


 بروتوكول التعامـل مـع حـاالت

 االشـتـبـاه و اإلصــابـة بـفـيـروس

كورونا



  التأكد من حاالت االشتباه أو اإلصابة و  توضيح  كيفية التعامل معها  مما يساهم

بإذن الله من الحد من انتشار الفيروس

الهدف:

المسؤوليات

المسؤول

 عند ظهور أي أعراض أو مخالطة أحد المصابين

صحتي تطبيق  في  التسجيل  كورونا   بفيروس 

ألخذ  موعد للمسحة

بعد فورا  العمل  في  المباشر  الرئيس   ابالغ 

التواصل مع وزارة الصحة

ان أو شفائه  الصحي  الحجر  أيام  استكمال   عند 

نتيجة من  صورة  بإرسال  يقوم  مصابا،   كان 

المسحة

اإلجراء

الموظف

المسؤول

 التواصل مع المصاب او المخالط وطلب نتيجة

المسحة

المهنية والصحة  السالمة  إدارة   ابالغ 

 واإلسكان واإلدارات المعنية إلغالق الحالة

اإلجراء

 الموارد البشرية

المسؤول

عدم الموظف  على  اعراض  أي  مالحظة   عند 

بوزارة االتصال  وتوجيه  بالدخول  له   السماح 

 الصحة على رقم 937   و التسجيل في تطبيق

 صحتي وتطمن

اإلجراء

 العيادة الطبية / األمن

المسؤول

إدارة السالمة والصحة المهنية والموارد  ابالغ 

البشرية بحيثيات وبيانات حالة االشتباه

 يجب  العمل بتوجيهات وزارة الموارد البشرية و

الطاقة يخص  فيما  االجتماعية   التنمية 

مواقع و  المكاتب  في  للعاملين   االستيعابية 

 العمل

اإلجراء

الرئيس المباشر للموظف



المسؤول

عزل يتم  االشتباه،   / اإلصابة  حالة  تأكد   عند 

األمن مع  بالتنسيق  له  والمخالطين   المصاب 

إجازة من  تمكينهم  يتم   ) البشرية   والموارد 

 ( مرضية حسب بروتوكول وزارة الصحة

يتم إيجابية  المخالطين  أحد  نتيجة  كانت   إذا 

التعامل معه وفق إجراءات وزارة الصحة

اإلجراء

إدارة السالمة والصحة

الـمـهــنــيــة والــبــيــئــة 

المسؤول

 عزل المكاتب المعنية و تطهيرها  باستخدام

الـمطهرات والـمحـالـيـل الكحولـيـة (أكـثـر مـن

  ( 70 %

اال المكاتب  استخدام  بإعادة  السماح   عدم 

والــصــحــة الــسـالمــة  إدارة  مــوافــقــة   بـعـد 

اإلجـراءات تـطـبـيـق  والـتـأكـد مـن   الـمـهـنـيـة 

االحترازية الخاصة

اإلجراء

إدارة المرافق



آلية العمل

ارتفاع  ) الموظف  األعراض على  بعض   مالحظة 

 درجة الحرارة

وتوجيهه بالدخول  للموظف  السماح   عدم 

لالتصال بوزارة الصحة على 937

 العيادة الطبية / األمن

و المهنية  الصحة  و  السالمة  إدارة   ابالغ 

اإلدارة المعنية إلغالق الحالة

 عند ظهور أي أعراض أو مخالطة أحد المصابين

 بفيروس كورونا

الـجـوال رقــم  مـن   937 رقـم  عـلـى   االتـصـال 

الصادرة التوجيهات  واتباع  أبشر  في   المسجل 

 من وزارة الصحة

بعد فورا  العمل  في  المباشر  الرئيس   ابالغ 

التواصل مع وزارة الصحة

الموظف

 ابالغ إدارة السالمة و الصحة المهنية و الموارد

البشرية بحيثيات و بيانات حالة االشتباه

الرئيس المباشر

 التواصل مع وزارة الصحة على 937 للتأكد من

 صحة البالغ المقدم باستخدام رقم الهوية ,رقم

االتصال , اسم الموظف

 الموارد البشرية

مع بالتنسيق  المخالطين  و  المصاب   عزل 

الموارد البشرية و األمن

 إذا كانت نتيجة العينة للمخالط إيجابية سيتم

 التعامل معها كحالة مؤكدة عن طريق وزارة

الصحة

إدارة السالمة والصحة المهنية

باستخدام وتطهيرها  المعنية  المكاتب   عزل 

من أكثر   ) الكحولية  ئالمحاليل  و   المطهرات 

70% 

إدارة االسكان

 استكمال الموظف مدة الحجر المنزلي /شفائه

من اإلصابة

الى كورونا  من  خلوه  يفيد  طبي  تقرير   إرسال 

الموارد البشرية إلقرار عودته

الموظف

و الـمهـنـية  الـصـحــة  و  الـسـالمـة  إدارة   ابـالغ 

اإلسكان إلغالق الحالة

 الموارد البشرية

ال

م
ع

ن

حالة االشتباه / اصابة مؤكدة

 .. )

 السماح بإعادة استخدام المكاتب بعد موافقة

التأكد من  إدارة السالمة و الصحة المهنية و 

تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة


