
ً
( )

العزل الصحي المنزلي االختياري للحاالت القائمة 
التي ال تظهر عليها أعراض

الســـماح بالعـــزل الصحـــي المنزلـــي للحـــاالت القائمة 
الضوابط التالية: 

أال يزيد عمر الشـــخص عن 60 سنة  
وبدون أمراض مزمنة

القـــدرة علـــى التواصل مـــع الفريق غرفة خاصة مع دورة مياه منفصلة
الطبي الكترونيًا خالل فترة العزل   

أن يتبع اشـــتراطات وضوابط العزل 
الصحي المنزلي

أن يتم معاملة المخالطين القاطنين 
في نفـــس الســـكن المنزلي وفق 

اإلجراءات الموضوعة للمخالطين

أال تظهر على الشخص أية أعراض أو 
أعراض طفيفة فقط، مع عدم وجود 

مرضى نقص مناعة في المنزل
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العزل الصحي المنزلي االختياري للحاالت القائمة 
التي ال تظهر عليها أعراض

السماح بالعزل الصحي المنزلي للحاالت القائمة
وفق الضوابط التالية: 

أال يزيد عمر الشـــخص عن 60 سنة  
وبدون أمراض مزمنة

القـــدرة علـــى التواصل مـــع الفريق غرفة خاصة مع دورة مياه منفصلة
الطبي الكترونيًا خالل فترة العزل   

أن يتبع اشـــتراطات وضوابط العزل 
الصحي المنزلي

أن يتم معاملة المخالطين القاطنين 
في نفـــس الســـكن المنزلي وفق 

اإلجراءات الموضوعة للمخالطين

أال تظهر على الشخص أية أعراض أو 
أعراض طفيفة فقط، مع عدم وجود 

مرضى نقص مناعة في المنزل
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إجراءات العزل المنزلي 

التشخيص 
وإبالغ الشخص 
بالنتيجة الموجبة 

استقبال الحاالت القائمة التي 
ستخضع للعزل المنزلي في مركز 

اإلعاقة الشامل لتقييم الحالة 
وتركيب السوار االلكتروني 

واستالم المستلزمات الطبية 
(أقنعة، قفازات معقمات، واألدوية 

البسيطة في حال تطلب ذلك)

متابعة كافة الحاالت القائمة بشكل يومي عن طريق 
أطباء المراكز الصحية ومن خالل استمارة األعراض 

في تطبيق مجتمع واعي

االتصال بـ 444 في حال وجود أي أعراض 

اتباع ارشادات العزل 
المنزلي الصحي 

واستخدام التطبيق 
والسوار االلكتروني

انتهاء العزل
بعد مرور 14 يوم واجراء 

فحص الخروج
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إرشادات العزل المنزلي

عدم مخالطة اآلخرين

عدم مشاركة األدوات الشخصية وأدوات الطعام

االهتمام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين باستمرار

لبس الكمام عند الحاجه للخروج للحاالت الطارئة

التخلـــص مـــن المخلفـــات بكيـــس منفصـــل وعدم 
إضافته للمخلفات المنزلية إال بعد مرور 72 ساعة

استخدام غرفة ودورة مياه منفصلة

ســـيتم تطبيق نظام الحجر المنزلي على المخالطين القاطنين في نفس السكن 
المنزلي، وستتم معاملتهم وفق اإلجراءات الموضوعة للمخالطين


