جمهىرَت انسىدان

وزارة انصحت اإلتحبدَت
اإلدارة انعبمت نهجىدة وانتطىَرواإلعتمبد
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انرعبَت انمىسنُت نمرض كىفُذ 19-و انحبالث انمشتبهت
مىجهبث عبمت
البروتوكول نشر في يوم  2020/3/18قابل للتعديل بصورة مستمرة

قرار انرعبَت انمىسنُت َتم اتخبري مه قبم انكبدر انطبٍ بعذ اجراء انتقُُم نحبنت انمرَط و بُئت انمىسل
نهرعبَت انصحُت انمىسنُت
َمكه رعبَت انمرَط ببنمىسل؟

 -1متً

 اٌّطػ ٝاٌّص٠ ٓ٠ؼأ ِٓ ْٛاػطاع ذف١فح الذؽرسػ ٟاٌرٕ ُ٠ٛف ٟاٌّطافك اٌظح١ح( 1ذُ ذم ُّٙ١تم١اغ≥  4تٕظاَ اٌفطظ)
 اٌّطػ ٝاٌص ٓ٠ذحؽٕد حاٌر ٚ ُٙال ٠حراظ ْٛاٌ ٝاٌثماء ِٕ ٓ١ِٛف ٟاٌّطفك اٌظحِ/ٝطوع اٌؼعي.2انشروط انتٍ َجب ان تتىفر فٍ انمىسل:
 أْ ٠ى ْٛإٌّعي فِٛ ٟلغ ٠ؽ ًٙاٌٛطٛي إٌ ِٓ ٗ١لثً ِمسِ ٟاٌرسِح اٌطث١ح
 أْ ٠رٛفط تٗ ِىاْ ِٕفظً ِٚط٠ح ذاص تاٌّط٠غ فمؾ ٚال ٠شاضوٗ ف ٗ١احس
 أْ ذرٛفط تاٌّىاْ اٌر٠ٛٙح إٌّاؼثح
 أْ ٠ى ٌٗ ْٛحٛع لط٠ة ٌغؽً اال٠سٞ
 أْ ذرُ تٗ ػٍّ١ح إٌظافح ٚاٌررٍض ِٓ إٌفا٠اخ اٌراطح تاٌّط٠غ تاٌظٛضج اٌظح١حح
 أْ ٠ى ْٛتإٌّعي شرض ِحسز ٌٍم١اَ تاٌؼٕا٠ح تاٌّط٠غ حؽة اٌّٛظٙاخ ِغ ذعٕة االحرىان اٌّثاشط
ِا أِىٓ
 ذٛفط إِىأ١ح االذظاي تّمسِ ٟاٌرسِاخ اٌظح١ح ف ٟحاٌح اٌرس٘ٛض اٌؽط٠غ ٌحاٌح اٌّط٠غ
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٠رُ ٚػغ اٌّط٠غ ف ٟغطفح ِٕفظٍح ػٓ تم١ح افطاز اٌؼائٍح ػٍ ٝاْ ذرٛفط تٙا ذ٠ٛٙح ِٕاؼثح .
٠عة االٌرعاَ تؼسَ ذطٚض اٌّط٠غ ِٓ إٌّعي ؽٛاي فرطج اٌؼعي ِغ اٌراو١س ػٍ ٝاٌحس ِٓ حطوح
اٌّط٠غ زاذً إٌّعي ٚاٌرمٍ ِٓ ً١اٌرٛاظس ف ٟاالِاوٓ اٌّشرطوح (اٌّطثد،اٌحّاَ) لسض اإلِىاْ.
٠رُ ذرظ١ض شرض ِحسز ٌٍم١اَ تاٌؼٕا٠ح تاٌّط٠غ ٠ٚعة اْ ٠ى ْٛتظحح ظ١سج ٚال٠ؼأِٓ ٟ
اِطاع ِعِٕح ا ٚػؼف ف ٟإٌّاػح
ّٕ٠غ ظ٠اضج اٌّط٠غ ؽٛاي فرطج اٌؼعي إٌّعٌٟ

في حالة الحوامل على وشك الوضوع يتم ابقاهم في المرافق الصحية /مركز العزل الى الوضوع حتى لو كانت حالتهم مستقرة
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اٌّىٛز تإٌّعي ٌّسج  َٛ٠14تؼس ظٛٙض األػطاع  ،أ ٚحر ٝظٚاٌٙا تـ  24ؼاػح٠ٚ ( ،فؼً اْ
ذى ْٛفرطج ) َٛ٠ 15
اٌم١اَ ترط١ٙطظّ١غ األؼطح حٛي اٌّط٠غ تظٛضج زٚض٠ح تاؼررساَ اٌّطٙطاخ ِصً اٌىٍٛض اٌّرفف
تاػافح ١ٍ١ٍِ 100رط وٍٛض ٌرّؽح ٌرط ِاء ذطو١ع  %0.5وٍٛض ( ِصً ِماتغ األتٛاب،اٌطّٛ٠خ
وٕرطٚي،اٌٛٙاذف ِ،فاذ١ح االٔٛاضِ ،مؼس اٌحّاَ ،اٌططات١ع ،األؼطجٌ ،ؼة األؽفاي) ِغ ػطٚضج اضذساء
لفاظاخ شس٠سج اٌرحًّ ا ٚلفاظاخ ٔظ١فح أشٕاء اٌرٕظ١ف.
٠عة ذرظ١ض أغط١ح ِٚفاضؾ ٚأٚأٌ ٟالوً ذاطح تاٌّط٠غ ٚتؼس اؼررساَ ٘صٖ األزٚاخ ٠عة
غؽٍٙا ظ١سا تاٌّاء ٚاٌظاتِ ْٛغ ػطٚضج اضذساء لفاظاخ اشٕاء اٌغؽً.
٠عة ػٍ ٝاٌّط٠غ ٌثػ اٌىّاِح اٌطث١ح ػٍ ٝلسض اٌّؽرطاع ذظٛطا ف ٟاٌفرطاخ اٌر٠ ٟرٛاظس فٙ١ا
ضاػ ٟاٌّط٠غٚ ،شٌه الحرٛاء االفطاظاخ اٌرٕفؽ١ح ،اشا اذؽرد اٌىّاِح ا ٚاطثحد ِثٍٍح ٠عة
ذغ١ط٘ا فٛضا.
اشا واْ اٌّط٠غ ال٠رحًّ ٌثػ اٌىّاِح اٌطث١ح ٠عة ػٍ ٗ١االٌرعاَ ترغط١ح االٔف ٚاٌفُ تّٕس ً٠ػٕس
اٌؼطػ ا ٚاٌىحح  ٚاٌررٍض ِٓ إٌّاز ً٠اٌٛضل١ح ف ٟؼٍح ٔفا٠اخ ِغٍمح ،ف ٟحاٌح ػسَ ذٛفط ِٕازً٠
٠عة ذغط١ح االٔف ٚاٌفُ تاٌىٛع ػٕس اٌؼطػ ا ٚاٌىحح شُ غؽً اٌ١سِ ٓ٠ثاشطج.
٠عة ػٍ٠ ِٓ ٝم َٛتطػا٠ح اٌّط٠غ اضذساء اٌىّاِح اٌطث١ح ػٕسِا ٠ى ْٛتاٌمطب ِٕٗ (ػٍ ٝؼثً١
اٌّصاي ػٕس زذٛي غطفح اٌّط٠غ) ٚاٌررٍض ِٕٙا تؼس االؼررساَ تٛػؼٙا زاذً و١ػ ِغٍك ٚاٌمائٙا
ف ٟؼٍح ٔفا٠اخ ِغٍمح  ٚاٌررٍض ِٕٙا تطط٠مح إِح.
ال٠عة اػازج اؼررساَ اٌىّاِاخ ا ٚاٌعٔٛراخ.
٠عة ٔظافح اٌحّاَ ِطج ١ِٛ٠ا ػٍ ٝااللً ٚذط١ٙطٖ تاؼررساَ % 0.5وٍٛض.
شطب اٌؽٛائً تىصطج (ِصً اٌّاء؛ اٌؼظائط اٌطث١ؼح  ٚاٌثٍس٠ح؛ اٌشٛضتح)
اؼأي اٌطث١ة اٌّؼاٌط ػٓ أ ٞضػا٠ح إػاف١ح لس ذحراض إٌٙ١ا ف ٟتؼغ األٚػاع اٌراطح ِصً حاٌح
اٌحًّ أ ٚتؼغ األِطاع اٌّعِٕح واٌؽىطٚ ٞأِطاع اٌمٍة ٚاٌطتٚ ،ٛأرفاخ اٌطئح,
اشا حسز ا ِٓ ٞاالػطاع اٌراٌ١ح ٌٍّط٠غ ٠عة االذظاي تاٌّطفك اٌظح ٟاٌّراتغ ِ /طوع اٌؼعي :
 طؼٛتح ا ٚػ١ك ف ٟاٌرٕفػ ا ٚاٌُ ف ٟاٌظسض
 اضذفاع حاز ف ٟزضظح اٌحطاضج
 ذغ١ط ٌ ْٛاٌشفاٖ إٌ ٝاٌثٕفؽع ٟأ ٚاألظضق
 لٟء ٚفمساْ ٌٍؽٛائً
 ظٛٙض ػالِاخ اٌعفاف ِصً اٌسٚاض ػٕس اٌٛلٛف  ،لٍح اٌثٛي ،أ ٚػٕس االِرٕاع ػٓ
اٌطػاػح ٚ ،لٍح اٌسِٛع ػٕس اٌثىاء ٌس ٜاألؽفاي.
 ػٕس حسٚز ذشٕعاخ
 ػٕس اذرالؽ األش١اء ػٍ ٟاٌّط٠غ ٚفمسأٗ اٌٛػٟ
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 اشا اؼرسػ ٝاالِط اٌص٘اب اٌ ٝاٌّطفك اٌظحِ /ٝطوع اٌؼعي ،حافع ػٍ ٝاضذساء اٌىّاِح  ٚذعٕة
اٌّٛاطالخ اٌؼاِح  ٚاالِاوٓ اٌّعزحّح لسض االِىاْ
 أ ٜؼطح ذُ ذٍٛشٗ ف ٟاٌّطوثح اٌر ٟلسَ تٙا اٌّط٠غ (ِٓ ذالي االفطاظاخ اٌرٕفؽ١ح ا ٚافطاظاخ اذطٜ
ِٓ ظؽُ اٌّط٠غ) ٠عة ذٕظ١فٗ تاٌّاء  ٚاٌظات ْٛشُ ذط١ٙطٖ تاٌىٍٛض ذطو١ع .%0.5
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٠عة ػٍ ٝافطاز االؼطج اٌثماء ف ٟغطفح غ١ط غطفح اٌّط٠غ اٌراػغ ٌٍؼعي إٌّعٌ ٝتمسض االِىاْ
 ٚاٌحفاظ ػٍ ٝتؼس ِرط ٓ٠اشا واْ ال تس ِٓ االذرالؽ
٠عة ػٍ ٝافطاز االؼطج اؼررساَ حّاَ ِٕفظً ػٓ حّاَ اٌّط٠غ اشا واْ شٌه ِراحا.
٠عة ػٍ ٝظّ١غ افطاز االؼطج اضذساء اٌىّاِح اٌطث١ح ػٕسِا ٠ىٛٔٛا تاٌمطب ِٓ اٌّط٠غ (ػٍ ٝؼثً١
اٌّصاي ػٕس زذٛي غطفح اٌّط٠غ) ٚاٌررٍض ِٕٙا تؼس االؼررساَ تٛػؼٙا زاذً و١ػ ِغٍك ٚاٌمائٙا
ف ٟؼٍح ٔفا٠اخ ِغٍمح  ٚاٌررٍض ِٕٙا تطط٠مح إِح.
ال٠عة اػازج اؼررساَ اٌىّاِاخ ا ٚاٌمفاظاخ
ِحافظح أفطاز األؼطج ػٍ ٟأ٠سٔ ُٙ٠ظ١فح ٚشٌه تغؽٍٙا باٌّاء ٚاٌظات ٚ ْٛفطوٙا ٌّسج  20شأ١ح
ػٍ ٝااللً.
ذعٕة ٌّػ اٌؼ ٚ ٓ١اٌفُ ٚاالٔف تا٠س ٞغ١ط ِغؽٌٛح.
ِٕغ ظ٠اضج اٌّط٠غ ٚال ٠عة زذٛي شرض ػٍِ ٗ١اػسا اٌفطز اٌص٠ ٞم َٛترسِرٗ.
ِٕغ اٌعٚاض اٌص ٓ٠ال حاظح ٌٛظٛزُ٘ تإٌّعي.
اعهم أن انمحبدثت انهبتفُت تقُك وانببقُه مه خطر انعذوي.
ذعٕة ضػا٠ح اٌحٛاًِ ٌٍشرض اٌّط٠غ ح١س أْ اٌحًّ ٠ع٠س ِٓ إِىأ١ح اإلطاتح تاٌؼس.ٜٚ
اشا واْ ٕ٘ان شرض ِٓ وثاض اٌؽٓ ف ٟإٌّعي ٠عة اْ ٠رعٕة االحرىان ِغ اٌّط٠غ ٌؼؼف
إٌّاػح ػٕس وثاض اٌؽٓ اٌص٠ ٞعؼٍ ُٙاوصط ػطػح ٌالطاتح تاٌؼسٜٚ
ػسَ ِشاضوح اٌّط٠غ ازٚاخ االؼرؼّاي اٌشرظ١ح ِصً األغط١ح ٚاٌّفاضؾ ٚاٚأ ٟاالوً ٚاٌشطب
ٚتؼس اؼررساَ اٌّط٠غ ٘صٖ األزٚاخ ٠عة غؽٍٙاظ١سا تاٌّاء ٚاٌظاتِ ْٛغ ػطٚضج اضذساءٖ
لفاظاخ شس٠سج اٌرحًّ ا ٚلفاظاخ ٔظ١فح اشٕاءاٌغؽً
ذٕظ١ف ظّ١غ االؼطح اٌر٠ ٟرُ ٌّؽٙا وص١طا تاؼررساَ اٌّطٙطاخ ِصً اٌىٍٛض ذطو١ع ِ (%0.5صً
ِماتغ األتٛاب،اٌطّٛ٠خ وٕرطٚي ،اٌٛٙاذفِ ،فاذ١ح االٔٛاضِ ،مؼساٌحّاَ ،اٌططات١ع،األؼطجٌ،ؼة
األؽفاي) ِغ ػطٚضج اضذساء لفاظاخ شس٠سج اٌرحًّ ا ٚلفاظاخ ٔظ١فح أشٕاءاٌرٕظ١ف.
اٌراوس ِٓ اْ اٌّؽاحاخ اٌّشرطوح ف ٟإٌّعي تٙا ذ٠ٛٙح ظ١سج.
ذعٕة اٌرٛاظس ف ٟاٌرعّؼاخ  ٚاالذرالؽ لسض االِىاْ.
ف ٟحاٌح اٌؼطػ ا ٚاٌىحح االٌرعاَ تازاب اٌؼطػ ِٓ ذغط١ح االٔف ٚاٌفُ تّٕس ٚ ً٠اٌررٍض ِٓ
إٌّاز ً٠اٌٛضل١ح ف ٟؼٍح ٔفا٠اخ ِغٍمح ٚ،ف ٟحاٌح ػسَ ذٛفط ِٕاز٠ ً٠عة ذغط١ح االٔف ٚاٌفُ تاٌىٛع
ػٕس اٌؼطػ ا ٚاٌىحح.
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 ػٍ ٝافطاز االؼطج اٌثماء ف ٟاٌحعط اٌظحٌّ ٟسج  14تؼس شفاء اٌّط٠غ.
 اشا اط١ة ا ٞاحس ِٓ افطاز االؼطج ا ٚاٌّراٌط ٓ١تا ِٓ ٜاالػطاع اٌراٌ١ح ٠عة اذطاض اٌّطفك
اٌظح ٟلثً اٌرٛظٗ اٌ:ٗ١
 اضذفاع ف ٟزضظح اٌحطاضج
 وحح ا ٚاٌُ ف ٟاٌحٍك
 ػ١ك ف ٟاٌرٕفػ
 .5فٍ انطرَق انً انمؤسست انصحُت:
 حافع ػٍ ٝاضذساء اٌىّاِح  ٚذعٕة اٌّٛاطالخ اٌؼاِح  ٚاالِاوٓ اٌّعزحّح لسض االِىاْ
٠ عة اٌحفاظ ػٍ ٝازاب اٌؼطػٔ ،ظافح اٌ١س ٚ ٓ٠االترؼاز ِؽافح ِرط ػٍ ٝااللً ِٓ االشراص
االذط ٓ٠ف ٟاٌطط٠ك اٌ ٚ ٝزاذً اٌّطافك اٌظح١ح
 ا ٜؼطح ذُ ذٍٛشٗ ف ٟاٌّطوثح اٌر ٟلسَ تٙا اٌرالؽ اٌص ٜظٙطخ ػٍٗ١
االػطاع(ِٓ ذالي االفطاظاخ اٌرٕفؽ١ح ا ا ٚافطاظاخ اذط ِٓ ٜاٌعؽُ ) ٠عة اْ ٠رُ ذٕظ١فٗ
تاٌّاء  ٚاٌظات ْٛشُ ذط١ٙطٖ تاٌىٍٛض ذطو١ع %0.5
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