
 

  

دليل التعامل مع حاالت الوفاة 
 )١٩-كورونا (كوفيدلمصابين فايروس 

 
 
 

March 2021 

 هيئة الصحة العامة



 
 

Page 1 of 5 March 2021 دليل التعامل مع حاالت الوفاة 
 

 المحتويات:   .١
 .الفئة المستهدفة من هذا الدليل

 .الغرض من هذا الدليل
 المرض مقدمة تعريفية عن 

 الصحية الواجب التقيد بها.  واالشتراطاتاإلرشادات 

 ئة المستهدفة من هذا الدليل: الف .٢
هذا   في  الدليل:يستهدف  وخارج    العاملين  داخل  بالمتوفيين  العالقة  ذات  واإلدارات  األقسام 

 . المستشفى

 غرض من هذا الدليل: ال .٣
حاالت  ) عالميًا، ومع وجود١٩-باإلصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيدمع ازدياد الحاالت اإليجابية 

إيجابية في المملكة العربية السعودية، تم عمل هذا الدليل لكي يساعد في معرفة اإلرشادات 
وذلك   في التعامل مع حاالت الوفاةواالشتراطات الواجب اتبعاها من قبل األشخاص العاملين 

 للحد من انتشار الفيروس وحاالت طوارئ الصحة العامة المرتبة على ذلك. 

 عريفاتت .٤
الريبي النووي  الحمض  كبيرة من فيروسات  أمراًضا   RNA فيروسات كورونا هي عائلة  تسبب  التي 

األوسط   الشرق  متالزمة  مثل  حدة  األكثر  األمراض  إلى  الشائعة  البرد  نزالت  من  التنفسية  تتراوح 
 .سارس) الوخيمة (الجهاز التنفسي الحادة  مةومتالز

الرغم من    وعلى  ٢٠١٩نهاية عام    ١٩-لمرض كوفيد  كورونا المسببتم تسجيل أول حالة من فيروس   
إلى أغلب الدول حول   امتدأنه تم تسجيل معظم الحاالت مبدئيا في جمهورية الصين، إال أن المرض 

 .العالم 
  (COVID-19) كيف ينتشر فيروس

أو الزفير فإنه يقوم بإطالق قطرات من    بالسعال  ١٩-كوفيد  المصاب بمرضعندما يقوم الشخص  
السوائل المصابة بالمرض، وتقوم تلك القطرات المصاحبة لذلك بالسقوط على األسطح واألشياء  

 .القريبة منه مثل المكاتب أو الطاوالت أو الهواتف
س األشخاص لتلك األسطح الملوثة ثم لمس العين أو الفم أو ومن ثم ينتقل المرض عن طريق لم 

 .الوجه
من الشخص المصاب    أقل من مترينالمرض إذا كان الشخص يقف على بعد    انتقالكذلك من الممكن  

 .بالمرض وذلك عن طريق المخالطة المباشرة من خالل الرذاذ المتطاير من هؤالء المصابين 
 أعراض اإلصابة 

أعراض اإلصابة: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور األعراض أحياًنا إلى التهاب  من أبرز  
رئوي. وقد تسبب العدوى مضاعفات حادة وقد يحتاج المريض إلى رعاية في المستشفى خاصة لمن  
بأن معظم األشخاص   العلم  السن، مع  أمراًضا مزمنة، وكبار  أو  المناعي،  الجهاز  يعانون ضعًفا في 

 يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها. ١٩-لمصابين بـمرض كوفيدا
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 19)-كوفيد(رفع الجاهزية للتعامل مع حاالت الوفيات بفيروس كورونا  .٥
الموتى    تحديد • لت  المخصصةمغاسل  متخصص  فريق  حسب  الوفاة  حاالت  مع    قييم للتعامل 

بين   بالتنسيق  ومالئمتها  الصحية   المغسلة  للشؤون  المديريات  في  والتحكم  القيادة    مراكز 
 واألمانات بالمحافظات والمناطق. 

 خاصه بمواصفات مقابر  لتخصيص  حاجة وال الدفن فيها يتم سوف التي  المقابر  تحديد ال يلزم  •
 المعتادة.  بالطريقة ويكون الدفن

الجديد   وتدريبتحديد   • كورونا  بفيروس  المتوفي  جثمان  مع  التعامل  طريقة  على  العاملين 
 .مغاسل الموتى التابعة للمساجد وفيوتوعيتهم عن مخاطر نقل العدوى في المستشفيات 

لتوعيتهم عن    الدفنيجب التواصل مع المسؤولين بالمقابر المخصصة لدفن الموتى قبل عملية   •
 .ةإجراءات الدفن وطرق الوقاي 

الصحة  • وزارة  أو  العلماء  كبار  يستجد من فتاوى وتعليمات رسمية صادرة من هيئة  ما  متابعة 
 وتعميمها على المستشفيات والمغاسل المحددة.

 

 : خالل غسل الموتى والنقل للمقبرة االحترازيةاإلرشادات 

يتم غسل المتوفي وتجهيزه للدفن في مغسلة الوفيات بالمنشأة الصحية الموجود بها المتوفي   •
في حالة توفر قسم لغسيل الموتى بها , وفي حال عدم توفر قسم لغسيل الموتى بالمنشأة فيتم  

 نقل جثمان المتوفي الى احد المغاسل المخصصة مسبقًا عبر وسيلة النقل الخاصة بالمغسلة . 
الى  ةمباشر  الجثمان  نقل  يتم • المستشفى  الى    من  أو  االلتزام    ةالمغسلالمقبرة  استمرار  مع 

 . العدوى مكافحة احتياطات
وااللتزام   ) الكمامات الطبية والقفازات والمريلة الطبية (  معدات الوقاية الشخصية  ارتداءيجب   •

 ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل   ٤٠عن  لال تقيدي بالماء والصابون لمدة ألبغسل ا
 يجب الحرص على تطبيق التباعد االجتماعي خالل عملية التجهيز والنقل.  •
يتم نقل الجثمان في كيس مخصص لنقل الجثث ويمكن استخدام كيسين في حالة وجود تسرب   •

 عالي للسوائل من الجثمان. 
الجثة  يوصى بعدم تش • المتخصصين إ ريح  الضرورة ومن قبل  طبيب شرعي/ طبيب    ال في حالة 

متخصص في علم األمراض (مع الحرص على تقليل اإلجراءات التي تعرض المتواجدين الى سوائل 
وااللتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات )  تداخالت تولد الهباء الجوي(  الجثة

العدوى حسب   للوقاية من األمراض ومكافحتها  مكافحة  الوطني  المركز  المعتمد من  الدليل 
 الخاص بالممارسين الصحيين.

في حال احتوت الجثة على جروح يجب تغطيتها بضمادات طبية وتجنب التعرض المباشر للسوائل   •
 الجثة. واإلفرازات والدم الناتجة من 

ل • المخصصة  التعليمات  إتباع  بضرورة  المتوفي  أقارب  المتوفي  توعية  جثمان  مع  لتعامل 
  ذلك، تجنب    ووجوبوتوعيتهم عن مخاطر انتقال العدوي عن طريق لمس المتوفى أو تقبيله  

 الشخصية. بعد لبس أدوات الحماية  األمر االوال يتم اللمس ان لزم 
  .المتوفي ذوي ومن العاملين من  للمغسلة للداخلين  توكلنا تطبيق حالة بتفقد االلتزام •
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ويوصى بمنع األشخاص الذي تزيد أعمارهم   والنقل،تقليل عدد األشخاص في عملية الغسيل   •
مزمنة  الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض تنفسية أو    واألشخاص  واألطفالسنة    ٦٠عن  
 .الجثةالتعامل المباشر مع  من

 الغسيل وتجهيز المتوفي   بعمليةللقائمين  ١٩-اخذ لقاح كوفيد اكمال ىعل الحرص •
الوفاة   • لمكان  البيئي  بالتطهير  المطهرات   والمغاسليوصى  باستخدام  المتوفي  ومتعلقات 

بالمنشئة   والتخلصالمعتمدة  المتخصصين    الصحية  قبل  من  الطبية  النفايات   وااللتزاممن 
التهوية   على  والحرص  العدوى  مكافحة  واحتياطات  الشخصية  الوقاية  مستلزمات  باستخدام 

 الجيدة للمكان. 
مع   • النقل  بعد  النقل  لوسيلة  البيئي  بالتطهير  الوقاية    االلتزاميوصى  مستلزمات  باستخدام 

العينين   وواقي  كالكمامات  وواقي     المريولوالشخصية  الشاقة  الخدمة  وقفازات  الطبي 
 القدمين أو األحذية المغلقة 

جميع إجراءات التدريب والتسليم لذوي المتوفي والدفن يجب أن تكون موثقة من األطراف ذات   •
 .العالقة

 
 خالل وقت الدفن االحترازيةاإلرشادات 

الدفن   • بعملية  يقوم  من  كل  بالتزام  يوصى  الدفن  الكمامة  بأثناء  بلبس    االلتزام  معاالستمرار 
 ثانية بعد انتهاء عملية الدفن. ٤٠عن  لال تقيدي بالماء والصابون لمدة ألبغسل ا

 .الوقاية األساسيةبطرق  االلتزاممع وتطبيق التباعد الجسدي عدم التجمع أثناء مراسم الدفن  •
الدفن في   • علمية  القائمين على  بكل  الخاصة  الشخصية  الوقاية  التخلص من مستلزمات  يجب 

 . النفايات  أكياس
 

 

 والى المملكة    من ١٩-بما يخص ترحيل جثمان المتوفين بمرض كوفيد  االحترازيةاإلرشادات 

المملكة وال يتم ) داخل  ١٩-يوصى بدفن جثمان غير المواطنين المصابين بمرض معدي (كوفيد •
التحنيط.   إلى  اللجوء  بعدم  العالمية  الصحة  بتوصيات منظمة  االلتزام  الخارج، مع  إلى  ترحيلهم 

 وذلك بالتنسيق مع السفارات أو الملحقيات المعنية واتباع التنظيمات واإلجراءات المحددة.
اتباع كافة سبل  بالمملكة، يجفي حال اللجوء الى ترحيل الجثمان أو استقبال الجثمان من خارج  •

 الوقاية من العدوى واشتراطات الطيران المدني فيما يخص تجهيز الجثمان. 
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