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 وجميع العاملين بالمستشفيات دليل الممارسين الصحيين

 العائدين من المناطق الموبوءة

 

بناءا على  الدول التي تمت زيارتها   والعاملين بالمستشفى الصحيين ممارسين يتم تقييم ال

. وبناء على طبيعة العمل   

 

القادمين من المناطق الموبوءة في )كوريا  والعاملين بالمستشفى  ين الصحي  ينالممارس -1

  بغض النظر عن طبيعة عملهم   جميع مناطق ايران( - الصين-اليابان   -ايطاليا- الجنوبية 

 يتم التعامل معهم على النحو التالي: 

 

 

o      ليس  المنخنقق المبوبه  ي  ذخ   الخ   يتم تطبيق الحجر على أي شخخخخائ عخن خ  

 يتم أيضخن أل    يب ن المنضخيم  14ل يه أعراض تنفسخيه  لم يتلخب وحنلم  دة خ ل   ا   

 ز)حسب دليب الحجر(عينم له

 

o على الفب  إلى المسخخخخت خخخخفى     ل يهن أعراض تنفسخخخخيم أ  حرا خيتم إحنلم الحنالت الت

المالخخخخئ للت خن خب  ا ذخ   الحخنالت  ا إو ا إدا خ اللخخخخحخم ال خن خم ي  المنط خم   

 ز م.المحنيظم التانذ اإلجراهات ال 
 

 المننقق المبوبهخ:

 منطقة ووهانالصين:  ▪

 جميع المناطق.- إيطاليا ▪

  ( Gyeong-bukجيونج بوك )(  ,    Daeguداييغو) المناطق التالية:  -وريا الجنوبية ك ▪

  جميع المناطق -يرانإ ▪

 (Hokkaidoمنطقة هوكايدو)اليابان :  ▪

بادن -(North Rhine-westphaliaويستفاليا)-المناطق التاليه: شمال الراينألمانيا:  ▪

 (Bavariaبافاريا) -( Baden-Württembergفورتمبرغ)

  فرنسا: المناطق التالية: ▪

  Oise (Hauts-de-France) أوت دو فرانس

  Great East)) غراند ايست 

 Bourgogne-Franche-Comté)فرانش كومته ) -بورغوني

 (,Basque Country( , باسكو ) Madrid:مدريد )أسبانيا المناطق التالية  ▪

 (Cataloniaكتالونيا)  (, La Riojaال ريوخا) 
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 -مصير )الدول  القادمين من بقية  العاملين بالمسيتشيفيات  جميع  الممارسيين الصيحيين و -2
 دول اإلتحاد األوروبي-بريطانيا -اأمريك-اندونيسييا-سينغافورة  -اليمن-العراق-سيوريا    -لبنان

التشيك,الدن ,السويد,النرويج,هولندا,النمسا,البرتغال,بلجيكا,)أسبانيا,فرنسا,ألمانيا,سويسرا 
 -انيا أسييييب)  في الدول التالية  المناطقبقية  و  ا(  (مارك,اليونان,وبقية دول اإلتحاد األوروبي

 على النحو التالي:ن( االياب –الصين -كوريا الجنوبية 
 
 
 

 :لحيي   ال ن لي  ونلمست فينت ال ي  ل يهم أعراض الممن سي  ال  -أ 

 
يتم التتعاامام مع م ى ا ان م الااالت مهااااتباه ب اا اليات يتم إالاالت م ى ا الفور إلا 

المسااتهاافا الملصااا ل تعامم مع هاال العاالت مع إبرغ إدارة الصااعة العامة في 

 .المنطقة / المعافظة التلاذ اإلجراءات الرزمة
 
 
 
 
 
 ل ي  ليس ل يهم أعراض تنفسيم  ال ن لي  ونلمست فينت اا لممن سي  اللحي ا -ب 

 

يوماا لمتاابعاة ر ور  14يتم ىزل م في مناازل م مع التوالااااام اليومي هااتفياا لمادة  ➢

 األىراض 
 باإلضافة إلا تقييم الملاطرى ا السب طبيعة ىم  م : ➢

 

 ال ي  ي ملبن ي  األ نة  التنليم:حيث يتم ال  عيننت للمن سي  اللحي  

 البااطناه والجراالاة العنااياة المركزة-ل كباار البااطناة والجراالاة العنااياة المركزال •

مراكز   -الطوارئ-أقسااا  االورا   -  مراكز الغساايم - العم ياتأقسااا   -ل صااغار
 الق ب 

( 13فترة العزل )اليو  في ن ااايااة  COVID PCRيجرى ل م فعا ال  •

 ويمَكن من العمم إذا ىاد الفعا س بي.

بقية الممارسين الصعيين في األقسا  األخرى يعودون إلا أىمال م بن اية فترة  •

 المراقبة.
 

 


