
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وس كورونا  فير

( 19-)كوفيد  
وس كورونا#  القضاء عىل فير

 
معرفته للتغلب عليه لكل ما تحتاج   



 

: عىل    الدليل هذا    يحتوي   ما يىلي
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وس   انتشار فير

 كورونا
 
 
 
 

مفاهيم خاطئة 
وس   حول فير

ناكورو   

1 



 التنفيذيالمدير كلمة        
 
 
 

 

 األفاضل/ 

 

ات عديدة، حيث لجأت عدة دول حول العالم إىل فرض الحظر.  شهدت األشهر القليلة الماضية تغير
ي ظل الوضع الراهن الذي لم يشهده أي منا سابقا. تستمر ويعيش العديد 

حاليا حالة من عدم االرتياح ف 
ي تغيير كافة أوجه الحياة والعمل المعتادة.   19-جائحة كوفيد

 ف 

 

ي  نحن ممتنير  عىل نعمة
هيثم  السلطان صاحب الجاللةل الرشيدة سلطنة عمان تحت القيادة التواجد ف 

 لضمان صحة  المتخذةنتقدم بخالص الشكر لوزارة الصحة عىل الخطوات كما نود أن .  بن طارق آل سعيد 
 المواطنير  خالل هذه األزمة. 

 

ي العالم. قمنا  
ي بفضل تمتعها بأحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية ف 

دخلت السلطنة بالفعل مرحلة التعاف 
ي مستش 

ي الهند وتجربتنا ف 
ي بإعداد هذا الدليل بعد دراسة تجارب مستشفيات أبولو ف 

ف  أبولو مسقط. ف 
وس كورونا    ، نوىلي مستشف  أبولو مسقط كات والمنشآت من فير كامل االهتمام لمخاوف األشخاص والشر

 (. 19-)كوفيد

 

ي انتظار 
أماكن أنفسنا وأرسنا و ب فلنعمل عىل االرتقاء، جسم مضاد ولقاح مناسبلالمجتمع العلمي  تطوير  ف 

ي علينا مراجعةقيق هذا الهدف لتحو . من السالمة غير مسبوقة لمستوياتعملنا 
بروتوكوالت   ينبغ 

من أن هذا الدليل   أنا عىل يقير  . وهو الغرض الذي تم إعداد هذا الدليل من أجله ، السالمة الخاصة بنا 
ي بشكل كبير  سيساهم

ي هذه مواجهة   ف 
 لم تكشف إىل اآلن عن كامل أوجهها. األزمة الت 

 

ي  افةهذا الدليل لك أود أن أهدي 
  الساهرين عىل  جندي من جنود الخفاء صحية وكل الية رعاال أخصائ 

ي من هذه الجائحةالعالم عىل مساعدة 
أبولو  مستشف  فريق  كما أود أن أؤكد مرة أخرى عىل أن. التعاف 

ةخالل هذه  لمساعدتكم عىل ذمتكممسقط    وعىل حرصنا عىل بذل قصارى جهدنا غير المسبوقة  الفي 
 . صحية الرعاية لل  مسؤول كمقدم

 

وة الحقيقيةا"  "لصحة هي الير

 حافظوا عىل سالمتكم وصحتكم،

 مع أطيب التحيات،

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ي
 
.  ف ي

 سايليشوران  ت 
 التنفيذيالمدير 



 

 
 
 

 

 ؟19 -لماذا يطلق عليه كوفيد  

وس كورونامرض ) 19 -كوفيد  ( هو 19-فير

وس   االسم الرسمي الذي تم إطالقه عىل فير

مبادئ الب كورونا المستجد بموج

متفق عليها بير  منظمة الصحة ال توجيهيةال

العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان 

راعة لألمم المتحدة.  ومنظمة األغذية والز 

وسكان يطلق عىل وس    الفير سابقا اسم فير

  .2019كورونا المستجد 

 

وس كورونا )كوفيد   (19 –نبذة عن فير

وس  سالذي مرض الهو اسم  19 -الكوفيد  ببه فير

ا، و 
ً
 الذي أطلق عليه اسمكورونا المكتشف حديث

وس كورونا المستجد الذي  ي  ظهر فير
ألول مرة ف 

ي ديسمير بمدينة ووهان، 
، ف    . 2019الصير 

وسات،  ة من الفير وسات التاجية هي عائلة كبير الفير

بسلسلة من النتوءات ألنها تتمير  سم هذا االسميت ب

 بالتاج. شبيهة  اعىل سطحه

وسات  تاشتهر  اكتسابها و جيناتها  بشعة تغير هذه الفير

يمكن أن حيث صفات جديدة، فهي شديدة العدوى 

 من إنسان إىل إنسان.  تنقل العدوى

وسات التاجية أمراض اوح من  ايمكن أن تسبب الفير تي 
أكير  د إىل أمراض  مثل متالزمة  خطورةنزالت الير

ق األوسط التنفسية ) ( ومتالزمة MERSالشر

وس   ويعتير  (. SARSب الرئوي الحاد )االلتها فير

 -كوفيد اسم  حاليا يطلق عليه الذي، كورونا المستجد
ي لم يتم ال، ساللة جديدة من 19

وسات التاجية الت  فير
 . البشر  لدىالتعرف عليها من قبل 



 

 العالمات واألعراض

 
اوح بير   قد تظهر األعراض التالية بعد  وس كورونا ل يوًما من التعرض 14ويومير   مدة تي   . فير

 
 

عراض تشبه أ
عراض االنفلونزاأ  

 
 
 
 

 

 حم

 سعال
 
 
 
 
 
 
 

ي التنفس
 ضيق ف 

 
 
 
 
 

  تعب

 
 عىل مستوى أعراض

اإلسهالكالجهاز الهضمي    



 

 العالمات واألعراض

 
ة العراض األ تشمل  : خطير  الطارئة ما يىلي

 
 
 
 
 
 

 

ي التنفس
  صعوبة ف 

 

ي الصدر
 ألم أو ضغط مستمر ف 

 
 
 

 

وش الفكرتش  
 
 
 
 
 

 شفاه أو وجه مزرق
 
 
 
 
 

 النعاس المفرط



 

 

 

 

ا إذا تنفسوا هذه  •
ً
قد يصاب األشخاص أيض

ات من شخص مصاب عندما يسعل أو يفرز  طير
ُ
الق

ات. لذلك من المهم الحفاظ عىل مسافة   6قطير

 أقدام من الشخص المريض. 

 
 

وس كورونا )انتقال العدوى(   انتشار فير

 

إىل آخر من خالل المرض من شخص  ينتشر يمكن أن  •

ي يفرزها الشخص المصاب من 
ة الت  ات الصغير طير

ُ
الق

األنف أو الفم عندما يسعل أو يتنفس. وتسقط هذه 

ات عىل األ  واألسطح المحيطة بالشخص  جسامالقطير

 المصاب. 

 

ا  يمكن •
ً
وس  العدوى بألشخاص قط اتأن يلأيض فير

ثم  أو األسطح جسامهذه األ ل مالمستهم د عنكورونا 

نهم أو أنفهم أو فمهم. لمس أعي

 

الزال مسار انتقال العدوى  
عن طريق الهواء قيد 

حيث أخذ مؤخرا  الدراسة
منىح "نارسر العدوى 

ائق" وذلك بتسجيل الف
حاالت إصابة عديمة 

حاالت لم يتم  األعراض أو 
فيها التمكن من تحديد 

 طريقة انتقال العدوى. 



 

وس كورونا  مفاهيم خاطئة حول فير
 

هل يمكن أن يسبب تناول   . 3 

اللحوم ومنتجات الدواجن  

االصابة  كالدجاج أو البيض 

وسب  كورونا؟   فير

ال يوجد حالًيا أي دليل يشير إىل  . ال ك
 
ً
ة وس كورونا مبارسر  عير تناولانتشار فير
دائًما ينصح منتجات الدواجن. ولكن، 

ا. تنب
ً
  اول اللحوم المطبوخة جيد

 
 
 
 
 
 
 

ارتِد قناًعا إذا كنت  •
 تسعل أو تعطس. 

األقنعة فعالة تكون  •
مع  ارتدائها  فقط عند 

باستمرار اليدين  فرك
 كحوىلي ال بمعقم اليدين

 بالماءأو غسلهما 
 الصابون. و 

إذا كنت ترتدي قناًعا،  •
  معرفة عليكفيجب 
والتخلص  رتدائهكيفية ا

 منه بشكل صحيح. 
 

 
 

وس   . 2 هل يمكن انتقال فير
 كورونا عير الطعام؟ 

 

ال يوجد حالًيا أي دليل  . ال ك
وس   ينتقل  كورونا يشير إىل أن فير
 عن طريق الطعام. 

 

 
 
 
 
 

 
وس  بلن أصاب . 5 الفير

طالما ارتدي قناعا. هل  
 هذا صحيح؟ 
ورة.  نصح بينما يُ فليس بالض 

ي 
 األماكنبارتداء قناع ف 

من غير  إال أنه ةمزدحمال
بصحة  ه وأنتوري ارتداؤ الض  

ي  إال جيدة 
إذا كنت تعتت 

وسبشخص مصاب    بفير
 . كورونا 

وس  هل سأموت إذا أصبت  . 1 بفير

 ؟كورونا 

 

اوح معدل الوفيات بير  . ال ك ٪ 3-2يي 
ي ما يقرب من 

٪ من 80فقط. يعائ 
وس  األشخاص الذين يصابون بالفير

من من أعراض خفيفة ويتعافون 
ي غضون

 .أسبوعير   المرض ف 

)الذين  المسنير   بير  طر الوفاة خيزيد 
( واألشخاص سنة 60أعمارهم  تفوق

صحية  مشاكلمن  يشتكونالذين 
 . فقط

 

وس  . 4 هل يمكن أن أصاب بفير

ي  
كورونا عن طريق حيوات 

 األليف؟ 

 إمكانية انتقال يثبتال. ال يوجد دليل ك
وس عدوى  الحيوانات األليفة  نمالفير
لية  . المي  

 

 

 
 



 

وس كورونا  مفاهيم خاطئة حول فير
 

ي هل  . 8. 
بالماء الستحمام ا يق 

 العدوىمن الساخن 
وس كورونا   ؟ بفير

ا.  ومهمف ا هذ . ال ك
ً
 خاط  أيض

ذكرت منظمة الصحة 
العالمية أن درجة حرارة 
الجسم الطبيعية تظل 

درجة  37و 36.5مستقرة بير  
مئوية عىل الرغم من درجة 

 الحرارة المحيطة. 

 

 

 
 
 
 
 

هل يمكن أن تؤثر  . 7

الحرارة والرطوبة  ات رجد

العالية عىل معدل انتقال  

وس كورونا؟   فير

. الحظت خاط   مفهوم ا ال، هذ
إمكانية منظمة الصحة العالمية 

ي جميع  انتقال
العدوى ف 

المناطق بغض النظر عن 
 المناخ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

عىل منع  األطعمة كالثوم  تساعد هل . 6
وس كورونا؟  انتشار   فير

، دةعديال، فالثوم له فوائد صحية 

ي تناوله 
المزيد من من قبل وينبغ 

أي نوع من األشخاص. ال يوجد 

اإلصابة  من يضمن الوقايةطعام ال

وس ال توجد دراسات حيث  بالفير

 طبية تثبت ذلك. 

 

 

 

 

 

 

ثوان   10كتم النفس لمدة   يكشف هل . 9
وس كورونا؟عن   اإلصابة بفير

اء أن الشخص المصاب ك ال. يقول الخير
وس  ا  يمكنه كورونا بفير

ً
أنفاسه  كتمأيض

ي المقابل ثواٍن.  10لمدة تزيد عن 
لن  ،ف 

القيام بهذا االختبار يتمكن المسنون من 
ي  أن دون

بأي حال من األحوال ذلك يعت 
وس   . إصابتهم بالفير

 

 



 

  
 
 

 
 

 

المزدحمة قطارات الاألنظمة )الحافالت و  •

 وما إىل ذلك(

طلب العناية ف، تشعر بصحة جيدةإذا لم  •

 الطبية الطارئة

ي من الحم أو السعال أو صعوبة  •
إذا كنت تعائ 

ل واتصل بأقرب مركز  ي المي  
التنفس، فابق ف 
واتبع  24441999رقم الصىحي أو اتصل ب

 نصائحهم. 

 

 
 
 
 

 تنظيف األسطح
 أزرار المصعد •

 أجراس •

 الصحف •

 ة بعد الغسيلباب السيار  •

عند تبادل سالت المهمالت مع عمال التنظيف  •

ل إىل  ي أو نقلها من مي  
)وإدخالها إىل المجمع السكت 

 آخر(
وات والفواكه  •  الطازجةالخض 

ات  المشي 

 منضدة المتجر •

 

 احتياطات 
 
 
 

 شخصية ال  العناية 
ةاغسل يديك بانتظام ب • الماء من  كمية كبير

 . والصابون

ي الحاالت كحوىلي يدين   بمعقم احتفظ •
ي ال  ف 

الت 

 . ونيتوفر فيها الماء والصاب

 . غير نظيفة بأيدي تلمس عينيك أو فمك أو أنفك ال  •
بينك حافظ عىل مسافة مي  واحد عىل األقل  •

 أي شخص يسعل أو يعطس.  وبير  
يفضل القاء التحية دون لمس. قاعدة اتبع  •

 . المصافحة عىلأو التلوي    ح باليد  سالماإل  التحية

 
 
 
 

 العناية باآلخرين 
ي الجانب الداخىلي من مرفقك ا •

عطس أو اسعل ف 

ي  منديلالأو استخدم  يديك عوضا عن
تخلص و  الورف 

 عىل الفور. منه 

األماكن المزدحمة إذا كنت  زيارة أو السفر تجنب •

ا 
ً
 . مريض

ي  •
ا إذا كنت تعتت 

ً
ا وأيض

ً
ارتِد قناًعا إذا كنت مريض

 . األعراض تظهر عليهبشخص 

،ممارسة التباعد  • ي تجنب مما يع االجتماعي
ت 

ومتاجر  حر االمسو  واالجتماعيةالتجمعات الجماعية 

الموالت و  الرياضيةوالصاالت  المزدحمةالتجزئة 

 . والنقل الجماعي 



 

 

لية   العناية المي  
استخدم مناديل مبللة للتنظيف  •

 حول المقاعد

 ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك •

م أو استخد المرفقسعل أو اعطس داخل ا •
 المناديل الورقية

 أو معقم اليدين الماء والصابوننظف يديك ب •

والعربات  الدرابزينيديك بعد لمس  عقم •
 عمدة والمقابض وما إىل ذلك. واأل 

وتوكوالت  • سلطات  الصادرة عناتبع الير
 . المختصةالمطار 

 
 
 
 

وسائل النقل  بواسطة/ بعد السفر  أثناء

  العام
أو استخدام  المرفقعطس داخل اسعل أو ا •

 .السفرأثناء  المناديل الورقية

ثانية  20لمدة  الماء والصابوناغسل يديك ب •

 التجارية. أثناء السفر عىل الطائرات  عىل األقل

للسيطرة عىل  فاعليةهذه الطريقة األكير تعد 

ي األوىل و  العدوى
المبادئ التوجيهية لمنع  ف 

 . انتشار المرض

أو العربات أو  عقم يديك بعد لمس الدرابزين •

وسائل النقل  بواسطةأثناء التنقل  المقابض

 . العام

شخص أي  بينك وبير  أقدام  3حافظ عىل مسافة  •
 . يسعل أو يعطس

غير  يدينتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك ب •
 مغسولة

 

 المكان المخصص لتناول الوجبات الخفيفة •
 الحمام ومقابض األبوابو الطعام تناول غرفة و 

 الحدائقمقاعد  •
وما إىل ذلك  منطقة اللعبب اجيح المتواجدةاألر  •

وس حسن الحظ أن األطفال الصغار أقل تأثًرا ل)  بالفير
 (سبب غير معروفالعىل الرغم من أن 

ي  عامالت التنظيف •
يلمسن األسطح المتعددة ف 

ل  المي  

 جميع مقابض األبواب.  •

 الطلبات طرود  •

 تسوقال أكياس جميع •

 األوراق النقدية والعمالت المعدنية •

 ارات األجرةسي •

 الحافالت •
ي قد األ  •

ها البصاق تنقلحذية الت   وغير
ي تمر عليها من النقاط المتعددة •

محطة  الت 
 . بالطائرة السفر  عند  المغادرة إىل محطة الوصول

 

 

 توصيات السفر عىل المستوى الدوىلي 
 

تم تقييد كافة الرحالت الدولية والمحلية عقب  •
إعالن حكومة سلطنة عمان عن حظر شامل 

ي 
وس كورونا. ف   البالد لمنع انتشار فير



 
 
 
 

 

 األنشطة اآلمنة

ي ا •
 لمشر

ه •  التي  

ي بأعمال  القيام •
 الحديقةف 

ي لال •
 الحديقةعب ف 

 خزانةالتنظيف  •

 جيد كتاب  قراءة •

 ع إىل الموسيف  ا ستماال  •

 وجبةطبخ  •

 عب مع األرسةلال •

ي جولة بالسيارةذهب لا •
 ف 

 فيديو جماعية إجراء مكالمات •

 مفضلال برنامجك مشاهدة •

 األصدقاءعىل  انطمئناال  •

ان المسنير   انطمئناال  •  عىل الجير

 
 

 

 االجتماعي التباعد 

 التجمعات الجماعية •

 النوم الزائد •

 حفالتال •

 رحاالمس •

 الرياضية الفعاليات •

 متاجر التجزئة المزدحمة •

 الموالت •

 التدريبات والصاالت الرياضية •

لكاستقبال  • ي مي  
 الزوار ف 

لك العمال غير األساسيير   • ي مي  
 ف 

  أنظمة النقل الجماعي  •

 

 

 

 
 

ي الحذر
 توخ 

 زيارة مطعم محىلي  •

 زيارة متجر البقالة •

 تناول الطعام خارج المطعم )الطلبية( •

 األدوية أخذ  •

ه •  زيارة المني  

 زيارة المكتبة •

 السفر •



 

كات  توصيات للشر
ي مكان  "دعم-تشجيع-نموذج "تعزيز إتباع

وس كورونا ف   العملللوقاية من فير
 
 
 
 
 
 
 

  

ي مكان العمل 
   تعزيز النظافة الشخصية ف 

لمحافظة عىل النظافة الشخصية التشجيع عىل ا
ي مكان العمل

 ف 
ات المتعلقة  • تعليق التعليمات والتذكير

ي 
بممارسات النظافة الشخصية الجيدة  ف 

 أماكن بارزة بمكان العمل.  
ي األماكن -توفير وسائل التعقيم •

معقم اليدين ف 
كة والمناديل الورقية المعقمة/ذات المشي  

ي أماكن العمل وكميات 
االستخدام الواحد ف 

ي مغاسل 
إضافية من سوائل غسل اليدين ف 

 اليدين. 

 
 
 

 

ي 
تشجيع ممارسات النظافة الشخصية ف 

 مكان العمل

الذي يقوم  "بطل النظافة الشخصية"اختيار  •

بتشجيع ممارسات النظافة الشخصية  

 الجيدة. 

ي مكاتب العمل عىل غرار توفير التعليم •
ات ف 

 خلفيات سطح المكتب وأسطح الطاوالت. 

متابعة ممارسات تنظيف المكاتب والتشجيع   •

عىل اعتمادها ومسح األسطح بالمسحات  

 الكحولية. 

زيادة عدد مرات تنظيف الحمامات حسب  •

 االقتضاء. 

 مراعاة آداب السعال.  •

 

 دعم الموظفير  المرض  
 

تهم لعملهم  صحة الموظفير  أثناء مراقبة  • مبارسر
والتأكيد عىل أهمية الفحوصات الصحية  
والتشجيع عىل الخضوع لها إذا شعر الموظف 

 بأنه مريض. 

ي نشر المعلومات.  •
 استغالل القدرات الداخلية ف 

تقديم إجازات مرضية للحاالت الخاضعة    •
  .  للحجر الصىحي

اك الموظفير  المتمتعير   • وضع آلية تتيح إرسر
ي النظام خال

ل قضاء إجازاتهم عير باإلجازات ف 
 التحديثات الدورية. 

ي ميثاق   •
تضمير  إرشادات النظافة الشخصية ف 

 العمل. 

 تعويض مصافحة األيدي بتحية اإلسالم.  •

ي   •
تكييف سياسة اإلجازات المرضية المعتمدة ف 

مكان العمل حسب الوضعية وتخفيض ساعات 
 العمل. 

ي إمكانية تقديم الدعم ألرس الموظفير    •
النظر ف 
ي حالة

 . ف 
 



 

 العاملة ىبالغ القو إ

 تحديد قنوات وهياكل التواصل 
 

التأكد من تمتع جميع الموظفير  بإمكانية الوصول إىل كافة البالغات المتعلقة 

ي ذلك التحديثات الخاصة بالسياسات الداخلي
وس كورونا، بما ف  ة. تعيير  كادر بفير

ية كمسؤول عن  كافة البالغات ونشر المعلومات عير مصدر  تابع لدائرة الموارد البشر

ي إىل الوسيلة المختارة 
واحد. التأكد من إمكانية وصول كافة مكونات الهيكل الوظيف 

ي أماكن بارزة. استخدام قنوات متعددة  المعلومات  لمشاركة المعلومات وعرض
ف 

 لنشر المعلومات. 
 
 

ي الوقت حتقديم المعلومات الصحي
ة ف 

 المناسب 

مواكبة آخر المستجدات المقدمة من قبل  •

منظمة الصحة العالمية وحكومة السلطنة 

 ووزارة الصحة. 

إرسال المعلومات المقدمة من مصادر موثوقة  •

 فور الحصول عليها. 

 ال مجال لسياسة اإلشاعات.  •

العمل عىل تخصيص رقم خط مساعدة داخىلي  •

عدة الموظفير  عىل معالجة خاص لمسا

 استفساراتهم. 

 التثقيف 
توزي    ع األسئلة المتكررة والمفاهيم الخاطئة  •

والحقائق وأرقام خطوط المساعدة واألعراض 

ي أماكن بارزة. 
 وسبل الوقاية وعرضها ف 

ي الرعاية الطبية للتحدث مع    •
توفير أخصائ 

الموظفير  وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتبديد  

 شكوكهم.  

ق نشر المعلومات ليشمل عائالت توسيع نطا •

 .  الموظفير 



 دعم القوى العاملة
 

 

 دعم الموظفير  وأرسهم
التعاطف مع الموظفير  المرض  أو الخاضعير    •

 للحجر الصىحي عير تخفيف معايير العمل. 

تخفيف معايير العمل عير إعادة توزي    ع العمل  •

ل وتخفيض   واعتماد سياسات العمل من المي  

ن التجمعات  ساعات العمل والحد م

ها من اإلجراءات.  ة وغير  واالجتماعات الكبير

صياغة سياسات مرحلية خاصة بالفئات  •

 عرضة للخطر عىل غرار المسنير  
السكنية األكير

 والحوامل. 

ل وعدم  • تشجيع الموظفير  عىل العمل من المي  

القدوم إىل مكان العمل إال النجاز أعمال هامة 

 للغاية. 

يع الخضوع متابعة حالتهم الصحية وتشج  •

 للفحوصات الصحية عند االقتضاء. 

 توفير وسائل نقل منفصلة عند االقتضاء.  •

طالع عىل تعزيز القدرات واال 
كات    تجارب مختلف الشر

 

االطالع عىل الممارسات المعتمدة من قبل   •

ي نفس 
كات العاملة ف  كات الشر القطاع والشر

ي قطاعات أخرى للتعامل مع الوضع 
العاملة ف 

 الراهن والتواصل معهم بشأنها. 

 

 كن جزءا من الصورة األشمل
 

تدريب المديرين عىل سبل الحفاظ عىل  •

اك الموظفير    مستوى عاىلي من حيث إرسر

 والتعاطف معهم. 

رة مساعدة و  • ي المناطق المتض 
تبت 

   . قاطنيها و 



 

 
تجنب نفض أقمشة الكتان المتسخة أو  •

 االتصال المبارسر مع الجلد. 

ارتداء القفازات ذات االستخدام الواحد عند  •
تنظيف األسطح أو التعامل مع أقمشة الكتان 

 المتسخة. 

 غسل اليدين بعد نزع القفازات.  •

ي حالة ظهور أعراض عىل الشخص الخاضع   •
ف 
، سيتم إخضاع كافة األشخاص ل لحجر الصىحي

ىلي )لمدة 
يوما( ولمدة  14القريبير  منه للحجر المي  

يوما أو إىل حير  ثبوت أن نتيجة   14إضافية قدرها 
 التحليل سلبية. 

 
 
 

ي 
 اإلصحاح البيئ 

ي يتم لمسها بشكل   •
تنظيف وتطهير األسطح الت 

ي غرفة الشخص الخاضع للحجر  
متكرر ف 

الصىحي )عىل غرار إطار الشير والطاوالت 
ها( يوميا  بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم وغير

1 .٪ 

تنظيف وتطهير أسطح الحمامات يوميا  •
لية العادية أو بال مبيضات المي  

 محلول/مطهرات الفينول. 

ها من أقمشة الكتان   • تنظيف المالبس وغير
المستخدمة من قبل الشخص الخاضع للحجر  
الشخصي بشكل منفصل باستخدام المنظفات 

لية العادية.   المي  

 

 

 

 

 

توصيات لألشخاص الخاضعير  للحجر 
ىلي 
 الصحي المي  

ورة  • تعاد عن المسنير  والحوامل واألطفال  االبض 
ل الذين يعانون من اعتالل   ي المي  

والمقيمير  ف 
ك.   مشي 

ل.  •  الحد من حركته داخل المي  

/دينية تحت أي   • عدم حضور أي تجمعات اجتماعي
 ظرف كان عىل غرار حفالت الزفاف ومجالس العزاء. 

 تطبيق قواعد نظافة اليدين الصارمة.  •

ل • ية مع أفراد األرسة عىل  تجنب مشاركة األدوات المي  
 غرار أدوات تناول الطعام والمالبس والمناشف. 

ي جميع األوقات وعدم إعادة   •
ارتداء القناع الجراحي ف 
ه كل  ساعات والتخلص من   8-6استخدامه وتغيير

كل قناع عىل حدة والتعامل مع األقنعة عىل أنها 
 . ي  خطر بيولوحر

ي حالة ظهور األعراض، قم فورا بإبالغ أقرب  •
مركز ف 

 . 24441999صىحي أو باالتصال عىل الرقم 
  

  

 
 
 

تعليمات ألفراد أرس األشخاص 
ىلي 
 الخاضعير  للحجر الصحي المي  

 

ال ُيسمح بإسناد مهمة رعاية أي شخص خاضع  •
 ن قبل فرد محدد من أرسته. للحجر إىل م

 
   



 
ي الحصول عىل إرشادات: 

ي حالة إجراء مكالمة هاتفية مع مريض مشتبه به يرغب ف 
 ف 

ي توجيهه إىل المستشف  المخصص.  •
 ينبغ 

 دام وسائل النقل العام. مطالبته بعدم استخ •

 إعطائه رقم خط المساعدة الخاص بالمستشف  المخصص.  •

 

ي أن يتبع اإلرشادات  •  عىل الطاقم الطتر
ي جميع قة بنظافة اليديالمتعليتعير 

ن ف 
 األوقات. 

يتعير  عىل عضو الطاقم المعرض لالتصال المبارسر مع المريض أن يرتدي قناعا   •
ي الطبقات من نوع أن

ي جميع األوقات.  95جراحيا ثالئر
 ف 

( عن المريض.  6يتعير  الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن  •  أقدام )ذراعير 

ي الطبقات للمرض   •
  واألقارب. يتعير  تقديم قناع جراحي ثالئر

 يتعير  مطالبة المريض واألقارب بارتداء القناع فورا.  •

بالنسبة للمرض  الذين سافروا إىل الصير  أو كوريا الجنوبية أو اليابان أو إيران أو  •
إيطاليا )قد تشمل هذه القائمة دوال أخرى وفقا لتعليمات حكومة السلطنة(، 

عىل مزيد من   فيتعير  نقل كل مريض منهم إىل منطقة محددة للحصول
ي تحديد هذه المنطقة )المنعزلة عن مناطق  

التفاصيل وإجراء الفحص. ينبغ 
( عىل الفور.   رعاية المرض 

يتعير  إرسال كافة المراسالت المشتملة عىل معلومات عن المريض )االسم  •
ة/الواتساب إىل الموظف  والعمر ورم النقال والعنوان( عير الرسائل القصير

 ي    ع األوراق.   المسؤول عوضا عن توز 

يتعير  نقل المريض إىل المنشأة المخصصة من قبل الحكومة عىل مركبته  •
 الخاصة/سيارات اإلسعاف المخصصة.   

    بعد كل دوام.  مادة الهيبوكلوريتيتعير  تنظيف جميع األسطح ب •

ح طبقا إلرشادات وزارة الصحة يتعير  التخلص من األقنعة بشكل صحي •
 لطنة. الموحدة عىل مستوى كامل الس

 
 
 
 
 

 

 
 

ي القطاع الصحي  العاملير  
ف   

 



 

 خط المساعدة الخاص بمستشق  أبولو

ي حالة ظهور األعراض، يرحر االتصال فورا بقسم الطوارئ التابع لمستشف  أبولو إلجراء الفحص 
ف 

 . 95174158/ 2478766عىل الرقم  
 
 

 
 
 

 سالمتكم مسؤوليتنا   #

 يضمن مستشق  أبولو سالمتكم


