البطولة العربية  22لل سيدات والرجال
توت س من  16الى  20جوان 2021

البروتوكول الصحي
 - / Iتنظيم التغطية الطبية :
في إطار إحكام عملية تنظيم البطولة العربية أللعاب القوى بتونس من  16الى  20جوان  2021فإن لجنة
التنظيم عينت مسؤول طبي للتوقي من فيروس كوفيد  19واتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمة كافة
املتدخلين «  » Covid Managerباإلضافة الى تعيين خاليا متابعة طبية ) (Unité de veille sanitaireفي أماكن
اإلقامة وامللعب.
تتمثل مهام الطبيب املسؤول «  » Covid Managerوخاليا املتابعة الطبية فيما يلي :
تنظيم اجتماعات فنية طبية.
تحليل ودراسة املخاطر املمكن أن تنتجة عن كافة املشاركين من رياضيين ومدربين ومسؤولين.
السهر ومراقبة وتقييم مدى تطبيق اإلجراءات الصحية في عالقة بالتوقي من فيروس كوفيد 19
تحسيس اإلطار الطبي وشبه الطبي للوفود املشاركة وإعالمهم بكافة التراتيب الصحية والوقائية الواجب
اتباعها .
تجميع املعطيات الطبية الفردية والجماعية
القيام باختبارات التقص ي السريع لفيروس كوفيد  19طبقا للبروتوكول الصحي املعمول به
التنسيق مع خلية متابعة فيروس كوفيد  19بوزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي ووزارة الصحة.
مالحظة :
تتركب خلية املتابعة الطبية من إطار طبي يساعده أعوان من اإلطار شبه الطبي وتتمثل مهمتهم في ربط
الصلة والتنسيق مع مختلف الوفود املشاركة.
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 - /IIالكشف عن الحاالت املشتبه فيها :
 – 1قيس الحراراة بصفة دورية :
تتم هذه العملية عن طريق جهاز قيس الحرارة عند الدخول الى النزل ،أماكن التدريب ،قاعة االجتماعات
وفضاءات امللعب .
 – 2استبيان املراقبة الصحية :
تعهد لكل رئيس وفد أو مسؤول طبي متابعة ومراقبة الحالة الصحية للرياضيين وكافة أعضاء الوفد بصفة
دورية وإعالم املسؤول الطبي «  » Covid Managerبكل الحاالت املشتبه بها ويقوم املسؤول الطبي لكل وفد بتعمير
االستبيان املخصص للغرض في خالل  24ساعة التي تلي كل تجمع وذلك بصفة دورية كامل فترة اإلقامة بتونس.


يتم عزل كل حالة مشتبه فيها ويعهد للجنة الطبية القيام بإجراءات التقص ي واملتابعة الالزمة.

استبيان املتابعة
املحتوى

نعم

الح ـ ـ ـ ـ ـ ـرارة (أكثر من )37.8
وجود قشعريرة في الجسم
سعال
صعوبة في التنفس
إسهال
ألم في الرأس
ألم في املفاصل
فقدان حاسة الشم
فقدان حاسة التذوق
إعياء وتعب عام
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 - /IIIالتراتيب الصحية ومتابعة التجمعات :
يلتزم كافة أعضاء الوفود املشاركة باالستظهار بشهادة مخبرية تحليل  RT.PCRسلبي ال يتجاوز  72ساعة
على إنجازه عند التسجيل للسفر إلى تونس.


تقوم اللجنة الطبية بإجراء اختبار سريع خالل األيام األولى من وصول الوفود املشاركة للتقص ي حول

فيروس كوفيد 19


تتحمل لجنة التنظيم مصاريف االختبارات التي سيتم إجراؤها على أعضاء الوفود .



عقد اجتماع طبي بحضور رؤساء الوفود واملسؤولين الطبيين يوم  15جوان  2021لإلعالم حول

كافة اإلجراءات املستوجب اتباعهما ومنهجية التنسيق بخصوص املتابعة الصحية وتقص ي الحاالت املشتبه بها.


القيام بتحليل مخبري  RT.PCRأو اختبار سريع لكل حالة مشتبه بها يتم اإلعالم عنها من قبل املسؤول

الطبي لكل وفد مشارك.


عزل كل حالة مشتبه بها الى غاية االطالع على نتائج التحاليل.



دعوة الوفود املشاركة الى اصطحاب مسؤول طبي أو شبه طبي يكلف بمتابعة الحاالت الصحية

والتنسيق املباشر مع املسؤول الطبي للتظاهرة « .» Covid Manager


تتحمل الوفود املشاركة مصاريف التحليل املخبري  RT.PCRعند العودة في صورة إجباريته من قبل

بلدانهم.
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 - IVاإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها :

توفير الجال املطهر لتنظيف األيدي وذلك بعد ملس واستعمال أي ش يء

الحرص على ضمان التباعد الجسدي في كافة الفضاءات :نزل ،مطعم ،قاعة االجتماعات ،ملعب،
إلخ ...
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سيتوجب على كافة أعضاء الوفود املشاركة ارتداء الكمامات بصفة دائمة وفي كل الفضاءات

(يستثنى الرياضيين من ارتداء الكمامات عند املسابقات وحصص التدريب فقط).
تهوئة الفضاءات املغلقة بصفة دورية كفضاءات االجتماعات واملطاعم وقاعات التمارين والقاعة
الشرفية بامللعب إلخ ....
كل رياض ي أو مدرب أو مسؤول مطالب باستعمال قارورة املاء الخاصة به وعدم استعمال قوارير
اآلخرين.
عدم تجاوز نسبة  % 70من طاقة استيعاب الحافالت عند التنقل.
ضمان التباعد الجسدي بمدرجات امللعب وتعيين فريق من املتطوعين للسهر على احترام هذا اإلجراء.
التقليص الى الحد األدنى من األشخاص املتواجدين قرب منصة التتويج ملنع االزدحام بهذا الفضاء.
وجوب ارتداء الكمامات عند عملية التتويج من قبل املضيفات واملسؤولين والرياضيين
ضمان التباعد الجسدي بقاعة االجتماع الفني واالجتماع الطبي.
ضمان التباعد الجسدي باملنصة الشرفية.
توفير الجال املطهر بكافة فضاءات امللعب.
تعقيم الفضاءات بامللعب وكافة التجهيزات للرياضيين بصفة منتظمة (كل يوم) وبعد كل استعمال.
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 - Vالتعامل مع الحاالت اإليجابية :
عزل كل حالة إيجابية يتم رصدها وإعالم السلط املختصة بوزارة الرياضة ووزارة الصحة.
وضع الحاالت اإليجابية في الحجر الصحي اإلجباري بغرف فردية تخصص للغرض وذلك ملنع حاالت العدوى
وتفش ي الفيروس
 التفاهم مع مخبر للقيام بالتحاليل املخبرية للحاالت  RT-PCRوتقديم النتيجة في نفس اليوم أو على أقص ى
تقدير اليوم املوالي.
القيام باملتابعة الطبية للحاالت اإليجابية املعزولة وتقديم األدوية الالزمة واإلحاطة الطبية املركزة إن لزم
األمر.
 التنسيق املسبق مع السلط املختصة لنقل الحاالت الصعبة الى املستشفيات العمومية أو الخاصة ملتابعة
العناية والعالج على أن تتحمل الوفود املشاركة املصاريف الطبية الناتجة عن ذلك.
دعوة الوفود املشاركة الى إدراج الجانب العالجي لكوفيد  19أو اإليواء باملستشفيات ضمن شهادات التأمين
على السفر.
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