
مبادئ وتوجيهات عند التواصل مع صاحب الحيوان
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هــل يشــكو صاحــب الحيــوان مــن
امــراض تنفســية حديثــة (+) الظهــور؟

نعم ال

األمراض المعدية
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ج. سكوت ويز، دكتور في الطب البيطري
جامعة غيلف

نشر في 02 مارس 2020

موعد عاجل أو طارئ، لقاح متأخر لداء الكلب، أو أي موعد مهم؟

نعمال

تأجيــل أو اعــادة جدولــة
الزيــارة، مــع األخــذ بعين
االعتبــار التطبيــب عــن

بعــد عنــد الحــاالت الغيــر
اســتعجالية أو فــي حــال

االستشــارة الصحيــة

* هــل تــم تشــخيص إصابــة أي فــرد فــي األســرة
أو اشــتبه فــي اصابتــه بالفيــروس؟

هــل بإمــكان شــخص
آخــر احضــار الحيــوان؟

أنــزل الحيــوان من
الســيارة للفحــص

هــل بإمــكان شــخص
آخــر احضــار الحيــوان؟

قــم بإخطــار أعــوان مكافحــة العــدوى
فــي عيادتــك، وإن أمكــن، انتظــر

التوصيــات مــن الجهــات المختصــة
أدخــل الحيــوان مــن الســيارة مباشــرة

إلــى العزلــة، مــن األفضــل عبر
مدخــل جانبــي إن وجــد، ثــم اســتخدم

++اجــراءات الوقاية
فكــر فــي التحــٌول الــى منشــأة

بيطريــة أخــرى فــي حــال عــدم توفر
المعــدات واالمكانيــات المناســبة

أدخــل الحيــوان من
الســيارة 

مــع اللتــزام بكافــة 
++االجــراءات الوقائيــة 

ابــق بعيــدا بمســافة
متريــن عــن صاحــب 

الحيــوان
عــزل الٌحــوان مباشــرة

مــع اخطــار أعوان 
العــدوى مكافحــة

(+) اذا أٌصــب المالــك واســتعاد عافيتــه قبــل أكثــر مــن ٤٤ يومــا مــن االتصــال بالعيــادة، مــع انعــدام أي عــدوى فــي األســرة، قــد يعتبــر المريــض أقــل خطــورة 
*خــالل األســبوعين الماضييــن         

(++)علــى جميــع األعــوان المشــاركين فــي التعامــل مــع المريــض أو فــي اجــراءات الوقايــة ارتــداء ثــوب الوقايــة أو القفــازات علــى األقــل 
.كمــا يجــب ابقــاء األعــوان الغيــر ملتزميــن بإجــراءات الوقايــة خــارج غرفــة الفحــص أو العمليــات

وجــب ارتــداء القنــاع أو واقــي الوجــه والعينيــن فــي حــال وجــود اتصــال قريــب بالمريــض أو مالكــه أثنــاء القيــام بــأي عمــل بــدال مــن القنــاع الجراجــيٌ
بالنســبة للعمــل الــذيٌ حتمــل االتصــال عبــر الهــواء كالعمــل حــول وجــه الكلــب، التنٌبــب..ٌ جــب اســتخدام األقنعــة مــن نــوع       بــدال مــن القنــاع الجراحــي 

فــي حــال عــدم توفــر هــذا النــوع مــن األقنعــة، فــإن واقــي الوجــه والقنــاع الجراحــي بديــل مقبــول بشــرط توخــي الحــذر أثنــاء االســتخدام 




