
  استطالع التبغ العالمي للبالغین  
 19- التنفیذ في أثناء جائحة كوفید

 

روتوكول قیاسي شامل للتنفیذ. یُجرى تنفیذ استطالع التبغ العالمي للبالغین في دول حول العالم في یتبع ب استطالع التبغ العالمي للبالغین
). تھدف ھذه الوثیقة إلى تقدیم توصیات لنجاح تنفیذ استطالع التبغ العالمي للبالغین في ظل جائحة 19-أثناء جائحة كورونا (كوفید

للبالغین أنھ قد یلزم تعدیل الجداول الزمنیة خالل العملیة نتیجة للتعلیمات المحلیة لعلم . یُدرك شركاء استطالع التبغ العالمي 19-كوفید
 وقیود التنقل نتیجة لذلك.    19-األوبئة بشأن كوفید

تحدیات غیر مسیوقة على جمع بیانات استطالع التبغ العالمي للبالغین. تأثرت عملیات استطالع التبغ العالمي  19-فرض انتشار كوفید
بین جمیع الُمشاركین العاملین في    19-بالغین بالجائحة، ومن ثم نشأت الحاجة إلى تطویر إجراءات السالمة لالستطالع من أجل تقلیل مخاطر انتقال كوفیدلل

 تنفیذ االستطالع، ومنھم المشرفین والباحثین والُمشاركین في االستطالع.

الغین جمیع مراحل عملیة استطالع التبغ العالمي للبالغین بدًءا من المشاركة حتى نشر البیانات. سوف تُغطي إجراءات السالمة الستطالع التبغ العالمي للب 
، مع األخذ في االعتبار إلجراءات حمایة الشركاء والُمتدربین والفرق  الع التبغ العالمي للبالغین البروتوكول القیاسي الشامل الستطتتیح إجراءات السالمة تنفیذ 

استطالع التبغ العالمي المیدانیة والُمشاركین في االستطالع. وكذلك فإن إجراءات السالمة تقوم على أساس التدابیر الوقائیة الموضوعة للدول التي أجرت تنفیذ 
 .19-جائحة كوفیدللبالغین في أثناء  

 نظرة عامة على إجراءات السالمة  
تقریر بلمونت حول حمایة األشخاص الُمشاركین في یتوافق الھدف الكلي إلجراءات السالمة الستطالع التبغ العالمي للبالغین مع المبادئ المنصوص علیھا في 

لیل الضرر والتوزیع  ، ومن ثم ضمان أعلى المعاییر األخالقیة باالتساق مع االستقاللیة الشخصیة وااللتزام بتعظیم الفائدة وعدم اإلساءة من أجل تقالبحوث
 العادل للفوائد واألعباء. بالتوافق مع ما سبق، توصي إجراءات السالمة بما یلي: 

 على المقابالت الشخصیة وورش العمل والعملیات التدریبیة بما في ذلك تقییم تقییم حالة اللقاحات. 19-تطبیق إجراءات السالمة للوقایة من كوفید 
    استخدام استراتیجیات الرقابة على التنقالت لمنع االنتقال الثانوي

) في مختلف األصعدة العامة 19-للفیروس الُمسبب لمرض كورونا (كوفید
 والُمجتمعیة

  لتقلیل مخاطر انتقال الفیروس الُمسبب لمرض  رتداء األقنعةاتعزیز كفاء
 ) 19-كورونا (كوفید

   تعدیل الجداول الزمنیة في جمیع مراحل عملیة استطالع التبغ العالمي
وقیود التنقل   19-للبالغین بناًء على التعلیمات المحلیة لعلم األوبئة بشأن كوفید

 نتیجة لذلك. 
 وورش العمل والعملیات التدریبیة إلى  تحویل بعض الُمقابالت الشخصیة

 الواقع االفتراضي.

 

 

 

 

 

 
منها  والوقا�ة األمراض  مكافحة مرا�ز  

ي  المركز
المزمنة األمراض من للوقا�ة الوطين  

الصحة وتع��ز  
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 : الُمشاركة في استطالع التبغ العالمي للبالغینمھمة 
 في االستطالع، سوف تُجرى مھمة الُمشاركة في استطالع التبغ العالمي للبالغین في الواقع االفتراضي. ینمن أجل سالمة جمیع الُمشارك

  ارتداء األقنعة  ، ومنھا 19- مع اتباع اإلجراءات المالئمة للوقایة من كوفید -بموافقة وزارة الصحة  -كما یجوز للمشاركین االنضمام في مجموعات
 .19-درجة الحرارة والتباعد الجسدي وتلقي اللقاح للمساعدة على الوقاءة من انتقال كوفید، وفحص المناسبة

 

 توجیھ استطالع التبغ العالمي للبالغین: 
 من أجل سالمة جمیع الُمشاركة في االستطالع، سوف یُجرى توجیھ استطالع التبغ العالمي للبالغین في الواقع االفتراضي. 

 ومنھا ارتداء األقنعة، وفحص درجة الحرارة  19-ضمام في مجموعات مع اتباع اإلجراءات المالئمة للوقایة من كوفیدكما یجوز للمشاركین االن ،
 .19-والتباعد الجسدي وتلقي اللقاح للمساعدة على الوقاءة من انتقال كوفید

 

 استبیان استطالع التبغ العالمي للبالغین:
  لدراستة ضمھا إلى استطالع التبغ  19-أسئلة إضافیة تُركز على استعمال التبغ في أثناء جائحة كوفیدسوف یقوم مركز البیانات األساسیة بمشاركة

 العالمي للبالغین.
  لألشخاص الذین تجري معھم المقابالت الشخصیة في بدایة استبیان استطالع التبغ العالمي للبالغین. في حال  19-یمكن إضافة أسئلة الفرز لكوفید

، أو 19-مئویة)، أو تعرض لشخص ُمصاب بكوفید 38فھرنھایت ( 100.4تُجري معھ المقابلة الشخصیة لدیھ درجة حرارة   كان الشخص الذي
 ، فیجب إنھاء المقابلة الشخصیة ویجوز زیارة األسرة في وقت الحق. ومن بین األمثلة على ھذه األسئلة: 19-لدیھ أعراض مطابقة ألعراض كوفید

o  ى الُمشارك في االستطالع؟كم تبلغ درجة الحرارة لد 
o  یوًما الماضیة؟ 14خالل الـ  19- ھل جرى تشخیصك أو تشخیص أحد أفراد أسرتك باإلصابة بكوفید 
o ھل تعاني من أعراض مثل الُسعال أو الُحّمى أو رشح األنف أو فقدان حاستي الشم أو التذوق أو القشعریرة 

 

 ت):تقنیة المعلومات (التدریب في مجال تقنیة المعلوما
وف یتولى سوف یستغرق التدریب في مجال تقنیة المعلومات مدة أطول في البیئة االفتراضیة مقارنة بإجراءه بصورة شخصیة نتیجة لقصر مدة الجلسات. س

العالمي للبالغین. سوف یتختلف  قادة فرق تقنیة المعلومات إنشاء جدول زمني ُمعین للدولة للتدریب في مجال تقنیة المعلومات عند اعتماد ُمقترح استطالع التبغ 
 الجدول الزمني بناًء على عدد اللغات الالزمة.

  ساعات في كل یوم عمل. 4إلى  3أسابیع وسوف یشمل جلسات بمدة  6إلى  4قد یستغرف التدریب في مجال تقنیة المعلومات مدة تتراوح بین 
  ،وإعداد استطالع التبغ العالمي للبالغین، وتھیئة نظام البث، واستعراض النظام العام یشتمل التدریب في مجال تقنیة المعلومات على مراجعة اللغة

ى تدریب الباحثین لالستطالع، وإدارة البیانات، ونظام إدارة الحالة / النظام العام لالستطالع / إعداد التقاریر، وتدریب قائد فریق تقنیة المعلومات عل
 والمشرفین المیدانیین.

 

 االختبار الُمسبق والتدریب على االستطالع بالكامل التدریب على 
 یوجد خیارین للتدریب على االختبار الُمسبق: 

 عن بُعد.  RTI Internationalاجتماع الشركاء المحلیین في الدولة بشكل شخصي، وانضمام مركز البیانات األساسیة ومنظمة الصحة العالمیة و .1
 انضمام جمیع الُمشاركة عن بُعد. .2

 

 وألغراض اجتماع الشركاء المحلیین في الدولة بشكل شخصي، نوصي بما یلي: 

  19-أعراض كوفیدیجب على كل دولة إنشاء بروتوكول، شامًال الفحوص الیومیة لدرجة الحرارة وفحوص . 
 على األنف والفم.  قناع ُمناسبداء یجب على كل ُمشارك ارت 
   متر] على األقل بین كل شخصین 1.8أقدام [ 6یجب أن تتوفر مساحة مالئمة في المكان من أجل التباعد الجسدي (ویُقصد بذلك مسافة .( 
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  أعراض مرتبطة یشمل جدول األعمال مدة زمنیة من أجل فحص درجة الحرارة واألعراض وبروتوكول واضح لألشخاص الذین یعانون من
 .19-بكوفید

 میة.یُعتد باالعتبارات الخاصة بقیود السفر المحلیة واإلقلی 
 توفر اتصال موثوق باالنترنت وكامیرا في المكان ومن ثم یستطیع ممثّلو مركز البیانات األساسیة ومنظمة الصحة العالمیة وRTI  االنضمام عن

 بُعد.

طلب ُمقترح میزانیة استطالع في حال الحاجة إلى مساحة أكبر الستیعاب التباعد الجسدي أو الحاجة إلى موازین الحرارة أو األقنعة، یُرجى إدراج ذلك في 
 التبغ العالمي للبالغین.

 یمكن استخدام غرف افتراضیة فرعیة في حال انضمام جمیع الُمشاركین عن بُعد. 

 ساعات مع جمیع الشركاء. 4إلى  3وسوف تُجرى جلسة استخالص المعلومات بمدة 

 

 جمع البیانات:
ودرجة الحرارة. یجوز إدراج معدات  19-یجب على األعمال المیدانیة إجراء فحوًصا یومیة لكوفید یجب على كل دولة إنشاء بروتوكول لألعمال المیدانیة.

عراض المرتبطة  الحمایة الشخصیة ومسدسات قیاس درجة الحرارة في میزانیة استطالع التبغ العالمي للبالغین. یجب على األعمال المیدانیة اإلبالغ عن األ
 فوًرا إلى المشرفین.  19-بكوفید

  .یجب اإلبالغ عن أي انقطاع في جمع البیانات إلى النقطة المركزیة لمركز البیانات األساسیة وفریق تقنیة المعلومات بأسرع ما یمكن 
 

 ورشة عمل التحلیالت: 
 ن یستطیع ، في حی19-یمكن إجراء ورشة عمل التحلیالت بشكل شخصي للفریق المحلي في الدولة الُمشرف على بروتوكول الوقایة من كوفید

 الشركاء الدولیین االنضمام في البیئة االفتراضیة. 
 ومنھا ارتداء األقنعة، وفحص درجة الحرارة  19-كما یجوز للمشاركین االنضمام في مجموعات مع اتباع اإلجراءات المالئمة للوقایة من كوفید ،

 .19-والتباعد الجسدي وتلقي اللقاح للمساعدة على الوقاءة من انتقال كوفید
 

 نشر استطالع التبغ العالمي للبالغین: 
 بما في ذلك التحد من الحضور  19-تتولى كل دولة تطویر أنشطة نشر استطالع التبغ العالمي للبالغین بالتوافق مع بروتوكول الوقایة من كوفید ،

 .  19-فحوص أعراض كوفیدبصورة شخصیة وفحوص درجة الحرارة و

 

 

 

 

 

 

 GTSSinfo@cdc.govیرجى مراسلتنا بخصوص أي استفسارات لدیك فیما یتعلق بھذه الوثیقة على البرید اإللكتروني  
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