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مقدمة

 فـــي إطــــار تطــــورات الوضــــع العالمـــي النتشــــار فيــروس كوفيــد-١٩  وضـــرورة 
اتخـاذ التدابـير لمنـع انتشـار المـرض، وجـه معالـي وزيـر التعلـيم بضـرورة اتخـاذ 
الجامعـــات الخطـــوات الالزمـــة تجـــاه هـــذا المـــرض ووضـــع خطة لمنـــع انتشـار 
المـــرض الســـّيما وأن الجامعــات مــن األماكـــن التـــي تشـــهد تجمعـــات كبـــيرة، 
وقـــد صـــدر األمـــر السـامـــي الكريـــم رقـــم )٣٥٢٨٠( وتاريـــخ ١٤٤١/٦/٧هـــ بشـــأن 
تطـــورات تفشـــي فـــيروس كوفيد-١٩ فـي الصـين، والتوجـــيه باتخـاذ عــدد مــن 
التدابـــير واإلجــــراءات العاجلــــة، ومنهــــا تشــكـــيل لجنــــة برئاســــة معالـــي وزيـــر 

الصحـــة ومندوبـــين مـــن عـدد مـــن الجهـات علـى مســـتوى عالـي.

 ويقضـــي التوجـــيه بـأن تتخـذ اللجنـة اإلجـــراءات الالزمـة وترفـع التقارير الالزمة 
للمقـــام الكريـــم، كمـــا قضـــى التوجـــيه بوضـــع إجـــراءات عاجلـــة ألي حـــاالت قـــد 
تظهـــر فـــي المرافـــق التعلـيمـــية وســـرعة التعامــل معهـــا واتخــاذ اإلجــراءات 

ــا.  ــة تجاهه الالزم

وبنــاء علـــى التوجـــيه الكريــم، أعــدت جامعــة الملك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلوم 
الصحـــية خطــة تنفـــيذية لمكافحــة فـــيروس كرونــا الجديــد وإدارة أي مخاطــر 

تنتــج عنــه ال ســمح هللا.

ويقدم هذا الكتـيب تفاصـيل تلك الخطة التنفـيذية.
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موقع المركز الوطني 
للوقاية من األمراض 

ومكافحتها

المرجــع الرســمي لجميــع اإلحصائيــات واألدلــة الموجهــة للمجتمع وللممارســين 
لصحيين ا

www.covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar

انتشار الفـيرس عالمـيا وانتشاره فـي الصـين، 
اللون األحمر يشـير إلـى حدوث تغـير خالل الـ 

٢٤ ساعة قبل ١ فبراير ٢٠٢٠م الساعة ١٢ ظهراً.



توجـيهات المقام 
السامـي فـيما يخص 

فيروس كوفيد-١٩

صـــدر األمـــر السـامـــي الكريـــم رقـــم )٣٥٢٨٠( وتاريـــخ ١٤٤١/٦/٧هـــ بشـــأن 
تطـــورات تفشـــي فيــروس كوفيــد-١٩ فـــي الصـــين، وتــم العمــل مــن قبــل 
وزارة التعلـــيم بمــا قضـــى بــه التوجـــيه الكريــم أعــاله وقــد تــم إرســاله عبــر 

النظــام للجامعــات، ويشــمل:

التأكـيد علـى إنجـاز خطـة طـوارئ لمواجهـة كوفيد-١٩ داخـل منشـآت . 	
ومرافـــق الجامعـــة بمـــا فـــي ذلـك إغـالق أيـة منشـــأة ال قـدر هللا تظهـر 
فـيهـــا أي حالـــة، وتمتـــد الخطـة وفـــق البعـد الجغرافـــي للجامعـة إلـى 

تغطـية المجتمـع المحلـي.

أهمـــية أخــــذ المبــــادرة مــــن إحــــدى الجامعــــات والتنســـيق مــــع . 	
الجامعــات واقتــراح خطــة وطنـية للتعامــل مــع األزمــة مــن جوانــب 
ــات  ــق الجامعـ ــآت ومرافـ ــن منشــ ــادة مــ ــية واإلفــ ــية ومجتمعـ صحـ
يمكـن أن تقـدم مـن الـوزارة مـن خـالل تمثـيلهـا فـي اللجنـة المشـكلة 

بالتوجـــيه الكريــــم.

ــات، . 	 ــي الجامعـ ــع منسـوبـ ــا مـ ــب متابعتهـ ــراءات الواجـ ــد اإلجـ  تحديـ
ــا. ــب علـيهـ ــة والتدريـ ــالن الخطـ ــراءات إعـ ــت وإجـ ــد وقـ وتحديـ

ــيف . 	 ــين أدوات التنظـ ــرعة تأمـ ــة لسـ ــراءات مرنـ ــيات وإجـ ــد آلـ تحديـ
والتعقـــيم والوقايــة بحســـب الحاجــــة الفعلـــية.

إنجاز خطة توعـية وتثقـيف متكاملة للجامعات وللمجتمع.. 	

تحديـــد المبانـــي والمنشـــآت التـــي يمكـــن اســـتخدامها للعـــزل أو . 	
ــد  ــتخدمها عنـ ــة، السـ ــة أو قريـ ــي كل مدينـ ــة فـ ــيات مؤقتـ مستشـفـ

ــي. ــتوى وطنـ ــى مسـ ــة علـ الحاجـ
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خطة عمل الجامعة
للتعامل مع الفـيروس
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مقدمة عن الفـيروس وطرق 
انتقال العدوى

ــيروس تنفســـي جديــد ظهــر فـــي مدينــة ووهــان بمقاطعــة  ــيروس التاجـــي  )كوفيــد-١٩( هــو فـ الفـ
هوبـــي بالصـــين. ويختلف هذا الفـــيروس عن باقـــي أنواع فـــيروسات كورونا التـــي تنتشر بـــين البشر 
وتســبب أعــراض نــزالت البــرد المعتــادة كمــا أنــه يختلــف عــن فـــيروس ســارس وفـــيروس متالزمــة 
الشــرق األوســط التنفســـية )MERS CoV(. يقــوم العلمــاء والمختصــون حالـــياً بمحاولــة تحديــد 
مصــدر هــذا الفـــيروس الجديــد والــذي يتوقــع أن يكــون مرتبًطــا بنــوع مــن الحـــيوانات إال أن الفـــيروس 
يمكــن أيًضــا أن ينتقــل مــن شــخص آلخــر، لكــن ال يعــرف حثـــى اآلن مــدى ســهولة أو اســتدامة انتشــار 
العــدوى بـــين البشــر. ال تــزال المعلومــات اإلكلـينـيكـــية الخاصــة بفيــروس كوفيــد-١٩ محــدودة حثـــى 
اآلن، كمــا أنــه ال يوجــد تحصـــين )تطعـــيم( أو عــالج متوفــر، ومــا يــزال التعامــل مــع الحــاالت المصابــة 

مــن خــالل عــالج األعــراض وتقديــم الدعــم للمريــض.

الخصائص الوبائية لفيروس 
كوفيد-١٩

عــدد الحــاالت المصابــة علـــى مســتوى العالــم حثـــى تاريــخ 	 فبرايــر ٢٠٢٠ كان 0		.0	 حالــة، المؤكــد 
منهــا داخــل الصـــين 	7	.0	 )%	.99( منهــا 788	 )%	.		( حــاالت شــديدة و			 )%	.	( 
وفـــيات، ويوجــد خــارج الصـــين 9		 حالــة )%0.8( فـــي 		 دولــة، وحالــة وفــاة واحــدة خــارج الصـــين 

فـــي دولة الفلبـــين.
للحصول علـى معلومات محدثة يرجـى االطالع علـى الموقع التالـي:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-	0	9
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إعالن وباء كوفيد-١٩ 
حالة طوارئ صحـية 

ذات اهتمام عالمـي

ــيروس  ــي فـ ــي ٣٠ ينايــر ٢٠٢٠ أن تفشـ ــية  فـ أعلنــت منظمــة الصحــة العالمـ
ــياً،  ــير قلقــاً دولـ ــية عامــة تثـ ــة طــوارئ صحـ كوفيــد-١٩ الجديــد يمثــل حال
وتعتقــد المنظمــة أنــه مــازال مــن الممكــن مكافحــة انتشــار الفـــيروس، 
شــريطة أن تتخــذ الــدول تدابـــير قويــة للكشــف عــن المــرض فـــي وقــت 
مبكــر، وعــزل وعالج الحاالت، وتتبع المخالطـــين، وتشجـــيع تدابـــير التأثـــير 
االجتماعـــي التـــي تتناســب مــع الخطــر. وحــددت منظمــة الصحة العالمـــية 

األهــداف االستراتـيجـــية للتعامــل مــع فيــروس كوفيــد-١٩، وهـــي: 

ــك انتقــال 	  ــي ذل الحــد مــن انتقــال العــدوى مــن إنســان آلخــر بمــا فـ
العدوى بـــين المخالطـــين والممارســـين الصحـيـــين وانتقال العدوى 

خــارج الصـــين
التعرف مبكرًا علـى الحاالت المصابة وعزلها وتقديم الرعاية لها	 
التعرف والحد من انتقال العدوى من مصدر حـيوانـي	 
التعــرف علـــى خصائــص الفـــيروس الخاصــة بشــدة المــرض ومــدى 	 

التشخـــيص  العــالج وتســريع تطويــر  وخـــيارات  العــدوى  انتقــال 
واللقاحــات والعالجــات 

التواصــل مــع المجتمعــات حــول المخاطــر المتوقعــة والتعامــل مــع 	 
ــة ــات الخاطئ المعلوم

تقلـــيل التأثـــير االجتماعـــي واالقتصــادي مــن خالل شــراكات متعددة 	 
القطاعــات
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وبائية المرض
تفـــيد التقديــرات الحالـــية أن فتــرة حضانــة المــرض خــالل ١٤ يوًمــا بعــد التعــرض للفـــيروس، ويمكــن 
للفـــيروس أن ينتقــل مــن إنســان آلخــر بمعــدل يقــارب ٢٫٣٪ )أقــل بكثـــير مقارنــة بالحصبــة(، وتصــل 
ــى مــا يقــارب ١٥٪ مــن الحــاالت المؤكــدة، كمــا يصــل متوســط معــدل  نســبة الحــاالت الشــديدة إلـ
ــاالت  ــم ح ــى لديه ــين مرضـ ــا بـ ــارب ٣٫٤٪ معظمه ــبة تق ــى نس ــدة إلـ ــاالت المؤك ــين الح ــيات بـ الوفـ

مريضــة مزمنــة، وهـــي أقــل بكثـــير مــن معــدل الوفـــيات لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســـية. 

األعراض والعالمات السريرية
تشــمل أعــراض المــرض ارتفاًعــا فـــي درجــة الحــرارة وكحــة وضـــيق فـــي التنفــس؛ خاصــة إذا ظهــرت 
هــذه األعــراض خــالل ١٤ يوًمــا مــن تاريــخ الســفر إلـــى الصـــين أو الــدول األخري ذات المســتوى العالـــي 
ــية(.  ــي الصفحــة التالـ مــن الخطــورة أو التعــرض لحالــة مشــتبه بهــا أو مؤكــدة )كمــا هــو موضــح فـ
عندئذ ينبغـــي التواصل مباشــرة مع مقدمـــي الرعاية الصحـــية وإبالغهم؛ حـــيث سـيتلقـــى اإلرشــادات 
واإلجراءات الواجب اتباعها من مقدمـــي الرعاية الصحـــية قبل الحضور إلـــى المستشفـــى أو العـــيادات 

إلكمــال الفحوصــات المخبريــة.
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تعريف الحالة  المشتبهة أو 
المؤكدة

الحالة المشتبهة:
شخص مصاب بمرض تنفسـي حاد )حمـى مع سعال و/أو ضـيق فـي التنفس( وأي من التالـي:. 	

إذا كان تاريــخ الســفر إلـــى كل مــن )الصـــين، إيــران، كوريــا الجنوبيــة، اليابــان، ســنغافورة، فرنســا، 	 
إيطاليــا، ألمانيــا، الهنــد، ماليزيــا، لبنــان، باكســتان، أذربيجــان، أفغانســتان، العــراق، مصــر، الجزائــر(  

١٤ يوًمــا قبــل ظهــور األعــراض
اتصال وثـيق خالل الـ ١٤ يوًما الماضـية مع حالة مؤكدة، وُيعرف االتصال الوثـيق كالتالـي: 	 

التعــرض المرتبــط بالرعايــة الصحـــية، بمــا فـــي ذلــك توفـــير الرعايــة المباشــرة لمرضـــى 	 
مصابـــين، أو العمل مع عاملـــين فـــي مجال الرعاية الصحـــية مصابـين، أو زيارة المرضـى 

أو البقــاء فـــي نفــس البـــيئة القريبــة لشــخص مريض.
التواجد فـي بـيئة واحدة )مثل فصل دراسـي، مقر عمل( مع شخص مريض.	 
السفر فـي أي نوع من وسائل النقل بوجود شخص مريض.	 
العـيش فـي نفس المنزل مع شخص مريض.	 

حالــة مــرض تنفســـي حــاد شــديد )Sever Acute Respiratory Illness, SARI( وفحصــه المخبــري . 	
ــّرف “حالــة مــرض تنفســـي حــاد شــديد” بأنــه مــرض مصحــوب  ــًيا، وُتع ــائعة سلبـ ــيكروبات الش للمـ
ــة  ــى ٣٨ درجــة مئويــة أو أكثــر خــالل مــدة ١٠ أيــام ســابقة وتتطلــب الحال ــي درجــة الحــرارة إلـ بارتفــاع فـ

ــن. ــك التهــاب شــديد الحــدة فــي الرئتي ــى، كذل ــم بالمستشفـ التنوي

الحالة المؤكدة:
ــي 	  ــة فـ ــذه المرحل ــي ه ــية فـ ــارات المعملـ ــراء االختب ــم إج ــا. يت ــيدها مخبرًي ــم تأكـ ــتبهة ت ــة مش ــي حال هـ

مختبــر الصحــة العامــة الوطنـــي، ويتــم اجــراء االختبــار لتأكـــيد الحــاالت المشــتبهة والمخالطـــين للحــاالت 
ــدة. المؤك

ــي بتقديــم 	  ــية بــوزارة الحــرس الوطنـ يقــوم برنامــج الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى بالشــؤون الصحـ
ــة. ــج المخبري ــينات للفحــص ومتابعــة النتائ اإلرشــادات الخاصــة بجمــع وإرســال العـ
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التعامل مع الحاالت 
المشتبه أو المؤكد 

إصابتها بفيروس 
كوفيد-١٩

عنــد اإلصابــة باإلنفلونزا مع الســفر إلـــى الصـــين أو الــدول األخرى 	 
مــا تحــدده  الخطــورة )حســب  مــن  العالـــي  المســتوى  ذات 
ــة مشــتبهة أو مؤكــدة بفيــروس  وزارة الصحــة( أو مخالطــة حال
كوفيــد-١٩، ينبغـــي مراجعــة عـــيادات نــزالت البــرد بالمستشفـــى.

ــة 	  ــين أو مخالط ــى الصـ ــفر إلـ ــزا دون الس ــة باإلنفلون ــد اإلصاب عن
حالــة مشــتبهة أو مؤكــدة بفيــروس كوفيــد-١٩، ينبغـــي مراجعــة 

عـــيادة الجامعــة أو أقــرب مركــز رعايــة أولـــية.
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طرق الوقاية من الفـيروس
يجب اتباع اإلجراءات التالـية للوقاية من فيروس كوفيد-١٩:

تغطـية الفم واألنف بالمناديل أو استخدام أعلـى الذراع )ولـيس الـيدين( أثناء الكحة أو العطس	 
الحرص علـى غسل الـيدين باستمرار بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانـية علـى األقل أو استخدم المطهرات التـي تحتوي علـى الكحول	 
تجنب لمس الـيدين لألغشـية المخاطـية للعـين واألنف والفم وخاصة إذا كانت غـير نظـيفة	 
تجنب االتصال المباشر مع أشخاص مصابـين	 
تجنب السفر اذا كان الشخص يعانـي من أعراض مرض تنفسـي وضرورة طلب الرعاية الصحـية مباشرة	 

نصائح للمسافرين

علـــى كافـــة منســـوبي الجامعـــة اإلفصـاح عـن وجودهـم خـارج المملكـــة أو في مناطق موبؤة خالل الــ ١٤ 

يومـــا الماضيـــة،  فـــإذا كنت فـــي إحـــدى الـــدول أو المناطق التـــي أدرجتهـــا وزارة الصحـــة فـــي القائمة عاليـــة 

الخطـــورة، فالبـــد مـن تعبئـــة االسـتمارة المخصصـة لذلـك وتسـليمها لـإدارة المعنيـة.

المتجهـين أو المتواجدين فـي مناطق ظهر فـيها الفـيروس

تجنب االتصال بالحـيوانات )حـية أو مـيتة( أو المنتجات الحـيوانـية أو التواجد فـي أسواق تداول الحـيوانات أو أسواق األكالت البحرية	 
تجنب االتصال بأشخاص مصابـين بأعراض تنفسـية 	 

إذا ظهرت أعراض اإلصابة بعدوى تنفسـية، فـينبغـي: 
البقاء فـي المنزل وتجنب االختالط باآلخرين	 
طلب الرعاية الصحـية فورًا باالتصال بمقدمـي الرعاية الصحـية هاتفـًيا وإعطائهم معلومات متعلقة بالسفر واألعراض المرضـية	 
اتباع تعليمات وزارة الصحة فيما يخص العزل المنزلي للعائدين من السفر من الدول التي حددتها الوزارة.	 
عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضـية 	 
تغطـية الفم واألنف بالمناديل عند الكحة أو العطس	 
المحافظة علـى نظافة الـيدين من خالل غسلهما لمدة 0	 ثانـية علـى األقل بالماء والصابون أو بالمطهرات المحتوية علـى الكحول	 
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DECLARATION FORM FOR EMPLOYEES RETURNING FROM TRAVEL OUTSIDE SAUDI ARABIA 

SECTION A: To be filled by Employee 

I, ………………………………………………….., declare that the information below are correct, and I will not resume to work till I 
receive a clearance Form from the Infection Prevention and Control Department.  

Badge No:_________________________________________________________________________________ 

MRN:_______________________________________________________________________________________ 

MNGHA Region: __________________________________________________________________________ 

Job:_________________________________________________________________________________________ 

Work location:____________________________________________________________________________ 

Email:_____________________________________________________________________________________ 

Mobile number: _____________________________ Pager:_____________________________________ 

 

Date of arrival: _____________________________  Airline & Flight Number:_________________ 

Coming from: _____________ Direct:  Yes      No, if No which Country:______________ 

Epidemiological link 

1. 
Travel to China, Iran, South Korea, Japan, Singapore, France, Italy , Germany 

,India, Malaysia, Lebanon, Pakistan , Azerbaijan , Afghanistan, Iraq , Egypt, 

Hong Kong and Algeria within the last 14 days 

 Yes      No 

2 
Visit any other country within the last 14 days 

Which country?: ___________________________ 
 Yes      No 

3 Contact with suspected case of COVID-19?  Yes      No 

4 Contact with confirmed case of COVID-19?  Yes      No 

Clinical condition 
6 Shortness of Breath  Yes      No 

7 Cough  Yes      No 

8 Sore throat and/or runny nose  Yes      No 

9 Fever  Yes      No 

10 Others:________________________________________________  Yes      No 

IMPORTANT: Complete the form and EMAIL it back to the Infection Prevention and Control Department in your region. IP&C will 
contact you with instructions for clearance to resume work. Be alert with your mobile or your NGHA email for any communication 
from IP&C. If any symptom/s develop after 14 days, inform your supervisor and contact IP&C. 

*please send this declaration form to: 

Riyadh:  ipc_ehohs@ngha.med.sa 
Jeddah:  ifc@ngha.med.sa 
Dammam: infpncdd@ngha.med.sa 
Al-Ahsa: ipc2@ngha.med.sa 
Madinah: Icd_pmbah@ngha.med.sa  
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Section B: To be filled by Assessing Staff 

 
Employee MRN: __________________________________ 
 
Date of completing this form: _____________________ 
 
Epidemiological Link:             Yes     No            
 
Clinical Signs or Symptoms:  Yes     No            
 
Work Restrictions:                 Yes    Duration: __________ No  
  
Close contacts (if any epidemiological link or symptomatic):_______________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Patient cleared:             Yes     No            
 
Screening performed by: __________________________________________________________________ 
 
Comments: _________________________________________________________________________________ 
 
Date: ________________  Badge:_______________ 
 
Signature: __________________________ 
 
 
To employee’s supervisor/director: 
 
Date: ________________ 
Badge: ______________  
Supervisor/Director Name: _________________________________ 
Signature: _________________________ 
 
 

NOTE: Symptomatic staff will be directed to ACC Flu Clinic during working house, or to ER Flu Clinic after working hours or 
weekends. Ensure staff is aware of the need to perform frequent hand hygiene and wear surgical mask. 

http://portal.ngha.med/sites/Riyadh/ipc/diseases/NovelCoronaVirus/Pages/Forms.aspx

يمكنكم تعبئة االستمارة علي الرابط التالي:

17 الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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استعدادات وإجراءات خاصة
بالعـيادات المعنـية

ال يجــب أن ينتظــر المرضـــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســـية )ارتفــاع درجــة الحــرارة أو كحة مثال( فـــي نفــس غرفة االنتظار مع باقـــي المرضـــى، 	 
ويجــب إعطــاء هــؤالء المرضـــى أولويــة الفحــص الطبـــي وتوفـــير غرفــة واســعة جـــيدة التهويــة وتــرك مســافة ال تقــل مــن متــر ونصــف بـــين المرضـــى 

والتأكــد من توفـــير أدوات غســل وتطهـــير الـــيدين وكمامــات الوجه

يجــب تشجـــيع المرضـــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســـية لالتصــال بعـــيادة الجامعــة قبــل الوصــول إلـــى العـــيادة والبقــاء فـــي البـــيت حثـــى يتم 	 
االتصــال بهــم تلـيفونـــًيا للحضــور فـــي أقــرب وقــت بحـــيث ال ينتظــرون طويــالً فـــي غرفــة االنتظــار داخــل العـــيادة علـــى أن يتــم وضــع إعــالن فـــي 

عـــيادات الجامعــة أو مــن خــالل الرســائل النصـــية إلعــالم الطــالب ومنسوبـــي الجامعــة بذلــك

ضمــان الفــرز الســريع للحــاالت بنــاًء علـــى األعــراض واالرتبــاط الوبائي قبل وصولهم إلـــى العـــيادة أو مباشــرة بمجرد وصولهم وعزل المرضـــى المشــتبه 	 
بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩ أو المصابـــين بعدوى تنفســـية أخرى )مثل الحمـــى أو الســعال(   

التأكـــيد علـــى ســؤال جمـــيع المرضـــى عنــد نقــاط ومحطــات الفــرز أو التسجـــيل عــن وجود أعــراض عدوى تنفســـية وتاريخ الســفر لمناطــق يوجد بها 	 
انتقــال لحــاالت كوفيــد-١٩ أو االتصــال بحــاالت مشــتبهة أو مؤكــدة.

التأكـــيد علـــى االلتــزام بــآداب الكحــة والعطــس مــن خــالل اســتخدام كمامــات الوجــه لتغطـــية األنــف والفــم. علمــاً بــأن بعــض الحــاالت المشــتبه فـــي 	 
إصابتهــم بفـــيروس كوفيــد-١٩ قــد تستدعـــي العــزل فـــي غرفــة عــزل ذات ضغــط هوائــي سلبـــي )عنــد توفرهــا( مــع تطبـــيق إجــراءات العزل التنفســـي 

للمـــيكروبات المنتقلــة بالتالمــس أو عــن طريــق الهــواء.

يتم إبالغ إدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى مباشرة عن وجود حالة مشتبه بها للتعامل معها حسب اإلجراءات النظامـية.	 

التأكــد مــن توفــر كمامــات الوجــه )مثــل قنــاع 	N9( والنظــارات الواقـــية أو درع الوجــه والمطهــرات المحتويــة علـــى الكحــول )٦٠-٩٥٪(، صناديــق جمع 	 
النفايــات داخــل غــرف انتظــار المرضـــى وعند مداخل العـــيادات.

فـــي حالــة الحاجــة ألخــذ عـــينات مــن األنــف والحلــق، يجــب اتبــاع اإلجــراءات طبقــا لســـياسات برنامــج الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى وبالتنســـيق 	 
مــع البرنامــج.

ــال 	  ــع وإرس ــيحة لجم ــرق الصحـ ــة والط ــب الحاج ــا حس ــتبه به ــاالت المش ــزل الح ــراءات ع ــة بإج ــادات الخاص ــم اإلرش ــج بتقدي ــوم البرنام ــوف يق س
ــة ــج المخبري ــينات للفحــص ومتابعــة النتائ العـ

حســب تقـيـــيم حالــة المريــض، يتــم اتخــاذ قــرار بالحاجــة لعــزل المريــض داخــل المستشفـــى أو العــزل المنزلـــي لمــدة ١٤ يوًمــا بالتنســـيق مــع برنامج 	 
الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى. 
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احتـياطات العزل المنزلـي
يمكن تطبـيق العزل المنزلـي فـي بعض الحاالت مع أخذ االعتبارات التالـية:

حالة المريض مستقرة بشكل كاف لتلقـي العناية بالمنزل	 
وجود أحد أفراد المنزل قادر علـى تقديم الرعاية	 
توفر غرفة خاصة بالمريض داخل المنزل تسمح ببقاء المريض دون المشاركة مع آخرين	 
توفر أدوات الحماية الشخصـية بالمنزل )كمامات الوجه وقفازات الـيد(	 
التأكد من التزام باقـي أفراد األسرة بآداب الكحة والعطس وغسل الـيدين باستمرار	 
ــيجة التعــرض 	  ــزل مــن األشــخاص ذوي الخطــورة لحــدوث مضاعفــات نتـ عــدم وجــود أحــد أفــراد المن

ــا، األطفــال الصغــار، النســاء الحوامــل،  ــر مــن ٦٥ عاًم ــار الســن أكث ــد-١٩ مثــل: كب لعــدوى فيــروس كوفي
ــى القلــب أو الرئــة أو الكلـــى الذيــن يعانــون مــن نقــص المناعــة أو لديهــم أمــراض مزمنــة مثــل مرضـ

كـيفـية التعامل مع المخالطـين 
لحالة مصابة أو مشتبهة

حصــر المخالطـــين ســواء مــن أفــراد المنــزل أو العاملـــين الصحـيـــين أو الزمــالء مــن الطــالب أو منسوبـــي 	 
الجامعــة.

فـــي حالــة عــدم وجــود أعــراض تتــم المتابعــة يومـــًيا ومراقبــة ظهــور أي أعــراض مثــل ارتفــاع فـــي درجــة 	 
الحــرارة أو أعــراض تنفســـية. 

فـــي حالــة وجــود أعــراض مرضـــية )ارتفــاع فـــي درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســـية( يتــم إجــراء الفحــص 	 
اإلكلـينـيكـــي والمخبــري مباشــرة

ــادات 	  ــب إرش ــد حس ــن أن تمت ــرض ويمك ــخ التع ــن تاري ــا م ــي ١٤ يوًم ــين هـ ــة للمخالطـ ــدة المالحظ م
برنامــج الطــب الوقاـئـي ومكافحــة العــدوى.
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فريق االستجابة 
والسـيطرة علـى مستوى 

الجامعة
يقــوم الفريــق بمتابعــة تفعـــيل خطــة الجامعــة للوقايــة والتحكــم فـــي المــرض 	 

ــيق  ــور حــاالت مؤكــدة أو مشــتبهة والتنسـ ومتابعــة إجــراءات التعامــل مــع ظه
بـــين برنامــج الطــب الوقائــي ومكافحة العــدوى واإلدارات ذات العالقــة بالجامعة 
وعـــيادات الجامعــة والمستشفـــيات التابعــة للشــؤون الصحـــية بــوزارة الحــرس 

الوطنـي.
ــيق مــع وزارة 	  يقــوم برنامــج الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى بمتابعــة التنسـ

أو  المشــتبهة  الحــاالت  مــع  التعامــل  إجــراءات  ومتابعــة  وتحديــث  الصحــة 
ــين ــة المخالطـ ــاالت ومتابع ــن الح ــيغ ع ــاذج التبلـ ــير نم ــدة وتوفـ المؤك

يتبــع الفريــق خطــة الطــوارئ للتعامــل مــع الحــاالت الوبائية بالشــؤون الصحـــية 	 
بــوزارة الحرس الوطنـــي

يتكون الفريق من: 	 
مدير الجامعة	 
وكالء الجامعة 	 
عمـيد شؤون الطالب بالجامعة	 
المديــر التنفـــيذي للطــب الوقاـئـي ومكافحــة العــدوى بالشــؤون 	 

ــي ــية بالحــرس الوطنـ الصحـ
بالشــؤون 	  األولـــية  الصحـــية  للرعايــة  التنفـــيذي  المديــر  نائــب 

الوطنـــي بالحــرس  الصحـــية 
المدير العام للشؤون التقنـية بالجامعة	 
مدير المختبرات بمدينة الملك عبدالعزيز الطبـية بالرياض	 
مديرعـيادة الجامعة	 
المدير العام للعالقات الجامعـية واإلعالم	 



مهام اللجنة:
إنجــاز خطــة طــواريء لمواجهــه فـــيروس كوفيــد-١٩ داخــل منشــآت ومرافــق الجامعــة بمــا فـــى ذلــك إغــالق ايــه منشــأة فـــي 	 

حالــة حدوثهــا ال قــدر هللا، وتمتــد وفــق البعــد الجغرافـــي لهــا مــع تغطـــية المجتمــع المحلـــي
التنســـيق مــع الجامعــات إلقتــرح خطــة وطنـــية للتعامــل مــع األزمــة مــن جوانــب صحـــية ومجتمعـــية واإلفــادة مــن منشــآت 	 

ومرافــق الجامعــات يمكــن أن تقــدم مــن خــالل تمثـــيلها فـــي اللجنــة المشــكلة بالتوجـــيه الكريــم
 تحديد االجراءات الواجب إتباعها لمنسوبـي الجامعة، وتحديد وقت وإجراءات إعالن الخطة والتدريب علـيه .	 
تحديد آلـيات واجراءات تأمـين أدوات التنظـيف والتعقـيم والوقاية بحسب الحاجة الفعلـية 	 
انجاز خطة توعـية وتثقـيف متكاملة للجامعة وومجتمعها	 
تحديد المبانـي والمنشآت التـي يمكن استخدامها للعزل أو مستشفـيات مؤقته، الستخدمها عند الحاجة.	 
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لجنة التعامل مع وباء فيروس كوفيد-١٩ وإدارة 
أي مخاطر قد تنتج عنه

أعضاء اللجنة:

ًأ.د. محمد بن سعد المعمري، وكـيل الجامعة للتطوير والجودة النوعـية رئيسا

ًد. ماجد الشمرانـي، المديرالتنفـيذي للوقاية من األمراض المعدية وعضو هـيئة التدريس بكلـية الطب عضوا

ًد. أحمد الرمـيان، عمـيد كلـية الطب بالرياض عضوا

ًد. سلـيمان القويفلـي، عمـيد شؤون الطالب وعضو هـيئة التدريس بكلـية الطب عضوا

ًد. ماجد السالمة، عمـيد كلـية الصحة العامة والمعلوماتـية الصحـية وإستشاري طب الطواريء عضوا

ًد. مـي العجاجـي، العمـيدة المشاركة لشؤون الطالبات وعضو هـيئة التدريس بكلـية الصـيدلة عضوا

ًد. فـيصل الماجد، مدير اإلدارة العامة للعالقات الجامعـية عضوا

ًد. ثامر العنزي، إستشاري األمراض المعدية وعضو هـيئة التدريس بكلـية الطب عضوا

ًأ. فهده الحـيان، مديرة الجودة النوعـية بوكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعـية )منسقة( عضوا
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قائمة فحص للكشف المبكر
عند نقاط الفرز 

يتم ذلك تبعا لالرتباط الوبائي واألعراض المرضـية

الصلة الوبائية

  ال  نعمهل قمت بزيارة الصـين خالل الـ 14 يوم الماضـية١

اذا كانت اإلجابة بنعم:١٫١
أي مقاطعة؟

وماهو نوع النشاط؟

هل قمت بزيارة أي بلد خالل الـ ١٤ يوم الماضـية٢
ماهـي؟ 

  ال  نعم

ال  نعمهل تم االتصال مع أحد الحاالت المشتبه بها بفايروس كوفيد-٣١٩

ال  نعمهل تم االتصال مع أحد الحاالت المؤكدة بفايروس كوفيد-٤١٩

ال  نعمهل تم االتصال بحـيوانات من الصـين؟٥

الحالة السريرية

ال  نعمضـيق فـي التنفس٦

ال  نعمكحة٧

ال  نعمالتهاب الحلق أو سـيالن باألنف٨



البرنامج
التثقـيفـي التوعوي
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البرنامج التثقـيفـي التوعوي للطالب 
ومنسوبـي الجامعة  

األهداف
رفع مستوى الوعـي بـين الطالب ومنسوبـي الجامعة عن فيروس كوفيد-١٩	 
ــي األنشــطة التوعويــة عــن فيــروس كوفيــد-١٩ ونقــل المعرفــة لزمالئهــم وأســرهم 	  ــيع الطــالب للمشــاركة فـ تشجـ

والمجتمــع مــن حولهــم

الفئة المستهدفة
طالب ومنسوبـي الجامعة 

الموارد
ــين مــن  ــيذ هــذا البرنامــج بالتعــاون مــع برنامــج الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى ونــوادي الطــالب والمتطوعـ يتــم تنفـ

منسوبـــي الجامعــة

أنشطة البرنامج
ورش عمل لتدريب الطالب

تشــمل تدريــب مجموعــة مــن الطــالب )حوالـــي ٢٠-٣٠ طالــب مــن كل كلـــية( ويشــمل التدريــب أسـياســـيات تشخـــيص 
ــم  ــة والتحك ــرق الوقاي ــه وط ــة ب ــورة المرتبط ــل الخط ــيروس وعوام ــار الفـ ــات انتش ــتبهة ووبائي ــاالت المش ــرض والح الم
فـــي العــدوى، ويقــوم الطــالب بتثقـــيف مجموعــات مــن زمالئهــم فـــي فتــرات مابـــين المحاضــرات ويشــاركون فـــي باقـــي 

األنشــطة التثقـيفـــية

ندوة علمـية عن المستجدات والخصائص الوبائية وطرق الوقاية
يتم عقد الندوة فـي كل كلـية من كلـيات الجامعة حـيث تقدم تعريف بالفـيروس المستحدث وطرق العدوى والوقاية 

لوحات إرشادية 
لوحات إرشادية فـي مدخل كل كلـية عن أعراض المرض وطرق الوقاية

ملصقات
وضع ملصقات عن غسل الـيدين وآداب الكحة والعطس بحـيث تتوفر عند المصاعد والمسجد والقاعات الرئيسـية

الموقع اإللكترونـي للجامعة
ــيروس وعناويــن االتصــال فـــي حالــة وجــود  ــي للجامعــة يشــمل معلومــات عــن الفـ ــى الموقــع اإللكترونـ ــير رابــط علـ توفـ
ــية مثــل وزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة  ــية والعالمـ ــية المحلـ ــيئات الصحـ ــى أهــم الروابــط للهـ استفســارات باإلضافــة إلـ

العالمـية 
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مسابقة بـين الطالب
الختـــيار أفضــل ملصــق وأفضــل مخطــط بـيانـــي للمعلومــات يتــم عرضهــم علـــى موقــع الجامعــة وعلـــى وســائل التواصــل 

االجتماعـــي مــع هديــة للطــالب الفائزيــن

وسائل التواصل االجتماعـي
المشــاركة بعــدد أربعــة مخططــات بـيانـــية للمعلومــات يتــم عرضهــم خــالل أسبوعـــين مــن تاريــخ بــدء الحملــة علـــى مواقع 

التواصــل االجتماعـــي للجامعة

رسائل نصـية
ترسل الرسائل لهواتف منسوبـي الجامعة تحمل رسائل عن عوامل انتشار المرض وطرق الوقاية

شاشات العرض اإلعالنـية
عرض معلومات عن المرض علـى شاشات العرض اإلعالنـية فـي مرافق الجامعة

التعليم عن بعد
فــي حالــة تعطيــل الدراســة، يتــم تفعيــل الخطــة االفتراضيــة للتعليــم عــن بعــد والفصــول االفتراضيــة مــع اتخــاذ اإلجــراءات 

االحتياطيــة الضروريــة للفعاليــات التعليميــة األخــرى
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خالصة هامة عن 
فيروس كوفيد-١٩

ــية الخاصــة بفيــروس كوفيــد-١٩ 	  ال تــزال المعلومــات اإلكلـينـيكـ
ــين أو عــالج متوفــر، ومــا  ــى اآلن محــدودة، وال يوجــد تحصـ حثـ
يــزال التعامــل مــع الحــاالت المصابــة مــن خــالل عــالج األعــراض 

وتقديــم الدعــم للمريــض

يجب علـــى مقدمـــي الرعاية الصحـــية الحصول علـــى معلومات 	 
تفصـيلـــية تخــص تاريــخ الســفر للمرضـــى الذيــن يعانــون مــن 

ارتفــاع فـــي درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســـية حــادة 

يجــب علـــى مقدمـــي الرعايــة الصحـــية اإلبــالغ الفــوري لبرنامــج 	 
الطــب الوقاـئـي ومكافحــة العــدوى عنــد االشــتباه فـــي حالــة 

مصابــة بفيــروس كوفيــد-١٩



الملحقات
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ملحق 1: توزيع الحاالت المؤكدة للحاالت المصابة 
بفيروس كوفيد-١٩ علـى مستوى العالم

)حثـى تاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٠(

الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية28

للحصول علـى معلومات محدثة يرجـى االطالع علـى الموقع التالـي:

/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-	0	9/situation-reports



توزيع الحاالت المؤكدة للحاالت المصابة 
بفيروس كوفيد-١٩ فـي دول خارج 

الصـين )حثـى تاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٠(
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ملحق 2: الخطة الوطنـية 
لوزارة الصحة للتعامل مع 

فيروس كوفيد-١٩
COVID-19
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ملحق 3: الخطة التنفـيذية 
للجامعات ومؤسسات التعلـيم 

بوزارة التعلـيم لمكافحة 
فيروس كوفيد-١٩

COVID-19
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ملحق 4: الدليل اإلرشادي 
للوقاية من العدوى التنفسية 

في البيئة الجامعية
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 جامعيةفي البيئة الالعدوى التنفسية  الدليل اإلرشادي للوقاية من

 
 ..يدـتمه ❖

وسط التنفسية والتي  ورونا المسبب لمتالزمة الشرق ال نفلونزا وفيروس كتتشارك العدوى التنفسية كال  
ي جمهورية ف  الذي ظهر    nCoV-2019رونا الجديد  وفيروس كو  2012ظهرت في الجزيرة العربية عام  

تقليل خطر الصابة   تساهم التدابير الوقائية التالية في  ، كمانتقال ووسائل الوقايةفي طريقة ال   الصين الشعبية
 .بهذه المراض 

 
 :من هذا الدليل الفئة المستهدفة ❖

تتميز بعض و جامعة طويل في ال وقت يقضي الطلبةحيث  ،جامعية اليستهدف هذا الدليل كوادر المنشآت 
 الجامعات بإحتوائها على مستشفيات ومراكز عالجية خاصة بها وتضم كوادر صحية ضمن طاقمها .

 
 :تعليميةالالمنشآت اإلجراءات الوقائية التي ينصح بإتباعها في  ❖
 اتباعها.كافة بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية الالزم  والطالب توعية العاملين -1

تكليف قسم التوعية في المستشفى أو كليات الطب والعلوم الصحية أو ما يماثلها  بالقيام بالتوعية الصحية  يتم  
 : لطالب الجامعة وموظفيها على النحو التالي 

مع أهمية بين الكادر التعليمي والطالب    نشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي -
وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من المراض )د على المصادر الرسمية للمعلومة العتما

 . *(ومكافحتها
عن العدوى   يناسب المتلقيبث محتوى علمي المحاضرات والندوات العلمية بتخصيص بعض   -

 التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية. 
جامعات والمواقع  في المناطق التجمع  التوعوية فينشورات نشر وسائط التوعية كالملصقات والم -

   غسل اليدي واتباع آداب السعال والعطاس. والمعلمين علىطالب ال   لحث  الرسمية لها 
  وعمليا   نظريا    من المراض التنفسيةالجراءات الوقائية ب  والعاملين فيهاجامعة طالب التوعية  -

 اتباعها.وحثهم على 
محاربة الشاعات والمعلومات الخاطئة عن طريق الطباء والعلماء من منسوبي الجامعات وحث   -

 مصادر المعلومات المعتمدة  المذكورة آنفا . المجتمع بالرجوع الى 
بآليات االبالغ وكيفية التعامل مع  الكادر الصحي بالمنشآت الصحية التابعة للجامعاتتوعية  -

 .تنفسيةالذين يعانون من أعراض  مراجعيينال
بطريقة صحيحة بين    أوقات الدوامنشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي خالل  -

 الطالب والعاملين. 
 .  جامعةالتوعية بأهمية التطعيم بلقاح االنفلونزا الموسمية للطلبة والعاملين بال  -
مع التوعية بأهمية مراجعة الطبيب في حال ظهور العراض التنفسية )إرتفاع بدرجة الحرارة  -

 كحة أو ضيق في التنفس ( 
 :الجامعاتاأليدي والصابون في كافة  طهراتتوفير م -2

 .جامعاتالصابون اليدي في دورات المياه في  التأكد من توفر  -
 التأكد من توفر المطهرات وإستخدامها حسب طريقة االستخدام الموضحة على المنتج.  -
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مثل  الصحةمعتمدة من وزارة  بمطهرات بشكل روتيني البيئية األسطح تطهيرااللتزام الصارم ب -3

 مركبات األمونيوم الرباعية.
ماكن كيز على ال الترمع    طالبالتي يرتادها ال  ماكن العامة ودورات المياهال   تطهيرالحرص على   -

  مفاتيح وطاوالت الطعام ومساند المقاعد وواب بال حتمالية التالمس فيها كمقابض إ التي يكثر 
 . بشكل دوري وخالفهالمصاعد 

 
 :جامعاتالتهوية الجيدة لل -4

ويفضل استخدام التهوية   الحرص على تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع بشكل جيد -
 . الطبيعية

 
 متابعة الكادر الصحي للتحديثات الخاصة باألمراض التنفسية -5

بالمنشآت الصحية متابعة تحديثات الدلة  الكادر الصحي ومسؤولي مكافحة العدوى والصحة العامة على 
الخاصة بالمراض المعدية وتعميمها على الكادر الصحي و االلتزام بالبالغ عن أي مرض معدي حسب  

  السياسات المتبعة في نظام البالغ عن المراض المعدية .
 

  متابعة المخالطيناالجراءات العالجية للطالب و  -6
تم إكتشاف حالة خارج  أو  ة التعليمية أالخاص بالمنش فق الصحيالى المرفي حال تحويل أحد الطلبة 

   يلي: لتباع ماالصحية و إدارات الصحة العامة بالمناطق وذلك ئات  نشيتم التنسيق بين الم  جامعةال
 . كتروني )حصن (لبالغ ال تحديث حالة المريض في نظام ال  -
 وتزويد إدارة الصحة العامة بالقائمة. حصر المخالطين للطالب المريض المساهمة في  -
في حال كانت الحالة مؤكدة  و ئهحتى شفا جامعةالتأكيد على عدم حضور الطالب المريض لل -

لإلصابة بفيروس كرونا )متالزمة الشرق الوسط التنفسية أو فيروس كرونا المستجد( ال يسمح 
 حتى يتم فحصه وتزويده بتقرير طبي يفيد بانتهاء فترة العدوى.  جامعةللطالب بالعودة الى ال 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 توعوية جاهزة للطباعةل*مرفق لكم رابط تصاميم لرسائل 
 

  هنا اضغط

الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية52



المراجع

53 الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية54

  المراجع

	. Saudi MOH and Saudi CDC. Novel coronal Virus )COVID-19(, Infection guidelines. January 
	0	0.

	. Centers for Disease Control and Prevention. 2019 Novel Coronavirus. Access date 
[0	.0	.	0	0]. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-	9/summary.html

	. World Health Organization. Novel Coronavirus )COVID-19(. Situation Report -11 Access 
date [03.02.2020]. Available at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
situation-reports/20200203-sitrep-14-ncov.pdf?sfvrsn=f7347413_2



55 الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



الخطة التنفـيذية
لمكافحة فيروس كوفيد-١٩ 

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحـية

عن فيروس كوفيد-١٩

ال تــزال المعلومــات اإلكلـينـيكـــية الخاصــة بفيــروس كوفيــد-١٩ حثـــى اآلن محــدودة، وال يوجــد تحصـــين أو عــالج متوفــر، ومــا يزال 	 

التعامــل مــع الحــاالت المصابــة مــن خــالل عــالج األعــراض وتقديــم الدعــم للمريــض

يجــب علـــى مقدمـــي الرعايــة الصحـــية الحصــول علـــى معلومــات تفصـيلـــية تخــص تاريــخ الســفر للمرضـــى الذيــن يعانــون مــن 	 

ارتفــاع فـــي درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســـية حــادة 

ــين أو مخالطــة حالــة مشــتبهة أو مؤكــدة بفيــروس كوفيــد-١٩، ينبغـــي  	 عنــد اإلصابــة باإلنفلونــزا مــع الســفر إلـــى الصـ

مراجعــة عـــيادات نــزالت البــرد بالمستشفـــى.

عنــد اإلصابــة باإلنفلونــزا دون الســفر إلـــى الصـــين أو مخالطــة حالــة مشــتبهة أو مؤكــدة بفيــروس كوفيــد-١٩، ينبغـــي  	

مراجعــة عـــيادة الجامعــة أو أقــرب مركــز رعايــة أولـــية.

يجــب علـــى مقدمـــي الرعايــة الصحـــية اإلبــالغ الفــوري لبرنامــج الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى عند االشــتباه فـــي حالــة مصابة 	 

بفيــروس كوفيــد-١٩


