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هذا المستند هو النسخة العربية المبنية على التحديث األول لإلصدار الثاني لدليل التعامل مع عدوى 

عن المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها. وقد  2020الفيروسية الصادر في مارس  19-كوفيد

والمركز الوطني   المؤسسيتم إعداد هذه النسخة بالتنسيق بين الوكالة المساعدة للتخطيط والتميز 

 للوقاية من األمراض ومكافحتها تحت إشراف مركز القيادة والتحكم.  

هذه الوثيقة مملوكة لوزارة الصحة السعودية وتحتفظ الوزارة بحقوق الطبع والحقوق الفكرية، وترحب  

ذونات أخذ األالوزارة باستقبال طلبات إعادة الطباعة أو ترجمة هذا المستند بشكل كامل او جزئي بعد 

وزارة الصحية السعودية عبر   - للتواصل واالستفسارات، يرجى التواصل مع مركز القيادة والتحكم الالزمة.

 ccc@moh.gov.sa البريد االلكتروني: 

 

 

 

لوطني للوقاية  الفيروسية، فالمركز ا 19-نظًرا لمحدودية المعلومات المتوافرة عن عدوى كوفيد

مدة للتعامل مع حاالت عدوى  من األمراض ومكافحتها يوصي بااللتزام باألدلة واألدوات المعت

من تحديث لألدلة  (. باإلضافة إلى ما يصدر    هنا، لالطالع )  (MERS)متالزمة الشرق األوسط التنفسية  

 الفيروسية.   19-لتعامل مع عدوى كوفيدالخاصة با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccc@moh.gov.sa
https://www.moh.gov.sa/ccc/healthp/regulations/Pages/default.aspx
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  :التمهيد .1
كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات التاجية )الخازوقية( التي يعتبر الحمض النووي  إن فيروسات 

 الحيوانية األمراض من عددة، وتسبب هذه الفيروسات جينية األساسيهو القاعدة ال (RNA)الريبوزي 

اعتالالت تتراوح في شدتها بين نزلة البرد العادية وبين المتالزمة  مسببة البشر ىلإ تنتقل قد التي

التنفسية الحادة الوخيمة. وقد تم الكشف عن ساللة جديدة من الفيروس التاجي نتيجة ظهور إصابات  

ي مدينة ووهان بإقليم هوبي بجمهورية الصين الشعبية وذلك في شهر ديسمبر من  عدوى تنفسية ف

ونظًرا للتشابه بين األعراض الحالية    (ICTV)ت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات  . وقد قام2019  العام

وأعراض المتالزمة التنفسية الحادة فقد تم االتفاق على تسمية الفيروس المستجد بالجيل الثاني  

تجد ينتمي  ، حيث أن الفيروس المس SARS-CoV-2يروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادةلف

ساللة متحورة من صنف فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة. وحسب منظمة  إلى 

يل  الصحة العالمية فقد تم اإلجماع على تسمية االلتهاب التنفسي الناتج عن العدوى الفيروسية بالج

ذ  تاح الفيروس من. وقد اج19-الثاني من فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة بكوفيد

دولة، وحسب منظمة الصحة العالمية فقد بلغ   162أكثر من  2019ظهوره في ديسمبر من العام 

. 2020مارس  31حالة حول العالم حسب آخر تحديث في  860,000إجمالي اإلصابات عالمًيا أكثر من 

حصاءات دية بتحديث اإلويقوم المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها بالمملكة العربية السعو

 (. هنا ذات العالقة يومًيا على الصعيدين العالمي والمحلي، لالطالع )

  

الصينية تشكل أول حالة إصابة عنقودية وهي   إن حاالت اإلصابة األولية التي تم تشخيصها في ووهان

دينة التي ظهر فيها الفيروس ألول مرة، وق السمك في المشكل وثيق بالعمل أو زيارة لسمرتبطة ب

ويرجع تحليل السلسلة الجينية وجود عائل حيواني حاضن للفيروس يشكل الوسيط لنقله إلى اإلنسان، 

وسيط وال يشترط في انتقال العدوى مخالطة الحيوان  ولم تحدد البحوث ماهية الحيوان الحاضن ال

أو إفرازاته. إن دراسة البيانات المتوافرة والتي  فضالت الحيوان  بشكل مباشر إذ يكفي التعرض إلى

نشرتها الصين تشير إلى تصاعد وتيرة العدوى المجتمعية في الصين ونظًرا للمخالطة المستمرة فقد 

الصحيين. وتشير الفحوص السريرية أن معظم المصابين يعانون من  ظهرت عدة حاالت بين الممارسين 

وارتفاع في درجة الحرارة غير أن غالب المصابين يعانون من  ال وضيق النفس( أعراض تنفسية )السع

أعراض طفيفة أو ال تظهر عليهم أعراض بالكلية.  نظًرا لمحدودية المعلومات المتوافرة فالوقت مازال 

ور الكامل عن سلوك الفيروس وطرق انتقال العدوى. ومازالت الحاجة ماسة لمزيد من  مبكًرا لبناء التص

 للتعرف عن الفيروس بشكل أدق.   لدراسات والبحوثا

  

 

 

 

 

 

https://covid19.cdc.gov.sa/
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  األهداف: .2
 تستند هذه الوثيقة إلى أحدث البراهين واألدلة العلمية، وتهدف إلى: 

 منشآت الصحية أو الحاالت المجتمعية.في ال  19-التعريف بآلية رصد حاالت اإلصابة بعدوى كوفيد ❖

أو الجماعية )العدوى العنقودية( بعدوى  دية الفرتعزيز القدرة على تشخيص حاالت اإلصابة  ❖

 .19-كوفيد

 .19-تحديد السمات السريرية والوبائية لإلصابة بعدوى كوفيد ❖

-عدوى كوفيدالتعريف بالممارسات الضرورية للوقاية من العدوى ومكافحتها عند مباشرة حاالت   ❖

 المؤكدة والمشتبهة.   19

 .19-دوى كوفيدت عحاال معايرة الممارسة الطبية فيما يخص معالجة ❖

 التعريف بالموارد والمعايير الخاصة بجمع العينات ألغراض االختبارات المعملية. ❖

 وفاعلية البرامج الوقائية ذات العالقة.  19-مراقبة جودة الرصد لحاالت عدوى كوفيد ❖

 

  دمة ألغراض الرصد والتقصي:ت المستخالتعريفا .3

 :19-الة االشتباه بعدوى كوفيدح ❖

 العوامل الوبائية   ريرية األعراض الس 

ظهور أعراض المرض التنفسي الحاد  •

 المفاجئويشمل ذلك الحدوث 

 لعرض واحد على األقل: 

ارتفاع درجة الحرارة سواء  ▪

وقت االشتباه أو وجود  

الرتفاع درجة تاريخ مرضي 

 قبل فترة قريبة.  الحرارة

 السعال.  ▪

 ضيق النفس ▪

 

إضافة إلى االرتباط مع أحد العوامل  •

يوم قبل ظهور  14ئية خالل الوبا

 ض: ااألعر

 

العربية   السفر إلى خارج المملكة •

 . السعودية

 أو

السفر إلى أحد المناطق الموبوءة أو التي   •

 . 1المملكةتتزايد فيها حاالت اإلصابة داخل 

 أو

 .19-بة مؤكدة بكوفيدمخالطة حالة إصا •

 أو

مباشرة تقديم الرعاية الصحية لحاالت  •

كدة أو زيارة مريض المؤ 19-عدوى كوفيد

-منوم تم تأكيد تشخيصه بعدوى كوفيد

19 

ظهور أعراض المرض التنفسي الحاد  •

على مريض بالغ مما يوجب التنويم 

في وحدة العناية المركزة وقد تم 

شخيص بناء على األعراض الت

ات السريرية أو حسب والعالم

 ال يوجد •
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ألشعة بمتالزمة الضائقة التصوير با

ى تسجيل التنفسية الحادة إضافة إل

-CURBنقاط فأكثر على مقياس  3

لتحديد شدة االلتهاب الرئوي   652

 إضافة إلى: 

سلبية نتيجة االختبار   ▪

بعدوى فيروس االنفلونزا 

أو عدوى فيروس كورونا 

المسبب لمتالزمة الشرق 

 ية.  األوسط التنفس

عدم تحسن األعراض  ▪

السريرية رغم عدم وجود 

 أسباب أو أمراض أخرى

 وزارة الداخلية(تعلن عنه السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية )وزارة الصحة أو  ما حسب .1

 :  : يتم احتساب نقطة لكل من العالمات التاليةCURB-65مقياس  .2

لق بالتشوش ذي العالقة باألشخاص أو الوقت فاءة العقلية فيما يتعنقاط على مقياس الك 8 )تحقيقالتشوش  .2.1

 أو المكان(. 

 ملحم/ دسل.  20وريا النيروجين في الدم أكثر من ل يمعد .2.2

 نفس/ دقيقة  30 <معدل تنفس  .2.3

 .   60وضغط الدم االنبساطي أقل من  90االنقباضي أقل من   ضغط الدم  .2.4

 سنة.  65 <العمر  .2.5

 19-ت االشتباه باإلصابة بعدوى كوفيدصحيين المباشرين لحااليجب على الممارسين المالحظة: 

 غير اعتيادية على المرضى الذين يعانون من نقص المناعة.   باحتمالية ظهور أعراض

 

 :  19-بعدوى كوفيدالحالة المؤكدة المصابة    ❖

حسب   بأنها حالة االشتباه في اإلصابة بالعدوى  19-عدوى كوفيدالحالة المؤكدة المصابة بُتعرف   

 . 19-يدالعينة لإلصابة بعدوى كوف( التي ثبتت إيجابية نتيجة اختبار 3,1الموضح في )

 يندرج تحت مصطلح "المخالطة اللصيقة" الحاالت التالية:  -

في المنشآت الصحية إما نتيجة لتقديم الرعاية الصحية  19-التعرض لحاالت عدوى كوفيد .1

ارس صحي يقدم الرعاية الصحية المباشرة  للمريض المصاب بشكل مباشر، أو العمل مع مم

رعاية الصحية لمرضى عدوى ة تقدم الللمريض، أو زيارة مريض مقيم في منشأة صحي

 . 19-أو التواجد في محيط حالة إصابة مؤكدة بعدوى كوفيد 19-كوفيد

 .19-مشاركة مكان العمل أو الدراسة مع حالة إصابة مؤكدة بعدوى كوفيد .2

 .19-عدوى كوفيدع حالة إصابة مؤكدة بمشاركة وسيلة السفر م .3

 . 19-وفيدمشاركة المسكن مع حالة إصابة مؤكدة بعدوى ك .4
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  الوقاية من العدوى ومكافحتها: .4
مبادئ الوقاية واستراتيجيات مكافحة العدوى عند تقديم الرعاية الصحية لحاالت االشتباه باإلصابة  

 :19-بعدوى كوفيد

 .مصدر العدوىالقدرة على التعرف المبكر وتحديد  •

 تعزيز قدرة الممارسين الصحيين على تحديد الحاالت المشتبهة.  •
   (.4حاالت العدوى التنفسية )ملحق رقم فرز تفعيل  •

توزيع ملصقات تعريفية بأعراض العدوى التنفسية لتعزيز الوعي المعرفي لدى الممارسين  •
 الصحيين. 

ت السعال والعطاس( أحد أهم المعايير  عزيز تطبيق معايير الوقاية من العدوى التنفسية )اتيكي  •
 الوقائية. 

يتم عزل المريض في غرفة منفصلة، ويلتزم الممارسون  19-عند االشتباه في حالة عدوى كوفيد •
الصحيون المباشرون للحالة باتخاذ كافة االحتياطات الالزمة للوقاية من العدوى التنفسية المنقولة 

 طة اللصيقة.  بالرذاذ/القطيرات والمالمسة أو المخال
 

 ضى: تطبيق االحتياطات المعيارية عند تقديم الرعاية الصحية لكافة المر 4.1

 تشمل االحتياطات المعيارية )األساسية( التالي:  ❖

 االلتزام باستخدام أدوات الحماية الشخصية وبتنظيف األيدي بالطريقة الصحيحة.  •

 االلتزام بتنظيف األيدي بعد مالمسة اإلفرازات التنفسية. •

 وانتظام سالسل اإلمداد مما يضمن توفر أدوات الحماية الشخصية.  دةجو •

ر وتعزيز السلوك اإليجابي وااللتزام بمعايير الوقاية من  يبية بشكل مستمعقد برامج تدر  •

 العدوى ومكافحتها. 

مراقبة جودة أداء أقسام صحة البيئة بالمنشأة الصحية من خالل التقييم المستمر لعمليات  •

األسطح عقيم والتطهير ومدى دوريتها. وفي األحوال العادية ُيكتفى بتنظيف التنظيف والت

 ثم تطهيرها بالمواد االعتيادية )مثل محلول هيبوكلوريت الصوديوم(.  والمنظفات ومن  بالماء  

مراقبة نظافة أقسام الغسيل، وخدمات الطعام، وأدوات الطعام والنفايات الطبية حسب  •

 مدة.السياسات واإلجراءات المعت

ة ات الحادة وآلياإلصابة باألدواعتماد السياسات واإلجراءات الالزمة للحماية من وخز اإلبر و •

 التعامل مع الحالة في حال حدوثها.

 مراقبة معايير الوقاية من العدوى التنفسية وذلك من خالل:  ❖

كان  يتم توجيه المريض إلى ارتداء الكمامة في حال 19-في حالة االشتباه بعدوى كوفيد •

 المريض قادًرا على التنفس الطوعي. 

فم عند السعال أو العطاس وذلك باستخدام توجيه المريض إلى ضرورة تغطية األنف وال •

 السعال والعطاس(. آداب مراعاة )المناديل أو ثني المرفق 
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فية يراعى تطبيق احتياطات إضا  19-عند تقديم الرعاية الصحية لحاالت االشتباه باإلصابة بعدوى كوفيد 4.2

و العدوى لطة اللصيقة أللوقاية من العدوى المنتقلة عبر الرذاذ أو القطيرات أو عبر المالمسة والمخا

 المنقولة عبر الهواء:  

الرذاذ/القطيرات أو عبر المالمسة   يير الوقاية من العدوى التنفسية المنقولة عبرعام 4.2.1

 :  19-والمخالطة اللصيقة لحاالت االشتباه بعدوى كوفيد

ئلة  حتياطات المعيارية )األساسية( يقوم كافة الممارسين الصحيين، وأفراد العاإلى االإضافة 

طين للحالة كذلك  والزوار المخال 19-المخالطين للحالة المشتبهة في إصابتها بعدوى كوفيد

يق معايير العدوى التنفسية المنقولة عبر الرذاذ/القطيرات أو عبر المالمسة والمخالطة  ببتط

 اللصيقة.  

 تنويم المريض في غرفة منفردة جيدة التهوية. •

في   19-ى كوفيديم حاالت االشتباه في اإلصابة بعدوعند تعذر توفر غرف منفردة، يتم تنو  •

متر على األقل مع ضرورة تخصيص    1األسرة مسافة  غرف مشتركة مع مراعاة المباعدة بين  

إلى الممارسين الصحيين  طاقم طبي لمباشرة الحاالت وذلك لتقليل خطر انتقال العدوى 

 نتيجة تنويم المرضى في غرف مشتركة. 

لعين باستخدام النظارات الواقية أو القناع الشفاف مامة الطبية وحماية اااللتزام بارتداء الك •

 الواقي للوجه. 

االلتزام بارتداء القفازات المخصصة لتقديم الرعاية الطبية مع ضرورة ارتداء مئزر ذي أكمام  •

 لتسرب السوائل. طويلة ومقاوم

لكل مريض مباشرة  االلتزام بخلع أدوات الحماية الشخصية بعد تقديم الرعاية الطبية  •

واإلجراءات المعتمدة في المنشأة ومن بالطريقة السليمة والتخلص منها حسب السياسات  

 ثم غسل تنظيف اليدين. مع مراعاة ضرورة تغيير أدوات الحماية الشخصية بعد كل مريض.  

المصممة لالستخدام الواحد، وفي حال تعذر توفرها يتم تخصيص  م األدوات  استخداُيفضل   •

من ذلك  و 19-ت محددة لالستخدام عند مباشرة حاالت االشتباه بعدوى كوفيدأدوا

تخصيص سماعات، وأجهزة قياس ضغط الدم وموازين قياس درجة الحرارة، مع ضرورة 

م الكحول االثيلي بتركيز مشاركتها باستخداالتأكيد على تنظيف وتطهير األدوات التي يتم 

 ض.  % فور االنتهاء من كل مري70ال يقل عن 

 عدم مالمسة العينين أو األنف أو الفم باليد خاصة في حالة الشك في عدم نظافتها.  •

بين أقسام المنشأة الصحية  19-الحد من نقل المريض المشتبه في إصابته بعدوى كوفيد •

 صوى.إال للدواعي الطبية الق 

خيصية  متنقل ألغراض تصوير األشعة السينية وكذلك استخدام األجهزة التشتخصيص جهاز   •

 أخرى في المستشفى.  المتنقلة ما أمكن وذلك للحد من انتقال المريض إلى أقسام 

االلتزام بمسار محدد ومعتمد مخصص لحاالت االشتباه في اإلصابة أو حاالت اإلصابة   •

المريض من غرفة التنويم إلى قسم آخر مع توجيه د نقل عن 19-المؤكدة بعدوى كوفيد

كمامة الطبية وذلك للحد من خطر انتقال العدوى إلى  المريض إلى ضرورة ارتداء ال

 لزوار أو المرضى اآلخرين.الممارسين الصحيين أو ا

التأكيد على التزام الممارسين الصحيين بارتداء أدوات الحماية الشخصية حسب ما ورد في   •

  مع ضرورة االلتزام بتنظيف األيدي بالطريقة السليمة عند نقل المريض من قسم   4,2د  البن

 إلى آخر.
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إحاطة القسم الُمستقبل باالحتياطات والمحاذير الواجب اتباعها قبل نقل المريض بوقٍت   •

 كاٍف. 

 تنظيف وتطهير السطوح المالمسة للمريض بشكل دوري.   •

على عدد محدود من  19-كوفيد بعدوى قصر مخالطة المريض المشتبه في إصابته •

 ائلة والزوار ما أمكن.الممارسين الصحيين والحد األدنى من أفراد الع

وال ُيستثنى   19-االحتفاظ بسجل للمخالطين للمريض المشتبه في إصابته بعدوى كوفيد •

 من ذلك الممارسون الصحيون المباشرون لحالة المريض. 

 

ولة عبر الهواء عند إجراء العمليات المولدة للهباء  ة المنقمعايير الوقاية من العدوى التنفسي 4.2.2

 :  19-رعاية الصحية للمريض المشتبه في إصابته بعدوى كوفيدالجوي أثناء تقديم ال

أثبتت الدراسات أن التعرض للهباء الجوي المتولد عن المسحة األنفية البلعومية والتنبيب الرغامي  

الرغامي واإلنعاش القلبي الرئوي والتنفس  والقطع والتنفس الصناعي باستخدام المتنفسة 

قد يرفع من خطر اإلصابة بعدوى فيروس  القصبات الهوائيةالتنبيب ومنظار  لالصناعي ما قب 

كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية أو فيروس كورونا المسبب لمتالزمة االلتهاب 

الذين قد يقومون بالعمليات الوارد ذكرها آنفا  التنفسي الحاد، وعليه فإن الممارسين الصحيين

 مراعاة التالي:  

 .(N95) المانعة لالستنشاق الصحيح للكمامة استخدام المقاس  •

 التأكد من ارتداء الكمامة المانعة لالستنشاق بطريقة سليمة وعدم وجود أي منفذ للتسرب.   •

الممارسين الصحيين الذين  قصر القيام باإلجراءات التي قد يتولد عنها الهباء الجوي على •

بممارس  حال تعذر االستعانة انعة لالستنشاق. وفياجتازوا عملية مقايسة الكمامة الم

 صحي اجتاز إجراءات المقايسة، يمكن استخدام الكمامات المزودة بفلتر تنقية للهواء.  

 يتعذر إجراء مقايسة الكمامات المانعة لالستنشاق للملتحين وعليه فيمكن استخدام •

 الكمامات المزودة بفلتر تنقية للهواء.   

 ع الوجه الشفاف الواقي.  ارات الواقية أو قنالعينين بارتداء النظ االلتزام بحماية ا •

االلتزام بارتداء القفازات المخصصة لتقديم الرعاية الطبية والمآزر الطبية العازلة لتسرب  •

ة التي ُيتوقع التعرض لها كبيرة السوائل وفي حال كانت كمية السوائل/ اإلفرازات التنفسي

 ر المضادة للماء. يتم االلتزام بارتداء المآز

ذ العمليات المولدة للهباء الجوي في غرف الضغط السالب التي ال تقل فيها سرعة فيتن •

دورة في الساعة مع ضرورة ضبط اتجاه حركة الهواء عند استخدام جهاز   12دوران الهواء عن  

 التنفس الصناعي.  

العمليات المولدة للهباء الجوي يتم مراعاة قيام تنفيذها بأقل عدد ممكن من  جراء عند إ •

 الطاقم الطبي.  

 

  :19-مراقبة مباشرة الطاقم الطبي لحاالت اإلصابة واالشتباه باإلصابة بعدوى كوفيد 4.3

 : 19- الممارسون الصحيون المخالطون لحاالت قد ترفع من خطر اإلصابة بعدوى كوفيد 4.3.1
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صحية بمتابعة كافة الممارسين الصحيين الذين باشروا مرضى مصابين بعدوى  أة الالمنش تلتزم  •

عند   سواء كانت الحالة مشتبهة أو مؤكدة مع ضرورة تحديد حالة الممارس الصحي  19-دكوفي

 المباشرة من حيث ارتداء أدوات الوقاية الشخصية من عدمها وكذلك تقييم جودة ارتدائها.

من  19-الروتيني بعد تعرضه لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد العملإلى  عودة الممارس الصحي •

 لعدوى بالمنشأة.  صالحيات قسم مكافحة ا

 

إضافة إلى االلتزام بالسياسات واإلجراءات المعتمدة من قسم مكافحة العدوى بالمنشأة، يلزم  

 االلتزام بالتالي:  

تظهر عليهم أي أعراض  وال 19-الممارسون الصحيون المعرضين لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد 4.3.1.1

و تعرضوا الحماية الشخصية، أزام بارتداء أدوات في حال كانوا يباشرون الحاالت مع االلت

دون ارتداء أدوات الحماية   19-لمخالطة حاالت مصابة أو مشتبهة باإلصابة بعدوى كوفيد

 الشخصية ولكن على مسافة تزيد عن متر ونصف:  

 المعمل.  ال ُيوصى بأخذ مسحة وإرسالها إلى  •

 يستمر الممارسون الصحيون في أداء العمل.   •

 لظهور أي أعراض.   يوم تحسًبا 14كل يومي ولمدة متابعة الممارسين الصحيين بش •

يوم( وإلى حين رفع الرقابة  14يحظر سفر الممارسين الصحيين خالل فترة المراقبة ) •

 من فريق مكافحة العدوى. 

ء أدوات المباشرين للحاالت والملتزمين بارتدا يتم رفع الرقابة عن الممارسين الصحيين  •

ولم يلتزموا  على مسافة تزيد عن متر ونصف ية الشخصية أو كانوا مخالطينالحما

  في الحاالت التالية:بارتداء أدوات الحماية الشخصية، 

 إذا لم تظهر أي أعراض.  -

    و                                                                      

لخطر    يوم من تاريخ التعرض  14المالحظة هي  انتهت فترة المالحظة والعزل )فترة   -

 العدوى(. 

 

الممارسون الصحيون هي لفظة عامة تطلق على كافة العاملين في المنشأة الصحية والذين قد مالحظة:  

شكل مباشر أو غير  ب  19-يقدمون أي شكل من أشكال الرعاية لحاالت العدوى المؤكدة والمشتبهة بكوفيد

 الذي تعرضوا لمالمسة إفرازات المريضاجدهم في نفس مكان تواجد الحالة أو  مباشر والمخالطين نتيجة تو

سواء بشكل مباشر أو عن طريق لمس األسطح واألدوات المشكوك في تلوثها، ويشمل مصطلح الممارس  

العاملين في األقسام الطبية واإلدارية الصحي جميع أفراد الطاقم الطبي والطاقة الطبي المساند، وبقية  

 ابية والخدمية األخرى.  والرق

 

نتيجة مخالطة حاالت  19-معرضون لخطر اإلصابة بعدوى كوفيدالصحيون الالممارسون  4.3.1.2

على مسافة تقل عن متر ونصف دون ارتداء  19-مشتبهة أو مؤكدة لإلصابة بعدوى كوفيد

   ون الذين تظهر عليهم أعراض العدوى التنفسية: أدواء الحماية الشخصية أو الممارسون الصحي 

 ن مزاولة العمل الطبي فوًرا. توجيه الممارس الصحي إلى التوقف ع •

)ُيفضل أخذ المسحة  19-أخذ مسحة أنفية بلعومية لتأكيد حالة اإلصابة بعدوى كوفيد •

 خالل األربعة وعشرين ساعة األولى من المخالطة أو من ظهور األعراض(.
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بعدم مباشرة أي عمل طبي إال بعد رفع الرقابة من قسم مكافحة ارس الصحي  يلتزم المم •

 لمنشأة.  العدوى با

 حظر سفر الممارس الصحي إلى حين رفع الرقابة من قسم مكافحة العدوى بالمنشأة.  •

يتم رفع الرقابة عن الممارسين الصحيين الذين كانت نتائج المسحة لديهم إيجابية أو  •

عليهم أعراض العدوى التنفسية أو الممارسين الصحيين لذين ظهرت  الصحيين ا  الممارسين

دون ارتداء أدوات الحماية الشخصية وعلى مسافة تقل عن متر ونصف   المخالطين للحاالت

 حاالت التالية:  في ال

ساعة على   48إذا زالت أعراض العدوى التنفسية ولم تعاود الظهور خالل  -

 األقل.

 و

 حظة والمالعزل انقضاء فترة ال -

 و

 . 19-أظهر اختبار مسحتين أنفية بلعومية سلبية اإلصابة بعدوى كوفيد -

 

 :  19-المخالطون لحاالت مؤكدة أو مشتبهة لإلصابة بعدوى كوفيدراد األف 4.3.2

عند مخالطتهم ألشخاص مصابين بعدوى   19-قد يتعرض األشخاص لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد •

 عليهم أعراض أو نتيجة عدم االلتزام بالعزل الطوعي.    سواء تم تأكيد اإلصابة أو لم تظهر19-كوفيد

قرره منصة مكافحة العدوى بمركز جراءات المعتمدة حسب ما تباإلضافة إلى السياسات واإل •

والتحكم أو أقسام مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، يتم االلتزام بتطبيق المعايير العامة    القيادة

 . للوقاية

  30لمدة ال تقل عن  19-وى كوفيدين لحالة إصابة مؤكدة بعدفيما يخص األشخاص المخالط •

ت العناية م في غرف مشتركة، التنويم في المنطقة المشتركة في وحدادقيقة ويشمل ذلك التنوي 

 المركزة، المخالة في أقسام الطوارئ، يتم االلتزام بتطبيق التالي: 

نفس الطوعي أو عينة تنفسية  أخذ مسحة أنفية بلعومية في حال كان الشخص قادًرا على الت -

فضل إجراء از التنفس الصناعي. ويُ ادر على التنفس بدون جهعميقة في حال كان الشخص غير ق

 األقل من المخالطة.ساعة على  24الفحص المخبري بعد 

 يوم ومراقبة ظهور أي أعراض تنفسية.  14يتم وضع المريض تحت المالحظة لمدة  -

وإجراء تحليل تفاعل البوليمراز   ول سلبية، يتم إعادة االختبارفي حال كانت نتيجة االختبار األ -

( في حال ظهرت األعراض المرجحة لإلصابة بعدوى    RT-PCRالحقيقي )  المتسلسل بالزمن 

 خالل فترة المالحظة.  19-كوفيد

في حال خروج المريض من المنشأة الصحية خالل فترة المالحظة، تلتزم المنشأة بإبالغ   -

لصحية الرسمية )منصة الصحة العامة بمراكز القيادة والتحكم بالمديريات(  السلطات ا

 . 19-د ظهور أي أعراض مرجحة لإلصابة بعدوى كوفيدصي ورصعملية التق الستكمال

 

 :19-عملية نقل حاالت االشتباه باإلصابة أو حاالت اإلصابة المؤكدة بعدوى كوفيد 4.4
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بة أو حاالت وى لضمان سالمة نقل حاالت االشتباه باإلصامراعاة االلتزام بكافة معايير مكافحة العد

تطبيق كافة قواعد النقل اإلسعافي السليم سواء  ، مع ضرورة 19-فيداإلصابة المؤكدة بعدوى كو

للحاالت من المنزل إلى منشأة صحية أو من منشأة صحية إلى منشأة صحية مخصصة لتقديم الرعاية  

ونظًرا للتحديات التي قد تواجه عملية النقل اإلسعافي فيلزم  ، 19-الصحية لحاالت اإلصابة بكوفيد

 الية: مراعاة التوصيات الت 

 

 : لتي يجب مراعاتها عند تقييم حالة المريض المحاذير ا  4.4.1

يلتزم مختصو الخدمات الطبية الطارئة )المسعفون( بتقييم حالة المريض مع المحافظة على   •

 األقل(، ما أمكن.اإلبقاء على المسافة اآلمنة )متر ونصف على 

 المريض.  د ممكن في مقصورة  االلتزام بقصر تواجد مختصي الخدمات الطبية الطارئة على أقل عد •

توجيه المريض إلى ارتداء القناع في حال كان قادًرا على التنفس الطوعي وذلك لتقليل خطر تلويث   •

 بيئة مقصورة نقل المريض في سيارة اإلسعاف. 

. وعند ياالكسجين عبر القناع الغير رجعفس، يمكن توصيل أسطوانة لمساعدة المريض على التن •

 HEPAصناعي باستخدام المتنفسة اليدوية المزودة بمرشح ء عملية التنفس الالحاجة، يتم إجرا

 لتفادي تلوث المتنفسة اليدوية أو تلوث جو المقصورة. 

 التوصيات ذات العالقة باستخدام أدوات الحماية الشخصية:  4.4.2

اإلصابة  الرعاية الطبية الطارئة المرافقين لحالة االشتباه في اإلصابة أو حالة  يق مختصي يلتزم فر  •

ات واإلجراءات المعتمدة بكافة معايير مكافحة العدوى حسب السياس  19-المؤكدة بعدوى كوفيد

 من السلطات الصحية الرسمية والجهات التابع لها ويدخل في ذلك االستخدام األمثل ألدوات

 .  الشخصية الحماية

ماية الشخصية في حال  يلتزم سائق مركبة النقل اإلسعافي )سيارة اإلسعاف( بارتداء أدوات الح •

المركبة. مع ضرورة التخلص بشكل سليم   تطلب األمر مشاركته في نقل المريض من موقعه إلى 

ض وقبل  الرعاية للمري وآمن من أدوات الحماية الشخصية وتنظيف اليدين بعد االنتهاء من تقديم 

 إلى مقصورة السائق في المركبة وذلك للحد من خطر تلويث المقصورة.  الصعود

يلتزم سائق مركبة النقل اإلسعافي بارتداء الكمامة ونظارات حماية العينين أو القناع الشفاف   •

يض  لحماية الوجه خالل عملية نقل المريض في حال كانت مقصورة القيادة متصلة بمقصورة المر

 قبل النزول من المركبة. التخلص منها  على أن يتم

ية  افي بعدم لمس الوجه خالل فترة تقديم الرعايلتزم جميع العاملين في مركبة النقل اإلسع •

 الصحية.  

على جميع العاملين في مركبة النقل اإلسعافي القيام بالتخلص اآلمن والسليم من أدوات الحماية   •

اسات واإلجراءات المعتمدة من قبلة وفق السي ى الجهة المستالشخصية بعد تسليم المريض إل

 وزارة الصحة السعودية.  
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 ام بها أثناء عملية النقل:  واجب االلتزالتوصيات ال 4.4.3

، يلتزم طاقم مركبة 19-عند نقل مريض مخالط وتظهر عليه األعراض المرجحة لإلصابة بعدوى كوفيد

 النقل اإلسعافي بالتوصيات التالية:  

اطة المنشأة الصحية المستقبلة بحالة المريض وتاريخ قل اإلسعافي بإحطاقم مركبة الن يلتزم •

ة ، وذلك لتتمكن المنشأ19-ور األعراض المرجحة لإلصابة بعدوى كوفيدالمخالطة وظه

المستقبلة من تطبيق كافة معايير الوقاية ومكافحة العدوى الالزمة قبل وصول الحالة بوقٍت  

 كاٍف. 

المريض لألشخاص اآلخرين سواء كان النقل نتيجة    بالحد من مخالطةالنقل اإلسعافي  يلتزم طاقم   •

ة أو ، ويشمل ذلك منع أفراد العائل19-ته أو تأكدت إصابته بعدوى كوفيداالشتباه في إصاب 

المقربين من مرافقة المريض في المركبة. وفي حال دعت الحاجة إلى وجود مرافق، فينبغي إلزامه  

 رحلة. امة طوال مدة البارتداء الكم

ي مركبات ُيفضل فصل نظام تهوية مقصورة السائق عن نظام تهوية مقصورة المريض وذلك ف •

ورة المريض مع ضرورة النقل اإلسعافي، ما أمكن. وذلك لضمان عزل مقصورة السائق عن مقص 

 إلى المركبة. التأكد من إغالق النوافذ واألبواب الموصلة بين المقصورتين قبل رفع المريض 

ي  تهوية في مركبة النقل اإلسعافي، والتأكد من عدم دوران الهواء بين مقصورتنظام المراقبة  •

المركبة. ويمكن  السائق والمريض ذلك للحد من خطر انتقال العدوى وتلوث نظام التهوية في 

بات المزودة استخدام مراوح العوادم الخلفية للمركبة للتخلص من الهواء. وُيفضل استخدام المرك

 المزدوج عند نقل المرضى الذي يستخدمون جهاز التنفس الصناعي.  HEPA رشح مببمروحة 

صورة سائق المركبة متصلة بمقصورة المريض، يلتزم السائق بفتح النوافذ كانت مقفي حال  •

سالب وتشغيل مراوح العوادم الخلفية وضبط اإلعداد على الحد األعلى مما يؤدي إلى توليد ضغط  

 في مقصورة المريض. 

  اقم مركبة النقل اإلسعافي بتسليم المريض إلى المنشأة المستقبلة وفق السياسات م طيقو •

 واإلجراءات المعتمدة. 

 

 : بالتوثيقالتوصيات ذات العالقة   4.4.4

يلتزم طاقم مركبة النقل اإلسعافي بعدم البدء في إجراءات التوثيق إال بعد إتمام كافة إجراءات  •

أدوات الحماية الشخصية والتخلص اآلمن والسليم من  ريض إلى المنشأة المستقبلة،تسليم الم

 وتنظيف اليدين. 

بأسماء كافة الممارسين الصحيين الذين شاركوا في تقديم الرعاية  بتوثيق قائمة يلتزم الطاقم  •

 الصحية المريض بشكل مباشر أو غير مباشر مع تحديد درجة المخالطة.  

 

شتبهة أو سعافي بعد نقل مريض لحالة مقة بتنظيف مركبة النقل اإلالتوصيات ذات العال 4.4.5

 :  19-إصابة مؤكدة بعدوى كوفيد



 

Page 13 of 41 V1-9 April 2020 19-عدوى فيروس كوفيد تدليل التعامل مع حاال 

 

                                                                                                            

يم المريض إلى المنشأة المستقبلة، يتم تهوية المركبة عبر ترك األبواب لية نقل وتسلبعد إتمام عم •

 الخلفية مفتوحة لضمان التخلص من الجزيئات المحملة بالفيروس.  

ناثر للسوائل، يلتزم  تي قد يتولد عنها رذاذ أو تية تنظيف سيارة اإلسعاف والقبل البدء في عمل •

لنظارات لالستخدام الواحد والكمامة وحماية العينين بارتداء االطاقم بارتداء المآزر المخصصة 

 الواقية أو قناع الوجه الواقي الشفاف.  

بقاء رار وبشكل صحيح، مع ضرورة إالتأكد من إتمام عملية التنظيف والتطهير لكامل المركبة باستم •

أثناء استخدام  ملية التنظيف والتطهير لضمان التهوية الجيدة للمركبةاألبواب مفتوحة خالل ع

 المنظفات والمطهرات الكيميائية.  

االلتزام بالتنظيف والتطهير المستمر للمركبة وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة لدى المنشآت   •

ويشمل ذلك   19-بة أو المشتبهة بعدوى كوفيدرعاية الصحية للحاالت المصاالصحية التي تقدم ال

لية التطهير حسب دليل االستخدام المرفق مع االلتزام تنظيف األسطح بالماء والمنظفات قبل عم 

 بإجراء عملية التنظيف والتطهير بشكل مستمر بعد العمليات التي يتولد عنها الهباء الجوي.  

 

صابة أو حاالت  لصحية لحاالت االشتباه في اإلقة بما بعد تقديم الرعاية االتوصيات ذات العال 4.4.6

 متابعة وآلية اإلبالغ(:  )ال 19-اإلصابة المؤكدة بعدوى كوفيد

يلتزم المشرف على طاقم النقل اإلسعافي بالمتابعة والرصد بعد كل عملية نقل لحالة اشتباه   •

قاف عن  وتفعيل التنظيم الخاص باإلي 19-كوفيدفي اإلصابة أو حالة إصابة مؤكدة بعدوى 

 .19-مشتبهة أو مؤكدة بعدوى كوفيد العمل بسبب مخالطة حالة إصابة

اإلسعافي بإبالغ المشرف عن أي حدث يشمل مخالطة حالة مشتبهة أو  قم النقليلتزم طا •

اءات بغض النظر عن خطورة الحدث لضمان اتخاذ كافة اإلجر  19-مؤكدة لإلصابة بعدوى كوفيد

 . الالزمة للتأكد من سالمة الطاقم 

الطة  يلتزم طاقم النقل اإلسعافي بإبالغ المشرف أو قسم مكافحة العدوى عن أي حدث لمخ •

الحماية  دون ارتداء أدوات  19-مريض يشتبه في إصابته أو تأكدت إصابته بعدوى كوفيد

 ة الطاقم. الشخصية وذلك لتقييم درجة الخطورة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماي

فحة العدوى عن أي ارتفاع في درجة بإبالغ المشرف أو قسم مكا  يلتزم طاقم النقل اإلسعافي  •

حتقان الحلق.  أعراض للعدوى التنفسية وتشمل السعال، وضيق التنفس، واالحرارة أو ظهور أي  

 الالزمة.    مع ضرورة التأكيد على االلتزام بالعزل الطوعي فور ظهور األعراض لحين اتخاذ اإلجراءات

 

 معتمدة )الرقابة اإلدارية(:  السياسات واإلجراءات المراقبة جودة االلتزام ب   4.5

 طة مكافحة العدوى بالمنشأة. مستدامة لتطبيق معايير وأنشالتأكد من توفر بنية تحتية   •

التدريب المستمر للممارسين الصحيين والتثقيف الصحي لمقدمي الرعاية من غير الممارسين  •

 الصحيين. 

تملة بعدوى  االكتشاف المبكر لحاالت اإلصابة المحتماد السياسات واإلجراءات التي تضمن اع •

 19-كوفيد

 ختبارات الالزمة للكشف عن الُمْمرضات.  ت إلجراء التحاليل واالتقييم جاهزية المختبرا •

 .  الطوارئ اعتماد السياسات واإلجراءات التي تضمن عدم ازدحام أقسام  •
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اض تنفسية وتحديدها بشكل  اعتماد منطقة انتظار مخصصة للمراجعين الذين تظهر عليهم أعر •

ى وعدد الممارسين  لتناسب بين عدد المرضمنومين بما ال يخل بامميز والتوزيع المتوازن للمرضى ال

 الصحيين.  

 تعزيز االستخدام األمثل لسالسل اإلمداد باللوازم األساسية.  •

لى تفعيل  طبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى المعتمدة مع التركيز عتعزيز الرقابة على ت  •

ديم الرعاية الطبية  ضرورة اعتماد آلية تقأنظمة رصد أي حاالت عدوى بين الممارسين الصحيين و

 لالزمة للممارسين الصحيين في حال إصابتهم.  ا

حث سبل تحسين األداء مراقبة التزام الممارسين الصحيين بتطبيق معايير مكافحة العدوى وب •

 بشكل مستمر.  

دة والتحكم لتقديم الرعاية الصحية لحاالت مخصصة من قبل مركز القياتعميم المنشآت الصحية ال •

أي استثناءات بهذا  المؤكدة وتعميم آلية النقل مع التنبيه على أن 19-كوفيد اإلصابة بعدوى

 .  الخصوص هو من صالحيات مركز القيادة والتحكم في المنطقة

 

مة البيئية وسالمة وأمن الهندسة مراقبة جودة بيئة المنشأة الصحية وسالمة األجهزة )السال 4.6

 الطبية(:

 شأة الصحية. التأكد من سالمة البنية التحتية للمن  •

 التأكد من سالمة نظام التهوية بالمنشأة الصحية.   •

 التأكد من تنفيذ عملية التنظيف البيئي لكافة مرافق المنشأة الصحية.   •

 أو نقله.  التأكد من تنفيذ عملية تنظيف غرف التنويم بعد خروج المريض •

 قل. التأكد من تباعد أسرة المرضى المنومين لمسافة متر إلى متر ونصف عن األ •

  

تباه باإلصابة أو اإلصابات المؤكدة التنظيف والتطهير البيئي لغرف تنويم مرضى حاالت االش 4.7

 : 19-بعدوى كوفيد

صابات المؤكدة يتم تنظيف وتطهير غرف التنويم المخصصة لمرضى حاالت االشتباه باإلصابة أو اإل •

 يومًيا وعند الخروج من المنشأة الصحية.  19-بعدوى كوفيد

حتمالية اللمس بشكل كبير  يف والتطهير المستمر ألكثر من مرة للسطوح المعرضة البالتنظ   التوجيه •

ويشمل ذلك الطاوالت، أظهر المقاعد، مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة، وأجهزة التحكم عن بعد،  

 ه واألحواض. ودورات الميا

ل والمخصصة لالستخدام يلتزم الطاقم المخصص للتنظيف بارتداء المآزر المانعة لتسرب السوائ •

 التنظيف والتخلص من النفايات.  الواحد والكمامات عند القيام بعمليات 

يتم استخدام المنظفات والمطهرات الكيميائية المصرح بها من وزارة الصحة السعودية لتنظيف   •

سطح وتشمل قائمة المنظفات والمطهرات: بيروكسيد الهيدروجين والجيل الرابع من وتطهير األ

خدام المحددة من الشركة رباعي مع ضرورة التقيد بشروط وطريقة االستوريد األمونيوم الكل

 المصنعة.  

يتم إجراء عملية التنظيف الشامل باألساليب اليدوية المدعومة باستخدام األشعة فوق البنفسجية   •

 . تطهير أو استخدام بيروكسيد الهيدروجين الجاف أو المبخر بعد خروج المريض أو نقلهلل
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 وآلية التعامل معها:  19-كوفيدجمع العينات من المرضى المشتبه في إصابتهم بعدوى  4.8

يتم التعامل مع كافة العينات التي يتم جمعها ألغراض االختبارات المعملية على أساس احتمالية  •

 ُمْمرضات قادرة على نقل العدوى.  ىاحتوائها عل

  لوقاية ومكافحة العدوى أثناء جمع ونقل العينات يلتزم الممارسون الصحيون بالمعايير األساسية ل •

 وذلك للحد من خطر اإلصابة بالعدوى. 

يلتزم الممارسون الصحيون بارتداء أدوات الوقاية الشخصية أثناء جمع البيانات ويشمل ذلك ارتداء  •

 واقية للعينين وارتداء الكمامات والمآزر ذات األكمام الطويلة والقفازات.  النظارات ال

( باإلضافة إلى أدوات   N95الستنشاق )  ارسون الصحيون بارتداء الكمامات المانعة لالمم يلتزم •

الحماية الشخصية الواردة في الفقرة السابقة عند جمع العينات التنفسية تحت إجراءات توليد 

 . الهباء الجوي 

ترازية للحد من  تكليف طاقم مدرب لنقل العينات ومراقبة إجراءات السالمة وتعزيز اإلجراءات االح •

 ت أو تسربها.  خطر التلوث نتيجة انسكاب العينا

االلتزام بتغليف العينات في أكياس بالستيكية مانعة للتسرب ومخصصة لنقل العينات الحيوية   •

التعريفية على عبوة الجمع األساسية وإرفاق نموذج   الخطرة. مع ضرورة كتابة معلومات المريض 

 ضح. طلب إجراء تحليل معبأ بشكل وا

الصحية والمختبرات المركزية بمعايير الحماية الحيوية  مراقبة التزام المختبرات التابعة للمنشآت  •

 وتطبيق معايير نقل العينات الحيوية حسب الجرثومة التي يتم التعامل معها.  

 اولة ما أمكن.  يم العينات منااللتزام بتسل •

   حظر استخدام نظام األنابيب الهوائية لنقل العينات. •

من تحديث   لصحة العامة مختبر اة )حصن( وذلك ليتمكن  االلتزام بطباعة طلب إجراء تحليل من بواب •

 النتائج في بوابة حصن دون أي تأخير.  

 

  التشخيص المخبري: .5

كورونا المرتبط  بعدوى الجيل الثاني من فيروس  حن العينات للكشف عن اإلصابة وش معج 5.1

 :(CoV-SARS-2)بالمتالزمة التنفسية الحادة 
املين ذوي العالقة بالتعامل مع عينات الجيل الثاني من فيروس جميع العبتدريب  تلتزم المنشأة الصحية  

يف العينات  على الطريقة الصحيحة لجمع وتخزين وتغل كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة

يل من خطر التلوث وى للتقلة ومكافحة العدبتطبيق كافة معايير الوقايونقلها. مع ضرورة االلتزام 

 البيئي مع التنبه على ضرورة جمع كمية كافية للينة لتفادي عملية اإلعادة.  

 

صابة بعدوى الجيل الثاني من فيروس المختبرات المصرح لها بإجراء اختبار الكشف عن اإل 5.2

 (:  CoV-SARS-2رتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة )ورونا المالك

من الدرجة  BSCعتمدة الحاصلة عل شهادة لكشف على المعامل المقصر إجراء اختبارات ا •

  الثانية والتي تحقق معايير السالمة من األخطار البيولوجية من الدرجة الثانية وتم اعتمادها 

 ومكافحتها.  من المركز الوطني للوقاية من األمراض 
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احد على األقل يام باختبار تأكيدي و، يجب الق19-ألغراض تشخيص اإلصابة بعدوى كوفيد •

 فة إلى االختبار األساسي. باإلضا

في الوقت الراهن ُيحظر قيام المختبرات بعزل الفيروس أو زراعته باستخدام عينات المرضى  •

 .19-هم بعدوى كوفيدالمشتبه في إصابت

 

 ى بجمعها: العينات التي ُيوص 5.3

وجمع عينات  اخل األنبوب الرغامي عينات الجهاز التنفسي السفلي ويشمل ذلك النضح د ❖

 بات الهوائية أو البلغم.  سائل القص

 عينات الجهاز التنفسي العلوي ويشمل:  ❖

في أنبوب مزود بوسط    المسحة األنفية البلعومية أو المسحة الفموية البلعومية ويتم حفظها  .1

 حاضن للفيروس.  

 ح األنفي البلعومي.  نضال .2

عذر جمع عينات الجهاز التنفسي  يتم االكتفاء بجمع عينات الجهاز التنفسي العلوي في حال ت •

ت الجهاز التنفسي السفلي للحاالت  برر الطبي. وُيفضل جمع عينا السفلي أو في حال غياب الم 

 تنفسية للجهاز التنفسي السفلي.  التي تظهر عليها أعراض العدوى ال

تم  جة االختبار األولي سلبية وكانت درجة ترجيح االشتباه في اإلصابة عالية، ينت نتيإذا كا •

  ذلك ُيكتفى إعادة االختبار بعد جمع عينات من الجهاز التنفسي السفلي وفي حال تعذر 

 بإعادة المسحة األنفية البلعومية.  

ف عن حليل الكش يتم طلب توابة )حصن( وفي خانة التحليل االلتزام بتقييد الطلبات في ب •

 واختيار أقرب مختبر معتمد.   19-عدوى كوفيد

بعد تعبئته بشكل   19-شف عن عدوى كوفيدطلب إجراء اختبار الك االلتزام بطباعة نموذج •

 فاقه مع العينة. وإر حصن(كامل في بوابة )

 فسي العلوي الستبعاد العدوى.  ُيكتفى بنتيجة سلبية واحدة لعينة من الجهاز التن •

يتم تفسيرها بعد  (RT-PCRلتفاعل البوليمراز المتسلسل بالزمن الحقيقي )  السلبية النتيجة  •

 ص السريري والتاريخ المريض واإلجراءات التشخيصية األخرى.  ربطها بنتائج الفح

ير إلى اإلصابة  شت( RT-PCR (الحقيقيالنتيجة اإليجابية لتفاعل البوليمراز المتسلسل بالزمن  •

  ( SARS-CoV2)نفسية الحادة  فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة الت  بعدوى الجيل الثاني من

 صابة بعدوى فيروسية أخرى.  بعد احتمالية اإلغير أنها ال تست 

 

 تبليغ وتوثيق النتائج في بوابة )حصن(:   5.4

صابة بالجيل الثاني  إلتلتزم جميع المختبرات المعتمدة إلجراء اختبارات الكشف عن عدوى ا •

( بإبالغ منصات  SARS-CoV-2لمرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة )من فيروس كورونا ا

عند ظهور نتيجة إيجابية عبر بوابة  مراكز القيادة والتحكم بشكل آني الصحة العامة في 

 )حصن(. 

ثاني من بالجيل التلتزم المختبرات المعتمدة إلجراء اختبارات الكشف عن عدوى اإلصابة  •

(، بإرسال العينات SARS-CoV-2مة التنفسية الحادة )يروس كورونا المرتبط بالمتالزف

الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها   التابع للمركز عامةصحة الال مختبر  اإليجابية إلى

وذلك إلجراء مزيد من االختبارات الكشفية سواء كانت العينات لمرضى منومين في  
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لقطاعات أخرى أو  صحة أو مستشفيات حكومية تابعةلوزارة الات تابعة مستشفي 

 بع القطاع الخاص.  مستشفيات تت

الصحة مختبر حنها إلى درجة مئوية وش 8-2ة تتراوح بين يتم تخزين العينات في درجة حرار •

 التابع للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها في صندوق ثلج.  العامة 

 

   العينات: تخزين وجمع 5.5

دوق ثلج إلى  درجة مئوية وشحنها في صن 8-2اوح بين يتم تخزين العينات في درجة حرارة تتر •

للوقاية من األمراض ومكافحتها. مع ضرورة التنبيه    ركز الوطني التابع للمالصحة العامة  مختبر  

ساعة. وفي   48درجة مئوية يجب أال يتجاوز    8-2أن تخزين العينات في درجة حرارة تتراوح بين  

الل ل، يتم حفظ العينات بالتجميد وذلك من خحال دعت الحاجة إلى التخزين لفترات أطو

تم شحن العينات المجمدة في صناديق  . على أن يدرجة مئوية70-تخزينها في درجة حرارة 

 الثلج الجاف.  

يتم شحن العينات بشكل مجاني من خالل الناقل المعتمد لدى وزارة الصحة )ساما(. تقدم  •

اقعها الموزعة في مختلف مناطق ومدن مات االستالم من المنشأة والنقل عبر موساما خد

 . 800614999هاتف المجاني: صال على الحنات باالت تنسيق الستالم الشملكة ويتم الالم

 االلتزام بتغليف جميع العينات بالطريقة الصحيحة.   •

 خدمات الشحن متوفرة على مدار األسبوع.  •

قل ياسات وإجراءات نب( وبالتمشي مع سوائح النقل من الفئة )يتم شحن العينات وفق ل •

 . 2020-1920دار عام لسعودية إصالمواد الحيوية الخطرة المعتمدة في وزارة الصحة ا

لمزيد من التفاصيل الخاصة بمعايير جمع وتغليف وشحن العينات، يرجى االطالع على اإلصدار  •

عدوى اإلصابة بفيروس كورونا المرتبط   األول من النسخة الخام من دليل التعامل مع

 ) هنا)  –( VoC-MERSمتالزمة الشرقة األوسط التنفسية ) ب

 

  :19-لحاالت اإلصابة بكوفيدالدليل العام لتقديم الرعاية الطبية  .6
. وفيما يتعلق بالتجارب 19-سية المسببة لكوفيد يوجد حتى اآلن عقار معتمد لمعالجة العدوى الفيروال

الهيئة السعودية  رية التي يتم تطبيقها على مضادات الفيروسات التجريبية )لم يتم فسحها من السري

جلس المراجعة اللجنة األخالقية التابعة لمللغذاء والدواء( فيجب مراعاة الحصول على موافقة 

ل الوطني للبحوث السريرية التابع للهيئة السعودية  المؤسسي وتسجيل البحث السريري في السج 

يتم اعتمادها بعد. لتخصصات الصحية. ويجدر التنبيه على ضرورة عدم وصف أي مضادات فيروسية لم  ل

بتوصيات تقديم الرعاية م الممارسين الصحيين التقيد ونظًرا لعدم وجود عقار معتمد حتى تاريخه، فيلز

المركز الوطني  والمعتمدة في األدلة االسترشادية التي يصدرها  19-دالطبية لحاالت اإلصابة بكوفي

 رة الصحة.  للوقاية من األمراض ومكافحتها ومركز القيادة والتحكم بوزا

في المجال مع يتم االستعانة برأي الخبراء  في حال اقتضت الحاجة إلى استخدام المضادات الفيروسية  

وتحت إشراف  19-حاالت اإلصابة المؤكدة بعدوى كوفيدضرورة التأكيد على قصر االستخدام على 

 ستشاري أمراض معدية حسب ما هو موضح في البيان التالي:  ا

 

https://www.moh.gov.sa/CCC/healthp/regulations/Documents/MERS-CoV%20Guidelines%20for%20Healthcare%20Professionals%20-%20May%202018%20-%20v5.1%20(1).pdf
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 التصنيف
الطفيفة والمتوسطة   19-ابة بعدوى كوفيداإلص حاالت

 الشدة:

عدم وجود يفة مع ات السريرية طفإذا كان العالم .1

فإنه ُيوصى تنذر بضعف فرص النجاة  1عوامل خطورة

ي أو العزل في منشأة صحية ويتم تقرير العزل المنزلب

ذلك بناء على رأي فريق الصحة العامة بالتنسيق مع 

  مركز القيادة التحكم. 

إذا كانت شدة اإلصابة طفيفة مع وجود أحد عوامل  .2

 متنويفيجب فرص النجاة  خطورة المنذرة بضعف

  يوم.  14في منشأة صحية لمدة وعزله المريض 

 الشديدة: 19-دة بعدوى كوفيحاالت اإلصاب

 إذا ظهرت على المريض أحد العالمات التالية أو أكثر:  

نفس  30معدل تنفس يساوي أو يتجاوز  .1

نفس للدقيقة لألطفال  40للبالغين و للدقيقة

 الخامسة. دون سن

من أو أقل  كسجين في الدمنسبة تشبع األ .2

 %93تساوي 

 . 300أكبر من  2FiO /2PaOنسبة  .3

ة الرئة خالل % من مساح50 تسلل أكثر من .4

 ساعة.  48-24مدة تتراوح بين 

 يوم.  14يستلزم تنويم المريض وعزله لمدة 

 )المعالجة العرضية( الرعاية الطبية الداعمة 
 معالجة األعراض. .1

فيما يخص  استشارة استشاري أمراض معدية .2

 المضادات الفيروسية. وصف 

 معالجة األعراض.  .1

لمركزة بخصوص استشارة استشاري العناية ا .2

 لتنويم في وحدة العناية المركزة. الحاجة إلى ا

استشارة استشاري أمراض معدية فيما يخص  .3

 وصف المضادات الفيروسية 

الحذر عند وصف المضادات الحيوية أو مضادات  .4

 الوبائية.  الفطريات تبعًا للحالة

 

 المعالجة بالمضادات الفيروسية
عقار األخذ بعين االعتبار إمكانية وصف  .1

 12ملجم كل  400 الهيدروكسي كلوروكين

ساعة لمدة يوم واحد على أن يتم يتلوها 

ي اليوم ملجم مرتين ف 200تخفيف الجرعة إلى 

 لمدة خمس أيام. 

في حال عدم توفر الهيدروكسي كلوروكين،  .2

ملجم  600تعاضة عنه بالكلوروكين يمكن االس

د تأكيد تشخيص اإلصابة، ملجم/كجم( عن10)

عة إلى سا 12ك تخفيف الجرعة بعد يتبع ذل

ملجم/كجم( مرتين يومًيا لمدة 5ملجم ) 300

 1000خمسة أيام أو فوسفات الكلوروكين 

عند تأكيد تشخيص اإلصابة، على أن يتم  ملجم

ملجم  500ساعة إلى  12تخفيف الجرعة بعد 

ملجم مرتين  300ف الجرعة إلى يتبعها تخفي

 أيام.  5يوميا لمدة 

روكسي بجرعة الهيد ول يتم البدءفي اليوم األ .1

ساعة على أن  12ملجم كل  400كلوروكين 

ملجم مرتين  200يتبع ذلك تعديل الجرعة إلى 

 أيام.  5ًيا لمدة يوم 

في حال عدم توفر الهيدروكسي كلوروكين،  .2

 600عنه بوصف الكلوركين يمكن االستعاضة 

شخيص ملجم/كجم( عند تأكيد ت10ملجم )

 300تخفيف الجرعة إلى  اإلصابة، على أن يتم

ملجم/كجم( مرتين يومًيا لمدة خمسة 5جم )مل

ملجم عند 1000أيام، أو فوسفات الكلوروكين 

خيص اإلصابة يتبعها تخفيف الجرعة تأكيد تش

ملجم ومن ثم يتم  500ساعة إلى  12بعد 

جم مرتين يوميا لمدة مل 300فيفها إلى تخ

 خمسة أيام. 

وصف األدوية  األخذ بعين االعتبار إمكانية  .3

ملجم/  200عقار لوبينافير البديلة مثل 
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 /Lopinavir 200mgملجم ) 50رايتونافير 

Ritonavir 50mgالفم  خذ عن طريق( حبتين تؤ

مرتين يوميا لمدة سبع أيام والهيدروكسي 

 ع أيام. كلوروكين لمدة سب

 

 المحاذير 
تحت  وصف الهيدروكسي كلوركين والكلوركين .1

 اض معدية. إشراف استشاري أمر

 عدم وصف االيبوبروفين.  .2

طلب تحاليل شاملة في حالة وصف  .3

الكلوروكين وتشمل التحاليل: فحص الدم 

ئف الكلي، وظائف الكبد، أشعة الشامل، وظا

الصدر إضافة إلى فحص نقص انزيم سداسي 

كوز النازع للهيدروجين المسبب  الجلو فوسفات

 الفولي. لمتالزمة تكسر الدم 

م في حاالت أيا 3لقلب كل إجراء تخطيط ا .4

 initial QTc 400-500اضطرابات دقات القلب 

msec  إضافة إلى وجود نتائج داعمة للتحليل

 يميائي.الحيوك

وصف عقار لوبينافير و رايتونافير تحت إشراف  .1

 استشار أمراض معدية. 

 عدم وصف االيبوبروفين.  .2

طلب تحاليل شاملة في حالة وصف  .3

يل: فحص الدم الكلوروكين وتشمل التحال

الشامل، وظائف الكلي، وظائف الكبد، أشعة 

الصدر إضافة إلى فحص نقص انزيم سداسي 

للهيدروجين المسبب   فوسفات الجلوكوز النازع

 لمتالزمة تكسر الدم الفولي. 

أيام في حاالت  3إجراء تخطيط القلب كل  .4

 initial QTc 400-500قات القلب داضطرابات 

msec ائج داعمة للتحليل إضافة إلى وجود نت

 الحيوكيميائي.

ض القلب والشرايين المزمنة، أمراض الجهاز التنفسي  عاًما، وجود أمراض مزمنة مثل أمرا  60تشمل عوامل الخطورة: العمر فوق أو يساوي  .1

  السكري، السرطان.  المزمنة،

صحية مهيأة   إلى منشأة 19-في حال دعت الحاجة الطبية إلى نقل مريض تأكد تشخيصه بعدوى كوفيد

مع ضرورة   6الع على الملحق فضال االط 19- لتقديم الرعاية الصحية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد

 يد على التنسيق على مركز القيادة والتحكم بالمنطقة. التأك

  الصحة العامة:االعتبارات ذات العالقة ب .7

 :  19-إلبالغ عن حاالت االشتباه باإلصابة بعدوى كوفيدا 7.1
( من األمراض 1ناتجة عن ُمْمرض ناشئ فيتم تصنيفه ضمن الفئة رقم )  19-فيدن عدوى كونظًرا لكو

الشتباه ي، وعليه فإن جميع المنشآت الصحية ملزمة بالتبليغ عن حاالت االموجبة للتبليغ اآلن
)حصن(، وفي حال عدم التبليغ تتحمل المنشأة الصحية  فوًرا عبر بوابة  19-وفيدباإلصابة بعدوى ك

 ة حسب اللوائح واألنظمة.  مارسين الصحيين مسؤولية عدم التبليغ ويتم إيقاع العقوبوالم
 

 ة:  فرق االستجابة السريع 7.2

اء  ُيناط بفرق االستجابة السريعة في مديريات الشؤون الصحية مسؤولية البدء في االستقص

لفريق بإتمام كافة  ا الوبائي فور استالم التوجيه من قائد مركز القيادة والتحكم بالمديرية. ويلتزم

ورة إجراءات االستقصاء الوبائي على المستوى المجتمعي وعلى مستوى المنشأة الصحية مع ضر

. ُصمم هذا النموذج لجمع  19-االلتزام بنموذج االستقصاء الوبائي المخصصة لحاالت كوفيد

ام بتعريف  معلومات تفصيلية عن تاريخ السفر والمخالطة وتحديد قائمة المخالطين ويتم االلتز
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المخالطين حسب ما تحدده جهات الرصد والمراقبة على أن يتم تقييد كافة معلومات المخالطين  

 ا إلتمام إجراءات التقصي وذلك باستخدام نموذج التقصي للمخالطين.  تمهيدً 

 

  :وخطة التواصل أثناء الكوارثعن المخاطر فصاح اإل 7.3

يعد من أهم   والتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة عن المخاطر وجود آلية معتمدة لإلفصاح إن 

ت المهددة للصحة. ونظًرا لما  العوامل التي تعزز القدرة على االستجابة إلى الكوارث والفاشيا

يصاحب الفاشيات من انتشار للشائعات مما يرفع درجة الهلع المجتمعي نتيجة انتشار المعلومات  

المغلوطة، فإن التواصل الفاعل بين القنوات الرسمية وأفراد المجتمع من شأنه الحد من انتشار 

مختلف الشرائح المجتمعية  صل معالشائعات وتهدئة الشارع. وتفعيل البرامج االستباقية للتوا

ومشاركتهم للبيانات والمعلومات عبر القنوات الرسمية له األثر األكبر في الحد من حالة الهلع  

المجتمعي. كما يعزز تفعيل خطة التواصل قدرة الممارسين الصحيين على الوصول إلى المعلومة 

 السليمة سواء على المستوى المحلي أو العالمي.  

مع تفعيل خطة التواصل مع المجتمع، ينبغي تفعيل خطة التواصل الداخلي لإلبالغ عن   يوبالتواز

.  وعليه يلزم تكليف فريق  19-حاالت االشتباه باإلصابة أو حاالت اإلصابة المؤكدة بعدوى كوفيد

التواصل واإلفصاح عن المخاطر وتعميم وثيقة المهام والمسؤوليات التي تحدد الدور المناط  

ويطلع الفريق بشكل رئيسي بدراسة السلوك والملحوظات التي ترد في مختلف مراحل   . بالفريق

الفاشيات والتنبه إلى ضرورة توفير المعلومة السليمة من مصادرها الرسمية.  وقد اعتمدت 

السلطات الصحية السعودية المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها ومركز القيادة  

ة كمصادر رسمية للمعلومة، وقصر إعالن تسجيل الحاالت اليومي على  حوالتحكم بوزارة الص

 المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية.  

 

 التعامل مع المخالطة المجتمعية:  7.4

يتم التعامل مع المخالطين حسب الدليل المعتمد للتعامل مع حاالت اإلصابة بعدوى فيروس 

سية، ويشمل ذلك التقصي وحصر المخالطين،  فالتنكورونا المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط 

المتابعة اليومية لمراقبة ظهور أي أعراض مرجحة للعدوى التنفسية أو حدوث ارتفاع في درجة 

الحرارة على المخالطين الذي لم تظهر عليهم أي أعراض عند بدء التقصي الوبائي، وإجراء عملية 

صنيف المخالطين تبًعا لظهور األعراض ت يتم التقييم السريري لمن تظهر عليهم العالمات. و

 المرجحة للعدوى التنفسية من عدمها عند التقييم األولي:

يتم تقييدهم  المخالطون الذين ال تظهر عليهم األعراض المرجحة لإلصابة بالعدوى التنفسية 7.4.1

هذه م في وحصرهم ومتابعتهم بشكل يومي إما عبر االتصال الهاتفي أو الزيارة المنزلية. وال يلز

المرحلة إجراء أي فحوص سريرية. مع األكيد على ضرورة أخد مسحة أنفية بلعومية في الحاالت  

 التالية:  

إذا أظهر التقصي الوبائي المخالطة اللصيقة لفترات طويلة مع حالة إصابة مؤكدة بعدوى  ❖

قديم  ويشمل ذلك مشاركة غرفة النوم أو تقديم الرعاية بشكل مباشر "مثال: ت 19-كوفيد

 الرعاية لألطفال وكبار السن". 
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إذا أظهر التقصي الوبائي إصابة المخالط بأي حالة أو مرض من شأنه التأثير على الوضع  ❖

المناعي ويشمل ذلك األشخاص الذي يتناولون األدوية المثبطة للمناعة أو المصابون  

مرض مزمن  بالسرطان أو يعانون من فشل أحد األعضاء الحيوية. أو ثبتت إصابة المخالط ب

 وارتفاع ضغط الدم. ويشمل ذلك داء السكري 

فيجب تقييمهم   المخالطون الذين تظهر عليهم األعراض المرجحة لإلصابة بالعدوى التنفسية 7.4.2

سريرًيا ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية مخصصة لتقديم الرعاية الصحية لحاالت االشتباه باإلصابة  

ك )فضال مراجعة في حال دعت الحاجة الطبية لذل 19-أو حاالت اإلصابة المؤكدة بعدوى كوفيد

 (.  6الملحق رقم 

يقوم فريق مدرب بأخذ مسحة أنفية بلعومية من كافة المخالطين الذين تظهر عليهم األعراض  7.4.3

 المرجحة لإلصابة بالعدوى التنفسية.  

بة ظهور أعراض يتم متابعة المخالطون بشكل يومي إما بالزيارة المنزلية أو باالتصال الهاتفي لمراق 7.4.4

 العدوى التنفسية وتقييم شدتها.  

يوم يتم احتسابها من تاريخ   14إن فترة العزل والمالحظة لحاالت المخالطة المجتمعة ال تقل عن  7.4.5

 19-ي حال تأكيد اإلصابة بعدوى كوفيدآخر مخالطة. ويتم تمديد فترة العزل والمالحظة ف

 لمخالطين آخرين.  

دعي حالتهم التنويم في منشأة صحية إما في المنزل )العزل المنزلي(  عزل المخالطين الذين ال تست  7.4.6

في حال كان المكان مناسًبا بعد إجراء عملية التقييم الشامل لبيئة المنزل أو في منشأة مخصصة  

نزلي. ويتم تثقيف المخالطين بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى التي للعزل في حال تعذر العزل الم

طوال مدة العزل وكذلك التعريف بآداب السعال والعطاس )اتيكيت السعال  يجب التقيد بها 

 والعطاس(.  

تلتزم منصة الصحة العامة بمراكز القيادة والتحكم في مديريات الشؤون الصحية بضبط وحفظ  7.4.7

 القة بالمخالطين.  كافة الوثائق ذات الع

 

 :  19-فيدالحجر الصحي وحظر التجول للحد من خطر انتشار اإلصابة بعدوى كو 7.5

يعتمد قرار حظر التجول وتعليق األنشطة سواء لألشخاص أو الجماعات للمحافظة على المباعدة  

وذلك  االجتماعية عل تقييم درجة خطورة انتشار العدوى، ونوع الُممرض ودرجة شراسته ومدة الحضانة  

 . 19- لحماية المجتمع من خطر انتشار اإلصابة بعدوى كوفيد

 ي مراعاتها أثناء الحجر الصحي:  اإلجراءات التي ينبغ 7.5.1

مراقبة الوضع الصحي للمقيمين في الحجر الصحي مرتين يومًيا وتقييد كافة المالحظات في   •

 (.  3النموذج المعتمد )فضال االطالع على الملحق رقم 

مراقبة التزام العاملين والمقيمين في الحجر الصحي بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى ويشمل   •

 ليدين وارتداء الكمامة.  ذلك غشل ا

تطهير كافة األسطح واألدوات التي يتم لمسها بشكل يومي باستخدام مطهر معتمد من وزارة  •

التطهير بارتداء القفازات  الصحة السعودية. مع مراعاة التزام الطاقم المدرب على عمليات 

 والكمامات والمآزر أثناء عملية التنظيف والتطهير.  
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لى غسل المالبس أو األغطية التي يستخدمها األشخاص المقيمون في  في حال دعت الحاجة إ •

الحجر الصحي، يقوم بذلك طاقم مدرب باستخدام الماء الدافئ ومراعاة االلتزام بارتداء أدوات 

على أن يتم معايرة مدة الغسل ألطول مدة ممكنة ومن ثم تجفيف المالبس الحماية الشخصية 

 بس. نشافة المال مواألغطية باستخدا

 مراقبة جودة تهوية غرف الحجر الصحي.   •

 التخلص اآلمن من النفايات الطبية.  •

يلتزم العاملون والمقيمون في الحجر الصحي بإبالغ مشرف الحجر الصحي في حالة ارتفاع درجة  •

الحرارة أو ظهور أعراض العدوى التنفسية وذلك لتقييم الحالة الطبية بالشكل المناسب وإتمام 

 زمة.اإلجراءات الال

 

 : 19-مدة العزل لحاالت العدوى الفيروسية المسببة لكوفيد 7.6

 المؤكدة:  19-فيما يخص حاالت اإلصابة بعدوى كوفيد ❖

 الحاالت المؤكدة التي ظهرت عليها األعراض:  7.6.1

 عند زوال األعراض يتم إعادة اختبار الكشف عن العدوى الفيروسية.   •

 ساعة.  72دة االختبار كل في حال كانت نتيجة االختبار إيجابية، تتم إعا  •

ساعة  24يتم إنهاء عملية العزل في المنشأة الصحية إذا كانت نتيجة اختبارين متتاليين بينهما  •

في المنزل بعد خروجه من المنشأة الصحية في   سلبية. على أن يستمر العزل الطوعي للمريض

 يوم.   14المنزل لمدة 

 الحاالت المؤكدة التي ال تظهر عليها أعراض:  7.6.2

رغًما عن عدم ظهور أي أعراض للعدوى  19-بعد تأكيد التشخيص باإلصابة بعدوى كوفيد •

 ساعة.   72التنفسية، يتم إعادة االختبار كل 

ساعة  24الصحية إذا كانت نتيجة اختباريين متتاليين بينهما يتم إنهاء عزل المريض في المنشأة  •

 14بعد خروجه من المستشفى لمدة  سلبية، على أن يستمر العزل الطوعي للمريض في المنزل

 يوم. 

 

 : 19-فيما يخص حاالت االشتباه باإلصابة بعدوى كوفيد 7.6.3

من خالل إجراء اختبار  19-يتم فحص كافة الحاالت المشتبهة للكشف عن اإلصابة بعدوى كوفيد •

 (.  RT-PCR)تفاعل البوليمراز المتسلسل  

من أي مشاكل صحية في المنزل بعد يتم عزل الحاالت المشتبهة لألشخاص الذين ال يعانون  •

تقييمه مناسبته إلتمام إجراءات العزل من قبل فريق منصة الصحة العامة بمركز القيادة والتحكم  

 وفي حال تعذر العزل المنزلي ُتنقل الحالة المشتبهة إلى منشأة مخصصة للحجر الصحي.  

حية أخرى في منشأة صحية  الحاالت المشتبهة لألشخاص الذين يعانون من مشاكل ص يتم تنويم •

 يوم.  14لمدة 

 .  19-إذا كانت نتيجة الفحص المخبري إيجابًيا يتم تأكيد إصابة الشخص بعدوى كوفيد •
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المخالطة بين اإلنسان والحيوان وعالقتها باإلصابة بعدوى الجيل الثاني من فيروس الكورونا   7.7

 االلتهاب التنفسي الحاد:   ط بمتالزمة المرتب

حاث إلى العائل الوسيط للفيروس حتى لحظة إصدار هذه الوثيقة. غير أن ارتباط مجموعة لم تتوصل األب

( بسوق السمك  2019في شهر ديسمبر من العام ) 19-األولى من الحاالت المسجلة بعدوى كوفيد

انات الحية ويشمل ذلك بيع الحيوانات البرية مما  في مدينة ووهان الصينية حيث تنشط حركة بيع الحيو

ح فرضية انتقال الفيروس من الحيوان إلى اإلنسان. وفيما يخص الحاالت المسجلة وأظهر التقصي يرج

الوبائي عدم ارتباطها بالحاالت المسجلة والمرتبطة بسوق السمك فال يمكن استبعاد فرضية انتقال 

ألبحاث ترجح يث أن طبيعة البيئة تسمح بالمخالطة بينهما. نتائج االفيروس من الحيوان إلى اإلنسان ح

تشابه في طريقة انتقال عدوى الجيل الثاني من فيروس كورونا المرتبط بمتالزمة االلتهاب التنفسي  

الحاد مع الفصائل األخرى من فيروس الكورونا التي ظهرت حديًثا وتشمل فيروس الكورونا المرتبط  

بمتالزمة االلتهاب ( وفيروس الكورونا المرتبط MERS-CoVوسط التنفسية )بمتالزمة الشرق األ

 (.  SARS-CoVالتنفسي الحاد )

عند ظهور أي حالة في المملكة العربية السعودية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبؤر الموبوءة  

ئي تاريًخا مرضًيا في  حول العالم أو نتيجة عودة المسافرين من أحد هذه البؤر وأظهر التقصي الوبا

فريق مشترك مكون من ممثل وزارة المياه والبيئة والزراعة ووزارة مخالطة الحيوانات يلزم تشكيل 

 الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية إلتمام إجراءات التقصي.  

 

 : المنافذ الحدودية وصحة المسافرين 7.8

طبقت العديد من الدول المسح الصحي بشكل مباشر أو غير مباشر على المسافرين القادمين من  

خاصة بعد تسجيل حاالت لإلصابة بعدوى   19-منافذ الحدودية على خلفية جائحة كوفيدالصين. عند ال

في الدول المجاورة للصين والدول البعيدة عنها. وقد أدى التزايد في عدد الحاالت   19-كوفيد

المسجلة إلى توسيع دائرة المسح الصحي لدى المنافذ الحدودية ليشمل كافة المسافرين القادمين  

ة. وقد طبقت المملكة العربية السعودية حزمة من اإلجراءات االحترازية التي شملت تعليق  من أي دول

 الرحالت الدولية والداخلية اعتباًرا من الخامس عشر من شهر مارس من العام الحالي.  

الجدير بالذكر أن المنافذ الحدودية بالمملكة العربية السعودية ستطبق المسح الصحي بعد رفع 

لى كافة المسافرين ويشمل ذلك قياس درجة الحرارة وطلب اإلفادة الخطية عن أي مخالطة.  التعليق ع

فسية  وسيتم تقييم الحالة الصحية بشكل موسع للمسافرين الذين تظهر عليهم أعراض العدوى التن

وتشمل السعال وارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة 

 ية والمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.  السعود

 

لضمان تطبيق    بمعايير الصحة العامة  مااللتزاوعلى السلطات الصحية في المنافذ الحدودية مراعاة   7.8.1

 : 19-سياسات وإجراءات الوقاية ومكافحة عدوى اإلصابة بكوفيد

ب المستمر للعاملين في  ضمان تطبيق معايير الوقاية ومكافحة العدوى االعتيادية، والتدري •

المنافذ الحدودية ومراعاة المسافة اآلمنة بين المسافرين والعاملين وتوفر كميات كافية من  

فذ الحدودي ليتسنى تقييم حاالت االشتباه والحاالت المرضية األخرى المستلزمات لدى المن

 الوصول.  والتعامل معها سواء على متن الناقالت الجوية والبحرية والبرية أو عند 
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تطبيق المسح الصحي على كافة المسافرين الواصلين عند المنفذ الحدودي ويشمل ذلك قياس   •

 وتقييد درجة الحرارة. 

 ضمان جودة االتصال بين الناقل والمنفذ الحدودي لإلبالغ عن أي حالة مرضية.   •

المعلومات    ضمان جودة االتصال بين المنفذ الحدودي والسلطات الصحية المحلية لمشاركة كافة •

 ذات العالقة بأي حالة مرضية قبل وصولها إلى المستشفى.  

ألساسية والوقاية من األمراض المنقولة عبر  تعزيز االلتزام بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى ا •

المالمسة أو قطيرات الرذاذ والتأكيد على ضرورة وقاية العينين بارتداء النظارات الواقية أو القناع 

 اقي للوجه.   الشفاف الو

تنسيق عملية النقل اآلمن للمسافرين الذين تظهر عليهم أعراض العدوى التنفسية من المنفذ   •

 نشأة الصحية إلتمام إجراءات التقييم السريري وتقديم العالج الالزم. الحدودي إلى الم

 لالستجابة لحاالت الكوارث المهددة للصحة العامة.  الطوارئالتأكد من فاعلية خطط  •

تأكد من توفر كافة مستلزمات تنظيف وتطهير وتعقيم األماكن واألدوات المتوقع تلوثها  ال •

لجيل الثاني من فيروس كورونا المرتبط بمتالزمة االلتهاب بإفرازات الحاالت المصابة بعدوى ا

 التنفسي الحاد.  

بين  19-رفع درجة الوعي الصحي المعرفي بوسائل الوقاية ومكافحة عدوى اإلصابة بكوفيد •

 المسافرين، وطاقم شركات النقل والعاملين في المنفذ الحدودي.  

المزدحمة واالمتناع عن مالمسة أو مخالطة   التأكيد على المسافرين بضرورة االبتعاد عن األمان  •

المرضى سواء كانوا أشخاص أو حيوانات بغض النظر كانوا أحياًء أو أمواًتا، االبتعاد عن أسواق 

ات، واالمتناع عن أكل اللحوم النيئة أو الغير مطبوخة جيًدا.  مع ضرورة التوعية  ونقاط بيع الحيوان

بغسلها باستخدام الماء واالبون أو باستخدام محاليل   بتنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة سواء

الكحول المطهرة والتأكيد على االلتزام بتغطية الفم واألنف باستخدام المناديل أو بثني المرفق  

 سعال أو العطاس )آداب "اتيكيت" السعال والعطاس(.  عند ال

 شعور بأي أعراض مرضية. إبالغ المسافرين بضرورة التواصل مع السلطات الصحية المحلية عند ال •

في حال ظهور األعراض المرجحة لإلصابة بعدوى االلتهاب التنفسي الحاد للمسافرين على متن    •

ناقلة بتعبئة نموذج البيان البحري للمسافرين على متن  الطائرات أو السفن، يقوم طاقم الشركة ال

على متن الطائرات ويشمل ذلك  السفق، أو تعبئة الجزء الصحي من نموذج البيان العام للمسافرين  

توثيق كافة المعلومات والبيانات ذات العالقة بالحالة الصحية على أن يتم تسليمها للسلطات  

 صول.  الصحية عند المنفذ الحدودي عند الو

عند اكتشاف حالة إصابة على متن مركبة السفر، يقم طاقم المركبة بتعبئة نموذج التقصي للراكب    •

ويشمل ذلك جمع البيانات ذات العالقة بمكان جلوس الراكب ومعلومات التواصل معه تمهيدًا 

ة  الستخدامها فيما بعد في حال دعت الحاجة لذلك. مع ضرورة التنبيه على المسافرين بأهمي 

غ الطوعي في حال ظهرت أي أعراض. كما يجب على طاقم الطائرة االلتزام بالتوصيات  اإلبال

واإلجراءات المعتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي بخصوص التعامل مع األمراض المعدية التي  

 قد تظهر أعراضها على متن الطائرة.  

 

 مركز القيادة والتحكم:  7.9

ديوان وزارة الصحة بمراكز فرعية للقيادة والتحكم بمديريات  مركزي بيرتبط مركز القيادة والتحكم ال

الشئون الصحية تختص بتنظيم التعامل مع الكوارث الُمهددة للصحة العامة وتتولى فيما بينها عملية  

تنسيق المهام والمسؤوليات بين عدد من المنصات لتفعيل االستجابة اآلنية. وقد قامت مركز القيادة  
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ورفع درجة الجاهزية وتنسيق عملية   19-نشيط خطة االستجابة لجائحة كوفيدركزي بت والتحكم الم

التواصل والرصد وإدارة البيانات والمعلومات وتخصيص الموارد إضافة إلى عدد من األنشطة التعليمية 

 لتعزيز الوعي المعرفي لدى الممارسين الصحيين.  

 

 االستعداد والرصد والتقصي الوبائي:  7.9.1

ز القيادة والتحكم المركزي وفي مديريات الشؤون الصحية على األنشطة ذات العالقة ُيشرف مرك

ومن ذلك تفعيل عمليات الرصد والتقصي الوبائي    19-بتفعيل االستعداد لالستجابة لجائحة كوفيد

اءات التبليغ ومزامنتها لضمان رفع درجة من خالل تعزيز نظام التبليغ الوبائي لضمان توحيد إجر

 ية والسيطرة.  الجاهز

 وتفعيل الرصد والتقصي الوبائي:  دالهدف من االستعدا ❖

 . 19-إعداد الخطة التشغيلية لمواجهة جائحة كوفيد •

تدريب وتعليم العاملين وذوي العالقة في كافة مستويات خطة االستجابة على   •

 تفعيل الخطط واإلجراءات متى ما استلزم األمر.  

غيلية الخاصة بالتبليغ، ومستويات التنبيه، وآلية  شضمان التحديث المستمر للخطة الت •

ة لغرف العزل  التصعيد، وإدارة المخزون، وإدارة السعة السريرية، وطاقة االستيعابي

 وفرق االستجابة السريعة، مع ضرورة تعميم التحديثات بشكل مستمر.  

 . 19-ضمان القدرة على القيادة والسيطرة على فاشية كوفيد •

 قصي الوبائي وتفعيل مستويات التنبيه المختلفة. تتعزيز الرصد وال •

 خاذ القرار.  ضمان سالسة نقل واستقبال المعلومات والبيانات مما يعزز القدرة على ات •

 رفع الوعي الصحي المجتمعي.   •

 

 استعدادات مركز القيادة والتحكم:  7.9.2

 الرصد والتقصي ومنافذ الدخول:  7.9.2.1

ز البصري لكافة المسافرين الواصلين بغض النظر  رتلتزم كافة منافذ الدخول بإجراء عملية الف •

 عن دولة القدوم. 

تلتزم كافة منافذ الدخول بقياس درجة الحرارة لكافة المسافرين الواصلين بغض النظر عن   •

 دولة القدوم. 

ابة مؤكدة بعدوى الفيروس تلتزم كافة منافذ الدخول باإلبالغ عن أي حالة مخالطة لحالة إص •

 خالل األربعة عشر السابقة لوقت الوصول.   19-المسبب لكوفيد

تلتزم كافة منافذ الدخول بالتنسيق مع فرق االستجابة السريعة لحاالت االشتباه بشكل   •

مباشر وذلك تمهيًدا لتنسيق عملية النقل إلى المنشأة الصحية المخصصة )فضال االطالع 

 "(.  6على الملحق رقم"

 

 جاهزية المنشآت الصحية:  7.9.2.2

 وسد الثغرات.  رتقييم المخاط •

للوجستية لكافة المنشآت الصحية ويشمل ذلك المنشآت الصحية  تعزيز الموارد البشرية وا •

 . 19-الخمسة وعشرون والمخصصة لتقديم الرعاية الصحية لحاالت اإلصابة بعدوى كوفيد
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تعزيز إجراءات الفرز البصري ومراقبة االلتزام بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى في كافة  •

 منشآت الصحية.  لا

 ة لغرف العزل، توفر الموارد البشرية، وجودة أداء سالسل اإلمداد. مراقبة الطاقة االستيعابي •

اعتماد السياسات واإلجراءات ذات العالقة األدلة االسترشادية واإلجراءات التشغيلية   •

 وتعميمها.  

 

 االستعدادات المجتمعية:  7.9.2.3

 والمرافق العامة.   توفير أدوات الحماية الشخصية في األماكن •

 لتحكم خطة تقييم المخاطر والتواصل لكل مرحلة من مراحل الفاشية.  اعتمد مركز القيادة وا •

 

 رفع الوعي الصحي المجتمعي والتواصل الفعال:   7.9.2.4

تخصيص خط اتصال ساخن لإلجابة عن االستفسارات ذات العالقة بالمرض أو تقديم   •

 االستشارات الطبية.  

 م الدعم والمشورة للممارسين الصحيين.  يتخصيص خط اتصال لتقد •

حمالت التوعية المجتمعية على منصات التواصل االجتماعي وفي المدارس وعند منافذ   •

 الدخول. 

 

 االستجابة:  7.9.3

مركز القيادة والتحكم هو صاحب الصالحية فيها يخص تفعيل أي مرحلة من مراحل يعتبر رئيس 

 التوجيه بتنسيق األدوار بين الجهات المعنية:واالستجابة للكوارث المهددة للصحة العامة 

 

 الدور الرئيسي لمرحلة االستجابة:  7.9.3.1

o  .التوفير الحي للمعلومات والبيانات ذات العالقة بالفاشية 

o   إدارة الموارد ذات العالقة بمستلزمات المختبرات ويشمل ذلك طلب النواقص ومتابعة

 توفيرها ومراقبة المخزون.  

o المنومة في المنشآت الصحية أو حاالت العزل  19-بعدوى كوفيد مراقبة حاالت اإلصابة

 المنزلي.  

o   .تفعيل الخطة التشغيلية للمنشآت الصحية لمواجهة االرتفاع المتزايد للحاالت 

o  .تنسيق جميع اإلجراءات بين الجهات المعنية والمستفيدين 

 

 

 

 

 



 

Page 27 of 41 V1-9 April 2020 19-عدوى فيروس كوفيد تدليل التعامل مع حاال 

 

                                                                                                            

  :19-بعدوى كوفيدالتعامل مع الوفيات الناتجة عن اإلصابة  .8
 مة:  عا ةظرن

المؤكدة قد تشكل خطًرا على الصحة العامة باعتبارها    19-جثث المتوفين المصابين بعدوى كوفيد •

 مصدًرا من مصادر نقل العدوى.  

 .19-استمرار إجراءات العزل لحفظ جثث المتوفين المصابين بعدوى كوفيد •

المؤكدة   19-دوفيكااللتزام باستخدام أكياس حفظ الجثث لنقل جثث المتوفين المصابين بعدوى   •

مع ضرورة التأكيد على االلتزام بالمواصفات والمقاييس التي تعتمدها وزارة الصحة السعودية  

ألكياس حفظ الجثث، كما يجب التنبيه على االلتزام باستخدام أدوات الحماية الشخصية لكافة  

 المؤكدة.  19-المتعاملين مع جثث المتوفين المصابين بعدوى كوفيد

 عربة التي تنقل الجثة بعد إتمام إجراءات النقل.  ير التطهبااللتزام  •

المؤكدة على العاملين في   19-قصر التعامل مع جثث المتوفين المصابين بعدوى كوفيد •

المشرحة )ثالجة الموتى( من ذوي الخبرة والمعرفة بقواعد الوقاية ومكافحة العدوى والمدربين 

حاالت مع مراقبة االلتزام بارتداء أدوات ذه الل هث على عملية النقل والتعامل مع الجثث في م

 الحماية الشخصية وتنظيف اليدين.  

تلتزم المنشأة الصحية بإبالغ موظفي المشرحة )ثالجة الموتى( عن حالة المريض والمحاذير التي   •

يجب تطبيقها للحد من خطر انتقال العدوى وذلك بإرفاق مذكرة اإلفصاح مع الجثة وتتضمن 

 المرضية ومعايير الوقاية الواجب اتباعها.  حالة ال نمعلومات ع

السماح لذوي المتوفى بإلقاء النظرة األخيرة مع إلزامهم بارتداء أدوات الحماية الشخصية وُيحظر   •

 لمس األسطح أو لمس الجثة أو التقبيل.  

 إلى تتم عملية تجهيز الميت )الغسل والتكفين( في مشرحة المنشأة الصحية وُيحظر نقل الجثة •

زل أو أي مكان آخر. وُيصّرح بنقل الجثة إلى مغاسل الموتى العمومية المعتمدة رسمًيا بعد المن

التأكد من توفر كافة المستلزمات والكوادر البشرية المدربة للتعامل مع الوفيات الناتجة عن  

 األمراض المعدية. 

 .  جثث لاالكتفاء بأقل عدد ممكن من الكادر البشري المدرب للتعامل مع ا •

يلتزم كافة من يشهد عملية تحضير الجثة )عملية الغسل والتكفين( سواء شارك عملًيا في عملية   •

التجهيز أو اكتفى بالمشاهدة بارتداء أدوات الحماية الشخصية والتي تشمل الكمامة والمآزر 

بعد ن  ليدياالمانعة لتسرب المياه والقفازات على أن يلتزم المشاركون في عملية التجهيز بتنظيف  

 خلع القفازات. 

تحت إشراف كادر مدرب للتعامل مع الوفيات الناتجة عن اإلصابة باألمراض المعدية وضمان  •

االلتزام بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى واستخدام أدوات الحماية الشخصية، تتم االستجابة  

 لرغبة ذوي المتوفي في المشاركة في عملية تجهيز الجثة. 

يز الجثة )الغسل والتكفين( في المنشأة الصحية. وفي حال نقل الجثة إلى مغسلة  جهتمام تإُيفضل   •

األموات العمومية المعتمدة رسميا فيجب إفادة المغسلة المستقبلة بالحالة المرضية للمتوفى  

والتعريف بطرق انتقال العدوى وتزويدهم بكافة معايير الوقاية ومكافحة العدوى الواجب 

تجهيز الجثة، مع ضرورة تكليف متخصص في الصحة العامة بمرافقة الجثة لمراقبة   اءها أثنبااللتزام  

 االلتزام بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى طوال فترة التجهيز.  

أصدر المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها دليل التعامل مع حاالت الوفاة لمصابين   •

 (.  هناع ) طال(، لال91-فيروس كورونا الجديد )كوفيد

 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-to-handling-the-deceased-due-to-covid19-ar/
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 نات مسحات الجهاز التنفسي العلوي بعد الوفاة: جمع عي 8.1
ة من جثث المتوفين الذين ثبتت  وية البلعوميمالف مع عينات المسحات األنفية البلعومية والمسحات  ج

ال يستلزم إجراء عملية الجمع في غرفة ضغط سالب أو نظام ذات تهوية   19-إصابتهم بعدوى كوفيد

( نظًرا لعدم اشتمال العملية على أي رذاذ  HEPA filterمزود بمرشح عالي الكفاءة لحجز الجسيمات )

 اء أدوات الحماية الشخصية التالية: الطاقم بارتد تزمناتج عن السعال أو العطاس. على أن يل

 قفازات اليد النظيفة.  •

في حال احتمالية خطر التعرض لإلصابة بآلة حادة، يلزم ارتداء قفازات ثقيلة فوق القفازات  •

 االعتيادية.  

 مآزر ذات أكمام طويلة مانعة لتسرب السوائل.  •

 ة.  عينين الواقيلت اقناع شفاف واقي للوجه أو ارتداء الكمامة ونظارا •

 

 إجراءات تشريح الجثة:   8.2

أثناء تشريح الجثة يجب االلتزام بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى العامة ومعايير الوقاية ومكافحة  

 العدوى المنتقلة عبر الرذاذ/ القطيرات ومعايير مكافحة العدوى المنقولة عبر الهواء، وتشمل: 

تشريح جثث   منشار العظام الكهربائي عند منها استخداموتجنب العمليات المولدة للهباء الجوي  •

مؤكدة أو مشتبهة واستبدال المنشار الكهربائي   19-المتوفين سواء كانت حالة العدوى بكوفيد

بالمقصات واألدوات اليدوية وفي حالة دعت الحاجة إلى استخدامه، ينبغي االستعانة بجهاز شفط 

 للسيطرة على الهباء الجوي المتولد.  

 ح خالل وقت محدد مسبًقا.  احد فقط إلتمام عملية التشريلسماح لشخص وا •

االستعانة بأقل عدد ممكن من العاملين في غرفة التشريح في نفس الوقت لضمان تنفيذ عملية   •

 التشريح بسالمة. 

 الحذر عند استخدام اآلالت الحادة والتخلص منها بشكل آمن في حاوية مخصصة مضادة للثقب.   •

التشريح وتجهيز الجثث موضًحا فيه  عاملين المشاركين في عمليات سجل أسماء الباالحتفاظ  •

 االسم والتاريخ ونوع النشاط لالستعانة به إذا دعت الحاجة. 

 

 المعايير والمقاييس الهندسية:  8.3

 19-إجراء عملية تشريح جثث الموتى الذين تأكدت إصابتهم أو اشتبه في إصابتهم بعدوى كوفيد •

 ولة عبر الهواء. للعدوى المنق في غرف عازلة

عدم توفر غرف عازلة للعدوى المنقولة عبر الهواء يتم استخدام وحدة ترشيح متنقلة  في حال  •

 (.  Portable HEPA Unitعالية الكفاءة تمنع مرور الجزيئات )

  التحكم الداخلي في تدفق الهواء ويمكن االستعانة بنظام الصفائح المنظمة للتدفق إلبعاد الهباء  •

 د عن العاملين. الجوي المتول

تعذر إجراء عملية الترشيح في غرفة عازلة للعدوى المنقولة عبر الهواء أو تعذر توفر وحدة في حال   •

 ترشيح الهواء المتنقلة، يتم إجراء عملية التشريح في بيئة توفر أقصى درجات الحماية الممكنة.  

 

 معايير أدوات الحماية الشخصية:  8.4

 لحماية الشخصية التالية أثناء تشريح الجثث: تداء أدوات ار يجب االلتزام با
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 ارتداء القفازات الجراحية المزدوجة والمزودة بطبقة شبكة األلياف المقاومة للقطع.   •

 ارتداء المآزر المانعة لتسرب السوائل أو المقاومة للسوائل.   •

 ارتداء غطاء مقاوم للماء.  •

 الشفاف.   حماية الوجه عللعينين أو قنا ارتداء النظارات الواقية •

ارتداء القياس الصحيح من الكمامات المانعة لالستنشاق وفي حال عدم توفرها يمكن  •

االستعاضة عنها بارتداء الكمامات المنقية للهواء المزودة بمرشح عالي الكفاءة لتوفير الحماية  

 الالزمة للجهاز التنفسي أثناء تشريح الجثة.  

عملية الدعك ما قبل الجراحة، ارتداء غطاء لألحذية يلزم إتمام  ،ي عملية التشريحقبل البدء ف •

 وغطاء الرأس.  

قبل مغادرة غرفة التشريح أو الردهة المجاورة لها وبعد إتمام عملية التشريح، يلزم التخلص من   •

 أدوات الحماية الشخصية بطريقة سليمة وآمنة.  

عد كل استخدام حسب ا وتعقيمها بهتخدام يتم تنظيفأدوات الحماية الشخصية المتعددة االس •

 تعليمات الشركة الُمصنعة.  

يتم تنظيف اليدين مباشرة بعد خلع أدوات الحماية الشخصية وذلك بغسلها بالماء والصابون لمدة  •

. مع  ثانية وفي حال لم تكن اليدين متسخة بشكل واضح يتم استخدام مطهر الكحول االثيلي 20

 وار منطقة التخلص من أدوات الحماية الشخصية.  يف اليدين بج ظضرورة التأكد من تشغيل وحدة تن

 

 

 

 

 

 

 المراجع: 

 

 ( هنا لالطالع فضال الضغط )

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1FgkrqoLeKjX3eyRsPoRHO8866tdX8ue9
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 ( 1ملحق )

 19-نموذج التبليغ بحالة كوفيد

 /           /                   :   (بامليالدي )يوم/شهر/سنة تاريخ التبليغ 

 معلومات املبلغ: 

  التاريخ:   اسم معد النموذج: 

  املدينة:   الهاتف

  عنوان البريد االلكتروني:

حالة املريض عند 

 تبعئة النموذج

 )        ( حالة مؤكدة.

 )        ( حالة اشتباه.

 ص ي. ( حالة تحت التق      )  

 )        ( ليست حالة

  اسم املنشأة الصحية: 

 معلومات املريض:

  تاريخ امليالد:   اسم املريض:

  الحالة االجتماعية:  :$رقم اإلثبات الرسمي 

 الوظيفة: 
 )        ( ممارس صحي. 

 )        ( ليس ممارس صحي
 الجنس: 

 )        ( ذكر.

 ( أنثى.      )  

  لعمر:ا  رقم الهاتف:

 العنوان:
              (، اسم الشارع )                                              (، الحي )                                  ( املدينة: )                        رقم املنزل)  

 (، املنطقة/املحافظة )                                             (

  ى درجة علمية: أعل

 ريرية: املعلومات الس

أول تاريخ لظهور 

 األعراض: 
 :         /           /             (بامليالدي يوم/شهر/سنة )

 ال نعم  األعراض ال نعم  األعراض

   غثيان   درجة مئوية( 38 <ارتفاع درجة الحرارة ) 

وجود تاريخ مرض ي الرتفاع درجة الحرارة 

 )غير مقاسة(
   التقيؤ  

   الصداع   احتقان الحلق

   آالم املفاصل   سيالن األنف

   آالم العضالت   السعال 

   اإلسهال   ضيق في التنفس

 فضال ذكر أي أعراض أخرى: 

 

 

 

 

 

 معلومات التنويم
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عند تعبئة هذا النموذج، هل كان املريض 

 منوًما في منشأة صحية؟

 :         /           /             (بامليالدي يوم/شهر/سنة ) ( نعم، تاريخ التنويم:      )  

 )        ( ال

هل تم تنويم املريض في وحدة العناية  

 املركزة؟ 
 )        ( ال                                 )        ( نعم

 )        ( ال                                 ( نعم      )   ؟intubationهل تم استخدام التنبيب 

 )        ( ال                                 )        ( نعم ؟ ECMOهل تم استخدام جهاز 

الظروف املرضية املصاحبة )فضال اختيار 

 جميع ما ينطبق(:

 كري    ( ال يوجد       )        ( غير معروف       )        ( الحمل      )        ( داء الس      )  

 )        ( أمراض القلب    )        ( ارتفاع ضغط الدم    )        ( األمراض الرئوية املزمنة

 تتمة -معلومات التنويم

الظروف املرضية املصاحبة )فضال اختيار 

 تتمة -جميع ما ينطبق(

 )        ( أمراض  الكلى املزمنة    )        ( أمراض  الكبد املزمنة   

 ( الحاالت املسببة لنقص املناعة          )   

 )        ( فضال تحديد أي ظروف مرضية مصاحبة أخرى: 

 

 الوبائيمعلومات االستقصاء 

 تاريخ السفر والزيارة: 

هل قمت بالسفر خالل األربعة عشر يوًما 

 املاضية:
 )        ( ال أتذكر                                 )        ( ال                                 )        ( نعم

 في حال اإلجابة بنعم، فضال تزويدنا بتفاصيل الرحالت: 

 الرحلة األولى:  

          :         /           /      (بامليالدي يوم/شهر/سنة )إلى: :         /           /                       (بامليالدي يوم/شهر/سنة )مدة الرحلة: من 

 املدينة:                                                          الدولة:   

 الرحلة الثانية: 

 :         /           /               (بامليالدي يوم/شهر/سنة )إلى: :         /           /                       (بامليالدي يوم/شهر/سنة )مدة الرحلة: من 

 املدينة:                                               لدولة:              ا

 الرحلة الثالثة:

 :         /           /               (بامليالدي يوم/شهر/سنة )إلى: :         /           /                       (بامليالدي يوم/شهر/سنة )مدة الرحلة: من 

 املدينة:                                                          الدولة:   

 خالل األربعة عشرة يوًما قبل ظهور األعراض، هل قام املريض بمخالطة أي شخص كان مسافًرا خارج اململكة العربية السعودية؟

 )        ( ال أتذكر                                 )        ( ال                                 )        ( نعم

سافر إليها(: 
ُ
 في حالة اإلجابة فضال تزودينا بالتفاصيل )ُيرجى ذكر أسماء األشخاص والدولة امل

 

 

 

 

 في حال كان املريض سائح/ حاج/ معتمر: 

 ( السفينة      )        ( الباص           )  )        ( الطائرة       )        (  السيارة       وسيلة السفر التي استخدمها املريض:
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 )        ( أخرى:              

معلومات الخطوط الجوية )في حال كان 

 السفر بالطائرة(: 

اسم خطوط 

 الطيران
 

  رقم الرحلة 

  مطار انطالق الرحلة

   /           /                 :   (بامليالدي يوم/شهر/سنة ) تارخ وصول الرحلة

 :         /           /             (بامليالدي يوم/شهر/سنة ) تاريخ مغادرة الرحلة

  وجهة العبور 

 معلومات وسائل السفر األخرى: 

  وسيلة السفر:

 /           /                   :   (بامليالدي يوم/شهر/سنة ) تاريخ وصول الرحلة:

 :         /           /             (يالديبامل يوم/شهر/سنة ) منفذ الدخول:  

  محطة االنطالق:

معلومات مكان اإلقامة عند الوصول إلى  

 األراض ي السعودية:
  اسم املنشأة:

  املدينة: 

 /           /                   :   (بامليالدي يوم/شهر/سنة ) تاريخ الوصول: 

 تتمة -معلومات االستقصاء الوبائي

لومات مكان اإلقامة عند الوصول إلى  مع

 تتمة -األراض ي السعودية

 :         /           /             (بامليالدي يوم/شهر/سنة ) تاريخ املغادرة:

 والحركة:فضال حدد بالتواريخ ديناميكية املخالطة 

 

 

 

 املخالطة بين األشخاص:

املريض  خالل األربعة عشر يوًما قبل ظهور األعراض، هل قام

أو   19-بمخالطة حالة مؤكدة أو مشتبهة لإلصابة بعدوى كوفيد

 حالة تظهر عليها أعراض العدوى التنفسية؟

)        ( ال                            )        ( ال                              )        ( نعم

 أتذكر

الة كانت  في ح) األعراض؟هل قام املريض بمخالطة شخص بعد ظهور 

 اإلجابة بنعم فضال تعبئة نموذج املخالطين( 

)        ( ال                            )        ( ال                              )        ( نعم

 أتذكر

خالل األربعة عشرة يوًما قبل أو بعد ظهور األعراض، هل قام 

م )الحج املريض باملشاركة في أي مناسبة عامة أو تجمع عا

أوالعمرة، حفل زفاف، حضور مباراة رياضية، حضور حفل 

 تجمع عائلي( موسيقي،

)        ( ال                            )        ( ال                              )        ( نعم

 أتذكر

 

 في حال كانت اإلجابة بنعم، فضال إيراد شرح تفصيلي للفعالية: 
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 هو أحد هذه املستندات: الهوية الوطنية، جواز السفر، اإلقامة $ اإلثبات الرسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عة عشرة يوًما قبل أو بعد ظهور األعراض، هل قام خالل األرب

 املريض بزيارة أي منشأة صحية: 

)        ( ال                            )        ( ال                              )        ( نعم

 أتذكر

 في حال كانت اإلجابة بنعم: 

 اسم املنشأة الصحية: 

 سبب الزيارة:  

 الحيوانات: املخالطة مع 

خالل األربعة عشرة يوًما املاضية، هل حدثت أي مخالطة مباشرة 

 أو غير مباشرة بين املريض وأي نوع من الحيوانات؟

)        ( ال                            )        ( ال                              )        ( نعم

 أتذكر

 اد شرح تفصيلي موضًحا فيه )نوع املخالطة، مكان املخالطة، وقت املخالطة، مبرر املخالطة(:اإلجابة بنعم، فضال إير في حال كانت 

 

 

خالل األربعة عشرة يوًما املاضية، هل قام املريض بزيارة أحد  

 األماكن التالية والتي ُيرجح مخالطة الحيوانات بها:

)        ( ال                            )        ( ال                              )        ( نعم

 أتذكر

 في حال كانت اإلجابة نعم، فضال تحديد كافة اإلجابات املنطبقة على إفادة املريض: 

 (   املسالخ      )        (   أسواق املاشية        )           )        ( املزرعة       )        ( حديقة الحيوان       )        ( الفعاليات الزراعية  

 )        (   أخرى: 

 فضال إيراد تفاصيل أي مخالطة مع الحيوانات: )املكان، التاريخ، طبيعة املخالطة(:

 

 

هل يعمل املريض في أي مهنة تتطلب مخالطة الحيوانات بشكل  

 مستمر؟

)        ( ال                            )        ( ال                              )        ( نعم

 أتذكر

 في حال كانت اإلجابة نعم، فضال تحديد الوظيفة:

 أي معلومات أخرى: 
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 (2ملحق )

 قائمة املخالطين للمريض:

 العالقة مع املريض  االسم
 آخر مخالطة تاريخ

 ( بامليالدي يوم/شهر/سنة )
 رقم الهاتف  الجنس  املدينة

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 ( ذكر.      )  

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 ( ذكر.      )  

 )        ( أنثى.
 

    
 ( ذكر.  )      

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 ( ذكر.      )  

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 ثى.)        ( أن
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

    
 )        ( ذكر.

 )        ( أنثى.
 

 

 متابعة املخالطين، لتقييد املعلومات اإلضافية.فضال االلتزام بنموذج 
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 ( 3ملحق )

 نموذج التقص ي للمخالطين

  رقم اإلثبات الرسمي   اسم املخالط

  الجنسية  العمر

  رقم الهاتف 

 املتابعة اليومية للمخالطين:
 ( بعد املخالطة1اليوم رقم)

 :         /           /             بامليالدي()يوم/شهر/سنة 

 ( بعد املخالطة2اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة3اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة4اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة5اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 )      ( ال توجد أعراض 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 عراض )      ( ال توجد أ

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 جد أعراض )      ( ال تو 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

  توجد أعراض )      ( ال

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 ( ال توجد أعراض  )     

 ( درجة مئوية        درجة الحرارة )  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 ( بعد املخالطة6ليوم رقم)ا

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة7اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة8اليوم رقم)

 /           /                   :   )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة9اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة10اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 )      ( ال توجد أعراض 

 جة مئوية  درجة الحرارة )        ( در 

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 )      ( ال توجد أعراض 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 تنفس ( ضيق في ال      )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 راض )      ( ال توجد أع

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ي التنفس ( ضيق ف      )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 ( ال توجد أعراض     )  

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 يق في التنفس ( ض      )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 )      ( ال توجد أعراض 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 ( بعد املخالطة11اليوم رقم)

 /                        /:         )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة12اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة13اليوم رقم)

 :         /           /             )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 ( بعد املخالطة14اليوم رقم)

 /           /                  :    )يوم/شهر/سنة بامليالدي(

 

 )      ( ال توجد أعراض 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 ( الغثيان/ التقيؤ       )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 )      ( ال توجد أعراض 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 قيؤ ( الغثيان/ الت      )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 )      ( ال توجد أعراض 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 التقيؤ  ( الغثيان/      )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 )      ( ال توجد أعراض 

 درجة الحرارة )        ( درجة مئوية  

 ( ضيق في التنفس       )

 ( سعال      )

 ( صداع      )

 ( آالم املفاصل/ العضالت      )

 ( نوبات اإلسهال       )

 عدد النوبات في اليوم )         (

 يان/ التقيؤ ( الغث      )

 ( سيالن األنف      )

 ( أخرى:       )

 

 اسم ممثل منصة الصحة العامة: 

 املديرية التابع لها: 
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 ( 4ملحق )

 قائمة فحص الفرز البصري للعدوى التنفسية الحادة

  رقم امللف الطبي:  الوقت:  التاريخ:

  االسم:
رقم اإلثبات 

 الحكومي:
 

اسم املنشأة 

 الصحية:
 

 ار القيمة الرقمية املناسبة املناسبة لحالة املريض الصحية )التاريخ املرض ي والحالة السريرية( ثم قم بحساب النتيجة النهائيةقم باختي

 القيمة الرقمية املرادفة  العوامل التي ترفع من خطر اإلصابة بالعدوى التنفسية الحادة 

 كافة املرض ى سواء كانوا أطفال أو بالغين  األعراض(يوم قبل ظهور   14)خالل خطر التعرض لإلصابة أوال: 

سبق للمريض السفر خارج اململكة العربية السعودية أو أحد  .1

 املناطق التي ينتشر فيها الوباء )مثال: محافظة القطيف

 أو

املخالطة اللصيقة خالل األربعة عشرة يوًما السابقة لظهور األعراض مع  

 19-بعدوى كوفيدمصاب تم تأكيد تشخيص إصابته 

 أو

العمل أو الحضور إلى منشأة صحية يتم تنويم الحاالت املؤكدة لإلصابة 

 فيها 19-بعدوى كوفيد

 

 

5 

 

 

مخالطة حالة مصابة بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية  .2

 خالل األسبوعين املاضيين

3 

مخالطة اإلبل أو منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر خالل  .3

 األسبوعين املاضيين
2 

ة منشأة صحية يتم تنويم الحاالت املؤكدة لإلصابة زيار  .4

 بعدوى متالزمة الشرق األوسط التنفسية فيها
1 

أي مريض حقق أحد  ثانيا: العالمات السريرية 

العوامل املذكورة في 

(1) 

أي مريض آخر تعرض أو ملن يتعرض للعوامل 

 (4،3،2املذكورة في )

 البالغين  األطفال

 2 1 1 ارتفاع درجة الحرارة

 2 1 1 السعال )عرض جديد أو سوء الحالة(

 2 1 1 ضيق التنفس )عرض جديد أو سوء الحالة(

 1 - - احتقان في الحلق مع أو بدون سيالن األنف 

 1 - - الغثيان والتقيؤ مع أو بدون إسعال 

 1 - - املزمنة، فشل القلب أمراض الكلى املزمنة، أمراض الكبد 

 

 م املريض في غرفة العزل وطلب التقييم السريري من الطبيب املختص.: يتم تنوي4 <املجموع 

 يتم إجراء الكشف املعملي لتأكيد اإلصابة بعدوى الفيروس املرتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية تبًعا لتعريف الحالة.

 ص.: يتم تنويم املريض في غرفة العزل وطلب التقييم السريري من الطبيب املخت6 <املجموع 

 يتم إجراء اختبار الكشف املعملي لتأكيد اإلصابة بعدوى كوفيد تبًعا لتعريف الحالة.

 اسم املوظف:  

 رقم بطاقة العمل:  
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 (5ملحق )

 اململكة العربية السعوديةفي   19-نموذج اإلبالغ الفوري لحالة مشتبهة بمرض كوفيد
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 (6ملحق )
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   19-اإلصابة بعدوى كوفيد املنشآت الصحية املخصصة الستقبال حاالت

 

 املنشآت الصحية البديلة املنشآت الصحية املحددة  املنطقة 

 مستشفى اإلمام عبدالرحمن الفيصل  مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز  الرياض 

 مستشفى النور   مكة املكرمة  

 مستشفى شرق جدة 
 مجمع امللك عبدهللا الطبي جدة

 مستشفى امللك فيصل  الطائف

 مستشفى أحد  دينة املنورة امل

 مجمع الدمام الطبي  املنطقة الشرقية

 مستشفى امللك فهد العام بالهفوف  األحساء مستشفى القطيف املركزي 

 خالد العاممستشفى امللك  حفر الباطن

 مستشفى بريدة املركزي  القصيم 

 مستشفى امللك سعود بالقصيم 

 مستشفى امللك فهد  تبوك

 ك خالدمستشفى املل حائل

 مستشفى امللك عبدالعزيز التخصص ي  الجوف

 مستشفى عرعر املركزي  الحدود الشمالية

 مستشفى القريات العام القريات 

 مستشفى عسير املركزي  عسير 

 مستشفى خميس مشيط العام 

 مستشفى امللك عبدهللا املركزي  بيشة 

 مستشفى امللك فهد  الباحة

 مستشفى بيش  جازان  

 تشفى امللك خالدمس نجران 

 مستشفى جنوب القنفذة العام القنفذة 
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 (7ملحق )

 مخطط إنهاء التنويم في غرفة العزل 

 

 
 


