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 :الوقاية
 اشرتاطات عامة: 

املشاركني يف ابلعاملني و اخلاصة والشهادات الصحية  املعتمدة اشرتاط استكمال التحصينات األساسية .1

 . أعمال احلج

 . طيلة الوقت )املغلقة واملفتوحة(يف مجيع األماكن لعاملني على مجيع ا الكمامة ارتداءاشرتاط  .2

 . رشادي للمخاطر املهنية للعاملني غري الصحيني يف موسم احلجالرجوع للدليل اإل .3

 
  واملشاركني يف أعمال احلج: العاملنيفيما خيص 

على اجلرعات  ةختلفامل عمال احلج من القطاعاتأحصول مجيع العاملني واملشاركني يف  يشرتط .1

 . ىل اجلرعة التنشيطية األوىل حال استحقاقهاإابإلضافة  (،19-كوفيدكوروان )ساسية من لقاح  األ

يتم أخذ العقار الوقائي  جيب أننه إف (،١٩-كوفيدكوروان )  لقاح مينع أخذيف حال وجود استثناء طيب  .2

 . املعتمد يف وزارة الصحة

على لقاح احلمى  ةختلفاملعمال احلج من القطاعات أمجيع العاملني واملشاركني يف  يشرتط حصول .3

 . وتقدمي ما يثبت ذلك ،اضيةالشوكية خالل اخلمس سنوات امل

 :خرى املنصوص عليها يف جدول التحصينات الوطين للبالغني وهيوصى أبخذ اللقاحات الوقائية األي   .4

ابلتنسيق مع مقدمي اخلدمات  ،ولقاح الثالثي الفريوسي ،ولقاح اجلديري املائي ة،نفلونزا املومسيلقاح األ

 . الصحية يف القطاعات املختلفة

 
 اإلبالغ واملراقبة:
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 فيما خيص اإلبالغ والعزل وفقا للتايل:و من يشتبه إبصابتهم أ املصابني العاملني  يتم التعامل مع

 يف موسم  أو املشاركنيمن العاملني  (١٩-كوفيدفريوس كوروان )صابتهم بإعن كل من تثبت  افور  بالغ اإل

  . احلج

 حىت يتم اخلاص هبم  يف مقر سكنهمن تظهر عليهم أعراض مم هلم املخالطنياملصابني و  املنيالع زلع  يتم

 . الصحة العامةق ر  ف  ل ب  تقييم وضعهم من ق  

  ابلعاملنيجيب توفري غرف عزل تتوفر فيها اشرتاطات العزل املنزيل يف السكن اخلاص . 

  ما خيص فرتة العزل ومكاهنافيل فريق الصحة العامة ب  تقييم احلالة من ق  يتم .  

 
  :التوعية

ىل إابلرجوع  اإلجراءات الوقائيةعلى اجلهات احلكومية املشرفة من خالل عاملني للتكثيف احلمالت التوعوية  ●
  .االشرتاطات والتحديثات املنشورة يف مواقع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة

 . على حالتهم الصحية احرص   ؛هلذا العامحج املشاركة يف موسم حث املصابني ابألمراض املزمنة على جتنب   ●
 وأن تتضمن التايل: ،وأن تكون مكتوبة بلغات خمتلفة ،نشر احملتوايت التوعوية يف أماكن ابرزة ●

o طرق انتشار املرض والوقاية منه . 
o  واألنف والفمالعينني مالمسة التوعية بغسل األيدي وجتنب .  
o اتباع آداب العطاس والسعال.  
o  الكمامةارتداء أمهية. 

  .يف موسم احلج العاملني املشاركنييقوم فريق التثقيف الصحي بتثقيف  ●


