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 رفع الجاهزية للتعامل مع حاالت الوفيات  

يتم غسل الميت في مغسلة الوفيات التابعة للمسجد أو للمنشأة الصحية  على أن يتم   •

الميت بأدوات الحماية الشخصية)الكمامات ،  تزويد العاملين فيها  أو من يقوم بغسل 

 ، والرداء الواقي ذو األكمام الطويلة(.القفازات

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

 المعتادة.  بالطريقة ويكون الدفن

وتوعيتهم    19-المتوفي بمرض كوفيدتحديد وتدريب العاملين على طريقة التعامل مع جثمان   •

 .عن مخاطر نقل العدوى في المستشفيات وفي مغاسل الموتى التابعة للمساجد

يجب التواصل مع المسؤولين بالمقابر المخصصة لدفن الموتى قبل عملية الدفن لتوعيتهم عن   •

 .إجراءات الدفن وطرق الوقاية

يستجد من فتاوى وتعليمات رسمية صادرة م • ما  الصحة متابعة  وزارة  أو  العلماء  كبار  ن هيئة 

 وتعميمها على المستشفيات والمغاسل المحددة.

 

 اإلرشادات االحترازية خالل غسل الموتى والنقل للمقبرة: 

االلتزام   • استمرار  مع  المغسلة  الى  أو  المقبرة  الى  المستشفى  من  مباشرة  الجثمان  نقل  يتم 

 مكافحة العدوى.  باحتياطات

يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية )الكمامات الطبية والقفازات والمريلة الطبية( وااللتزام  •

 ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل  40بغسل األيدي بالماء والصابون لمدة ال تقل عن 

يتم نقل الجثمان في كيس مخصص لنقل الجثث ويمكن استخدام كيسين في حالة وجود تسرب   •

 سوائل من الجثمان. عالي لل

المتخصصين طبيب شرعي/ طبيب   • الضرورة ومن قبل  الجثة إال في حالة  يوصى بعدم تشريح 

متخصص في علم األمراض )مع الحرص على تقليل اإلجراءات التي تعرض المتواجدين الى سوائل 

احتياطات تداخالت تولد الهباء الجوي( وااللتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية والجثة )

 مكافحة العدوى حسب الدليل المعتمد من هيئة الصحة العامة الخاص بالممارسين الصحيين. 

في حال احتوت الجثة على جروح يجب تغطيتها بضمادات طبية وتجنب التعرض المباشر للسوائل   •

 واإلفرازات والدم الناتجة من الجثة. 

المخصصة • التعليمات  إتباع  بضرورة  المتوفي  أقارب  المتوفي    توعية  جثمان  مع  للتعامل 

وتوعيتهم عن مخاطر انتقال العدوى عن طريق لمس المتوفى أو تقبيله ووجوب تجنب ذلك،  

 وال يتم اللمس ان لزم األمر اال بعد لبس أدوات الحماية الشخصية. 

المطهرات  • باستخدام  المتوفي  ومتعلقات  والمغاسل  الوفاة  لمكان  البيئي  بالتطهير  يوصى 

بال وااللتزام المعتمدة  المتخصصين  قبل  من  الطبية  النفايات  من  والتخلص  الصحية  منشئة 

التهوية   على  والحرص  العدوى  مكافحة  واحتياطات  الشخصية  الوقاية  مستلزمات  باستخدام 

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

والمريول العينين  وواقي  كالكمامات  وواقي    الشخصية  الشاقة  الخدمة  وقفازات  الطبي 

 القدمين أو األحذية المغلقة 

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

 .العالقة

 

 

 اإلرشادات االحترازية خالل وقت الدفن

أثناء الدفن يوصى بأن يلتزم كل من يقوم بعملية الدفن باالستمرار بلبس الكمامة مع االلتزام  •

 ثانية بعد انتهاء عملية الدفن.  40بغسل األيدي بالماء والصابون لمدة ال تقل عن 

التخلص من مستلزمات   • الدفن في  يجب  القائمين على علمية  بكل  الخاصة  الشخصية  الوقاية 

 أكياس النفايات. 

 

 

 من والى المملكة    19-اإلرشادات االحترازية بما يخص ترحيل جثمان المتوفين بمرض كوفيد

( داخل المملكة وال يتم ١٩-يوصى بدفن جثمان غير المواطنين المصابين بمرض معدي )كوفيد •

الخارج،   إلى  التحنيط.  ترحيلهم  إلى  اللجوء  بعدم  العالمية  الصحة  بتوصيات منظمة  االلتزام  مع 

 وذلك بالتنسيق مع السفارات أو الملحقيات المعنية واتباع التنظيمات واإلجراءات المحددة.

في حال اللجوء الى ترحيل الجثمان أو استقبال الجثمان من خارج المملكة، يجب اتباع كافة سبل  •

 اشتراطات الطيران المدني فيما يخص تجهيز الجثمان. الوقاية من العدوى و
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