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إدارة الوسافزيي في ًقاط الدخول (الوطاراث والوواًئ والوعابزالبزيت الدوليت)
في سياق تفشي هزض فيزوس كوفيد19
هذا البزتوكول تن ًشزه وهزاجعته يوم  18/3/2020الي اى يتن تحديثه

تشى ل إداسح انًشظً فٍ انًطبساد وانًىاَئ وانًعبثشانجشَخ انذونُخ:
 انكشف عٍ انًغبفشٍَ انًشظٍ
 إجشاء انًمبثالد يع انًغبفشٍَ انًشظً نهتحشي عٍ االصبثخ ثبنفُشوط.
 اإلثالغ عٍ انًشظً انًشتجه فٍ أصبثتهى
 عضل انًغبفشٍَ انًشظً انًشتجه فٍ إصبثتهى ثبنعذوٌ وإجشاء انتذاثُش انعالجٍ نحبنتهى وإحبنتهى إنٍ انًشافك
انصحُخ .
الكشف عي الوسافزيي الوزضي:
َ جت اٌ َمىو ثه شخص يؤهم ويذسة
َ تذسثىا عهٍ حًبَخ اَفغهى (انًجبعذح انجًبعُخ أكثش يٍ يتش ثُُه وثٍُ انًغبفش )
 نجظ االدواد انىلبَخ (انًبعك وانُظبساد انىالُخ وانجىَتٍ وانًعبطف رو االكًبو انطىَهخ )
َ تى انكشف عٍ طشَك االثالغ انزاتٍ او انًالحظخ انجصشَخ أو لُبط دسجخ حشاسح انجغى
 عُذ اعتخذاو انكشف انحشاسي َغتخذو انًىاصٍَ انًحًىنخ عٍ ثعذ أو انكبيُشاد انتصىَش انحشاسَخ
يع عذو إعتخذاو انًىاصٍَ انُذوَخ
هتطلباث إجزاءالوقابالث هع الوسافزيي الوزضي للتحزى عي االصابت بالفيزوس:
 إَشبء يجٍُ لشَت يٍ َمطخ انذخىل يع ظًبٌ انفصم ثٍُ انًغبفشٍَ انًشظً ثًغبفخ يتش ثُُهى وظًبٌ تهىَخ
انًكبٌ.
 ظًبٌ تىفُش يعذاد انحًبَخ انشحصُخ وانًُظفبد وانًطهشاد ثصىسح يغتًشح.
َ جت عهٍ انًشتجهخ ثهى نجظ ألُعخ طجُخ يع عذو نًظ انجضء االيبيٍ ناللُعه .
 تىفُشدوساد انًُبح وانكحىل انًطهشثبنًكبٌ نغغم االَذٌ .
 تُظُف االعطح يثم االثبثبد وانًفبتُح ودوساد انًُبح ثالث يشاد َىيُب .
 اٌ َحتىٌ انًجٍُ عهٍ غشفخ عضل حتٍ َتى َمم انًصبة انًشتجهخ نًشفك انشعبَخ انصحُخ .
َ جت عهٍ انعبيهٍُ غغم االَذٌ وتعمًُهب لجم وثعذ انخشوج يٍ غشفخ انعضل .
 وظع انًُبدَم وااللُعه وجًُع انًغتههكبد يٍ انُفبَبد فً حبوَخ يضودح ثغطبء ووظعهب فً غشفخ انعضل وانتخهص
يُهب حغت نىائح انُفبَبد انًعذَخ انىطُُخ .
 انتُغُك يع انًشفك انصحٍ حتٍ تتى اإلحبنخ ثصىسح عشَعخ .
 وظع انتشتُجبد نكشَتُُب كجُش وثعُذ إلعتُعبة انًخبنطٍُ .
كيفيت إجزاء الوقابلت:
 تذسَت انعبيهٍُ عهٍ كُفُخ انًمبثهخ ونجظ انىلبئٍ وكُفُخ غغم االَذٌ وااليٍ وطشق تىعُخ انًشَط وروَهى.
 تمُُى عاليبد انًشض انتٍ تشُش نعذوٌ انجهبص انتُفغٍ:
 دسجخ انحشاسح أعهٍ يٍ  38دسجخ يئىَخ
 انغعبل
 صعىثخ انتُفظ
 عىاثك انتعشض نفُشوط كشوَب :
أ -انغفش نجهذ ثهب انًشض خالل َ 14ىو انغبثمخ نجذء االعشاض
ة -عىاثك دخىل يشفك صحٍ ثجهذ فُه انًشض خالل َ 14ىو انغبثمخ نجذء االعشاض
 عىاثك صَبسح اعىاق انحُىاَبد ثجهذ فُه انًشض خالل َ 14ىو انغبثمخ نجذء االعشاض
 عىاثك انًخبنطخ انجذَُخ انىثُمخ الحذ انًشظً انًغبفشٍَ انًشتجه ثه او انًؤكذ خالل َ 14ىو انغبثمخ نجذء
االعشاض
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