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بروتوكول اإلرشادات الصحية للوقاية من مرض كوفيد-
١٩خالل فترة الدورات العسكرية بالجهات األمنية في جميع

مناطق المملكة
أغسطس 2022

الفئة المستهدفة من الدليل:
يستهدف هذا الدليل العاملين في القطاعات األمنية بوزارة الداخلية والطالب المتقدمين للدورات العسكرية والمسؤولين
عن لجنة قبول الطالب في دورة العسكرية حسب الفئات التالية:
الموظفين في القطاعات األمنية بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد
• الموظفين في القطاعات األمنية بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد والمسؤولين عن لجنة قبول الطالب أو
فحص وتدريب الطلبة في دورة العسكرية
• الطالب المتقدمين للعمل في الوظائف األمنية بوزارة الداخلية والطلبة المقبولين في الدورات العسكرية
• العاملين في اإلدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من أطباء وممرضين وغيرهم
• العمال اآلخرين مثل عمال النظافة ،المطاعم وغيرهم
اإلرشادات واالشتراطات الصحية:
يوصى بإتباع االرشادات التالية خالل حضور المرشحين إلجراءات القبول وعند الحضور لعمل الكشف الطبي بعد
القبول وفي جميع فترات الدورة كما يلي:

الوقاية

•
•
•

•

عدم اشتراط لبس الكمامة في األماكن المفتوحة واألماكن المغلقة ،ويوصى باالستمرار
بلبسها في األماكن المغلقة.

•

يتم التنظيف والتطهير لألسطح والمرافق ودورات المياه بشكل دوري واتباع االشتراطات
حسب الدليل العلمي للتطهير في الرابط التالي:
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community -public-ar/a-guide-toenvironmental-cleaning-and-disinfection-for-the-prevention-of/covid-19-disease-in-non-health-care-settings-ar
السماح بجميع الشاشات العامة أو األجهزة التي تعمل باللمس مثل أجهزة االستعالم وأجهزة
الصراف اآللي وأجهزة خدمة أبشر وما في حكمها إن وجدت.
السماح باستخدام جهاز البصمة إلثبات الحضور واالنصراف للموظفين.
يوصى بإ تباع بروتوكوالت قطاع النقل فيما يخص نقل الموظفين.

•

يوصى ب التهوية الجيدة في جميع األماكن وخاصة أماكن التجمع ودورات المياه ويفضل
استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة بشكل عام وفي القاعات بشكل خاص،
وتستخدم التهوية االصطناعية باإلضافة الى التهوية الطبيعية إن أمكن.
تغيير أو تنظيف فالتر الهواء ألجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

•

يوصى ب الرجوع لبروتكوالت وزارة الصحة و هيئة الصحة العامة (وقاية) لمعرفة االشتراطات
الخاصة بتطهير مقرات السكن الذي تم رصد الحاالت فيها.

•

االعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بمرض كورونا (المصادر
الرسمية تشمل :وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة).
يوصى ب نشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة في أماكن
البارزة ،وأن تتضمن التالي:
 oطرق انتشار المرض والوقاية منه.
 oالتوعية بغسل األيدي وتجنب لمس العينين واألنف والفم قبل غسل اليدين والحث على
االهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.
 oاتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت
ممكن ،استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).
يفضل توعية الطلبة عن مرض كوفيد ١٩-عند التقديم أو معرفة النتائج من خالل التوعية في
الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

•
•
•

•

التوعية

ال يلزم قياس درجة الحرارة عند المداخل
الغاء اشتراط التحقق من الحالة الصحية وحالة التحصين في تطبيق توكلنا
إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع األماكن (المغلقة والمفتوحة) واألنشطة والفعاليات.

•

•
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اإلبالغ
والمراقبة

•

يلتزم الشخص بالعزل الذاتي بالمنزل وعدم الحضور للعمل عند ظهور األعراض حتى يتم التأكد
من حالته الصحية.
تمكين الشخص المصاب من العودة إلى العمل بعد تعافيه وانتهاء مدة العزل.

•
•

يوصى ب تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق االشتراطات الوقائية.
تتولى الجهات الرقابية في القطاع متابعة ما صدر من أوامر وتوجيهات حيال المخالفات وخرق
البروتوكوالت الصحية.

•

التنفيذ
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