-(full-list

كوفيد19-

يمكن إستهالك منتجات اللحوم بأمان

رى
سكاكي مختلفة
و
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B ملحق
(PLF)نموذج استمارة تحديد الركاب قبل الصعود
To be completed by any adult

Name as shown in the passport or other ID:

Names of all children travelling with you under 18 years old:

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

يتم إكماله بواسطة أي شخص بالغ

:االسم كما هو موضح ى يف جواز السفر أو بطاقة هوية أخرى

ً 18 أسماء جميع األطفال المسافرين معك دون سن
:عاما

ً 14 خالل الـ
 هل قمت أنت أو أي شخص مدرج، يوما الماضية
:أعاله
Yes

– had close contact with anyone diagnosed as having Coronavirus disease (COVID-19)?
) ؟19-كان لديه اتصال وثيق مع أي شخص تم تشخيصه بأنه مصاب بمرض رفيوس كورونا (كوفيد
– provided direct care for COVID-19 patients, working with healthcare workers infected with novel
coronavirus?

ى
رى
رى
بفيوس كورونا الجديد؟
العاملي ى يف مجال الرعاية ل
 والعمل مع،19-لمرص كوفيد
وفي الرعاية المباشة
لمصابي ر
قام بت ر-

– visited or stayed in a closed environment with any patient having Coronavirus disease (COVID-19)?
) ؟19-بق ى يف بيئة مغلقة مع أي مريض مصاب بمرض رفيوس كورونا (كوفيد
زار أو ي– worked together in close proximity, or sharing the same classroom environment, with a COVID-19
patient?

ً  العمل) ؟19-معا عن قرب أو مشاركة نفس البيئة مع مريض رفيوس كورونا (كوفيد

– traveled together with COVID-19 patient in any kind of conveyance?
 ى يف أي نوع من وسائل النقل؟19- سافر مع مريض كوفيد– lived in the same household as a COVID-19 patient?

 يعيش ىف نفس ى ى؟19-الميل مع مريض كوفيد
ي

No
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C ملحق
 منظمة الصحة العالمية19-دعم كوفيد
،وقائمة اإلمدادات اللوجستية
IMHAالب تقدمها
مع إتاحة المشورة ي
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

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

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

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
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.
Woven, scrubs, reusable or single use, short sleeved (tunic/tops), worn
underneath the coveralls or gown

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
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
Gloves, cleaning

Impermeable gowns single use

Scrubs - Tunic/tops

Scrubs - Trouser/pants

Woven, scrubs, reusable or single use, short sleeved (tunic/tops), worn
underneath the coveralls or gown

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
Yes, but check
supplies are
plentiful
Yes, but check
supplies are
plentiful
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.
Good breathability, clear internal and external faces. EU MDD directive 93/42/
EEC Category III, or equivalent, EN 14683 Type II, IR, IIR

Surgical masks for medics
ASTM F2100 minimum level 1 or
equivalent*
Patient masks EN 14683 any type including Good breathability, clear internal and external faces
Type I*
Face shield (PPE)

Should be provided by Port Health Authority

Yes, but check
supplies are
plentiful

Yes, but check
supplies are
plentiful
Yes, but check
supplies are
plentiful
Unlikely

* Currently in short supply
Items

Comment

Already carried on
board?

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

MEDICAL KIT

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

Unlikely

Fit test kit

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"
Should be provided by Port Health Authority

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
Viral transport medium with Swab 3 ml

Should be provided by Port Health Authority

Unlikely

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

Yes

Carbon dioxide detector

Endotracheal tube, without cuff

Endotracheal tube with cuff

Unlikely

Unlikely

Yes

Yes
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Hand drying tissue

50–100m roll

Yes

Infusion giving set

Yes

Stainless steel depressor sets Miller

With air inlet and needle, sterile, single-use
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
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
For transport as defined by the Guidance on Regulations for the Transport of
Infectious Substances 2019–2020
Needles/syringes, 5l - cardboard for incineration, box-25. Biohazard label as
per WHO PQS E010/011
Straight Nr 1, length approx. 100mm

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

Pulse oximeter

Resuscitator, adult

Sample collection triple packaging boxes
Safety box

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

Yes

Yes

Yes
Yes
Yes

