جوِْسٗخ الغْداى
ّصاسح الصحخ اإلرحبدٗخ
اإلداسح الؼبهخ للجْدح  -ئداسح هكبفحخ الؼذّٓ
هىجهاث التعاهل هع حاالث الىفاة لوصابيي فايروس كىروًا
رن رؼذٗل ُزٍ الوْجِبد ثزبسٗخ0202-7-3
اخش رؼذٗل للوْجِبد ثزبسٗخ  ُّٖ 2020-11- 20قبثلخ للزؼذٗل ثصْسح هغزوشح

الِددذم هددي ُددزٍ الوْجِددبد االحزشاصٗددخ للزؼبهددل هددغ الج وددبى ُددْ هٌددغ اًزرددب ّاًز ددبس ف٘ددشّط رْسًّددب الوغددزجذ ّرطجدده ُددزٍ
اإلجشاءاد ػلٔ حبالد الْفبح ل خص ه زجَ أّ هإرذح ئصبثزَ ثكْف٘ذٗ(91زضوي الْفبح ثأعجبة غ٘ش هؼشّفخ أثٌبء فزشح الْثبء).
اى هذٓ خطْسح اًزرب الؼذّٓ هي الوزْفٖ ثكْف٘ذ  91 -الٔ اٙخشٗي غ٘ش هحذد حزٔ اٙى ّلكي قذ ٗحذس اًزرب للف٘دشّط ػجدش
لوظ األعطح فٖ ث٘ئخ الوزْفٖ أّ جغذٍ أّ هالثغَ.
إرشاداث عاهت
●
●
●
●

ٗجت أى ٗزن الزؼبهل هغ الج وبى حغت اإلجشاءاد الربًًْ٘خ الوزجؼَ.
ٗجت ئرخبر اإلحز٘بطبد الالصهخ لوٌغ اًزرب ّاًز بس ف٘شّط رْسًّب أثٌبء الٌرل ّالذفي.
رطجه اإلجشاءاد الر٘بع٘خ لوٌغ ئًزرب الؼذّٓ ثبلزالهظ.
ئرا ربًذ الْفبح ل خص ه زجَ ثَ أّحبلَ هإرذح لكْف٘ذ ،91فد٘وكي الزؼبهدل هدغ الج ودبى هدي خدال الوٌ دأح الصدح٘خ أّ
الوجزوغ هغ اإلعزؼبًخ ثكبدس صحٖ هي الوٌطرخ.

يجب استخذام اإلرشاداث اإلضافيت التاليت هع هراعاة هاسبق ركرٍ:
● فٖ حبلخ ّفبح ال خص فٖ الؼض الوٌضلٖ ٗزن اإلرصب فْسا ثأسقبم الزشصدذ الْثدبيٖ ثبلْالٗدخ أّ ثدشقن ال دخص الوزدبثغ
للحبلخ .
● ٗجت رٌظ٘ف ال٘ذٗي ثبلوبء ّالصدبثْى لودذح  02ثبً٘دخ قجدل الزؼبهدل هدغ الج ودبى ّالج٘ئدخ الوح٘طدخ ثدَ ّقجدل لدجظ أدّاد
الْقبٗخ ال خص٘خ.
يجب الحرص على تقليل عذد االشخاص الوتىاجذيي لعولياث الغسل و الٌقل والذفي.
● يىصي بغسيل الوتىفي في الوستشفى هي قبل كىادر صحيت هذربت
● فييي حالييت الىفيياة بييالوٌ

يجييب اى يييتن الغسيييل باالسييتعاًت ب ييادر عبييي هييذري هييع التي ام جويييع العيياهليي علييي سييل

الجثواى بارتذاء هعذاث الىقايت الشخصيت
● ال ٗزن غغل الوزْفٖ ئال ارا رْفشد ّعبيل الحوبٗخ الالصهخ ػٌدذ السغدل (قفدبصاد طج٘دخّ ،اقدٖ الْجدَ أّ ّاقدٖ الؼٌ٘د٘ي،
الكوبهبد الطج٘خ ،سداء طجٖ (هشٗلخ ػبصلخ للغْايل) لكل الؼبهل٘ي ػلٔ غغدل الج ودبى ّااللزدضام ثسغدل االٗدذٕ ثبلودبء
ّالصبثْى لوذح  02ثبً٘خ ثؼذ االًزِبء هي ػول٘خ السغل اّ الٌرل اّ الذفي .
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اإلداسح الؼبهخ للجْدح  -ئداسح هكبفحخ الؼذّٓ
● ئرا لدددن رزدددْفش ّعدددبيل الحوبٗدددخ الودددزرْسح أػدددالٍ ربهلدددخ ّ حغدددت الفزدددْٕ الصدددبدسح هدددي هجويييع الفقيييَ االسييي هي
بتاريخ/22شعباى ٍ1441/الوىافق 2020/4/22مفبًَ ٗوكي ركف٘ي الوزْفٖ دّى السغل ثبلوبء.
● فٖ حبلَ احزْٓ الج وبى ػلدٔ جدشّي ٗجدت رسط٘زِدب ثضدوبداد قطٌ٘دخ ّرجٌدت الزؼدشر الوجبلدش للغدبيل ّاالفدشاصاد
ّالذم الٌبرجخ هي الج خ .
● فٖ حبلخ الزكف٘ي دّى غغل ٗجدت اعدزخذام أدّاد الْقبٗدخ ال خصد٘خ الوٌبعدجخ ّ ر دول الجًْزدبد الٌظ٘فدخ ّ الكوبهدبد.
ٗوكي اعزخذام روبهبد الروبػ اى لن رز٘غش الكوبهدبد الطج٘دخ رودب ٗوكدي الحدش

ػلدٔ غغدل ال٘دذٗي ثبلودبء ّالصدبثْى

لوذح  02ثبً٘خ فْس االًزِبء هي الزكف٘ي ارا لن رزْفش الجًْزبد الطج٘خ.
● ٗجت الحش

ػلٔ ررل٘ل رحشٗك ًّرل الج وبىٌّٗ ،جسٖ لفَ ثروبػ ًّرلَ فٖ أعشع ّقذ هوكي.

● ٗجت أى ٗرْم ثاجشاءاد رجِ٘ض الج وبى ّ دفٌَ لخص٘ي فرظ ًّرلَ ثْاعطخ أسثؼخ ألدخب

ػلدٔ األر دش ّ ٗفضدل هدي

ال جبة الزٗي ل٘ظ لذِٗن أهشار هضهٌخ (ٗفضل هي أقشثبء الوزْفٖ).
● ٗوكي اعزخذام ر٘ظ الج وبى ئرا لضم األهش(ه ل حبلخ الزغدشة الوفدشط إلفدشاصاد الجغدن) ّ ٗجدت رطِ٘دشٍ هدي الخدبس
ثبعزخذام الكلْس .%2.0
●

ئرا لن ٗزْفش ر٘ظ الج وبى ٗوكي الزجف٘ف ثبعزخذام قطدغ قودبػ ّ جوؼِدب هدغ ًفبٗدبد الودشٗل للدزخلص هٌِدب ثصدْسح
آهٌخ.

● ٗزن الزخلص هي أدّاد الْقبٗخ ال خص٘خ ّالوالثظ الزٖ ربى ٗشردذِٗب الودشٗل لحظدخ الْفدبح ّّهدؼِب ثكد٘ظ ّئغالقدَ
ثاحكدبم ّرغددل٘وِب للجِدبد الصددح٘خ أّ الدزخلص هٌِددب ثصدْسح آهٌددخ (ه دل الحددشو أّ ًرؼِدب فددٖ هدبء هسلددٖ ّ صددبثْى ّ
رطِ٘شُب ثبلكلْس رشر٘ض .)%2.9
● ٗجت أى ٗزن غغل ال٘ذٗي ثبلوبء ّالصبثْى أّ اعدزؼوب هدبدح رحْل٘دخ لزطِ٘دش ال٘دذٗي ثؼدذ اإلًزِدبء هدي ئجدشاءاد الدذفي
ّثؼذ ًضع الجًْزبد هجبلشحثن ثؼذ خلغ ثر٘خ أدّاد الْقبٗخ ال خص٘خ ّ ٗفضل االعزحوبم ثبلوبء ّ الصبثْى.
● ٗوكي الغوبي ألعشح الوزْفٖ ثشؤٗخ الج وبى هي ػلٔ ثؼذ  9هزش ػلٔ األقل هغ هٌغ لوظ الج ودبى هٌؼدب ثبردب ّ اسردذاء
الكوبهبد الطج٘خ ّاإللزضام ثٌظبفخ ال٘ذٗي ّال ٌٗصح ثزؼبهل األلخب

الزٗي رضٗذ أػوبسُن ػي  02ػبهب أّ األطفدب أّ

هدؼفبء الوٌبػددخ (ال عدد٘وب هشهددٔ األهدشار الزٌفغدد٘خ أّ أهددشار الرلددت أّ الغدكشٕ أّ هددؼف الجِددبص الوٌددبػٖ) هددغ
الج وبى.
● ٗجت رطِ٘ش ّرٌظ٘ف الج٘ئخ ثوحلْ الكلْس  %2.0لوكبى غغل ًّرل الج وبى .
● ٗزن رطِ٘ش ع٘بسح الٌرل ثؼذ ًرل الج وبى هجبلشح ثبلكلْس .%2.0
● ٗددزن جوددغ الؼٌ٘ددبد للحددبالد الو ددزجَ ثِددب (ارا رطلددت األهددش) عددْاء حددذثذ الْفددبح فددٖ الوجزوددغ أّ الوشفدده الصددحٖ قجددل
ئجشاءاد الذفي.
توٌع إقاهت التجوعاث للع اء هٌعا باتا.

Page 2

Version 2

