
 

 

 منافذ المملكة العربية السعودية  للعاملين فيالعدوى التنفسية  الدليل اإلرشادي للوقاية من
 

 ..يدـتمه ❖

وسط التنفسية والتي ظهرت في الجزيرة ورونا المسبب لمتالزمة الشرق األنفلونزا وفيروس كتتشارك العدوى التنفسية كاإل 

نتقال في طريقة اإل ي جمهورية الصين الشعبيةف الذي ظهر   nCoV-2019 مستجدرونا الوفيروس كو العربية عام 

 . تقليل خطر اإلصابة بهذه األمراض تساهم التدابير الوقائية التالية في ، كماووسائل الوقاية

 

 : من هذا الدليل الفئة المستهدفة ❖

والخدمات األرضية وشركات والشركات المشغلة لوسائل النقل المنافذ كموظفي الجوازات والجمارك جميع العاملين في 

 . و الشحنات المستوردة من الخارجأمتعتهم أو أيستلزم عملهم التعامل المباشر مع المسافرين الذين   وغيرهمالشحن 

 

 :ةينصح بإتباعها في منافذ المملكاإلجراءات الوقائية التي  ❖

 : توعية العاملين كافة بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية الالزم اتباعها عن طريق مايلي -1

د على المصادر الرسمية  عتماهمية اإلأنشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي لجهات العمل مع   -

 . (مراض ومكافحتهاوزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من األ)للمعلومة 

لحث المسافرين  في المنفذومناطق التجمع  عالننشر وسائط التوعية كالملصقات والمقاطع التوعوية بوسائل اإل -

  . األيدي واتباع آداب السعال والعطاسوتطهير  والعاملين على غسل 

و الشؤون الصحية  أ الصحية بالمنافذالدورات التدريبية التي يقدمها مختصين من مراكز المراقبة عقد الندوات و -

 المحافظة/ بالمنطقة

 : طريقة التعامل مع الركاب والمسافرين في المنافذ الجوية والبرية والبحريةتوعية العاملين ب -

o الخارجمسافرين القادميين من لل الشخصيعند الحاجة للتفتيش و خاصتجنب التالمس المباشر مع األش 

مع غراضهم الشخصية أو ألمن تتضمن مهامهم مالمسة المسافرين  كمام تنفسي عادي ءتداإرينصح ب

 . نتهاء المهمةإاأليدي فور أو تطهير الحرص على غسل  

o  الكمامزالة القفاز وإلكحولي بعد ا ل  ج  و تطهيرها بالأغسل اليدين . 

o   في حال تم التواصل مع المسافرين بشكل مباشر كالحديث   رطباستخدام الكمام وتبديله إذا أصبح مبتل أو

 . دون وجود حائل

o  وبات  أثناء العمل . تجنب تناول األطعمة والمشر

الحماية الشخصية عند التعامل و والبرية والبحرية مل مع الشحنات في المنافذ الجويةطريقة التعاتوعية العاملين ب -

 :ترتكز علىحيث مع الشحنات بمختلف أنواعها 

o  ثناء التعامل معهاألبس القفازات. 

o ثناء لبس القفازاتأجنب لمس الفم والعين ت . 

o ر بدون ماءل المطه  الج   خدامو استأت بالماء والصابون العادي غسل األيدي بعد خلع القفازا. 

o  واستخدام ، و بودرة قابلة للتطايرأو مواد طيارة أنها تحتوي سوائل أتجنب فتح الشحنات التي يشك

 . وسائل أخرى لفحصها

 :والميتة غذية والحيوانات الحيةطريقة التعامل مع المواد الزراعية واألالعاملين بتوعية  -

o ختصين من وزارة البيئة حالة ذلك إلى المإو مع الحيوانات الحية و الميتة تجنب التعامل المباشر

 . ختصاص واللوائح المنظمة لدخول مثل هذه الموادئة الغذاء والدواء حسب اإلو هيأوالزراعة 

 

 

 



 

 : األيدي والصابون في كافة مناطق المنفذ طهراتوفير مت -2

والتأكد من توفر صابون األيدي في دورات المياه في مناطق المسافرين والمناطق  مطهرات األيدييتم توزيع  -

 .الخاصة بالعاملين بالمنفذ تحت إشراف مركز المراقبة الصحية بالمنفذ

 

 : الصحةمعتمدة من وزارة  طهراتسطح بشكل روتيني بماألطهير ت -3

ماكن التي يكثر مع التركيز على األ التي يرتادها المسافرون ماكن العامة ودورات المياهاأل طهيرالحرص على ت -

 . بشكل دوري وخالفه المصاعد  مفاتيحوطاوالت الطعام ومساند المقاعد وواب باألحتمالية التالمس فيها كمقابض إ

 

 : تدريب العاملين -4

القفاز الواقي  )دوات الوقايـة الشـخصية أخدمـات المختلفـة علـى اسـتخدام دريـب العامليـن بالجهـات المقدمـة للت -

 . بشكل مباشرألشـخاص الذيـن يتواصلـون مـع الـركاب المسـافرين اخاصـة  (والكمامة الطبية
 . وضـاع الصحيـةألا منافــذ لمواكبتهــم للمســتجدات فيمــا يخــصالللعامليــن بالتعليــم المســتمر  -
والمعـدات   األدواتتدريـب العامليـن علـى اجـراءات تطهيـر وسـائل نقـل المرضـى المشـتبه فيهـم وتطهيـر  -

 . المشـتبهة فـي المطـارات التوأماكـن تواجـد الحـا

 ذائية والزراعية والحيوانيةتعامل اآلمن مع المواد الغال-

ء والدواء  غذا من وزارة الزراعة أو هيئة ال  واحالة ذلك اىل المختصيي     التعامل مع الحيوانات الحية والميتة  تجنب   -
ي المنفذ. حسب اإلختصاص واللوائح المنظمة ل

 ذلك ف 
 

 
 
 

اإلتصال  وأ الشعور بأي أعراض ينصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة الطبية وتقديم العالجنتمنى لكم السالمة وفي حال 

 لمزيد من اإلرشادات على 

 

 

 

 

 
 


