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  91-تعلٌمات العزل المنزلً  للمرضى المؤكد إصابتهم بفٌروس كوفٌد

 العزل الصحً:

عن االخرٌن الحتواء ومنع انتمال  11-العزل الصحً هو فصل الشخص الذي تأكدت اصابته بكوفٌد
 العدوى.

 الخطوات الواجب اتخاذها لبل اتخاذ لرار عزل المرٌض منزلٌا:

o  .تمٌٌم المرٌض من لبل الطبٌب لمعرفة امكانٌة تلمً الرعاٌة فً المنزل 

o .التأكد من بٌئة المنزل بحٌث ٌكون مناسبًا للعزل 

o  .العمل على متابعه المخالطٌن للمصاب داخل المنزل 

o والحد من انتشار العدوى داخل المنزل. المناسبة لرعاٌة المصاب الشخصٌة الولاٌة وسائل توفر 

 المعنٌة:  الجهات

o من لبل فرٌك الطبً العاملٌن الصحٌٌن المسؤولٌن عن متابعه المرضى المعزولٌن. 

o  ممدمً الرعاٌة )وهم: اآلباء واألزواج وأفراد األسرة(. على ان ٌتم ارشادهم الى السبل المثلى لما

 ٌلً:

معدات كٌفٌة رعاٌة المرضى والتملٌل من مخاطر العدوى )من إجراءات النظافة واستخدام  -

 الولاٌة الشخصٌة والتخلص منها(.

تزداد سوًءا وأنه ٌحتاج إلى   11-التعرف على العالمات التً تدل على أن حالة مرٌض  الكوفٌد -

 إرساله إلى منشأة صحٌة.

العاملٌن الصحٌٌن المسؤولٌن على الٌه التواصل الفاعل بٌن ممدمً الرعاٌة فً المنزل و التعرف -

المستشفٌات المعتمدة لغاٌات ، وكذلن وصول المرضى إلى لٌنعن متابعه المرضى المعزو

 .العزل

 تقٌٌم البٌئة المنزلٌة:

،  بما فً ذلن 11-ٌجب تمٌٌم ما إذا كان المنزل المعنً مناسبًا للعزل وتوفٌر الرعاٌة لمصاب  كوفٌد

 المثال:جمٌع ما ٌحتاجون إلٌه لاللتزام بالتوصٌات المتعلمة بالعزل المنزلً. على سبٌل  توفر

 ومواد التنظٌف والتطهٌر. مستلزمات نظافة االٌدي -

 منه. على حركة األشخاص حول المنزل أووالمدرة على فرض المٌود وااللتزام بها  -

 فً المنزل. وتدابٌر الولاٌة من العدوى للمصاب لكافًضمان العزل ا -

العائالت التً لدٌها أطفال وتم عزلهم داخل األسرة ٌجب ان ٌعلموا ان اصابتهم بالمرض محتمل،  -

واالتفاق مسبمًا على كٌفٌة رعاٌة األطفال فً حالة مرض ممدمً الرعاٌة األساسٌٌن. وٌجب أن ٌتم 

عرضٌن لطفل. إذا كان هؤالء أو غٌرهم من األشخاص الملتحدٌد ذلن بالتشاور مع ممدمً الرعاٌة 

 اإلعالة ( موجودٌن فً بٌئة المنزل وال ٌمكن فصلهم عن األسرة فٌجب يللخطر )كبار السن وذو

منطمة العزل )العزل المؤسسً فً  االتفاق مع ممدم الرعاٌة لتوفٌر مكان بدٌل لعزل المرٌض

 ، بموافمة المرٌض، وموافمة ممدم الرعاٌة، وأفراد األسرة.المخصصة لهذه الحاالت(
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 إجراءات العزل المنزلً:

 ( إذا ظهرت نتٌجة فحصPCR إٌجابٌة لشخص وال تظهر علٌة االعراض المرضٌة فٌتم عزل )

المرٌض منزلٌاً عشرة اٌام وحجر افراد العائلة لمدة عشرة أٌام من تارٌخ ظهور نتٌجة الفحص، اما 

اذا كانت االعراض خفٌفة فٌتم عزل المصاب ثالثة عشر ٌوما على األلل على ان ال تكون لدٌه 

 ٌرة. اعراض خالل الثالثة اٌام االخ

  ٌتم ابالغ مدٌرٌات الشؤون الصحٌة/ لسم رصد األمراض فً المحافظات من لبل مدٌرٌة األمراض

 فً منازلهم. لتتبع المخالطٌنالسارٌة بنتائج العٌنات اإلٌجابٌة ٌومٌاً كل حسب محافظته 

 العزل ( وتزوٌده بإرشادات 111) الطبً للفحص من لبل فرٌك ٌتم إبالغ المصاب بالنتٌجة االٌجابٌة

 اذا انطبمت علٌه شروط العزل المنزلً. المنزلً

  ًوتمٌٌم المصاب لتحدٌد مكان العزل )عزل منزلً، عزل تصنٌف الحاالت من لبل فرٌك الطب

وتزوٌد مدٌرٌة األمراض السارٌة بها  مؤسسً فً مناطك العزل، عزل فً المستشفٌات المعتمدة(

 .ٌومٌا لعمل االحصائٌات الوبائٌة عن المصابٌن

  ًوٌفً بشروط العزل المنزل ً المعنٌٌن بالمتابعة والرصد النشط  ٌمومفً حال كان المنزل مناسبا

طوال فترة العزل ومدتها عشرة اٌام من خالل الزٌارات  للمرٌض والمخالطٌن المباشرٌن له

أو كلٌهما  (111) أو االتصال الهاتفً (الجهات االمنٌة ،)مدٌرٌة الشؤون الصحٌة المعنٌة المنزلٌة

معا وبشكل دوري ومنتظم )كل ٌوم( للتأكد من استمرارٌة التمٌد بإرشادات وشروط العزل المنزلً 

المبٌنة فً النشرة وكذلن التأكد من عدم ظهور أٌة أعراض مرضٌة على الشخص أو أي من أفراد 

 أسرته كارتفاع الحرارة أو السعال أو ضٌك التنفس.

 لطبٌب او الشخص الموكل له بالمتابعة ان الشخص المعزول فً من خالل المتابعة إذا الحظ ا

( فً المحافظة 113المنزل غٌر متمٌد بشروط العزل المنزلً فٌموم فورا بإبالغ خلٌة األزمة )

 المعنٌة بذلن التخاذ االجراءات المانونٌة والصحٌة الفورٌة الالزمة.

  االتصال ناسب العزل المنزلً فعلٌه أن ظروف المسكن واألسرة ال ت الرعاٌةممدم فً حال وجد

لهذه مناطك العزل المخصصة ً فً بالغ بذلن لٌتم إخضاعه للعزل المؤسسواإل 111برلم هاتف 

 .الغاٌة
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 سواءا التً لدٌها اعراض  (111من لبل فرٌك الطبً ) ٌتم التنسٌك لنمل الحاالت المصابة

مع  لذلن مناطك المخصصةالمؤسسً فً النملها للعزل للمستشفٌات المعتمدة او الحاالت التً سٌتم 

 .(113) خلٌة األزمة فً المحافظة المعنٌة

 مع مدٌرٌة الدفاع المدنً لنمل المصابٌن الى المناطك فً المحافظة من لبل خلٌة األزمة  التنسٌك

 المخصصة للعزل.

  للعزل  والمناطك المخصصةالتنسٌك من لبل خلٌة األزمة فً المحافظة مع المستشفٌات المعتمدة

 الستمبال المصابٌن.

  فً حال تطورت حالة المرٌض واستدعت العالج فً المستشفى فٌتم تحوٌل المرٌض إلى

و بالتنسٌك مع  111وذلن من خالل االتصال على رلم هاتف  المستشفٌات المعتمدة للتمٌٌم والعالج

 .لنمل المرٌض الى المستشفى (113) فظةاخلٌة االزمة فً كل مح

  الشخص إلى المستشفى ٌجب أن ٌوضع له كمامة وٌنمل من خالل سٌارة إسعاف مع اتخاذ خالل نمل

جمٌع احتٌاطات ضبط العدوى وفً حال االضطرار إلى نمله بمركبة عادٌة فٌجب أن تكون مركبة 

 .خاصة ولٌست مخصصة للنمل العام

 ٌتم حجر جمٌع إذا كانت العٌنة اإلٌجابٌة لشخص ٌسكن ضمن عمارة مؤلفة من شمك سكنٌة، فال 

 سكان العمارة بل ٌكتفً بحجر العائلة ضمن نطاق المنزل فمط.

 ٌاألشخاص المادم( ن من خارج البالد وحسب تعلٌمات وزارة الصحة ٌتم إجراء الفحصPCR ًف )

مطارات المملكة والمعابر الحدودٌة األخرى واالنتظار لحٌن ظهور النتٌجة. وفً حال كانت نتٌجة 

ال توجد على الشخص أعراض مرضٌة فٌطبك علٌه إجراءات العزل المنزلً الفحص إٌجابٌة و

 حسب تصنٌف حالته الصحٌة.

  فً الٌوم العاشر من العزل المنزلً بالتنسٌك مع مدٌرٌة الشؤون الصحٌة المعنٌة ٌتم فن العزل

 عزلفن الاما اذا كانت االعراض خفٌفة فٌتم ، المنزلً عن المصاب اذا لم ٌكن ٌعانً من اعراض

ثالثة عشر ٌوما على األلل على ان ال تكون لدٌه اعراض خالل الثالثة اٌام  بعد المصاب عن

 .مله (PCRدون إعادة فحص ) االخٌرة

 بتزوٌد مدٌرٌة االمراض السارٌة او مدٌرٌة الشؤون الصحٌة المعنٌة  (111) فرٌك الطبً ٌموم

، وتصنٌف المرضى السكن بالتفصٌلمكان ٌتضمن اسماء المرضى وارلام هواتفهم وبتمرٌر ٌومً 

 .)التغذٌة الراجعة(  حسب مكان العزل
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 ستمصاء الوبائً للحاالت بعمل اال او مدٌرٌة الشؤون الصحٌة المعنٌة تموم مدٌرٌة االمراض السارٌة

من اجل متابعة المخالطٌن من لبل فرق التمصً الوبائً بعد تزوٌدنا بالكشوفات و التمرٌر الٌومً 

 . (111 فرٌك الطبً ) من

 

 :شروط العزل المنزلً لألشخاص المصابٌن

 الشخصٌة العامة وضمان االمدادات الكافٌة لمعدات الحماٌة التمٌد بإجراءات ضبط العدوى والسالمة •

 لكل من المرضى وممدمً الرعاٌة الصحٌة.   المناسبة

 الصحٌة.المرالبة الدلٌمة ألٌة عالمات أو أعراض تدهور فً حالتهم  •

أعراض  الطبٌب المعالج والتأكد أن المرٌض ال ٌعانً منال ٌسمح بالعزل المنزلً إال بعد التمٌٌم من  •

 .إٌجابٌة الفحص شروط العزل المنزلً بعد ثبوت تنطبك علٌهو

 درجة مئوٌة. 37.5أن تكون درجة حرارة الشخص الل من  •

 ٌجب أن ٌكون مكان إلامته مناسبا للعزل المنزلً. •

 .عانً من امراض نمص المناعة )اإلٌدز، السرطان والعالجات المثبطة للمناعة وما إلى ذلن(أال ٌ •

 عاًما.  65أال ٌزٌد عمره عن  •

أال ٌعانً من االمراض المزمنة غٌر المسٌطر علٌها مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض الملب،  •

 أمراض الرئة، الكبد، الكلى المزمنة واألوعٌة الدموٌة.

كون ممدم الرعاٌة الصحٌة متاًحا لتمدٌم الرعاٌة على مدار الساعة طوال أٌام األسبوع خالل مدة أن ٌ •

 العزل.

( عن أي تطورات بخصوص األعراض 111ان ٌلتزم المرٌض بمرالبة حالته الصحٌة وإبالغ ) •

 المرضٌة.
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 متى تطلب العناٌة الطبٌة

الفورٌة فً حال ظهور أي من العالمات أو األعراض ٌجب على المرٌض او ذوٌه طلب العناٌة الطبٌة 

 التالٌة:

 درجة مئوٌة. 37.5ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 

 .صعوبة التنفس 

 .ألم/ ضغط مستمر فً الصدر 

 .ضعف أو تنمٌل فً أي من االطراف 

 زرلة فً الشفاه/ الوجه. ظهور 

 .ًاالرتبان العمل 

 .تداخل الكالم / النوبات 
 

 :المنزلًالعزل  متطلبات

 (.النافذة المفتوحة ٌتم وضع المصاب فً غرفة مفردة جٌدة التهوٌة )مثل •
وتعٌٌن شخص واحد ٌتمتع بصحة جٌدة بشكل مثالً  المصاب،الحد من عدد المائمٌن على رعاٌة  •

 المناعة.  أمراض نمصمزمنة أو  أمراضدون وجود 
انتهاء فترة العزل المنزلً و واألعراضال ٌسمح بالزٌارة حتى ٌتعافى المرٌض تماًما من العالمات  •

 .للمصاب او فترة الحجر للمخالطٌن
 ونصف المترمل عن متر الحفاظ على مسافة ال تو ستملة عن بالً افراد االسرةفً غرفة معزله  •

تعلماته عن الشخص المرٌض واستخدام وسائل الولاٌة الشخصٌة عند التعامل معه او مع م
 الشخصٌة.

 ٌض وتملٌل المساحة المشتركة. الحد من حركة المر •
 ل المطبخ والحمام( جٌدة التهوٌة.تأكد من أن المساحات المشتركة )مثال •

 

 نظافة االٌدي :

أفضل  الغسٌل المتكرر لألٌدي واحًدا من تعتبر االٌدي من الطرق الرئٌسٌة والمباشرة لنمل العدوى وٌعد

 .وانتشاره الطرق لتجنب  انتمال المرض

ثانٌة او استخدام معمم كحولً  60-40الحرص الدائم على غسٌل االٌدي بالماء والصابون لمدة تزٌد عن 

 .ثانٌة( 30-20لمدة ) % من الكحول على االلل70ٌحتوي على 

ناء السعال أو )تغطٌة الفم واألنف أث ، وخاصة المصابٌنمن لبل الجمٌع والعطاس السعال آدابتطبٌك  -

 (.والتخلص من المنادٌل فورا بطرٌمة سلٌمة ثم غسل االٌدي المنادٌل أو الكوعالعطس باستخدام 
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 ارتداء الكمامات :

محكم اإلغالق لتغطٌة الفم واألنف أثناء وجوده فً نفس  ةطبٌ كمامةٌجب على ممدم الرعاٌة ارتداء  -
 . والمحافظة على التباعد االجتماعً فً جمٌع االولات الغرفة مع المرٌض

 أو التعامل معها.  ممدمة الكمامةلمس  ٌجب عدم -
 . ةوجاف ةنظٌف كمامةعلى الفور ب ا، فٌجب استبدالهكمامة مبللة أو متسخة باإلفرازاتال تإذا أصبح -
 باستخدام تمنٌة مناسبة. كمامةة اللم بإزال -
 . سلٌمةوتخلص منها بطرٌمة  خلع الكمامةبعد غسل االٌدي  -
 .ابعد استخدامه اوتخلص منه ذات االستخدام الواحد الكمامة ال تعٌد استخدام -

 
 استخدام القفازات:

 ما، وخاصة إفرازات الفم أو الجهاز التنفسً والبراز. استخدب مالمسة سوائل الجسم بشكل مباشرتجن

 .ة عند التعامل مع المرٌض والنفاٌات المتعلمة بهالطبٌ كمامةلاو المفازات احادٌة االستخدام

 . الكمامةالٌدٌن لبل وبعد إزالة المفازات و غسل -

 .ألكثر من مرة أو المفازات كمامةاستخدام ال عدم -

 أوانً الطعام والشراب:

 ٌمنع مشاركة أو تماسم أوانً الطعام والشراب المستعملة مع المصاب. -
 وٌجب التخلص منها مباشرة. (Disposableلمرة واحدة )ذات االستعمال  األوانًٌفضل استخدام  -
 ٌكفً استخدام المنظفات والماء الساخن لتنظٌف أوانً الطعام. ،عند الضرورةإلعادة استخدام االوانً  -

 
 التعامل مع البٌاضات :

 غسل المالبس والشراشف حسب الطرٌمة الروتٌنٌة.  -
  فً كٌس الغسٌل. ةضع البٌاضات الملوث -

المالبس الخاصة بالمصاب باستخدام الماء الساخن ، وإلى ذلنمالبس وأغطٌة السرٌر وما تنظٌف ال -

( وٌجب استخدام لفازات م 10-60ٌعتبر كافٌا لتطهٌرها )ٌفضل درجة حرارة  ومستحضرات التنظٌف

 فها جًٌدا. ٌجفتشدٌدة التحمل عند تنظٌفها و

 تنظٌف االسطح :

 األسرة، افوأطر السرٌر،مثل طاوالت  ٌومًٌا،تنظٌف وتطهٌر األسطح التً ٌتم لمسها بشكل متكرر  -
ر كلو 10CC)وغٌرها من غرف النوم وأثاث المنزل. ٌجب استعمال مطهرات مثل الكلور بتركٌز 

 .ر ماء(تواحد ل لكل
 . بعد كل استخدامتنظٌف وتطهٌر أسطح الحمام والمرحاض  -
مطهر  ٌجب استخدام ذلنٌجب استخدام الصابون أو المنظفات المنزلٌة العادٌة للتنظٌف أوالً وبعد  -

 .كمامات؛ ٌجب وضع المفازات وال٪ هٌبوكلورٌت الصودٌوم0.5منزلً منتظم ٌحتوي على 
 أو بٌاضات األسرة.عدم مشاركة المناشف  ٌجب -
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 :نصائح ومالحظات

 األطفال وكبار السن واألشخاص الذٌن لدٌهم أمراض مزمنة من المحٌط الذي ٌتواجد  ٌفضل إبعاد
 .فٌه الشخص المعزول

  توفٌر مخزون كاف من وسائل الولاٌة الشخصٌة ومواد التطهٌر ألفراد األسرة مثل الصابون
 .والمطهرات والمفازات والكمامات..... الخ

 ض مرضٌة على الشخص طٌلة فترة العزل ٌعطى بعد إنهاء مدة العزل وفً حال عدم ظهور أعرا
 .إلرار من لبل مدٌر الشؤون الصحٌة بأنه لد أنهى مدة العزل وٌمكنه ممارسة حٌاته الطبٌعٌة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


