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ﻗائًخ انزصٍُﻒ نﻔشص أيشاض انﺠهبص انزُﻔسً فً يﺆﺳسبد انشﻋبٌخ انصحٍخ
هزا انجشورىﻛىل ريذ إجبصرﻪ فً ٌىو  2020/3/16ورى رعذٌهﻪ ثزبسٌخ 2020/4/11
أي يشٌط نذٌﻪ أﻋشاض رُﻔسٍخ (ﻛحخ ،ﺳٍالٌ األَﻒ ،ظٍق وﺳشﻋخ رُﻔس ،آالو فً انحهق) ،اﻋطﻪ ﻛًبيخ ووجهﻪ نهًسبس
انزُﻔسً
انزبسٌخ .......................... :اإلﺳى سثبﻋً......................................................................... :
انُىع :رﻛش

) (

أَثى

انعًش (

) (

)

ٌعًم فً يﺆﺳسخ صحٍخ) :
انذسجخ

أ .إحزًبنٍخ انزعشض
● شخص نّ حارَخ ضفر (قادو يٍ خارج انطىداٌ خالل فخرة ال َ 47ىو انطابقت)
أو
● يخانط نحانت يؤكذة أو يشخبهت باإلصابت بًرض كىفُذ 41-خالل فخرة الَ 47ىو
انطابقت

3

● شخص نّ حارَخ ضفر ،يقُى أو زار يُطقت إَخشار يجخًؼٍ داخم انطىداٌ (حطب
إػالٌ وزارة انصحت ) خالل فخرة ال َ 47ىو انطابقت
أو
● كادر طبٍ يًارش َؼًم بًؤضطت صحُت

2

ة .انعاليبد و األﻋشاض
● ظُﻖ وضرػت فٍ انخُفص (جذَذة أو زادث حذة)

انذسجخ
2

● كحت جافت (جذَذة أو زادث حذة)

2

● حًً ≥  38درجت يﺌىَت

1

● وجغ حهﻖ أو ضُالٌ أَفٍ

1

● صذاع أو آالو شذَذة بانجطى

1

انًﺠًـــــــــــــــــــىع
احست انًﺠًىع انكهً نزﻘٍٍى حبنخ انًشٌط:
 .Iفً حبنخ انًﺠًىع أﻛجشيٍ أو ٌسبوي :5
َؼخبر انًرَط حبنخ يشزجهخ وَجب انقُاو بانخطىاث اِحُت:
▪ حجسِ بانًطخشفٍ بقطى انؼسل انًؤقج.
▪ إضخبؼاد أٌ يطبباث يرظُّ أخرٌ نألػراض انخُفطُت أػالِ.
▪ إخطار انًذَر انطبٍ نهخىاصم يغ انجهاث انًخخصّ.
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.II

.III

إرا ﻛبٌ انًشٌط رﻘًٍٍﻪ أﻗم يٍ :5
▪ ًَكٍ وصف ػالجاث طبُت حطب انحانت.
▪ إرضانّ نهػسل انًُسنٍ (انرجىع نبروحىكىل انرػاَت انًُسنُّ أو بروحكىل انكىادر انصحُت إرا
كاٌ كادر صحٍ(.
▪ إػطاء انخؼهًُاث وانخذابُر انخٍ َجب إحباػها خالل فخرة انؼسل.
إرا ﻛـــبٌ انًشٌط حبنزﻪ غٍش يسزﻘشح (ٌحزبج رُىٌى) ثغط انُظش ﻋٍ دسجخ انزﻘٍٍى:
▪ حخى يؼايهخّ كحانت يشخبهت وحجسِ بانًطخشفٍ بقطى انؼسل انًؤقج.
▪ إضؼاف انًرَط و ػالجّ حطب انحانت.
▪ إخطار انًذَر انطبٍ نهخىاصم يغ انجهاث انًخخصت.

ٌعشف انًخبنط انًجبشش ثأَﻪ:
 -4شخص نّ إخخالط يباشريغ اإلفرازاث انًؼذَت نًرَط كىفُذ( 41اإلفرزاث انخُفطُت
انُاحجت يٍ انطؼال أو نًص انًُادَم انىرقُت انًطخؼًهت يٍ قبم انًرَط) دوٌ وجىد
وضائم انحًاَت.
أو
 -5شخص كاٌ ػهً إحصال قرَب (فٍ يطافت 5يخر) ويطخًر (نًذة  63دقُقت اواكثر) يغ
يرَط كىفُذ.41
أيثهخ نهًخبنطٍٍ انًجبششٌٍ:




شخص َؼُش فٍ َفص انًُسل يغ يرَط كىفُذ.41
شخص نّ إحصال جطذٌ يباشريغ يرَط كىفُذ( 41يثالً انطالو بانُذ).
شخص حىاجذ فٍ انبُﺌت انًحُطت (فصم دراضٍ ،قاػت اجخًاػاث ،يطخشفً ،غرفت
إَخظار ،أخري) نًرَط كىفُذ 41نًذة  63دقُقت أو أكثر فٍ يطافت أقم يٍ  5يخر.

*ٌزى انﻔشص يٍ َﻘطخ انذﺧىل األونً نهًشٌط إنً انًﺆﺳسخ انصحٍخ ﻗجم انذﺧىل نهحىادس

