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 :الوقاية
 

 اشرتاطات عامة: 
 أثناء أداء مناسك احلج يف مجيع األماكن )املغلقة واملفتوحة(. على مجيع األفراد الكمامة ارتداءاشرتاط  .1

 .ا ميالدّيً عام   65يكون حج هذا العام ملن هم أقل من  .2

 .(19-)كوفيدكوروان يوصى بتأجيل احلج ملن لديهم عوامل خطورة لإلصابة مبضاعفات    .3

 
  الداخل:االشرتاطات الصحية اخلاصة حبجاج 

ىل اجلرعة التنشيطية إابإلضافة  ،(19-)كوفيدكوروان لقاح  ب التحصني ال  مكستجيب أن يكون احلاج م .1

 .األوىل حال استحقاقها

 وتقدمي ما يثبت ذلك. ،الشوكية خالل اخلمس سنوات املاضيةلقاح احلمى على يشرتط احلصول  .2

 .نفلونزا املومسيلقاح األ يشرتط حصول احلاج على .3

واتباع  ،(19-)كوفيد كوروان  فحص إجراءفعلى احلاج  ،يف حال وجود أعراض قبل بداية موسم احلج .4

 و احلاالت املؤكدة الواردة أدانه.أ ،صابتهمإبالتعليمات اخلاصة ابملشتبه 

 
 اخلارج :من جاج القادمني االشرتاطات الصحية اخلاصة ابحل 

حد اللقاحات املعتمدة من أب (19-)كوفيدكوروان التحصني بلقاح   جيب أن يكون احلاج مستكمال   .1

 .وزارة الصحة
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ساعة من موعد  72خذت خالل ألعينة  (19-)كوفيداشرتاط تقدمي فحص سليب لفريوس كوروان  .2

 املغادرة إىل اململكة.

 (19-)كوفيدفريوس كوروان بصابة اشرتاط احلصول على أتمني يتضمن تغطية تكاليف العالج من اإل .3

 على حجاج اخلارج خالل فرتة وجودهم يف اململكة.

 
 اإلبالغ واملراقبة:

 وفقا للتايل: فيما خيص اإلبالغ والعزلاملصابني يتم التعامل مع احلجاج  
  (توكلنا)أو وفق للحالة الصحية يف تطبيق  ،أّيممخسة يتم عزل املصاب ملدة . 
 يتم عزل املخالط الوثيق الذي تظهر عليه أعراض حىت ظهور نتيجة الفحص . 
 يقوم فريق الصحة العامة بتقييم احلالة ملعرفة فرتة العزل وإمكانية إكماهلا للحج من عدمه . 
   كوروان لدليل  ا وفق   ستقرة يف املنشآت الصحيةاملونقل وعزل احلاالت غري  ،هلمتقدمي الرعاية الصحية يتم

 . العالجي( 19-)كوفيد
 فر فيه اشرتاطات العزل املنزيل:العزل احلجاج املصابني تتو  أو منطقة سكنية يتم ختصيص خميم 

o  كون هناك دورة مياه تعلى أن  ،غري مشرتكة ذات هتوية جيدة حالة يف غرفة خاصةيتم عزل كل
 .هلاخمصصة 

o  األفراد املصابني الذين ال تظهر عليهم أعراض يف غرف مشرتكة يف حال صعوبة توفري ميكن عزل
 غرف خاصة لكل مصاب.

o  دون غريهاهبا أو املشتبهة فقط للحاالت املصابة ا خمصص   سكنأو ال خيمامليكون.  
o وتطهري املنطقة واملرفقات التابعة هلا بشكل دوري ،يتم وضع مطهرات األيدي. 

 
  إلكمال مناسك احلج كالتايل: بعد تقييمهم من فريق الصحة العامة للحجاج املصابنييتم عمل آلية 

o  وختصيص أوقات معينة هلم حبيث مينع خمالطتهم  ،خاصة بنقلهم يف املشاعروسيلة نقل ختصيص
  .لبقية احلجاج
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o والتأكد من عدم  ،وإكمال مناسك احلج ،خالل فرتة العزل ختصيص مراقبني أو مشرفني ملتابعتهم
 .آلخريناخمالطتهم 

o وتقدمي الرعاية هلم ،ختصيص فريق طيب ملتابعة حالتهم الصحية . 
   جيب أن يلتزم املشرفون واملراقبون ومجيع العاملني يف منطقة العزل ابالشرتاطات اخلاصة ابلوقاية من عدوى

 ا.واليت تشمل ارتداء أدوات احلماية الشخصية وغريه (،١٩-كوفيدكوروان )
 

  :التوعية
أو  ،صدار التصاريحإمن خالل موقع ألداء فريضة احلج للقادمني من اخلارج والداخل تكثيف احلمالت التوعوية  ●

حث املصابني ابألمراض املزمنة على جتنب احلج خالل هذا و  ،الوقائيةابإلجراءات لاللتزام موقع محالت احلج 
 على حالتهم الصحية.ا حرص   ؛املوسم

 وأن تتضمن التايل: ،وأن تكون مكتوبة بلغات خمتلفة ،احملتوّيت التوعوية يف أماكن ابرزةنشر  ●
o .طرق انتشار املرض والوقاية منه 
o العينني واألنف والفم.  مالمسةوجتنب  ،التوعية بغسل األيدي 
o اتباع آداب العطاس والسعال.  
o  الكمامةارتداء أمهية. 

 وطرق الوقاية منه. (،١٩-كوفيدفريوس كوروان ) حولكل فوج   املسؤول عنيقوم فريق التثقيف الصحي بتثقيف  ●


