
الوقاية والعالج وتقديم الرعاية الخاصة 
بفيروس نقص المناعة البشرية لمستخدمي المخدرات 

نصائح لمقدمي الخدمات الصحية

التخطيط المستقبلي

تقييـــم االحتياجات وتوفير مخـــزون كافي 
اإلبـــر والمحاقـــن المعقمة وجميع المـــواد األخرى 
واألدويـــة التـــي ال تســـتلزم وصفـــة طبيـــة ودواء 

نالوكسون.

ممارسة التباعد . ينبغي على كل من الموظفين والعمالء الحفاظ 
على مسافة متر واحد على األقل بين بعضهم البعض في جميع 

األوقات.
تقديم خدمات ميدانية مع المحافظة على مسافة متر واحد بين 

العاملين الميدانيين والعمالء واتباع بروتوكوالت النظافة.

أطلـــع موظفيـــك وعمالئك أنـــه إذا بـــدأ مرض كوفيـــد-١٩ في 
االنتشـــار في مجتمعك، فإن أي شـــخص يعاني من ســـعال خفيف أو 
حمـــى منخفضـــة الدرجة (٣٧٫٣ درجة مئوية/ أو أكثـــر) عليه البقاء في 

المنزل.

تطبيق مبدأ العزل. تجنب ازدحام المكان عن طرق السماح بدخول 
عميـــل واحد فـــي المرة الواحـــدة. يجب أن تكون جميع االستشـــارات 

والتفاعالت بين الموظفين والعمالء على انفراد.

تقديـــم الخدمـــات إلكترونًيا. ينبغـــي نقل خدمات االستشـــارات 
الطبية وخدمات الصحة النفســـية والعقلية إلى منصات افتراضية أو 

عبر اإلنترنت مثل الهاتف والبريد اإللكتروني.

التأكد من نظافة أماكن العمل ونظافتها:

تعزيز حفظ صحة الجهاز التنفسي في مكان العمل:

تعزيـــز التوزيع الثانوي (مـــن نظير إلى نظير) 
لإلبـــر والمحاقـــن المعقمـــة. ضع خطـــة للتوصيل 

للمنازل ألولئك الخاضعين لحظر التجول.

اعطـــاء تصاريح للعاملين الميدانيين بما يتماشـــى 
مع متطلبات الحكومة لتجنـــب تعرضهم للغرامات 

أو السجن.

توفيـــر بيئة عمـــل آمنة في ظـــل تقديم خدمات 
الحـــد من أضـــرار فيروس نقـــص المناعة البشـــرية - 

تجنب التزاحم:

امتالك استراتيجة تواصل واضحة.

وضع خطة في حالة تغيب الموظفين.

الحد من انتشار مرض كوفيد-١٩ في مكان عملك

كوفيد-١٩؛ 

تقديـــم إمدادات إضافية للعمالء، بما في ذلك 
اإلبر والمحاقـــن المعقمـــة وأدوات الحقن والتدخين 

واالستنشاق األخرى ودواء نالوكسون.

مســـح األســـطح (مثل المكاتب والطـــاوالت) واألشـــياء (مثل 
الهواتف ولوحات المفاتيح) بالمطهرات بانتظام.

ضمان حصـــول األشـــخاص الذين يعانـــون من ظروف  
ســـريرية مســـتقرة على جرعات أطول من العالج 

البديل للمواد األفيونية (ميثادون).
إعداد الجرعات مسبقًا لكل عميل.

تحديد مواعيد االستالم لتجنب اكتظاظ المكان.

البـــدأ فـــي تنفيـــذ سياســـة تنـــاول جرعـــات 
األفيونيـــة  للمـــواد  البديـــل  العـــالج 
المفعـــول في المنزل، حيث لـــم تكن موجودة 

توفيـــر عبـــوات وجرعات إضافية للعمـــالء الذين 
يتناولون أدوية فيروس نقص المناعة البشـــرية 
و/أو فيـــروس التهاب الكبـــد الوبائي أو أدوية 

األمراض المزمنة األخرى.

لضمـــان  األخـــرى  الصحيـــة  الخدمـــات  مـــع  التنســـيق 
استمرارية الرعاية الصحية.

تشـــجيع الموظفين والعمالء على غســـل اليدين جيًدا بشكل 
منتظم (لمدة ٢٠ ثانية).

وضع موزعات المعقمـــات اليدوية في أماكن ظاهرة في 
أنحـــاء مـــكان العمـــل، والتأكد مـــن إعادة مـــلء هـــذه الموزعات 

بانتظام.

عرض ملصقات التشجيع على غسل اليدين.

عرض ملصقات للتشجيع على حفظ صحة الجهاز التنفسي 
وآداب السعال.

توفير أقنعة الوجه وقفازات الالتكس للعاملين- حيثما 
أمكـــن- جنًبـــا إلى جنب مـــع ســـالت القمامة المغلقـــة للتخلص 

اآلمن من األدوات المستخدمة.

التأكـــد مـــن وصـــول الموظفيـــن والعمـــالء إلى األماكـــن التي 
يمكنهم فيها غسل أيديهم بالصابون والماء.

الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العالج والرعاية لهم الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المتكسب (اإليدز)، تنقيح عام ٢٠١٢ (جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٢)

يود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يشيد بالدعم والمساهمة القّيمة المقدمة من الخبراء التاليين: أنيت فيرستر وفالديمير بوزنياك (منظمة الصحة العالمية)؛ وبويان كونستانتينوف (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ 
وجين بات (برنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـــرية / اإليدز)؛ وجودي تشـــانغ (الشـــبكة الدولية لألشـــخاص الذين يســـتخدمون المخدرات)؛ وماريان أورسان (كاروســـل)؛ ومات ساوثويل وجامي بريدج (االتحاد 
قه:  رات)؛ ونعومي بورك شين وروبرت سيساك وأولغا زوبرت (المنظمة الدولية للحد من األضرار)؛ وإديث ريجلر (استشاري)؛ وباالني نارايانان (الصندوق العالمي لمحاربة اإليدز والسل والمالريا) نسَّ الدولي المعني بسياسات مكافحة المخدِّ

مونيكا سيوباجيا (مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة).


