تحديث خاص بفيروس كوفيد :19-تحديث خاص للمرافق الطبية وغير الطبية حول استئناف
الخدمات ابتدا ًء من  27مايو
شركاؤنا األعزاء،
تماشيا ً مع الجهود الوطنية الستئناف األنشطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل تدريجي ،مع
مراعاة االلتزام والتقيد التام بكافة اإلجراءات االحترازية والوقائية المتعلقة بالسالمة والصحة العامة،
تحيطكم سلطة مدينة دبي الطبية ،الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية ،بالتحديثات
الجديدة بدءا ً من اليوم االربعاء الموافق  27مايو  2020وحتى إشعار آخر.
الشركاء في المرافق الطبية
اإلجراءات الجراحية:
 .1السماح بإجراء العمليات الجراحية االختيارية تحت التخدير العام لجميع التخصصات الطبية ،بحيث
يجب أال يتجاوز وقت العملية الساعتين والنصف .و يمكن إجراء العمليات الجراحية بغض النظر عن
المدة في أي من الحاالت التالية ،ووف ًقا لما يراه الطبيب المعالج مناسبا ً:
أ .العمليات الجراحية الطارئة :التي تتطلب التدخل الجراحي الفوري.
ب .العمليات الجراحية المستعجلة :للحاالت التي يعاني فيها المريض من األلم الذي يتطلب التدخل
الجراحي.
 .2يجب أن يقع تصنيف المريض الذي يخضع لإلجراء /العملية ضمن الفئتين األولى والثانية ( ASA
 Iو  )ASA IIتحت نظام تصنيف ( ASAالجمعية األمريكية ألطباء التخدير) ،و يجب على الطبيب
المعالج اتخاذ االحتياطات الالزمة لتوفير سرير وفقا ً لحالة المريض ،إذا كانت حالة المريض تتطلب
المبيت داخل المستشفى.
 .3تشجيع أسرة المريض على التبرع بالدم لضمان استدامة مخزون بنك الدم.
 .4االستمرار في إيقاف جميع العمليات الجراحية االختيارية التي تولد الرذاذ الجوي ،واقتصار هذه
الجراحات على الحاالت الطارئة و الحاالت المستعجلة ،وحسب تقييم الطبيب المعالج.

خدمات طب األسنان واألنف واألذن والحنجرة:
 -1فتح المجال لتقديم خدمات طب األسنان واألنف واألذن والحنجرة ،مع األخذ بجميع
االحتياطات الالزمة ،واستبعاد اإلجراءات التي تولد الرذاذ الجوي – مثل محقنة الماء الهوائية،
ومقلحة الموجات فوق الصوتية – كلما أمكن ذلك.
 -2التزام ارتداء المهنيين الصحيين ،الذين هم على احتكاك مباشر مع المرضى – مع معدات
الحماية الشخصية المناسبة وقناع  ،N95وإذا لم يكن القناع متوفراً ،فيجب استخدام القناع
الجراحي مع واقي الوجه.
 -3يجب أخذ الحذر الشديد عند التعامل مع المرضى من ذوي الخطورة العالية المعرضين
لألصابة وهم من الفئات التالية:


إذا كان العمر  60عاما ً أو أ كثر ( بغض النظر عن الحالة الطبية)



أي شخص يعاني من األمراض التالية بغض النظر عن العمر:
 oأمراض الجهاز التنفسي المزمنة
 oأمراض القلب المزمنة
 oالفشل الكلوي المزمن
 oأمراض الكبد
 oداء السكري
 oضعف المناعة
 oالنساء الحوامل

 -4يجب تأجيل تقديم خدمات األسنان واألنف واألذن والحنجرة للحاالت المصابة ،أو الحاالت
المشتبه بإصالتها بفيروس كوفيد 19-حتى تتماثل للشفاء ،وفي الحاالت الطارئة ،يجب
معالجة المريض وإدخاله المستشفى في غرف العزل ذات الضغط السلبي.
اإلجراءات التشغيلية والتدابير االحترازية العامة:


يجب إجراء فحص فيروس كوفيد 19-قبل الجراحة لكل مريض في مرا كز الفحص المعتمدة
من قبل هيئة الصحة ،وأن تكون النتيجة سلبية في آخر  72ساعة قبل إجراء العملية الجراحية.



يجب على جميع الزوار ارتداء األقنعة الواقية في جميع األوقات داخل المنشأة الصحية



على جميع مرا كز جراحة اليوم الواحد التقيد بساعات العمل وفقا ً لجدول برنامج التعقيم
الوطني.



على المنشأة الصحية ضمان وجود مخزون كاف من معدات الوقاية الشخصية والمعقمات
لجميع موظفيها.



القيام بالفحص الحراري لجميع الموظفين والمراجعين عند نقطة دخول المنشأة.



يجب على جميع المهنيين والعاملين في المرافق الصحية ،الخضوع لفحص كوفيد 19-في
حال وجود أي أعراض.



إجراء التعقيم والتنظيف المستمرين لمرافق المنشأة الصحية مع العناية بمناطق االستقبال،
وغرف العمليات ،وغرف االستشارات ،والمصاعد.



االلتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين.



تطبيق نظام مواعيد دقيق يتفادى تجمع/تكدس المرضى والمراجعين في أماكن االنتظار،
وضمان الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين المرضى في منطقة االنتظار.



اإلبقاء على فترة ال تقل عن  20دقيقة بين المواعيد ،بشكل يضمن الوقت الكافي لتعقيم
وتنظيف جميع األسطح داخل غرفة الفحص قبل المريض التالي.



التقيد التام بالتعقيم الكامل لغرف العمليات قبل وبعد كل عملية.



االلتزام بجميع التعليمات والتدابير االحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد.19-

الشركاء في المرافق غير الطبية
يمكن استئناف العمليات التجارية أدناه وفقا ً لإلرشادات المعمول بها والتي تغطي التدابير الوقائية،
والسعة القصوى المسموح بها ،وساعات العمل.
• المعاهد التعليمية والتدريبية
• مرا كز تعليم الطفل
• األكاديميات الرياضية ،والصاالت الرياضية الداخلية ،والراياضات ،والنوادي الرياضية ،وصاالت اللياقة
البدنية ،باستثناء بعض الخدمات مثل خدمات االستحمام ،الحمامات الصحية ،وحمام الساونا
والتدليك
• متاجر البيع بالتجزئة
• منافذ األطعمة والمشروبات
• الصالونات باستثناء الحمامات ،وحمامات البخار ،والحمامات /الحمامات المغربية ،ومرا كز التدليك،
والخدمات المنزلية
• المكاتب والمباني التجارية
• خدمات صف السيارات

على جميع الشركاء االمتثال للمتطلبات المذكورة أعاله ،تفاديا ً للمساءلة القانونية.
نتطلع إلى دعمكم مساعينا للحد من انتشار كوفيد.19-

أطيب التحيات،

