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»إننــا نعيــش فــي مرحلــة صعبــة فــي تاريــخ العالــم ولكننــا 
ــة ســتمر وتمضــي رغــم قســوتها  ــدرك تمامــً أنهــا مرحل ن
العربيــة  المملكــة  بالدكــم  إن   .... وصعوبتهــا  ومرارتهــا 
الســعودية مســتمرة في اتخــاذ اإلجــراءات االحترازية لمواجهة 

هــذه الجائحــة والحــد مــن آثارهــا«

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية
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»الظــروف الســيئة إن شــاء اهلل تــزول، ونحــن مقبلــون 
العربيــة  المملكــة  رجــال  بهمــة  دائمــً  خيــر  علــى 

الســعودية«

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود 

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع
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المقدمـــــــــة
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الركائـــز

وتعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن أوائــل الــدول التــي 
واستشــعرت  الوقائيــة  والتدابيــر  االحترازيــة  اإلجــراءات  بــدأت 
الخطــورة الكامنــة خلف هذا التفشــي الذي فعــال تحول لجائحة 
عالميــة خــالل وقــت زمنــي قصيــر. لــم تقتصــر جهــود المملكــة 
فــي مواجهــة جائحــة كوفيــد-19 علــى المســتوى المحلــي 
فقــط، ولكنهــا تجــاوزت ذلــك إلــى المســتويات العالميــة وذلــك 
ذلــك  السياســي واالســتراتيجي واالقتصــادي. يظهــر  لثقلهــا 
جليــً فــي الــدور القيــادي للمملكــة فــي رئاســة مجموعــة 
العشــرين لهــذا العــام 2020. كمــا أشــادت عــدة جهــات وقنــوات 
عالميــة بمــا قامــت بــه المملكــة علــى المســتويين الوطنــي 
والدولــي لتعزيــز االســتجابة وتطويــر طــرق العــالج وضمــان توفــر 
ــة ومبادرتهــا بالدعــم المــادي بـــ 500 مليــون  المعــدات الوقائي
دوالر لمســاندة الجهــود الدوليــة فــي التصــدي للجائحــة. يأتــي 
المنظمــات  بتمويــل  المملكــة  اللتــزام  تلبيــة  الدعــم  هــذا 
الدوليــة حســب االتفاقيــات المعلنــة فــي القمــة االســتثنائية 

لقــادة مجموعــة العشــرين التــي دعــت إليهــا المملكــة.
وبســبب مــا تملكــه المملكة العربية الســعودية مــن الخبرات 
وتقييمهــا  المخاطــر  إدارة  فــي  الســنين  عبــر  المتراكمــة 
المســتمر لضمــان األمــن الصحــي  الوطنــي والعالمــي وأمــن 
وتطويــر  عــام  كل  والــزوار  والمعتمريــن  الحجــاج  وســالمة 
ــة الكفــاءة، ولمــا كان لهــا مــن تجــارب  ــة عالي منظومــة صحي
ســابقة فــي مواجهــة وبــاء متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، 
فقــد اتخــذت المملكــة العديــد مــن التدابيــر واإلجــراءات االحترازية 
المبكــرة وعلــى أعلــى المســتويات المبنيــة علــى البراهيــن 
لتوثيقهــا  التقريــر  هــذا  يهــدف  والتــي  والتجــارب  العلميــة 
المبذولــة  الجهــود  لــكل  ونشــرها لتكــون مرجعــً موثوقــً 
علــى كل األصعــدة ولتظــل دروســً مســتفادة محليــً وعالميــً.

اســتندت قيــادة المملكــة علــى خبراتهــا فــي تفشــي فيــروس 
كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية التخــاذ 
لمكافحــة  واالحترازيــة  االســتباقية  اإلجــراءات  مــن  سلســلة 
جائحــة كوفيــد-19 قبــل تأكيــد أول حالــة فــي البــالد، أهّمهــا 
تفعيــل مراكــز القيــادة والتحكــم، تعليــق الســفر إلــى الصيــن، 
تأكيــد  ومــع  الســياحية.  بالفيــزا  المملكــة  دخــول  وتعليــق 
أول حالــة فــي المملكــة، تــم اتخــاذ تدابيــر احترازّيــة حازمــة 
وفّعالــة لفــرض التباعــد االجتماعــي وتكثيــف القــدرات والمــوارد 
والوقايــة  الفيــروس  الحتــواء  عــّدة  جبهــات  علــى  الرئيســية 
ــه والكشــف عنــه وعالجــه ضمــن نهــج وطنــي  منــه والتأهــب ل
القــرارات  هــذه  أهــم  ومــن  الجائحــة.  لـــمكافحة  متكامــل 
الدوليــة  الجويــة  الرحــالت  وكافــة  والدراســة  العمــرة  تعليــق 
والداخليــة، والبــدء فــي عمليــة المســح الميدانــي الموســع 
وتوســيع ســعة المختبــرات إلجــراء أكثــر مــن 9 مالييــن فحــص 
لفيــروس كوفيــد-19. وتضمنــت أيضــً حظــر التجــول الجزئــي 
ثــم الكلــي علــى مختلــف مناطــق المملكــة، وقــرار عــالج 
مجانــً  نظامييــن  والغيــر  والمقيميــن  المواطنيــن  جميــع 

وبــدون أي عواقــب.

ــر المعتمــدة فــي مســتند منظمــة الصحــة  ــة اتســقت مــع المعايي  وضعــت المملكــة أسســً توجيهي
العالميــة للتعامــل مــع كوفيــد-19 »إرشــادات التخطيــط التشــغيلي لدعــم االســتعداد واالســتجابة 
للــدول«. ويوّثــق هــذا الّتقريــر الجهــود المبذولــة لمكافحــة جائحــة كوفيــد-19 وأهــم المهــام المنجــزة 
ونتائجهــا وردود فعــل الــرأي العــام حولهــا والــدروس المســتفادة منهــا لالســتجابة واالســتعداد الصحــي 

ــز: ضمــن تســع ركائ

مــع أواخــر شــهر ديســمبر لعــام 2019، ظهــر انتشــار واســع لحــاالت التهــاب رئــوي فــي الصيــن عرفــت الحقــً 
بـ)كوفيــد-19(، بــدأت العديــد مــن دول العالــم فــي التأهــب واالســتجابة بطــرق مختلفــة فــي مراحــل زمنية 

متفاوتــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس

المقدمـــة
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التخطيط والتنسيق 
والمراقبة على

المستوى الوطني

المنافذ والسفر 
الدولي والتنقل

إدارة وعالج الحاالت

التواصل أثناء 
المخاطر وإشراك 

المجتمع

الترصد الوبائي وفرق 
االستجابة السريعة

الوقاية ومكافحة 
العدوى

استمرارية الخدمات 
الصحية األساسية

المختبرات

اإلسناد التشغيلي
واللوجيستي

ــً باســـــم  ــاب رئـــوي حــاد فـــي الصيـــن والـــــذي عـــــرف الحقـــ ــاالت تفشــــي اللتهـ ــور حـ ــذ ظهـ منـ
كوفيــد-19، ودول العالــم تســعى لوضــع اســتراتيجيات التأهــب وخطــط االســتجابة وتبــادل 
الخبــرات للتعــرف أكثــر علــى ســلوك الفيــروس وســبل انتشــاره والطــرق المثلــى للوقايــة منــه 
وعالجــه. يهــدف هــذا المســتند إلــى توثيــق جهــود وجاهزيــة واســتعدادات واســتجابة المملكــة 
العربيــة الســعودية الصحيــة علــى المســتوى الوطنــي منــذ أنبــاء انتشــار الفيــروس فــي مطلــع 
ينايــر وحتــى تاريــخ 23 أغســطس 2020. تتضمــن هــذه الوثيقــة أهــم القــرارات المتخــذة والمهام 
المنجــزة وآثارهــا ونتائجهــا، كمــا وأنهــا تلخــص أبــرز الــدروس المســتفادة فــي التصــدي لهــذه 
ــة  ــد مــن اإلجــراءات االحترازي ــت العدي ــة تضمن الجائحــة. فقــد وضعــت المملكــة أسســً توجيهي
المتســقة مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة وذلــك ضمــن النهــج الوطنــي المتكامــل 
لـــمكافحة جائحــة كوفيــد-19، واتخاذهــا كافــة الخطــوات االســتباقية مــن التأهــب، والكشــف، 

واالختبــار، والتتبــع، والعــزل، والعــالج. 

الهدف من هذه الوثيقة 



8أغسطس 2020

23 أغسطس24  مارس2  مارس12 فبراير

منهجية توثيق االستجابة

منظمة الصحة العالمية 
إصدار الدليل اإلرشادي 

التشغيلي

تسجيل أول حالة 
كوفيد-19 في المملكة

إعداد فريق العمل
لملف التوثيق

إصدار
الوثيقة

ــة  ــابة الصحيــــ ــداد واالستجــــ ــي االستعـــــ ــة فــــ ــة السعوديــــ ــة العربيــــ ــة المملكـــ ــة »تجربــ ــاء وثيقــ إلنشــ
لجــــائحة كوفيــد-19« تــم بنــاء إطــار وركائــز انتشــار الوبائيــات المتســقة مــع المســتند الــذي أصدرتــه 
منظمــة الصحــة العالميــة كجــزء مــن الخطــة االســتراتيجية لالســتعداد واالســتجابة لجائحــة كوفيــد-19.
وبنــاًء عليــه، تــم التواصــل مــع الجهــات المختلفــة للحصــول علــى تقاريــر مرحليــة وتحديثــات حــول تنفيــذ 
المهــام واإلجــراءات الرئيســية مــن قبــل فريــق العمــل المشــكل لتوثيــق الجهــود المبذولــة لمكافحــة 

ــد-19. جائحــة كوفي
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السيــاق
العـــــــــــام

02
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تقــع المملكــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة فــي الجنــوب الغربــي مــن قــارة آســيا. ويقــدر عــدد 
ســكانها بحوالــي 34 مليــون نســمة بيــن مواطنيــن ومقيميــن وتنقســم المملكــة إلــى 13 
منطقــة إداريــة كّل منطقــة منهــا تحتــوي علــى عــدد مــن المحافظــات وتشــمل كل محافظــة 

ــً.  كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 1 و2 أدنــاه: عــدة مراكــز ترتبــط بهــا إداري

الشكل 2: التعداد السكاني في مناطق المملكةالشكل 1: نسبة المواطنين والمقيمين في المملكة

%62.2

%37.8

5.148.598

8.660.885
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2.239.923

2.1        نبذة عن المملكة العربية السعودية

السيـــاق العــام

مقيمين
المدينة المنورة

مكة المكرمة

الرياض

المنطقة الشرقية

مواطنين
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الشكل 3: الهرم السكاني في المملكة 

ذكر

أنثى

النسبة

80+

02 24 46 68

60 - 64

40 - 44

20 - 24

75 - 79

55 - 59

35 - 39

15 - 19

70 - 74

50 - 54

30 - 34

10 - 14

65 - 69

45 - 49

25 - 29

5 - 9

<5

ويتصــف المجتمــع الســعودي بأنــه مــن المجتمعــات الفتيــة إذ أن غالبيــة الســكان هــم مــا 
دون 65 عامــا كمــا هــو واضــح فــي الشــكل أدنــاه:

وبمــا أن اقتصــاد المملكــة يشــكل أكبــر اقتصــاد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بحصــة قدرهــا 25% مــن الناتــج 
ــا فــي تــرؤس  المحلــي اإلجمالــي لــدول المنطقــة مجتمعــة، فإنهــا تلعــب دوًرا كبيــًرا فــي االقتصــاد العالمــي، ويظهــر ذلــك جلّيً

المملكــة قمــة مجموعــة العشــرين )G20( لعــام 2020.
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الشكل 4:  الرعاية الصحية في المملكة 

أكثر من 494 مستشفى في المملكة
ــن 75,225  ــر م ــفيات أكث ــي المستش ــرة ف ــدد األس ــي ع إجمال

ســرير
لــكل  ســريًرا   22,5 للســكان  اإلجمالــي  األســرة  معــدل 
10,000 نســمة )أي ســريًرا واحــًدا لــكل 445 نســمة مــن 

الســكان(

ــون مــن الســمنة،  أســلوب الحيــاة الغيــر صحــي )60% يعان
18% مدخنــون، 60% ال يمارســون األنشــطة البدينــة(

الوفيــات المبكــرة بســبب الحــوادث المروريــة )أكثــر مــن 
8,000 حالــة وفــاة ســنويًا(

زيادة األمراض المزمنة إلى أكثر من 5 ماليين حالة

 64,234 طبيب سعودي تقريبً
 139,798 ممرض سعودي تقريبً

 8,273 صيدلي سعودي تقريبً
75,000 موظف خدمات صحية مساعدة سعودي تقريبً

41 كلية طب
39 كلية تمريض

27 كلية صيدلة
51 كليات رعاية صحية أخرى

مرافق الرعاية الصحية

فرص تحسين الرعاية
الصحية

الكوادر الطبية

المؤسسات األكاديمية

 نظرة عامة على الرعاية 
 الصحية في المملكة

2.2

للمزيد من المعلومات عن الرعاية الصحية في المملكة:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/Indicator/Pages/default.aspx

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/2018010-01-11-.pdf

https://www.scfhs.org.sa/Media/DigitalLibrary/DocumentLibrary/OtherPublications/Documents/1%D988%%D8%A7%D982%%D8%B9_%D8%A7%D984%%D982%%D988%%D989%_%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D8%A7%D985%%D984%%D8%A9_%D8%A7%D984%%D8%B5%D8%AD%D98%A%D8%A9.pdf

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/Indicator/Pages/default.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/2018-11-01-010.pdf
https://www.scfhs.org.sa/Media/DigitalLibrary/DocumentLibrary/OtherPublications/Documents/1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.scfhs.org.sa/Media/DigitalLibrary/DocumentLibrary/OtherPublications/Documents/1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf
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ــة  ــاح المملك ــع نج ــي. وم ــار العالم ــي االنتش ــتمرا ف ــازال مس ــاله م ــات أع ــة البيان ــي لوح ــن ف ــد-19 المبي ــي لكوفي ــار الحال إن االنتش
فــي ”تســطيح المنحنــى الوبائــي” مــع سلســلة اإلجــراءات الصارمــة التــي اتخذتهــا مبكــرًا بنــاًء علــى البراهيــن العلميــة وخبــرات 
التجــارب الســابقة، فقــد بلــغ معــدل اإلصابــة فــي المملكــة 9 إصابــات لــكل ألــف نســمة، وبلــغ التوســع فــي إجــراء الفحوصــات بمعــدل 
13 ألــف فحــص لــكل 100 ألــف نســمة، كمــا وصــل معــدل اإلماتــة بيــن المصابيــن إلــى 1% مقارنــة بالمعــدل العالمــي 3.47% حتــى 
ــا المســبب لمتالزمــة الشــرق  ــخ 23 أغســطس 2020. وعلــى الرغــم مــن أن أصــل الفيــروس يعــود لنفــس عائلــة فيــروس كورون تاري
األوســط التنفســية )ميــرس( ومتالزمــة االلتهــاب التنفســي الحــاد )ســارس(، إال أن طــرق تطــور المــرض لكوفيــد-19 غيــر مفهومــة كليــً 

حتــى اآلن كمــا هــو واضــح فــي الخــط الزمنــي أدنــاه:

نظرة عامة على جائحة كوفيد-19 في المملكة 2.3

الشكل 5: لوحة بيانات توضح انتشار كوفيد-19 في المملكة

https://covid19.moh.gov.sa/
https://covid19-saudimoh.hub.arcgis.com/

تاريخ الصورة 2020/8/23

https://covid19.moh.gov.sa/
https://covid19-saudimoh.hub.arcgis.com/
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ووهان، الصين مجموعة من 
حاالت االلتهاب الرئوي غير 
معروفة السبب أدت إلى 
اكتشاف فيروس كورونا 

المستجد كوفيد-19

تسجيل أول حالة إيجابية 
لكوفيد-19

في الشرق األوسط ألربعة أفراد 
من أسرة قادمة من ووهان إلى 

اإلمارات

أعلنت المملكة العربية 
السعودية عن أول حالة 

كوفيد-19

أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أن انتشار فيروس كورونا 

المستجد كوفيد-19 حالة طارئة 
للصحة العامة ذات اهتمام 

دولي

أعلنت منظمة الصحة العالمية 
عن جائحة كورونا المستجد 

كوفيد-19

11 مارس 302020 يناير 312020 ديسمبر 2019 

2 مارس 292020 يناير 2020

الشكل 6: الخط الزمني لمراحل تطور المرض

الشكل 7: إجمالي الحاالت المصابة، الوفيات، وحاالت التعافي حتى تاريخ 23 أغسطس 2020  

ومنــذ اإلعــالن عــن أول حالــة لفيــروس كوفيــد-19 داخــل المملكــة فــي 2 مــارس 2020، ارتفعــت األعــداد للحــاالت المؤكــدة 
والمخالطــة فــي مختلــف المناطــق. وفــي تاريــخ الثالــث والعشــرين مــن شــهر أغســطس مــن نفــس الســنة، بلــغ العــدد 
اإلجمالــي للحــاالت المســجلة فــي المملكــة 307,479 حالــة كوفيــد-19 إيجابيــة، كمــا بلــغ إجمالــي الوفيــات 3,649 حالــة، 
وبالتــوازي ارتفعــت الفحــوص التشــخيصية واإلجــراءات الوقائيــة وتدابيــر التأهــب الحتــواء انتشــار المــرض، حيــث بلغــت 

حــاالت التعافــي 280,143 حالــة.
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الشكل 8: نسبة الحاالت المصابة حسب الفئة العمرية من شهر مارس حتى شهر أغسطس 2020  

%25 %30%20%15%10%5%0

نسبة كوفيد-19 الفئة العمرية لكوفيد-19 

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

≥ 60

≤ 9

ــة بفيــروس كوفيــد-19  ــة أكثــر عرضــة لإلصاب وقــد لوحــظ أن بعــض الفئــات العمري
فــي المملكــــــة، ويـــــوضح الشـــــكـــل أدنــــاه أن %48 مــــن الحــــاالت التـــي أصيبـــت 
بكوفيــد-19 مــن شــهر مــارس حتــى شــهر أغســطس 2020 ينتمــون إلــى الفئــة 

العمريــة مــن 20 - 39 ســنة.
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وضع المملكة في سياق دول
مجموعة العشرين 2.4

وحيــث أن المملكــة تتــرأس قمــة مجموعــة العشــرين للعام الحالــي 2020، إال أن العديد 
مــن تلــك الــدول ال تــزال تســجل أعــدادًا متفاوتــة مــن الحــاالت المؤكــدة والوفيــات 
لكوفيــد-19 .  ففــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر أغســطس 2020، كانــت المملكــة 
هــي األقــل فــي معــدل اإلماتــة بنســبة 1%. بينمــا احتلــت إيطاليــا وفرنســا المرتبــة 
األولــى بنســبة  14% . والجديــر بالذكــر أن نســبة اإلماتــة فــي الصيــن بلغــت 5 % كمــا 

يوضــح الشــكل أدنــاه:
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الشكل 9: معدل اإلماتة لحاالت كوفيد-19 في دول مجموعة العشرين حتى تاريخ 23 أغسطس 2020 

14

14

13

11

7

5

5

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

إيطاليا

فرنسا

المملكة المتحدة

المكسيك

كندا

الصين

االتحاد األوروبي

إندونيسيا

ألمانيا

الواليات المتحدة األمريكية

البرازيل

الهند

تركيا

اليابان

جمهورية كوريا

جنوب أفريقيا

أستراليا

األرجنتين

روسيا

المملكة العربية السعودية

0 5 1 0 1 5

دول مجموعة العشرين

معدل اإلماتـــــــة % 
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االستجــــــابة

3
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االستجابــــــة      

 الهيكل والتسلسل القيادي3.1

بــدأت اســتجابة المملكــة العربيــة الســعودية مبكــرًا علــى مرحلتيــن، األولــى حســب 
األمــر الســامي الكريــم فــي تاريــخ 1 / 6 / 1441 هـــ القاضــي بتشــكيل اللجنــة العليــا 
الخاصــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الالزمــة لمنــع انتشــار جائحــة 
كورونــا المســتجد كوفيــد-19 والتــي يرأســها وكيــل وزارة الصحــة للصحــة العامــة 
وتضــم 6 جهــات مشــاركة )الشــكل 10(، وبنــاء علــى تقييــم معطيــات الوضــع العالمي 
تــم تصعيــد االســتجابة إلــى مرحلــة أعلــى حســب األمــر الســامي الكريــم فــي تاريــخ 7  
/ 6 / 1441 هـــ  القاضــي بتشــكيل اللجنــة المعنيــة باتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحترازيــة 
ــر  ــا فــي المملكــة والتــي يرأســها معالــي وزي الالزمــة لمنــع تفشــي فيــروس كورون
ــة الجهــات المشــاركة كمــا هــو موضــح فــي )الشــكل 11(. ولمتابعــة  الصحــة وعضوي
وتنفيــذ القــرارات قامــت وزارة الصحــة بتطويــر هيــكل تنظيمــي خــاص لالســتجابة 

للجائحــة )الشــكل 12(. 
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 المرحلة األولى

الشكل 10: الجهات المشاركة في المرحلة األولى 
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 المرحلة الثانية

الشكل 11: الجهات المشاركة في المرحلة الثانية
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الهيكل التنظيمي للجان

اللجنة المعنية

اللجنة التنفيذية

الوحدة التنفيذيةاللجنة التحضيرية

البيانات 
والمعلومات    

التنسيق
اإلعالمي    

الخدمات 
اللوجستية    

مركز األزمات 
والكوارث 

الصحية الوطنية           
اإلمدادات 

الطبية        
مركز القيادة 

والتحكم

مركز األزمات والكوارث الصحية الوطنية )المناطق(

الشكل 12: الهيكل التنظيمي للجان

مركز القيادة والتحكم
)المناطق(
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يناير 22
تفعيل مركز

القيادة والتحكم

فبراير 27
• تعليق دخول المملكة 

   بالفيزا السياحية
• تعليق استخدام 

المواطنين السعوديين
 ومواطني مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي الهوية 
الوطنية للتنقل من وإلى 

المملكة

مارس 16
•  تعليق الحضور لمقرات العمل

    في كافة الجهات الحكومية
•  إغالق األسواق والمجمعات

    التجارية والمطاعم والمقاهي
•  منع التجمعات في األماكن

   العامة

أبريل 2
منع التجول في مكة

والمدينة على مدار الساعة

يناير27
تفعيل اللجنة العليا

فبراير 2  
تفعيل اللجنة المعنية 
باتخاذ جميع اإلجراءات 
االحترازية الالزمة لمنع 

تفشي فيروس كورونا في 
المملكة

فبراير 4   
تفعيل مبادرة اإلفصاح 
للقادمين من الصين
خالل 15 يوم الماضية

قبل الوصول

فبراير 6  
تعليق السفر إلى الصين

مايو 28  
• السماح بالتنقل بين المناطق 

والمدن في المملكة بالسيارة أثناء 
فترة عدم منع التجول

• السماح بفتح بعض األنشطة 
االقتصادية والتجارية

يناير 25
• تطبيق االحترازات الوقائية

   للرحالت القادمة من الصين
• إجالء جميع المواطنين

    السعوديين من الصين

مارس 4
تعليق العمرة

مارس 17
تعليق الصالة في المساجد

أبريل 6
منع التجول الكلي على مدار 

الساعة في الرياض وتبوك والدمام

مارس 8
تعليق الدراسة

مارس 21
• تعليق الطيران الداخلي 
والحافالت وسيارات األجرة 

والقطارات

أبريل 12
تمديد العمل بمنع التجول 

حتى إشعار آخر

مارس 12
تأجيل عقد القمة العربية

– األفريقية في الرياض

مارس 23
بدء حظر التجول من 7

مساء حتى 6 صباحا
لمدة 21 يوم

أبريل 16
البدء في عملية المسح 

الميداني النشط

مارس 13
تعليق كافة المناسبات

االجتماعية

مارس 26
• تقديم حظر التجول الجزئي

   من 3 عصرا حتى 6 صباحا
• منع الدخول والخروج من الرياض، 

   ومكة، والمدينة المنورة

أبريل 21
تعديل األوقات التي يسمح خاللها 

بالتجول خالل شهر رمضان المبارك 
من 9 صباحً حتى 5 عصرًا

مارس 15
تعليق كافة الرحالت

الجوية الدولية

مايو 31
• رفع تعليق الرحالت الجوية الداخلية

• السماح بإقامة صالة الجمعة 
والجماعة في مساجد المملكة

• رفع تعليق السفر بين المناطق 
بوسائل المواصالت المختلفة

مارس 30
عالج جميع المواطنين

 والمقيمين والغير نظاميين
 مجانًا بدون أي عواقب

يونيو 21
• العودة لألوضاع الطبيعية في 
جميع مناطق المملكة إلى ما 

قبل فترة إجراءات منع التجول 
مع االلتزام بالتعليمات الصحية 

والتباعد االجتماعي

أبريل 26
توقيع عقد مع الصين بقيمة 995 
مليون ريال إلجراء 9 ماليين فحص 

لفيروس كورونا كوفيد-19

يونيو 22
تقرر إقامة حج 1441 هجري بعدد 

محدود من المواطنين والمقيمين 
من داخل المملكة

القرارات واإلجراءات

أبــرز مــا قامــت بــه المملكــة لمحاربــة انتشــار الجائحــة ومــدى تأثيــر هــذه القــرارات علــى المنحنــى الوبائــي، بجانــب 
أبــرز المعالــم التــي حصلــت خــالل فتــرة االســتجابة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه:

3.2

للمزيد من القرارات واإلجراءات

181522

291623

3101724

4111825

5121926

6132027

7142128
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الشكل 13: القرارات واإلجراءات المتخذة للحد من انتشار كوفيد-19

قرار احترازيقرار استباقي

الحاالت اإليجابية اليومية 
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ســعت المملكــة منــذ بدايــة الجائحــة التخــاذ قراراتهــا بنــاًء علــى تقييــم مخاطــر انتشــار جائحــة كوفيــد-19 علــى 
المســتوى الدولــي والداخلــي، وبنــاًء علــى اإلحصائيــات العالميــة الموثوقــة واعتمــاد أداة وقايــة لتقييــم الســفر، 
أصــدرت المملكــة تحذيراتهــا مــن الســفر إلــى الــدول الموبــوءة فــي مراحــل مبكــرة مــن انتشــار الجائحــة ومــع 

ازديــاد النســب فــي العالــم قامــت بتعليــق كافــة الرحــالت الجويــة وجميــع المنافــذ األخــرى.

وبعــد اكتســاب الخبــرة مــن تجربــة انتشــار فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالمخاطــر المتعلقــة باألعــداد الكبيــرة مــن الحجــاج والمعتمرين والــزوار الذين تســتضيفهم المملكة 

ســنويً فقــد تــم اســتخدام أدوات لتقييــم المخاطــر مثــل:

أدوات )جــدة( و )ســالم كوفيــد( هــي أدوات قيــاس مخاطــر علميــة قــام المركــز العالمــي لطــب الحشــود بــوزارة 
الصحــة )مركــز متعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة( باســتحداثها حســب الطــرق العلميــة ثــم مراجعــة ودراســة 

تطبيقهــا عــدة مــرات.
ــة مــن داخــل المملكــة كمــا هــو  ــه فقــد تقــرر تعليــق العمــرة وتخصيــص الحــج لعــام 1441 هـــ لفئــات معين وعلي

ــي:   ــي الشــكل التال موضــح ف

للمخاطــر  االســتراتيجي  التقييــم  إلجــراء  جــدة«  »أداة 
الصحيــة المتعلقــة بالعمــرة والحــج بســبب هــذه الجائحــة، 
وبنــاًء علــى هــذا التقييــم تبيــن أن مخاطــر العمــرة )عالــي 
جــًدا( وتمــت التوصيــة ثــم صــدور القــرار بتعليــق العمــرة.

»أداة سالم كوفيد« لتقييم المخاطر الصحية
 لكوفيــد-19 فــي التجمعــات والفعاليــات، ونتــج عنهــا إلغــاء 

وتعليــق العديــد مــن الفعاليــات قبــل صــدور حظــر التجــول.

تقييم المخاطر 3.3
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كوفيد-19

الحج والعمرة 1441 هـالحج والعمرة سنويًا

تعليق العمرةأكثر من 180 دولة

الحج ألعداد محدودة من داخل المملكة20 مليون معتمر

نسب الحجاج2.5 مليون حاج

 %89

%10 %1

نسبة الحجاج 
السعوديين 30% من 
الممارسين الصحيين 

ورجال األمن المتعافين 
من فيروس كوفيد-19

نسبة الحجاج الغير 
السعوديين من 
المقيمين داخل 
المملكة %70

الشكل 14: نسب الحجاج والمعتمرين مع انتشار جائحة كوفيد-19 لسنة 1441هـ بالمقارنة مع النسب للسنوات السابقة  
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وبمــا أن تســطيح المنحنــى الوبائــي يعنــي تمديــد فتــرة انتشــار كوفيــد-19 إلعطــاء القــدرة الكافيــة للمنظومــة 
الصحيــة للتعامــل مــع الحــاالت وانعكــس هــذا جليــً علــى نســبة معــدل اإلماتــة المنخفــض فــي المملكــة، مــن المهــم 
ــة  ــة واالجتماعي ــار االقتصادي ــف اآلث ــطة لتخفي ــة لألنش ــودة التدريجي ــد الع ــر عن ــف المخاط ــراءات لتخفي ــن اإلج ــة م ــاد جمل إيج
واألمنيــة. وتشــمل العــودة التدريجيــة عــدة مراحــل مــن ضمنهــا مرحلــة االحتــواء، مرحلــة التعايــش المبكــر )بعــد تجــاوز قمــة 

ــاه المنحنــى الوبائــي(، ومرحلــة التعايــش كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدن

ت
اال

ح
 ال

دد
ع

الذروة

فترة ما بعد
الذروة

 فترة التعايش
المبكر

فترة االنتشارفترة التعايش

فترة االحتواء

الشكل 15: الخط الزمني للمنحنى الوبائي لكوفيد-19  

الخط الزمني
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ومن ضمن اإلجراءات االحترازية
في مرحلة االحتواء: 

تقليــل الخــروج مــن المنــزل لغيــر الضــرورة خاصــة 
 15( )65 ســنة وأكثــر( ولألطفــال  الســن  لكبــار 

ســنة وأقــل(

االلتــزام بالعــزل المنزلــي واإلبــالغ عــن أي شــخص 
لديــه أعــراض أو كان مخالًطــا لمصــاب خــالل 14 

يوًمــا الســابقة

تعليــق كافــة التجمعــات والتأكيــد علــى مبــدأ 
»كلنــا مســؤول«

عــدم الخــروج مــن المنــزل فــي حــال وجــود 
بالمــرض إصابــة  اشــتباه  أعــراض 

ومتابعــة  للمجتمــع  تثقيفيــة  مــواد  توفيــر 
االحترازيــة اإلجــراءات  تطبيــق 

الســكن  أماكــن  فــي  التجمعــات  منــع 
وتمكيــن  التجاريــة،  واألنشــطة  والعمــل 
اإلبــالغ عــن أي مخالفــات فــي تطبيــق اإلجــراءات 

االحترازيــة
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وفــي قصــة نجــاح للجهــود الكبيــرة وتكامــل الجهــات فــي تنظيــم الحــج 
إجــراءات  الظــروف االســتثنائية، شــملت  فــي ظــل هــذه  1441هـــ  لعــام 
تفصيليــة مقننــة الختيــار عــدد محــدود من الحجــاج من مختلف الجنســيات 
مــن داخــل المملكــة، واحتــوت علــى مراحــل متعــددة لتخفيــض ومنــع 
المخاطــر الصحيــة إلصابــة أي شــخص مــن الحجــاج أو العامليــن، بمــا فــي 
ذلــك المتابعــة الدقيقــة وإجــراء الفحوصــات قبــل وخــالل وبعــد فتــرة الحــج، 

وانتهــت بحــج آمــن صحيــً وخلــوه مــن أي حالــة إصابــة بكوفيــد -19.  
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الركائز

4
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   •   •   •

تتركــز الجهــود والمــوارد علــى دعــم أنشــطة اإلشــراف والمتابعــة لعمــل العديــد مــن القطاعــات 
واللجــان والمنصــات المشــاركة فــي رفــع مســتويات االســتعداد واالســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 

وتحقيــق التكامــل والتنســيق علــى المســتوى الوطنــي.

الركــــائز 
 التخطيط والتنسيق والمراقبة 

على المستوى الوطني 4.1

 أهم المهام المنجزة

تــم التنســيق مــع الجهــات المعنيــة وكافــة الجهــات الحكوميــة األخــرى والخاصــة تحــت قيــادة مركــز القيــادة والتحكــم ودعــم مركــز 
إدارة األزمــات والكــوارث الصحيــة الوطنيــة لتطبيــق مهــام وتدابيــر مراقبــة المنصــات المشــاركة فــي االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19، 
عبــر تفعيــل مراكــز القيــادة والتحكــم فــي المناطــق بقيــادة مــدراء الشــؤون الصحيــة فــي المناطــق، حيــث تتمحــور مهــام هــذه 
المراكــز حــول تحديــد ومتابعــة المهــام ومؤشــرات قيــاس األداء للمنصــات المشــاركة ومتابعــة وتحديــد االحتياجــات الالزمــة لتنفيــذ 

المطلــوب، ومراقبــة التــزام المؤسســات الصحيــة بالمعاييــر الموضوعــة، كاآلتــي: 

تحديد مهام المنصات المشاركة

•   التنسيق مع كافة الجهات بشكل سريع لتحقيق التكامل في اتخاذ وتنفيذ القرارات عبر اللجنة المعنية
•   تفعيل مراكز القيادة والتحكم ومختلف اللجان والمنصات في جميع المناطق 

•   االجتماع اليومي لجميع اللجان والمنصات، ومع بدء زيادة الحاالت تحولت االجتماعات لتقام افتراضيً
•   قيام مركز القيادة والتحكم بإصدار المهام المعنية لكل منصة ومتابعة أدائها من خالل المؤشرات اليومية

•   قيام المركز الوطني إلدارة األزمات والكوارث الصحية بإصدار التقارير والتنبيهات الدورية ومتابعة أداء      
      المستشفيات

4.1.1
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متابعة المنصات الصحية

•  تحديد المستشفيات المرجعية لكوفيد-19 ومتابعة جاهزيتها بشكل يومي
•  تحديد احتياجات المنشآت الصحية وتوفير التموين واإلمداد والدعم اللوجيستي

•  المتابعة المستمرة لنسب اإلشغال بالمستشفيات
•  متابعة التزام المنشآت الصحية بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة العدوى

•  التحقق من االلتزام بمعايير الحجر الصحي المؤسسي

اللوائح الصحيةاألمراض المعدية
الدولية والمنافذ

االستثمار الصحيالمستشفيات

حصن

اإلمداد والشئون
الهندسية

طب الحشودالموارد البشرية

مركز االتصال الموحد
937

مركز وقاية

مكافحة العدوى في 
المنشآت الصحية

المختبرات

مركز األزمات والكوارثالزائر السريالصحة اإللكترونيةالمحاجر
الصحية

االلتزامالتواصل واإلعالمالرعاية األولية
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مراقبة التزام المستشفيات والمحاجر 
الصحية

•  زيارات يومية للمستشفيات ومراكز الرعاية األولية وعيادات تطمن
•  قياس التزام المنشآت الصحية والمحاجر بمعايير مكافحة العدوى واإلجراءات الخاصة:

    - الفرز البصري ومسار الحاالت التنفسية
    - ارتداء أدوات الحماية الشخصية

    - تخفيف كثافة المرضى
    - إدخال البيانات في برنامج الرصد الوبائي اإللكتروني )حصن(

    - توفر الكمامات والمعقمات
    - عرض الملصقات التوعوية

•  مشاركة المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية )CBAHI( في تقييم المستشفيات الحكومية
     والخاصة باستخدام مختلف المعايير لمكافحة فيروس كوفيد-19  

النتائج ودروس النجاح 

•  أهمية توثيق الجهود ودروس النجاح للتطوير المستمر أثناء الجائحة وفي المستقبل

•  توفير تقارير دورية ومؤشرات يومية لمراقبة أداء المنصات واللجان لمهامها وتسهيل التواصل معها

•  اعتماد مفهوم مرونة المنظومة والقدرة السريعة على التغيير لمواكبة المتغيرات في الجائحة

•  فرض وتطبيق إجراءات الصحة العامة الوقائية

•  مساهمة الخبرات السابقة مع فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية في تطوير األسس
    واإلجراءات في التصدي لجائحة كوفيد-19 

•  سرعة الوصول للمعلومات واإلحصائيات الدقيقة المتعلقة بانتشار المرض ومكافحته بين مختلف المراكز
    القيادية واللجان المعنية )كعدد الحاالت اليومية واألسرة الشاغرة وغرف العزل والعناية المركزة وغيرها(

•  وجود بنية تحتية تقنية حديثة ساهمت في سالسة التحول الرقمي للعديد من اإلجراءات وعقد االجتماعات افتراضيً

•  استخدام أدوات علمية لتقييم المخاطر الصحية للتجمعات نتج عنها تعليق العمرة والعديد من الفعاليات، و إقامة
    الحج بأعداد محدودة من داخل المملكة   

•  تحديد الهيكلة اإلدارية الصحية في الجوائح وتحديد المسؤوليات والتنسيق المستمر بين كافة اللجان واإلدارات المعنية

•  تقديم الدعم الالزم لكافة أفراد المنظومة أثناء الجائحة بما في ذلك الدعم النفسي

•  توسيع نطاق المراقبة في تطبيق اإلجراءات الوقائية لتشمل المنشآت الصحية والعامة أثناء الجائحة

4.1.2
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لم يتحقق تحقق نوع المؤشر المؤشرات االستراتيجية للركيزة

إجراء وجود خطة وطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19

إجراء وجود آلية تنسيق لمختلف القطاعات الوطنية لالستعداد 
واالستجابة

هدف النصح أو اإللزام إلجراءات الصحة العامة ضد كوفيد-19

هدف إلغاء فعالية / حشود نتيجة تقييم مخاطر
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التواصل أثناء المخاطر وإشراك المجتمع 4.2

توصــي منظمــة الصحــة العالميــة بالتواصــل الفعــال ألنــه يســاعد علــى إدارة توقعــات األفــراد ومخاوفهــم، 
ممــا يزيــد مــن احتمــال اتباعهــم للتعليمــات الصــادرة مــن قبــل الجهــات المعنيــة أثنــاء الجائحــة. حيــث أن ضعف 

التواصــل يقلــل مــن مســتوى الثقــة؛ ممــا قــد يزيــد مــن احتماليــة حــدوث آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة ســلبية. 
وعــادة مــا تختلــف تصــورات فئــات المجتمــع عــن تصــورات الخبــراء والجهــات المتخصصــة. ومــن شــأن الجهــود 
الفعالــة فــي اإلبــالغ عــن المخاطــر وإشــراك المجتمــع المســاعدة فــي ســد تلــك الفجــوات عــن طريــق تحديــد مــا 
يعرفــه النــاس، ومــا يجــب أن يعرفــوه ويفعلــوه للســيطرة علــى انتشــار الفيــروس. ويســاعد التفاعــل علــى 
تحويــل وتقديــم المعلومــات المعقــدة بطريقــة مفهومــة وموثــوق بهــا، وســهلة الوصــول وفــي متنــاول 
الجميــع، ووجــود مصــدر رســمي غنــي بالمعلومــات المفيــدة ويمنــع انتشــار الشــائعات واألخبــار المغلوطــة.
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أهم المهام المنجزة

تــم إنجــاز مهــام اســتراتيجية وفعالــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة للتواصــل مــع المجتمــع وإشــراكه بقيــادة وزارة الصحــة، والتــي 
تتمحــور حــول طــرق التواصــل التقليديــة عبــر أجهــزة التلفــاز والراديــو واســتخدام الرســائل النصيــة وصــوالً إلــى التكنولوجيــا والصحــة 
الرقميــة، عــن طريــق االســتخدام األمثــل لوســائل اإلعــالم بنشــر أبــرز المســتجدات عــن الجائحــة وتطويــر حمــالت إعالنيــة هدفهــا نشــر 

التوعيــة بيــن المجتمــع مثــل رســائل الواتســاب واســتخدام تطبيقــات إلكترونيــة مختلفــة مثــل تطبيقــي )تطمــن( و)موعــد(. 

وسائل اإلعالم

•   المؤتمر الصحفي اليومي المشترك لتسليط الضوء على أبرز المستجدات
•   إنتاج وزارة الصحة ووزارة اإلعالم والتواصل الحكومي العديد من المواد اإلعالمية التوعوية العالية المستوى

الحمالت اإلعالنية والتسويق

•  تكثيف وزارة الصحة الجهود التوعوية، للتعامل مع كوفيد-19، عبر شاشات التلفاز والراديو ورسائل الهاتف  
    النصية، وذلك بنشر اإلرشادات الصحية الوقائية أو توجيه حلول للمستفيدين من خدماتها عبر حساباتهم 

    في مواقع التواصل االجتماعي. كما تم نشر رسائل الوزراء ورموز المجتمع في فيديوهات مسجلة التباع 
    اإلجراءات االحترازية ضد كوفيد-19

•  إنشاء حمالت التوعية النوعية والغير تقليدية لتحّث المواطنين على مالزمة منازلهم حفاًظا على 
    سالمتهم، وذلك كإجراء احترازي ضد كوفيد-19

4.2.1
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التمكين المجتمعي

•   إنشاء آليات لرصد ردود الفعل المجتمعية بشكل منهجي من خالل: متابعة وسائل التواصل االجتماعي،
      استبيان السلوكيات والممارسات، الحوارات واالستشارات المباشرة

•   إنشاء مشاركة مجتمعية واسعة النطاق من أجل نهج التغيير االجتماعي والسلوكي لضمان الوقاية 
     الصحية وممارسات النظافة الصحية الفردية والمجتمعية بما يتماشى مع توصيات احتواء الصحة     

     العامة الوطنية

التكنولوجيا والصحة الرقمية

•   تفعيل موقع وزارة الصحة للوقاية من كوفيد-19 والذي يحتوي على العديد من المنتجات التوعوية   
 https://www.covid19awareness.sa باللغة العربية، والعديد من اللغات الشائعة بين المقيمين في المملكة     

•   تطوير الخط الساخن 937 لدعم المجتمع باالستجابة على االستفسارات وإعطاء التوجيهات الالزمة
     وتقديم االستشارات الطبية والنفسية ليشمل كل ما يتعلق بفيروس كوفيد-19 على مدار الساعة

•   إطالق قنوات إضافية للوصول للمجتمع باإلضافة إلى القنوات القائمة عبر إطالق خدمة الصحة 937 على
     »الواتساب« باستخدام الرد التفاعلي Chatbot عبر الرقم 920005937 لتقديم النصائح والمعلومات

     التوعوية عن فيروس كوفيد-19، وكذلك خدمة تطبيق »إشارة« للوصول إلى فئة الصم والبكم
     وتقديم الخدمات والمعلومات.

•   توفير الدعم التقني لكافة البرامج والموظفين في وزارة الصحة ذات العالقة بكوفيد-19
•   تلخيص المواد العلمية باللغات الشائعة بين المقيمين لنشر الرسائل في الوقت المناسب واعتماد  

     قنوات االتصال ذات الصلة.
•   تطوير تطبيقات )تطمن، موعد( لتقييم الحاالت المشتبهة ومتابعة الحاالت المؤكدة.

•  تفعيل دور العيادات االفتراضية والطب االتصالي واالستشارات الطبية عن بعد ومنصة طب األشعة
     االتصالي والروبوتات الطبية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

https://www.covid19awareness.sa
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•  ضبــط وتنظيــم الرصــد والتفاعــل مــع وســائل التواصــل االجتماعــي بحيــث تقــوم بــدور إيجابــي وفاعل فــي التوعيــة والوقاية، 
والــرد على نشــر األخبــار والمعلومــات المضللة

•  عدد االتصاالت الواردة إلى مركز 937 أكثر من 10 مليون اتصال شاملة لالستفسارات عن كوفيد-19

•  تقديم أكثر من 5 مليون استشارة عن طريق مركز الطب االتصالي

ــارة، ويحتــوي علــى 600+ منتــج توعــوي  ــة مــن كوفيــد-19 أكثــر مــن 15 مليــون زي •  عــدد زوار موقــع وزارة الصحــة للوقاي
http://covid19awareness.sa بأكثــر مــن 11 لغــة

•  عدد المستفيدين من برنامج تطمن أكثر من 1,443,818 مستفيد

•  مســاهمة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي رفــع درجــة الوعــي عــن كوفيــد-19 بمــا يزيــد عــن 400 ألــف نشــاط توعــوي 
شــهريَا

ــة  ــص الجائح ــا يخ ــوق فيم ــات الموث ــدر المعلوم ــي مص ــوزارة ه ــأن ال ــد ب ــو تأكي ــي ه ــي اليوم ــر الصحف ــم المؤتم •  تنظي
وكانــت نافــذة مهمــة للمجتمــع علــى الوضــع وتأكيــد مــدى التنســيق بيــن القطاعــات المختلفــة ونجحــت باللغــة الســهلة 

مــن الوصــول لكافــة األطيــاف وقطــع الطريــق علــى أي إشــاعات

•  تطوير خدمة االستشارات الطبية الهاتفية عن طريق زيادة التخصصات لدعم احتياج المستفيدين أثناء الجائحة

•  مســاهمة اإلعــالم فــي رفــع معنويــات العامــة مــن خــالل الرســائل اإليجابيــة التــي كان يبثهــا باســتمرار رغــم انتشــار 
الفيــروس الــذي شــهدته المملكــة

ــاع بروتوكــول إعالمــي كمرجــع لضمــان مالءمــة وتماشــي المشــاركات العامــة والحمــالت المســتقبلية مــع عــادات  •  اتب
ــة المملكــة وثقاف

•  تطبيق أفضل اإلرشادات العلمية في التواصل

•  ترجمة المواد العلمية التوعوية ألكثر اللغات األجنبية انتشاًرا في مرحلة مبكرة من االستجابة

•  متابعة الوصول لكافة أطياف المجتمع وتخطيط استهداف الوصول للفئات األصعب

•  تطوير أنظمة مراكز االتصال لتالئم الضغط الهائل من المتصلين وتعزيزها بالتقنيات الالزمة

•  تكثيف الدورات التدريبية ومواكبة العاملين في مراكز االتصال لتطورات الجائحة بشكل مستمر

•  إرســال أكثــر مــن 6.6 مليــار رســالة نصيــة توعويــة عــن كوفيــد-19 اشــتملت علــى نصائــح وإرشــادات للتعامل مــع الفيروس 
ومنع انتشــاره

•  تنظيــم المؤتمــر الصحفــي اليومــي فــي موعــد ثابــت بواســطة المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة، باإلضافة إلى مشــاركة 
المتحدثيــن الرســميين مــن مختلــف الجهــات ذات العالقة

•  يقدم الخدمة في مركز 937 أكثر من 2,000 موظف )أطباء وأخصائي خدمة عمالء( على مدار الساعة

•  أكثر من 150 مليون مشاهدة للفيديوهات التوعوية، واستفاد أكثر من 9 مليون شخص من التوعية الميدانية

•   أكثــر مــن 4 مليــون متابــع علــى حســاب وزارة الصحــة فــي تويتــر SaudiMOH937@ وأكثــر التغريــدات المتداولــة كانــت 
حــول كوفيــد-19 والوقايــة منــه

النتائج ودروس النجاح 4.2.2

http://covid19awareness.sa
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الرأي العام

شــكر الكثيــر مــن موظفــي القطــاع الصحــي القيــادات لتوقيــع عقــد مــع الصيــن بقيمــة 995 مليــون 
ريــال ســعودي لتوفيــر فحــص تشــخيص كوفيــد-19 لتســعة مالييــن شــخص فــي المملكــة، شــاملة 
جميــع األجهــزة والمســتلزمات، و 500 مــن األخصائييــن والفنييــن لتدريــب الكــوادر الســعودية علــى 
إجــراء الفحوصــات اليوميــة، وأظهــرت تحاليــل النبــرة عــن اآلراء اإليجابيــة للمجتمــع حول جهــود وزارة 
ــادة دراســات ســريرية حــول طــرق مبتكــرة لعــالج كوفيــد-19 بالمشــاركة مــع منظمــة  الصحــة لقي

الصحــة العالميــة

•  القت اإلجراءات المتخذة في التواصل أثناء المخاطر وإشراك المجتمع نبرة إيجابية من المجتمع، فاستشعر مرتادو مواقع
    التواصل االجتماعي أهمية إظهار التكاتف وتسيير الحمالت للحد من انتشار كوفيد-19 ومع تواصل ارتفاع حاالت اإلصابات،

    ارتفعت استجابة المجتمع للتدابير الوقائية االحترازية، وأطلق سعوديون وسم )#الحجر_المنزلي_واجب_وطني( على تويتر
    كدور مجتمعي في التصدي للجائحة

•  حصــدت صــور توثــق أعمــال غرفــة العمليــات المشــتركة بمختلــف مناطــق المملكــة خــالل ســاعات منــع التجــول العديــد مــن اآلراء          
والتعليقــات اإليجابيــة، كمــا غــّرد العديــد مــن المواطنيــن عــن جهــود وزارة الصحــة لتحديــد المستشــفيات المرجعيــة فــي كل منطقــة 
الســتقبال حــاالت كوفيــد-19 وعــن الــكادر الطبــي لالســتمرار بمعالجــة الحــاالت الطبيــة األخــرى بقمــة االحترافيــة والجــودة رغــم الجائحة

•  ذكر بعض المغردين جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس عبر المنافذ كما بينت التحاليل نبرة تفاعل إيجابية للرأي
    العام حول تعليق الرحالت الدولية والداخلية

•  أشاد العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين بتفعيل مواقع ثابتة داخل مراكز الرعاية الصحية األولية لسحب عينات
    كوفيد-19 للحاالت المشتبهة ومخالطي الحاالت المؤكدة

•  ردود الفعل إيجابية بالمجمل على جهود المملكة بإعادة المواطنين من الخارج وأكد بعض المغردين ثقتهم أن المملكة
    تتخذ اإلجراء الالزم في الحجر اإلجباري للعائدين لمكافحة العدوى

•  أبانت تحاليل النبرة آراء إيجابية حول إصدار األدلة اإلرشادية لكافة شرائح المجتمع في األماكن العامة وحول جهود وزارة
    الصحة في تنفيذ حملة توعية العمالة في المنطقة الصناعية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 باعتبار العمالة جزءًا

    من المجتمع وشريكة في بناء المملكة

•  أشادت بعض الصحف المحلية عن انتقال وزارة الصحة السعودية في إطار حربها ضد كوفيد-19 إلى خطوة مهمة هي بدء
    مرحلة المسح النشط التي تعني ببساطة شديدة االنتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل وقد قوبلت بارتياح

    وتقدير عال في أوساط المواطنين والمقيمين وحتى المخالفين ألنظمة اإلقامة

•  أظهر المواطنون تقدير لجهود وزارة الصحة في مواجهة كوفيد-19 وحماية المجتمع السعودي من حيث تطبيق الفحص
    الطبي للجائحة لكافة المقيمين في المملكة، كما غّرد العديد من المغردين عن تطبيق خدمة المسار السريع لفحص

   كوفيد-19 المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي حيث يستغرق الفحص 45 ثانية
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إجراء
 وجود خطة وطنية للتواصل أثناء المخاطر وإشراك المجتمع

خالل جائحة كوفيد-19

إجراء  وجود آلية تنسيق مفعلة لمختلف القطاعات الوطنية
لالستعداد واالستجابة

هدف
وجود آلية لمعرفة ردود فعل وتوجهات المجتمع

تجاه كوفيد-19

•  عّبــر عــدد كبيــر مــن المغرديــن عــن امتنانهــم بمبــادرة جمعــت بيــن وزارة الصحــة ووزارة الســياحة التــي قدمــت أكثــر مــن 11 ألــف 
غرفــة فندقيــة الســتضافة المواطنيــن العائديــن مــن الخــارج لغايــات الحجــر أو العــالج مــع بدايــة الجائحــة

ــات الســتمرار عمليــات الشــحن واإلمــداد ووصــول  ــد مــن أفــراد المجتمــع الســعودي الجهــات المعنيــة بتوفيــر ضمان ــب العدي •  طال
ــة ــع والمنتجــات الضروري البضائ

•  تفاعل المجتمع بالتطوع إلى الوقف الصحي

•  القت جهود وزارة الصحة لتعزيز جدولة ومتابعة التطعيمات الالزمة لألطفال تفاعل إيجابي مع الرأي العام

•  صــرح اإلعــالم الدولــي عــن إعجابــه بتأهــب المملكــة لمكافحــة كوفيــد-19 وأثنــى بتجهيزهــا 25 مستشــفى مرجعــي لمعالجــة 
حــاالت كوفيــد-19 
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الترصد الوبائي وفرق االستجابة السريعة 4.3

إن الكشــف المبكــر والتقصــي الشــامل ضــروري لحصــر الحــاالت المصابــة والمخالطــة القادمــة مــن الخــارج أو 
المنتقلــة عــن طريــق االنتشــار المحلــي وذلــك للحــد مــن انتشــار المــرض والســيطرة عليــه. وتتوســع أهــداف 
الكشــف المبكــر والتقصــي لتشــمل مراقبــة االنتشــار الجغرافــي للفيــروس، وكثافــة انتقالــه، وتوصيــف 

ســماته الفيروســية.

تــم التنســيق مــع اإلدارات المعنيــة للصحــة الوقائيــة لتنفيــذ وتطبيــق مهــام وتدابيــر الترصــد الوبائــي، وانطــالق فــرق االســتجابة 
الســريعة وتتمحــور حــول المســح الموســع والتقصــي عــن طريــق اســتخدام تطبيقــات تتبــع إلكترونيــة، باإلضافــة إلــى تشــكيل فــرق 

ــي: الصحــة الوقائيــة التــي تقــوم بتقييــم ومتابعــة الحــاالت المؤكــدة كاالت

أهم المهام المنجزة  4.3.1
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المسح النشط والتقصي

الصحة الوقائية

• استخدام برنامج الرصد الوبائي اإللكتروني )حصن( لرصد وتتبع حاالت االشتباه ونتائجها المخبرية 
    لتمكين المختصين من مراقبة الوضع الوبائي وأخذ القرارات الالزمة لالستجابة لجائحة كوفيد-19 في

    المملكة 
• العمل بإجراءات احترازية واستباقية على عدة مراحل للتقصي النشط للحاالت في المجتمع واكتشاف 
    بؤر االنتشار والتركيز على أماكن السكن المزدحمة في مختلف المناطق مما أدى إلى الكشف عن 

    العديد من الحاالت اإليجابية والمخالطة واتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة لمنع انتشار الحاالت
• تفعيل برنامج )تقصي( اإللكتروني لمتابعة الحاالت المشتبهة والمؤكدة بشكل يومي في المحاجر

    والعزل المنزلي
• تفعيل برنامج )تباعد( الذي يقوم بتنبيه أي شخص قام بمخالطة حالة ثبت إصابتها الحقً

•  تشكيل فرق متخصصة من الصحة العامة تقوم بتقييم ومتابعة الحاالت المؤكدة والمخالطة في 
    مختلف المناطق وتحديد أسباب العدوى وارتباط الحاالت ببعضها ورصد النتائج المخبرية بشكل يومي 

    والتبليغ عنها للجهات المعنية محليً وخارجيً )منظمة الصحة العالمية(
•  إجراء التحديثات الدورية فيما يخص التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وإعداد ومراجعة المحتوى 

    التوعوي لكوفيد-19 وتحديثه بناء على التقارير المحلية والبراهين العلمية
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النتائج ودروس النجاح 

• المرحلة األولى من الفحص الوطني الموسع، الفترة: 16 أبريل – 5 مايو 2020، مواقع الفحص: 807 منطقة لسكن
   العمالة والعشوائيات 

• اإلعالن عن أول إصابة بفيروس كوفيد-19 داخل المملكة في 2 مارس 2020 وبلغ مجموع الحاالت المؤكدة حتى تاريخ 23
   أغسطس 307,479 حالة مؤكدة، وحاالت التعافي 280,143 حالة تعافي، وعدد الوفيات 3,649 وفاة

• اختبار النظام الحالي والتخطيط من خالل الخبرة الفعلية وتمارين المحاكاة، وتوثيق النتائج إلبالغ االستعدادات المستقبلية
   وأنشطة االستجابة

• المرحلة الثانية من الفحص الموسع، الفترة: 3 مايو – 19 مايو 2020، مواقع الفحص: المراكز الصحية المحددة
   الفئة المستهدفة: الفئات منخفضة المخاطر عن طريق تطبيق موعد

• وجود قاعدة بيانات إلكترونية للمرضى ونتائج العينات وتقصي الحاالت المخالطة لتسهيل إدخال البيانات في مختلف
   المنشآت الصحية واستخراج المعلومات المطلوبة بكل سهولة

• عرض مؤشرات الوفيات والتعافي وعدد المصابين في المنشآت الصحية لكل منطقة في مراحل مبكرة من الجائحة ألخذ
    القرارات السليمة في الوقت المناسب وتطمين المهتمين والعامة

• المرحلة الثالثة من الفحص الموسع، »مراكز تأكد« الفترة: 29 مايو – حتى اآلن، مواقع الفحص: الفحص السريع داخل  
   المركبات، متوسط االنتظار فيها 15-30 دقيقة، الفئة المستهدفة: من ليس لديهم أعراض كوفيد-19

• تقديم خدمة الفحص الموسع، بمراحله الثالث من خالل برنامج تقصي بعدد 1,847,573 فحص حتى منتصف أغسطس
   2020، كما حصلت خدمات الفحص الموسع على نسبة رضى وصلت إلى 92%، كما يتم مواجهة وتقييم بالغات

   المستفيدين عبر مراكز اتصال الوزارة 937 والعمل على حلها بصورة مستمرة

• تخصيص 239 موقع بمختلف المناطق والمحافظات لتوفير الرعاية الصحية والفحص لحاالت اشتباه اإلصابة بكوفيد-19 
   والتي عرفت »بمراكز تطمن« )134 بالمراكز الصحية و 104 بالمستشفيات( والتي استقبلت 364 ألف مراجع حتى 

   منتصف يوليو 2020 الفئة المستهدفة: من لديهم أعراض كوفيد-19

4.3.2
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هدف أرقام حاالت كوفيد-19 المؤكدة الجديدة )العمر والجنس( 
يوميً

هدف أرقام وفيات كوفيد-19 المؤكدة الجديدة )العمر والجنس( 
يوميً

هدف أرقام حاالت كوفيد-19 المؤكدة الجديدة المنومة )العمر 
والجنس( يوميً

هدف معدل إماتة حاالت كوفيد-19

هدف أرقام حاالت كوفيد-19 المؤكدة الجديدة من العاملين 
بالمنشآت الصحية )العمر والجنس( يوميً

هدف البدء بمشروع المسح الوبائي الوطني باستخدام الفحص 
المصلي لألجسام المناعية

هدف وجود مسؤول عن تدريب وتطبيق تتبع المخالطين

هدف وجود برنامج ترصد وبائي وطني لرصد األعراض التنفسية
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المنافذ والسفر الدولي والتنقل   4.4

التنســيق مــع مراكــز المراقبــة الصحيــة والجهــات العاملــة فــي المنافــذ لتنفيــذ وتطبيــق مهــام وتدابيــر الحــد مــن انتشــار كوفيــد-19 
عبــر المنافــذ مــع بدايــة الجائحــة، وتتمحــور حــول التواصــل مــع المســافرين وتطبيــق وتحديــث الخطــط واإلجــراءات باإلضافــة لتدريــب 

وتوعيــة الموظفيــن علــى اإلجــراءات الســليمة للتعامــل مــع الــركاب وتحســين اســتعدادات المنافــذ كالتالــي:

التواصل مع المسافرين

ــو توعــوي عــن الجائحــة علــى شاشــات الرحــالت  •   توعيــة المســافرين حــول كوفيــد-19 مــن خــالل عــرض فيدي
ــد وصولهــم ــة للمســافرين عن ــع مطبوعــات وعــرض لوحــات توعوي ــى المملكــة وتوزي ــة القادمــة إل الدولي

تتركــز الجهــود والمــوارد علــى دعــم أنشــطة المراقبــة فــي المنافــذ البريــة والبحريــة والجوية للحد من انتشــار 
كوفيــد-19. ومــن ذلــك فحــص المســافرين وتكثيــف الترصــد الوبائــي وتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة ووضــع آليــة 

إلفصــاح المســافرين عــن تواجدهــم فــي الــدول الموبــوءة ونقلهــم للمرافــق الصحيــة حســب الحاجة.

أهم المهام المنجزة  4.4.1
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استعدادات المنافذ

•  إصدار األدلة اإلرشادية لجائحة كوفيد-19 وتدريب العاملين بالمنافذ على تطبيق اإلجراءات
•  مراجعة وتحديث خطط الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية العتمادها وتنفيذ فرضيات للتأكد من 

     الجاهزية واكتشاف الثغرات وتعديلها
•  تعزيز القدرات األساسية في مراكز المراقبة الصحية وفق متطلبات تطبيق اللوائح الصحية الدولية والتي

    تضمن العمل على دعم المراكز بالقوى العاملة المدربة واألدوات الالزمة )الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس
    الحرارة اإللكترونية( لفحص المسافرين والتعامل مع حاالت االشتباه

•  تنفيذ برامج تدريبية لجميع العاملين في المنافذ على إجراءات مكافحة العدوى واستخدام وسائل الحماية
الشخصية     

  

تطبيق وتحديث وتقييم
الخطط واإلجراءات

•  رصد وتقييم فعالية تدابير االستعداد واالستجابة بانتظام عند المنافذ، وتعديل خطط االستعداد واالستجابة
     حسب الحاجة من خالل مقارنة أعداد المسافرين المفحوصين مع قوائم القادمين من دول موبوءة

•  مراجعة الوضع الوبائي في دول العالم وإعطاء تقارير دورية لمراحل اإلنذار للسفر
•  إنشاء نظام لتصعيد االستجابة للسفر الدولي

•  وضع آلية تلزم المسافرين القادمين من دول موبوءة باإلفصاح عن أماكن تواجدهم وتحديث آلية تطبيقها
•  توسيع نطاق فحص المسافرين ليشمل جميع القادمين وذلك عبر الكاميرات الحرارية في المطارات

    الدولية  وأجهزة قياس الحرارة اإللكترونية في جميع المنافذ األخرى 
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إجراء قيام المنافذ باإلبالغ عن االشتباه بحاالت كوفيد-19 على األقل 
مرة واحدة )خالل األسبوع الماضي(

إجراء وجود خطط طوارئ الصحة العامة في المنافذ

النتائج ودروس النجاح  

تفعيل خطط االستجابة في 14 مطار و9 منافذ برية و4 موانئ للتعامل مع المسافرين ووسائل النقل والطواقم 
العاملة عليها

ــر الحــراري فــي  ــذ علــى اإلجــراءات المناســبة إلدارة المرضــى المســافرين وتركيــب أجهــزة التصوي ــب موظفــي المناف تدري
جميــع المطــارات الكبــرى عبــر المملكــة والتــي ســاهمت فــي حصــر الحــاالت المشــتبه بهــا وإجــراء مــا يلــزم مــن العــزل 

مباشــرة وعمــل الفحــص الطبــي

التعــاون والتواصــل الفعــال بيــن الجهــات الصحيــة المعنيــة )مثــل: مراكــز المراقبــة الصحيــة بالمنافــذ، إدارة مكافحــة 
ــراءات ــط واإلج ــق الخط ــد تطبي ــواؤم عن ــة والت ــن الفعالي ــا يضم ــة بم ــر الصحي ــات غي ــك الجه ــة( وكذل ــز وقاي ــدوى، مرك الع

وجــود آليــة للتقييــم الذاتــي يقــوم خاللهــا كل مركــز مراقبــة صحيــة بوضــع التقييم وفــق معاييــر منظمة الصحــة العالمية 
وتجمــع بصفــة  ربــع ســنوية، مــع زيــادة القــدرات والكفــاءات للعامليــن فــي المنافــذ فــي المناطــق الصحيــة المختلفــة بمــا 

يعــزز االكتفــاء الذاتــي ويقلــل المركزيــة واالعتماديــة

فــرض إجــراءات احترازيــة فــي مختلــف المنافــذ، ســاهمت فــي الحــد مــن انتشــار الجائحــة والتخفيــف مــن الحــاالت وضغطهــا 
علــى المنظومــة الصحيــة

تؤدي نماذج اإلفصاح دوًرا هاًما في تقصي الحاالت المشتبهة والمخالطين لها قبل إغالق المنافذ الدولية 

ــر وتطبيــق خطــط طــوارئ الصحــة العامــة فــي جميــع المنافــذ وخصوًصــا تلــك التــي تشــارك فــي اســتقبال  أهميــة تطوي
ــب عليهــا بشــكل مســبق قبــل تطبيقهــا مــع الحــرص علــى التنســيق بيــن كل  ــن واختبارهــا والتدري الحجــاج والمعتمري

ــة، وتحديثهــا بشــكل مســتمر الجهــات ذات العالق

ابتداًء من 20 يناير 2020، بلغ عدد المسافرين المفصحين عن تواجدهم في دول موبوءة 13,368 مسافر

اعتبارًا من 1 مارس إلى نهاية مايو 2020، بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين تم فحصهم 1,122,543 مسافر، وذلك عبر 
55 كاميرا حرارية تم توفيرها في المطارات الدولية وأجهزة القياس اإللكترونية في جميع المنافذ األخرى

4.4.2
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المختبرات 4.5

كخطــوات اســتباقية لزيــادة عــدد الحــاالت وإجــراءات المســح الموســع قامــت المملكــة العربيــة الســعودية برفــع 
جاهزيــة المختبــرات وزيــادة قدرتهــا االســتيعابية إلدارة وتحليــل عينــات كوفيــد-19 منــذ بدايــة الجائحــة.

أهم المهام المنجزة 

قامــت وزارة الصحــة بالتعــاون عبــر مختبــر المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا والمختبــرات اإلقليميــة فــي المناطــق 
ومختلــف المختبــرات المرجعيــة فــي القطاعــات الصحيــة  لرفــع جاهزيــة المختبــرات وزيــادة قدرتهــا االســتيعابية إلدارة وتحليــل عينــات 
كوفيــد-19، وتتمحــور حــول إطــالق برنامــج اعتمــاد المختبــرات لفحــص  كوفيــد-19 ووضــع معاييــر العتمــاد المختبــرات التــي يمكن أن 
تقــوم بالفحــص األولــي واعتمــاد النتائــج اإليجابيــة لتلــك المختبــرات، وكذلــك توحيــد وربــط نتائــج العينــات فــي منصــة مركزيــة ســعيً 

لتعزيــز مختلــف الجهــود الوطنيــة الراميــة لمواجهــة خطــر انتشــار فيــروس كوفيــد-19 كاآلتــي:

مختبر المركز الوطني للوقاية 
من األمراض ومكافحتها

•  رفع الطاقة االستيعابية لمختبر المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها باإلضافة إلى عدد
    من المختبرات اإلقليمية الستقبال وتحليل العدد المتزايد من عينات كوفيد-19 مع ضمان دقة ومصداقية

    التحاليل
•  افتتاح المختبر الصيني لدعم الجهود ضد جائحة كوفيد-19

•  كشف التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 لتسهيل معرفة أنماط انتقال الفيروس وتطوير اللقاحات
    واألدوية المضادة

4.5.1
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ربط نتائج العينات في منصة مركزية

تطبيق الخطط واإلجراءات

استمرار فحص عينات الفيروسات األخرى

•  ربط نتائج العينات ببرنامج )حصن( الذي يحتوي على البيانات الوبائية الرئيسية مع استمرارية تقييم
    جودة البيانات المدخلة لالستفادة منها بشكل واسع

•  تطبيق دليل سياسات العمل الموحد لجميع المختبرات الفاحصة واعتماد إجراءات تشغيلية موحدة
    لجمع العينات ونقلها من المنشآت الصحية وحتى وصولها للمختبرات ومراقبة كل خطوة منها

    للتأكد من سالمة عملية النقل بأسرع مدة

•   استكمال فحص عينات الفيروسات األخرى مثل فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
     التنفسية وإنفلونزا H1N1 وغيرها لمنع انتشار األوبئة األخرى بالتزامن مع جائحة كوفيد-19
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التقديــر األمثــل لعــدد العينــات المطلوبــة فــي الجوائــح، وتحديــث خطــط وآليــة عمــل المخــزون الوطنــي االســتراتيجي 
لالســتعداد مثــل توفيــر مخــزون مــن اللقاحــات، العالجــات، والفحوصــات المخبريــة

رفع القدرة االستيعابية للمختبرات إلدارة وتحليل العينات في جميع القطاعات في مراحل مبكرة من الجائحة

ــار  ــن انتش ــد م ــة للح ــة والخاص ــة الحكومي ــق الصحي ــي المراف ــص PCR  ف ــري لفح ــص المخب ــاد الفح ــج اعتم ــالق برنام إط
الفيــروس عبــر تطبيــق اشــتراطات ومتطلبــات المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا

منذ بداية الجائحة وحتى 23 أغسطس 2020 تم عمل أكثر من 4,674,950 فحص مخبري في 50 مختبر داخل المملكة 
شاملة لجميع القطاعات الصحية

الطاقة االستيعابية للمختبرات تقدر بأكثر من 80 ألف فحص كوفيد في اليوم الواحد

نســبة الفحوصــات اإليجابيــة مــن مجمــوع الفحوصــات فــي المملكــة  7% حيــث أن المســتهدف »5%« مــن قبــل منظمــة 
الصحــة العالميــة

وقعــت المملكــة عقــًدا مــع الصيــن لتوفيــر 9 مالييــن فحــص تشــخيصي لكوفيــد-19 شــاملة لجميــع األجهــزة واألخصائييــن 
ــر  ــرة موزعــة علــى مناطــق المملكــة منهــا مختب ــة كبي ــرات إقليمي ــن المختصيــن مــن الصيــن وإنشــاء 6 مختب والفنيي

متنقــل بقــدرة 10,000 فحــص يوميــً

مشروع المسح الوبائي الوطني باستخدام الفحص المصلي لألجسام المناعية تم على عدة مستويات منها:
 • المسح الموجه االستراتيجي للعاملين في الشركات الكبرى ودور اإلقامة والعاملين في القطاع الصحي

 • المسح للمناطق التي يزيد فيها نسبة الحاالت
 • مسوحات قياس االنتشار المجتمعي من بنوك الدم

 • مسح الحاالت المخالطة ومستفيدي الخدمات الصحية
 • المسح الوطني المجتمعي 

مجموع الفحوصات: 43,520 فحص

النتائج ودروس النجاح  4.5.2
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لم يتحقق تحقق نوع المؤشر المؤشرات االستراتيجية للركيزة

هدف القدرة على إجراء فحص كوفيد-19 في مختبر معتمد خالل 
72 ساعة

هدف  NAAT 19-إحصائيات يومية للفحوص المخبرية كوفيد
)حسب العمر والجنس(
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4.6.1

الوقاية ومكافحة العدوى 4.6

ممــا ال شــك فيــه أن وجــود أدلــة إرشــادية ووقائيــة فــي المجتمعــات أو المرافــق الصحيــة ســبب رئيســي فــي 
التصــدي لمعــدل انتشــار فيــروس كوفيــد-19. فقــد تــم تكليــف لجــان وفــرق عمــل مــن الخبــراء والمختصيــن 
فــي وزارة الصحــة والمركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا إلعــداد البروتوكــوالت االحترازيــة 
المتعلقــة باســتعداد المرافــق الصحيــة والترصــد الوبائــي باإلضافــة إلــى البروتوكــوالت العالجيــة حســب أفضــل 
الممارســات المبنيــة علــى التجــارب الســريرية وبنــاًء علــى خبــرات تراكميــة فــي مواجهات ســابقة مــع متالزمة 

الشــرق األوســط التنفســية فــي المملكــة.

أهم المهام المنجزة 

قامــت وزارة الصحــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ومنهــا المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا لتنفيــذ وتطبيــق 
مهــام وتدابيــر للحــد مــن انتشــار كوفيــد-19. وتتمحــور حــول تعزيــز اســتعدادات المرافــق الصحيــة حــول الوقايــة ومكافحــة العــدوى، 
ووضــع آليــة للرصــد والتســجيل لحــاالت العــدوى المجتمعيــة والحــاالت المرتبطــة بالمنشــآت الصحيــة لتحليــل النتائــج واتخــاذ القــرارات 

الالزمــة بشــكل مباشــر، وإصــدار األدلــة االرشــادية لكافــة شــرائح المجتمــع

تعزيز استعدادات المرافق الصحية

•   إعداد األدلة اإلجرائية واإلرشادية لمكافحة العدوى واستعدادات المرافق الصحية والتي تشمل توفر نظام 
     الفرز وتحديث نماذج الفرز التنفسي وغرف العزل ومحطات نظافة اليدين بالتعاون مع قسم مكافحة 

     العدوى في القطاعات الصحية

•   تدريب الموظفين على المبادئ األساسية لمكافحة العدوى )مثل استخدام معدات الحماية الشخصية 
     وطرق تعقيم اليدين( والكشف المبكر للحاالت

•   تحديد الكميات المطلوبة من معدات الحماية الشخصية ومعقمات اليدين ونسبة استهالكها في 
     المنشآت الصحية بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى ومراقبة المخزون وااللتزام والزائر السري 

•   اعتماد المختبرات إلجراء فحص كوفيد-19 من قبل المركز الوطني للوقاية من األمراض 
     ومكافحتها كتعزيز الستعدادات المرافق الصحية
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آلية الرصد والتسجيل

األدلة اإلرشادية لكافة شرائح المجتمع

•   وضع آلية للرصد والتسجيل والتحقيق في الحاالت المرتبطة بالعاملين في القطاعات الصحية المصابين 
     منهم والمخالطين للحاالت المؤكدة من كوفيد-19 وعمل مؤشرات يومية لعرضها على مركز   

     القيادة والتحكم التخاذ اإلجراءات المناسبة

•   إصدار األدلة اإلرشادية لكافة شرائح المجتمع في األماكن العامة مثل المساجد والمدارس واألسواق
     وأماكن العمل ووسائل النقل العام وغيرها

•   إصدار دليل توعوي للوقاية من كوفيد-19 والمخاطر المترتبة على عدم اتباع النصائح و اإلرشادات
      بمختلف اللغات وذلك لضمان وصولها للجميع بالتعاون مع فرق التوعية الصحية
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إصدار البروتوكوالت الصحية للحد من انتشار كوفيد-19 للفترة: 29  أبريل – 13 مايو 2020م

•  المراكز التجارية )الموالت( 

•  محالت تجارة الجملة والتجزئة 

•  بروتوكوالت المساجد

•  إعداد دليل الحجر الصحي والعزل المنزلي

• بروتوكوالت القطاع العام

• بروتوكوالت قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز

• بروتوكوالت الكهرباء

• بروتوكوالت قطاع المقاوالت – المشاريع القائمة

•  بروتوكوالت محالت تجارة الجملة والتجزئة والموالت
    والمراكز التجارية 

•  بروتوكوالت أسواق النفع العام 

•  بروتوكوالت دور اإليواء االجتماعية

•  بروتوكوالت األعمال اإلدارية والمكتبية 

•  بروتوكوالت المطاعم والمقاهي

•  بروتوكوالت التوصيل المنزلي

•  برتوكوالت العمالة المنزلية بنظام الساعة

إصدار البروتوكوالت الصحية للحد من انتشار كوفيد-19 للقطاعات المختلفة الفترة: 31 مايو – 20 يونيو 2020م

إصدار البروتوكوالت الصحية اإلضافية للحد من انتشار كوفيد-19 لعدد 34 قطاع  الفترة: 21 يونيو  2020 م
)فترة رفع الحظر(

أهم البروتوكوالت:

أهم البروتوكوالت:

أهم البروتوكوالت:

•  بروتوكوالت المعاهد التعليمية 

•  بروتوكوالت مدارس تعليم قيادة المركبات

• بروتوكوالت محالت ومشاغل الخياطة الرجالية 
   والنسائية 

• بروتوكوالت تشييع الجنائز والصالة عليها

• بروتوكوالت قاعات األفراح والمناسبات واالستراحات

•  بروتوكوالت مراكز ضيافة وحضانات األطفال

النتائج ودروس النجاح  4.6.2
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لم يتحقق تحقق نوع المؤشر المؤشرات االستراتيجية للركيزة

هدف وجود برنامج وطني للوقاية ومكافحة العدوى ومعايير 
WASH   بالمنشآت الصحية

هدف التزام أقسام الطوارئ بإجراء المسح البصري
)األعراض التنفسية للمرضى( وفرزهم

هدف وجود غرف عزل للحاالت في المستشفيات

إجراء وجود سياسات وإجراءات للوقاية ومكافحة العدوى
في دور الرعاية طويلة األمد

هدف وجود مسؤول للتدريب على الوقاية ومكافحة العدوى

هدف تدريب الممارسين الصحيين على الوقاية ومكافحة العدوى

/https://covid19.cdc.gov.sa     وللمزيد من المعلومات حول الوقاية من فيروس كوفيد-19 ومكافحته 

وجود خطة وطنية إلدارة إمدادات معدات الوقاية الشخصية )المخزون والتوزيع( وتحديد خطة السعة القصوى
 لمكافحة العدوى

رفع معايير مكافحة العدوى ونشر معدات الحماية الشخصية ومعقمات اليدين في كافة المنشآت الصحية
والمرافق العامة

التزام القطاعات الصحية والمؤسسات والممارسين الصحيين وكافة شرائح المجتمع باألدلة اإلجرائية واإلرشادية وتوفير
 سبل وآليات المكافحة وتدريب الكوادر ونشر التوعية على النطاق العام

وضع آلية للرصد والتسجيل والتحقق لمراقبة تنفيذ اآلليات والتحرك للحد من انتشار العدوى في األماكن والمؤسسات 
األكثر عرضة لذلك، أو حيث يتم رصد عدم التزام أو ارتفاع عدد الحاالت المرتبطة بالعاملين في القطاعات الصحية

وجود بيانات من المناطق والمستشفيات يمّكن من تقييم قدرة مكافحة العدوى على جميع مستويات نظام الرعاية 
الصحية

التقييم الشامل لقدرة مكافحة العدوى على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية، ويشمل ذلك نظام الفرز وغرف 
العزل والموظفين المدربين )للكشف المبكر والمبادئ األساسية لمكافحة العدوى( وما يكفي من مواد مكافحة 

العدوى، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية )PPE( وخدمات غسيل اليدين / محطات نظافة اليدين

مســاهمة المركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة )CBAHI( فــي اعتمــاد المنشــآت الصحيــة بنــاء علــى 
معاييــر موضوعيــة مــن ضمنهــا الوقايــة ومكافحــة العــدوى، وقــام بعمــل برنامــج للزيــارات المفاجئــة للمنشــآت 
ــع مســتوى اســتعداداتها، ومــن ضمــن  ــب لضمــان ورف ــر المخصصــة لهــذا الجان ــادة تقييــم المعايي ــة إلع الصحي
المعاييــر إلــزام كل منشــأة بتدريــب العامليــن فيهــا بشــكل دوري ويتــم متابعــة تواريــخ صالحيــة شــهادة 

)BICSL( ــا عبــر برنامــج ــالزم إلكترونًي ــب ال التدريــب، كمــا قامــت وزارة الصحــة بتوفيــر التدري

https://covid19.cdc.gov.sa/


أغسطس 2020 57

إدارة وعالج الحاالت 4.7

 تــم رفــع جاهزيــة كافــة مراكــز الرعايــة األوليــة والمستشــفيات والمحاجــر الســتقبال أعــداد كبيــرة مــن الحــاالت 
المؤكــدة والمشــتبهة بكوفيــد-19 لتقليــل األثــر علــى المنشــآت الصحيــة والتــي ســتكون تحــت الضغــط 
المســتمر.  كمــا تــم تدريــب العامليــن فــي تلــك المرافــق علــى اإللمــام بتعريــف حالــة كوفيــد-19 وأن يكونــوا 
قادريــن علــى تقديــم مســار الرعايــة المناســب. وإعطــاء المرضــى المعرضيــن لخطــر اإلصابــة أولويــة فــي العــالج 
وتوفيــر إرشــادات حــول كيفيــة التعامــل مــع المــرض فــي المنشــآت الصحيــة أو فــي الحجــر أو خــالل العــزل الذاتــي. 
ومــن المهــم مراجعــة خطــط رفــع القــدرة االســتيعابية فــي المنشــآت الصحيــة باإلضافــة إلــى خطــط توفيــر 

ــة األساســية األخــرى. ــة الصحي ــر خدمــات الرعاي اســتمرارية العمــل وتوفي

ــة الالزمــة لمنــع  تــم التنســيق مــع الجهــات المعنيــة مــن قبــل اللجنــة المعنيــة باتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحترازي
تفشــي كوفيــد-19 فــي المملكــة والمراكــز المفعلــة لتنفيــذ وتطبيــق مهــام وتدابيــر إلدارة وعــالج الحــاالت 
المصابــة أو المشــتبهة بكوفيــد-19 وتتمحــور حــول: اســتجابة المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة، خطــة رفــع 
ــة، وإجــراءات الحجــر واالســتفادة المثلــى مــن دور المنشــآت  ــة األولي القــدرة االســتيعابية، اســتجابة مراكــز الرعاي

ــة الخاصــة. الصحي

أهم المهام المنجزة 4.7.1
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استجابة المستشفيات

استجابة المؤسسات الصحية الخاصة

استجابة مراكز الرعاية األولية

•   وضع خطة القدرة االستيعابية وتنفيذها ومراقبة التدابير وتعديلها بحسب مستوى االستجابة في 
     المستشفيات والمناطق

•   تحديد المستشفيات المرجعية الستقبال حاالت كوفيد-19 وتقييم جاهزيتها وقدرتها في بدايات
     الجائحة، وتجهيز المستشفيات األخرى بعد ذلك في استقبال وعالج الحاالت 

)ECMO( حصر أعداد غرف العزل والعناية المركزة ورصد أجهزة ومستهلكات الرعاية التنفسية وأجهزة   •
     والقوى العاملة للتصعيد وأخذ التدابير الالزمة حسب االحتياج

•   متابعة إجراءات دخول وخروج وتنظيم مرضى العزل بالمستشفيات المحددة الستقبال حاالت كوفيد-19  
     للوصول إلى أقل مدة إقامة للمريض بما ال يتعارض مع السياسات واإلجراءات لتوفير أسرة الستقبال

     مزيد من الحاالت
•   المتابعة اليومية لنسب إشغال أسرة العزل وأسرة العنايات المركزة ونسب اإلشغال بالمستشفيات 
     المحددة الستقبال حاالت كوفيد-19 وحصر األسرة المتاحة والفاعلة التخاذ القرارات المناسبة إما بزيادة 
     أسرة العزل أو نقل المرضى الغير مصابين بالفيروس إلى مستشفيات أخرى أو إيقاف بعض الخدمات 

     الروتينية والغير عاجلة بالمستشفيات بصفة مؤقتة 
•   تخصيص فرق وسيارات إسعاف لنقل المرضى المصابين والمشتبه بهم من وإلى المرافق الصحية  المناسبة 

•   عقد االجتماعات الدورية لدعم جاهزية المستشفيات الميدانية في مختلف مناطق المملكة 
•   تقديم االستشارات والدعم النفسي للمرضى والعاملين الصحيين وللمجتمع منذ المراحل المبكرة 

     من الجائحة بالتعاون مع فريق الصحة النفسية الحتواء وتخفيف األثر االجتماعي لجائحة كوفيد-19

•   اعتماد تغطية الطب االتصالي ضمن التأمين الطبي
•  تفعيل مراكز الرعاية الطبية المنزلية ومراكز الطب االتصالي للمساعدة في تخفيف الضغط على

     المنشآت الصحية 
•  تحديد المستشفيات الخاصة الستقبال حاالت كوفيد-19 وتقييم جاهزيتها وقدرتها وإرسال جميع

    البروتوكوالت الخاصة بكوفيد-19 لهم
•  تحديد المختبرات الخاصة المرجعية الستقبال حاالت المشتبه بإصابتهم بكوفيد-19 وتقييم جاهزيتها وقدرتها

•  االستجابة لجائحة كوفيد-19 من خالل أخذ العينات للمرضى من خالل مؤسسات القطاع الخاص المعتمدة
    وإرسال النتائج إلى الجهة المختصة

•  إلزام مستشفيات القطاع الصحي الخاص المعنية بتجهيز عيادات الحرارة »تطمن«

•  تحديد وتجهيز مراكز رعاية أولية الستقبال حاالت كوفيد-19
•  متابعة جودة العمليات بمراكز الرعاية الصحية بمختلف أقسامها كما يتم مراجعة وتحديث دليل

    السياسات واالجراءات للعمل بمراكز الرعاية الصحية األولية والبروتوكول العالجي للمصابين 
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 عدد األسرة لكل
مليون من السكان الخدمات الصحية توزيع الحاالت تصنيف الحاالت وفقً

للرعاية الصحية

55 وحدة العناية المركزة %5 حرجة

275 أجنحة التنويم %25 متوسطة

770 المحاجر الصحية %70 بسيطة

إجراءات المحاجر الصحية

•    وضع التدابير المتعلقة بالمحاجر وتجهيزها بوسائل الحماية الشخصية وتطهير الغرف بشكل دوري 
      وإجراءات الفرز وفحص الحاالت إكلينيكيً وأخذ القرار بتحويل الحاالت إلى المستشفيات أو إبقائها في 

      المحاجر بالتعاون مع الفريق الطبي
•   اختيار المحاجر المناسبة وتجهيزها بالطواقم الطبية المناسبة واعتماد سياساتها  

•   المتابعة المستمرة لمؤشرات إشغال المحاجر في مختلف المناطق والرفع بطلب زيادة السعة
     السريرية حسب الحاجة

•   تحديث الدليل اإلرشادي للحجر الصحي 
•   التواصل مع العائدين من الخارج قبل الوصول إلى المحاجر وتوفير الوسائل التثقيفية عن الجائحة 

      وكيفية التعامل معها والمراحل المتوقع المرور بها داخل المحجر وعمل التجهيزات واإلجراءات الوقائية 
      للتعامل معهم في جميع مراحل سفرهم

•   تسجيل البيانات وتزويد جميع النزالء بكتيب اشتراطات الوقاية والتعليمات الخاصة بالحجر ورفع تقرير
     يومي عن حالة النزالء الصحية بالتعاون مع الفريق اإلداري

تــم وضــع خطــط اســتباقية لرفــع القــدرة االســتيعابية فــي مختلــف المنشــآت الصحيــة أثنــاء جائحــة كوفيــد-19، وقــد أصــدرت منظمــة 
الصحــة العالميــة توصيــات بخصــوص الخدمــات الصحيــة المتوقعــة لحــاالت كوفيــد-19 وفًقــا لمعــدل االنتشــار وهــي 1,100 ســرير لكل 
ــة مــن األمــراض  ــوزارة الصحــة والمركــز الوطنــي للوقاي ــل أصــدر مركــز القيــادة والتحكــم ب 1,000,000 مــن الســكان وفــي المقاب
ومكافحتهــا توصيــات فــي نفــس الســياق تبناهــا المركــز الوطنــي إلدارة األزمــات والكــوارث الصحيــة فــي وضــع أطــر التخطيــط لرفــع 

القــدرة االســتيعابية فــي المملكــة أثنــاء جائحــة كوفيــد-19 كالتالــي:

تــم صــدور األمــر الملكــي الكريــم فــي الثالثيــن مــن مــارس 2020 بإتاحــة العــالج والخدمــات الصحيــة للجميــع 
مــن مواطنيــن ومقيميــن نظامييــن وغيــر نظامييــن دون تبعــات قانونيــة، ونتــج عــن ذلــك الكشــف المبكــر 

وفحــص الفئــات األكثــر عرضــة لإلصابــة بكوفيــد-19 ، األمــر الــذي أشــادت بــه منظمــة الصحــة العالميــة 

النتائج ودروس النجاح   4.7.2
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وتقــدم خطــة رفــع القــدرة االســتيعابية حلــوالً للمنشــآت الصحيــة مــع ازديــاد أعــداد المصابيــن بالفيــروس، مــن خفــض لنســبة إشــغال 
ــر  ــاص، وتوفي ــاع الخ ــفيات القط ــرى ومستش ــة األخ ــفيات الحكومي ــن المستش ــوى م ــتفادة القص ــة واالس ــفيات وزارة الصح مستش
خيــارات متعــددة لالســتفادة مــن الكــوادر الطبيــة المؤهلــة كزيــادة عــدد ســاعات العمــل وتغيــر نســبة تغطيــة الممــارس الصحــي 

لعــدد المرضــى. وتتكــون مــن خمــس مســتويات لــكل منهــا محفــزات وإجــراءات وخيــارات للقــوى العاملــة علــى النحــو التالــي:

المحفزات

متوسط تنويم حاالت كوفيد-19 في 
المستشفيات في اليوم الواحد أكثر من

 1494
أو 

متوسط الوفيات لحاالت
كوفيد-19 اليومية:

أكثر من 70

متوسط تنويم حاالت كوفيد-19 في 
المستشفيات في اليوم الواحد بين

1494 - 996 
أو 

متوسط الوفيات لحاالت 
كوفيد-19 اليومية:

بين 46  - 70

متوسط تنويم حاالت كوفيد-19 في 
المستشفيات في اليوم الواحد بين

996-646 
أو 

متوسط الوفيات لحاالت
كوفيد-19 اليومية:

بين 26 - 46

متوسط تنويم حاالت كوفيد-19
في المستشفيات في اليوم الواحد 

أقل من 646-332
أو 

متوسط الوفيات لحاالت كوفيد-19 
اليومية:

بين 26-15

متوسط  تنويم حاالت كوفيد-19
في المستشفيات في اليوم 

الواحد أقل من 332
أو 

متوسط الوفيات لحاالت
كوفيد-19 اليومية:

أقل من 15 

اإلجراءات

المستشفيات الميدانية دعم المديريات المجاورة

االستفادة القصوى من 
المستشفيات األخرى

مثل مستشفيات القطاع الخاص 
والمستشفيات الحكومية األخرى

خفض نسبة إشغال مستشفيات 
وزارة الصحة للمرضى غير المصابين 

بكوفيد-19 إلى أقل من %25
إعادة توزيع األسرة

خفض نسبة إشغال مستشفيات 
وزارة الصحة للمرضى غير 

المصابين بكوفيد-19 إلى أقل 
من %50

خيارات القوى العاملة

* الفريق السعودي للمساندة الطبية في الكوارث
* المتطوعون

* االستفادة القصوى من خدمات الرعاية الصحية األخرى:
  - الرعاية الصحية األولية
  - المراكز المتخصصة

  - القطاع الخاص )مثل العيادات وغيره(

*االستفادة من موظفي اإلدارات الغير مشغلة
* التدريب والمهارات المتبادلة

* دوام جزئي – لوكم – العمل اإلضافي
* األخذ بعين االعتبار 12 ساعة عمل

* تغيير نسبة تغطية الممارس الصحي لعدد المرضى

المرحلة الخامسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

صدور توجيه كريم في يونيو 2020 برفع القدرة االستيعابية بنسبة %50 لكافة القطاعات الصحية

تفعيل المركز الوطني إلدارة األزمات والكوارث الصحية لقيادة الحدث لدعم المناطق التي وصلت إلى مستويات حرجة 
حتى استقرارها بناء على مؤشر الضغط على العنايات المركزة

قيام المركز الصحي الوطني للقيادة والتحكم بتطوير لوحات تحكم من أجل مراقبة السعة السريرية في األجنحة 
ووحدات مستشفيات المملكة باإلضافة إلى مستشفيات القطاعات األخرى، وقيام المناطق التي تواجه تحديات على 

مستوى السعة السريرية بتحويل المرضى من خالل نظام »إحالتي«

مع ازدياد أعداد المرضى المنومين تم زيادة عدد أسرة العناية المركزة بنسبة %30 مضافة إلى األسرة الموجودة 
بكافة القطاعات الصحية

تأمين حاجة المستشفيات من أجهزة التنفس الصناعي بناء على أسوأ سيناريو متوقع، والتي بلغت أكثر من 200 
جهاز تنفس صناعي في مختلف مناطق المملكة مع بداية الجائحة وجاري حاليً استكمال التوزيع على مدار الساعة

دعم مستهلكات الرعاية التنفسية فتم توزيع أكثر من 1,000 خوذة تنفسية و 1,500 قنينة األنف للتدفق المرتفع 
)HFNC(، وكذلك توزيع أجهزة الهيبا فلتر

دعم خدمة الغسيل الكلوي المتنقل والتي بلغت أكثر من 1,000 جلسة غسيل كلوي موزعة على مختلف مناطق 
المملكة
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استحداث وتعيين مسؤول سالمة األكسجين تقوم مهامه بالتعاون مع إدارة الرعاية التنفسية بالمستشفى على 
اإلشراف على وصول غاز األكسجين إلى المرضى بالمناطق الحيوية ورصد معدل التدفق وضغط األجهزة بأنواعها وتأثيرها 

على البنية التحتية

تعزيز القوى العاملة من الكوادر الطبية الالزمة فقد أنشأت قاعدة بيانات للتعاقدات المؤقتة )زائرون( والتي سجل فيها 
أكثر من 5,400 ممارس صحي من مختلف التخصصات الصحية لالستفادة من القوى العاملة

تفعيل برنامج إعادة المتعاقدين من الممارسين الصحيين من إجازاتهم بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطيران 
المدني والتي ساهمت في إعادة عدد 2,389 ممارس صحي من بعض الدول لدعم المرافق الصحية بعد استكمال فترة 

الحجر الصحي حين عودتهم

• إجالء منسوبات مهنة التمريض العالقات بالخارج عدد 3,193 
• التعاقد المؤقت للمؤهلين بمسميات تمريض لعدد 1,294 ممارس

• التعاقد مع 287 اخصائية تمريض من الخارج
• توزيع المتقدمين لوظائف أخصائي تمريض على المنشآت الصحية عدد 2,474 

• تشكيل فريق تمريض لالستجابة السريعة لدعم المناطق الحرجة بعدد 347 ممرض

تفعيل الفريق السعودي للمساندة الطبية ) DMAT ( وإنشاء منصة لالنضمام للفريق من كافة أنحاء المملكة

استحداث برامج لتأهيل وتدريب األطباء الغير متخصصين للتعامل مع الجائحة والبالغ عددهم 3,625 طبيب من مختلف 
التخصصات، وكذلك تم تدريب عدد 2,710 ممرض وفني تخدير على أساسيات تشغيل وإدارة أجهزة التنفس الصناعي

تحديث البروتوكوالت العالجية بناًء على أحدث المستجدات في الدراسات العلمية والبروتوكوالت العالمية

تشكيل فرق لتطبيق البروتوكول العالجي لكوفيد-19 في العنايات المركزة وتقييم التزام المستشفيات بها

متابعة طرق عالج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات وإظهار التوصيات الستخدام العالج األمثل والتقليل من اآلثار 
الجانبية حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين 4,950 مريض

التنسيق مع المستشفيات في مجال توفير األدوية المخدرة والمؤثرات العقلية للمرضى خالل جائحة كوفيد-19 حيث 
بلغ عدد المستفيدين 10,000 مريض

االســتعانة باللجنــة العلميــة الســعودية لدعــم الحياة باألكســجة الغشــائية على وضــع منهجية علميــة لتوزيع أجهزة 
ECMO

دراسة تشغيل األسرة والمستشفيات المغلقة تحت مسمى )لجنة تشغيل ال 8,000 سرير بمستشفيات وزارة الصحة(

تفعيل العيادات االفتراضية بالمستشفيات لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في ظل 
جائحة كوفيد-19 وذلك من خالل التنسيق مع برنامج صحتي وبرنامج موعد حتى يتم ربط تلك العيادات إلكترونيً

إعداد أكثر من 6,331 تقرير أشعة تشخيصية عبر المنصة الوطنية لطب األشعة االتصالي 

جاهزية المستشفيات الميدانية، فقد بلغ عدد الصاالت التي تم تقييمها 165 صالة، وقد بلغ عدد المستشفيات 
الميدانية التي تم تجهيزها وتشغيلها 4 مستشفيات بقدرة 1,100 سرير، وجاري تجهيز 14 مستشفى بقدرة 2,652 

سرير، وال يزال العمل قائم على مدار الساعة لبحث الحاجة إلضافة مستشفيات ميدانية أخرى

مشاركة إدارة اإلخالء الطبي في نقل المرضى من داخل السعودية وخارجها الستكمال إجراءات التنويم وحضور 
المواعيد، وقد بلغ عدد المنقولين مع نهاية شهر مايو 604 مريض

آليات التعامل مع مجهولي الهوية وتوثيق اإلجراءات في السجالت الطبية لحاالت كوفيد-19

باإلضافة إلى المستشفيات والمختبرات المرجعية الحكومية، تم اعتماد 19 مستشفى ومختبر خاص بجميع فروعها 
في مناطق ومحافظات المملكة ألخذ مسحات لعينات مرضى المشتبه في إصابتهم بكوفيد-19

زيادة أعداد أسرة العنايات المركزة في المستشفيات الخاصة ب344 سرير ليصل إجمالي أعداد أسرة العناية المركزة 
في المستشفيات الخاصة إلى 3,950 سرير

إيقاف العمليات االختيارية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة عند ارتفاع نسب اإلشغال في المنطقة لحد معين 
للتقليل من نسبة انتشار الفيروس وتوفر األسرة عند الحاجة

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/MOH-therapeutic-protocol-for-COVID-19.pdf
www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/covid19.aspx

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/MOH-therapeutic-protocol-for-COVID-19.pdf
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/covid19.aspx
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وجود خطة لرفع القدرة االستيعابية لتوفير الخدمات الصحية الالزمة أثناء جائحة كوفيد-19

مراقبة بيانات السعة السريرية للتنبؤ بالمناطق التي ستواجه تحديات وضغوطات على إشغال األسرة

استحداث مؤشر استخدام برنامج »تأهب« في جميع المستشفيات الحكومية لمراقبة تسجيل البيانات

تحديد المستشفيات المرجعية في مراحل مبكرة من الجائحة

حصر وتوفير أجهزة التنفس الصناعي ومستهلكات الرعاية التنفسية وأجهزة الهيبا فلتر في المنشآت الصحية

دعم القوى العاملة من الكوادر الطبية المتخصصة وتوفير التدريب الالزم لهم

جاهزية خطط تشغيل المستشفيات الميدانية لزيادة السعة االستيعابية أثناء جائحة كوفيد-19

تمكيــن اســتقبال مرضــى كوفيــد-19 وتقديــم دعــم االستشــارات الطبيــة والمســاهمة فــي نشــر الوعــي عــن كوفيــد-19
فــي عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة

ــك بفصــل الحــاالت المشــتبهة والمخالطــة عــن بقيــة  مســاهمة المحاجــر الصحيــة فــي الحــد مــن انتشــار كوفيــد-19 وذل
ــع المجتم

دعم مبادرات الشركات الوطنية في صناعة المعدات الطبية والمعقمات في الجوائح

لم يتحقق تحقق نوع المؤشر المؤشرات االستراتيجية للركيزة

هدف وضوح مسارات عالج وإحالة مرضى كوفيد-19

هدف نسبة خروج مرضى كوفيد-19 المنومين

هدف خطط التصعيد واالستجابة

تحديد عينة من مراكز الرعاية األولية المرجعية الستقبال حاالت كوفيد-19 وتصميم مسار مخصص لها وتقييم 
جاهزيتها دوريً

استمرارية مراكز الرعاية الصحية األولية في تقديم خدمات الرعاية الممتدة على مدى 16 ساعة و24 ساعة في 237 
مركز صحي لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتقليل ازدحام الحاالت غير الطارئة بالمستشفيات

توفير خدمات العيادات االستشارية بعدد 122 مركز للرعاية الصحية األولية والتي ساعدت في تلبية الطلب المتزايد 
على المواعيد في المستشفيات في ظل الجائحة

توفير مراكز الرعاية الصحية األولية لخدمات تجديد صرف أدوية األمراض المزمنة دون الحاجة لمراجعة المنشآت عبر 
خدمة وصفتي للصرف من الصيدليات األهلية حيث يتم تجديد ما يزيد عن 100 ألف وصفة شهريً

تفعيل عيادات الصحة المهنية بأماكن العمل والرعاية الصحية للعمالة الوافدة

إعداد أكثر من 6,331 تقرير أشعة تشخيصية عبر المنصة الوطنية لطب األشعة االتصالي

إجمالي المستفيدين من دور الضيافة الصحية والبالغ عددها 291 داًرا، أكثر من 157,987 مستفيد، كما تحتوي دور 
الضيافة على 28,308 وحدة للعزل

إجالء 43,826 مواطن من الخارج وتوفير األساور الذكية لتسهيل المتابعة المستمرة لهم أو المشتبه بإصابتهم 
بالفيروس بدلًا من الحجر الصحي المؤسسي

إنشاء مؤشر مراقبة مخزون تجهيزات مكافحة العدوى وحصر األرصدة الفعلية للبنود في المحاجر الصحية 
والمستشفيات المرجعية وذلك لمتابعة التزام المنشآت الصحية والمحاجر باشتراطات مكافحة العدوى
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اإلسناد التشغيلي واللوجيستي  4.8

تكمــن أهميــة االســتعدادات اللوجســتية فــي ضمــان توفــر التمويــن واســتدامة سالســل اإلمــداد فــي التصــدي 
لكوفيــد-19، ومــن ذلــك جهــود قيــاس معــدالت الصــرف واالســتهالك ألهــم أصنــاف األدوات الطبيــة، الدعــم 

ــي، والتطــوع الصحــي. ــم الدعــم اإللكترون ــي، تقدي المال

تــم التنســيق مــع الجهــات المعنيــة وبالتعــاون مــع وكالــة اإلمــداد والشــؤون الهندســية واللجنــة الماليــة والتطــوع الصحــي ووكالــة 
الصحــة اإللكترونيــة وغيرهــا مــن الجهــات ذات العالقــة لتنفيــذ وتطبيــق مهــام وتدابيــر اإلســناد التشــغيلي واللوجيســتي. وتتمحــور 
حــول وضــع خطــة متكاملــة لتحديــد احتياجــات القطاعــات الصحيــة والقطاعــات الحيويــة وتزويدهــا بهــا. كمــا تقــوم الوكالــة 
ــة  ــة / بيئ ــة التحتي ــة العامــة / البني ــة / الصيان ــة الطبي ــق باإلشــراف علــى اإلدارات العامــة )الصيان ــة المراف المســاعدة للتشــغيل وصيان
المرافــق الصحيــة/ التطويــر والجــودة( بجميــع المرافــق الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة ووضــع خطــط االســتعداد وتوفيــر البدائــل لتنفيــذ 
وتطبيــق مهــام وتدابيــر أعمــال التشــغيل والصيانــة الطبيــة والغيــر طبيــة، والتأكــد مــن جاهزيــة المنشــآت الصحيــة ووضــع خطــط 

للكــوارث وتحديــد المخاطــر التشــغيلية وكيفيــة التعامــل معهــا.

اإلمدادات في القطاعات الصحية

•  حصر الموارد المتاحة وتنظيم اإلمداد في القطاعات الصحية والمناطق
•  استعراض سالسل اإلمداد وتحديد النقص ومكامن الخطر

•  تطوير مخزون مركزي احتياطي لكل منطقة إلدارة حاالت كوفيد- 19
•  تطوير معيار لقياس االستهالك ومدى مواءمته مع المخزون

أهم المهام المنجزة 4.8.1
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•  تحديد •  تح

•  تحديد •  تحديدد

الخدمات المساندة ودعم 
القطاعات الحيوية

التشغيل والصيانة في القطاعات 
الصحية

والصــرف         الميــاه  )مثــل  انتشــار كوفيــد-19  خــالل  التــي يســتمر نشــاطها  الحيويــة  القطاعــات  تحديــد ودعــم 
والنقــل( األمنيــة؛  القطاعــات  المالــي؛  الدعــم  اإلنترنــت؛   / االتصــاالت  الطعــام؛  والطاقــة؛  الوقــود  الصحــي؛ 

مســاهمة لجنــة الشــراء المباشــر فــي توريــد العديــد مــن المســتلزمات الطبيــة ومعــدات مكافحــة العــدوى فــي 
جائحــة كوفيــد-19 

دعــم فريــق الصحــة اإللكترونيــة العديــد مــن الجهــات في عمــل لوحــات للمعلومات الهامة فــي اســتعدادات المرافق 
الصحيــة وأنظمــة الرصــد الوبائــي اإللكترونــي خــالل جائحــة كوفيــد-19 لتســهيل وســرعة عــرض المعلومــات 

وتحليلهــا ألخــذ القــرارات الالزمــة 
مســاهمة الوكالــة المســاعدة للشــؤون الهندســية فــي وضــع اســتراتيجيات عاجلــة وفعالــة فــي مواجهــة الجائحــة 
والحــد مــن انتشــار كوفيــد-19 ومنهــا: تجهيــز المستشــفيات ودعــم المستشــفيات القائمــة، توريــد األجهــزة، 

تطويــر غــرف العــزل، تنفيــذ المختبــرات، تصميــم محطــات الفحــص الموســع، إنشــاء المستشــفيات الميدانيــة
تطبيق موظفي األمن والسالمة لإلجراءات واالحترازات الوقائية

ــن مــن الخــارج والتأكــد مــن ســالمتهم  ــواء القادمي ــر اإلســكانات الالزمــة للحــاالت المشــتبه بهــا وعزلهــا وإي توفي
ــة ــة الالزم ــراءات االحترازي ــاذ اإلج ــي باتخ ــكادر الصح ــة لل ــكنية المخصص ــات الس ــي المجمع ــاكنين ف ــة الس وتوعي

إعــادة تهيئــة البنيــة التحتيــة للمختبــرات اإلقليميــة وذلــك بإنشــاء معامــل ســالبة الضغــط موزعــة علــى مناطــق 
ومحافظــات المملكــة لتمكيــن أعمــال تحليــل اختبــارات فحــص حــاالت كوفيــد-19 

دعــم أنظمــة الغــازات الطبيــة بزيــادة الســعة التخزينيــة – تأميــن محطــات هــواء جديــدة – وإعــادة تهيئــة شــبكة 
الغــازات داخــل المرافــق الصحيــة وذلــك الســتيعاب زيــادة أعــداد مرضــى كوفيــد-19 

التأكــد مــن الحالــة التشــغيلية وحصــر كافــة األنظمــة والمعــدات وأعمــال التشــغيل والصيانــة وتوفيــر البدائــل 
ــاء / التكيــف( وتوفيــر مصــادر بديلــة للمســتهلكات وقطــع الغيــار  المتمثلــة باألنظمــة )الكهرب

التأكــد مــن ســالمة عاملــي التشــغيل والصيانــة بالشــركات المشــغلة وتطبيــق االجــراءات االحترازيــة بمقــر 
العمــل والســكنات الخاصــة بهــم - ونقــل العمالــة لســكنات مناســبة متوافقــة مــع المتطلبــات الصحيــة، ودعــم 

عجــز العمالــة بالمرافــق الصحيــة نتيجــة تفشــي مــرض كوفيــد-19 بينهــم
تفعيــل عــدد مــن المبــادرات مــع الــوكالء والشــركات المتخصصــة لألنظمــة الغيــر طبيــة بالمرافــق الصحيــة لعمــل 

الصيانــة الوقائيــة المجانية
والصيانــة  التشــغيل  أعمــال  وكذلــك  المســتمرة  بالصيانــة  ودعمهــا  الميدانيــة  المستشــفيات  تشــغيل 

المقدســة المشــاعر  ومستشــفيات  الجديــدة  للمستشــفيات 
حصــر أجهــزة التنفــس الصناعــي لجميــع المنشــآت الصحيــة لجميــع القطاعــات الصحيــة مــع تحديــد نــوع وحالــة 

كل جهــاز مــع حصــر أجهــزة التنفــس الصناعــي الخارجــة عــن الخدمــة وتحديــد األنــواع التــي تخــدم مرضــى
ــار الالزمــة   ــر قطــع الغي ــة وإصــالح أجهــزة التنفــس الصناعــي وتوفي ــة صيان ــة لعملي وضــع خطــط ومتابعــة يومي
إلعــادة أجهــزة التنفــس الصناعــي للخدمــة مــن جديــد مــع حصــر المســتهلكات وقطــع الغيــار المتواجــدة  ودراســة 

االحتيــاج كوفيــد-19 وإعــادة تشــغيلها وتأهيلهــا وتوزيعهــا علــى المستشــفيات حســب االحتيــاج
حصر دقيق ألجهزة ECMO بجميع المنشآت الصحية ومتابعة تشغيلها وأعمال صيانتها

دعــم المختبــرات المعتمــدة لعمــل فحــص كوفيــد-19 باألجهــزة والمســتلزمات الالزمــة وتشــغيلها وتدريــب  
ــة ــة والوقائي ــة الدوري ــق الصيان ــن طري ــالمتها ع ــن س ــد م ــا والتأك ــن عليه العاملي
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ــي، االستشــارات الطبيــة، التطــوع  •  تدعــم فــرق التطــوع الصحــي التوعيــة والتثقيــف الصحــي، التقصــي الوبائ
فــي المستشــفيات والمحاجــر الصحيــة والمختبــرات، التطــوع فــي الرعايــة المنزليــة وإيصــال األدويــة للمرضــى 

فــي منازلهــم أثنــاء جائحــة كوفيــد-19 

ــة، 214 جهــاز شــفط  ــة المؤشــرات الحيوي ــد 220 جهــاز تنفــس صناعــي، 2,540 أجهــزة ضــخ الســوائل، 1,194 أجهــزة مراقب  توري
الســوائل، وعــدد 691 ســرير

ــير،  ــة، عس ــة المكرم ــورة، مك ــة المن ــرقية، المدين ــة الش ــاض، المنطق ــي الري ــع ف ــص الموس ــات الفح ــذ محط ــم وتنفي تصمي
ــة كمواقــع رئيســية مــع عــدد مــن المواقــع الثانوي

ــي ليشــمل 859 مركــز صحــي،  ــة، وتوســيع نظــام الملــف اإللكترون ــة اإللكتروني ــة التحتي ــز 1،152 مركــز صحــي بالبني تجهي
ــي )حصن/تقصــي( بمراكــز تطمــن  ــد )موعــد( وإدراج منصــات الرصــد الوبائ ــم تكامــل 186 منهــا مــع برنامــج حجــز المواعي وت
ومراكــز تأكــد، وتطويــر أنظمــة رصــد الجاهزيــة اليوميــة عبــر برنامــج مســتعد، وتــم تشــغيل برنامــج صــرف الوصفــات اإللكترونية 

المجانيــة بعــدد 910 مركــز صحــي كمــا تــم اعتمــاد أنظمــة اإلجــازات المرضيــة اإللكترونيــة

ــدة - وإعــادة تهيئــة شــبكة الغــازات داخــل  ــادة الســعة التخزينيــة - تأميــن محطــات هــواء جدي دعــم أنظمــة الغــازات الطبيــة بزي
المرافــق الصحيــة الســتيعاب زيــادة أعــداد مرضــى كوفيــد-19 وذلــك ألكثــر مــن 40 مستشــفى فــي مختلــف مناطــق المملكــة، 

وإعــادة تهيئــة البنيــة التحتيــة للمختبــرات اإلقليميــة لعــدد 10 مختبــرات كوفيــد-19 

ــفيات  ــوارئ للمستش ــات والط ــاء األزم ــة أثن ــات التغذي ــداد مواصف ــة وإع ــاء الجائح ــى أثن ــريرية للمرض ــة الس ــل التغذي ــداد دلي إع
الميدانيــة والمحاجــر الصحيــة فتــم تقديــم أكثــر مــن 350,000 وجبــة غذائيــة ألكثــر مــن 80 محجــر صحــي وذلــك بالمســاهمة 

مــع الشــراكة المجتمعيــة

ــب  ــام الط ــة مه ــداد وثيق ــة  وإع ــي المملك ــوارث ف ــة الك ــرعي ومواجه ــب الش ــة للط ــز اإلقليمي ــاء المراك ــروع إنش ــداد مش إع
الشــرعي فــي مســرح الوفــاة فــي الوفيــات الجنائيــة، واالنتحاريــة، والمشــتبهة جنائيــً، وإعــداد دراســة إحصائيــة عــن أعمــال مراكــز 
الطــب الشــرعي فــي مناطــق ومحافظــات المملكــة، وإنجــاز 4 لجــان طبيــة شــرعية، كمــا تمــت المراجعــة الفنيــة لعــدد 260 
تقريــر طبــي شــرعي، وإصــدار دليــل التعامــل مــع وفيــات األمــراض المعديــة فــي مراكــز الطــب الشــرعي وأقســام الوفيــات فــي 

المملكــة مــع ملحــق خــاص بالتعامــل مــع الوفيــات الناجمــة عــن كوفيــد-19

مســاهمة أكثــر مــن 32 ألــف متطــوع صحــي تــم تدريبهــم وتأهيلهــم عبــر برامــج تدريبيــة مناســبة فــي نشــر التوعيــة وتثقيــف 
المجتمــع والتطــوع فــي المستشــفيات والمحاجــر الصحيــة ومراكــز الفحــص النشــط والمختبــرات بجانــب تقديــم الرعايــة 
المنزليــة وإيصــال األدويــة والتطــوع فــي مراكــز االتصــال واالستشــارات الطبيــة وكذلــك تقديــم الخدمــات المســاندة، واســتفاد 

مــن خدمــات المتطوعيــن حوالــي 10 مليــون مســتفيد عبــر أكثــر مــن 1.1 مليــون ســاعة تطوعيــة منــذ بدايــة الجائحــة

مبــادرة صنــدوق الوقــف الصحــي فــي تحقيــق رغبــات المانحيــن بمســاندة الجهــود الحكوميــة المبذولــة لمواجهــة جائحــة 
كوفيــد-19 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق ذلــك خصــص الصنــدوق حملــة الســتقطاب المبــادرات الماديــة والعينيــة 
والتــي تجــاوز مقدارهــا مليــار ريــال، ومــن تلــك المشــاركات دعــم القطــاع الخــاص ممثــالً فــي شــركة أكوابــاور فــي تدشــين 

»مستشــفى نجــود الطبــي« فــي المدينــة المنــورة

النتائج ودروس النجاح   4.8.2
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مبــادرة الوقــف الصحــي فــي نقــل المرضــى خــالل فتــرة الحظــر، عــدد الرحــالت: 14,000 رحلــة، مبــادرة خدمــات الرعايــات المنزليــة 
ــاء  ــادات المتنقلــة داخــل األحي ــادرة العي ومرضــى الســكري للمرضــى فــي منازلهــم عــدد المســتفيدين: 5,550 مســتفيد، مب
المكتظــة بالســكان عــدد المســتفيدين: 95,000 مســتفيد،  مبــادرة دعــم التطــوع الصحــي عــدد المســتفيدين: 100,000 

مســتفيد، مبــادرة توفيــر االحتياجــات الطبيــة للمحاجــر الصحيــة عــدد المســتفيدين: 6 آالف مســتفيد
 

مبــادرة الوقــف الصحــي فــي الرعايــة الصحيــة المنزليــة للمرضــى مــن خــالل توفيــر وتوصيــل المســتلزمات الطبيــة عــدد 
المســتفيدين 35 ألــف مســتفيد، وبلــغ عــدد توصيــل األدويــة للمرضــى فــي منازلهــم خــالل فتــرة الحظــر: 116,647 رحلــة

ــل  ــدار الدلي ــة بإص ــخاص ذوي اإلعاق ــؤون األش ــي إدارة ش ــة ف ــدة ممثل ــة المدي ــي والرعاي ــل الطب ــة للتأهي ــاهمة اإلدارة العام مس
ــوزارة الصحــة لتتوافــق  ــاح« والتــي تهــدف إلــى تقييــم وتهيئــة مقــرات الحجــر الصحــي التابعــة ل اإلجرائــي لمبــادرة »نبغــاك مرت
مــع المعاييــر العالميــة الخاصــة بخدمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كذلــك تطويــر مهــارات العامليــن فــي مقــرات الحجــر الصحــي 
للتعامــل معهــم، وتوفيــر الترجمــة للغــة اإلشــارة لخدمــة األشــخاص الصــم وضعــاف الســمع، كمــا تــم تقديــم خدمــة العــالج 

الطبيعــي للمرضــى المنوميــن وتوضيــح أهميتهــا لألخصائييــن مــع انتشــار جائحــة كوفيــد-19

مســاهمة خطــة دعــم التمويــن واإلمــداد بالمشــاركة مــع الجهــات المعنيــة واللجــان المختصــة بالمناطــق فــي حصــر المخــزون 
المركــزي وفــي المناطــق ومخــازن المستشــفيات المرجعيــة وتأميــن احتياجاتهــا مــن محاليــل ومســحات طبيــة ومســتلزمات 

الحمايــة الشــخصية والمســتلزمات الحرجــة وأجهــزة التنفــس الصناعــي وغيرهــا

المراقبة المستمرة لألنظمة التشغيلية واألجهزة الطبية والمخزون لعمل التصعيد الالزم
 

التوعية مبكًرا في ترشيد استخدام أدوات الحماية الشخصية في الجوائح مهم لمنع استنزاف الكميات بشكل واسع

توفير االعتمادات المالية والدعم اللوجيستي أثناء جائحة كوفيد-19 عامل رئيسي في تنفيذ البرامج والخطط
الوقائية والعالجية

ــغيل  ــة والتش ــارات الجاهزي ــال اختب ــالل أعم ــن خ ــائًيا م ــزة إنش ــون جاه ــا لتك ــاري تنفيذه ــاريع الج ــاز المش ــراءات إنج ــريع إج تس
وإنهــاء المالحظــات والتســليم للتشــغيل

إعداد خطط إلدارة األزمات لمتابعة سير أعمال األنظمة بالمنشآت الصحية ورفع الجاهزية

ــرق عمــل  ــة مــن خــالل تشــكيل ف ــة المنشــآت الصحي ــل العمــل بهــا فــي كاف ــة وتفعي ــزام باإلجــراءات االحترازي ــة االلت نشــر ثقاف
ســالمة أبطــال الصحــة ممــا يــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة مــن حيــث تقليــل أعــداد اإلصابــات بشــكل ملحــوظ بيــن العامليــن بالــوزارة 

ــك المتطوعيــن وكذل

توفير قناة الستقبال طلبات المشاركة المجتمعية وتنظيم توزيع المواد لالستفادة المثلى منها
 

دعم المبادرات التطوعية في مختلف المجاالت أثناء جائحة كوفيد-19

لم يتحقق تحقق نوع المؤشر المؤشرات االستراتيجية للركيزة

إجراء متابعة توفر الموارد المطلوبة

إجراء التحقق من توفر أجهزة تنفس صناعي

مدخالت تأمين األدوية األساسية

مدخالت تأمين مستلزمات:) الفحوص المخبرية لكوفيد-19
معدات الحماية الشخصية (

مدخالت تأمين محاجر ومواقع رعاية بديلة
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تــم توجيــه جميــع الجهــود للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19 كأولويــة قصــوى، لكــن ذلــك لــم يســقط مــن 
حســابات المنظومــة الصحيــة دورهــا األساســي فــي الحفــاظ علــى الخدمــات الصحيــة األساســية لجميــع مــن 
يحتاجهــا مــن بدايــة الجائحــة، ومــا قــد ينعكــس ســلبً نتيجــة تفــادي المرضــى الذهــاب إلــى أقســام الطــوارئ 
والعيــادات خوفــً مــن كوفيــد-19 أو ارتبــاط قســم كبيــر مــن المنظومــة الصحيــة فــي التعامــل مــع الجائحــة، 

وكان لذلــك بالــغ األثــر فــي تخفيــض هــذه التبعــات.  

ــات التعامــل مــع الحــاالت الصحيــة  ــد أولوي •  قيــام المركــز الســعودي لســالمة المرضــى بإصــدار الدليــل االسترشــادي لتحدي
ــة الصحيــة« ــك »دليــل ســالمة مقدمــي الرعاي ــة الصحيــة وكذل ودليــل التخطيــط لضمــان اســتمرارية أعمــال الرعاي

•  عمل آلية الستمرارية خدمات البرامج الصحية األساسية لضمان تقديم الخدمات العالجية من عيادات وجراحات روتينية

•  اســتقبال الحــاالت ومتابعتهــا مــن خــالل المناطــق لتقديــم الخدمــة ســواء عــن طريــق العيــادات االفتراضيــة أو العيــادات داخــل 
المستشــفيات حســب الحــاالت وحاجتهــا للزيــارة إلجــراء الفحوصــات المطلوبــة

•  التأكيــد علــى إعــادة جدولــة المواعيــد للعيــادات والجراحــات الروتينيــة بمــا يضمــن تطبيــق ســالمة المســتفيدين مــن انتقــال 
العــدوى واســتمرار تقديــم الخدمــة

•  متابعــة المرضــى المنوميــن الغيــر مصابيــن بكوفيــد-19 داخــل األجنحــة فــي االلتــزام بكافــة اإلجــراءات الوقائيــة وتحديــث 
بيانــات نســب اإلشــغال بالمستشــفيات بشــكل يومــي لضمــان توفــر األســرة عنــد الحاجــة

•  مراقبة المستهدفات لجميع التخصصات تمهيًدا لتحقيقها خالل نهاية عام 2020م

•  تفعيــل التعــاون بيــن مراكــز األورام المتخصصــة بالمناطــق المركزيــة والوحــدات فــي المناطــق الطرفيــة فــي متابعــة 
المرضــى وأخــذ األدويــة الالزمــة فــي مناطقهــم دون االنتقــال، وبلــغ عــدد المرضــى المســتفيدين حوالــي 5,000 مريــض

4.9.1 المستشفيات
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•  تفعيــل العيــادات االستشــارية عــن بعــد للمرضــى فــي تخصصــات القلــب حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين 15,000 مســتفيد 
والســكري 60,000 مســتفيد

•  تفعيــل خدمــة الطــب االتصالــي كوســيلة لمتابعــة المرضــى واالســتفادة فــي توجيــه المريــض دون الحاجــة لزيــارة المنشــأة 
الصحيــة وتقديــم الوصفــات اإللكترونيــة وتوصيــل األدويــة للمنــازل، واســتحداث أدلــة استرشــادية بهــذا الخصــوص

ــم الخدمــات لتخصــص طــب الشــيخوخة مــن خــالل العيــادات االفتراضيــة حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن العيــادات  •  تقدي
ــتفيد ــة 5,000 مس ــادات االفتراضي ــن العي ــتفيد وم ــة 21,000 مس الخارجي

•  تقديــم الخدمــات لتخصــص طــب الجلديــة مــن خــالل العيــادات االفتراضيــة حيــث بلــغ عدد المســتفيدين مــن العيــادات الخارجية 
32,000 مســتفيد ومن العيادات االفتراضية 14,000 مســتفيد

•  تقديــم الخدمــات لتخصــص متالزمــة داون مــن خــالل العيــادات االفتراضيــة حيــث بلــغ عدد المســتفيدين مــن العيــادات الخارجية 
700 مســتفيد ومــن العيادات االفتراضية 800 مســتفيد

•  تفعيــل العيــادات االفتراضيــة فــي المستشــفيات النفســية وعددهــا 19 مستشــفى لضمــان اســتمرارية وســهولة تقديــم 
الخدمــات للمرضــى والمراجعيــن خــالل جائحــة كوفيــد-19 حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن الخدمــة أكثــر مــن 40,000 

ــتفيد مس

•  تقديــم برامــج الدعــم النفســي للممارســين الصحييــن والمجتمــع علــى مــدار الســاعة عبــر خدمــة االتصــال الموحــد 937 مــن 
خــالل متطوعيــن مــن أطبــاء وأخصائييــن نفســيين بعــدد 50 متطوع

•  تفعيــل توصيــل األدويــة مــن المنشــآت الصحيــة إلــى المرضــى فــي منازلهــم وذلــك لتقليــل انتشــار العــدوى حيــث بلــغ عــدد 
المســتفيدين 445,308 مريــض

•  تفعيــل إيصــال األدويــة فــي المستشــفيات النفســية وعددهــا 19 مستشــفى لضمــان اســتمرارية حصــول المرضــى علــى 
األدويــة الالزمــة لهــم مــن خــالل الفــرق التطوعيــة والبريــد الســعودي خــالل جائحــة كوفيــد-19

الرعاية األولية

•  حــرص الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى تأكيــد االلتــزام بالتطعيمــات لألمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا فــي مراحــل مبكرة 
مــن الجائحة

•  زيادة عدد المواعيد المتاحة للتطعيمات في مراكز الرعاية األولية إلى 10.9 مليون موعد مجدول

•  توفيــر المراكــز الصحيــة لعــدد مــن المناطــق خدمــات توصيــل األدويــة والتطعيــم بالمنــازل ألكثــر مــن 20 ألــف مســتفيد 
شــهريً بمــا فــي ذلــك توصيــل األدويــة لنــزالء دور الضيافــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة

•  مراقبة كفاءة الرعاية الصحية األولية في التطعيمات عبر لوحات المعلومات المركزية 

•  التوعية الصحية بأهمية التطعيمات واستمرارها أثناء الجائحة عبر مختلف وسائل التواصل مع المجتمع

4.9.2
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•  قيــام اإلدارة العامــة للشــؤون األكاديميــة والتدريــب بإعــداد ورفــع الــدورات التدريبيــة علــى المنصــة التعليميــة اإللكترونيــة 
 http://moh.upskilling.sa لكافــة الممارســين الصحييــن علــى الرابــط

•  تقديــم أكثــر مــن 15 محاضــرة توعويــة وتعليميــة عــن بعــد لمنســوبي أقســام األشــعة والتصويــر الطبــي وبلــغ عــدد 
المســتفيدين أكثــر مــن 13,000 متــدرب

•  عقــد دورات تدريبيــة عــن بعــد فــي التعامــل مــع الجائحــة فيمــا يتعلــق بالتغذيــة الصحيــة والتــي بلغــت أكثــر مــن 14 دورة 
ومحاضــرة توعويــة

•  تقديــم أكثــر مــن 12 محاضــرة إلكترونيــة والتــي تهــدف إلــى اســتعراض آخــر المســتجدات العالجيــة وطــرق الممارســة أثنــاء 
جائحــة كوفيــد-19 وبلــغ عــدد المســتفيدين 8,017 متــدرب

•  تدريــب عــدد 900 متــدرب فــي احتياطــات مكافحــة العــدوى أثنــاء التعامــل مــع وفيــات فيروس كوفيــد-19 وإجــراءات مكافحة 
العــدوى فــي مراكــز الطــب الشــرعي والمبــادئ األساســية لنظــام الضغــط الســلبي لغــرف المشــارح إليقــاف انتقــال العــدوى 

مــن الجثاميــن لمنســوبي الطــب الشــرعي وأساســيات النظــام اإللكترونــي للطــب الشــرعي

•  تفعيــل تدريــب الممارســين الصحييــن عــن بعــد فــي المستشــفيات النفســية وعددهــا 19 مستشــفى لضمــان اســتمرارية 
ــن 12,000  ــر م ــن أكث ــدد المتدربي ــغ ع ــث بل ــد-19 حي ــة كوفي ــالل جائح ــن خ ــى والمراجعي ــات للمرض ــم الخدم ــهولة تقدي وس

متــدرب

ــاء النفســيين واألخصائييــن النفســيين عــن بعــد للمصابيــن  ــد مــن المحاضــرات للدعــم النفســي مــن األطب ــم العدي •  تقدي
وأســرهم حيــث بلــغ عــدد المحاضــرات أكثــر مــن 200 محاضــرة

•  تفعيل الدورات التدريبية عن بعد للمراكز المتخصصة حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 5,000 متدرب

•  تقديــم الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة العديــد مــن النــدوات اإللكترونيــة المباشــرة والتــي بلــغ عــدد الحضــور فيهــا 
267,271 ممــارس، وهــي عبــارة عــن سلســلة إلكترونيــة أســبوعية حــول جائحــة كوفيــد-19 يلقيهــا نخبــة مــن المتحدثيــن 

والمختصيــن ومعتمــدة كســاعات تعليــم طبــي مســتمر

ــن  ــين الصحيي ــجيل الممارس ــد تس ــن تمدي ــي تتضم ــارس 2020 والت ــهر م ــر ش ــي أواخ ــان« ف ــادرة »امتن ــة مب ــالق الهيئ •  إط
الذيــن ينتهــي تســجيلهم المهنــي والبالــغ عددهــم 81,250 ممــارس، إضافــة إلــى االكتفــاء بعــدد ســاعات التعليــم الطبــي 

ــد التســجيل للطلبــات المقدمــة كمســاهمة منهــا فــي التصــدي المســتمر التــي حصــل عليهــا الممــارس لغــرض تجدي
لجائحة كوفيد-19

•  إشــارة الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة أن الظــروف الحاليــة لعمــل الممارســين الصحييــن تحتــم أهميــة حصولهــم 
علــى الدعــم النفســي مــن خــالل خدمــة »داعــم« والتــي بلــغ عــدد الشــريحة المســتهدفة منهــا 500,000 شــخص، فقــد كانــت 
متاحــة فــي الســابق لمتدربــي شــهادة االختصــاص الســعودية وإثــر نجاحهــا أتيحــت لجميــع الممارســين الصحييــن تقديــًرا 

لجهودهــم ومــا يبذلونــه فــي حمايــة المجتمــع

التعليم والتدريب4.9.3

http://moh.upskilling.sa
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تــم التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتشــجيع ونشــر األبحــاث الطبيــة والتجــارب الســريرية للمســاهمة فــي تشــخيص المــرض والحــد 
مــن انتشــار كوفيــد-19، ودعــم نشــر الدراســات العلميــة علــى المســتوى الدولــي والمحلــي ودراســة أفضــل الممارســات لمحاربــة 

انتشــار الجائحــة كاآلتــي:

توثيق جهود الجهات
الحكومية المختلفة

تشكيل اللجنة الوطنية ألبحاث كورونا بالقرار الوزاري رقم 1564549-1441 وتاريخ 1441/8/13
دعم وتشجيع كتابة البحوث العلمية
وضع ونشر أولويات أبحاث كوفيد-19 

إعالن فتح تقديم المقترحات لبرامج دعم البحوث العلمية
إطــالق منصــة الســجل الوطنــي لتســجيل حــاالت كوفيــد-19 بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض        
ومكافحتهــا لعمــل اإلحصــاءات الدقيقــة للحــاالت اإليجابيــة لكوفيــد-19 وتمكيــن الباحثيــن مــن إجــراء البحــوث والدراســات 
ــا  ــز للعلــوم والتقنيــة فــي تنفيــذ برنامــج المســار الســريع لمنــح بحــوث كورون التعــاون مــع مدينــة الملــك عبــد العزي

المســتجد مــن خــالل وحــدة العلــوم والتقنيــة
تقديم الدعم التقني والبحثي المستمر للفرق البحثية التي تنفذ أبحاث برنامج منح كوفيد-19

ــة  ــة العام ــم والهيئ ــل وزارة التعلي ــة مث ــي بالمملك ــب البحث ــى بالجان ــي تعن ــات الت ــف القطاع ــم لمختل ــم الدع تقدي
ــة والمراكــز البحثيــة للتنســيق، ومراجعــة وتقييــم األعمــال والمعامــالت البحثيــة الخاصــة بفيــروس  للملكيــة الفكري

ــد-19 كوفي

تتركــز الجهــود العالميــة فــي الممارســة المبنيــة علــى البراهيــن مــن خــالل األبحــاث الطبيــة والتجــارب 
الســريرية للتشــخيص واختبــار األدويــة واســتخراج اللقــاح الفعــال ضــد فيــروس كوفيــد-19، مــن هــذا المنطلــق 
أولــت المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامــً بالغــً فــي دعــم برامــج البحــوث الطبيــة العاجلــة ونشــر الدراســات 
ــي والمحلــي لبحــث الضــراوة ومصــدر العــدوى والوبائيــات  العلميــة ضــد كوفيــد-19 علــى المســتوى الدول
المرضيــة  األخالقيــة واالجتماعيــة والتشــخيص والتغيــرات  الســريرية واالعتبــارات  الوقائيــة واإلدارة  والتدابيــر 

ــة علــى النظــام الصحــي فيمــا يخــص كوفيــد-19. ــار االقتصادي ــة واآلث والفحوصــات المعملي

•

•
•

•
•

•

•
•

أهم المهام المنجزة 5.1
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ــى بحــث ضــراوة المــرض،  ــا المســتجّد العاجــل« حيــث هــدف إل إطــالق برنامــج دعــم األبحــاث تحــت اســم »برنامــج أبحــاث كورون
ومصــدر العــدوى، والوبائيــات، والتشــخيص، والتغيــرات المرضيــة، والفحوصــات، وتدابيــر الوقايــة، والعالجــات، وتــم إعــالن فــوز 33 

باحًثــا وباحثــة تحــت اســم  » أبطــال البحــوث«

االنتهــاء مــن مراجعــة عــدد 338 مشــروع بحثــي، ومنــح الموافقــات األخالقيــة لألبحــاث التــي تتعلــق بفيــروس كوفيــد-19 مــن خــالل 
اللجنــة المركزيــة لألخالقيــات الحيويــة ألكثــر مــن مئــة بحــث

ــادة وزارة الصحــة لدراســات ســريرية عالميــة متقدمــة علــى أربعــة طــرق لعــالج كوفيــد-19 شــاركت فيهــا أكثــر مــن ســبع  قي
ــة ــة العالمي ــة الصح ــع منظم ــتراك م ــفيات باالش مستش

بالتعــاون مــع الصيــن، مشــاركة المملكــة فــي دراســات ســريرية متعــددة المراكــز لتجربــة اللقــاح الخــاص بكوفيــد-19 والتــي 
تســتهدف أكثــر مــن 5,000 متطــوع

دعم الوزارة لدراسة إكلينيكية وطنية لنقل بالزما الدم كعالج في أكثر من 21 موقع في مدن المملكة

قيــام مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة بتخصيــص مســار ســريع لدعــم البحــوث العلميــة لكوفيــد-19 بالتعــاون مــع 
وزارة الصحــة والمجلــس الصحــي الســعودي والمركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا )وقايــة(

ــخيص  ــة والتش ــبل الوقاي ــث س ــة لبح ــح مخصص ــم من ــعود بتقدي ــك س ــة المل ــادرة جامع ــات كمب ــن الجامع ــد م ــادرة العدي مب
ــادرات ــن المب ــا م ــد-19 وغيره ــروس كوفي ــة لفي ــة واألخالقي ــب االجتماعي ــالج والجوان والع

  

تحديد أفضل الممارسات
لمحاربة انتشار الجائحة

•   استقطاب أفضل البروتوكوالت العالمية للعالجات واللقاحات الجديدة من قبل مراكز األبحاث والجهات البحثية 
•   دعم الدراسات المحلية في إيجاد اللقاح للوقاية من فيروس كوفيد-19 

•   المراجعة العلمية للمقترحات البحثية التي ترد للوزارة 

الجانب البحثي أحد الجوانب المهمة التي ُتظهر فيها المملكة أدوارها الريادية وقوتها الناعمة

أهمية المساهمة في نشر الدراسات العلمية في الجائحات ومشاركتها عالمًيا لالستفادة وتبادل الخبرات

ضــرورة دعــم وفتــح أبــواب التعــاون مــع المبــادرات الهادفــة لتطويــر البيئــة البحثيــة فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وفــي 
ــح للمســاهمة فــي التعــرف أكثــر علــى المســببات واألعــراض اإلكلينيكيــة وطــرق التشــخيص  المراحــل المبكــرة مــن الجوائ

واختبــار األدويــة واللقاحــات ليتــم اعتمادهــا فــي العــالج الفعلــي

تجربــة مشــاركة المملكــة فــي الدراســات العالميــة لبحــث فعاليــة العالجــات فــي جائحــة كوفيــد-19 ســاهم فــي تعزيــز المكانة 
البحثيــة للمملكــة وفــرص مشــاركة النتائــج مــع الــدول األخرى

ــدة واللقاحــات فــي المملكــة للخــروج باســتراتيجية تهــدف  ــة الجدي ــر األدوي أهميــة إعــادة دراســة البنيــة التحتيــة الالزمــة لتطوي
ــة االكتفــاء المحلــي للنهــوض بهــذا الجانــب كصناعــة لتغذي

وللمزيد حول األعمال البحثية المنشورة
https://covid19-saudimoh.hub.arcgis.com

النتائج ودروس النجاح   5.2

https://covid19-saudimoh.hub.arcgis.com/
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الخاتمة 

ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــادة ورعاي ــل قي ــي ظ ــة ف ــالد الحكيم ــل إدارة الب ــم بفض ــه ث ــه ورعايت ــون اهلل وحفظ بع
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وولــي عهــده محمــد بــن ســلمان وكافــة الجهــات الوزاريــة واإلداريــة المعنية، 
ســوف تســتكمل المملكــة جهودهــا فــي مكافحــة هــذه الجائحــة والتخفيــف مــن انتشــارها ودحــر نتائجهــا الوخيمــة 

علــى أمــن وصحــة المواطنيــن والمقيميــن علــى أرض الوطــن.
إن المرحلــة القادمــة فــي الحــرب علــى هــذا الفيــروس دقيقــة وحساســة للحفــاظ علــى المكاســب المحققــة حتــى 
اليــوم والتحضيــر الــدؤوب لمخاطــره وخطــر عــودة انتشــاره، إلــى أن يتــم اكتشــاف اللقــاح أو العــالج المناســبين لــه، 

خصوصــّا فــي ظــل اإلجــراءات المتخــذة إلعــادة األنشــطة فــي المجتمــع.
لــذا فإنــه مــن المهــم أخــذ الحيطــة والحــذر واالســتناد إلــى البراهيــن العلميــة ومتابعــة المؤشــرات الحيويــة واإلبقــاء 
علــى الجاهزيــة الكاملــة للقطاعــات كافــة إلعــادة اتخــاذ تدابيــر أكثــر بحســب المعطيــات، مــع الحــث علــى مشــاركة 
المجتمــع ووعيــه الكامــل لخطــورة المرحلــة والتزامــه بالقــرارات المتوازنــة والحكيمــة المتغيــرة علــى مدار الســاعة. 



أغسطس 2020 77

 المراجع 
والمالحق

7



78أغسطس 2020

المراجع والمالحق
إجراءات المملكة العربية السعودية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد-19

الصين تعلن عن إصابة العشرات بإلتهاب رئوي غير معروف السبب         

تحذيرات من السفر إلى الصين  

*  تطبيق االحترازات الوقائية للرحالت القادمة من الصين 
* إجالء جميع المواطنين السعوديين من الصين 

تسجيل أول حالة كوفيد-19 بالسعودية 

تعليق الدخول للحرمين الشريفين بعد صالة العشاء وحتى قبل صالة 
الفجر بساعة واحدة

* تعليق الدراسة
* إغالق الدخول والخروج من محافظة القطيف

* تعليق جميع النشاطات الخارجية في الحرمين الشريفين

* التحذير من التجمعات لعدد أكثر من 50 شخص 
* إقفال السينما

* أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا المستجد كوفيد-19

* تعليق كافة المناسبات االجتماعية
* تعليق مرحلة اإلحصاء التابعة للتعداد العام لسكان المملكة لعام 

2020

* تعليق كافة الرحالت الدولية
* إغالق األسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي

تعليق الصالة في المساجد

اإلعالن عن حزم تحفيزية بقيمة 120 مليار ريال لدعم األعمال

أمر ملكي: بدأ حظر التجول من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا 
لمدة 21 يوم

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قامت السلطات الصينية باكتشاف فيروس 
كورونا جديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا حالة طارئة للصحة 
العامة ذات اهتمام دولي

العمل في برامج توعوية ضد كوفيد-19

* اإلجراءات الوقائية وتعقيم صاالت المطارات
* تأجيل عقد القمتين السعودية اإلفريقية والعربية اإلفريقية

* تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية
* منع التجمعات في األماكن العامة

تعليق الطيران الداخلي والحافالت وسيارات األجرة والقطارات

تفعيل مركز القيادة والتحكم

تعليق العمرة

المملكة تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 مليون دوالر للعمل على 
مكافحة كوفيد-19

* تعليق كافة النشاطات الرياضية
* اإلعالن عن حزم بقيمة 50 مليار ريال لدعم الشركات 

الخاصة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يعلن في خطاب متلفز عن إجراءات 
لضمان تزويد كل مقيم ومواطن باألدوية والغذاء والضروريات المعيشية خالل  

هذه الجائحة

تسجيل أول حالة وفاة كوفيد-19

31 ديسيمبر 2019

   21 يناير 2020

   25 يناير 2020

تفعيل مبادرة اإلفصاح للقادمين من الصين خالل 15 يوم الماضية 
قبل الوصول 

* تعليق الدخول للعمرة
* تعليق دخول المملكة بالفيزا السياحية

* تعليق استخدام الهوية الوطنية لدخول دول الخليج
* منظمة الصحة العالمية تدعم قرارات المملكة العربية السعودية 

27 فبراير 2020

   2 مارس 2020

   5 مارس 2020

   8 مارس 2020

   13 مارس 2020

   11 مارس 2020

   15 مارس 2020

   17 مارس 2020

   20 مارس 2020

   23 مارس 2020

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يترأس قمة افتراضية 
لمجموعة العشرين مع زعماء الدول األعضاء لتنسيق االستجابة الدولية 

لجائحة كوفيد-19

26 مارس 2020

أمر ملكي: بعالج جميع المواطنين والمقيمين والغير نظاميين مجانً

30 مارس 2020

7 يناير 2020

30 يناير 2020

تعليق السفر إلى الصين
6 فبراير 2020

6 مارس 2020

12 مارس 2020

16 مارس 2020

21 مارس 2020

22 يناير 2020

عالميً عدد الحاالت 17,480 والوفيات 362

4 مارس 2020

9 مارس 2020

14 مارس 2020

19 مارس 2020

24 مارس 2020

* منع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة
* تقديم حظر التجول الجزئي من 3 مساء وحتى 6 صباحا

* إغالق التنقل بين المدن اإلدارية

25 مارس 2020

تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل والرحالت الجوية
29 مارس 2020

3 فبراير 2020
4 فبراير 2020
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إجراءات المملكة العربية السعودية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد-19

أمر ملكي: بتحمل %60 من رواتب موظفي القطاع الخاص

وصول أولى الرحالت المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى 
المملكة

استخدام مباني المدارس العامة في كافة مناطق المملكة إلسكان 
العمالة الوافدة

* إقامة صالة التراويح والعيد في البيوت حال استمرت جائحة كوفيد-19
* استمرارية المسح الموسع النشط من أفضل الممارسات العلمية في 

اإلجراءات الوقائية

إدخال أصحاب المنشآت مواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة 
التابعة لهم عبر شبكة إيجار

تعديل األوقات التي يسمح خاللها بالتجول خالل شهر رمضان المبارك من 
الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا

* السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها
* السماح باستئناف تجارة الجملة والتجزئة وإعادة فتح مراكز التسوق، 

شرط االلتزام بالتباعد االجتماعي
* السماح لشركات اإلنشاءات والمصانع استئناف العمل

* تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر
* إطالق تطبيق تطمن للتواصل مع مصابي فيروس كوفيد-19

 ونزالء مرافق اإليواء الصحي المخصصة للحجر الحصي

منظمة الصحة العالمية تشكر المملكة على المساهمة ب 500 مليون دوالر 
لمساندة الجهود الدولية للتصدي لفيروس كوفيد-19

* إعالن انتهاء الفترة الدراسية ونجاح كافة الطالب في التعليم العام
* البدء في عملية المسح الموسع

*  إلزام التموينات بتوفير وسائل  الدفع النقدي اإللكتروني )عن طريق الشبكة(
* اإلعالن عن تعليق جميع الصلوات للجمهور داخل الحرمين الشريفين خالل شهر رمضان

* توقيع عقد مع الصين بقيمة 995 مليون ريال إلجراء 9 ماليين فحص لفيروس كورونا 
كوفيد-19

* رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الساعة 9ص – 5م حتى تاريخ 
13 مايو

* حظر التجمع ألغراض اجتماعية ألكثر من 5 أشخاص، بما في ذلك مناسبات الزفاف 
والجنازات

منع التجول الكلي على مدار الساعة في الرياض، تبوك، والدمام

   6 أبريل 2020

اإلعالن عن تمديد تأشيرات العودة إلى المملكة التي كان من المقرر أن 
تنتهي بين 25 فبراير و 24 مايو، لمدة ثالثة أشهر دون رسوم إضافية 

   9 أبريل 2020

   10 أبريل 2020

   14 أبريل 2020

   17 أبريل 2020

   19 أبريل 2020

   21 أبريل 2020

   29 أبريل 2020

إطالق الخدمة اإللكترونية للمواطنين الراغبين في العودة 
إلى الوطن

5 أبريل 2020

12 أبريل 2020

18 أبريل 2020

منع التجول في مكة والمدينة على مدار الساعة

2 أبريل 2020

3 أبريل 2020

تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ 
من الساعة 3 عصرًا وحتى 6 صباحً

8 أبريل 2020

16 أبريل 2020

20 أبريل 2020

26 أبريل 2020

األحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابير الوقائية المتخذة 
لمواجهة جائحة كوفيد-19

اعتماد الئحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل
فيروس كوفيد- 19

* تطبيق االحترازات الوقائية للرحالت القادمة من الصين
* رفع اإلجراءات االحترازية عن محافظة صامطة

تحديد عقوبة التجمعات العائلية داخل المنازل أو االستراحات أو الشاليهات 
أو المزارع ألكثر من أسرة ال يربطهم عالقة سكنية واحدة

* تحديد عقوبة من يتعمد نقل العدوى لآلخرين
* تحديد عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحالت 

التجارية بما يتجاوز األعداد المنصوص عليها في اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية

رفع اإلجراءات االحترازية في أحياء الشريبات، بني ظفر، قريان، 
الجمعة، جزء من اإلسكان بني خدرة بالمدينة المنورة

تحديد عقوبة التجمعات )غير العائلية( داخل المنازل أو االستراحات أو 
المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة ألهل الحي 

الواحد أو غيره

* إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة عودة
* رفع اإلجراءات االحترازية اإلضافية بحي الفيصلية والفاضلية بمحافظة األحساء

استمرار جميع اإلجراءات االحترازية حتى نهاية شهر رمضان ومنع 
التجول الكامل خالل الفترة من 30 رمضان حتى 4 شوال

5 مايو 2020

7 مايو 2020

11 مايو 2020

17 مايو 2020

19 مايو 2020

9 مايو  2020

18 مايو  2020

6 مايو  2020

12 مايو  2020

20 مايو  2020
تحديد عقوبة التجمعات العمالية أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني 

التي تحت اإلنشاء أو االستراحات أو المزارع ونحوها خالف مساكنهم
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عقوبة عدم التزام المنشآت الخاصة باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
كإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة أو ما يغطي األنف والفم، وعدم 

تأمين المطهرات والمعقمات في األماكن المخصصة لها

* إعادة تشديد االحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوم وتشمل 
منع التجول في أنحاء المدينة من الساعة 3 عصًرا إلى 6 صباًحا وتعليق 

الصلوات وتعليق الحضور لمقرات العمل وتعليق تقديم الطلبات الداخلية 
في المطاعم مع استمرار السماح بالرحالت الداخلية والدخول والخروج 

من المدينة في غير أوقات منع التجول ومنع التجمعات ألكثر من خمسة 
أشخاص

* تدشين عيادات تطمن مخصصة لمن يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع 
درجة الحرارة

مبادرة عودة لتمكين المقيمين الموجودين داخل المملكة من تقديم 
طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة أبشر

عقوبة تعمد مخالفة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية

عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما 
يتجاوز األعداد المنصوص عليها في اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية

حج عام 1441 هـ بعدد محدود جًدا داخل المملكة حفاظً على صحة الحجاج 
وسالمتهم

* منع استخدام بوابات التعقيم في الجهات الحكومية أو الخاصة
* إيقاف الجراحات التجميلية واإلجراءات الروتينية بكافة مستشفيات القطاع الخاص 
في المناطق والمحافظات التي في النطاق األحمر أو البرتقالي من مؤشر الضغط 

على العنايات المركزة

عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
المعلنة

* العودة لألوضاع الطبيعية في جميع المناطق في المملكة إلى ما قبل إجراءات منع التجول 
ما عدا مكة المكرمة مع االلتزام بالتعليمات الصحية والتباعد االجتماعي

* رفع منع التجول بشكل كامل ابتداًء من الساعة السادسة من صباح يوم األحد 21 يونيو 
في جميع مناطق ومدن المملكة ماعدا مكة المكرمة والسماح بعودة جميع األنشطة 

االقتصادية والتجارية مع التأكيد على االلتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكوالت الوقائية 
والتزام التباعد االجتماعي ولبس الكمامة وأال تتجاوز التجمعات البشرية عن 50 شخص كحد 

أقصى
* رفع منع التجول جزئًيا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء في مكة 

المكرمة
* استمرار تعليق العمرة والزيارة

* استمرار تعليق الرحالت الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية والتأكيد 
على إيقاع العقوبات على المخالفين

* عودة نشاطات محالت الحالقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية مع االلتزام باإلجراءات 
الوقائية الموضوعة

* استمرار منع المعسل والشيشة وإغالق أماكن ألعاب األطفال في المطاعم كإجراء احترازي
* رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ماال يزيد عن %75 في جميع مدن المملكة

* عودة النشاطات لجميع الصاالت والمراكز الرياضية مع ضرورة التقيد وااللتزام بالدليل 
االرشادي

* توضيح برتوكوالت العودة في محالت تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمطاعم 
والمقاهي

* استمرار إيقاف الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن في المساجد ومواصلة تنفيذها عبر 
القنوات اإللكترونية

إصدار إجراءات وتوصيات البروتوكوالت الصحية

عقوبات التجمعات السكانية

1 يونيو 2020

6 يونيو 2020

14 يونيو 2020

16 يونيو 2020

19 يونيو 2020

22 يونيو 2020

10 يونيو 2020

18 يونيو 2020

21 يونيو 2020

4 يونيو 2020

15 يونيو 2020

عقوبة التجمعات في المناسبات االجتماعية

بدأ المرحلة الثالثة من المسح الموسع

* تغّير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مكة المكرمة 
ليصبح من الساعة السادسة صباًحا حتى الثالثة مساء

* السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم 
منع التجول

* السماح بفتح بعض األنشطة االقتصادية والتجارية وممارستها ألعمالها 
* التأكيد على منع كافة األنشطة التي ال تحقق التباعد االجتماعي

* التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد من 
انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين

* الحصول على تصاريح التنقل للحاالت الضرورية والطارئة من خالل نموذج التصاريح 
الورقية المعتمدة والتصاريح اإللكترونية عبر تطبيق توكلنا

* السماح لساكن الحي بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع 
التجول 

* استمرار تعليق العمرة
* استمرار تعليق الرحالت الدولية

23 مايو 2020

29 مايو 2020

* تعديل الحد األقصى المسموح في التجمعات العائلية وغير العائلية 
داخل المنازل أو االستراحات أو المزارع أو في المناسبات االجتماعية كالعزاء 

والحفالت ليصبح خمسين شخًصا

30 مايو 2020

28 مايو 2020

* تغيير أوقات السماح بالتجول ما عدا مكة المكرمة ليصبح من الساعة السادسة 
صباًحا حتى الثامنة مساء

* رفع منع التجول جزئًيا من الساعة السادسة صباًحا حتى الساعة الثالثة مساًء في 
مكة المكرمة

* السماح بإقامة صالة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ماعدا 
المساجد في مكة

* استمرار إقامة صالة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق اإلجراءات الصحية 
واالحترازية المعمول بها

* رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعودة 
لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها الجهة ذات العالقة

* رفع تعليق الرحالت الجوية الداخلية مع االلتزام باإلجراءات االحترازية 
* رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصالت المختلفة

* يتم السماح بفتح بعض األنشطة االقتصادية والتجارية وممارستها ألعمالها )الطلبات 
الداخلية في المطاعم والمقاهي( مع استمرار منع كافة األنشطة التي ال تحقق 

التباعد االجتماعي مثل الصالونات والنوادي الرياضية والمراكز الترفيهية ودور 
السينما وغيرها

* استمرارية تطبيق التباعد االجتماعي في األماكن العامة في جميع األوقات ومنع 
التجمعات لألغراض االجتماعية ألكثر من خمسين شخص

31 مايو 2020

إجراءات المملكة العربية السعودية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد-19
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إجراءات المملكة العربية السعودية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد-19

* تمديد صالحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين دون مقابل
* تمديد صالحية اإلقامة المنتهية للوافدين خارج المملكة بتأشيرة 

الخروج والعودة والتي تنتهي خالل فترة تعليق الدخول والخروج من 
المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل

* تمديد صالحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل خالل 
فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 4 أشهر بدون مقابل
* تمديد صالحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين 

خارج المملكة والتي تنتهي خالل فترة تعليق الدخول والخروج من 
المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل

* تمديد صالحية مدة اإلقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة 
والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خالل فترة تعليق الدخول والخروج 

من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل

تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر 
المقدسة بال تصريح بغرامة مالية مقدارها 10 آالف ريال وفي حال 

التكرار تضاعف العقوبة من تاريخ 1441/11/28 - 1441/12/12

5 يوليو 2020

12 يوليو 2020

أعلنت سفارات السعودية في الكويت واإلمارات والبحرين 
واألردن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات 

السعوديين بال تصريح مسبق

23 يوليو 2020

السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى خمسين ألف والتشهير 
بالمخالف عقوبة من ينقل حجاًجا غير مصرح لهم بالحج

22 يوليو 2020
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»ينتشــر فيــروس كورونــا المســتجد كوفيد-19 
وتضعــف  المملكــة  أنحــاء  جميــع  فــي  حاليــً 
األزمــات الكبيــرة بالتكاتــف بعــد مشــيئة اهلل«

معالي د. توفيق بن فوزان الربيعة 
 وزير الصحة
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