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 التعامل مع القادمين من خارج المملكة   دليل                         

 

 يوم من تاريخ الدخول وليس لديه أعراض ١٤لمن تواجد خارج المملكة العربية السعودية خالل  الحجر الصحي

لدية أعراضيوم من تاريخ الدخول و  ١٤لمن تواجد خارج المملكة العربية السعودية خالل  طبي العزل ال " 

 

 لطبيالعزل ا الحجر الصحي

 الحجر الصحي : 

يعتبر الحجر الصحي إجراًء احترازياً لألشخاص القادمين من خارج المملكة  

أعراض و ال ينطبق عليهم  يوما من تاريخ الدخول، وال يكون لديهم  ١٤خالل 

 صه. تعريف االشتباه في وقت تطبيقه. ويكون الحجر الصحي في منشأة مخص

في بعض الحاالت يكون الحجر الصحي في المنزل )بناء على تقييم المخاطر وما يتم  

   إقراره من الجهات العليا(

 تتلخص خطوات الحجر الصحي في النقاط التالية:  

يتم أخذ عينات حال وصول األشخاص إلى الحجر، وفي حال ظهور  .1
 . لتقييم حالته العينة األولى إيجابية يحال الشخص إلي المستشفى

يوما   ١٤في حال ظهرت العينة سلبية يتم استكمال الحجر لمدة  .2
 التقييم اليومي للحالة )تحتسب منذ وقت دخوله إلى الحجر( مع 

يتم  إعادة العينة مرة واحدة في اليوم الثالث عشر، ويتم التعامل مع  .3
 الحاالت حسب وجود األعراض ونتيجة العينة كالتالي:  

في حال عدم وجود أعراض وظهرت العينة إيجابية يتم نقل   •
 الحالة إلى العزل الطبي في منشأة مخصصة. 

في حال ظهور أعراض وظهرت العينة إيجابية يتم نقل   •
  العزل الطبيالمستشفى ليتم تقييم حالته ويكمل الحالة إلى 

حسب حالته   في منشأة مخصصة إما في المستشفى أو
 الصحية. 

في حال ظهور األعراض في أي يوم خالل مدة الحجر يتم نقل الحالة  

 إلى المستشفى لتقييم حالته 

 العزل الطبي : 

يفرض العزل الطبي على األشخاص الذين تواجدوا خارج المملكة العربية 

يوماً من تاريخ الدخول، وظهرت عليهم أعراض وفق  ١٤السعودية خالل 

، حيث يتم توجيه هذه الحاالت إلى  ١٩-تعريف حاالت االشتباه بكوفيد

 منشأة صحية للتقييم وتؤخذ منه عينة للفحص المخبري.  

 ن قبل الكادر الطبي كالتالي:  تقييم الحالة ميتم 

في حال كان الوضع الصحي للحالة يستدعي البقاء في   .1

 المستشفى يتم تطبيق العزل الطبي في المستشفى. 

في حال كان الوضع الصحي للحالة مستقر والحالة ال تستوجب   .2
التنويم يتم تطبيق العزل الطبي في منشأة متخصصة )أو حسب  

م(، ويتم التنسيق مع الصحة ما يقرره مركز القيادة والتحك 
 العامة في المنطقة الستكمال اإلجراءات. 

وظهرت نتيجة  إيجابيةفي حال كانت الحالة مخالطة لحالة   .3
الفحص إيجابية يتم تطبيق العزل الطبي في منشأة متخصصة 
)أو حسب ما يقرره مركز القيادة والتحكم(، ويتم التنسيق مع  

 الستكمال اإلجراءات. الصحة العامة في المنطقة 

 :  إنهاء العزل الطبي 

  72يتم إعادة العينة كل الحالة المؤكدة  بدون أعراض:  •
تنتهى فترة العزل الطبي إذا ظهرت ساعة بعد التأكيد و 

ثم يكمل فترة العزل منزليا    (عينيتين سلبيتيننتيجة العينة )
 يوما.  14إجمالي 

يتم إعادة العينة بنهاية   الحالة المؤكدة ولديها أعراض: •
تنتهى   ساعة إذا كانت إيجابية 72كل ,ثم تعاد  األعراض

ساعة  ٤٨ة فترة العزل إذا كان خالياً من األعراض لمد
  24بينهم  (عينيتين)إلى فحص مخبري سلبي باإلضافة 

ويخرج المريض من المستشفى إذا لم يوجد داعي  ساعة 
يوما    14  إجمالي  ويكمل فترة العزل منزليا    طبي اخر لبقائه

 انظر أدناه( )
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 إنهاء العزل للحاالت المؤكدة

 


