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إلعادة تنظيم العيادات   للجمعيات األعضاء باإلتحاد الدولي لتنظيم األسرةقائمة مرجعية 

 فيروس كورونا المستجد المراعية لالخاصة بخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

 
 المبادئ التوجيهية الوطنية الحالية: بما في ذلك متطلبات كبار الموظفين اإلداريين لدى الجمعية العضو على علم ودراية ب

متطلبات والمجتمع المحلي  لحاالت المؤكدة لفيروس كورونا المستجد في  اإلنتقال الجاري لالتشغيل والحجر الصحي ومواقع  

 ى المراقبة واإلدارة الوطنية األخر

  هذه النقطة إليصال الخدماتالجنسية واإلنجابية في  بالنظر إلى ما سبق، تم اتخاذ قرار بمواصلة تقديم خدمات الصحة  

 بالمتطلبات المحلية لتشغيل المرافق الصحية ودراية  على علم عن العيادةالمسؤول  / ير العيادةمد 

   ة،االجتماعي مباعدةالرسائل الصحية الرئيسية )الفرز، فحص العمالء، الودراية بكامل نقاط إيصال الخدمات على علم فرق 

  إصابتهم بفيروس كورونا المستجد(مرضى المشتبه بال، آداب السعال وإحالة سطحليدين، نظافة األغسل ا

 توجيهات اليد منطقة فرز مخصصة، بعيًدا عن العيادة الرئيسية وتم إعدادها بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية وتم تحد

  لدى اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة المحددة

  فحص الذاتي عند مدخل جراء الللعمالء إلومرئية وفرة لفيروس كورونا المستجد مت األعراض الرئيسية حولملصقات

 منطقة الفرز والعيادة 

 حرارة(  ، التباعد االجتماعي، مرافق فحص درجة السطحاأل عقيمإجراءات الوقاية المالئمة من العدوى )غسل اليدين، ت

 الفرز وبقية العيادة  منطقة متوفرة في

 متوفرة   ، وأغطية األحذية(رداء الطبيالشخصية )أقنعة الوجه، والقفازات، والنظارات الواقية، والقبعات، وال  حمايةمعدات ال

  لخدماتنقاط إيصال اوأدوار الموظفين في الحالي لفيروس كورونا المستجد وضع البما يتوافق مع التوجيهات الخاصة ب

    محددة بناًء على توجيهات وطنية وتوجيهات   نقاط إيصال الخدماتخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية التي سيتم تقديمها في

 يروس كورونا المستجد مراعية لفالالصحة اإلنجابية والجنسية حول خدمات  اإلتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 قدر اإلمكان( لتكييف   الرزمة المتكاملة للخدمات األساسية نجابية )جميع فئاتتغييرات في توفير خدمات الصحة الجنسية واإل

 خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لتكون مراعية لفيروس كورونا المستجد وإبالغ الموظفين بها 

  يروس  راعية لفمالتم توجيه جميع الموظفين إلى اإلجراءات الجديدة التي يجب اتباعها لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

 كورونا المستجد 
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