
  ة9باج+إ تارا4تخا وأ ضارعأ ضرع+ بلاطلا نا% اذإ 
 COVID-19ل

 

���� �� ��� ������ ���� ����� COVID-19 �� ������� 
=> با(غلا نع غل5او ك5 صاخلا ة(لوألا ة/اعرلا ب(بط %$#سا

 نم دJKم نود5 ةسردملا5 قحتلت ال .ةسردملا <
=> عضن .ب(بطلا را\خإ نم دZأتف ،كلفطل ة(جذومن ضارعألا تناQ اذإ .ه(جوتلا

 نم لQ س`ل ,انرا\تعا <
 .سوopفلا باص/ فوس وأ COVID-19 ضارعأ ضرع/

���� �� ���� ��� ������ ����� �� �������� 
=> ضارعألا مهيلع رهظت نيذلا بالطلا ه(جوت متrس

=> ةددحم ةلوزعم ةحاسم }إ روفلا zع ةسردملا <
> 

 يروفلا مالتسالا بولطم .مهلزانم }إ ةدوعلل مهباحطصا متي وأ نامأ5 ةرداغملا نم اونكمتي ��ح ةسردملا
=>( =�رملا لافطألل

 .<�خشلا ملعتلا را(خ را(تخا دنع )ةعاس نوضغ <

 كلذو ،ىرخأ تاداشرإ ءاطعإ وأ COVID-19 ـل را\تخا ءارج�ب صخشلل ة(لوألا ة/اعرلا مدقم <�وي دق
=> نوق\rس <��اج/إ را\تخا نيذلا دارفألا .عضولا بسح

 ضارعأ نم نوناع/ نيذلا بالطلا zع بج/  .ةلزع <
COVID-19 رارمتسالا ��ري  .ة(حصلا ة/اعرلا دوزم نم ه(جوت نود ةسردملا }إ ةدوعلا مدع <=

 غال5إلا <
 .تاثيدحتلا عم ريدملا عم ثدحتلا £ألا تناQ اذإ د(فملا نم نوك(س ؛تا5ا(غلا نع

�� ��� ��� ������ ����� ������ COVID ������ ������ ��� �������� 
 عمو .100.0 قوف ةرارحلا ةجرد عافترا وأ ¨ و ضارعأ صخش رهظت دق <��لا با\سألا نم د/دعلا كانه .ال
 مهب صاخلا ة(حصلا ة/اعرلا مدقم عم ققحتي نأ بج/ ،COVID-19 ضارعأ ضرع/ بلاطلا ناQ اذإ  ،كلذ
 .ه(جوتلا zع لوصحلل

���� �� �� ����� ������ �� COVID-19� 
=> لزعل بولطم بلاط يأ

 10 ةدمل لزعل ةجاح كانه نوكت فوس COVID-19 نم ضرملا بس¬ ل==oملا <
 تاهيجوتل اقفو وأ( ®حلا نم دحلا ءاود مادختسا نود ةعاس 24 ةدمل ®ح كانه نوك/ ال ��ح وأ ما/أ
 .CMSD ةسردم مرح }إ ةدوعلا ل\ق ب(بطلا ةظحالم }إ ةجاح كانه نوكتس .)ة(حصلا ة/اعرلا مدقم

���� �� ���� ���� �� ���� �� COVID-19� 
 جاتحت  فوس COVID-19نم ةلمتحم وأ ةدكؤم ةلاح عم ام صخش نم "قيثو لاصتا" مه نيذلا بالطلا
=> ̧<صلا رجحلا }إ

 لاصتالا" فºKعت متي ضرغلا  اذهل  .opخألا ضرعتلا خــــKرات نم اموي 14 ةدمل ل==oملا <



 24 ىدم zع ةق(قد 15 ةدمل COVID-19 دكؤم صخش نم مادقأ 6 ةفاسم zع عقت اهنأ5 "قيثولا
 .ريدملا رطخت نأ تالئاعلل د(فملا نم نوك(س  .ةعاس

���� �� �� ����� ��� ����� ������ �� ������ �� COVID-19� 
 صخش عم ش`ع/ يذلا بلاط يأ ،ه(جوتلا MSDHو اهنم ة/اقولاو ضارمألا zع ةرط(سلا زكرمل اقفو
Áص(خش COVID-19 ءد\لا }إ جاتحت فوس <=

=> ءاق\لاو ̧<صلا رجحلا <
 =Ãpعوبسأ ةدمل ةلحرملا ەذه <

 .ضºKملا  ���� ���

��� ��� ����� �� ������ �� ����� �� ��� ����� ����� ��� ������� ��� 
�������� �� ������� 
=> بالطلا رمتس`س

 ة�oف لاوط )ة(ضا�oفا( ةد(ع5 ةردق5 نÅلو ة(ل==oملا مهتسردم }إ تامدخلا م/دقت <
 .ه(جوتلا zع لوصحلل ريدملاو ملعملا عم ةعجارم ��ري .̧<صلا رجحلا

���� ����� ��� ��� ������ �� ������� 
 قºKف ءاضعأو ةحصلا ةرازو ءاضعأ لمع(س نÅلو ،ة(صخشلا تامولعملاو ءامسألا نع فشÅلا متي نل
=> ام5 ،ةمزاللا ة(لاتلا تاوطخلا zع سرادملا عم سرادملا¨ة(شافل ة5اجتسالا

 ةلص تاذ تالاصتا يأ كلذ <
=Çظوم وأ تالئاعلا عم

 .ةعطاقملا بتكم عم تالاصتالا ەذه عيمج قيسÈت يرج(سو .ةسردملا <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تارا4تخا وأ ضارعأ ضرع+ JKLفظوملا دحأ نا% اذإ
 COVID-19ل ة9باج+إ

 

���� �� ��� ������ ���� ����� COVID-19 �� ������� 
 دZأتف ،كنrب ةعئاش ضارعألا ەذه تناQ اذإ .ف%$ملا راطخÉو ك5 صاخلا ة(حصلا ة/اعرلا مدقم عم %$#سا
=> عضن .ه(جوتلا نم دJKم نود5 ةسردملا5 قحتلت ال .كلذ ركذ نم

 ضارعأ ضرع/ نم لQ س`ل ,انرا\تعا <
COVID-19 فلا باص/ فوس وأopسو. 

���� �� ���� ��� ������ ����� �� �������� 
=> ضارعألا مهيلع رهظت نيذلا =Ãpفظوملا لاسرإ متrس

 }إ مههيجوت وأ مهلزانم }إ روفلا zع ةسردملا ةئrب <
=> ةصصخم لزع ةحاسم

 مدقم <�وي دق ،عضولا zع ادامتعا .نامأ5 مهطاقتلا نكم/ ��ح ةسردملا <
 <��اج/إ را\تخا نيذلا دارفألا .ىرخأ تاداشرإ ءاطعإ وأ COVID-19ل را\تخا ءارج�ب درفلل ة(حصلا ة/اعرلا

=> نوق\rس
 ةسردملا }إ ةدوعلا مدع COVID-19 ضارعأ نم نوناع/ نيذلا =Ãpفظوملا zع بج/  .ةلزع <

 .ة(حصلا ة/اعرلا دوزم نم ه(جوت نود

�� ������ ��� �������� ����� ������ COVID ���� ������ ��� �������� 
 .100.0 قوف ةرارحلا ةجرد عافترا وأ ¨ و ضارعأ ام صخش رهظت دق <��لا با\سألا نم د/دعلا كانه .ال
 ة(حصلا ة/اعرلا مدقم نم ققحتلا ه(لع بج(ف ، COVID-19 ضارعأ ضرع/ فظوملا ناQ اذإ نÅلو
 .ه(جوتلا zع لوصحلل

���� �� �� ����� ������ �� COVID-19� 
=> لزعل بولطم فظوم يأ

 وأ ما/أ 10 ةدمل لزع بلط/ فوس COVID-19 نم ضرملا بس¬ ل==oملا <
 ل\ق نم تاهيجوتل اقفو وأ( ®حلا نم دحلل ءاود مادختسا نود ةعاس 24 ةدمل ®ح كانه نوك/ ال ��ح
 .)ة(حصلا ة/اعرلا مدقم

���� �� ���� ��� �������� �� COVID-19� 
 جاتحت  فوس COVID-19نم ةلمتحم وأ ةدكؤم ةلاح عم صخش نم "قيثو لاصتا" مه نيذلا =Ãpفظوملا
=> ̧<صلا رجحلا }إ

 لاصتالا" فºKعت متي ضرغلا  اذهل  .opخألا ضرعتلا خــــKرات نم اموي 14 ةدمل ل==oملا <
 ًءاجر .ةعاس 24 ىدم zع ةق(قد 15 ةدمل دكؤم COVID-19 صخش نم مادقأ 6 دعz 5ع اهنأ5 "قيثولا
 لامعألا ريدمو )زويثام(و )نوسل(ن( نKروتكّدلا5 لصتا

 



 

���� �� �� ����� ��� ����� ������ �� ���� �� COVID-19� 
 عم ش`ع/ يذلا بلاط وأ فظوم يأ ،ه(جوتلا MSDHو اهنم ة/اقولاو ضارمألا zع ةرط(سلا زكرمل اقفو
=> ءاق\لاو ̧<صلا رجحلا }إ جاتحت فوس COVID-19 ص(خشÁ صخش

 =Ãpعوبسأ ةدمل ةلحرملا ەذه <
 .ضºKملا  ���� ���

�� ���� �� �������� ����� �� ������ COVID-19 ��������� 
 نيذلا صاخشألا نكمتي 34ح 01ردملا عمتجملا ةمالس zع ظافحلل د(فم غال5إلا نإف ،ةماعلا ةحصلا لجأ نم
 امدنع د(فملا نم .نºKخآلا }إ ضرملا اذه راش#نا عنمو ̧<صلا رجحلا نم ةفورعم ة(باج/إ ةلاحل اوضرعت
=> ف%$ملا ءاق5إ ضرع ضارعأ =Ãpفظوملا

 عيمجلا zع ظافحلل تاطا(تحالا ذاختا نم نكمتن ��ح ةقلح <
 .ةنمآ

���� ����� ��� ���� ������ ������� 
 zع انسرادم عم لمعتس ةحصلا ةرازو نÅلو ،ة(صخشلا تامولعملاو ءامسألا نع فشÅلا متي نل
 .ةعطاقملا بتكم عم تالاصتالا ەذه عيمج قيسÈت يرج(سو .ةمزاللا ة(لاتلا تاوطخلا

 


