التأهب واالستجابة

حزمة
املعلومات

املقدمة
لقد بدأ الفريوس التاجي واملعروف باسم (فريوس كورونا املستجد) يف أواخر عام  2019ثم تطور وتفيش إىل وباء بشكل رسيع وعاملي .يف 30
يناير  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية ( )WHOإن تفيش فريوس كورونا املستجد يعد حالة طوارئ للصحة العامة بشكل يثري القلق
الدويل ،ثم صنفته كوباء يف  11مارس  2020مام يشري إىل االنتشار العاملي ملرض جديد.
حاسم يف
تتطلب معالجة فريوس كورونا املستجد التأهب الفوري واالستجابة الجاهزة ،ال سيام يف أماكن االحتجاز (السجون) .يلعب موظفو السجن دو ًرا ً
املساهمة يف الجهود املبذولة ملنع انتشار املرض ،وتعزيز بيئات السجون األكرث أمانًا ،واالستجابة لتفيش املرض يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة.

الغرض من حزمة املعلومات
الغرض من املعلومات الواردة يف هذه الحزمة هو دعم مدراء السجون وموظفيها .وقد تم تطويرها لضامن سالمة وأمن املوظفني والسجناء
والجمهور يف الجهود املبذولة ملنع فريوس كورونا املستجد من دخول السجن وتخفيف األثر يف حالة تفيش املرض .توفر الحزمة أدوات اتصال
مبعلومات ومرئيات واضحة وموجزة.
يف هذا السياق ،الوقاية أمر بالغ األهمية .يجب بذل كل الجهود إلبقاء فريوس كورونا املستجد خارج السجون .ستؤدي التدابري الوقائية عىل األرجح
إىل اضطرابات كبرية يف إجراءات السجن العادية وتتطلب من اإلدارة اتخاذ قرارات صعبة قد تقيد أو تحد من عمليات وأنشطة السجن .تعد
االستجابة لتفيش فريوس كورونا املستجد مبجرد انتشار الفريوس يف السجن تحديًا كب ًريا  -ال سيام يف السجون التي تكتظ باملساجني .يجب بذل كل
الجهود لتفادي هذا الوضع  -مبا يتامىش مع السياسات واألحكام ذات الصلة ووفقًا ملعايري حقوق اإلنسان يف السجون والتمسك بها.
متثل السجون املكتظة والضيقة وغري الصحية مخاطر كبرية النتشار فريوس كورونا املستجد برسعة بني السجناء واملوظفني .ولذلك يجب أن
تكون األولوية للحد من االكتظاظ داخل السجون وخفض عدد السجناء .ويف هذا الصدد ،يرجى إرسال بريد إلكرتوين إىل jcs-dpo@un.org
للحصول عىل نسخ من ال «إرشادات بشأن الحد من االكتظاظ داخل السجون يف بعثة األمم املتحدة» التي أعدها قطاع العدل واملؤسسات
اإلصالحية مبكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية ،إدارة عمليات السالم.
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كيفية استخدام حزمة املعلومات هذه
تعتمد مجموعة املعلومات هذه عىل مصادر مختلفة ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية «إرشادات مؤقتة للتأهب والوقاية والسيطرة عىل
فريوس كورونا املستجد يف السجون وغريها من أماكن االحتجاز» واملركز األمرييك ملكافحة األمراض والوقاية منها ( « )CDCإرشادات مؤقته
لكيفية التعامل والتحكم يف فريوس كورونا املستجد داخل مؤسسات االصالح العقايب وأماكن االحتجاز».
تهدف املعلومات الواردة يف هذه الحزمة إىل جمع تلك االرشادات سالفة البيان أعاله وإعادة صياغة موادها بشكل ميرس وعميل وجعلها
جاهزة لالستخدام .هذه الحزمة من املعلومات ليست شاملة وقد تحتاج إىل تهيئتها بشكل يتناسب مع السياق الخاص بك .للحصول عىل
معلومات  /إرشادات إضافية ،يرجى الرجوع إىل وثائق املوارد املذكورة أعاله أو اإلرشادات ذات الصلة بإقليمك.

تنويه
تقع مسؤولية تفسري واستخدام املواد عىل عاتق القارئ .ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون إدارة عمليات األمم املتحدة ( )UNDPOأو
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ( )UNITARمسؤولة عن األرضار الناشئة عن استخدامه.
تم تطوير مجموعة املعلومات هذه من قبل قطاع العدل واإلصالحيات ( )JCSيف مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية ،إدارة عمليات
األمم املتحدة للسالم ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) ،بالتعاون مع دائرة السجون واملراقبة السويدية ،وبالتشاور مع
مستشاري العدالة واإلصالحيات يف بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ومكتب
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية .تود  JCSأن تعرب عن شكرها الخاص ملنظمة الصحة من خالل الجدران ،والجمعية الدولية
لإلصالحيات والسجون ،ومنظمة اإلصالح الجنايئ الدولية ،ومجموعة أصدقاء اإلصالحيات والسجون ،عىل تقديم املشورة املتخصصة بشأن
املسائل الصحية واإلدارية ذات الصلة بالسجون.
الجاهزية واالستعداد أمر حاسم يف اإلدارة الفعالة لألزمات .نويص بشدة باستخدام هذه املعلومات وأدوات االتصال املقرتحة الطالع موظفي
السجن عىل كيفية التعامل والرد عىل فريوس كورونا املستجد .ضع يف اعتبارك إجراء عدة لقاءات توضيحية مع موظفي السجون ،وناقش
معهم مجموعة متنوعة من سيناريوهات التعامل مع فريوس كورونا املستجد من أجل التأكد من أن جميع املوظفني لديهم فهم قوي للتدابري
التي يجب اتخاذها ملنع انتشار فريوس كورونا املستجد وكيفية مكافحته ،واحتوائه والتعامل معه يف سجونك.
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البيانات الواردة تم تصميمها بحيث يسهل طباعتها عيل ورق بحجم ( .)A4,A3,A2تم فصل الصور والنصوص بحيث ميكن تعديل التخطيط وفقًا
للمتطلبات .للطباعة ،افتح امللفات باستخدام برنامج  PDFأو  PNGوارسلها إىل الطابعة .للطباعة بال إطار محدد ،قد يتم تحجيم الصورة لتناسب
املنطقة القابلة للطباعة وتشذيبها عىل طول الحواف.
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إدارة السجن
اتصل باملدير العام للسجون  /مفوض السجون واجمع كل التوجيهات املتاحة للتعامل مع جائحة فريوس كورونا املستجد.
اتصل بوزارة الصحة أو ما يعادلها ،أو ممثل منظمة الصحة العاملية املحيل واحصل عىل معلومات عن:
إرشادات فريوس كورونا املستجد؛
متطلبات إعداد التقارير؛
خيارات الدعم املمكنة للسجن (أدوات االختبار والتحليل الكاشف للفريوس ،معدات الوقاية الشخصية للموظفني ،غرف
		

العزل الطبي للسجناء الذين تظهر عليهم أعراض فريوس كورونا املستجد.
ناقش مع املوردين استمرارية توريد أو الرشاء بالجملة للمواد الغذائية واملياه واألدوية والصابون  /املطهرات واإلمدادات الرضورية األخرى.
قم بإعداد معلومات عن العدد اإلجاميل للسجناء:
حرص وتحديد السجناء املعرضني للخطر الذين يعانون من حاالت طبية كامنة أو بدونها (أي النساء الحوامل ،واآلباء املحتجزون مع

		

األطفال ،والسجناء املصابون بداء السكري أو الربو أو السمنة الذين يعانون من مرض السل أو ضعف املناعة أو سوء التغذية الحاد).

		

ضع يف اعتبارك أيضً ا كبار السن املعرضني لخطر حدوث مضاعفات خطرية إذا أصيبوا بـ فريوس كورونا املستجد؛
ناقش مع وزارة العدل أو السلطات األخرى ذات الصلة مبادرات محتملة لإلقالل من التكدس داخل السجون .يجب تحديد معايري

		

اإلفراج من قبل السلطات القضائية ذات الصلة (أي السجناء املعرضني للخطر ،واملحتجزين الذين يحملون أوراقًا قانونية غري

		

مناسبة  /غري مكتملة؛ واألشخاص الذين يقضون عقوبة بسبب جرائم أقل  /تافهة  /بسيطة  /غري عنيفة؛ األشخاص الذين يتبقى

		

لديهم أقل من  6إىل  12شه ًرا من العقوبة).
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ناقش إمكانية تخفيض عدد حاالت قبول سجناء جدد مع سلطات تطبيق القانون املختصة
إذا كان ضمن سلطتك ،قم بإعداد قامئة بهدف النظر يف اإلفراج املبكر أو املؤقت عن بعض السجناء أو فئات محددة من السجناء.
إنشاء سجلني منفصلني للطوارئ:
سجل دخول  /خروج لجميع األشخاص الذين يدخلون ويخرجون من السجن (مبا يف ذلك موظفو السجن  /الزوار  /املوردون /
		

مقدمو الخدمات) .ستكون هذه املعلومات قيمة لتتبع املرض يف نهاية املطاف؛
سجل مراقبة لتسجيل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض فريوس كورونا املستجد وتحديد السجناء الذين كانوا عىل اتصال وثيق

		

بهذا السجني .تحديث مرتني عىل األقل يف اليوم (فتح وإغالق) .تضمني الفئات التالية:

		

ال توجد أعراض مشتبه فيها؛

		

األعراض؛

		

اإلصابة املؤكدة (إن أمكن).

		

(يوجد منوذج لصيغة السجالت يف نهاية القامئة املرجعية)
مناقشة خطط إدارة اضطرابات السجناء ،والحوادث األمنية يف السجون ،مبا يف ذلك أعامل الشغب واسعة النطاق ومحاوالت الفرار.
فكر يف إقامة اتصاالت مع الرشطة املحلية أو قوات األمن للحصول عىل الدعم املحتمل.

البنيةالتحتيةوالصيانة
قم بوضع إجراءات ُمحددة وخصص مكان لفحص جميع األشخاص الذين يدخلون السجن .يجب أن تكون محطات الفحص خارج
مدخل السجن .يجب أال يسمح ألي شخص بدخول السجن (املوظفني  /الزوار  /املوردين  /مقدمي الخدمات) تظهر عليهم أعراض
فريوس كورونا املستجد أو الذي كان عىل اتصال مع حالة مؤكدة ،أو مشتبه فيها من فريوس كورونا املستجد.
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قم بتخصيص مكان لغسل اليدين للموظفني والسجناء والزائرين إلزامياً عند املدخل ،ويف جميع أنحاء السجن
للسامح بغسل الوجه واليدين بانتظام.
حدد موقع لعزل السجناء الذين يعانون من أعراض فريوس كورونا املستجد .يجب أن يكون املوقع يف مبنى منفصل داخل السجن.
إذا كانت هذه املساحة غري متوفرة يف املباين القامئة ،فكر يف الحلول املؤقتة مثل الخيام الكبرية التي تقع بعي ًدا
عن املناطق التي يرتادها السجناء بانتظام.
النظر يف إنشاء منطقة للحجر الصحي ملدة  14يو ًما لجميع املستجدين من السجناء حال ورودهم إىل السجن .إذا مل تظهر عليهم
أعراض فريوس كورونا املستجد بعد  14يو ًما ،فيتم نقلهم مع بقية املسجونني.
قم يوضع إجراءات طوارئ للتعامل مع السجناء الذين تظهر عليهم أعراض فريوس كورونا املستجد .تتضمن تلك اإلجراءات كيفية
الوصول إىل معدات الوقاية الشخصية ،وتزويد السجني بقناع للوجه ،ومرافقة السجني إىل منطقة عزل محددة .يجب أن يكون
موظفو السجن عىل علم بهذه اإلجراءات وأن يتم اطالعهم  /تدريبهم عليها.
قم بزيادة عدد مرات التنظيف داخل املنشأة:
تطهري األسطح واألشياء التي يتم ملسها بشكل متكرر  -خاصة يف املناطق املشرتكة؛
أيضً ا قم بتطهري األشياء  /األسطح التي ال يتم تنظيفها عاد ًة (مثل أبواب  /قضبان الزنزانات ،ومقابض األبواب ،ومفاتيح
		

اإلضاءة ،ومقابض الحوض ،واملراحيض ،ومقابض املرحاض ،ومعدات الرتفيه ،واألكشاك والهواتف ،والبطانيات ،واملالبس).
تأكد من توافر التهوية املناسبة عن طريق إزالة العوائق التي تعيق تدفق الهواء من النوافذ والشوايات واألبواب واألسوار والبوابات.
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املوظفون
تأكد أن موظفي السجن لديهم جميع املعلومات الالزمة  /فهم كامل إلجراءات الوقاية واالستجابة فريوس كورونا املستجد.
ضامن أن موظفي السجن لديهم جميع املعلومات الالزمة  /فهم كامل إلجراءات الوقاية واالستجابة فريوس كورونا املستجد.
أفحص جميع املوظفني قبل دخولهم السجن .ال تسمح بالدخول إذا أظهر أحد املوظفني أو عاىن من أي أعراض لـ فريوس كورونا املستجد.
إذا كان املوظف عىل اتصال بشخص مصاب بـ فريوس كورونا املستجد أو بأعراض مرتبطة به ،فكر يف تعيينه ملهامت ال يتواصل من
خاللها أو التواصل يف أضيق نطاق بالسجناء واملوظفني اآلخرين ملدة  14يو ًما (أي دورية خارجية أو أبراج).
حث املوظفني عىل أن يكونوا أكرث يقظة ومالحظة والتواصل مع السجناء .تحديد وانتقاء السجناء الذين يعانون من أعراض فريوس
كورونا املستجد وأن يكونوا عىل دراية بأي سلوك غري عادي للسجناء املشتبه بهم نتيجة للحركة واألنشطة املقيدة.
تقليل حركة موظفيك بني السجناء دون املساس بالخدمات املتعلقة باألمن والرعاية:
تكليف موظفني مبتابعة مجموعة معينة من السجناء طوال نوبتهم للحد من االنتشار املحتمل للمرض .يحبذ عدم اللجوء
		

إىل النوبات الروتينية املعتادة.
تحديد عدد موظفي االتصال املبارش مع السجناء .اطلب من املوظفني مراقبة السجناء والتواصل معهم عن بعد (يف

		

األبراج ،من خلف األسوار  /البوابات  /الشوايات).
تعيني عدد محدود من املوظفني للعمل يف جناح /عنابر العزل .تزويدهم مبعدات الحامية الشخصية الالزمة.
تعديل مهام املوظفني املكلفني مبتابعة املجموعات الخطرة (معايري صحية مامثلة) وتضييق نطاق اتصالهم بالسجناء 		

		

واملوظفني اآلخرين.

التأهب واالستجابة

قامئة مرجعية
بإجراءات السجن

االستعداد لنقص املوظفني:
إخبار املوظفني بأهمية عدم حضورهم ملقر عملهم إذا ظهرت عليهم أي أعراض فريوس كورونا املستجد مع وضع 		
		

اإلجراءات الالزمة لضامن حصولهم عىل رواتبهم وعدم الخصم منها نتيجة لغيابهم؛
حدد أقل عدد من املوظفني تحتاجه لتسيري املهام بالسجن .يجب أن يكون لديك خطة طوارئ الستدعاء األفراد النظاميني

		

اآلخرين لدعم النقص الكبري يف املوظفني مؤقتًا (الرشطة والجيش وغريهم من األفراد النظاميني)؛
إذا كان ذلك مقبوالً يف نظام السجون الساري لديكم ،ضع يف الحسبان إمكانية تدريب السجناء للمساعدة مؤقتًا يف رعاية

		

ودعم مجموعات السجناء األخرى
االستعداد الضطرابات  /شغب السجناء (بسبب القيود املفروضة).
إعداد وتدريب املوظفني عىل كيفية استخدام معدات الوقاية الشخصية.

السجناء
التواصل مع السجناء واخطارهم بالتأثري املؤقت لـ فريوس كورونا املستجد عىل إجراءات السجن العادية (مبا يف ذلك الزيارات والخدمات األخرى).
التأكيد عىل أهمية حامية صحة املوظفني والسجناء واملجتمع.
عرض امللصقات اإلعالمية عىل السجناء ورشح املعلومات والتحقق من فهم السجني للمحتوى.
تشجيع السجناء عىل اإلبالغ عن أي أعراض فريوس كورونا املستجد للموظف املختص من أجل صحة ورفاهية الجميع.
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قامئة مرجعية
بإجراءات السجن

النظر يف تقليل عدد السجناء الذين يتجمعون يف مجموعات ،ومحاولة الحد من حركة السجناء وتجنب مزج األفراد من مجموعات
السجناء املختلفة (خاصة السجناء املعرضني للخطر) .قد يتطلب هذا إعادة تنظيم:
أنشطة إعادة التأهيل  /التدريب املهني  /العمل؛
الشعائر الدينية؛
األنشطة الرتفيهية؛
حركات السجناء (الداخلية  /الخارجية)؛
نوبات الخروج يف الهواء الطلق  /الحد من اختالط األقسام املختلفة.

الزوار (مبا يف ذلك املوردون  /مقدمو الخدمات)
التواصل مع الزوار وإخطارهم بتأثري فريوس كورونا املستجد عىل زيارات السجون العادية .تأكد من قرأتهم وفهمهم للملصقات وما
تحويه من معلومات.
الوضع يف الحسبان إمكانية الحد من الزيارات الفعلية والنظر يف وسائل االتصال األخرى مع الزوار ومقدمي الخدمات وغريهم من الزوار.
توفري اإلمكانيات واملعدات الالزمة الستخدام خيارات الزيارات االفرتاضية  /الهاتفية .ويف حالة استخدام الزيارات االفرتاضية 		 /
الهاتفية ،يجب تطهري املعدات اإللكرتونية بانتظام.
إذا أحرض الزائرون الطعام أو املالبس أو األدوية للسجناء ،فتأكد من وجود إجراءات محكمة ومنضبطة لقبولها وتعقيمها بأمان إن
أمكن وتوزيعها عىل السجناء.
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قامئة مرجعية
بإجراءات السجن

يف حالة استمرار السامح بالزيارات ،قم بإجراء عمليات الفحص التي ال تسمح ألي شخص يظهر أو يعاين من أعراض فريوس كورونا
املستجد أو يرفض الخضوع للفحص ،أو دخول السجن ،أو كان عىل اتصال بحالة مؤكدة أو مشتبه فيها لـ فريوس كورونا املستجد.
التواصل مع الزوار وحثهم عىل عدم االتصال الجسدي  /الزيارات لصالحهم ولصالح صحة السجناء وصحة أفراد أرسهم ومجتمعهم.
إقامة محطة غسيل للزوار عند مدخل السجن ومخرجه وتزويدهم بأقنعة إن أمكن.
تأكد من أن املكان املعد للزيارة يسمح مبسافة كافية ( 2مرت) بني السجناء  /الزوار.
استخدم سجل الطوارئ الخاص بفريوس كورونا املستجد واملوىص به لتتبع جميع األشخاص الذين يدخلون ويخرجون من السجن.

الزوار (مبا يف ذلك املوردون  /مقدمو الخدمات)
التواصل مع الزوار وإخطارهم بتأثري فريوس كورونا املستجد عىل زيارات السجون العادية .تأكد من
قراءة وفهم امللصقات وما تحويه من معلومات.
زيادة اإلمدادات من الطعام واملاء واألدوية.
حدد مكان للزوار لالغتسال عند مدخل السجن ومخرجه وتزويدهم بأقنعة إن أمكن.
مراجعة والتأكد من وجود معدات الحامية الروتينية للمناطق الحساسة (االستقبال ،املرافق الطبية ،املطبخ ،الغسيل ،إلخ).
النظر يف استخدام ورش السجون إلنتاج أقنعة ومعدات مفيدة أخرى .إذا أمكن ،ضع يف الحسبان جعل معقم
اليدين يحتوي عىل  ٪60كحول عىل األقل (حيثام يكون ذلك مسمو ًحا بنا ًء عىل القيود األمنية).

التأهب واالستجابة

قامئة مرجعية
بإجراءات السجن

معدات الوقاية الشخصية  /املستلزمات املطلوبة الحتواء انتشار فريوس كورونا املستجد
تجهيزات معدات الحامية الشخصية املقرتحة:
أقنعة الوجه (انظر أدناه ملزيد من التفاصيل) ؛
حامية العني؛
قفازات طبية أحادية االستخدام؛
العباءات  /املآزر قطعة واحدة أحادية االستخدام.
لوازم أخرى لالحتياجات اليومية للعيادة ،مثل:
مناديل
صابون سائل عند اإلمكان  /إذا كان من الرضوري استخدام صابون ،تأكد من أنه ال يسبب تهيج الجلد وبالتايل
		

		

ال يشجع عىل غسل اليدين املتكرر؛
لوازم تجفيف اليدين أحادية االستخدام (مناشف ورقية)؛
معقم يدين يحتوي عىل الكحول يحتوي عىل ما ال يقل عن  ٪60من الكحول

			

(حيثام كان ذلك مسمو ًحا بنا ًء عىل القيود األمنية)؛
لوازم التنظيف ،وغسل الكلور ،واملطهر؛
قفازات وأحذية منزلية؛
معدات لتطهري املناطق (مثل الرشاشات املحمولة  -لالستخدام فقط إذا مل يكن السجناء يف املنطقة)
األكياس الخاصة بتغطية الجثث أو بدائلها (أكياس نفايات بالستيكية ثقيلة أو بالستيكية).

توصيات خاصة بأقنعة الوجه :يوىص باستخدام أقنعة  95 ,N-, FFP2ملوظفي الخطوط األمامية الذين يتواصلون بشكل مبارش مع السجناء
أو املشتبه يف إصابتهم بفريوس كورونا املستجد .هذا النوع من االقنعة ،عند تركيبه بشكل صحيح حول الوجه ،يقلل من احتاملية تنفس
الرذاذ املنبعث من شخص مصاب .يجب ارتداء األقنعة الجراحية من قبل الشخص املصاب مبرض أو أعراض فريوس كورونا املستجد .تساعد
هذه األقنعة عىل التقاط وحجب الرذاذ املنبعث من الشخص املصاب .بالنظر إىل النقص العاملي يف األقنعة ،ميكن النظر يف البدائل ولكن من
املحتمل أال تكون فعالة .ميكن صناعة أقنعة البناء أو األقنعة املصنوعة محليًا واملصنوعة من القامش أو العصابات من إنتاج ورش السجون.
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مسالا

بقللا

امللحق األول :منوذج
تسجيل الدخول  /الخروج
/لاصتالا تانايب /دروم /رئاز( ةئفلا
)ةمدخلا مدقم
فتاهلا مقر

لوخدلا تقو

جورخلا تقو

صحفلا تاظحالم

نيجسلا ةعومجم

خيراتلا ئلم( ضرعتلا
)هاندأ

فكر يف استخدام ورش السجن إلنتاج أقنعة ومعدات مفيدة أخرى .إذا كان ذلك ممك ًنا  ،فكر يف صنع مطهر يد يحتوي عىل  ٪06كحول عىل األقل (إن أمكن  ،اعتامدًا عىل أحد القيود).

نيجسلا فيرعت مقر

نيجسلا ةعومجم

ئلم( ضرعت ال  /ضارعأ ال
)هاندأ خيراتلا

امللحقاملرالثاين:
اقبة
سجل
نيجسلا ةعومجم

)هاندأ خيراتلا ئلم( ضارعأ

نيجسلا ةعومجم

)هاندأ خيراتلا ئلم( دكؤم
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معلومات
عامة عن الفريوسات
ما هو؟

فريوس كورونا املستجد هي قضية
عاملية .هو مرض يسببه فريوس
تاجي جديد ،مل يتم تحديده
مسبقًا لدى البرش.

من هو األكرث عرضة للخطر؟

يبدو أن فريوس كورونا املستجد ينترش
بسهولة أكرب منخالل االتصال الوثيق مع
شخص مصاب )يف حدود مرت واحد(.
عندما يقوم شخص يعاين من فريوس كورونا املستجد
بالسعال أو العطس  ،يتم إطالق رذاذ من القطرات
الصغرية ،وإذا كنت قري ًبا جدًا ،ميكنك التقاط
الفريوس عن طريق التنفس.

حرارة

األعراض

يف معظم الحاالت ،يسبب فريوس كورونا
املستجد أعراضً ا خفيفة مثل سيالن األنف
والتهاب الحلق والسعال والحمى
والتعب العام .ميكن أن يكون أكرث
حدة لبعض األشخاص وميكن
أن يؤدي إىل االلتهاب الرئوي
أو صعوبات يف التنفس .يف بعض
الحاالت ،ميكن أن تؤدي العدوى إىل الوفاة.

كيف سيؤثر ذلك عىل السجن؟
سيتطلب منع فريوس كورونا املستجد من
دخول السجن تغيريات ملموسة لكنها مؤقتة يف
روتني السجن العادي .قد يشمل ذلك الدخول
إىل السجن ،وتقييد الحركة ،وأنشطة السجناء
املحدودة .عىل الرغم من أن هذه اإلجراءات
املؤقتة مزعجة ،إال أنها رضورية لحامية املوظفني
والسجناء واملجتمع من فريوس كورونا املستجد.

كحة
صعوبة يف
التنفس
أالم يف
العضالت

2م

كيف ينترش فريوس كورونا املستجد؟

يبدو أن فريوس كورونا املستجد ينترش بسهولة أكرب من
خالل االتصال الوثيق مع شخص مصاب )يف حدود مرت واحد(.
عندما يقوم شخص يعاين من فريوس كورونا املستجد
بالسعال أو العطس  ،يتم إطالق رذاذ من القطرات
الصغرية ،وإذا كنت قريبًا جدًا ،ميكنك التقاط
الفريوس عن طريق التنفس.
قد يصاب الشخص أيضً ا عن طريق ملس
األسطح أو األشياء امللوثة ،ثم ملس وجهه )عىل سبيل
املثال ،قد يلمس الشخص مقبض الباب
أو املصافحة ثم ملس وجهه( .لذلك،
التطهري البيئي مهم.

التدابري الوقائية
األساسية
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االغتسال

تجنب

اغسل يديك بالصابون
واملاء بشكل متكرر
ملدة دقيقتني عىل األقل
وخاصة قبل األكل وقبل
وبعد زيارة الحامم.

ال تلمس الوجه بيديك.
تلمس األيدي العديد
من األسطح
التي ميكن أن تكونv
ملوثة بالفريوس.
إذا ملست وجهك ويدك
غري نظيفة ،ميكنك
نقل الفريوس من
السطح إىل نفسك.

دقيقتان

االنتباه

حافظ عىل مسافة
مادية ال تقل عن  2مرت عن
اآلخرين )إن أمكن(
وتجنب االتصال الجسدي
غري الرضوري ،خاصة إذا كان
الشخص يسعل أو يعطس
أو يعاين من الحمى.

الحذر

إذا كنت تسعل أو تعطس،
افعل ذلك يف ثني
املرفق وليس يف يدك.
طريقة أخرى هي تغطية
السعال أو العطس مبنديل ،ثم
إلقاء املنديل يف سلة
املهمالت .يف كلتا الحالتني ،اغسل
يديك بالصابون واملاء عىل الفور.

2م

حاميه

إذا كان لديك أي أعراض
لـ فريوس كورونا املستجد
أو الحظت أعراضً ا أخرى،
فأخرب إدارة السجن
عىل الفور واطلب
الرعاية الطبية.

الهدوء

التزم الهدوء واتبع التعليامت
املكتوبة والشفوية الصادرة
عن موظفي السجن.

كيفية غسل يديك
أفرك أسفل األصابع
بكف اليد األخرى

يديك نظيفة

أفرك بني
األصابع

استخدام منشفة
لغلق الصنبور

نظف ظهر
اليدين

فرك اليدين

ضع الصابون

غسل اليدين
باملاء

جفف مبنشفة

شطف اليدين

أغسل األظافر

نظف اإلبهام

دقيقتان
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موجز ملوظفي
السجن

التواصل مع املوظفني والسجناء ،باستخدام األوامر اللفظية  /توفري التوجيه اللفظي من مسافة بعيدة بدالً من استخدام االتصال
الجسدي .ارشح من خالل العرض  /والبيان.
زيادة اليقظة ،ومراقبة والتفاعل مع السجناء للحصول عىل مزيد من املعلومات حول األعراض املحتملة للمرض وعالمات االضطراب بني السجناء.
تسجيل أو اإلبالغ عن جميع أعراض املرض املحتملة يف السجناء وغريهم من املوظفني.
الحد من االتصال املبارش مع السجناء إذا أمكن ،وإجراء عمليات فحص بالعني عىل السجناء منخفضة املخاطر.
توفري التوجيه اللفظي ولغة الجسد للمرافقة منخفضة املخاطر.
ال تقرتب من السجناء أو تقف أمامهم مبارشة ،قلل من خطر قيام أي شخص بالسعال أو التنفس مبارشة أمامك.
قم بحرص وعد السجناء من مسافة بعيدة إن أمكن.
إذا كنت بحاجة إىل التعامل مع  /توجيه السجناء جسديًاِ ،
فارتدي قفازات ،واقي للعينني ،وقنا ًعا للوجه إن أمكن ،أو اغسل يديك
قبل وبعد يف حالة عدم توفر قفازات.
ال تقم بتفتيش املنطقة بدون قفازات .إذا مل تكن هناك قفازات متاحة ،فحد من مناطق اللمس وتأكد من غسل يديك قبل البحث وبعده مبارشة.
تأكد من مسافة ال تقل عن مرتين بينك وبني السجني عند إجراء مقابلة أو تقديم املشورة أو قبول أو إخراج السجناء .إذا كنت يف
املكتب ،فاستخدم املكتب والكرايس لتحديد املسافة.
نظف معداتك عدة مرات يف اليوم باستخدام مطهر  -إذا كان متا ًحا (مبا يف ذلك الراديو والهاتف واألصفاد ومفاتيح األصفاد وما إىل ذلك).
إذا أمكن ،قم بتغيري املالبس واألحذية قبل العودة إىل املنزل.
تذكري املوظفني بالوضع الهش للسجناء وواجبهم يف الرعاية وكذلك العمل وفقًا ملعايري حقوق اإلنسان.
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موجز
السجني ١

الهدوء

صحتك وسالمتك مهمة.

كن صبو ًرا
أي قيود أو الحد من أو إلغاء للربامج
واألنشطة العادية هي مؤقتة ولصحة وسالمة
الجميع ،مبا يف ذلك عائلتك ومجتمعك.

االمتثال

اتبع اإلجراءات الوقائية
امل ُلصقة عىل الجدران.

نظف

اتبع التعليامت  /األوامر
الصادرة عن إدارة
السجن  /موظفي السجن.

اسأل

إذا أحرض الزائرون الطعام واملالبس
واألدوية ،فاطلب من موظفي السجن
توضيح االجراءات الالزمة للزوار
لتسليم وترك هذه األشياء.

اسأل

اسأل عام إذا كانت
هناك طريقة للتواصل مع عائلتك.
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موجز
السجني ٢
حافظ عيل املسافة

املنع

إذا كان هناك العديد من السجناء
يف الزنزانة  /الفراش ،فقم بإيجاد
مسافة قدر اإلمكان والنوم عن
طريق تبديل وضع نومك
)الرأس أمام أقدام السجني بجانبك(.

اغسل يديك وجسدك ومالبسك
والفراش بانتظام باملاء والصابون.

إحذر

نظف

ال تغطي نوافذ وأبواب الزنازين وساعد
عىل رسيان الهواء بغرض التهوية.

إذا نفدت مواد التنظيف من
عنربك  /الزنزانة ،فاطلب
من موظفي السجن املزيد.

ال تفعل

مراعاة

تجنب مشاركة زجاجات املياه وأواين
الطعام واألطباق واألكواب.

اغسل يديك وجسدك ومالبسك
والفراش بانتظام باملاء والصابون.

املساعدة
إذا شعرت باملرض أو رأيت سجي ًنا آخر يعاين من
األعراض ،فابتعد عنه مبسافة كافية
وأبلغ موظفي السجن عىل الفور.

Cº/Fº

موجز
الزائر

التأهب واالستجابة

التعاون

تسبب فريوس كورونا املستجد يف
إعاقة الزيارات املنتظمة إىل السجن .األولوية
لصحة ورفاهية املوظفني والسجناء واملجتمع.

اتبع
ميكن تعديل روتني الزيارة املنتظم مؤقتًا.
يرجى االستامع إىل تعليامت
موظفي السجن واحرتامها.

االستامع

تنبيه

سيخضع جميع الزوار لفحص
فريوس كورونا املستجد :إذا أظهرت
أعراضً ا أو رفضت الفحص،
فلن يُسمح لك بالدخول.

الرجاء االحتفاظ مبسافة 2
مرت عن األشخاص
اآلخرين أثناء انتظار
فحصهم عند املدخل.

2m

اسأل

اسأل

يف حالة تعليق الزيارات ،اسأل ضابط
السجن عام إذا كانت هناك طريقة أخرى
للتواصل مع أحد أفراد عائلتك.

إذا أحرضت متعلقات
ألحد أفراد العائلة
وتم تعليق الزيارات
بسبب فريوس كورونا املستجد،
فاطلب من املوظفني توضيح كيفية
ترك األغراض لألشخاص يف السجن.

Cº/Fº

أخرى عند مغادرة السجن

ج

سوف يطلب منك املغادرة

مراعاة املسافة املحددة

 6منطقة زيارة السجني

إذا كان لديك أعراض

ب

ج

سوف يطلب منك املغادرة

واستكامل التسجيل

أ

ج

باستالم وتسليم جميع
األشياء املسموح بها للسجناء

 2منطقة التسليم
سيقوم موظفو السجن

 3منطقة الفرز
أجب عىل األسئلة

أ

 7منطقة املغادرة
تذكر أن تغسل يديك مرة

يف حالة عدم املوافقة
عىل الزيارة

يف حالة املوافقة
عىل الزيارة

الذهاب إىل العمل

2م

2م

حافظ عىل مسافة مرتين من االمام
والخلف وانصت للتعليامت

 1منطقة االنتظار

التأهب واالستجابة

إجراءات
الفحص
للدخول

باملاء والصابون

 5منطقة الزوار
برجاء غسل يديك

ج

أ

الذهاب إىل العمل

 4منطقة أمنية
اتباع اإلجراءات األمنية

التأهب واالستجابة

التواصل مع موظفي
السجن

ماذا
فريوس كورونا املستجد هو فريوس مميت يجب أخذه بجدية.
إدارة السجن تبذل قصارى جهدها لحامية املوظفني والسجناء واملجتمع.
إذا ظهرت عليك أعراض الفريوس (الحمى ،سيالن األنف ،السعال ،ضيق التنفس  -االرهاق أو التعب) ،ال تذهب إىل العمل ولكن
اتصل مبدير السجن أو املكلف .قم بالحجر عىل نفسك ملدة  14يو ًما لحامية عائلتك وزمالئك وموظفي السجون .اتصل مبركز صحي
 /ممرضة  /طبيب إن أمكن.
النظام اليومي للسجن سوف يتغري بشكل مؤقت .قد تؤدي التدابري التقييدية (نقص الحركة ،والقدرة املحدودة عىل االختالط يف
مجموعات ،والزيارة املحدودة  /امللغاة) إىل اإلحباط والقلق بني السجناء .أبلغ وارشح أنه تم وضع تدابري تقييدية (مثل الزيارات
املخفضة أو امللغاة) لحاميتهم وأفراد أرسهم.
راقب عدد السجناء وحدد عىل الفور وأبلغ عن أي اضطرابات للسجناء أو احتجاجات عنيفة أو أي سلوك عنيف.
للسالمة واألمن أهمية قصوى خالل هذا الوقت؛ ومع ذلك ،ميكن تحقيق ذلك بشكل أفضل من خالل التواصل مع السجناء ،واحرتام
كرامتهم ،وفهم إحباطهم خالل هذا الوقت.

التأهب واالستجابة

التواصل مع موظفي
السجن

كيف
اإلفصاح عن املعلومات ،مبا يف ذلك أي تدابري تم اتخاذها ،يف أرسع وقت ممكن وبدقة.
ال تقلل أو تبالغ يف مستوى الخطر.
يحبذ امليل نحو مشاركة املزيد من املعلومات ،وليس اإلقالل منها ،ملنع الناس من التفكري يف إن يشء مهم يتم إخفاؤه.
معاملة السجناء بكرامة واحرتام .ضع يف اعتبارك وضعهم الهش.
دع موظفيك يعرفون أنك تفهم مخاوفهم وستحاول معالجتها.
كن قدوة .بصفتك مدير  /مدير سجن ،فإنك تتعرض لنفس املخاطر التي يتعرض لها موظفو السجن والسجناء .اغتنم الفرصة لتهيئة
نفسك لنهج السلوك املناسب.
الحفاظ عىل الهدوء؛
كن عىل دراية بشدة وتعقيد املخاطر؛
حافظ عيل رباطة جأشك وثباتك؛
الحث عىل وإظهار اإليثار واألمل والعزمية؛
إظهار السلوك املثايل من خالل اتباع النصائح واللوائح ،بغسل اليدين وحامية نفسك وموظفيك والسجناء.

التأهب واالستجابة

التواصل مع السجناء

ماذا
فريوس كورونا املستجد هو فريوس مميت يجب أخذه بجدية.
إدارة السجن تبذل قصارى جهدها لحاميتك.
التدابري مؤقتة .كلام امتثلنا أكرث للتعليامت املقدمة من إدارة السجن ،كلام تم حل الوضع بشكل أرسع.
إذا ظهرت عليك أعراض الفريوس (الحمى والسعال وضيق التنفس) ،فاتصل مبوظفي السجن يف أقرب وقت ممكن واتبع التعليامت.
سيتغري الروتني العادي للسجن مؤقتًا لحامية الجميع من دخول هذا الفريوس إىل السجن والتأثري عليك .اسأل موظفي السجن عام تغري.

التأهب واالستجابة

التواصل مع السجناء

كيف
استخدم رسائل بسيطة ومتسقة.
ال تشعر بالطأمنينة.
ال تكذب أو تكون غري أمني.
معاملة السجناء بكرامة واحرتام .ضع يف أعتبارك وضعهم الهش.
كن قدوة .بصفتك موظفًا يف السجن ،فإنك تتعرض لنفس املخاطر التي يتعرض لها السجناء .اغتنم الفرصة لتهيئة
نفسك لنهج السلوك املناسب.
الحفاظ عىل الهدوء؛
كن عىل دراية بشدة وتعقيد املخاطر؛
حافظ عيل رباطة جأشك وثباتك؛
الحث عىل وإظهار اإليثار واألمل والعزمية؛
إظهار السلوك املثايل من خالل اتباع النصائح واللوائح ،عن طريق غسل اليدين وحامية نفسك والسجناء.

التأهب واالستجابة

االستجابة
وإدارة الحاالت

مبجرد ظهور أعراض فريوس كورونا املستجد عىل أي شخص ،يجب أن يرتدي قناع وجه ووضعه عىل الفور يف مكان منفصل عن
األفراد اآلخرين ،ويفضل أن يكون ذلك يف مبنى منفصل داخل السجن.
إذا كان لديك مساحة محدودة يف السجن وال ميكنك نقل السجناء حولها ،ففكر يف االتصال مبرفق صحي محيل أو التفكري يف رشاء
خيام ميكن وضعها يف منطقة الرتفيه.
تابع ،إن أمكن ،مع عزل وقايئ لجميع جهات االتصال املعروفة (وفقًا لتصنيف فريوس كورونا املستجد).
تقليل عدد املوظفني الذين هم عىل اتصال بالسجناء املصابني ،وال سيام املوظفني املنتمني إىل الفئات املعرضة للخطر.
قم بتطهري زنزانة الشخص املشتبه أو املؤكد أنه أصيب بـ فريوس كورونا املستجد بدقة.
حافظ عىل حركة الفرد خارج مساحة العزل فريوس كورونا املستجد إىل أدىن حد ممكن.
تأكد من أن الشخص يرتدي دامئًا حامية للوجه عندما يكون خارج مساحة العزل الطبي ،وكلام دخل فرد آخر .يجب تغيري األقنعة
يوميًا عىل األقل ،وعندما تكون متسخة أو مبللة.
أثناء العزل ،يجب أن يخضع الشخص املعزول للمراقبة الطبية مرتني يوميًا عىل األقل ،مبا يف ذلك قياس درجة حرارة الجسم 		
والتحقق من أعراض عدوى فريوس كورونا املستجد ،أي.

التأهب واالستجابة

حزمة
املعلومات

ينبغي أن تبذل املرافق كل جهد ممكن لوضع حاالت فريوس كورونا املستجد املشتبه فيها تحت العزل الطبي عىل انفراد .يجب
مامرسة التجميع فقط يف حالة عدم وجود خيارات أخرى متاحة.
إذا كان التجمع رضوريًا ،فحاول فصل الحاالت املؤكدة (التي تم اختبارها) عن الحاالت املشتبه فيها (التي تظهر األعراض) .تأكد من
أن الجميع يرتدون حامية للوجه ومحاولة احرتام جميع السجناء ملعيار مسافة  2مرت.
ينبغي تكليف موظفي السجن لرصد هؤالء األفراد حرصيا حيثام أمكن وينبغي إعطاء هؤالء املوظفني األولوية الستخدام معدات
الوقاية الشخصية.
يجب أن يحصل املحتجزون يف العزل الطبي عىل ما يكفي من الغذاء واملراحيض وغريها من املتطلبات.
الحفاظ عىل العزل الطبي حتى يتم استيفاء جميع املعايري التالية:
لألفراد الذين تم اختبارهم لتحديد ما إذا كانوا ال يزالون ناقلني للعدوي:
		

خلو الفرد من الحمى ملدة  72ساعة عىل األقل دون استخدام األدوية الخافضة للحرارة

		

تحسنت األعراض األخرى للفرد (مثل السعال وضيق التنفس) و

		

أظهرت نتائج االختبار سلبية للفرد يف عينتني عىل األقل من الجهاز التنفيس تم جمعهام بفارق  24ساعة عىل األقل.

التأهب واالستجابة

حزمة
املعلومات

لألفراد الذين مل يتم اختبارهم لتحديد ما إذا كانوا ال يزالون ناقلني للعدوي:
		

خلو الفرد من الحمى ملدة  72ساعة عىل األقل دون استخدام األدوية الخافضة للحرارة

		

تحسنت األعراض األخرى للفرد (مثل السعال وضيق التنفس) و

		

لقد مرت  7أيام عىل األقل منذ ظهور األعراض األوىل.
إذا تم اإلفراج عن سجني مصاب بفريوس كورونا املستجد من الحجز خالل فرتة عزله الطبي ،فاتصل بالصحة

			

العامة لرتتيب النقل اآلمن واستمرار الرعاية الطبية الالزمة والعزلة الطبية كجزء من التخطيط لإلفراج.
إذا واجهت حالة وفاة يف الحجز:
ناقل لـ فريوس كورونا املستجد لعدة أيام!
من املحتمل أن تكون الجثة ً
ختم الجثث يف كيس مخصص للجثث أو بديل مناسب مثل كيس بالستييك ثقيل أو لفة بالستيكية؛
فكر يف استخدام غرفة مربدة كمرشحة مؤقتة؛
إذا مل يكن هناك خيارات أخرى ،فكر يف حرق الجثث ،يف غضون  12ساعة ،ولكن قدر اإلمكان وفقًا لرغبات
		

املتوىف أو دياناتهم أو أرسهم؛
سجل بالصور إن أمكن ،وأبلغ السلطة املختصة بالوفاة واتبع إجراءات الوفاة يف الحجز.

قطاع العدل واملؤسسات اإلصالحية
مبكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية ،إدارة األمم املتحدة لعمليات السالم
dpo-jcs@un.org

إدارة السالم
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
ptp@unitar.org
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