وسارة الصحت االتحاديت
االدارة العامت للجىدة والتطىيز واالعتماد
أدارة مكافحت العدوي
إدارة المسافزين في نقاط الدخىل (المطاراث والمىانئ والمعابز)
هذه المىجهاث تم نشزها بتاريخ 18/3/2020
وتم تحديثها بتاريخ 1212-22-12
تشًم إداسح انًغبفشٍَ فٍ انًطبساد وانًىاَئ وانًعبثشانجشَخ انذونُخ:
 انكشف عٍ انًغبفشٍَ انًشػٍ
 إجشاء انًمبثالد يع انًغبفشٍَ انًشػً نهتحشي عٍ االطبثخ ثبنفُشوط
 اإلثالغ عٍ انًغبفشٍَ انًشتجه فٍ أطبثتهى
 عضل انًغبفشٍَ انًشػً انًشتجه فٍ إطبثتهى ثبنعذوي انًحتبحٍُ نشعبَخ ؽجُخ وإجشاء انتذاثُش انعالجٍ نحبنتهى
وإحبنتهى إنٍ انًشافك انظحُخ
 اسشبد وتثمُف انًغبفشٍَ انًشػٍ نًشتجه فٍ إطبثتهى ثبنعذوي ثتطجُك اجشاءاد انعضل انًُضنٍ
الكشف عن المسافزين المزضي:
َ جت اٌ َمىو ثه شخض يؤهم ويذسة
َ جت انحشص عهً انًجبعذح انجًبعُخ أكثش يٍ يتش ثٍُ انكبدس وثٍُ انًغبفش
 نجظ أدواد انىلبَخ انشخظُخ (انكًبيبد وانجىَتبد وانًشاَم )
َ تى انكشف عٍ ؽشَك اإلثالغ انزاتٍ او انًالحةخ انجظشَخ أو لُبط دسجخ حشاسح انجغى
 عُذ اعتخذاو انكشف انحشاسي َغتخذو انًىاصٍَ انًحًىنخ عٍ ثعذ أو انكبيُشاد انتظىَش انحشاسَخ
يع عذو إعتخذاو انًىاصٍَ انُذوَخ
متطلباث إجزاءالمقابالث مع المسافزين المزضً للتحزي عن االصابت بالفيزوس:
 شهبدح فحض عهجُخ عبسَخ يٍ دونخ انمذوو التتعذٌ  69عبعخ يٍ تبسَخ انىطىل
 تىفُش يىلع لشَت يٍ َمطخ انذخىل يع ػًبٌ انفظم ثٍُ انًغبفشٍَ انًشػً ثًغبفخ يتش ثُُهى وػًبٌ تهىَخ
انًكبٌ
 ػًبٌ تىفُش أدواد انىلبَخ انشحظُخ وانًُةفبد وانًطهشاد ثظىسح يغتًشح
 تىفُشأدواد تُةُف انُذٍَ (انًبء و انظبثىٌ أو انكحىل انًطهش نهُذٍَ)
 تُةُف االعطح يثم االثبثبد وانًفبتُح ودوساد انًُبح ثالث يشاد َىيُب
 أٌ َحتىٌ انًجٍُ عهٍ غشفخ عضل حتٍ َتى َمم انًظبة انًشتجهخ نًشفك انشعبَخ انظحُخ
َ جت عهٍ انعبيهٍُ انحشص عهً تُةُف انُذٍَ لجم وثعذ انخشوج يٍ غشفخ انعضل
 انتخهض يٍ انُفبَبد (يُبدَم و أدواد انىلبَخ انشخظُخ) فٍ عهخ انُفبَبد انخطشح
كيفيت إجزاء المقابلت:



تذسَت انعبيهٍُ عهٍ كُفُخ انًمبثهخ ونجظ أدواد انىلبَخ انشخظُخ وَةبفخ األَذٌ وؽشق تىعُخ انًشَغ وروَهى
تمُُى عاليبد انًشع:
 ػُك وعشعخ فٍ انتُفظ (جذَذ او صادد حذته)
 كحخ جبفخ (جذَذح او صادد حذتهب)
 حًٍ ≤ دسجخ يئىَخ ( او انشكىٌ يٍ حًٍ حذَثب)
 وجع حهك او عُبٌ اَفٍ
 طذاع اواالو شذَذح ثبنجغى
 فمذاٌ حبعخ انشى او انزوق او كالهًب
 اٌ يٍ اعشاع انجهبص انهؼًٍ (اعهبل  ,غثُبٌ ,اعتفشاغ)
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