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 تمهيد 

حرصًا من القيادة على سالمة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد،  

ومتابعة شؤونهم وعائالتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الف يروس في  مختل ف  بلدان العالم،  

والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سالم تهم حتى عودتهم ألرض الوطن سالمين .   عمل  

المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها على إعداد هذا الدليل اإلرشادي الخاص بإجالء  

 .المواطنين من الخارج  ل وضع   استراتيجية  إجالء   ال مواطنين الراغبين بالعودة من الخارج . 

 

 الغرض من هذا الدليل: 

 : ( 19-)كوفيد مرض    انتشار يساعد هذا الدليل في الحد من  

أثناء  و توفير الحماية لألشخاص الذين يتم إجالءهم من خارج المملكة قبل صعود الطائرة   •

 الرحلة وعند الوصول 

 حماية أفراد الطائرة   •

  

  الفئة المستهدفة من هذا الدليل: 

بالمنافذ مراكز المراقبة الوبائية    - الطيران المدني     

 

 : 19-وجود حالة كوفيد شتباه  ا أو  كتشاف  ا األماكن المحتمل  

 قبل صعود الطائرة.  •

 قبل أو أثناء وصولها.   ، على متن الطائرة  •

 داخل صاالت القدوم.  •
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       اإلجراءات المقترحة قبل صعود الطائرة  :  
 

 . لتزام بتطبيق ممارسات مكافحة العدوى على جميع الرحالت المخصصة لإلجالء اال  ▪

 معدات الحماية الشخصية داخل الطائرة. توفير جميع   ▪

ا لتقليل عدد األشخاص الذين يتعرضون  % من الطائرة شاغرً 30% إلى  25يوصى بأن يكون   ▪

 بإصابتهم بأعراض تنفسية أثناء الرحلة.   ه ذين يشتب مباشرة للمسافرين ال 

 

 تقييم الركاب قبل الصعود للطائرة: 

 .أعراض تنفسية قبل صعود الطائرة أي  وجود  السؤال عن  قياس درجة الحرارة و 

 .يمّكن من السفر جراءات إضافية و لعمل إ أعراض تنفسية، فال حاجة    أو من ليس لديه حرارة   ❖

فيضع الكمام التنفسي ويسمح له  بسيطة  ي أعراض تنفسية  أ و  أ من كان لديه حرارة   ❖

 .بالسفر كانت حالته الطبية العامة تسمح  ذا  إ بصعود الطائرة  

 ال يسمح له بصعود الطائرة. ،  من لدية أعراض تنفسية حادة  ❖

 

 اإلجراءات المقترحة أثناء الرحلة:         
في مقعد محدد مع ترك مقعدين شاغرين في كل اتجاه  المسافر الذي لدية أعراض    يجلس  ▪

 .حول مقعده 

، مرحاض خاص  الذي تظهر عليه أعراض أثناء الرحلة  صابته إ ن يخصص للمسافر المشبته أ يفضل  ▪

 به ويكون قريب من مقعده. 

 . تعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المسافرين المرضى إن أمكن  ▪

 . الركاب الذين ليس لديهم أعراض يخصص بين كل راكب وآخر مقعد فارغ  ▪

 ينصح المسافرين بإستخدام آداب العطاس والسعال.  ▪

 .للمسافرين جل كحولي لتطهير األيدي اثناء الرحلة يوفر   ▪

 تشجيع المسافرين على اإلبالغ الذاتي عن أي أعراض إذا شعروا بالمرض.  ▪

 مهم عند الوصول للمملكة. التنسيق لتقي  ▪

يجب استخدام نموذج تحديد موقع الراكب في حالة اكتشاف مسافر مريض على متن طائرة.   ▪

المحتمل مخالطتهم ويمكن استخدامه للمتابعة  يفيد هذا النموذج في جمع معلومات للركاب  

 إذا لزم األمر. 

فراد الطاقم القائمين بمساعدة الراكب المريض معدات الحماية الشخصية  أ يجب ان يستخدم   ▪

جراءات التنظيف  إ لى  إ ضافة  بهم باإل  ه للتعامل مع المسافرين المشتب   ( PPE)   ة المناسب 

 بالطائرة حسب الحاجة. 
 

 يجب عىل طاقم الطائرة اتباع اإلجراءات التشغيلية الموىص بها من قبل االتحاد الدولي للنقل الجوي ▪
(IATA)   ن طائرة بالتعامل مع حاالتفيما يتعلق  .األمراض المعدية المشتبه بها عىل مت 
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 اإلجراءات المقترحة عند وصول الطائرة :      

 

 يتم إنهاء إجراءات الجوازات داخل الطائرة  للعائدين بتنسيق من الجوازات. -1

 

 يتم تقييم العائدين من قبل الفريق الطبي داخل الطائرة بتنسيق من هيئة الطيران المدني.  -2

 

 :  فرز المسافرين القادمين وفقا للتالييتم  -3

 

ضيق بالتنفس( أو اتصل بحالة  ،سعال،  شخص لدية أعراض تنفسية )حمى: بها ه حالة مشتب-أ

 الماضية يوماً  14مؤكدة خالل 

 الماضية يوماً  14شخص ليس لديه أعراض تنفسيه ولم يتصل بحالة مؤكدة خالل ال  -ب       

 

 . الطائرة قبل النزولقائد شتباة داخل الطائرة يتم اإلبالغ عنها من خالل اعند وجود حالة  -4

 

للتعامل مع  )حسب التعريف أعاله( على الفور إلى المستشفى المخصص إحالة المشتبه بهم  -5

 .هذه الحاالت مع إبالغ إدارة الصحة العامة في المنطقة / المحافظة التخاذ اإلجراءات الالزمة

 

بعد أخذ العينات   الحجر الصحي  يتم عزلهم في ،األشخاص الذين ليس لديهم أعراض تنفسية -6

 حي. ا لمتابعة ظهور األعراض ويتم التعامل معهم وفقا لدليل الحجر الصيوًم  14لمدة 

 

والمقاعد المجاورة والمرحاض أماكن تواجد المصاب في الطائرة وتعقيم  تنظيف وتطهير -7

من قبل عمال   (المنتجات عالية الجودة المتوافقة مع مصنع الطائرات)ات معتمدة بمطهر

  استخدام ويجب على موظفي النظافة إن أمكن  النظافة تحت إشراف فريق مكافحة العدوى

 .وسائل الحماية الشخصية

يسمح للطاقم بالعودة للعمل إال بعد التأكد من وزارة الصحة وإدارات الصحة العامة من  ال -8

 .سلبية الحالة

به أو طاقم الطائرة كحاالت مخالطة  ه سيتم التعامل مع الركاب القريبين من الشخص المشتب  -9

بها على  ه على تأكيد تشخيص الحالة المشتب مباشرة وغير مباشرة ) أخذ العينات أو الحجر( بناءً 

  . مؤكدة 19-كوفيدأنها حالة 
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 : والقطاعات في عمليات اإلجالء   الجهات   دور        

 

 السفارة في الدول األخرى :  

. االبالغ عن رحالت وموعد وصول طائرات القادمين وتبليغ وزارة الداخلية ووزارة الصحة   

  

 الطيران المدني: 

توفير السبل لوصول الفريق الطبي الى الطائرة .    

  

 الجوازات  

 التنسيق حيال إنهاء االجراءات بدون النزول من الطائرة  للقادمين.  •

  مراكز المراقبة في المنافذ بوصول المسافرين التخاذ االجراءات الصحية الالزمة إبالغ   •

 

 وزارة الصحة: 

 توفير وتجهيز مكان الحجر الصحي ومتابعة نتائج الفحوصات  •

 العزل الطبي.   - التواصل اليومي و متابعة الحاالت في  الحجر الصحي   •

 

 إجراءات عامة للمنافذ:      

 االحتياطات التالمسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة )مشتبهة( يجب تطبيق   .1

تم اختباره بشكل مناسب عند أخذ   95Nينبغي مراعاة احتياطات إضافية تشمل ارتداء قناع  .2

 ، وحماية العينين )نظارات واقية أو درع الوجه(، وقفازات ومريلة غير منفذة للسوائل. العينة 

ئل المطلوبة لتبادل المعلومات بين مشغلي وسائل النقل ومراكز  التأكد من اإلجراءات والوسا  .3

المراقبة الصحية بالمنافذ، وبين مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ وبرنامج اللوائح الصحية الدولية  

 بالوزارة، وذلك فيما يتعلق بحاالت االشتباه بين المسافرين. 

لى المنشآت الصحية المخصصه إلستقابل  التأكد من التنسيق القائم لنقل الحاالت المشتبهة إ  .4

 الحاالت  للتقييم والتشخيص وتقديم العالج. 

الـتأكد من خطة طوارئ الصحة العامة بالمنفذ يمكن من خاللها التعامل مع الحاالت التي يشتبه   .5

 إصابتها بفيروس الكورونا الجديد. 

وتعقيم المواقع واألدوات التي يتوقع  اإلجراءات والتجهيزات الالزمة لتطهير التأكد من توفر  .6

 من قبل الحاالت المشتبهة بين المسافرين.    COVID-19تعرضها للتلوث بفيروس 

 

 ستخدام الكمام التنفسي: ا ينصح ب 

 بإصابتهم داخل الطائرة.   ه لألشخاص المشتب  -1

إصابتهم )عند عدم مقدرتهم على لبس الكمام    ه لركاب الجالسين بالقرب من المسافرين المشتب ا  -2

 التنفسي ألي سبب( 

 . أفراد طاقم االطائرة الذين على مخالطة مباشرة لألشخاص المشتبة بهم  -3


