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  تحديث اإلصدارات     
 

 1.0اإلصدار 

 ٢٠٢٠يناير  ١٠في  ١٩-اإلرشادي لمرض كوفيد الدليل  ونشر  ةكتاب   ▪

 

 1.2اإلصدار 

 ١٩-المرضية لعدوى كوفيد تحديث تعريف الحالة  ▪

 االجتماعي االتصالإدارة و  المنزلي العزل إجراءات  تحديث ▪

 ١٩-لمرض كوفيد نقل الحاالت المشتبه فيها أو المؤكدةدليل  إضافة ▪

 ١٩-لمرض كوفيد والمؤكدة  ةمدة عزل الحاالت المشتبهدليل  إضافة ▪

 ارة الخطوط العامة لإلددليل  إضافة ▪

 ١٩-كوفيددليل الحجر الصحي والمنزلي لمرض  إضافة ▪

 ١٩-بمرض كوفيد المتوفينالتعامل مع جثث دليل  إضافة ▪

 نموذج اإلبالغ واستمارة قائمة الفرز البصري تحديث  ▪

 

 1.3اإلصدار 
 ١٩-المرضية لعدوى كوفيد تحديث تعريف الحالة  ▪

 ( IPCمكافحة العدوى والوقاية منها )  دليل تحديث  ▪

 ( )المخالطين  تتبع جهات االتصالل دلي تحديث  ▪

 المراقبة حص الفرز البصري واستمارة  تحديث استمارة اإلبالغ، ونموذج قائمة ف  ▪
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 5 . المقدمة١
 6 األهداف  . ٢
 7 تعريفات حالة المراقبة  . ٣
 8  (IPC)الوقاية من العدوى ومكافحتها  .  ٤

 8 للعدوى   المحتمل المصدر عل  رةوالسيط لمبكرا التعرف ٤.١
 8 المرض   لكافة  الصحية الرعاية تقديم عند  القياسية االحتياطات تطبيق ٤.٢
 9 ١٩-كوفيد ىدو ع من للوقاية اإلضافية االحتياطات تنفيذ ٤.٣
 11 ١٩-كوفيد بعدوى اإلصابة لحاالت المباش   الطب    الطاقم مراقبة ٤.٤
 11 والمؤكدين  بهم المشتبه ١٩-كوفيد مرض   نقل ٤.٥
ام جودة مراقبة ٤.٦  14 اإلدارية( )الرقابة المعتمدة واإلجراءات بالسياسات االلت  
 15 جهزة األ  وسالمة الصحية المنشأة بيئة جودة مراقبة ٤.٧
 15 ١٩- كوفيد بعدوى بإصابتهم المشتبه المرض   من المختت   عينات ومعالجة جمع  ٤.٨
   والتطهت   التنظيف ٤.٩

    ١٩-كوفيد بعدوى مؤكدة أو   االشتباه تحاال  مرض   تنويم لغرف  البيب 
 
 15 المنشأة ف

    العدوى مكافحة ٤.١٠
 
 16 المؤكدة  أو  المشتبهة ١٩-بكوفيد  العدوى لحاالت اإلشعاع    الفحص ف

ي  . ٥  17 التشخيص المختت 
وس للك  العينات وشحن جمع  ٥.١  17 (SARS-COV-2)  ١٩-كوفيد بفت 
ات ٥.٢ وس عن الكشف اختبار  بإجراء بها المرصح المختت   17 ( SARS-COV-2) ١٩-وفيدك  فت 
   العينات ٥.٣

 17 بجمعها  يوض الب 
   النتائج وتوثيق تبليغ ٥.٤

 
 18 )حصن(   بوابة ف

 18 العينات  وشحن تخزين ٥.٥
 19 . اعتبارات ذات العالقة بالصحة العامة٦

 19 ١٩- كوفيد دوىبع بإصابتها المشتبه الحاالت عن اإلبالغ ٦.١
 19 (RRTS) الرسيعة االستجابة فرق  ٦.٢
 19 الكوارث  أثناء التواصل  وخطة المخاطر عن اإلفصاح ٦.٣
 20 والمجتمع  األشة مستوى عل  الوثيق االتصال وذوي المخالطي    مراقبة ٦.٤
 21 ١٩- كوفيد بعدوى اإلصابة انتشار خطر من للحد التجول  وحظر الصح   الحجر ٦.٥
   اإلجراءات ٦.٦

   الب 
 21 الصح   الحجر أثناء راعاتهام ينبغ 

 21 الصح   للحجر  الخاضعي    لألفراد اإلرشادي والدليل الطبية النصائح ٦.٧
ة العزل ٧   والشفاء وانتهاء فت 

 
 22 . معايت  التعاف

 22 المؤكدة  الحاالت
 22 المشتبهة  الحاالت

 23 ١٩-. المخالطة بي   اإلنسان والحيوان، وعالقتها باإلصابة بعدوى كوفيد٨
 23 . المنافذ الحدودية وصحة المسافرين٩
 25 . مركز القيادة والتحكم ١٠

   والتقص   والرصد ستعداداال  ١٠.١
 25 الوبائ 

 25 والتحكم  القيادة لـمراكز الحال   التحضت  
 26 االستجابة  ١٠.٢
 27 ١٩-. التعامل مع الوفيات الناتجة عن اإلصابة بعدوى كوفيد١١

 28 الوفاة بعد العلوي التنفس   الجهاز مسحة عينات جمع ١١.١
يــــح إجراءات ١١.٢  28 الجثة  ترس 
 30 . المراجع ١٢
 31 . الملحقات ١٣
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                                                                                                                المقدمة. ١

 

 (RNA)ة من الفيروسات التي يعتبر الحمض نووي الريبوزي  ة واسعهي زمر (Coronaviridae)كورونا فيروسات عائلة  إّن             

عدد من األمراض حيوانية المنشأ ومنها  القاعدة الجينية األساسية للفيروس. فيروسات كورونا تنتقل من الحيوان إلى البشر، وقد تسبب  يه

( أو  MERS-CoVمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ) لحادة مثل  اعتالالت تتراوح في شدتها بين نزلة البرد العادية وبين المتالزمة التنفسية ا

 (.  SARS-CoVة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة )متالزم

ظهرت إصابات عدوى تنفسية جديدة،   ٢٠١٩في مدينة ووهان بإقليم هوبي بجمهورية الصين الشعبية في شهر ديسمبر من العام 

اللجنة الدولية لتصنيف    ونا التاجي وذلك بعد التعرف على التسلسل الجيني للفيروس. وقامت شخصت الحقًا بأنها ساللة جديدة من فيروس كور 

من الفيروس المستجد وانتماءه إلى ساللة متحورة  نظًرا للتشابه األعراض الحالية    SARS-CoV-2( بتسمية الفيروس بـ  ICTVالفيروسات ) 

االلتهاب   الوخيمة. وحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم اإلجماع على تسمية من صنف فيروس كورونا المسبب لمتالزمة التنفسية الحادة 

   .( ١٩-كوفيد ـ )بالتنفسي الناتج من العدوى الفيروسية بالجيل الثاني من فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية الحادة 

ؤكدة  مليون حالة م  ٥دولة وتسبب بأكثر من    ١٦٢أكثر من  في جمهورية الصين، إلى أنه قد اجتاح    ٢٠١٩العام    أواخر  في  الفيروس  ظهور  منذ

  http://covid19.cdc.gov.sa  الرابط علىالمؤكدة متاح  ت تقرير الحالة اليومية للحاال. ١٩-دبمرض كوفي 

  يق ث و بشكل  مرتبطة  وهي عنقودية  إصابة حالة أول  تشكل الصينية ووهان مدينة  في تم تشخيصها التي األولية  اإلصابة حاالت إن

  يحاضن  حيوان  عائل  وجود  الجينية السلسلة  تحليل  ويرجع  ، ألول مرة الفيروس  فيها  ظهر  التي دينةمال في السمك لسوق  زيارة  أو  بالعمل

  الحيوان  مخالطة  العدوى  انتقال في يشترط ال و الوسيط  الحاضن الحيوان ماهية البحوث  تحدد  ولم ،االنسان إلى  لنقله الوسيط يشكل  للفيروس 

  وتيرة  تصاعد إلى  تشير الصين نشرتها والتي المتوافرة  البيانات دراسة  إن. إفرازاته أو  الحيوان  ت الفض إلى التعرض  يكفي إذ راشمب  بشكل

  معظم   أن   السريرية  الفحوص  وتشير.  الصحيين  حاالت بين الممارسين  عدة   ظهرت  فقد  المستمرة  للمخالطة   ا ونظرً   الصين  في   المجتمعية  ىالعدو

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

.  الفيروس   سلوك  عن  الكاملالتصور    لبناء  امبكرً   مازال  فالوقت  المتوافرة  المعلومات   لمحدودية   انظرً و.  بالكلية  أعراض   عليهم  تظهر  ال  أو  طفيفة

 . أدق  بشكل  الفيروس  عن للتعرف  والبحوث  الدراسات  من دزي لم ماسة  الحاجة  ومازالت 
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                                                                                                         األهداف  . ٢

 

 :تستند هذه الوثيقة إلى أحدث البراهين واألدلة العلمية، وتهدف إلى

 

 . الحاالت المجتمعية أو  الصحية  المنشآت في  ١٩-كوفيد بعدوىحاالت اإلصابة التعريف بآلية رصد     •

 . ١٩-كوفيد بعدوى( العنقودية  الجماعية )العدوى أو الفردية اإلصابة  حاالت   تشخيص على القدرة تعزيز •

 . والمشتبهة  المؤكدة ١٩-كوفيد عدوى حاالت   مباشرة عند ومكافحتها  العدوى من للوقاية  الضرورية  بالممارسات  التعريف •

 . ١٩-تحديد السمات السريرية والوبائية إلصابة بعدوى كوفيد •

 . ١٩-معايير الممارسة الطبية فيما يخص معالجة حاالت عدوى كوفيد •

 التعريف بالموارد والمعايير الخاصة بجمع العينات ألغراض الفحوصات المخبرية.  •

 وقائية ذات العالقة. وفاعلية البرامج ال ١٩-مراقبة جودة الرصد لحاالت عدوى كوفيد •
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                                                                                               تعريفات حالة المراقبة  . ٣

 

 ١٩-الرصد والتقصي لحاالت كوفيد ألغراض المستخدمة التعريفات ٣.١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ١٩-فيدوك بمرض ؤكدةتعريف الحاالت الم ٣.٢
 

 . ١٩-كوفيدتعريف الحالة المشتبه مع التأكيد المختبري لعدوى   ستوفيشخص ي هو 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .كبار السن واألشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة شديدة قد ال يصابون بالحمى في البداية الحاالت،من ٪( 98-77) الحمى بشكل متكرر وجود إلبالغ عنتم ا 1
 :التالية قد تعرض ألحد الحاالتعلى أنه شخص  االتصال الوثيق )المخالطة(تعريف  يتم 2

 . دقيقة  ١٥مؤكدة لمدة تزيد عن  ١٩-كوفيدحالة مترين من في نطاق أن تكون  •

 . مؤكدة ١٩-كوفيد حالةاالتصال الجسدي المباشر مع  •

 . مؤكد دون استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة ١٩-دكوفي توفير رعاية مباشرة لمريض •

 . مؤكدة ١٩-كوفيد حالةفي المنزل مع وجود  قامةإلا •

 . مؤكدة  ١٩-كوفيدحالة أو مساحة أخرى مع  مشاركة غرفة أو وجبة •

.على اتصال مباشر بالحالة في وسائل النقل العامة أو المشتركة شخص دقيقة وأي   ١٥ تتجاوز مؤكدة لمدة ١٩-كوفيدلحالة الجلوس في صفين )في أي اتجاه(  •

 األعراض السريرية  العوامل الوبائية

 

 

 

 عوامل وبائية ال يتطلب وجود 

 

. مريض يعاني من أعراض تنفسية حادة )ظهور  ١

 مفاجئ لواحد من األعراض التالية على األقل:  

)تم قياسها وقت االشتباه أو   ١حمى •

وجود تاريخ مرضي الرتفاع درجة  

 الحرارة( 

 سعال  •

 ضيق في التنفس  •

 

 
 

   ١٩-مع حالة كوفيد )مخالطة(  ٢وثيق  كان لديه اتصال •
 

 أو 
 

  تفشي من  تعاني  بأنها  معروفة  منشأة في  مليع أو يقيم •
 ١٩-كوفيد 

 

مريض يعاني من ظهور مفاجئ لواحد مما يلي على  .  ٢

غثيان  األنف،سيالن  الحلق،التهاب في  صداع،األقل: 

 .أو إسهال

استوفى   األعراض،يوًما قبل ظهور  ١٤ خالل الـ وفي

 العوامل البيئيةواحًدا على األقل من معايير 

 

 

 

 

 

 عوامل وبائية وجود  ال يتطلب 

 

 

أي مريض بالغ يعاني من عدوى الجهاز التنفسي  . ٣

سواء كان   (SARI)ب  معروفة السب الحادة غير 

أو   (CAP) الرئوي المكتسب من المجتمع االلتهاب

 .(HAP) االلتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى
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                                                                                 (IPC)  الوقاية من العدوى ومكافحتها .  ٤

 

 :١٩-كوفيد لحاالت االشتباه بمرضالرعاية الصحية عند تقديم العدوى  واستراتيجيات مكافحةالوقاية  مبادئ

 

 بالسياسات واإلجراءات المعتمدةمراقبة جودة االلتزام    - على المصدر المحتمل للعدوى  سيطرة التعرف المبكر وال  -

 مراقبة جودة بيئة المنشأة الصحية وسالمة األجهزة   - المرضى  عند تقديم الرعاية لكافةت القياسية تطبيق االحتياطا  -

 جمع ومعالجة عينات المختبر   - ١٩-للوقاية من عدوى كوفيدتنفيذ االحتياطات اإلضافية   -

 ١٩-كوفيد عدالتنظيف والتطهير البيئي ب   - ١٩-لحاالت اإلصابة بعدوى كوفيدمراقبة الطاقم الطبي المباشر   -

 ١٩-كوفيد لـ  في أقسام االشعة مكافحة العدوى   - المشتبه بهم والمؤكدين  ١٩-كوفيد نقل مرضى  -

                                                                            المحتمل للعدوى المصدر السيطرة علىالتعرف المبكر و ٤.١

 .ةالسريري ض اعروالتنبؤ فيما يخص األمستوى عال من الشك  ينالممارسين الصحي  لدى يجب أن يكون  ▪

 .(٤الفرز التنفسي )انظر الملحق   فعيلت  ▪

 .ه مقدمي الرعاية الصحية لتنبي رضى الذين يعانون من أعراض الم تحذيرية عندالفتات وضع  ▪

 .تعزيز نظافة الجهاز التنفسي هو إجراء وقائي مهم ▪

ة عن المرضى اآلخرين، وتنفيذ االحتياطات اإلضافية  ي منطقة منفصلالمشتبه بهم ف  ١٩-كوفيد يجب وضع مرضى ▪

 .للوقاية من العدوى ومكافحتها )القطيرات واالتصال( على الفور 

 

                                                                                               المرضى عند تقديم الرعاية الصحية لكافةتطبيق االحتياطات القياسية  ٤.٢

 :)األساسية( التاليتشمل االحتياطات القياسية 

 بالطريقة الصحيحة. االلتزام باستخدام أدوات الحماية الشخصية وبتنظيف األيدي  ▪

 . االلتزام بتنظيف األيدي بعد مالمسة اإلفرازات التنفسية ▪

 المناسبة.  معدات الحماية الشخصية واستخدام    ختياراوكذلك    نتظمة،لمواالحماية الشخصية على اإلمدادات الكافية    أداوت تعتمد فعالية   ▪

مراقبة جودة أداء أقسام صحة البيئة بالمنشأة الصحية من خالل التقييم المستمر لعمليات التنظيف والتعقيم والتطهير المستمر. وفي   ▪

  يت اهيبوكلور  محلول  )مثل  بالمواد االعتياديةات  هرمطالاألحوال العادية يكتفى بتنظيف األسطح بالماء والمنظفات ومن ثم تطهيرها  

 . الصوديوم( 

 . مراقبة نظافة أقسام الغسيل، وخدمات الطعام، وأدوات الطعام والنفايات الطبية حسب السياسات واإلجراءات المتبعة ▪

 

 :مراقبة إجراءات الوقاية من العدوى التنفسية وذلك من خالل

 المريض قادًرا على التنفس الطوعي. حال كان   توجيه المريض إلى ارتداء الكمامة في يتم  ١٩-في حالة االشتباه بعدوى كوفيد ▪

ني المرفق )مراعاة آداب  ث  توجيه المريض إلى ضرورة تغطية األنف والفم عند السعال أو العطاس وذلك باستخدام المناديل أو ▪

السعال والعطاس( 
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                                                                                                     ١٩-للوقاية من عدوى كوفيدتنفيذ االحتياطات اإلضافية  ٤.٣

 :راتيالقطالعدوى التنفسية عبر الرذاذ/من  اإلجراءات االحترازية ٤.٣.١

  بعدوى  إصابتها في المشتبهة للحالة مخالطينلا العائلة  وأفراد الصحيين، الممارسين كافة  يقوم( األساسية) المعيارية االحتياطات  إلى إضافة

 . اللصيقة ة المخالط أو  المالمسة  عبر أو  القطيرات /الرذاذ  المنقولة عبر التنفسية العدوى  معايير بتطبيق  للحالة المخالطين والزوار  ١٩-دكوفي 

 تنويم المريض في غرفة منفردة جيدة التهوية.  ▪

ينطوي على خطر انتقال   ذلك  ألن ، في غرفة واحدة سويًا المشتبه بهم ١٩-كوفيد  مرضى  تنويم على عدم يُفضل ويوصى بشدة  ▪

 .م باإلصابةالعدوى بين المرضى إذا تم تأكيد أحده

 :مع االلتزام بالمعايير التالية  في غرف مشتركة  المشتبه بهم  ١٩-كوفيد يتم تنويم مرضى  المفردة،في حاالت النقص الحاد في الغرف   ▪

ثم يتم وضع مريض آخر في الفراش بعيًدا عن سرير المريض   ، سرةاألدة في كل غرفة متعدمريض واحد فقط  تنويميجب  . أ

 .جميع أسرة الغرفة علىالمرضى  يتم تنويموهكذا حتى   األول،

أقسام متحركة أو ثابتة( وفي حالة عدم   - لالستخدام الفردي صل مادي بين أسرة المرضى )ستائر اف هنالكيجب أن يكون  .ب 

 .عن مترينر خآسرير و  كل المسافة بين يجب أال تقل، تلك الفواصل توفر

  الجهاز التنفسي والمسحة البلعومية األنفية في  افرازات   مثل شفط (AGPs) يُحظر تماًما تنفيذ إجراءات توليد الهباء الجوي  .ت 

 .أخرى مفردةويجب توجيه المريض إلى غرفة  المجمعة،هذه الغرف 

 سريرين.بين كل  تنقية الهواء يمكن وضع جهاز  المحمولة،  HEPA تنقية الهواء في حالة توفر أجهزة  .ث 

 عند وبين التعامل مع  اليدين  غسل  ومنها:  العدوىمكافحة    معاييربتنفيذ  لعاملين في مجال الرعاية الصحية  صارم من قبل اال  االلتزام ▪

شخصية إذا أصبحت المجموعة  لالحماية ا أدوات ارتداء مجموعة جديدة من  المرضى،القفازات الجديدة بين ارتداء  المرضى،

 .متسخة بشكل واضح مستخدمةال

 .إذا كانت متاحة الواحدرعاية المرضى بين المرضى مطلقًا ويفضل استخدام معدات االستخدام   وأجهزة معدات  مشاركة  عدم ▪

يطلب منهم  كما  (،ميجب أن يطلب من المرضى ارتداء قناع جراحي طوال فترة دخولهم المستشفى )باستثناء أثناء األكل أو النو ▪

 .والممرات عدم التحرك في الغرف بين األسرة  

العاملين في الرعاية الصحية ارتداء حماية الوجه )واقي الوجه( أو حماية العين )نظارات واقية( باإلضافة إلى القناع  يجب على  ▪

 .الجراحي لتجنب تلوث األغشية المخاطية 

 .طويل األكمام ومقاوم للسوائل  معقم،غير  نظيفالقفازات، ورداء طبي استخدام  ▪

جيًدا   اليدين ذلك قم بغسل ، بعدمنهاثم تخلص  الصحيحةطريقة ال د رعاية المريض ب أزل معدات الوقاية الشخصية الخاصة بك بع ▪

 .آخرمجموعة جديدة من معدات الوقاية الشخصية، عندما يتم تقديم الرعاية لمريض  استخدم  . بالماء والصابون

محددة لالستخدام عند مباشرة  ستخدام الواحد، وفي حال تعذر توفرها يتم تخصيص أدوات دوات المصممة لاليفضل استخدام األ ▪

ومن ذلك تخصيص سماعات، وأجهزة قياس ضغط الدم وموازين قياس درجة الحرارة، مع   ١٩-حاالت االشتباه بعدوى كوفيد

 ٪.٧٠ستخدام الكحول االثيلي بتركيز ال يقل عن ضرورة التأكيد على تنظيف وتطهير األدوات التي يتم مشاركتها با

 ألنف أو الفم باليد خاصة في حالة الشك في عدم نظافتها. عدم مالمسة العينين أو ا ▪

 بين أقسام المنشأة الصحية إال للدواعي الطبية القصوى.  ١٩-الحد من نقل المريض المشتبه في إصابته بعدوى كوفيد  ▪

 



 10 ١.٣االصدار  ١٩-كوفيدالدليل اإلرشادي لمرض 

 

 

 جهزة التشخيصية المتنقلة ما أمكن وذلك للحد من انتقال  ألشعة السينية وكذلك استخدام األتخصيص جهاز متنقل ألغراض تصوير ا ▪

 المريض إلى أقسام أخرى في المستشفى. 

المريض  عند نقل  ١٩-االلتزام بمسار محدد ومعتمد مخصص لحاالت االشتباه في اإلصابة أو حاالت اإلصابة المؤكدة بعدوى كوفيد ▪

 رتداء الكمامة الطبية وذلك للحد من خطر انتقال العدوى. آخر مع توجيه المريض إلى ضرورة امن غرفة التنويم إلى قسم 

  بتنظيف   االلتزام   ضرورة   مع  البنود  هذه   في  ورد   ما   حسب  الشخصية  الحماية   أدوات   بارتداء  الصحيين  الممارسين  التزام  على  التأكيد ▪

 . آخر إلى  قسم من المريض نقل  عند السليمة بالطريقة األيدي

 . كاف بوقت المريض نقل قبل  اتباعها الواجب والمحاذير  باالحتياطات  المستقبل  القسم إحاطة ▪

 . دوري بشكل  للمريض المالمسة السطوح وتطهير  تنظيف ▪

  أفراد  مناألدنى  والحد الصحيين الممارسين من محدود  عدد على ١٩-كوفيد بعدوى إصابته في  المشتبه  المريض مخالطة  قصر  ▪

 . أمكن ما  والزوار العائلة

  المباشرون  الصحيون  الممارسون ذلك  من وال يستثنى ١٩- كوفيد بعدوى إصابته في المشتبه للمريض  للمخالطين بسجل  االحتفاظ ▪

 . المريض لحالة 

 

العمليات المولدة للهباء الجوي أثناء تقديم الرعاية معايير الوقاية من العدوى التنفسية المنقولة عبر الهواء عند إجراء   ٤.٣.٢

 :١٩-ية للمريض المشتبه في إصابته بعدوى كوفيدالصح

 

  المتنفسة  باستخدام الصناعي والتنفس الرغامي والتنبيب البلعومية األنفية المسحة عن دالمتول الجوي للهباء التعرض أن الدراسات أثبتت

  بعدوى  اإلصابة خطر من يرفع قد ائيةهوال القصبات  ومنظار التنبيب قبل ما الصناعي والتنفس  الرئوي القلبي واالنعاش الرغامي والقطع

 الممارسين   فإن  وعليه   الحاد،   التنفسي  االلتهاب   لمتالزمة  المسبب   كورونا  فيروس   أو   التنفسية  األوسط   الشرق   لمتالزمة  المسبب   كورونا  فيروس 

 : التالي  مراعاة اآنفً  ذكرها الوارد بالعمليات يقومون قد  الذين الصحيين

 

 (. N95 or PAPRلالستنشاق ) المانعة امة كملل الصحيح المقاس استخدام ▪

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

  المانعة  الكمامة مقايسة عملية  اجتازوا  الذين  الصحيين الممارسين على  الجوي  الهباء  عنها يتولد قد  التي باإلجراءات  القيام قصر  ▪

 . للهواء   تنقية  بفلتر   المزودة  الكمامات   استخدام   يمكن  ،المقايسة  إجراءات   اجتاز   صحي   بممارس  االستعانة  تعذر   ل اح  وفي.  لالستنشاق

 . للهواء تنقية بفلتر المزودة  الكمامات  استخدام فيمكن  وعليه  للملتحين لالستنشاق المانعة الكمامات  مقايسة إجراء يتعذر ▪

 . الواقي الشفاف الوجه  قناع  أو  الواقية النظارات بارتداء العينين بحمايةلتزام اال ▪

  /السوائل كمية  كانت  حال وفي  السوائل  لتسرب العازل  الطبي والرداء  الطبية  الرعاية لتقديم المخصصة القفازات بارتداء االلتزام ▪

 . الرداء المضاد للماء بارتداء االلتزام  يتم كبيرة لها التعرض توقعيُ  التي  التنفسية اإلفرازات

  مع  الساعة في دورة ١٢ عن الهواء دوران سرعة  فيها تقل ال  التي السالب  الضغط غرف في الجوي للهباء المولدة ياتالعمل تنفيذ ▪

 . الصناعي  التنفس جهاز  استخدام عند  الهواء حركة اتجاه  ضبط ضرورة 

 . بيالط الطاقم  من ممكن عدد بأقل تنفيذها قيام  مراعاة يتم الجوي  للهباء المولدة  العمليات  إجراء عند ▪
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                                                                  ١٩-مراقبة الطاقم الطبي المباشر لحاالت اإلصابة بعدوى كوفيد ٤.٤

 

 :١٩-مخالطة الممارسين الصحيين والعاملين مع حاالت مؤكدة بعدوى كوفيد ٤.٤.١

  مشتبهة   الحالة  كانت  سواءً   ١٩-د كوفي   بعدوى  مصابين  مرضى  باشروا  الذين  الصحيين  الممارسين  كافة   بمتابعة  الصحية  المنشأة  تلتزم ▪

 " ١٩-كوفيد وفقًا لدليل "إدارة العاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين لـوتحديد مدى خطورة المجموعة   مؤكدة  أو

 

 :١٩-مع حاالت مؤكدة بعدوى كوفيد األفرادمخالطة  ٤.٤.٢

سواء تم تأكيد اإلصابة    ١٩-كوفيد ألشخاص مصابين بعدوى  عند مخالطتهم    ١٩-بعدوى كوفيد  قد يتعرض األشخاص لخطر اإلصابة ▪

 أو لم تظهر عليهم أعراض أو نتيجة عدم االلتزام بالعزل الطوعي. 

  بتطبيق  االلتزام  يتم  الصحية، بالمنشآت  العدوى  مكافحة  أقسام  منصة  تقرره  ما  حسب  المعتمدة واإلجراءات  السياسات  إلى  باإلضافة  ▪

 . للوقاية المعايير العامة

  غرف  في  التنويم ذلك  ويشمل دقيقة  ١٥ عن تقل  ال  لمدة ١٩-كوفيد بعدوى  مؤكدة إصابة  لحالة  المخالطين األشخاص  يخص  فيما ▪

 : التالي بتطبيق  االلتزام  يتم الطوارئ، أقسام  في ،المركزة العناية وحدات في المشتركة المنطقة  في  التنويم مشتركة،

 مؤكدة.  ١٩-مخالطتهم لحالة كوفيديوم من  ١٤لديهم بشكل يومي ولمدة  مرضى واألعراض يجب متابعة ال -

  الشخص  كان حال في عميقة تنفسية  عينة أو الطوعي التنفس على  االشخص قادرً  كان حال في  بلعومية  أنفية مسحة  أخذ -

  من  األقل على ساعة  ٢٤ عدالمخبري ب  الفحص إجراء  ويفضل. الصناعي التنفس جهاز  بدون التنفس على  قادر غير

 . المخالطة

 . لمواصلة مراقبة األعراضالمتابعة، وذلك خالل فترة  خراجهم إ  المرضى الذين تمب يجب إبالغ قسم الصحة العامة  -

 

 

                                                                                       المشتبه بهم والمؤكدين ١٩-كوفيد نقل مرضى ٤.٥

 مع ،١٩-كوفيد بعدوى حاالت اإلصابة المؤكدة أو باإلصابة االشتباه حاالت نقل سالمة لضمان العدوى  مكافحة معايير بكافة االلتزام مراعاة

  مخصصة   صحية   منشأة   إلى   صحية   منشأة   من  أو   صحية  منشأة  إلى   المنزل   من   للحاالت  سواء   السليم   اإلسعافي   النقل   قواعد   كافة   تطبيق  ضرورة 

 : التالية التوصيات مراعاة  فيلزم اإلسعافي  النقل عملية تواجه  قد التي  للتحديات  ا ونظرً  ،١٩-بكوفيد لحاالت اإلصابة الصحية الرعاية يمقدلت 

 للحالة.  توقيت النقل والمعلومات الشخصية والسريريةومعرفة يجب أن يكون هناك ترتيب بين مرفق النقل والمرفق المتلقي   . أ

 .اع الجراحي أثناء النقل ض القن المري  يرتدييجب أن  .ب 

 .العطاس والسعال بشأن آداب  ا  صحًي المريض  يتم تثقيفيجب أن  .ت 

 .النقل  السائق ارتداء القناع الجراحي أثناء يجب على  .ث 

  .واحدةالمشتبه بهم والمؤكدين في مركبة  ١٩-كوفيد مرضىعدم نقل  . ج

يت  اصحة )مناديل كلوريد األمونيوم الرباعية أو محلول هيبوكلوريجب تطهير السيارة المستعملة باستخدام مطهر معتمد من وزارة ال  . ح

 .المليون(جزء في   ١٠٠٠بنسبة  معد حديثاالصوديوم 
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 االحتياطات أثناء نقل المريض بسيارة اإلسعاف ٤.٥.١

 .متر من المريض ٢مع الحفاظ على مسافة ال تقل عن  أمكن،ينبغي على طاقم اإلسعاف إجراء تقييم أولي حيثما  ▪

 في سيارة اإلسعاف  الجزء المخصص للمرضى    يجب أن يقتصر عدد موظفي اإلسعاف في  للموظفين،للحصول على حماية إضافية   ▪

 .األدنى المطلوب على الحد

 تظهر عدوى يجب على طاقم اإلسعاف إخطار مرفق الرعاية الصحية المتلقي بأن المريض لديه تاريخ تعرض وعالمات وأعراض   ▪

 .الحتياطات المناسبة لمكافحة العدوى قبل وصول المريض اتخاذ ا حتى يمكن ١٩-كوفيد

  تسبب يقلل هذا القناع من حيث  أمكن(،تداء قناع الوجه )إن المريض حتى يُطلب من المريض ارب من األفضل الحد من االتصال  ▪

 .تلويث بيئة العمل لموظفي اإلسعاف في المريض 

يجب إجراء التهوية    األمر،إذا لزم  ولتوفير دعم األكسجين أثناء النقل.    المتجدد،ير  يمكن استخدام توصيل األكسجين مع قناع الوجه غ ▪

أو ترشيح مكافئ   HEPA ويفضل أن يكون واحًدا مجهًزا لتوفير  ذي الصمام، حقيبة اإلنعاش  بالضغط اإليجابي باستخدام قناع 

 .الخارج بالزفيرللهواء 

فراد العائلة وجهات  لمرضى عن غير المرضى. وهذا يشمل عدم السماح أل يجب على الموظفين التأكد قدر اإلمكان من عزل ا ▪

يجب   المريض، رافقواإذا  ذلك،هم والمؤكدين في سيارة اإلسعاف. ومع المشتبه ب  ١٩-كوفيد االتصال األخرى بمرافقة مرضى

 .عليهم ارتداء قناع الوجه

. من الممكن أيًضا استخدام قناع األكسجين عند  المغذيةع على يجب تثبيت القنا يستخدمون أنبوب تغذية أنفية، في المرضى الذين  ▪

 . إليه  االحتياج

توفر تهوية مستقلة لكل منطقة. لضمان عزل  والمرضى، والتي أقسام معزولة للسائقين سيارات اإلسعاف التي بها  استخدام  يفضل ▪

 .سيارة اإلسعاف   األبواب والنوافذ قبل إحضار المريض إلىغلق   تأكد من المريض،السائق عن قسم 

جزيئات معدية محتملة في  من أجل تقليل وجود تدويره، تأكد من أن التهوية في كال القسمين في الوضع غير المعاد  الرحلة، خالل  ▪

  الخلف، إلزالة الهواء من السيارة في  هذه المراوح يمكن لسيارات اإلسعاف ذات مراوح العادم الخلفية استخداموسيارة اإلسعاف. 

الموضوعين على التنفس  عند نقل المرضى  زدوج م HEPA ح مزودة بمرشحاومر ذاتسيارة إسعاف  ستخدام يفضل او

 .االصطناعي

يجب فتح فتحات التهوية الخارجية في قسم   ماديًا،التهوية في سيارات اإلسعاف التي تفتقر إلى قسم سائق معزول  للحصول على  ▪

 .هذا يولد تدرج ضغط سلبي في منطقة المريضو.  درجة أعلى  السائق وتشغيل مراوح تهوية العادم الخلفية إلى

 .باتباع اإلجراءات القياسيةالمستلمة، شأة الرعاية الصحية يجب على طاقم اإلسعاف إكمال عملية التسليم في من  ▪

  ا ة جوً حمول الم منع العدوى  )احتياطات  2-3-4يمكن العثور على توصيات إضافية بشأن إجراءات توليد الهباء الجوي في القسم  ▪

 (. المشتبهة ١٩-كوفيد  حاالت جراءات توليد الهباء الجوي ل إ ثناءأ

 

 )(PPEالشخصية الحماية  دواتأتوصيات بشأن استخدام  ٤.٥.٢

باالحتياطات   ١٩-إصابته بكوفيد أو المؤكد  المشتبه  المريض مرافقيأو  الصحية  يجب أن يلتزم طاقم اإلسعاف الذي يقدم الرعاية ▪

 .معدات الوقاية الشخصية المطلوبة ارتداء النقل بما في ذلك  أثناءرة اإلسعاف القياسية في سيا

أشكال أخرى من   تقديم نقاالت أو ال عبر في الحاالت التي يشارك فيها األفراد الذين يقودون سيارات اإلسعاف في نقل المرضى  ▪

 هذه  خلع يجب عليهم كما  بها. الموصي شخصية يُطلب منهم بشكل صارم استخدام معدات الوقاية ال للمرضى، الرعاية المباشرة
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اليدين بعد االنتهاء من رعاية المرضى وقبل العودة إلى قسم السائق   وتطهير وإجراء نظافة  سليم،معدات والتخلص منها بشكل ال

 .سيمنع تلوث المقصورة المعزول، كل ذلك 

أثناء   لوجهي لصى باستخدام السائق قناع تنفسل للسائق، يوإلى قسم معزو المركبة في الحاالت التي تفتقر فيها سيارة اإلسعاف /  ▪

 .وإجراء نظافة اليدين  والقفازات، والرداء الواقية،نظارات الوجه أو الالنقل. ومع ذلك، يجب عليه إزالة درع 

 .يجب على طاقم اإلسعاف تجنب لمس وجوههم أثناء العمل ▪

الشخصية ويتخلص   معدات الوقاية يخلع طاقم اإلسعاف أن  ، على ريضالموبعد تسليم  الصحية، عند الوصول إلى مرفق الرعاية  ▪

اتباع إجراءات وزارة الصحة  ب يجب عليهم التخلص من معدات الحماية الشخصية المستخدمة  و  اليدين. وتطهير  منها وأن يطبق نظافة  

 سية. القيا

 

 التوصيات المتعلقة بتوثيق رعاية المرضى ٤.٥.٣

  ، المستقبلة  المنشأة   إلى  المريض  تسليم  إجراءات  كافة   إتمام  بعد  إال  التوثيق  إجراءات   في   البدء  بعدم  عافي اإلس  النقل  مركبة  طاقم  يلتزم ▪

 . اليدين وتنظيف الشخصية الحماية  أدوات من والسليم  اآلمن والتخلص

  غير  أو  مباشر  بشكل ريضللم الصحية الرعاية تقديم في  شاركوا الذين الصحيين الممارسين كافة بأسماء  قائمة  بتوثيق الطاقم يلتزم ▪

 . المخالطة  درجة  تحديد مع مباشر

 

 ١٩-كوفيد لعدوى ؤكدبعد نقل مريض مشتبه به أو م يف اإلسعا مركبة النقلالتوصيات المتعلقة بتنظيف  ٤.٥.٤ 

  التخلص  لضمان مفتوحة الخلفية األبواب ترك عبر المركبة تهوية يتم ،المستقبلة المنشأة إلى المريض وتسليم نقل عملية إتمام بعد ▪

 . بالفيروس  المحملة  الجزيئات من

  المخصص   الرداء  بارتداء  الطاقم   يلتزم  للسوائل،  تناثر  أو  رذاذ  عنها  يتولد  قد   والتي  اإلسعافي   مركبة النقل  تنظيف   عملية  في  البدء  قبل ▪

 . شفافلا الواقي  الوجه قناع أو  الواقية  النظارات  بارتداء العينين وحماية والكمامة   الواحد لالستخدام

  عملية  خالل  مفتوحة األبواب إبقاء ضرورة مع صحيح، وبشكل باستمرار المركبة لكامل  والتطهير التنظيف عملية إتمام من التأكد ▪

 . الكيميائية والمطهرات  المنظفات استخدام  أثناء للمركبة  الجيدة التهوية لضمان والتطهير التنظيف

  الصحية   الرعاية  تقدم  التي  الصحية  المنشآت  لدى  المعتمدة  واإلجراءات  السياسات   وفق  للمركبة  المستمر   والتطهير  بالتنظيف  االلتزام ▪

  دليل  حسب التطهير عملية قبل والمنظفات  بالماء األسطح تنظيف ذلك ويشمل  ١٩-كوفيد بعدوى المشتبهة أو المصابة للحاالت

 . الجوي الهباء عنها يتولد  التي العمليات بعد مستمر بشكل  والتطهير التنظيف  عملية بإجراء االلتزام  مع المرفق  االستخدام

  نقالة،الاإلجراءات المعتمدة، يجب تنظيف سيارة اإلسعاف وتطهيرها للتأكد من أن جميع األسطح الملوثة بما في ذلك تطبيق بعد  ▪

 .الشركة الصانعةيمات  لتعل  معتمدة وفقًا بمطهرات  والقضبان، وألواح التحكم، واألرضيات، والجدران، وأسطح العمل مطهرة تماًما  

 .تنظيف وتطهير معدات رعاية المرضى القابلة إلعادة االستخدام قبل استخدامها على مريض آخر، وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة  ▪

يجب على موظفي اإلسعاف االلتزام باإلجراءات المعتمدة الحتواء والتخلص من معدات الوقاية الشخصية المستخدمة والنفايات   ▪

 .اهتزاز الكتانحدوث باإلضافة إلى غسيل الكتان المستخدم. تجنب  الطبية 
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دة  المشتبه به أو المؤك ١٩-كوفيد ىعدو لمريضالصحية الرعاية تقديم لموظفي اإلسعاف بعد ذات العالقة  توصيات ٤.٥.٥

 (:اإلبالغوآلية إجراءات المتابعة )

  بعدوى   مؤكدة  إصابة  حالة  أو  اإلصابة   في  اشتباه  لحالة   نقل  عملية  كل  بعد  د والرص  بالمتابعة  اإلسعافي  النقل  طاقم  على  المشرف  يلتزم ▪

 . ١٩-كوفيد  بعدوى  مؤكدة  أو  مشتبهة إصابة حالة مخالطة  بسبب  العمل  عن باإليقاف الخاص  التنظيم وتفعيل  ١٩-كوفيد

  بغض  ١٩-كوفيد بعدوى صابةإلل مؤكدة أو  مشتبهة حالة مخالطة يشمل حدث أي  عن بإبالغ المشرف اإلسعافي النقل طاقم يلتزم ▪

 . الطاقم سالمة  من  للتأكد الالزمة  اإلجراءات  كافة اتخاذ لضمان الحدث خطورة   عن النظر

  إصابته   تأكدت   أو  إصابته  في   يشتبه  مريض   مخالطة  حدث  أي  عن  العدوى  مكافحة  قسم   أو  المشرف   بإبالغ  اإلسعافي  النقل   طاقم  يلتزم ▪

 . الطاقم  لحماية الالزمة اإلجراءات واتخاذ  الخطورة درجة  لتقييم وذلك  الشخصية ةماي الح أدوات ارتداء دون  ١٩-كوفيد بعدوى

  للعدوى   أعراض  أي  ظهور  أو   الحرارة  درجة   في   ارتفاع   أي  عن  العدوى   مكافحة  قسم  أو   المشرف   بإبالغ  اإلسعافي  النقل   طاقم   يلتزم ▪

  األعراض  ظهور  فور الطوعي بالعزل االلتزام على كيدالتأ ضرورة مع. الحلق  واحتقان التنفس، وضيق السعال، وتشمل التنفسية

لمحدثة إلدارة العاملين في مجال الرعاية الصحية  )توصيات أكثر تفصيالً حول المبادئ التوجيهية ا الالزمة اإلجراءات اتخاذ لحين

 (. ١٩-كوفيدلمرض المعرضة 

 

   اإلدارية(                                                        مراقبة جودة االلتزام بالسياسات واإلجراءات المعتمدة )الرقابة  ٤.٦

 

 . بالمنشأة العدوى مكافحة ة وأنشط معايير  لتطبيق مستدامة  تحتية بنية توفر من التأكد ▪

 .الصحيين الممارسين  غير من الرعاية مقدميل الصحي  والتثقيف الصحيين للممارسين المستمر التدريب ▪

 . ١٩-كوفيد بعدوى المحتملة اإلصابة لحاالت المبكر  االكتشاف تضمن  التي ات جراءواإل  السياسات اعتماد ▪

 الممرضات.  عن  للكشف الالزمة  واالختبارات   التحاليل إلجراء  المختبرات جاهزية تقييم ▪

 . الطوارئ  أقسام ازدحام  عدم تضمن  التي واإلجراءات   السياسات اعتماد ▪

  للمرضى  المتوازن والتوزيع مميز بشكل  وتحديدها تنفسية  أعراض  عليهم  تظهر الذين للمراجعين مخصصة انتظار  منطقة  اعتماد ▪

 .الصحيين الممارسين وعدد المرضى  عدد بين بالتناسب يخل  ال بما المنومين

 . األساسية  باللوازم اإلمداد لسالسل  األمثل  االستخدام تعزيز ▪

  بين عدوى حاالت أي رصد أنظمة تفعيل على التركيز مع المعتمدة  العدوى مكافحة وإجراءات  سياسات تطبيق على الرقابة تعزيز ▪

 .إصابتهم حال في  الصحيين للممارسين الالزمة الطبية الرعاية  تقديم آلية اعتماد وضرورة  الصحيين الممارسين

 . مستمر بشكل األداء تحسين سبل وبحث العدوى  مكافحة معايير بتطبيق الصحيين الممارسين التزام  مراقبة ▪

 . ١٩-بعدوى كوفيد اإلصابة لحاالت الصحية الرعاية  لتقديم والتحكم  القيادة مركز قبل من  المخصصة  الصحية المنشآت تعميم ▪
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 مراقبة جودة بيئة المنشأة الصحية وسالمة األجهزة                                                                                 ٤.٧

 . الصحية  لمنشأةبا التهوية ونظام  تيةالتح البنية سالمة  من التأكد ▪

 . الصحية  المنشأة مرافق  لكافة  البيئي التنظيف عملية تنفيذ ▪

 . نقله  أو المريض خروج  بعد التنويم غرف  تنظيف عملية تنفيذ ▪

 . ال تقل عن مترين  لمسافةتبه بإصابتهم والمش المنومين ى المرض أسرة  تباعد على الحفاظ  ▪

 

                                                                                                          ١٩-كوفيد المشتبه بإصابتهم بعدوىمن المرضى  جمع ومعالجة عينات المختبر ٤.٨

 وى. لى العدقادرة ع  ممرض  على  احتوائها  احتمالية  أساس   على  معمليال  االختبار  لغرض  جمعها  يتم  التي  العينات  كافة  مع  يتم التعامل ▪

 . بالعدوى   اإلصابة   خطر   من  للحد   وذلك   العينات  ونقل  جمع  أثناء  العدوى   ومكافحة   للوقاية  بالمعايير األساسية   الصحي   الممارس  يلتزم ▪

  وارتداء  للعينين الواقية  النظارات  ارتداء ذلك ويشمل  البيانات جمع  أثناء الشخصية  الوقاية أدوات بارتداء الصحي  الممارس  يلتزم ▪

 . والقفازات   الطويلة األكمام ذات والرداء الطبي تالكماما

  الفقرة  في  الواردة  الشخصية الحماية أدوات إلى باإلضافة ( N95) لالستنشاق  المانعة الكمامات بارتداء الصحي  الممارس يلتزم ▪

 . الجوي  الهباء توليد إجراءات  تحت  التنفسية العينات جمع  عند السابقة

 . العينات انسكاب  خطر من  للحد االحترازية اإلجراءات  وتعزيز السالمة  إجراءات راقبةمو  العينات لنقل  مدرب طاقم تكليف ▪

  كتابة  ضرورة مع تحتوي على جيب منفصل قابل إلغالق العينةوية ثانوية( حا)  للتسرب مانعة أكياس في العينات بتغليف االلتزام ▪

 . واضح بشكل  معبأ تحليل إجراء  طلب  نموذج وإرفاقسية(  ا األس الحاوية ) األساسية  الجمع عبوة على التعريفية المريض  معلومات

  الحيوية   العينات  نقل  معايير  وتطبيق   الحيوية  الحماية  بمعايير  المركزية   والمختبرات  الصحية  للمنشآت  التابعة  المختبرات   التزام  مراقبة ▪

 .معها التعامل يتم التي الجرثومة  حسب 

 . العينات  لنقل الهوائية األنابيب نظام استخدام حظرو أمكن ما مناولة  العينات بتسليم االلتزام ▪

 . تأخير  دون  بوابةال  في  النتائج  تحديث  من  العامة  ة مختبر الصح  ليتمكن  وذلك  (حصن)  بوابة  من  تحليل  إجراء  طلب  بطباعة  االلتزام ▪

 

                         في المنشأة ١٩-بعدوى كوفيد مؤكدةاالشتباه أو لغرف تنويم مرضى حاالت  يالتنظيف والتطهير البيئ ٤.٩

 . الصحية  المنشأة من الخروج  وعند  ايومًي  ١٩-كوفيد بعدوى المؤكدة أو اإلصابة  االشتباه حاالتل التنويم غرف  وتطهير تنظيف يتم ▪

  أظهر  ، الطاوالت ذلك ويشمل كبير بشكل  اللمس  الحتمالية المعرضة للسطوح مرة  من ألكثر المستمر والتطهير بالتنظيف التوجيه ▪

 . واألحواض المياه ودورات   بعد، عن التحكم وأجهزة   ،اإلضاءة ومفاتيح األبواب  مقابض ،اعدمقال

في غرف عزل العدوى   (N95) القناع الجراحيواحدة، وكذلك ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة بارتداء التنظيف  طاقم يلتزم ▪

 .بما في ذلك معالجة النفايات  يف، التنظأردية العزل لجميع المهام في عملية وكذلك المنقولة جًوا( 

  قائمة  وتشمل سطحاأل وتطهير لتنظيف  السعودية الصحة  وزارة  من  بها المصرح الكيميائية والمطهرات  المنظفات استخدام يتم ▪

  المعد يت الصوديوم امحلول هيبوكلور ،الرباعي كلوريد ألمونيوم  من  الرابع والجيل  نالهيدروجي بيروكسيد : والمطهرات  المنظفات 

 . المصنعة الشركة من  المحددة االستخدام وطريقة  بشروط  التقيد ضرورة مع (جزء في المليون  1000) احديث 

  بيروكسيد استخدام  و للتطهير أ البنفسجية  فوق  األشعة  باستخدام المدعومة  اليدوية باألساليب الشامل  التنظيف  عملية  إجراء  يتم ▪

. نقله أو يض لمرا خروج   بعد المبخر  أو الجاف الهيدروجين
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                                                 أو المؤكدة ةالمشتبه ١٩-كوفيدالعدوى بمكافحة العدوى في الفحص اإلشعاعي لحاالت  ٤.١٠

وذلك  المريض الخاصة ب  غرفة الفي  ١٩-كوفيد  بعدوى  أو المؤكد إصابتهمللصدر للمرضى المشتبه بهم يجب عمل أشعة سينية  ▪

 .األقسام وزيادة خطر نقل العدوىبين للحد من نقل المرضى وذلك محمولة )قدر اإلمكان( األشعة ال باستخدام آلة 

 .الطارئة  الحاالتفي  إال  ١٩-المشتبه أو المؤكد إصابتهم بعدوى كوفيدلمرضى ل الفحص االشعاعي يجب أال يعمل ▪

 القطيرات مع مرضى الرذاذ المتطاير أو  أو    لمخالطةعن طريق العدوى  ا  مكافحة ل  االحتياطات واإلجراءات االحترازية يجب تطبيق   ▪

 .المطلوبة اعتماًدا على حالة المريض واإلجراءاتإصابتهم وذلك  المؤكدأو المشتبه بهم  ١٩-كوفيد عدوى

  اآللة، االستخدام وعند  . العدوىلتقليل خطر انتشار  وذلك لطوارئل وأخرى العزل آلة لألشعة السينية المحمولة ألجنحة تخصيص  ▪

 .وىلتقليل خطر انتشار العدوذلك يمكن التخلص منه الذي واحد ال ذو االستخدام استخدم الكاشف  

 . ١٩-كوفيد إصابته بعدوى  أن المريض مشتبه به أو مؤكد من الممارس الصحي   في طلب التصوير  يوضحيجب أن  ▪

وخاصة نظافة اليدين   تالمسيةالعدوى ال للوقاية منيجب تدريب فني األشعة من قسم مكافحة العدوى حول االحتياطات القياسية  ▪

 .الوقاية الشخصية معدات ل الصحيح مواالختيار واالستخدا

 . اآللة المحمولة بعد كل استخدام بمطهر معتمد من وزارة الصحة ووفقًا لتوصيات الشركة المصنعةوتعقيم يجب تطهير  ▪

 

 األشعة قسم في  ةأو المؤكد ةالمشتبه ١٩-كوفيدلـحاالت مكافحة العدوى  ٤.١٠.١

التصوير    مثل:)  المتقدماإلجراء    وأ   لتصويرا  أوآلالت الثابتة  استخدام ا   تتطلب التي    ة الحال عند  المحمولة أو    آلة األشعةعدم توفر    عند ▪

  المختص يجب على الطبيب  ( (RI)واألشعة تحت الحمراء  ،(MRI)  والتصوير بالرنين المغناطيسي  ،(CT) المقطعي المحوسب 

 .وقسم مكافحة العدوى قبل إرسال المريض للتصوير  ع استشاري األشعةمناقشة الحالة م

 .األشعة  في مناطق االنتظار العامة في قسم  انتظار أو بدون تأخير األشعة و فحص المريض مباشرة إلى غرفة   نقل يجب  ▪

 .الموظفين غير الضروريين ومنخالية من المرضى اآلخرين  الفحص اإلشعاعييجب أن تكون منطقة  ▪

 .الفحص أثناءالمعدات غير الضرورية والعناصر  بعادإيجب  ▪

 .بعد انتهاء العملية ثم خلعها المريض،ألشعة ارتداء معدات الوقاية الشخصية الالزمة عند التعامل مع يجب على طاقم ا ▪

.الجراحية  الكمامة األشعة ارتداء  قسم المتواجدين في  يجب على جميع المرضى  ▪



 17 ١.٣االصدار  ١٩-كوفيدالدليل اإلرشادي لمرض 

 

 

                                                                                                    ي المختبر. التشخيص ٥

                                                                 (CoV-SARS-2) ١٩-للك بفيروس كوفيدت العينا وشحن جمع ٥.١

  التنفسية  بالمتالزمة المرتبط  كورونا فيروس  من الثاني الجيل  عينات مع بالتعامل قة العال ذوي  العاملين جميع  بتدريب الصحية  المنشأة تلتزم

  العدوى  ومكافحة  الوقاية معايير كافة بتطبيق  االلتزام ضرورة  مع. ونقلها العينات وتغليف  وتخزين لجمع الصحيحة  الطريقة على  الحادة

 . اإلعادة  عملية لتفادي كافية يةكم جمع  ضرورة على التنبه مع البيئي التلوث  خطر من للتقليل

 

 (                                                             CoV-SARS-2)١٩-المصرح بها بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كوفيدالمختبرات  ٥.٢

  السالمة  معايير تحقق تيوال الثانية الدرجة  من  BSC شهادة عل  والحاصلة  المعتمدة المعامل  على  الكشف  اختبارات  إجراء  قصر  ▪

 .األمراض ومكافحتها من للوقاية  الوطني المركز من اعتمادها وتم الثانية  الدرجة  من  البيولوجية األخطار من

 األساسي.  االختبار إلى  باإلضافة األقل  على  واحد تأكيدي باختبار القيام يجب  ،١٩-كوفيد  بعدوى اإلصابة تشخيص  ألغراض ▪

 . ١٩-كوفيد بعدوى إصابتهم المؤكد  المرضى  عينات باستخدام زراعته  أو الفيروس  بعزل المختبرات امقي  حظر يُ  الراهن الوقت في ▪

 

                                                                                                         تي يوصى بجمعهاالعينات ال ٥.٣

 . البلغم أو  الهوائية القصبات  سائل  عينات وجمع  الرغامي األنبوب  داخل  النضح ذلك  ويشمل  السفلي التنفسي الجهاز عينات •

 : ويشمل العلوي  التنفسي الجهاز عينات •

  بوسط مزود احدو  أنبوب  في  حفظها ويتم البلعومية الفموية  المسحة غير من  أو   مع البلعومية األنفية المسحة .１
 .للفيروس حاضن 

 النضح األنفي البلعومي. .２
  الطبي   المبرر   غياب  حال  في  أو  السفلي  التنفسي  الجهاز   عينات  جمع  تعذر  حال  في   العلوي   التنفسي  الجهاز  عينات  بجمع  ءاالكتفا  يتم ▪

 ي السفلي. التنفس للجهاز  التنفسية  ىالعدو  أعراض عليها تظهر التي للحاالت السفلي التنفسي  الجهاز عينات جمع  ويفضل

  من عينات  جمع بعد االختبار إعادة  يتم عالية،  اإلصابة في االشتباه ترجيح  درجة  وكانت  سلبية األولي  االختبار نتيجة  كانت  إذا ▪

 . البلعومية األنفية  المسحة  بإعادة كتفىيُ  ذلك تعذر حال وفي  السفلي التنفسي الجهاز

  مختبر  ربقأ  واختيار ١٩-كوفيد عدوى عن الكشف  تحليل طلب  يتم التحليل  خانة  وفي  (حصن)بوابة  في الطلبات بتقييد االلتزام ▪

 .معتمد

  مع وإرفاقه( حصن)  بوابة في كامل بشكل تعبئته بعد ١٩- كوفيد  عدوى عن الكشف اختبار إجراء  طلب نموذج بطباعة االلتزام ▪

 .العينة

 . العدوى الستبعاد العلوي  التنفسي الجهاز  من لعينة واحدة   سلبية بنتيجة يكتفى ▪

  والتاريخ  السريري   الفحص  بنتائج  ربطها  بعد  تفسيرها  يتم  (RT-PCR)  الحقيقي  بالزمن  المتسلسل   البوليمراز   لتفاعل  السلبية   النتيجة ▪

 . األخرى  التشخيصية واإلجراءات المريض

  فيروس  من  الثاني الجيل  بعدوى  اإلصابة  إلى  تشير  (RT-PCR) الحقيقي بالزمن المتسلسل  البوليمراز  لتفاعل  اإليجابية  لنتيجةا ▪

 . أخرى فيروسية  بعدوى اإلصابة احتمالية تستبعد ال أنها غير (SARS-CoV-2) حادة لا التنفسية  بالمتالزمة المرتبط  كورونا
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                                                                                                (حصن) بوابة في النتائج تبليغ وتوثيق ٥.٤

  بمتالزمة  المرتبط كورونا فيروس من الثاني بالجيل  اإلصابة عدوى عن الكشف ارات اختب  إلجراء المعتمدة المختبرات جميع تلتزم ▪

 ( حصن)  بوابة عبر إيجابية نتيجة  ظهور عند عاجل  بشكل والتحكم  القيادة  مراكز في   العامة الصحة  منصات بإبالغ الحادة التنفسية

  للوقاية   الوطني  للمركز  التابع  العامة  الصحة  مختبر  إلى  ةجابي اإلي   العينات  بإرسال  الكشف  اختبارات  بإجراء  المعتمدة  المختبرات  تلتزم ▪

 وذلك لعمل المزيد من االختبارات التأكيدية والتعرف على سلوك الفيروس.   ومكافحتها  األمراض من

  وقاية لل الوطني  للمركز  التابع العامة  الصحة  مختبر إلى وشحنها  مئوية درجة  ٨-٢ بين تتراوح  حرارة   درجة  في   العينات تخزين يتم ▪

 . ثلج صندوق   فيلك  وذ  ومكافحتها  األمراض من

 

                                                                                                          تخزين وشحن العينات ٥.٥

  للمركز  التابع  العامة  الصحة  مختبر  إلى  ثلج  صندوق   في  وشحنها  مئوية  درجة   ٨-٢  بين  تتراوح  حرارة   درجة   في  العينات  تخزين  يتم ▪

  مئوية  درجة ٨-٢ بين تتراوح  حرارة  درجة  في العينات تخزين أن التنبيه ضرورة مع. ومكافحتها األمراض من للوقاية الوطني

  ها تخزين  خالل   من وذلك بالتجميد العينات  حفظ   يتم أطول، لفترات  التخزين  إلى  الحاجة  دعت  حال وفي . ساعة ٤٨ يتجاوز  أال  يجب

 . الجاف  الثلج صناديق  في  المجمدة العينات شحن يتم أن على ، مئوية درجة  ٧٠-  حرارة درجة  في

  والنقل المنشأة من االستالم خدمات  تقدم حيث  ،(ساما ) الصحة  وزارة لدى المعتمد الناقل خالل من مجاني بشكل العينات شحن يتم ▪

 ٨٠٠٦١٤٩٩٩٩: المجاني الهاتف على باالتصال  الشحنات استالم تنسيق  ويتم المملكة ومدن مناطق  في  الموزعة  مواقعها عبر

 . الصحيحة  بالطريقة العينات جميع بتغليف االلتزام ▪

 . األسبوع مدار  على متوفرة  الشحن  خدمات ▪

  وزارة  في المعتمدة الخطرة الحيوية المواد نقل وإجراءات سياسات مع وبالتمشي (ب ) الفئة من النقل لوائح وفق العينات شحن يتم ▪

 ٢٠٢٠-٢٠١٩ عام إصدار  السعودية  الصحة

  من الخام  النسخة  من ٥. ١ األول  اإلصدار  على  االطالع  يرجى العينات، وشحن  وتغليف  جمع  بمعايير الخاصة  التفاصيل من لمزيد ▪

  ( )الملحق هـ(. MERS-CoV) التنفسية األوسط  الشرقة  بمتالزمة  المرتبط كورونا بفيروس  اإلصابة  عدوى  مع التعامل دليل

https://www.moh.gov.sa/CCC/healthp/regulations/Documents/MERS-CoV%20Guidelines%20for%20Healthcare%20Professionals%20-%20May%202018%20-%20v5.1%20(1).pdf
https://www.moh.gov.sa/CCC/healthp/regulations/Documents/MERS-CoV%20Guidelines%20for%20Healthcare%20Professionals%20-%20May%202018%20-%20v5.1%20(1).pdf
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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                                                                                               الصحة العامةذات العالقة باعتبارات . ٦
  

                                                                                                         ١٩-بإصابتها بعدوى كوفيد اإلبالغ عن الحاالت المشتبه ٦.١ 

  ، العاجلة للتبليغ الموجبة  األمراض  من ( ١م )رق الفئة ضمن يفهتصن  فيتم ناشئ  مرضمُ  عن ناتجة  ١٩-كوفيد  عدوى  لكون نظراً 

  عدم  حال  وفي  بوابة )حصن(  عبر ا رً وف ١٩-كوفيد بعدوى  باإلصابة االشتباه حاالت  عن بالتبليغ ملزمة  الصحية  المنشآت  جميع فإن  وعليه

 . واألنظمة   اللوائح حسب  العقوبة  عإيقا ويتم التبليغ عدم مسؤولية  الصحيين والممارسين الصحية  المنشأة تتحمل التبليغ

 

                                                                                                     (RRTs)فرق االستجابة السريعة ٦.٢ 
 

  قائد  من  التوجيه استالم ر وف الوبائي االستقصاء  في  البدء  مسؤولية  الصحية  الشؤون  مديريات في  السريعة  االستجابة  بفرق  يناط

  الصحية   المنشأة  مستوى   وعلى   المجتمعي  المستوى   على  الوبائي   االستقصاء  إجراءات  كافة   بإتمام  الفريق  ويلتزم.  بالمديرية  والتحكم   القيادة   مركز

  السفر تاريخ عن  ليةصي تف معلومات  لجمع  النموذج  هذا  مم صُ  ١٩-دكوفي  لحاالت  المخصصة  الوبائي االستقصاء بنموذج  االلتزام  ضرورة  مع

  معلومات كافة تقييد يتم أن  على والمراقبة الرصد  جهات تحدده  ما حسب   المخالطين بتعريف االلتزام ويتم  المخالطين قائمة   وتحديد والمخالطة 

 . للمخالطين التقصي نموذج  باستخدام وذلك التقصي إجراءات  إلتمام اتمهيدً  المخالطين

 

  اصل أثناء الكوارث                                                                                   التو  وخطة  المخاطر  اإلفصاح عن  ٦.٣ 

  على  القدرة تعزز التي العوامل  أهم من يعد المختلفة المجتمع شرائح مع والتواصل المخاطر  عن  لإلفصاح معتمدة آلية وجود  إن

  نتيجة  المجتمعي  الهلع  درجة  يرفع مما  للشائعات  انتشار  من  الفاشيات  يصاحب  لما  ا ونظرً . للصحة ددةالمه والفاشيات  الكوارث  إلى  االستجابة 

.  الشارع وتهدئة  الشائعات  انتشار  من  الحد  شأنه  من  المجتمع وأفراد  الرسمية  القنوات  بين الفاعل  التواصل  فإن  ، المغلوطة المعلومات  انتشار

  في  األكبر األثر له  الرسمية  ت عبر القنوا والمعلومات  للبيانات ومشاركتهم المجتمعية الشرائح مختلف مع للتواصل االستباقية  البرامج وتفعيل

  على  سواء السليمة  المعلومة  إلى  الوصول  على  الصحيين الممارسين قدرة  التواصل  خطة  تفعيل يعزز  كما . المجتمعي الهلع حالة  من  الحد

 . العالمي  أو المحلي المستوى

  أو  باإلصابة  االشتباه حاالت عن لإلبالغ الداخلي التواصل خطة  تفعيل ينبغي ،المجتمع مع التواصل خطة يلتفع مع وبالتوازي

  التي  والمسؤوليات  المهام وثيقة  وتعميم المخاطر  عن واإلفصاح  التواصل  فريق  تكليف  يلزم  وعليه  ١٩-كوفيد بعدوى  المؤكدة  اإلصابة  حاالت 

  إلى  والتنبه الفاشيات مراحل مختلف في ترد التي والملحوظات السلوك بدراسة  ي  رئيس بشكل يقفرال ويطلع. بالفريق المناط الدور تحدد

  األمراض  من  للوقاية  الوطني  المركز السعودية  الصحية  السلطات  ت وقد اعتمد . الرسمية مصادرها  من السليمة  المعلومة  توفير  ضرورة 

  الرسمي  المتحدث على اليومي الحاالت تسجيل إعالن وقصر للمعلومة، رسمية كمصادر الصحة بوزارة والتحكم القيادة ومركز ومكافحتها

 . السعودية  الصحة  لوزارة
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                                                                   األسرة والمجتمععلى مستوى  وذوي االتصال الوثيقالمخالطين  مراقبة ٦.٤ 

  المؤكدة   ١٩-كوفيد التالية لحالة  األعراضلديه أي من  ظهر  على أنه أي شخص    المخالطيتم تعريف    ،تصال الوثيقذوي االأو    المخالطينلتتبع  

يوًما   ١٤ (، وحتى إذا كانت الحالة بدون أعراض  كدت التشخيص العينة التي أ أخذ من يومين قبل ظهور األعراض )من يومين قبل في الفترة 

ة  إذا كانت الحالة بدون أعراض( أو حتى يتم اإلبالغ عن الحال   كدت التشخيص العينة التي أ  أخذًما بعد  يو  ١٤  )إلى بعد ظهور األعراض للحالة  

 في حاالت التعرض التالية:   أيهما أقرب كشفاء،

 . دقيقة  ١٥المؤكدة لمدة تزيد عن  ١٩-كوفيد في نطاق مترين من حالة المخالط  كون ي أن  ▪

 . لمؤكدة ا ١٩-كوفيد االتصال الجسدي المباشر مع حالة ▪

 . (PPE)المناسبة  المؤكد دون استخدام معدات الوقاية الشخصية  ١٩-كوفيد  توفير رعاية مباشرة لمريض  ▪

 . المؤكدة ١٩-كوفيد في المنزل مع وجود حالة  اإلقامة  ▪

 . المؤكدة ١٩-كوفيد حالةمشاركة غرفة أو وجبة أو مساحة أخرى مع  ▪

دقيقة وأي طاقم على اتصال مباشر بالحالة في وسائل النقل   ١٥ ثر منألك المؤكدة لمدة ١٩- كوفيد مع حالةالجلوس في صفين  ▪

 .العامة أو المشتركة 

والمتابعة اليومية للبحث عن أعراض )الحمى أو  ستقصاء واال رصديعتبر فريق الصحة العامة في مديرية الصحة اإلقليمية مسؤوالً عن ال

يجب أن تحتفظ فرق الصحة  و في المجتمع. ١٩-كوفيد بين بعدوىضى المصالمرل م من المخالطينلألسر وغيره أعراض الجهاز التنفسي(

 .بتنسيق مهني جيد المخالطينالعامة اإلقليمية بجميع قوائم 

  ون المؤهل   المخالطونستخدمه  ي حيث  (،  من خالل تطبيق الهاتف الذكي التابع لوزارة الصحة )تطمئن  للمخالطينيمكن أيًضا إجراء مراقبة يومية  

حتى إذا لم تكن هناك أعراض )ما يسمى   يوميًا،يجب أن يتم إعداد التقارير الذاتية و ذاتي عن أي أعراض لفريق تتبع االتصال.اللإلبالغ 

 الصفري(. اإلبالغ 

قال  نت في حالة اأطول    لمدة   قد يتطلب األمر مراقبة، و١٩-لحالة مؤكدة من كوفيد   تعرض يوًما بعد آخر    ١٤تكون فترة مراقبة المجتمع واألسرة  

خالل   البعض )التواجد في نفس األسرة(  ممن بعضه عدة مخالطين قريبينفي حالة وجود  المثال، على سبيل  العدوى خالل أكثر من مستوى. 

يوًما بعد آخر تعرض لـلحالة   ١٤يتم إعادة تعيين فترة المتابعة إلى حينها ، ١٩-كوفيدبـ  حدهمتم اكتشاف إصابة جديدة ألوفترة المراقبة، 

 دة المكتشفة. ي جدال

 

 :التقييم األول خالل مرضية منمن خالل وجود أو عدم وجود أعراض  المخالطينيتم تصنيف 

               تطبيق من خالل عبر الهاتف أو وجًها لوجه أو  ةيومي اللمتابعة تحت ا باإلصابةأعراض  يعانون منال  الذين المخالطينيجب إدراج  .١

اجراء  يمكن النظر في  معينة،في حاالت و  التقييم السريري غير مطلوب بشكل عام في هذه المرحلة.  نًا.كان ممكا أيه "  Tataman تطمن "

 :باإلضافة إلى المسحة األنفية البلعومية إذا التقييم السريري

  مرضية   حاالت  أو لديه استخدام األدوية المثبطة للمناعة(    ،أحد األعضاءفشل    السرطان،  مثلضعف المناعة )كان المخالط يعاني من   ▪

 م(. ارتفاع ضغط الد السكري، مزمنة أخرى )مثل مرض 

محدث؛ إدارة العاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين  البروتوكول ل)وفقًا ل . صحيةالرعاية بال ينعاملال من  كان المخالط  ▪

 (. ١٩-كوفيدلـ
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إلى   مسريريًا وإحالته مالحقًا، وتقييمه الفعلية األعراض هم ي تظهر عل ذينأو الحتملة عراض مأ المخالطين الذين تظهر عليهميجب عزل  . ٢

البلعومية من قبل أفراد مدربين وإرسالها لالختبار  األنفية  المسحة    أخذيجب  وضروريًا.    التنويم( إذا كان  ٦منشأة رعاية صحية محددة )الملحق  

للمخالطين الذين تظهر    مخصصة للعزلعزل في منشأة  الأو    يزلعزل المن اجراء اليمكن  حيث    األعراض.  المخالطين الذين تظهر عليهملجميع  

إجراءات الوقاية من العدوى   ريب المخالط علىتدالتأكد من ثم  المستشفى(. ب  التنويمسريريًا )الذين ال يحتاجون  ينالمستقرواألعراض  عليهم

 .مالءمته للعزل المنزلي مطلوب لتحديد المخالط  لسكنالتقييم البيئي كذلك   الجهاز التنفسي. نظافة  وآداب 

 

                                                 ١٩-الحجر الصحي وحظر التجول للحد من خطر انتشار اإلصابة بعدوى كوفيد ٦.٥ 

  انتشار  ةخطور درجة  تقييم عل  االجتماعية المباعدة على  للمحافظة  الجماعات أو  لألشخاص  سواء  األنشطة  وتعليق التجول حظر  قرار  يعتمد

  . ١٩-كوفيد بعدوى اإلصابة  انتشار خطر من المجتمع لحماية  وذلك  الحضانة  ومدة  شراسته  ودرجة الممرض ونوع  العدوى،

 

 التي ينبغي مراعاتها أثناء الحجر الصحي                                                                               اإلجراءات   ٦.٦ 

 .باآلخرين إال ألسباب طبيةأو االتصال  المنشأةب لمنزل أو باالصحي إلى عدم ترك الحجر  راد الخاضعين للحجر األف توجيه ▪

  (. يمكن أيًضا استخدام تطبيق ٣مراقبة الحالة الصحية لألفراد الخاضعين للحجر الصحي يوميًا باستخدام النموذج المرفق. )الملحق   ▪

 .إذا كان ذلك ممكنًا " Tataman  تطمن"

 .الكمامة وارتداء اليدين غسل  ذلك ويشمل   العدوى ومكافحة  الوقاية  بمعايير الصحي  الحجر في  والمقيمين العاملين التزام  راقبةم ▪

  التزام  مراعاة  مع . السعودية الصحة  وزارة  من  معتمد مطهر  باستخدام  يومي  بشكل لمسها  يتم التي  واألدوات  األسطح  كافة  تطهير ▪

 .والتطهير  التنظيف عملية أثناء زرالمآو  والكمامات القفازات ءلتطهير بارتداا عمليات  على المدرب  الطاقم 

  مدرب   طاقم  بذلك  يقوم  الصحي،  الحجر  في   المقيمون  األشخاص   يستخدمها  التي  األغطية   أو   المالبس  غسل  إلى   الحاجة  دعت  حال  في ▪

  ثم ومن  ممكنة  مدة ألطول الغسل  مدة  معايرة يتم أن  على  الشخصية الحماية  أدوات بارتداء االلتزام ومراعاة الدافئ  امالء  باستخدام

 . المالبس  نشافة باستخدام  واألغطية المالبس  تجفيف

 . الصحي الحجر غرف  تهوية  جودة   مراقبة ▪

 .الطبية النفايات من  اآلمن التخلص ▪

  أعراض  ظهور  وأ الحرارة درجة ارتفاع حالة في الصحي الحجر مشرف بإبالغ الصحي  الحجر في والمقيمون العاملون يلتزم ▪

 . الالزمة  اإلجراءات وإتمام المناسب  بالشكل  الطبية الحالة  لتقييم وذلك  التنفسية  العدوى

 

                                                              لألفراد الخاضعين للحجر الصحي النصائح الطبية والدليل اإلرشادي ٦.٧ 

 :باآلتي لاللتزام  الخاضعين للحجر الصحياألفراد نصيحة ب الرعاية الصحية  مقدم يقوميجب أن 

 .ثانية ٢٠لمدة ال تقل عن  الجل الكحولي الحفاظ على نظافة اليدين من خالل غسلها بانتظام بالماء والصابون أو باستخدام  ▪

 المناديلمع التأكد من رمي ، عن طريق ثني الذراعأو األكمام  ورقية   ديلاتغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس، باستخدام من  ▪

 .فوًرا اليدينة في سلة المهمالت وغسل المستخدم

 .من حوله إذا كان هناك أشخاص  ة أو قماشية جراحي   كمامةارتداء  ▪

 .مع اآلخرين تجنب مشاركة األواني الشخصية أو األشياء الشخصية األخرى ▪
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                                                                        العزل  والشفاء وانتهاء فترة  تعافيمعايير ال  .٧ 

                                                                                                        الحاالت المؤكدة    

 وظهرت عليه أعراض ١٩-للمريض المؤكد إصابته بعدوى كوفيد ▪

أعراض الجهاز   وكذلك توقف  األدوية خافضة الحرارة، الحمى دون استخدام  زوال منذ التعافي ) أيام على األقل  3 ور مر -

 .على األقل ساعة  ٢٤كل منهما بين  عينتان تنفسيتان سلبيتان يتبع ذلكو  وصعوبة التنفس(  التنفسي )السعال 

 أو            

  زوال أيام على األقل منذ التعافي ) ٣ ورمرفيجب  متاح،غير  ( PCR) البوليميراز المتسلسل اختبار تفاعل  جراءإ إذا كان -

وصعوبة   لجهاز التنفسي )السعال ل أعراض عدوى االلتهاب  اختفاء وكذلك  األدوية خافضة الحرارة،دون استخدام  (الحمى

ديدة  والحاالت الش  مقدمي الرعاية الصحية  يُستثنى ) . ظهور األعراض ألول مرة  منذأيام على األقل  ١٠مرور بعد التنفس(، 

 (. معيارمن هذا ال

 

 ولم تظهر عليه أعراض ١٩-للمريض المؤكد إصابته بعدوى كوفيد ▪

، بين العينتين على األقل ساعة  ٢٤بفارق و بنتيجة سلبية عينتين تنفسيتين  توفر يجب  بالمنشأة، جراءات العزل إنهاء إمن أجل  -

  للمريض. PCRالختبار   إيجابية عينة تنفسية أول تاريخ جمع ساعة من   ٧٢ جراءهما بعدإيتم و

 أو           

تنفسية  عينة  أول  أيام منذ تاريخ جمع    ١٠  مرور ، فيجب  متاحغير   (PCR) اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل  جراءإ  إذا كان -

 معيار(. من هذا ال مقدمي الرعاية الصحية يُستثنى )للمريض  PCRالختبار   إيجابية بنتيجة

 

                                                                                                          ة الحاالت المشتبه    

 

 . ١٩-كوفيد بإصابتهم بعدوى ةالحاالت المشتبه لجميع RT-PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل  اختبارعمل ب يج ▪

الحالة مستقرة  تصبح أو /و  التحليل  نتيجة  ظهورستشفى حتى في المها فيجب عزل سريريًا،غير مستقرة المشتبهة إذا كانت الحالة  ▪

 .سريريًا للخروج

بناًء على تقييم  منشأة للحجر الصحيلعزل المنزلي أو العزل في توجيه المريض ليتم  سريريًا،مستقرة  ةإذا كانت الحالة المشتبه ▪

 .الفحص المخبرييجة نت  ظهورحتى  مركز القيادة والتحكمفريق الصحة العامة و

. ١٩-باإلصابة بعدوى كوفيد  حالة مؤكدة هي  ة الحالة المشتبه صبحت  إيجابية، التحليل  إذا كانت نتيجة  ▪
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                                          ١٩-كوفيد عدوى ب  تها باإلصابةوعالق والحيوان،اإلنسان   بين   المخالطة. ٨ 

 

  الحاالت  من  األولى  المجموعة  ارتباط  أن  غير . الوثيقة  هذه دار إص لحظة  حتى للفيروس  الوسيط  العائل  إلى  األبحاث  تتوصل لم

  الحية  الحيوانات بيع حركة   تنشط حيث  ،الصينية ووهان  مدينة في السمك بسوق ٢٠١٩ العام من ديسمبر شهر  في  ١٩-كوفيد  بعدوى  المسجلة 

  التقصي أظهر ،المسجلة الحاالت يخص وفيما. نساناإل إلى الحيوان من الفيروس انتقال فرضية  يرجح مما البرية  الحيوانات بيع ذلك  ويشمل

  أن  حيث اإلنسان إلى الحيوان من  الفيروس انتقال فرضية استبعاد يمكن فال السمك بسوق والمرتبطة  المسجلة بالحاالت ارتباطها عدم الوبائي

  بمتالزمة  المرتبط كورونا فيروس  من الثاني لجيلا عدوى انتقال طريقة في  تشابه ترجح األبحاث نتائج. بينهما بالمخالطة تسمح البيئة طبيعة

  ق الشر  ةبمتالزم المرتبط  كورونا فيروس وتشمل  احديثً  ظهرت التيالتاجي  كورونا  فيروس من األخرى  الفصائل  مع  الحاد التنفسي االلتهاب

أن    وقد دل الوضع الحالي(.  SARS-CoV)  الحاد  التنفسي  االلتهاب  بمتالزمة   المرتبط  كورونا  وفيروس  ( MERS-CoV)   التنفسية  األوسط

المحلية المؤكدة ليس لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحاالت المؤكدة في البلدان الموبوءة أو المسافرين العائدين من مثل هذه  التالحا

ة، بالتنسيق مع وزارات  التحقيقات المشتركة، باستخدام نهج الصحة الواحد للحيوانات، ويتطلب األمر استمراراألماكن مع تاريخ التعرض 

 .والداخلية والبلديات اعةة والزرالمياه والبيئ 

 

 ين                                                                                وصحة المسافر  المنافذ الحدودية .٩ 

 

  على  المنافذ الحدودية  عند.  الصين من لقادمينا المسافرين على مباشر غير أو  مباشر بشكل  الصحي المسح  الدول من العديد طبقت

  التزايد   أدى  وقد.  عنها  البعيدة  والدول  للصين  المجاورة   الدول  في  ١٩-كوفيد  بعدوى  إلصابة  حاالت  تسجيل  بعد  خاصة  19-كوفيد  جائحة  خلفية

  طبقت  وقد. دولة  أي من القادمين فرينالمسا كافة  ليشمل الحدودية المنافذ لدى الصحي المسح دائرة توسيع إلى المسجلة  الحاالت عدد في

  شهر  من  عشر  الخامس  من ااعتبارً  والداخلية  الدولية  الرحالت تعليق شملت  التي االحترازية  اإلجراءات  من  حزمة السعودية العربية  المملكة

 . ٢٠٢٠ العام من مارس

  ويشمل  المسافرين كافة على  التعليق رفع  بعد حيالص  المسح ستطبق  السعودية  العربية  بالمملكة الحدودية نافذ مال أن  بالذكر الجدير

  عليهم  تظهر الذين للمسافرين موسع بشكل  الصحية  الحالة تقييم وسيتم. والحجر الصحي وعمل الفحص المخبري الحرارة درجة  قياس  ذلك

  السعودية  الصحة وزارة عن الصادرة التعليمات حسب التنفس  ضيق أو الحرارة درجة  وارتفاع السعال وتشمل  التنفسية العدوى أعراض

زل والحجي الطبي الصادر من المركز الوطني للوقاية من  الع دليل  على االطالع  يرجى . )ومكافحتها األمراض من  للوقاية  الوطني والمركز

 األمراض ومكافحتها( 

   :حسب اآلتي الدخول  منافذ في  ، يجب اتباع تدابير الصحة العامة بشكل سليم  ١٩-كوفيد  إلجراءات الوقاية والسيطرة على تنفيذ من أجل و

 

                                    المنافذ الحدودية                                                               تدابير الصحة العامة في  ٩.١ 

  اآلمنة  المسافة  ومراعاة  لحدودية ا نافذ ملا في والتدريب المستمر للعاملين ، االعتياديةمعايير الوقاية ومكافحة العدوى  تطبيق  ضمان ▪

  المرضية  والحاالت االشتباه حاالت تقييم ليتسنى الحدودي  المنفذ لدى المستلزمات  من كافية  كميات وتوفر  والعاملين المسافرين بين

 . الوصول عند أو والبرية  والبحرية الجوية  الناقالت متن على  سواء معها والتعامل  األخرى 

 .الحرارة درجة  وتقييد  قياس ذلك  ويشمل المنفذ الحدودي عند الواصلين المسافرين كافة  على ي الصح المسح تطبيق ▪

 . مرضية  حالة   أي عن بالغإلل الحدودي والمنفذ  الناقل بين تصالاال جودة ضمان ▪
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  قبل  مرضية حالة  بأي  العالقة ذات  المعلومات  كافة شاركة مل المحلية  الصحية  والسلطات  الحدودي  المنفذ بين االتصال  جودة ضمان ▪

 . المستشفى  إلى وصولها 

  والتأكيد  الرذاذ قطيرات  أو المخالطة عبر المنقولة األمراض من والوقاية األساسية  العدوى ومكافحة الوقاية بمعايير االلتزام تعزيز ▪

 . للوجه  الواقي الشفاف   القناع أو الواقية النظارات  بارتداء العينين وقاية   ضرورة على

  إلتمام الصحية المنشأة إلى  الحدودي المنفذ  من التنفسية  العدوى أعراض عليهم تظهر  الذين للمسافرين اآلمن  النقل  عملية تنسيق ▪

 . الالزم العالج وتقديم السريري  التقييم إجراءات 

 . العامة  للصحة  المهددة الكوارث لحاالت  لالستجابة الطوارئ  خطط   فاعلية من التأكد ▪

  الجيل  بعدوى  المصابة الحاالت  بإفرازات تلوثها الموقع واألدوات األماكن وتعقيم وتطهير تنظيف مستلزمات كافة  توفر من التأكد ▪

 (. ١٩-وفيدك) الحاد  التنفسي  االلتهاب بمتالزمة المرتبط كورونا فيروس  من الثاني

  النقل  كات شر وطاقم  ،المسافرين بين ١٩-بكوفيد اإلصابة عدوى  ومكافحة  الوقاية  بوسائل  المعرفي الصحي  الوعي  درجة رفع ▪

 . الحدودي المنفذ في والعاملين

  أشخاص  كانوا سواء  ىالمرض  مخالطة أو مالمسة  عن واالمتناع المزدحمة األماكن عن االبتعاد بضرورة  المسافرين على التأكيد ▪

  الغير   أو   النيئة  م اللحو  أكل  عن  واالمتناع  الحيوانات،  بيع  ونقاط  أسواق   عن  تعادالب وا  أموات،  أو   أحياء  كانوا  النظر   بغض  حيوانات   أو

  محاليل  باستخدام  أو  والصابون الماء  باستخدام  بغسلها سواء   الصحيحة  بالطريقة  اليدين بتنظيف  التوعية  ضرورة   مع. اجيدً   مطبوخة

 . العطاس  أو السعال  عند المرفق بثني أو المناديل باستخدام  واألنف الفم  بتغطية االلتزام على والتأكيد  المطهرة الكحول 

 . مرضية أعراض  بأي  الشعور عند المحلية  الصحية  السلطات  مع التواصل  بضرورة  افرينالمس إبالغ ▪

  الشركة  طاقم  يقوم السفن، أو  الطائرات  متن على  لمسافرينا بين ١٩-كوفيد بعدوى لإلصابة  المرجحة  األعراض ظهور  حال  في ▪

  متن  على  للمسافرين  العام  البيان  نموذج   من  الصحي  زء الج  تعبئة   أو  السفق،   متن  على  للمسافرين  البحري   البيان  نموذج  بتعبئة  الناقلة

  عند الصحية  للسلطات  تسليمها  يتم أن على  الصحية  بالحالة  العالقة ذات  والبيانات المعلومات كافة  توثيق  ذلك ويشمل  الطائرات 

 . الوصول عند الحدودي المنفذ

  ذات  البيانات جمع ذلك ويشمل للراكب  التقصي نموذج  ةبتعبئ  المركبة طاقم  يقم السفر،  مركبة متن على  إصابة  حالة  اكتشاف عند ▪

  التنبيه ضرورة  مع . لذلك الحاجة  دعت  حال  في  بعد  فيما الستخدامها اتمهيدً  معه التواصل  ومعلومات الراكب  جلوس  بمكان العالقة 

  واإلجراءات   بالتوصيات  االلتزام  الطائرة  طاقم  على  يجب  كما  .أعراض  أي  ظهرت  حال  في  الطوعي  اإلبالغ  بأهمية  المسافرين  على

. الطائرة   متن   على   أعراضها  تظهر   قد   التي  المعدية   األمراض   مع  التعامل   بخصوص   (IATA)  الدولي  الجوي   النقل   اتحاد   من  المعتمدة
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                                                                                                       تحكم   القيادة والمركز  . ١٠ 

 

تختص   الصحية ونؤ الش بمديريات والتحكم  للقيادة فرعية بمراكز الصحة وزارة  بديوان المركزي  والتحكم القيادة مركز يرتبط             

  االستجابة   لتفعيل  المنصات   من  عدد  بين  والمسؤوليات  المهام  تنسيق  عملية  بينها  فيما  وتتولى  مة العا  للصحة  المهددة   الكوارث  مع  التعامل  بتنظيم

  التواصل  وتنسيق عملية  الجاهزية درجة  ورفع ١٩-كوفيد لجائحة  االستجابة خطة  بتنشيط المركزي والتحكم القيادة  مركز قامت وقد . اآلجلة 

  الممارسين لدى  المعرفي الوعي لتعزيز التعليمية األنشطة من عدد إلى  إضافة الموارد وتخصيص والمعلومات البيانات وإدارة والرصد

 .حيينالص

                                                       االستعداد والرصد والتقصي الوبائي ١٠.١ 

 

- كوفيد  لجائحة  الستجابة ا االستعداد بتفعيل ة القالع ذات األنشطة  على الصحية  الشؤون  مديريات وفي  المركزي والتحكم القيادة مركز يشرف

 لضمان  ومزامنتها  التبليغ  إجراءات   توحيد  لضمان  الوبائي  التبليغ  نظام  تعزيز  خالل  من  الوبائي  ي  قصوالت   الرصد  عمليات  تفعيل  ذلك  ومن  ١٩

 . والسيطرة  الجاهزية  درجة  رفع

 

 : الهدف من اإلعداد والمراقبة

 

 . ١٩.- كوفيد جائحة  لمواجهة  التشغيلية الخطة  إعداد ▪

 . األمر استلزم  ما متى  واإلجراءات الخطط  تفعيل على  تجابة االس خطة مستويات  كافة في  العالقة  وذوي العاملين وتعليم تدريب ▪

  السعة  وإدارة  ،المخزون وإدارة  التصعيد، وآلية  التنبيه، ومستويات بالتبليغ، الخاصة  التشغيلية للخطة  المستمر  التحديث  ضمان ▪

 . مستمر بشكل تالتحديثا تعميم ضرورة مع السريعة، االستجابة وفرق  العزل  لغرف  االستيعابية وطاقة  السريرية،

 . ١٩.- كوفيد فاشية على والسيطرة   القيادة على  القدرة ضمان ▪

 المختلفة.  التنبيه مستويات  وتفعيل الوبائي والتقصي  الرصد تعزيز ▪

 . القرار  اتخاذ  على القدرة  يعزز مما والبيانات المعلومات واستقبال نقل  سالسة ضمان ▪

 الصحي المجتمعي.  لوعي ا رفع ▪

 

                                                                                                       القيادة والتحكم مراكزالتحضير الحالي لـ

 

  :(PoE)الدخولمنافذ المراقبة و . أ

   .القدوم دولة  عن النظر بغض الواصلين المسافرين لكافة البصري  الفرز  عملية بإجراء  الدخول منافذ  كافة تلتزم ▪

 . القدوم  دولة عن النظر  بغض الواصلين المسافرين لكافة الحرارة  درجة بقياس الدخول منافذ  كافة متلتز ▪

 يوًما السابقة لوقت الوصول.  ١٤خالل   ١٩-كوفيد بعدوى مؤكدة  لحالة  مخالطة حالة   أي عن باإلبالغ الدخول منافذ  كافة تلتزم ▪

  إلى النقل عملية لتنسيق اتمهيدً  وذلك مباشر بشكل االشتباه لحاالت  ريعةالس االستجابة فرق مع بالتنسيق الدخول  منافذ كافة تلتزم ▪

(. ٦ملحق يرجى االطالع على ) المخصصة  الصحية المنشأة
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 الصحية المنشآتجاهزية  .ب

 . تقييم المخاطر وسد الثغرات ▪

عشرون والمخصصة لتقديم  الموارد البشرية واللوجستية لكافة المنشآت الصحية ويشمل ذلك المنشآت الصحية الخمسة وتعزيز  ▪

 . ١٩-الرعاية الصحية لحاالت اإلصابة بعدوى كوفيد

 االلتزام بمعايير الوقاية ومكافحة العدوى في كافة المنشآت الصحية. تعزيز إجراءات الفرز البصري ومراقبة  ▪

 مراقبة الطاقة االستيعابية لغرف العزل، توفر الموارد البشرية، وجودة أداء سالسل اإلمداد.  ▪

 ماد السياسات واإلجراءات ذات العالقة واألدلة اإلرشادية واإلجراءات التشغيلية وتعميمها.اعت  ▪

 

 ية المجتمع اتاالستعداد .ت

 توفير أدوات الحماية الشخصية في األماكن والمرافق العامة.  ▪

 تماد مركز القيادة والتحكم لخطة تقييم المخاطر والتواصل لكل مرحلة من مراحل الفاشية. اع ▪

 

 عي الصحي المجتمعي والتواصل الفعالرفع الو .ث

 تقديم االستشارات الطبية. لإلجابة عن االستفسارات ذات العالقة بالمرض أو تخصيص خط  ▪

 تخصيص خط اتصال لتقديم الدعم والمشورة للممارسين الصحيين.  ▪

 حمالت التوعية المجتمعية على منصات التواصل االجتماعي وفي المدارس وعند منافذ الدخول.  ▪

 

                                                                                                                الستجابةا ٢١٠. 

يعتبر رئيس مركز القيادة والتحكم هو صاحب الصالحية فيما يخص تفعيل أي مرحلة من مراحل االستجابة للكوارث المهددة للصحة  

في وضع   للعمليات األمنيةالمركز الوطني و والتحكم مراكز القيادة الهدف الرئيسي لوق األدوار بين الجهات المعنية. العامة والتوجيه بتنسي 

 هو اآلتي:  االستجابة

 (. للحادث )الفاشية فعليمعلومات في الوقت الالالحصول على  ▪

 (. ستحواذ والتتبع والرصدمكافحة العدوى )عمليات االمستلزمات و اتمتطلبات المختبرتوفير إدارة الموارد ل ▪

 ي. العزل المنزلأماكن في المستشفيات أو  ١٩-كوفيد رصد حاالت  ▪

 مواجهة الموجة المفاجئة. ل المخصصةطيط وتشغيل المرافق الصحية تخ ▪

شأن. وأصحاب ال  فرق االستجابةتنسيق جميع اإلجراءات بين  ▪
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              ١٩- التعامل مع الوفيات الناتجة عن اإلصابة بعدوى كوفيد. ١١

 نظرة عامة:

 .نتقال العدوىال  اخطرً  ١٩-كوفيد  تشكل الجثث المتوفاة لمرضى ▪

 . العدوى نقل  من مصادر ا مصدرً  باعتبارها العامة الصحة  على  اخطرً   تشكل قد  المؤكدة ١٩-كوفيد بعدوى المصابين المتوفين جثث ▪

   .١٩-كوفيد بعدوى المصابين نالمتوفيي  جثث لحفظ  العزل  إجراءات  استمرار ▪

  االلتزام  على التأكيد ضرورة  مع  المؤكدة  ١٩-كوفيد  بعدوى  المصابين نالمتوفي  جثث  لنقل الجثث حفظ  أكياس  باستخدام  االلتزام ▪

  أدوات  باستخدام االلتزام على التنبيه يجب  كما الجثث،  حفظ  ألكياس السعودية الصحة  وزارة  تعتمدها التي والمقاييس بالمواصفات

 المؤكدة.  ١٩-كوفيد  بعدوى  المصابين المتوفين جثث مع لمتعاملينا لكافة  الشخصية الحماية

 . النقل  إجراءات إتمام بعد الجثة تنقل التي العربة  بتطهير االلتزام ▪

  الخبرة  ذوي منثالجة الموتى( ) المشرحة في العاملين على المؤكدة ١٩-كوفيد بعدوى المصابين المتوفين جثث مع التعامل  قصر ▪

  االلتزام  مراقبة  مع الحاالت  هذه  فيمثل الجثث  مع  والتعامل النقل  عملية  على  والمدربين العدوى  ومكافحة اية الوق بقواعد  والمعرفة 

 دين. الي  وتنظيف الشخصية  الحماية  أدوات  بارتداء

  انتقال  خطر   من  تطبيقها للحد  يجب  التي  والمحاذير  المريض   حالة  عن   ثالجة الموتى()  المشرحة   موظفي  بإبالغ  الصحية  المنشأة  تلتزم ▪

 .اتباعها الواجب  الوقاية  ومعايير المرضية  الحالة   عن معلومات  وتتضمن  الجثة مع اإلفصاح مذكرة بإرفاق  وذلك  العدوى

  أو الجثة  ملس  أو  األسطح  ملس  ويحظر  الشخصية  الحماية  أدوات  بارتداء  إلزامهم  مع  األخيرة النظرة  بإلقاء المتوفى  لذوي السماح  ▪

 .التقبيل

  بنقل  ويصرح   . آخر  مكان  أي   أو  المنزل  إلى  الجثة  نقل   ويحظر   الصحية   المنشأة   مشرحة   في   لميت )الغسل والتكفين(ا  تجهيز  عملية  تتم ▪

  الوفيات   مع  للتعامل   المدربة  البشرية  والكوادر  المستلزمات   كافة   توفر  من  التأكد  بعد  ارسمًي   المعتمدة  العمومية   الموتى  مغاسل  إلى   الجثة

 . المعدية  األمراض عن الناتجة

 . الجثث مع للتعامل المدرب  البشري الكادر  من ممكن عدد  بأقل الكتفاءا ▪

 بارتداء بالمشاهدة يكتفي أو  التجهيز عملية في  اعملًي  شارك  سواء  سل والتكفين(الغ  عملية) الجثة تحضير عملية يشهد  من كافة  يلتزم ▪

  التجهيز عملية  في المشاركون يلتزم أن  على القفازاتو المياه لتسرب المانعة  والمآزر  الكمامة تشمل والتي الشخصية الحماية أدوات

 . القفازات خلع بعد اليدين بتنظيف

  ومكافحة الوقاية بمعايير االلتزام  وضمان المعدية باألمراض اإلصابة عن الناتجة الوفيات مع للتعامل  مدرب كادر إشراف  تحت ▪

 . الجثة تجهيز عملية  في المشاركة  في  المتوفي  ي ذو  لرغبة  االستجابة  تتم الشخصية،  الحماية  أدوات واستخدام   العدوى

  ا رسمًي  المعتمدة العمومية األموات مغسلة  إلى الجثة  نقل حال  وفي. الصحية المنشأة  في (والتكفين الغسل ) الجثة  تجهيز  إتمام فضليُ  ▪

  ومكافحة ةمعايير الوقاي  كافة ب  وتزويدهم العدوى  انتقال بطرق  والتعريف للمتوفى  المرضية  بالحالة المستقبلة  المغسلة  إفادة فيجب 

  االلتزام لمراقبة  الجثة  بمرافقة العامة الصحة  في  متخصص  تكليف ضرورة  مع  الجثة، تجهيز أثناء بها االلتزام  الواجب  العدوى 

التجه  فترة  طوال  العدوى ومكافحة ةبمعايير الوقاي 
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                                                                           الجهاز التنفسي العلوي بعد الوفاة ةجمع عينات مسح ١١.١ 

  يستلزمال  ١٩-كوفيد بعدوى  إصابتهم ثبتت الذين  المتوفين جثث  من  البلعومية  الفموية لمسحات وا البلعومية األنفية  المسحات  عينات  جمع

  لعدم  نظراً ( HEPA filter) الجسيمات لحجز فاءةالك عالي بمرشح مزود  تهوية ذات نظام أو  سالب ضغط غرفة في الجمع عملية إجراء

 : التالية الشخصية الحماية  أدوات  بارتداء  الطاقم يلتزم أن  على . العطاس أو  السعال  عن ناتج رذاذ  أي  على العملية  اشتمال

 قفازات اليد النظيفة.  -

 زات االعتيادية. التعرض لإلصابة بآلة حادة، يلزم ارتداء قفازات ثقيلة في القفافي حال احتمالية خطر  -

 مأرز ذات أكمام طويلة مانعة لتسرب السوائل.  -

 قناع شفاف واقي للوجه أو ارتداء الكمامة ونظارات العينين الواقية.  -

 

                                                                                                           إجراءات تشريح الجثة ١١.٢ 

  القطيرات /الرذاذ عبر المنتقلة العدوى ومكافحة الوقاية ومعايير العامة العدوى ومكافحة الوقاية بمعايير االلتزام يجب الجثة تشريح أثناء     

 : وتشمل  الهواء،  عبر المنقولة العدوى مكافحة  ومعايير

  العدوى  حالة  كانت  سواء  المتوفين جثث  تشريح عند الكهربائي العظام  منشار  استخدام  ومنها الجوي  للهباء  المولدة  العمليات  تجنب ▪

 ينبغي  استخدامه،  إلى   الحاجة  دعت  حالة  وفي   اليدوية  واألدوات   بالمقصات  الكهربائي  المنشار   واستبدال  مشتبهة  أو  مؤكدة  ١٩-بكوفيد

 . المتولد الجوي  الهباء على  للسيطرة شفط   بجهاز االستعانة

 .امسبقً  محدد وقت  خالل التشريح عملية إلتمام فقط   واحد لشخص  السماح ▪

 . بسالمة التشريح عملية تنفيذ لضمان الوقت نفس  في  التشريح غرفة  في العاملين  من ممكن عدد بأقل  االستعانة ▪

 . للثقب مضادة مخصصة حاوية  في آمن بشكل  منها والتخلص الحادة  اآلالت  ماستخداعند  الحذر ▪

  لالستعانة  النشاط ونوع  والتاريخ االسم  فيه  ا موضحً  ث وتجهيز الجث  شريحالت  عمليات  في المشاركين العاملين أسماء  بسجل  االحتفاظ ▪

 . الحاجة دعت إذا به

 

 ةالهندسيالمعايير والمقاييس  . أ

  المنقولة  للعدوى عازلة غرف في ١٩-كوفيد  بعدوى إصابتهم في  اشتبه  أو إصابتهم تأكدت الذين الموتى جثث تشريح عملية  إجراء ▪

 . الهواء عبر

  الجزيئات  مرور  تمنع الكفاءة عالية  متنقلة  ترشيح وحدة  استخدام يتم الهواء  عبر المنقولة  للعدوى  عازلة  غرف  توفر  عدم حال  في   ▪

(Portable HEPA Unit  ) 

 .العاملين عن المتولد  الجوي  الهباء إلبعاد للتدفق  المنظمة الصفائح بنظام االستعانة ويمكن  الهواء تدفق في  الداخلي  التحكم ▪

  يتم ،المتنقلة الهواء  ترشيح وحدة  توفر تعذر  أو الهواء عبر المنقولة  للعدوى  عازلة  غرفة  في  الترشيح عملية  إجراء  تعذر حال  في ▪

 الممكنة.  الحماية درجات ى  أقص  توفر بيئة في  التشريح عملية  إجراء
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 الشخصية الحماية أدوات معايير .ب

 : الجثث يحتشر أثناء التالية الشخصية  الحماية  أدوات  بارتداء االلتزام  يجب

 . للقطع المقاومة األلياف شبكة بطبقة والمزودة المزدوجة  الجراحية  القفازات  ارتداء ▪

 . للسوائل  المقاومة أو السوائل لتسرب المانعة  المآزر ارتداء ▪

 ارتداء غطاء مقاوم للماء.  ▪

  للهواء  المنقية  الكمامات بارتداء هاعن االستعانة  نتوفرها يمك  عدم  حال وفي   الستنشاق المانعة  الكمامات من الصحيح القياس  ارتداء ▪

 . الجثة تشريح أثناء التنفسي للجهاز  الالزمة  ة لتوفير الحماي  الكفاءة  عالي بمرشح  المزودة

 . الرأس  وغطاء   ألحذية غطاء  ارتداء  الجراحة، قبل  ما الدعك عملية إتمام يلزم التشريح، عملية في  البدء  قبل ▪

  بطريقة  الشخصية الحماية أدوات من التخلص يلزم التشريح، عملية وبعد إتمام لها اورةالمج الردهة أو التشريح غرفة مغادرة قبل ▪

 وآمنة  سليمة

 تعليمات الشركة المصنعة.  حسب  استخدام كل بعد وتعقيمها تنظيفها يتم االستخدام المتعددة الشخصية  الحماية  أدوات  ▪

 اليدين تكن لم  حال  وفي ثانية ٢٠ لمدةوالصابون  بالماء غسلهاب  وذلك  الشخصية  الحماية  أدوات  خلع بعد مباشرة اليدين تنظيف يتم ▪

  التخلص  منطقة  بجوار اليدين تنظيف  وحدة  تشغيل  من التأكد ضرورة  مع األثيلي. الكحول  مطهر  استخدام  يتم واضح  بشكل  متسخة 

 . الشخصية  أدوات الحماية  من

 

 



 30 ١.٣االصدار  ١٩-كوفيدالدليل اإلرشادي لمرض 

 

 

 

                                                                                                         . المراجع  ١٢

 
1. Laboratory testing of human suspected cases of novel coronavirus (nCoV) infection, Interim guidance,2020. World 

Health Organization,2020 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330374/WHO-2019-nCoV- laboratory-

2020.1-eng.pdf) 

2. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus; Guidelines for Healthcare Professionals, 2018, v 5.1, Saudi 

Arabia: Ministry of Health 

3. P: World Health Organization. International Health Regulations (2005), third edition. Geneva: World Health 

Organization; 2016 (http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/) 

4. Corman VM, Eckerle I, Bleicker T, Zaki A, Landt O, Eschbach-Bludau M, et al. Detection of a novel human 

coronavirus by real-time reverse-transcription polymerase chain reaction. Euro Surveill. 2012;17(39). 

5. Drosten C, Gunther S, Preiser W, van der Werf S, Brodt HR, Becker S, et al. Identification of a novel coronavirus 

in patients with severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med. 2003;348(20):1967-76. 

6. Drexler JF, Gloza-Rausch F, Glende J, Corman VM, Muth D, Goettsche M, et al. Genomic characterization of 

severe acute respiratory syndrome-related coronavirus in European bats and classification of coronaviruses 

based on partial RNA-dependent RNA polymerase gene sequences. J Virol. 2010;84(21):11336-49. 

7. Muth D, Corman VM, Roth H, Binger T, Dijkman R, Gottula LT, et al. Attenuation of replication by a 29 nucleotide 

deletion in SARS-coronavirus acquired during the early stages of human-to-human transmission. Sci Rep. 

2018;8(1):15177. 

8. interim guidance, Updated June 2018, WHO/MERS/SUR/15.1 Revision 1 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177869/WHO_MERS_SUR_15.1_eng.pdf;sequence=1) 

9. Guideline for the collection of clinical specimens during field investigation of outbreaks 

10. WHO/CDS/CSR/EDC/200.4 

11. (https://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/) 

12. Investigation of cases of human infection with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), interim 

guidance, World Health Organization, updated June 2018 WHO/ERS/SUR/15.2 Revision 1 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178252/WHO_MERS_SUR_15.2_eng.pdf;sequence=1) 

13. WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009. 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?sequence=1) 

14. Laboratory testing of human suspected cases of novel coronavirus (nCoV) infection Interim guidance 10 January 

2020 WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.1 (WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.1) 

15. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected 

(WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.1) 

16. Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2019–2020. Geneva: World Health 

Organization; 2019. (https://www.who.int/ihr/publications/WH O-WHE-CPI-2019.20/en/) 

17. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected, interim 

guidance, January 2020. . Geneva: World Health Organization; 2020. 

18. Interim Guidance for Emergency Medical Services (EMS) Systems and 911 Public Safety Answering Points 

(PSAPs) for  19 – كوفيد  in the United States 

19. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html 

20. Interim Guidance for Collection and Submission of Postmortem Specimens from Deceased Persons Under 

Investigation (PUI) for  19  –كوفيد    , February 2020, Centers for Disease Control and Prevention. 

21. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html 

22. UK 19 – كوفيد Guidelines, https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection- 

prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance 

23. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus- 

Infected Pneumonia in Wuhan, China [published online ahead of print, 2020 Feb 7]. JAMA. 2020;323(11):1061‐ 

1069. doi:10.1001/jama.2020.1585 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330374/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330374/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330374/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.1-eng.pdf
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177869/WHO_MERS_SUR_15.1_eng.pdf%3Bsequence%3D1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177869/WHO_MERS_SUR_15.1_eng.pdf%3Bsequence%3D1
https://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178252/WHO_MERS_SUR_15.2_eng.pdf%3Bsequence%3D1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178252/WHO_MERS_SUR_15.2_eng.pdf%3Bsequence%3D1
https://www.who.int/ihr/publications/WH%20O-WHE-CPI-2019.20/en/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance


 31 ١.٣االصدار  ١٩-كوفيدالدليل اإلرشادي لمرض 

 

 

 

                                                                                                     ات الملحق. ١٣
 

 19-كوفيد لمرض المسبب كورونا فيروس تقصي نموذج :١ملحق
 

 سنة______\___ شهر\ ___ يوم بالغ: أول تاريخ             
 

 التبليغ: معلومات  

 االتصال رقم  قبل من النموذج تعبئة تم  

 اإللكتروني البريد  التاريخ سنة___\__ شهر\ __ يوم 

 المدينة  المستشفى اسم 

 المريض معلومات

سنة___ \شهر __ \ يوم __    ثالثي االسم   الوالدة تاريخ   

 الهوية رقم  االجتماعية الحالة 

  ال  نعم  صحي ممارس 

 ............... الحالية الوظيفة 

 ........................ المنشاة 

 المهنة
 ذكر  

 أنثى  
 الجنس

 العمر  الهاتف رقم 

 الجنسية  التعليم 

 الحي:  ______________________ :الشارع اسم  _____ المنزل: رقم 

_________ 

 ________________ المنطقة:  _______________ :المدينة  

 السكن عنوان

 الطبية المعلومات 

  سنة_____\____ شهر\ ____ يوم :األعراض بداية تاريخ  

 ال نعم األعراض ال نعم األعراض

   غثيان   38º≤ حمى

ً سابق حمى رظهو    الرأس صداع   ا

   عضلي ألم   الحلق التهاب

   المفاصل ألم   سعال

   إسهال   التنفس في ضيق

    .................... أخرى:
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 المستشفى معلومات 

 بالمستشفى؟ المريض هل  سنة____\____ شهر\ ___ يوم التنويم: تاريخ  :نعم      ال   

 ؟ ECMO جهاز على  ؟متوفي المريض هل
 التنفس أجهزة على

 الصناعي؟
 المركزة؟ بالعناية المريض هل

             ال              نعم               ال              نعم                 ال            نعم   ال           نعم  

 عليه( ينطبق ما كل )اختار صحية روفظ أي من يعاني المريض هل المرضي: التاريخ

            الدم ضغط ارتفاع       القلب أمراض        السكري داء              حمل     معروف غير  ءشي من يعاني ال  
 مزمنة رئوية راضأم        المناعة نقص      الكبد امراض           التدخين              الربو        الكلوي الفشل 

                بالفيروس اإلصابة قبل                                                                                      ___________ أخرى:  

  وبائية: معلومات 

 السفر وتاريخ الزيارة 

 المرض؟ ظهور قبل يوم 14 خالل المريض سافر هل  فمعرو غير        ال        التالي( الجدول )أكمل نعم  

 المدينة____________ _________ البلد __/__/____ إلى __/__/__ الرحلة: تاريخ _______ :1 رحلة

 المدينة____________ _________ البلد __/__/____ إلى __/__/__ الرحلة: تاريخ _______ :2 رحلة

 المدينة____________ _________ البلد __/__/____ إلى __/__/__ الرحلة: تاريخ _______ :3 رحلة

  االعراض؟ ظهور قبل يوم 14 خالل البلد خارج إلى سافر شخص مع وثيق اتصال على كان المريض هل 

 _______________ المسافر الشخص اسم           معروف غير          ال          نعم  

 ___/___/_____ للمخالطة تاريخ آخر                ________________ السفر مكان  

 باألسفل. المطلوب تعبئة الرجاء :حاج او سائح المريض كان إذا 

 طريق: عن سافر المريض هل  أخرى:_________     سيارة      باص       سفينة       طيران    

  :الطيران معلومات 

 _____________ اإلقالع: مكان   ______ الرحلة: رقم _______________ الشركة: اسم 

 _____________ العبور: وجهة      __/__/_____ المغادرة: موعد   __/__/____ الوصول: موعد 

 األخرى: النقل معلومات 

 ___________ االنطالق: مكان   ________ الدخول: منفذ ________ الوصول: موعد    النقل:_________ نوع 

 الوصول: بعد المقيمين معلومات

 ________________ المكان:     _______________ أخره(: حج،...إلى )فندق،حملة اإلقامة اسم 

 __/__/____ المغادرة: تاريخ           __/__/____ الوصول: تسجيل تاريخ 

  (: المريض لحركة الزمني الجدول كتابة )الرجاء مالحظة: 
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 لتعرض:ا تاريخ 

 األعراض؟ ظهور قبل يوم 14 خالل مريض شخص أو بها مشتبه أو مؤكدة حالة أي مع المريض تواصل هل 

 __/__/_____ تعرض آخر تاريخ نعم، إذا                  معروف غير       ال       نعم 

 المخالطين( حصر )لغرض المرض؟ فترة أثناء شخص أي خالط المريض هل

 معروف غير          ال       نعم  
 المخالطين. حصر نموذج في للمريض المخالطين معلومات تعبئة الرجاء نعم، إذا 

 حيث عامة مناسبة او شخص ٥٠ من أكثر به تجمع في المريض حضر هل المرض، ظهور بعد او قبل يوم 14 من الممتدة الفترة في 

 المنورة( المدينة زيارة - الحج أو عمرة - موسيقية حفلة- زواج- رياضي )حدث الحاضرين من كبير عدد يتواجد كان

 معروف غير         ال     نعم   والموقع( التاريخ )يتضمن الحدث وصف الرجاء ،نعم إذا 

  صحية؟ منشأة أي المريض زار هل المرض، ظهور بعد او قبل يوم 14 من الممتدة الفترة في 

 معروف غير      ال       نعم   ب:والسب المنشأة حدد نعم، إذا 

  للحيوانات: التعرض

  األعراض؟ ظهور قبل يوم 14 خالل حيوان أي مع مباشر غير / مباشر اتصال لديه المريض هل 

 معروف غير          ال       نعم  

 الحيوان( ونوع -مباشر اشر/غيرمب - االتصال وكيفية -أين -)متـى أكثر تفاصيل إعطاء يرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا

 االعراض؟ ظهور قبل يوم 14 خالل حيوانات هناك تكون حيث التالية المواقع من أي المريض زار هل 

 معروف غير              ال           أدناه. ينطبق ما كل اختار نعم إذا نعم،  

    مسلخ        الحية الحيوانات سوق          زراعي مكان          الحيوان حديقة          مزرعة  

 _____________________ : أخرى                    األليفة للحيوانات متجر   

 مباشر(: مباشر/غير االتصال وكيفية -أين -)متـى اكثر تفاصيل إعطاء يرجى

 الحيوان؟ مع بانتظام تتعامل أخرى مهنة أي لديه المريض هل 

 معروف غير          ال       د:_______________حد نعم،  

 مالحظة:
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 المخالطين للمريض : قائمة٢الملحق 

 

 لمريض المخالطين لقائمة 
 

 اسم المخالط 

 

العالقة  

 بالمريض 

 

 تاريخ مخالطة آخر 

 

 

 المدينة  

 

 

 الجنس 

 

 

 الجوال 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

   

   /  /  

 ذكر 
 

 أنثى

 

 

لجمع معلومات إضافية.  الطينالمخ، استخدم نموذج تتبع المخالطينلمتابعة    
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 نموذج تتبع المخالطين: ٣ملحق  

 ............................................. السجل المدني/اإلقامة:  رقم …………………………………………   :المخالط  اسم

 . .................................................... الجنسية: ...................................... العمر: ......................... رقم الجوال: 

 

 نموذج متابعة االتصال اليومي 

 بعد التعرض األخير  1يوم 

  / /  
 بعد التعرض األخير  2يوم 

  / /  
 بعد التعرض األخير  3يوم 

  / /  
 بعد التعرض األخير  4يوم 

  / /  
  بعد التعرض األخير  5يوم 

/ / 

  
 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

  
 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 بعد التعرض األخير  6يوم 

  / /  
 بعد التعرض األخير  7يوم 

  / /  
 بعد التعرض األخير  8يوم 

  / /  
 بعد التعرض األخير  9يوم 

  / /  
 بعد التعرض األخير  10يوم 

  / /  
 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 __ أخرى _________   

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 لحلق با  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 ليوم إسهال  ____ مرة/ ا   

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 لتعرض األخير بعد ا 11يوم 

  / /  

 بعد التعرض األخير  12يوم 

  / /  

 بعد التعرض األخير  13يوم 

  / /  

 بعد التعرض األخير  14يوم 

  / /  
 

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 

 أعراض توجد ال    

 ______   C°   حمى   

 تنفس صعوبة   

 بالحلق  التهاب   

 سعال    

 صداع    

 والمفاصل  بالعضالت آالم   

 إسهال  ____ مرة/ اليوم    

 غثيان/ قيء    

 سيالن باألنف   

 أخرى ___________    

 مالحظة                       

    المنطقة :                                                               العامة :  الصحة  راقبم   
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 فرز التنفسينموذج فحص ال: ٤ملحق 
 التاريخ: الوقت:  رقم الملف: 

 االسم :  رقم السجل:  المستشفى: 

( واحسب الحالةضع دائرة حول الرقم الذي يعكس  ي
ي    )مخاطر التعرض واألعراض والعالمات الرسيرية والتاري    خ المرض 

 مجموع التقييم النهائ 

 

 عوامل الخطورة ألمراض الجهاز التنفس  الحادة  الدرجة 

 أ. عوامل الخطورة  طفل( أو  الغ )بأي مريض 

 

 

 

 

 

3 

ي آخر  MERS-CoV أو 19 –كوفيد  االتصال الوثيق مع حالة مؤكدة من •
 
ف

 .يوًما قبل ظهور األعراض  14
 

 أو 
 

ي آخر   •
يوًما    14التعرض للجمال أو منتجاتها )بشكل مباشر أو غير مباشر *( ف 

 .قبل ظهور األعراض
 

 أو 
 

ي منشأة عالية  •
ي آخر  19 –كوفيد  الخطورة للكوفيداإلقامة أو العمل ف 

ف 

 .يوًما قبل ظهور األعراض  14

 طفل

 سنة (  14≥ ) 

 بالغ

 سنة (  14) < 

: ب. األعراض والعالمات الرسيرية والتاريــــخ   
 - المرض 

ي درجة الحرارة  -1  4 4
ي درجة الحرارة أو وجود تاري    خ حديث لالرتفاع ف 

 ارتفاع ف 

ايد (  )مستجد سعال  -2 4 4  أو مي  

ي التنفس  -3 4 4
ايد (  )مستجد ضيق ف   أو مي  

 بالحق , سيالن األنف التهاب   صداع،  -4 1 1

ء و/ أو إسهال -5 1 1 ي
 غثيان وف 

 قصور في وظائف القلب, أو أمراض نقص المناعة  مزمن،فشل كلوي   -6  1 -

   
 مجموع التقييم النهائ 

 المريض أو فرد من األسرة *

 

 

            

     التوقيع :                   اسم موظف الفرز:                     
  

  ≥  
،وارتداد الكمام  يديه،, يطلب من المريض القيام بتطهت   4إذا كان مجموع التقييم النهائ  ثم توجيه المريض من خالل المسار  الجراح 

 التنفس  وإبالغ الطبيب للقيام بالتقييم 

ق األوسط التنفسية أو ال   الحالة المعتمد حسب تعريفكورونا المستجد فقط يتم اجراء االختبارات الخاصة بمتالزمة الرس 
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 ٥ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ONLY report and request laboratory testing for suspected** cases. Official reporting in Saudi Arabia is through the Health Electronic Surveillance Network 

(HESN) by selecting the nCoV2019 investigation e-forms and testing panel. If unable to report through HESN, kindly fill out this form and sent it via an SMS or 

WhatsApp message to the Generate Directorate of Communicable Disease Control at 00966501486268. Updated 21 May 2020. Source: Saudi Center for Disease 

Prevention and Control, Ministry of Health, SA. 

**Clinicians should be alert to the possibility of atypical presentations in patients who are immunocompromised. Fever is frequently reported (77–

98%) but elderly and people with severe comorbidities may not mount fever initially. Some patients may present with gastrointestinal symptoms 

like diarrhea and nausea prior to developing fever and lower respiratory tract symptoms. 

***Clinicians should use their judgement to determine if a patient should be tested for based on an epidemiology risk factor and presence of other symptoms 

consistent with including sore throat, new loss of taste or smell, chills, muscle pain, and/or fatigue. 
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  الملحق 6

 Corona Virus Disease-2019 Designated Hospitals 

 

Region Primary  19 – كوفيد Hospital  19  –كوفيد Backup Hospital 

Riyadh Prince Mohammed bin Abdul-Aziz Hospital Imam Abdulrahman Alfaisal Hospital 

Makkah Al-Noor Hospital  

 

 

East Jeddah Hospital 

Jeddah King Abdullah Medical Complex 

Taif King Faisal Hospital 

Madinah Ohud Hospital 

Eastern Region Dammam Medical Complex  

 

Qatif Central Hospital 
Ahsa King Fahd General Hospital in Hafuf 

Hafr Al-Batin King Khalid General Hospital 

Al-Qassim Buraidah Central Hospital  

 

 

 

 

King Saud Hospital-Qassim 

Tabuk King Fahd Hospital 

Hail King Khalid Hospital 

Al-Jouf King Abdulaziz Specialist Hospital 

Northern Borders Arar Central Hospital 

Al-Qurayyat Qurayyat General Hospital 

Asir Asir Central Hospital  

 

 

 

 

Khamis Mushait General Hospital 

Bisha King Abdullah Central Hospital 

Albaha King Fahd Hospital 

Jazan Bish Hospital 

Najran King Khalid Hospital 

Al Qunfudah South Al-Qunfudah General Hospital 
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   7 الملحق 

 انهاء العزل )باستثناء مقدمي الرعاية الصحية( 

 



 

 

 


