
ساردملا يف ميلعتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا
ةيئوضلا ةراشإلا ةيلآ تايوتسملةصاخلاو ةيموكحلا تاسسؤملاو

رضخألا ىوتسملا رفصألا ىوتسملا يلاقتربلا ىوتسملا رمحألا ىوتسملا

 دعب نع مّلعتلا قيبطت
ةيرمعلا تائفلا عيمجل

 ةبلطلا مهئانبأ روضح يف رومألا ءايلوأل رايخلا كرت
دعُب نع ميلعتلا يقلت وأ سرادملا ىلإ تابلاطلاو

يعامتجالا دعابتلا ريياعم قيبطت متي
)رخآلاو بلاط لكنيب ام دحاو رتم ةفاسم كرتب(

 رومألا ءايلوأل رايخلا كرت
 ةبلطلا مهئانبأ روضح يف
وأ سرادملا ىلإ تابلاطلاو

دعُب نع ميلعتلا يقلت

 دعابتلا ريياعم قيبطت متي
 ةفاسم كرتب يعامتجالا
 بلاط لك نيب ام رتم فصن

رخآلاو

 روضح
بالطلا

-100%  ةقاطلا
%50 رواجتت ال%30 رواجتت الةيباعيتسالا

 روضح
 تائيهلا
 ةيميلعتلا
ةيرادإلاو

ةــيئوـــضلا ةراـــشإلا ةــيلآ تايوــتسم نم ىوـــتسم لـــكل ةرازولا تاــجايتــحا بــسح- يموكحلا عاطقلا

ًابسانم هنوري ام بسحب تاسسؤملاو سرادملا ةرادإل روضحلا رايخ كرتي- صاخلا عاطقلا

انوروك سوريف راشتنا ىوتسمل ةيئوضلا ةراشإلا ةيلآ تايوتسم عيمج يف ةماعلا ةحصلا ريياعمو تاطارتشا قيبطت ةرورض



ةدوعلاليلد تردصأ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
ةيميلعتلاتاسسؤملاوسرادملا ىلإ

 ةمالسو ةحص ىلع ظافحلل ةماهلا تاميلعتلاو تاداشرإلا نمضتي ثيح
 فرظلا لظ يف ةيميلعتلا تاسسؤملا يبستنم عيمجو ةبلطلا

سوريفلل يئانثتسالا



a

 ةديدجلا ةمئاقلا تالاحلا ةبسن طسوتم مييقتل اًقفو
ررقت دقف ،ةيلاحلا ةلحرملل تاصوحفلا يلامجإ نم

انوروك سوريف راشتنا ىوتسمل ةيئوضلا ةراشإلا ةيلآ قفو

2021 ربمتبس3 قفاوملا ةعمجلا موي نم اًءدب
رضخألا ىوتسملا ىلإ لاقتنالا



)19-ديفوك( انوروك سوريفل ةداضملا تاميعطتلا ةيلعاف
 ةحئاجلا عم لماعتلا لحارم عيمج يف

2021 وينوي رهش يف تايفولا نم %79 نأ ةينطولا تارشؤملا تنيب
ميعطتلا اوذخأي مل 79%

اهتيلاعف تاميعطتلا تتبثأ
نم دحلا يف

سوريفلا روحتو خسانت

تافعاضملابةباصإلانمدحلا
ةمجانلاةافولاوةريطخلا

سوريفلانع



”بذاكلا نامألا" نم رذحنو
.ةطشنملا ةعرجلاو ميعطتلا ذخألابقإلا مدعو ،تاءارجإلاب مازتلالا يف نواهتلاب

سوريفلا ىلع بلغتلا ينعي ال

:لالخ نم يتأت ةيامحلا

ىلع لابقإلا
 ميعطتلا لامكتسا

 ةـــعرجلا ذـــخأ
ةطشنملا

ةزكرملا ةيانعلا يف تالاحلا ددعو ،سوريفلا راشتنا تالدعم ضافخنا نأ
ةيلاحلا ةلحرملا لالخ تايفولا دادعأ ضافخناو ،جالعلا ىقلتت يتلا وأ

مازتلالا
ةيزارتحالا تاءارجإلاب



)ًاماع17–12( ةيرمعلا ةئفلل نيتعرج)ًاماع11-3( ةيرمعلا ةئفلل نيتعرج

)ةعانملا فعض ببست يتلا ضارمألا نم نوناعي نمم(

 زاهجلا ضارمأ
يسفنتلا

 ضارمأ
بلقلا

 ةنمسلايركسلا
ةطرفملا

 ماروألا
ةيناطرسلا

 ةمزالتم
نواد

 بويعلا
ةيفلخلا

:يميعطت نيب رايتخالا

كتنويب-رزيافمرافونيس

  ًاماع17 ىلإ12 نم ةيرمعلا ةئفلا لابقإ رارمتسا
نيميعطتلا دحأ ذخأل

"كتنويب- رزياف" وأ "مرافونيس"

رومألا ءايلوأ عيمج ثحن
 مهتحص ىلع ظافحلا لجأ نم،انوروك سوريفلداضملا ميعطتلا ذخأل مهلافطأ ليجستل ةردابملا ىلع

مهل ةياقولاو ةيامحلا نيمأتو انوروك سوريف دض ةعانملامهباستكا يف مهسي امب مهتمالسو

يعاو عمتجمليجستلا

قيبطت ربع

Healthalert.gov.bh

 ينورتكلإلا عقوملا وأ
ةحصلا ةرازول عباتلا




