الملحق  - 1أداة التقييم السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
تتضمن هذه األداة أسئلة تستخدم في استمارات التقييم السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-ويمكن جمع هذه األداة
أيضا" مع أداة المناقشات الجماعية المركزة وتكييفها للمقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين .ستساهم مالحظات
المشاركين أيضًا في جمع البيانات ،وسوف يتم مقاطعة هذه المالحظات مع بيانات أخرى.
ضا تكييف هذا التقييم وإجراؤه عبر اإلنترنت باستخدام مختلف وسائل التواصل االجتماعي ،كما يمكن تنفيذه باستخدام
يمكن أي ً
الخطوط الساخنة التي تم إعدادها للتفاعل مع الناس.
مالحظة :راجع األسئلة مع الشركاء ،وقم بتكييف االستبيان واختباره مسبقًا وفقًا للسياق المحلي.
اإلجابات
الرقم األسئلة
معلومات حول الشخص الذي يتم استجوابه /المجموعة التي يتم استجوابها
 .1المكان:
1
 .2جنس الشخص الذي يتم
استجوابه:
 .3العمر:
 .4المهنة:
 .5مستوى التحصيل العلمي:
معلومات عن المرض
هل سمعت من قبل عن فيروس
2
 نعم
كورونا المستجد (كوفيد)19-؟
 ال
(اختيار إجابة واحدة فقط)
ماذا الذي تعرفه عن مرض
3
 ال اعرف شيئا
فيروس كورونا المستجد؟ (اختيار
 إنه فيروس يمكن أن يسبب المرض
إجابة واحدة فقط)
 إنه برنامج حكومي
 إنها حملة تليفزيونية  /إذاعية
 غيرذلك ________________________________:
4
ما نوع المعلومات التي تلقيتها حول  كيف تحمي نفسك من المرض؟
هذا المرض؟
 أعراض مرض الفيروس التاجي المستجد
( اقرأ اإلجابات أمام المشارك في
 كيف ينتقل الفيروس
االستبيان الذي يمكنه اختيار إجابة
 طريقة التصرف في حال كنت تعاني من األعراض
واحد أو أكثر)
 المخاطر والمضاعفات
 غيرذلك ________________________________:
من أي مصدر للمعلومات علمت
5
 الراديو
بوجود هذا المرض ؟ (اختيار
 التلفزيون
إجابة واحدة أو أكثر)
 الواتساب
 وسائل التواصل االجتماعي (وليس الواتساب)
 المركز الصحي  /عامل الرعاية الصحية
 أفراد األسرة
 األصدقاء
1
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6

ما هي القناة  /الجهة التي تثق بها
أكثر من غيرها للحصول على
المعلومات المتعلقة بمرض فيروس
كورونا المستجد ؟ (اختيار إجابة
واحدة أو أكثر)

6

كيف تفضل الحصول على
المعلومات المتعلقة بمرض فيروس
كورونا المستجد؟

7

ما هو بحسب رأيك مستوى الخطر
الناجم عن اإلصابة بفيروس
كورونا المستجد؟ (اختيار إجابة
واحدة فقط)












































العاملون في المجال الصحي في المجتمعات المحلية
المتطوعون في الصليب األحمر والهالل األحمر
قادة المجتمع
رجال الدين
المعالجون التقليديون
القابالت التقليديات
أي شخص من المجتمع
غير ذلك _____________________
الراديو
التلفزيون
الواتساب
وسائل التواصل االجتماعي (وليس الواتساب)
الطاقم الصحي
أفراد األسرة
األصدقاء
العاملون في المجال الصحي في المجتمعات المحلية
المتطوعون في الصليب األحمر والهالل األحمر
قادة المجتمع
رجال الدين
المعالجون التقليديون
القابالت التقليديات
أي شخص من المجتمع
غير ذلك
الراديو
التلفزيون
الواتساب
وسائل التواصل االجتماعي (وليس الواتساب)
المركز الصحي  /عامل الرعاية الصحية
أفراد األسرة
األصدقاء
العاملون في المجال الصحي في المجتمعات المحلية
المتطوعون في الصليب األحمر والهالل األحمر
قادة المجتمع
رجال الدين
المعالجون التقليديون
القابالت التقليديات
أي شخص من المجتمع
غير ذلك
خطير جدا
سط الخطورة
متو ّ
غير خطير
غير ذلك_____________________ _ :
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8

من برأيك هم األشخاص األكثر
عرضة للخطر؟ (اختيار إجابة
واحدة أو أكثر)










9

هل تعتقد أنك معرض لخطر
اإلصابة بمرض فيروس كورونا
المستجد ؟

 نعم
 ال
 ال أعرف

10

هل تعرف كيف ينتشر فيروس
كورونا المستجد (اختيار إجابة
واحدة أو أكثر)؟

11

ما هي األعراض الرئيسية؟
( اختيار إجابة واحدة أو أكثر)


















نقل الدم
الرذاذ من األشخاص المصابين
القُطيراتّ /
ينتقل بالهواء
من خالل االتصال المباشر مع األشخاص المصابين.
لمس األشياء  /األسطح الملوثة
االتصال الجنسي
مالمسة الحيوانات الملوثة
لدغات البعوض
تناول الطعام الملوث
شرب المياه الملوثة
ال أعرف
الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات في التنفس.
ألم في العضالت والصداع واإلسهال.
ال أعرف
ال توجد أي أعراض ظاهرة
غير ذلك _________________________ :

12

هل تعرف كيف تحمي نفسك منه؟
( اختيار إجابة واحدة أو أكثر)



غسل اليدين بانتظام باستخدام الصابون والماء أو معقم اليدين
الحاوي على الكحول
شرب المياه المعالجة فقط
تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس
تجنب االتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من الحمى
والسعال
طهي اللحوم والبيض جيد ًا
تعقييم األسطح
تجنب االتصال المباشر غير المحمي بالحيوانات الحية
واألسطح التي تالمسها الحيوانات.
التخلص من المياه الراكدة
النوم تحت ناموسية
ال أعرف
غير ذلك _________________________ :












األطفال دون الخامسة من العمر
المراهقين حتى عمر  15سنة
الشباب
البالغون
المسنون
النساء الحوامل
العاملون الصحيين
الالجؤون /المهاجرون
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غسل اليدين بانتظام باستخدام الصابون والماء أو معقم اليدين
الحاوي على الكحول
تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس
تجنب االتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من الحمى والسعال
طهي اللحوم والبيض جيدًا
تعقيم األسطح
تجنب االتصال المباشر غير المحمي بالحيوانات الحية
واألسطح التي تالمسها الحيوانات.
التخلص من المياه الراكدة
ال أعرف
غير ذلك
نعم
ال
ال أعرف
غير ذلك
ألتمس المشورة من أحد األقرباء الذي لديه خبرة أكثر في هذا
المجال ليطلعني عما يجب القيام به
أذهب إلى المستشفى  /المركز الصحي
أستشير رجل الدين
أذهب لشراء األدوية من السوق
أبحث عن المعالج التقليدي
أطبّق الحجر الصحي
غير ذلك ______________________
كيف تحمي نفسك من المرض؟
أعراض مرض فيروس كورونا المستجد
كيف ينتقل الفيروس
طريقة التصرف في حال كنت تعاني من األعراض
الفئات األكثر عرضة للخطر
كيفية التعامل مع المرض وعالجه
كيفية تطبيق الحجر المنزلي
غيرذلك ________________________________:
ال شيء ،أكمل حياتي بشكل طبيعي ،بعد مرور بعض الوقت
يزول المرض
أبقى في المنزل ،لكي ال أنقل المرض إلى اآلخرين
أرتدي قناع
أشرب الشاي لكي أتعافى
أطلب النصائح من الجيران
أطلب النصائح من المعالجين المحليين
أذهب إلى المركز الصحي
غير ذلك_________________
الراديو
التلفزيون
المركز الصحي

13

ما هي اإلجراءات التي اتخذتها أنت
أو أسرتك للحماية من فيروس
كورونا في األيام األخيرة؟

14

هل تعتقد أنه من المهم اتخاذ
إجراءات لمنع انتشار فيروس
كورونا المستجد في مجتمعك؟






15

ما الذي يجب القيام به إذا ظهرت
عليك أو على أحد أفراد عائلتك
أعراض هذا المرض؟ (اختيار
إجابة واحدة أو أكثر)



16

ما هي المعلومات المتعلقة بهذا
المرض التي ترغب في االطالع
عليها بشكل أفضل؟ (اختيار إجابة
واحدة أو أكثر)

17

ماذا تفعل عادة إذا شعرت بالمرض
وتعاني من الحمى والسعال؟ (إجابة
أو إجابتين فقط)

18

من أين  /ممن تحصل عادة على
المعلومات حول األمراض (اذكر
بعض المصادر الشائعة
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للمعلومات) في مجتمعك؟ (اختيار
إجابة واحدة أو أكثر)

19

20

21

هل تعتقد أن مرض فيروس
كورونا المستجد يؤدي إلى وصم
أشخاص معينين والتمييز ضدهم؟
من هم هؤالء األشخاص؟
(إذا كانت اإلجابة "نعم") ما هي
المجموعة التي تتعرض للتمييز في
مجتمعك بسبب مرض فيروس
كورونا المستجد ؟
مالحظات المجتمع :ما هي
الشائعات  /المعتقدات الرئيسية،
والمخاوف ،واألسئلة التي تسمعها
في مجتمعك













أفراد األسرة
األصدقاء
قادة المجتمع
الزعماء الدينيون
العاملون في المجال الصحي في المجتمعات المحلية
المعالجون التقليديون
القابالت التقليديات
أي شخص من المجتمع
غير ذلك _____________________
نعم
ال






اآلسيويون
اإليطاليون
االيرانيون
غير ذلك ،يرجى التحديد
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