
 

 ( Sphereکتاب راهنمای اسفیر )

 

 یی به ویروس کرونا گوو پاسخ Sphereاستانداردهای 

بشردوستانه   امور ویروس کرونا در سطح جهان در حال گسترش است. افراد، جوامع و فعاالن

؟ کتاب راهنمای پاسخگو باشند 19-توانند به بهترین نحو نسبت به شیوع کویدچگونه می

Sphere ویی باشد؟ گپاسخ  این  تواند راهنمای ما برایچگونه می 

 

 های آموخته را به اشتراک بگذاریمدرس 

نظراتی  سند  نیاگر در مورد انماید. منتشر میو  یآور جمعویی به ویروس کرونا را گ در پاسخجدید و شواهد  کردهاعمل، Sphereپروژه 

در صورتی که بازخورد به زبان انگلیسی باشد لطفا متن خود را یا  تمایل دارید اقدامات موفق در این زمینه را  اداشته ی

 به اشتراک بگذارید.   

 

 ساختار

 ش تنظیم شده است: این سند در دو بخ

 دهند. موفق و جامع را تشکیل می گوییپاسخدهد که عناصر اصلی یک الف. بخش اول، اصول بنیادینی را پوشش می

 پردازد. می  Sphere بهداشت کتاب راهنمای  و  WASH  در فصول  مربوطهراهنمای    نکاتب. بخش دوم، به بررسی استانداردها و  

 

  الف. رویکرد جامع 

Sphere منشور بشردوستانه ، اصول  - صلی آنسه فصل اداده و ارائه  محورجامع و مردم  یکردیودر اقدامات بشردوستانه، ر

عامل مهم  ، سه1ویی به ویروس کروناخگدر پاس. هستند یهار فصل فنپشتیبان چ –کانونی های بشردوستانهو استاندارد حمایت

 
  19 -کوید ،درباره ویروس کرونا  1

( نی)چ یدر منطقه هوب  2019بار در دسامبر  نیاول یکشف شده ، که برا را  یاخ ی کهروسیو ها هستند.روسیواز  خانواده بزرگ  ک، یی کرونا هاویروس

و  هیکل یی، نارسای، سندرم حاد تنفس هیممکن است منجر به ذات الر 19 -کوید،  دیشود. در موارد شد یم  19 -کوید یماریشد ، باعث ب  شناسایی

 (یگزارش شده است. )منبع: سازمان بهداشت جهان یمورد در سطح جهان  81000حدود  2020 هیفور 26 خیمرگ شود. از تار

  
Sphere  نویس این سند کمال تشکر را دارد. برای مشارکت در تهیه پیشاز دکتر ابا پاشا 

handbook@spherestandards.org



نیز با تمامی عناصر این  یکرامت انسان. (caseیک مورد )شوند ، نه فقط  دهیبه عنوان انسان د دیمردم با، د: اولنوجود دار

 دینباویروس کرونا  وعیاز ش یریتمرکز بر جلوگسوم این که مهم است.  اریبسمشارکت جوامع کتاب گره خورده است. دوم، 

تر را به در سطح گستردهغیردرگیر    ویروس و یا نیازهای بلند مدت پزشکی جوامع  مبتال به اینافراد    یازهاینسایر  باعث شود که  

 دست فراموشی بسپاریم. 

 

 کرامت انسانی  .1

کارگیرید. های آن را در سایۀ منشور بشردوستانه بهشود که دستورالعمل تقاضا می Sphereهنگام استفاده از کتاب راهنمای 

خاطر داشته باشید. ها است. همواره اصول حمایت و استانداردهای بنیادین بشردوستانه را به، حق همۀ انسانکرامتزندگی با 

 گیری هر پاسخی، جوامع نیز باید در آن مشارکت داشته باشند. در شکل

ویی به ویروس کرونا زمانی موثر خواهد بود که امکان غربال، آزمایش و در صورت ابتال، درمان تمامی خگاقدامی در جهت پاسهر  

همین دلیل، شناسایی افرادی که تمایلی به معرفی خود به عنوان بیمار و اقدام به درمان ندارند پذیر باشد. بهافراد هدف امکان

انگشت قرار دارند یا افرادی که از    اجتماعی  آسیب های عمیقدر معرض    خاص زندگی،  شرایط  رخاطضروری است. افرادی که به  

از تبعیض روی خواهند آورد. این امر  جلوگیریجهت  ،به دلیل ابتال به ویروس کرونا هراس دارند به اختفای بیماری نما شدن

اتخاذ  ی رارفته و رفتارهای بهداشتی صحیح اورژانسی بهداشتیهای دنبال دریافت مراقبت به فرادا شود که اینمانع از آن می

 ضروری هستند.ی های حمایتها و مراقبتتنظیم پیامتهیه و ، بنابرایننمایند. 

 با جزییات ،در منشور بشردوستانه همزیرا در این دو اصل، سه حق م ،رتباط مستقیم دارندا 2و  1در این راستا، اصول حمایتی  

 کمک:  دریافت شوند: حق زندگی با کرامت، برخورداری از حمایت وتشریح می

چالش به بررسی    ،های بیشترایمنی، کرامت و حقوق افراد و ممانعت از مواجهۀ آنان با آسیب  افزایش  :1اصل حمایتی   ❖

کارگیری اطالعات حساس و حمایت از ساز و کارهای حمایتی ، اهمیت تحلیل شرایط، روش به یاصول حمایت های

 د. پردازجوامع محلی )در صورت عدم تقابل این ساز و کارها با اهداف بهداشت عمومی( می

طرفانه مطابق با نیازها و فارغ از هر گونه تبعیض. این اصل بیانگر حق های بیدسترسی به کمک: 2اصل حمایتی  ❖

 است که در منشور بشردوستانه منعکس شده است.  Sphereهای بشردوستانه و یکی از سه حق دریافت کمک

 

 مشارکت جوامع  .2

شود. یپخش مو ذرات  قطرات    از طریقویروس کرونا نیز  است.    یعفون  یهایماریب  وعیدر ش  یمل مهمنا مناسب عا  فردی  بهداشت

 ی ، ارتقاء بهداشت با تمرکز بر شستشوبدین ترتیبآن است.  وعیاز ش یریجلوگ یعنصر اصل ،رعایت بهداشت دست،  نیبنابرا

امر شامل  نی. امشارکت کامل داشته باشنددر آن هدف جوامع  که موثر خواهد بود یمهم است اما تنها درصورت اریدست بس

 است.  یریگمیدر ارتباطات و تصم هدف اعتماد و درک متقابل با مشارکت جوامع جادیا

ایمنی خاص  مواردها و انجام سایر شامل تمرکز جدی بر شست و شوی مستمر دست  می بایست ارتقاء سطح بهداشت فردی

 . باشدمانند رعایت فاصله با سایر افراد  ،ویی به این ویروسگپاسخ



شناسایی و ) 1.2( و ترویج بهداشتبهداشت ) ترویج 1.1استاندارد ها به بخش ذیل مراجعه نمایید: برای شست و شوی دست  -

 ( بهداشتیاستفاده از اقالم 

درک  نی، بنابراباشند داشته وییگاقدامات پاسخ در بازدارندهیا  یحمایت نقش ممکن است ،رایج در جوامع یو باورها هابرداشت 

اصالح  یاجتماع  یاز هنجارها یبرخنیاز باشد تا ممکن است  یماریاز انتقال ب یریجلوگ یاست. برا ضروریبه آنها  پرداختنو 

پرسی یا نحوۀ احوال باشد تا برای یافتن راهی جایگزین برای دست دادن جهت سالم و  ازیشوند. به عنوان مثال، ممکن است ن

 و درمان خاص یریشگیپ خاص اقدامات  نیهمچننمایید.  گفتگوبا جوامع محلی در بازارها  واناتیگوشت و ح نگهداری و عرضه

موارد   شناساییهت  ج  کارشناسان میدانیترویج نمایید. برای اعزام    و  که در جوامع محلی موثر خواهند بود را شناسایی،  19-کوید

 (.نماییدمراجعه در ذیل  2.1.4 بهداشتاستاندارد به  نی)همچن شود قداماقدامات مرتبط به آنان ا یا انجام ابتال

نیز مفید باشد. شایعات و اطالعات کذب ویی به گتواند در شناسایی و پاسخبه همین ترتیب، مشارکت موثر جامعۀ محلی می

شناسایی و مشارکت جوامع محلی و ،  مراکز شهریدر شوند. در نتیجه می منتشرشایعات و اطالعات کذب سریعا در شهرها 

از اهمیت بسزایی برخوردار است. مراکز   یا رانندگان تاکسی  بانوانهای  ها، گروهانجمن  های عالقمند به عنوان مثال مدارس،  گروه

  تکنولوژی روزاز  ،ها و خدمات بهداشتیفناوری نیز موثر هستند. برای ارایۀ سریع اطالعات صحیح مراقبت  ها وعمومی، رسانه

 کارکنان تری دارند بنابراین ظرفیت ایندر شهرها فعالیت گسترده در همه سطوح،بهداشتی  کارکنان درمانی واستفاده کنید. 

مشارکت واگیردار    هایویی نسبت به بیماری خگپاس  نحوهبهداشتی اولیه را تقویت نمایید. در هشدار زودهنگام و    خدمات  برای ارایۀ

 آنان را جلب نموده و ظرفیت آنان را جهت ارایۀ خدمات معمول، تقویت نمایید. 

: WASH 6بر استاندارد ای و مقدمه WASHمقدمه ای بر فصل برای مشارکت جوامع محلی به بخش ذیل مراجعه نمایید:  -

WASH های بهداشتی. ها و ساختار مراقبتدر شیوع بیماری 

ای بر چیست؟ بخش ساختار شهری و مقدمه  Sphereراهنمای شهری به بخش ذیل مراجعه نمایید:  نکات جهت دریافت -

 و همچنین مقدمه ای بر فصل بهداشت.  WASHبخش 

 

 نیازهای انسانی جوامع متأثر و سایر نیازهای پزشکی  .3

دهنده نقش بسزایی در تقویت حس خود باوری و تعلق به گروه و اجتماعی و تسکین -های روانشناختی، مراقبتمبتالدر افراد -

 بهداشت مراجعه نمایید.  2.7و  2.6به استاندارد بهبود عاطفی دارند. 

 کودکهستند. این استانداردها شامل بهداشت مادر و    نیز مرتبط  Sphereکتاب راهنمای    بهر  کلیۀ استانداردهای بهداشتی مذکو

باشند. این اصول باید هم های بهداشتی کودکان و سایر موارد می، جراحت، مراقبت واگیرهای غیر و بهداشت باروری، بیماری

، در غرب افریقا، کارکنان بهداشتی بسیاری برای مبارزه با 2014و هم سایر جوامع رعایت و اجرا شوند. در سال  مبتالبرای افراد 

یبانی الزم برخوردار نباشند. این امر باعث افزایش مرگ و و این امر باعث شد که سایر خدمات بهداشتی از پشتشدند  ابوال اعزام

بیماران سبب شده و اخیر، شیوع بیماری های گوناگون گشته های سازی کودکان و در سالمیر در مادران، کاهش سطح ایمن

مراکز و حوزه های به دست آمده از ند. نرخ مرگ و میر وهای مستمر برخوردار نش های غیر واگیر از مراقبتمبتال به بیماری

  ه است.بسیار چشمگیر بود هبهداشتی متروک

 



 ویی پزشکی گب. پاسخ

 اند. ویی پزشکی به ویروس کرونا ذکر شدهگجهت ارایۀ پاسخ ،راهنمانکات  ،و بهداشت WASH بخش هایدر 

 

  WASHبخش   .1

 نکاتها و های کلیدی، شاخص، شامل فعالیتارتقاء سطح بهداشت فردیمذکور در بخش  ودهایگردد که رهنمتقاضا می

 کار گیرید. راهنما را تماما به

عمومی مربوط به آب، بهداشت محیط  های اصلی بهداشتمستلزم آگاهی مردم از ریسکبهداشت(  سطح)ارتقاء  1.1استاندارد 

 نماید. تشریح میرا ها سکو بهداشت فردی بوده و اقداماتی در سطح فردی، خانوار و جوامع محلی جهت کاهش این ری

 اقالمیمستلزم آن است که ( اقالم بهداشتی) 1.2استاندارد 

، کرامت و رفاه و سالمتحمایت از بهداشت فردی،  با  متناسب  

 قرار گیرند.  مبتالدر اختیار افراد 

های در ساختار مراقبت WASH (WASH 6استاندارد 

ساختارهای ارایه شود که: در تمامی متذکر میبهداشتی( 

پیشگیری از عفونت و   لهای بهداشتی حداقل اصومراقبت

ها رعایت از جمله شیوع بیماری  WASHکنترل استاندارد 

 -کویدویی به گشوند. این استاندارد ارتباط مستقیم با پاسخ

رعایت شود. همچنین، مجددا   کامل و جامعداشته و باید    19

بر ارتقاء سطح بهداشت فردی و تعامل با جوامع محلی تأکید 

اندازی کلی از اقدامات کلیدی جامعه نمودار ذیل چشم   دردارد.

. را مالحظه می فرماییدها  هنگام شیوع بیماری  WASH  محور

ید با بهداشت دستمانند  19 -متناسب با کوید اقدامات

 . رعایت شوند

 

 )در ذیل( مراجعه نمایید. های واگیردار . بیماری2.1.4و  2.1.1بخش استاندارد به  ،مرتبط ی سایر اقدامات بهداشتیبرا

 

 یبهداشت  اقدامات  فصل .2

  خدمات ضروری بهداشتی( 2بهداشتی و  های ( نظام1شامل دو بخش است:  یبهداشت اقدامات فصل

 

 



 بهداشتی   های  نظام (1

ای که حتی در گونهبه می باشد،های بهداشتی در زمان بحران نیازهای مراقبت به ییوگپاسخ بهیک نظام بهداشتی موثر قادر 

 کلیه یبهداشتی در برگیرندۀ  های های بهداشتی تداوم یابند. نظامهای مراقبتها، سایر فعالیتزمان شیوع گسترده بیماری

. درک تأثیر بحران بر نظام هستندبخش نظامی و خصوصی  و حتی ،های، محلی تا خانواراملی، منطقهسطح  از جمله اقدامات

 ها در اقدامات بشردوستانه ضروری است. بهداشتی در جهت تعیین اولویت

 . موارد ذیل باید مورد توجه خاص قرار گیرند: استاین مسئله  با تماما متناسبش ، بهداشتی با پنج استاندارد های بخش نظام

راهنما در زمینه دسترسی، مقبولیت، قابلیت تأمین،  نکاتشامل )ارایه خدمات بهداشتی( نظام های بهداشتی  1.1استاندارد 

 باشد. ها میو ایمن، پیشگیری و کنترل عفونت مناسب، تسهیالت جامعه سطح مراقبت از 

راهنما در زمینۀ کیفیت بوده و اهمیت  نکاتشامل بهداشتی(  منابع انسانی و مراقبت های)بهداشتی نظام های  1.2استاندارد 

 شود. های خاص را متذکر مینیروی کار برای پاسخ مناسبآموزش 

 (. ابزار پزشکیو  )دسترسی به دارونظام های بهداشتی  1.3استاندارد 

بخشی را به نظارت بر بیماری اختصاص داده است. این بخش اطالعات بهداشتی( مدیریت )نظام های بهداشتی  1.5استاندارد 

 ویی زودهنگام( است. خگشیوع و پاس تشخیصهای واگیردار )نظارت، بیماری 2.1.2مرتبط با استاندارد 

 

 های واگیردار بخش بیماری  –های بهداشتی ضروری مراقبت (2

هستند. این استانداردها،  مهم( بسیار 2.1.4و  2.1.1های واگیردار )استانداردهای بهداشتی ط به بیماریبوهر چهار استاندارد مر

(، آمادگی 2.1.3(، تشخیص و مدیریت موارد بیماری )2.1.2ویی زودهنگام )خگشیوع و پاس  تشخیص(، نظارت،  2.1.1یری )گپیش

 ( را در بر می گیرد. باید استانداردهای ذیل مورد توجه خاص قرار گیرند: 2.1.4ویی )گمواجهه با شیوع و پاسخ برای

های واگیردار دسترسی یری از بیماریگهای بهداشتی و اطالعات مربوط به پیشمردم به مراقبتیری(: گ)پیش 2.1.1استاندارد 

مرتبط ها و شایعات پرداخته و با درک جوامع به ترس  2 کلیدی قدم. می باشددارند. این استاندارد مرتبط با مشارکت جوامع 

 راهنمای نکات به پردازند از اهمیت بسزایی برخوردارند. لطفانیز که به پیشگیری و کنترل می 5و  4 کلیدی قدم هایاست. 

اشت و واکسیناسیون )در صورتی که واکسن در حال مربوط به ارزیابی ریسک، اقدامات پیشگیرانه بین بخشی، ارتقاء سطح بهد

 تولید بوده و هنوز به تأیید نرسیده است( مراجعه نمایید. 

شناسایی زود هنگام شیوع و دهی امکان نظام نظارت و گزارشویی سریع(: خگشیوع و پاس تشخیص)نظارت،  2.1.2استاندارد 

 های  نظام  1.5کار گرفته شود. این استاندارد مرتبط با استاندارد  ویی را فراهم می نماید. این استاندارد باید تمام و کمال بهخگپاس

 بهداشتی )اطالعات بهداشتی مذکور در فوق( است. 

ت شامل به اشتراک گذاری شفاف اتند. این اقدامضروری هس یاقدامات :مراقبت(مدیریت نحوه )تشخیص و  2.1.3استاندارد 

( KA3( و داشتن ظرفیت کافی آزمایشگاهی و تشخیصی )KA2( با استفاده از پروتکل مدیریت موردی استاندارد )KA1ها )ریسک 

راهنمای   نکاتتأکید شده است.    نیز(KA4های بلند مدت )افراد تحت درمان  روند مداوای  عدم ایجاد اختالل دراطمینان ازبر    است.

عفونت های  جز به مهم برای این استاندارد عبارتند از: پروتکل های درمان، عفونت های حاد تنفسی )برای عفونت های ویروسی

 هیچ گونه آنتی بیوتیکی الزم نیست( و تست آزمایشگاهی.  ،ثانویه باکتریایی



(، KA2(، اقدامات کنترل )KA1) پاسخگوییآمادگی و  جهتاقدامات  :ویی(خگ)آمادگی برای شیوع و پاس 2.1.4رد استاندا

راهنما به آمادگی برای مواجهه با شیوع و برنامه  نکات( می پردازند. KA4( و هماهنگی )KA3ویی )خگتدارکات و ظرفیت پاس

 پردازد. شود( و مراقبت از کودکان میبرآورد می  %2برابر با    19  -ویی، کنترل شیوع، نرخ مرگ و میر )که همواره برای کوییدگپاسخ
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