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االمنية تاعاطقللالدليل اإلرشادي   

 في حاالت طوارئ الصحة العامة

 لمرض كورونا المستجد
0202 مارس  

 النسخة األولى
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 تمهيد: 
ً ومع ازدياد الحاالت اإليجابية باإلصابة بفيروس كورونا الجديد  ً ومع وجود حاالت إيجابي( ٩١-كوفيد)حاليا ة في المملكة عالميا

عاملين في جميع القطاعات العربية السعودية، تم عمل هذا الدليل بالتعاون مع االدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لل

 .االمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة

 

 الفئة المستهدفة من هذا الدليل: 
المسؤولين عن تنفيذ الحجز الصحي لمرض  االمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولةالقطاعات في العاملين ستهدف هذا الدليل ي

 .كورونا المستجد وعمليات اإلحضار بالقوة الجبرية للمرضى والحاالت المشتبهة بها الغير ملتزمة بتعليمات الحجر الصحي

 

 الغرض من هذا الدليل: 
وطرق انتقاله ( ٩١-كوفيد)على فهم مرض كورونا الجديد  االمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولةيساعد هذا الدليل القطاعات 

اتباع الدليل تحضيراً للوباء الذي قد يحدث من انتشار الفيروس أو غيره من حاالت طوارئ الصحة ويجب . والتهديد الذي قد يسببه

 :على ثالثة أقسام رئيسية ويحتوي الدليل. العامة

 .اإلستجابة لحاالت طوارئ الصحة العامة في االمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولةالقطاعات أدوار  .１

 .االمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولةالقطاعات اتباع اإلجراءات الوقائية في منشآت  .２

 .حماية األفراد والضباط من المخاطر البيولوجية .３

 

 .في اإلستجابة لحاالت طوارئ الصحة العامة القطاعات االمنيةأدوار جهاز   .1

مشاركة العديد من . لمجابهة األخطار البيولوجية يجب أن يتم تطبيق خطة طوارئ الصحة العامة الحتواء الخطر البيولوجي

فيذ اإلجراءات اإلحترازية مما يساهم في لتن االمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولةالقطاعات الجهات ذات العالقة ومنها 

 :ما يلي هاومن أهم أدوار. لى إنتشار المرض السيطرة ع

 .تحديد هوية و أرقام التواصل وأماكن السكن للمشتبه بإصابتهم والذي يتعثر الوصول لهم من فرق الصحة العامة -

أو بالمنزل أو الحجر الصحي  بالتنسيق مع توفير الدعم إلجبار األشخاص الغير ملتزمين بإجراءات العزل بالمستشفى  -

 .وزارة الصحة 

 .توفير الدعم األمني للمنشآت الصحية المخصصة لعالج المرضى لتحديد الدخول والخروج لها إن لزم األمر  -

 .توفير األمن والمساعدة في تنفيذ الحجر الصحي  -

 

 :اتباع اإلجراءات الوقائية في منشآت جهاز األمن العام .2

 

 :توعية األفراد والضباط كافة بخطورة المرض ووسائل الوقاية الالزم اتباعها داخل المنشآت عن طريق ما يلييتم  

على المصادر الرسمية للمعلومة كوزارة  االعتمادنشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي مع أهمية  •

 .األمراض ومكافحتها الصحة والمركز الوطني للوقاية من

 عرض الملصقات داخل المنشآت التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل او تعقيم اليدين •

توزيع المعقمات ووضعها في أمان بارزة والتأكد من توفر صابون األيدي في دورات المياه في مناطق التجمع  •

 .منشآتالب

مع التركيز على األماكن التي يكثر الحرص على تعقيم األماكن العامة ودورات المياه التي يرتادها األفراد والزوار   •

 .إحتمالية التالمس فيها كمقابض األبواب ومساند المقاعد ومفاتيح  المصاعد وخالفه بشكل دوري 

 .واستغالل التهوية الطبيعية قدر اإلمكان  الحرص على تهوية أماكن التجمع بشكل جيد •

 .توعية المنسوبين باآللية المعتمدة لإلبالغ عن ظهور حمى أو أعراض تنفسية  •
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 :حماية األفراد والضباط من المخاطر البيولوجية .3

وتنقسم خطة الحماية . وكيفية مكافحتها وطرق الوقاية منها ٩١-حول األمراض المعدية وباألخص كوفيد المنسوبينيجب تثقيف 

ارتداء أدوات السالمة، والتعريف بأهم األمراض المعدية وطرق وطريقة ، التثقيف بأهمية ٩١-التعريف بطرق انتقال كوفيد: إلى

 .عالجها

 

 :طرق انتقال العدوى

  االتصال الوثيق هو السبب الرئيسي في اإلصابة بفيروس كورونا الجديد إذا كان الشخص يقف على بعد متر واحد او

 بنشر الفيروس عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء العطسيقوم مصاب، حيث أن الشخص المصاب مترين من الشخص ال
 .أو السعال

 مالمسة االسطح واألدوات لملوثة بالفيروس.  
 

 

 :أدوات السالمةاستخدام  

 

الحاالت المشتبهة بها لألفراد الذين ال يشمل عملهم احتكاك مباشر مع  ال ينصح بلبس أدوات الحماية كالكمامات والقفازات :اوال 

 .بصفة متكررة بالماء والصابوناالهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين مع التأكيد على  أو المؤكدة

 

والذين قد توكل اليهم مهام  ة بإصابتها أو المؤكدةهمع الحاالت المشتبلهم احتكاك مباشر  الفرق االمنية او االفراد الذين  :ثانيا 

 :الدعم إلجبار األشخاص الغير ملتزمين بإجراءات العزل بالمستشفى أو بالمنزل أو الحجر الصحي  بالتنسيق مع وزارة الصحة 

  

أدوات السالمة والحماية والتي تعتبر من أهم طرق الوقاية من عدوى يتم تزويد الفرق االمنية بوسائل الوقاية  •

 (.وزارة الصحة) ةالصحي جهةمن قبل ال ،س كورونا الجديد حسب ما يقضيه الموقف اض كفيرواألمر

في مايخص  إتباع إرشادات الفريق الصحي المرافق والحماية السالمة و  استخدام أدوات يجب على الفرق االمنية  •

 .وطريقة ازالتها المثلى الحماية الشخصيةالسالمة ووقت ونوع وكيفية لبس  أدوات 

ة بإصابتها أو المؤكدة همع الحاالت المشتبيجب على األفراد العاملين في منشآت العزل والذين لهم احتكاك مباشر  •

وكذلك عدم استخدامها ألكثر من  أصبح مبتل أو رطبالكمام والقفاز إذا استخدام أدوات السالمة والحماية وتبديل 

مثل الجل الكحولي والكمامات في المركبات، ليتسنى مستلزمات الوقاية الشخصية مع التأكيد على توفير  مرة

 .إن لزم األمر لألفراد استخدامها في كل األوقات

 مع التأكيد على غسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام الجل الكحولي مع األشخاصتجنب التالمس المباشر  •

يوما  ٩١في خالل مراجعة الطبيب على الفور في حال ظهور أعراض عدوى تنفسية و ثانية 02لمدة ال تقل عن 

 .الحمى أو السعال أو ضيق في التنفسهذه األعراض  وتشملمن تاريخ التالمس المباشر 

 


