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 ةلاح وأ ةدكؤم ةلاح روهظ دعبو ءانثأو لبق هب مايقلا بجي اميف لمعلا نكامأ صخت تايصوت ليلدلا اذه نمضتي
 بجوتي ثيح ةيحصلا ةياعرلا يمدقم ءانثتساب ؛ةصاخلاو ةيموكحلا لمعلا نكامأ يف نيفظوملا نيب اهتباصإب هبتشم
 نييعت متي نأ ىلع لمعلا نكامأ يلوؤسم صاخ لكشب ليلدلا اذه فدهتسيو .مهب ةصاخلا ةلدألل عوجرلا مهيلع
 .ليلدلا اذه يف ءاج ام قيبطتل ةبسانملا ةيلخادلا تاسايسلا عضو ىلع لمعلل نيفظوملا نم ددع وأ مسق
 
 :اهل هبنتلا بجاولا ضارعألا

 .)هترارح ةجرد عافتراب فظوملا ساسحإ وأ ةرارحلا سايقمب صحفلا قيرط نع( مسجلا ةرارح ةجرد عافترا •
 .ئجافملا سفنتلا قيض •
  .فاجلا لاعسلا •

 :تافيرعت
 نم لوطأ ةرتف يفو )فصنو رتم نم لقأ ةفاسم( ةبرقم نع نوكت يتلا ةطلاخملا يه :ةقيثولا ةطلاخملا •

 . لزنملا دارفأ دحأل ةطلاخملا كلذ لمشيو حيحص ريغ لكشب اهئادترا وأ ةمامكلا ءادترا نودبو ةقيقد15
 وأ ةحك وأ ،ةرارحلا ةجرد عافترا ( 19-ديفوك ضارعأ اهيلع ترهظ يتلا ةلاحلا يه :اهتباصإب هبتشملا ةلاحلا •

 ًايربخم اهديكأت متي مل نكلو )اهريغو سفنتلا يف قيض

 

 اهتباصإ دكؤملا وأ هبتشملا تالاحلا عم لماعتلل لمعلا رقم دادعتسا

 
 ةحضاو ةيلخاد ةيلآ عضوب لمعلا ةهج بسح صتخملا مسقلا وأ ةيرشبلا دراوملا مسق وأ نيفظوملا ةدايع موقت
  :لمشتو اهتباصإ ةدكؤملا وأ ةهبتشملا تالاحلا عم لماعتلل ةنلعمو
 متيو ، لمعلا رقمل لوخدلا دنع )انلكوت( قيبطت يف دارفألل  نيصحتلا ةلاحو ةيحصلا ةلاحلا نم ققحتلا ليعفت •

 .قيبطتلا يف رهظي امل ًاقفو نصحم ريغ وأ ، 19-ديفوك ضرمل ةيباجيإ هتلاح صخش يأ دجاوت عنم
 ةرازو ةمظنأ عم قفاوتي امب لزنملاب رخآ ضيرم ةياعرل ةزاجإلا لمشتو ةيضرملا تازاجإلل ةنرم تاسايس عضو •

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا
 :لمشتو لمعلا رقم يف غالبإلل ةيلخاد ةيلآ عضو •

o غالبإلا دعب متي اذامو غالبلا يقلتل  لاصتالا ةليسو وأ ةلوؤسملا ةرادإلا وأ صخشلا نييعت. 
o لمعلا رقم يف هدجاوت ءانثأو لبق فظوملا ىدل ضارعأ روهظ لاح يف غالبإلا. 

 اذإ :لاثملا ليبس ىلع ،روضحلا مدع وأ ةيضرم ةزاجإ عفر اهيف هل قحي يتلا تالاحلا نع فظوملل حيضوتلا •
 .مسجلا ةرارح ةجردب عافترا وأ ةيسفنت ضارعأ نم يناعي ناك

 ىلع( ضارعألا روهظ لاح يف اهتعجارم فظوملل نكمي يتلا ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملل ةلاحإلا ةيلآ عضو •
 .)ةيحصلا تامدخلا يمدقم نم ةددحم ةمئاق وأ طقف ةصاخ وأ طقف ةيموكح تايفشتسم لاثملا ليبس

 تاهجلا تاميلعت ىلع ةدنتسم ةيلآلا نوكتو نيفظوملا ةفاك ىلع اهميمعتو تابوقعلاو تاءازجلل ةيلآ عضو •
 مدع ىلع ةبترتم ةيلآلا هذه نوكتو ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوو ةيلخادلا ةرازوك ةقالعلا تاذ
  .ةدكؤم ةلاح ةطلاخم نع وأ ضارعألا روهظ نع حاصفإلا مدع وأ تاصوحفلا ةجيتن ءافخإ دمعت وأ نواعتلا

 ةيحصلا ةلاحلا ىلع دامتعالا لثم )ةدكؤم وأ ةهبتشم ةلاح( باصملا فظوملل لمعلل ةدوعلا حامس ةيلآ عضو •
 .رمالا مزل نا يبط ريرقت ىلع فظوملا لوصح وا انلكوت قيبطت يف
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 لمعلا رقم لخاد ١٩-ديفوكب نيباصملا صخي اميف اهعابتا بجاولا تاءارجإلا

 نيفظوملا نيب ةدكؤم ةلاح روهظ )هتباصإب هبتشم( نيفظوملا دحأ ىلع ضارعأ روهظ

 ربتعت ةلاحلا نإف ، ١٩-ديفوك ضارعأ دحأ روهظ درجمب •
 .اهتباصإب هبتشم ةلاح

 مدعو لمعلا رقم ةرداغم فظوملا نم بلطي •
 ةيبطلا ةمامكلا سبلب مازتلالا عم نيفظوملا ةطلاخم
 ةقطنم وأ هفرغ يف نيفظوملا ةيقب نع هلزع وأ
 .ةأشنملا جراخ هلقن متي ىتح ةصصخم

 لاوط ةمامكلا سبل ىلع ةظفاحملاب فظوملا مازلإ •
 .يديألا رهطمب هديوزتو تقولا

 الإ هعم لماعتي ال ثيحب فظوملا عم كاكتحالا ليلقت •
 عم نيفظوملا نم اًدج دودحم ددع وأ دحاو درف
 ةظفاحملاو  ةمامكلا ءادترا ىلع ةظفاحملاب مهريكذت
 نم ءاهتنالا دعب يديألا ريهطتو يدسجلا دعابتلا ىلع
 .هتدعاسم

 باهذلا وأ عيرسلا صحفلا لمع فظوملا نم بلطلا •
  نمطت ةدايع لثم ةدمتعملا صحفلا نكامأل

 لمعلا رقم ةرداغم ىلع رداق ريغ فظوملا ناك اذإ •
 هيوذ نم صخش يأ عم لصاوتلا بلط متي  ، هسفنب
 .ةيحصلا ةياعرلا يقلت يف هتدعاسمل

 ةرقتسم ريغ ةيحصلا فظوملا  ةلاح تناك لاح يف •
  فاعسإلا عم لصاوتلا متي هنإف

 ةروشملا بلطل 937 ىلع لاصتالا متي نأ نكمي •
 .ضيرملا عم لماعتلا ةيفيك يف  ةيفاضإلا

 ةهج ىدل ةدمتعملا ةيدايتعالا تاءارجإلا عابتا متي •
 بلط لثم( لثم ةيضرملا تازاجإلا صخي اميف  لمعلا
 )يبطلا ريرقتلا وأ صحفلا ةجيتن وا ةدايعلا ةرايز ريرقت

 ءافتخا دعب لمعلا ىلإ ةدوعلاب فظوملل حامسلا متي •
  ١٩-ديفوكل ةيبلس ةجيتن ىلع لوصحلا وأ ضارعألا

 ةيبلس ةجيتنلا روهظ دعب ضارعألا رارمتسا لاح يف •
 ةرقتسم ةيحصلا ةلاحلا تناكو  19-ديفوك صحفل
 كاكتحالا ليلقتل فظوملا هيجوت متي هنإف، فظوملل
 . ءالمعلاو نيفظوملا ةيقبب

 مدعو لمعلا رقم ةرداغم فظوملا نم بلطي •
 ةمامكلا سبلب مازتلالا عم نيفظوملا ةطلاخم
 وأ هفرغ يف نيفظوملا ةيقب نع هلزع وأ ةيبطلا
 .ةأشنملا جراخ هلقن متي ىتح ةصصخم ةقطنم

 ةمامكلا سبل ىلع ةظفاحملاب فظوملا مازلإ •
 .يديألا رهطمب هديوزتو تقولا لاوط

 لماعتي ال ثيحب فظوملا عم كاكتحالا ليلقت •
 نم اًدج دودحم ددع وأ دحاو درف الإ هعم
 ءادترا ىلع ةظفاحملاب مهريكذت عم نيفظوملا
 يدسجلا دعابتلا ىلع ةظفاحملاو  ةمامكلا
 .هتدعاسم نم ءاهتنالا دعب يديألا ريهطتو

 دجاوت يتلا نكامألل ذفاونلاو باوبألا حتف متي •
  ةعاس ٢٤ ةدمل ضيرملا فظوملا اهيف
 ةيوهتلا نامضل  )اهريغو لزعلا ةفرغو بتكملا(
 لماك لكشب ريهطتلا ةيلمع أدبت مث نمو ةديجلا
 .ناكملا مادختسا ةداعإ لبق

 ةلاحلا هيف ترهظ يذلا مسقلا ريهطت بجي •
 لكشب لمعلا رقم ماسقأ ةيقبو صاخ لكشب
 يف ةدراولا تاهيجوتلا عابتاب ًاقيقد اريهطت ماع
 .ةماعلا نكامألا ريهطتل يلمعلا ليلدلا

 ةدكؤملا فظوملا ةدوعب حامسلا ةيلآ عابتا •
 . هتباصإ

 ةلاح ىلع ءانب ةلاحلل نيطلاخملا رصح متي •
 ،ضارعألا روهظ ، انلكوت قيبطت يف نيصحتلا
 ةقيثو ريغ وأ ةقيثو ةطلاخملا تناك اذإ امو
 . نيطلاخملاب ةصاخلا تاءارجإلا عابتا متيو
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 لمعلا رقم جراخ وأ لمعلا رقم لخاد ءاوس ةدكؤم ةلاحل نيطلاخملا تاءارجإ

 ضارعأ مهيلع رهظت مل نيذلا نوطلاخملا ضارعأ مهيلع ترهظ يذلا نوطلاخملا

 نع رظنلا ضغب ةهبتشم ةلاحك مهعم لماعتلا متي •
 )ىنثتسم وأ نصحم( انلكوت قيبطت يف نيصحتلا ةلاح
 .)ةقيثو ريغ ، ةقيثو( ةطلاخملا عون نع رظنلا ضغبو

  19-ديفوك صحفل ةحسم لمع بلط متي •
 ةيبلس ةجيتنلا تناك لاح يف :ةيبلس ةجيتنلا تناك اذإ •

 جلاعملا بيبطلا مييقتل اقفو ةلاحلا عم لماعتلا متي
 كاكتحالا ليلقتو ةمامكلا سبلب مازتلالا ةيمهأ عم
 . ءالمعلاو نيفظوملا ةيقبب
 متيو ةدكؤم ةلاحلا ربتعت :ةيباجيإ ةجيتنلا تناك اذإ •

 اذه يف اهب ةصاخلا تاطارتشالا بسح اهعم لماعتلا
 .ليلدلا

 ةدكؤملا ةلاحلل نيقيثولا نيطلاخملا هيجوت متي •
 مايأ 14 ةدمل( ضارعالا روهظل ةيتاذلا ةعباتملاب
 ،ةمامكلا سبل( ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتلالاو  )
 .)يدسجلا دعابتلاو ،ًايرود يديألا ريهطتو

 دعب لمعلل باهذلا نكميو رجحلا مزلي ال •
  .ةطلاخملا
 يتاذلا لزعلا قيبطت ىلا فظوملا هجوي •

 لماعيو هيدل ضارعأ روهظ لاح يف صحفلاو
  .ةهبتشم ةلاحك

 تائفلا ىلع كلذك تاءارجإلا هذه قبطت •
 ةلاحلا مهيدل رهظتو حاقللا ذخا نم ةانثتسملا
 .انلكوت قيبطت يف )ىنثتسم(
 نيقيثولا ريغ نيطلاخملل ءارجا يأ لمع مزلي ال •

 تاءارجإلاب مازتلالاب ىفتكيو ةدكؤملا ةلاحلل
 . ةيئاقولا
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 لمعلل هتباصإ ةدكؤملا - فظوملا ةدوعب حامسلا ةيلآ

 هتلاح ريغتل اقفو  لزعلا ةرتف ءاهتنا دنع كلذو يفاعتلا دـعب لـمعلا ىلإ ةدوـعلاب فـظوملل حامـسلا مـتي •
 انلكوت قـيبطت يف ةيحصلا

 لمعلا ىلا اهتدوع رارـق نإف 19-دـيفوك ضارعأ ببــسب ىفـشتسملا يــف اــهيمونت مــت ةــلاحلا تــناك اذإ •
  .نييحصلا نيسرامملل هجوملا 19-ديفوك لــيلدلا بــسح جــلاعملا بـيبطلا رـيرقت ىلع دمتعي

 

  :عقوملا ةرايز ىجري تامولعملا نم ديزمل
 

https://covid19.cdc.gov.sa/ 
 
 

 


