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 تمهـيد

يعد العزل والحجر الصحي من أهم االستراتيجيات المستخدمة من قبل ممثلي الرعاية الصحية لتقييد حركة 

المصابين أو المشتبه بإصابتهم وذلك لمكافحة ومنع انتشار األمراض شديدة العدوى بين المخالطين. 

لعزل أو ا صحي حجر أماكن للاستخدامها كالتي يمكن المستشفى والمنشآت الصحية وكذلك المنازل 

 شخاص المشتبه بإصابتهم. يستمر الحجر أو العزل إلى أن تختفي خطورة نقل المرض لآلخرين. لأل

 الفئة المستهدفة من هذا الدليل: 

  بالمنافذ وبالصحة العامة الصحيين العاملين الممارسينيستهدف هذا الدليل 

 الغرض من هذا الدليل: 

 طريق: ( عن 19-يساعد هذا الدليل في الحد من إنتشار )كوفيد

 في المنافذ وفي الصحة العامة والمستشفياتالصحيين العاملين    نللممارسيتقديم توجيهات   •
 والحاالت اإليجابيةبآلية التعامل مع القادمين من خارج المملكة 

 تطبيق اإلجراءات اإلحترازية في المحاجر الصحية وفي العزل الطبي  •

لألشخاص تحت الحجر الصحي والعزل الطبي في منشأة مخصصة أو في   وتعليماتضوابط  •
 المنزل

 مخالفة األنظمة واللوائح الصحي وعقوباتأنظمة ولوائح الحجر  •

 اشتراطات المكان المخصص للحجر الصحي في منشأة مخصصة •

 اشتراطات العزل المنزلي  •
 

 تعريفات 

 الحجر الصحي:  

األشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى وال يوجد لديهم أي تقييد نشاطات ، أو فصل 

، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في )منشأة أعراض  وال نتيجة إيجابية

 .معينة مخصصه أو في المنزل( مع توفر اشتراطات

 

 العزل الطبي:  

بمرض معدي ( المشتبه بإصابته من لدية أعراض ) أو ) من نتيجته إيجابية( فصل الشخص المصاب 

حسب تقييم    زلالمنبطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل إما في المستشفى أو في 

 حالته الصحية.
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 التعامل مع القادمين من خارج المملكة وآليةالحجر الصحي 

 

   :  يعتبر الحجر الصحي 
يوما ، وال يكون لديهم أعراض. وكذلك    14إجراًء احترازيًا لألشخاص القادمين من خارج المملكة لمدة 

 حسب اآللية المعتمدة أدناه. الحاالت المشتبه بإصابتها وال تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات

 الحجر الصحي في المنزل: إذا كان المنزل مناسبا للعزل المنزلي حسب تقدير الصحة العامة.  •

بحسب تقييم الصحة العامة أو  الحجر الصحي في منشأة مخصصة:  إذا كان المنزل غير مناسب  •
 .اإلستثناءات أدناه 

 

 تتلخص خطوات الحجر الصحي في النقاط التالية:  

وتطبيق  يتم تسجيل جميع القادمين للمملكة على تطبيق تطمن الخاص بمتابعة المحجورين. .1
 متابعة ومراقبة األشخاص أثناء وجودهم في الحجر المنزلي. توكلنا لتمكين الجهه الصحية من

يتم  تزويدهم بالتوعية المطلوبة والنشرات واإلرشادات الالزم إتباعها أثناء مدة بقاءهم في  .2
 المنزل 

 المنافذ وتطبيقتقييم األشخاص العائدين من خارج المملكة من قبل الممارسين الصحيين في  .3
 على النحو التالي: لديهم(وجود األعراض  )تقييمإجراءات الفرز البصري 

 

   أعراض:عدم وجود  .أ

حسب  عدم مالئمة المنزل من ذلك عند )يستثنى يوم 14يتم حجرهم منزليا لمدة  -1

 وال تؤخذ لهم مسحات طبية أدناه( االستثناءات

عليهم بأنهم ليس لديهم أعراض وفي حال ظهرت عليه األعراض خالل أخذ تعهد يتم  -2

 .937( ساعة يقوم بالتواصل مع الرقم  24)

 

 :   أعراضمن يوجد لدية  .ب

في  من الوصول إما ساعة األولى 24عينه لهم خالل ال  وأخذتقييم حالتهم الصحية  تمي -1

 المنافذ أو في أقرب مركز صحي )حسب ماتقرره الصحة العامة بالمنطقه(:

الحالة المستقرة يتم إرسالهم إلى الحجر الصحي في المنزل )إال في حالة عدم مالئمة   -2

 ظهور النتيجة.المنزل( حتى 

 الحالة الغير مستقرة يتم إرسالها إلى المنشأة الصحية للتقييم. -3

الذكية لتمكين الجهه الصحية   باإلسوارة  األشخاص الذين تكون حالتهم مستقرة  يتم تزويد -4

 من متابعة ومراقبة الشخص أثناء وجودهم في الحجر المنزلي 

أخذ تعهد عليهم باإللتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي لحين ظهور النتيجة أو يتم  -5

 إنتهاء مدة الحجر الصحي )حسب ماتقررة الصحة العامة بالمنطقة(.

الصحي للحالة مستقر وال تستوجب التنويم  والوضعفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية  -6

 )حسب دليل الممارسين(، يتم إكمال تطبيق العزل الطبي في المنزل
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 يستثنى من الحجر المنزلي الحاالت التالية: ج.  

 تطمن/ أو الجهات المختصة. عدم اإللتزام بالحجر المنزلي وفق تقارير •

 وجود شبكة إتصال إنترنت بالمنزل.م عد •

 ذكي.  عدم وجود هاتف •

 حسب تقرير الصحة العامة في المنطقة.المنزلي عدم جاهزية المنزل للحجر الصحي  •
 

ماعدا الحاالت المؤكدة  يوما. 14بعد مضي من الخارج  الصحي للقادمينيتم إنهاء الحجر  .د

 للحاالت المؤكدة. فيتم التعامل معها حسب الدليل اإلرشادري 
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 المنزلي: الطبي العزل 

 تعريف العزل المنزلي:

وفي المرض ,بطريقة تحول دون انتشار  معدي بالمنزلفصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض 

( يتم فرض العزل المنزلي في حاالت معينة ويتم تسجيل جميع 19-كورونا )كوفيدالوضع الحالي لمرض 

 .توكلنا واإلسوارة الذكية وتطبيقتطمن( الحاالت ومتابعتهم عبر تطبيق )

 

 الحاالت التي تستدعي العزل المنزلي:

 الحاالت التالية:يكون مناسبًا في  19-العزل المنزلي لألشخاص المشتبهة أو المؤكد إصابتهم بكوفيد
 

 التي لديها أعراض خفيفة ال تستدعي التنويم بالمستشفى  الحاالت اإليجابية أو المشتبهة -
 .وحسب تقييم الصحة العامة في المنطقة 

الحاالت اإليجابية التي لديها أعراض خفيفه وتماثلت للشفاء )إلكمال فترة العزل الطبي بالمنزل(  -
 العينة إيجابيه أو سلبيهسواءا كانت نتيجة إعادة 

 في انتظار نتائج أو لديهم أعراض خفيفة و المخالطين للحاالت المؤكدة الذين ليس لديهم أعراض -
 حسب تقييم الصحة العامة في المنطقة.العينات 

 

 الخاصة بالعزل المنزلي للحاالت اإليجابية: المعايير

يجب أن يتم التأكد بأن جميع الحاالت بحالة جيدة ليتلقوا الرعاية بالمنزل وال يحتاجون للتنويم  •
 طبية. ألسباببالمستشفى 

 أثناء بقاؤهم في العزل المنزلي. الالزمةتزويد الجميع بالتعليمات والنشرات واإلرشادات  •

 تحميل تطبيق تطمن والتسجيل فيه وكذلك تطبيق توكلنا.  •

.أو الذهاب 937بالعزل المنزلي وفي حالة ظهور أعراض إضافية التواصل مع    مبااللتزاعهد  توقيع الت •
 تطمن،للطوارئ في أقرب منشأة صحية وكذلك التعهد بالتقيد بالمتابعة اليومية في تطبيق 

 على ذلك من إجراءات. بوما يترتوالعلم بالمخالفات 

 ومزامنتها ارتدائهااألشخاص الذين لديهم أعراض يتم تزويدهم باألساور الذكية والتأكد من  •
 والتوقيع على التعهد الخاص بها.

 

 المنزلي الحاالت التالية:عزل يستثنى من ال

 تطمن/ أو الجهات المختصة. المنزلي وفق تقاريرعزل عدم اإللتزام بال •

 بالمنزل.عدم وجود شبكة إتصال إنترنت  •

 عدم وجود هاتف. •

 عدم جاهزية المنزل للحجر الصحي حسب تقرير الصحة العامة في المنطقة. •

 عدم وجود من يقوم برعايتة عند الحاجة لذلك •

 بمضاعفات  وجود أمراض مزمنة تزيد من إحتمالية اإلصابةعند  •

 المستشفى.عند تطور األعراض أو أصبحت الحالة غير مستقرة يتم تحويله إلى  •
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  :إنهاء العزل الطبي

 :  الحالة المؤكدة بدون أعراض 

فترة العزل الطبي إذا ظهرت نتيجة العينة سلبية )عينتين  وتنتهي ساعة، 72يتم إعادة العينة بعد 

 ساعة  24سلبيتين( بينهم 

 أو 

أكثر بعد آخر عينة أيام أو  10فالمصاب الذي لم تظهر عليه أعراض  وأمضى إذا كان ذلك غير ممكنا   

 إيجابية يعتبر حالة تعافي دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية وتنتهي فترة مراقبتة.

 

 الحالة المؤكدة ولديها أعراض:  

وجود حرارة بدون   عدم)األعراض    اختفاءأيام أو أكثر بعد    3المصاب الذي ظهرت عليه أعراض خفيفة وأمضى  

 24باإلضافة إلى فحص مخبري سلبي )عينتين( بينهم  تنفسية(    وجود أعراضإستخدام خافض الحرارة وعدم  

  ساعة 

 أو 

أيام أو أكثر بعد إختفاء  3المصاب الذي ظهرت عليه أعراض خفيفة وأمضى  إذا كان ذلك غير ممكنا:  

فيعتبر حالة تعافي   (تنفسي وجود  أعراضاألعراض) عدم وجود حرارة بدون إستخدام خافض الحرارة وعدم 

ظهور األعراض ألول دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية )شرط أن يكون قد أمضى على األقل عشرة أيام من  

 تنتهي فترة مراقبته., ومره (

 

قرار إنهاء العزل للحاالت اإليجابية في المستشفيات بسبب األعراض الشديدة يكون على حسب   •

 بروتوكول الممارسيين الصحيين

 يستثنى الممارسون الصحيون مما ذكر ويطبق عليهم اإلجراءات المتعلقه بهم. •



 

 

 
 

العزل الطبي المنزلي  -الحجر الصحي  الدليل اإلرشادي   

 

 إشتراطات العزل المنزلي:

 

 إشتراطات المكان المخصص للعزل المنزلي: 

يتم تقييم المنزل من قبل فريق الصحة العامة  بالمنطقة أو  المحافظة أو قبل عزل المريض في المنزل 
 ال   المنزلي أوما إذا كان المنزل مناسبا للعزل  التجمع الصحي

 
 : حسب ماتقرره الصحة العامة    يمكن إجراء هذا التقييم عن طريق الهاتف أو التقييم المباشر (  ) 

كان هناك أكثر من   ذاإوخاص . وجود غرفة نوم منفصلة جيدة التهوية إن أمكن  ويكون له مرحاض  •
 مرحاض بالمنزل تخصيص واحد مستقل للمريض.

 ومساعدتهم بالمنزل إن أحتاجوا لذلك..وجود من يقوم باإلشراف عليهم  •

أن يكون الشخص او الذي يشرف على خدمته يمكنهم الحصول على ادوات الحماية الشخصية  •
 )على االقل القفازات والكمامة(.

تقليل عدد األشخاص الذين يسمح لهم بخدمتهم في المنزل إلى أقل عدد ممكن ويجب التأكد من  •
 فية غسل اليدين ولبس الكمامة الصحيحهمعرفتهم بطرق إنتقال المرض وكي

 

 

 نصائح العزل في المنزل

 .البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية •

ال تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة وتجنب استخدام المواصالت العامة أو سيارات  •

 .األجرة قدر اإلمكان 

اآلخرين: يجب عليك البقاء في غرفة معينة بعيًدا عن األشخاص اآلخرين في  افصل نفسك عن  •

منزلك خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو النساء الحوامل واستخدام دورة مياه منفصلة 

  .إذا كان ذلك ممكنًا وكذلك عدم االختالط بالحيوانات األليفة

 ال يسمح بإستقبال الزائرين بالمنزل  •

ارتداء قناع الوجه )الكمامة(: عند الخروج من المنزل للضرورة )على سبيل المثال، الذهاب  •

للمستشفى( أو إذا احتجت إلى مشاركة منطقة مشتركة مع اآلخرين فيجب البقاء على بعد متر 

جب عليك ارتداء قناع الوجه من األشخاص اآلخرين لتقليل انتشار المرض ويونصف إلى مترين 

 .)الكمامة(

تغطية الفم واألنف عند السعال والعطاس: قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو  •

العطاس وقم بالتخلص من المناديل المستخدمة في سلة المهمالت واغسل يديك فورًا بالماء 

لصابون، قم بتنظيف يديك بمطهر ثانية على األقل، وفي حال عدم توفر الماء وا  40والصابون لمدة  

 .٪ من الكحول على األقل60لليدين يحتوي على 
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ثانية على األقل، خاصة بعد السعال  40نظف يديك: اغسل يديك غالًبا بالماء والصابون لمدة  •

والعطاس أو الذهاب إلى دورة المياه، وقبل األكل أو تحضير الطعام، كما يجب تجنب لمس عينيك 

 .أن تغسل يديك وأنفك وفمك قبل 

تجنب مشاركة األدوات المنزلية الشخصية: يجب أال تشارك األطباق أو األكواب أو المناشف أو  •

  .المفارش مع أشخاص آخرين أو حيوانات أليفة في منزلك

قم بتنظيف جميع األسطح )متكررة اللمس(: تتضمن األسطح متكررة اللمس األبواب ولوح مفاتيح  •

النقالة وغيرها باستخدام المعقمات الكحولية أو المعقمات التي تحتوي   أجهزة كمبيوتر والهواتف

  .على الكلور

تدفق الهواء: تأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل بها تهوية جيدة، مثل مكيف الهواء أو  •

 .نافذة مفتوحة

مباشرة على   راقب األعراض: عند شعورك بالسعال، ارتفاع درجة الحرارة أو قصور في التنفس، اتصل •

  .وال تقم بزيارة المركز الصحي أو طوارئ المستشفيات مباشرة لتجنب نقل العدوى لآلخرين 937

 

 :إرشادات وقائية لألفراد القاطنين مع المريض في العزل المنزلي

تجنب االتصال الجسدي غير و , الشخص المصابمن ا،  ونص إلى مترين مترالبقاء على مسافة  •

  الضروري.

خالل القيام بأي  على األقرباء الذين يقومون على رعاية أفراد األسرة المرضى ارتداء كمامةيجب  •

 .عمل للمريض يتطلب مسافة قريبة

إذا كان األشخاص اآلخرين هم من يقومون بالمساعدة في التنظيف يجب عليهم إرتداء الكمامة  •

 ضوالقفازات عند القيام بتظيف الغرفة والمرحا

االهتمام بالنظافة، ويشمل هذا عدم مشاركة األطباق التي يستخدمها المريض، واستخدام  •

 المناديل الورقية وتطهير األسطح التي تتم مالمستها كثيرًا مثل مفاتيح األنوار ومقابض األبواب.

بالماء  لمس المريض أو أدويته أو طعامه أو عدساته الالصقة، إلى آخره وبعد غسل اليدين قبل •

 .ثانية على األقل 40والصابون لمدة 

أثناء التعامل مع مالبس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول يجب إرتداء القفازات ذات اإلستخدام  •

 الفور بعد نزع القفازات. ىعلالواحد وغسل اليدين 

راش الخاصة بالمعزول بالماء الدافئ والمنظفات ألطول مدة ممكنة غسل المالبس وأغطية الف •

 ثم القيام بتجفيفها بإستخدام مجفف المالبس



 

 

 
 

العزل الطبي المنزلي  -الحجر الصحي  الدليل اإلرشادي   

 

في منشأة مخصصة العزل(- )الحجر وضوابط شتراطاتإ  

   

 

  :ضوابط لألشخاص تحت الحجر الصحي / العزل الطبي في منشأة مخصصة 

عليك البقاء في غرفتك قدر اإلمكان بعيًدا عن األشخاص اآلخرين  افصل نفسك عن اآلخرين: يجب  .1

  .خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو النساء الحوامل

ارتداء قناع الوجه )الكمامة(: عند الخروج من غرفتك للضرورة )على سبيل المثال: النزول إلى بهو  .2

متر ونصف  آلخرين فيجب البقاء على بعد الفندق( أو إذا احتجت إلى مشاركة منطقة مشتركة مع ا

 .من األشخاص اآلخرين لتقليل إنتشار المرض يجب عليك ارتداء قناع الوجه )الكمامة(إلى مترين 

يمنع زيارة األشخاص تحت الحجر من خارج المنشأة وكما تمنع الزيارة بين األشخاص المحجورين في  .3

 .مغلقة داخل منشأة الحجر المنشأة المخصصة داخل الغرف الخاصة أو أي منطقة

المحافظة على نظافة اليدين وذلك بالحرص على غسلهما بشكل منتظم بالماء والصابون المطهر  .4

 .ثانية 20( ثانية أو باستخدام الجل الكحولي لمدة ال تقل عن 40لمدة )

م القيام بتغطية الفم واالنف عند السعال أو العطس وذلك باستخدام منديل أو باستخدام أكما .5

الثوب الذي ترتديه مع الحرص على رمي المنديل المستعمل في سلة المهمالت وغسل اليدين  

 .بعد ذلك

لبس الكمام الطبي في حال تواجد أشخاص آخرين بالغرفة كالكادر الصحي أو خدمة الغرف وعمال  .6

 .النظافة

اول الطعام يمنع مشاركة أدوات األكل أو الشرب أو األغراض الشخصية مع اآلخرين. ويمنع تن .7

 .والشراب في المرافق العامة للمنشأة

المخصصة في   المياهإستخدام دورات    في المرافق العامة للمنشأة و  المياهيمنع إستخدام دورات   .8

 .الغرف الخاصة

إبالغ الكادر الصحي في حال الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس أو ارتفاع في درجة  .9

 .الحرارة

 

 

 

 



 

 

 
 

العزل الطبي المنزلي  -الحجر الصحي  الدليل اإلرشادي   

 

 :اشتراطات المكان المخصص للحجر الصحي في منشأة مخصصة    

 :يتم تقييم مدى مالءمة المكان المخصص للحجر الصحي بالوقوف على ما يلي .1

  يجب ان يحتوي مقر الحجر على دورة مياه خاصة تعمل جميع مرافقها على أكمل وجه  1.1

 أن يتم توفير غرفة نوم خاصة للشخص المشتبه بإصابته بالمرض المعدي 1.2

ن تتوفر في الغرفة الخدمات األساسية كالكهرباء والمياه الساخنة ووسائل االتصال أ 1.3

 .والتكييف وأنها تعمل بكفاءة

 .توفير المتطلبات األساسية كالغذاء والماء 1.4

 .وجود كادر من المختصين للعناية باألشخاص تحت الحجر 1.5

 .ايات الطبيةتوفر وسائل الحماية الشخصية والمطهرات والمستلزمات الخاصة بالنف 1.6

 .يفضل وجود وسائل للترفيه كاإلنترنت والتلفزيون 1.7

 .توفر وسائل التوعية الصحية عن المرض 1.8

تقديم التوعية الصحية عن المرض لألشخاص المشتبه بإصابتهم عن طرق انتقال المرض  .2

 .واألعراض المصابة وطرق الوقاية من المرض

الرياضية والترفيهية بما فيها أماكن السباحة، باإلضافة إلى على المنشأة إغالق جميع الصاالت   .3

 .صاالت وقاعات وغرف اإلجتماعات داخل المنشأة

على المنشأة متابعة ومراقبة جميع مرافق المنشأة وفي حال مخالفة المحجور عليهم أو  .4

 .العاملين داخلين المنشأة، إبالغ الجهات المختصة فورا بذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

العزل الطبي المنزلي  -الحجر الصحي  الدليل اإلرشادي   

 

اإلجراءات الواجب اتخاذها أثناء الحجر الصحي من قبل المشرفين على الحجر الصحي  

 :في منشأة مخصصة

 .العزل -متابعة الحالة الصحية لألشخاص تحت الحجر •

التأكد من اتباع العاملين واالشخاص تحت الحجر لإلجراءات الوقائية من غسل اليدين ولبس الكمامة  •

 .الطبية

 .األواني ذات االستخدام الواحد لألكل والشرباستخدام  •

تطهير جميع األسطح المكشوفة واألدوات التي يتم لمسها بشكل يومي بالمطهرات المعتمدة  •

من وزارة الصحة ومن قبل أشخاص مدربين مع الحرص على ارتداء القفازات والكمامة التنفسية 

 .والرداء الطبي أثناء التنظيف

األشخاص تحت الحجر يتم استخدام أدوات الحماية الشخصية )القفازات  عند الحاجة لغسل مالبس •

والكمامة التنفسية والرداء الطبي( واستخدام الماء الدافئ والمنظفات ألطول وقت ممكن ثم 

 .القيام بتجفيفهما باستخدام مجفف المالبس

 .التأكد من تهوية غرفة الحجر الصحي بشكل جيد •

 .طبيةالتخلص اآلمن من النفايات ال •

يتم إبالغ المشرف عن الحجر الطبي في حال وجود ارتفاع بدرجة الحرارة أو ظهور أي أعراض تنفسية  •

 .لألشخاص تحت الحجر أو العاملين في منطقة الحجر ليتم التقييم الطبي وإكمال اإلجراءات الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

العزل الطبي المنزلي  -الحجر الصحي  الدليل اإلرشادي   

 

 نظام الحجر الصحي وعقوبة المخالفة

 :نظام الحجر الصحي   

هـ 7/8/1433بتاريخ  47نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول والصادر بمرسوم ملكي رقم م/

  :والذي تنص على ما يلي

 :المادة السادسة عشر  •
يجوز للسلطة المختصة أن تضع تحت المالحظة أي شخص يشتبه في مرضه يكون في رحلة دولية قادمًا 

ويجوز لها كذلك أن تخضع هذا الشخص للفحص الطبي، وأن تجري التحريات الضرورية   موبوءة. من منطقة 
غ السلطة المختصة  للتحقق من حالته الصحية. وعند السماح له باالنتقال إلى منطقة أخرى، فإن عليها إبال

في المنطقة المنتقل إليها لتتولى متابعته. وتستمر هذه المالحظة حتى نهاية حضانة المرض المشتبه فيه. 
ويجب على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبه في مرضه إذا رأت أن هناك خطرًا بالغًا من انتقال  

  "العدوى إلى اآلخرين 

  :المادة السابعة عشرة  •
عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا أو  - تصة في منافذ الدخول المختلفة للسلطة المخ

أن تجري الفحص الطبي على أي   -ألغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دوليًا 
أو يشتبه  شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في إصابته أو متضرر، ويجوز لها منع سفر أي شخص مريض  

 .في مرضه

  :المادة الحادية والعشرون  •
على جميع المسافرين القادمين على رحالت دولية إلى المملكة االلتزام بالتعليمات واالشتراطات الصحية 
الدولية والمحلية لمنع وفادة األمراض ذات األثر الوخيم على الصحة العامة. وعلى السلطة المختصة اتخاذ 

 .ئية والعالجية الالزمةجميع اإلجراءات الوقا

  :المادة الخامسة والعشرون  •
دون إخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام 

 .( ريال 500.000هذا النظام والئحته التنفيذية بغرامة ال تتجاوز خمسمائة ألف )

 

 

 :تطبيق العقوبات على المخالفات

الصحة بتطبيق العقوبات الواردة في المادة الخامسة والعشرون لكل من يخالف مواد هذا تقوم وزارة 

 النظام وضوابط الحجر الصحي أو العزل الطبي التي وضعتها وزارة الصحة

 

 

 

 

 


