جمهورية قبرص  -وزارة الصحة

نشرة اعﻼمية
يُفضل أن يعمل المرضى في الفئات التالية عن طريق العمل عن بُعد أو في اﻷماكن التي ﻻ يتاجرون فيها
مع الجمهور وﻻ يوجد عبور متزايد لﻸشخاص  ،مع مراعاة تدابير الحماية المنصوص عليها في
البروتوكوﻻت الصحية:
 -1أمراض الجهاز التنفسي المزمنة الموجودة مسبقًا )على سبيل المثال  ،الربو القصبي الحاد  ،المرضى
الخاضعين للعﻼج باﻷكسجين أو التهوية غير الغازية ] CPAPأو  [BiPaPفي المنزل  ،وارتفاع ضغط
الشريان الرئوي الحاد)وفقا للتصنيف الوظيفي لجمعية نيويورك للقلب(  ،التليف الرئوي الحاد ،استئصال
الرئة  /استئصال الفص (.
 .2الفشل الكلوي المزمن الشديد )تصفية الكرياتينين أقل من  15مل  /دقيقة وغسيل الكلى(.
 .3عيوب القلب الخلقية بعد التصحيح الجراحي مع أضرار كبيرة متبقية أو أمراض القلب الخلقية غير
المصححة مع أضرار كبيرة متبقية.
 .4اﻻستخدام الفعال للعوامل البيولوجية )مثل مثبطات عامل نخر الورم  ،مثبطات اﻹنترلوكين( أو غيرها
من اﻷدوية المثبطة للمناعة.
 .5المرضى ما بعد زرع اﻷعضاء الصلبة أو الخﻼيا الجذعية المكونة للدم.
 .6المرضى الذين يعانون من ورم خبيث صلب أو دموي تحﺖ العﻼج الكيميائي أو اﻹشعاعي أو العﻼج
المناعي.
 .7مرضى فيروس نقص المناعة البشرية أو عندما ينخفض عدد خﻼيا ال  CD4الى اقل من  200ملﻢ.3
 .8نقص المناعة الوراثي أو المكتسب.
 .9النساء الحوامل أو بعد الوﻻدة المصابات بمقدمات اﻻرتعاج أو سكري الحمل أو أي مرض آخر يزيد
من خطر حدوث مضاعفات.
 .10قصور القلب من أي مرحلة مسببة )إقفارية أو مجهول السبب( )وفقا للتصنيف الوظيفي لجمعية
نيويورك للقلب( .أمراض القلب واﻷوعية الدموية:
• متﻼزمة الشريان التاجي الحادة أو جراحة إعادة التوعي حديث العهدة :رأب اﻷوعية أو زرع دعامة في
شهرا
آخر 12
ً
شهرا  ،و
• جراحة الشريان التاجي ) (CABGفي آخر 12
ً
شهرا أو مع قصور عصبي ناجﻢ عنها.
• سكتة دماغية في آخر 12
ً

تﻢ اختيار الفئات المذكورة أعﻼه بنا ًء على اﻷدبيات الدولية الموجودة ومع مراعاة البيانات الوبائية لجائحة
مرض  COVID-19في الساحة الدولية وفي جمهورية قبرص.

من المفهوم أن اﻷحكام المحددة ﻻ تنطبق على اﻷشخاص الذين يندرجون في الفئات المذكورة أعﻼه ويعملون
في أماكن عمل فردية وﻻ يخدمون الجمهور.
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