
اللجنة التنسيقية ووفق توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا
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اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة 
ة تتعلق بغلق القطاعات واألنشط

واستثناء بعض القطاعات 
األساسية 

تحديث البروتوكوالت الخاصة 
القائمة الحاالتبالتعامل مع 

والمخالطين

ريع تكثيف استخدام الفحص الس
بهدف تحديد الحاالت القائمة 

رفع الطاقة االستيعابية لعدد 
جرعات التطعيم اليومية

  بدًءا من  اسانة ا اسنةة نا   نيال سن ً  من

2021مننةي  27ينن ا اسيسنن م اسس ا نن  

ي ة نن  10إسنني ينن ا اسيسنن م اسس ا نن  

:وهي كةستةسي2021

غلنن  كة ننا اةة ننجا است ة يننا•

 .(غ ي اةسةس ا)

 .منع اةة جا اسييةض ا•

غل  اسسندا   واسسسسانة  •

.استعل س ا واستد يب ا

اسعسنننننا مننننن  اسسنننننن    ننننني •

.%70اسقجةع اسعةا بنابا 

.منع اسسنةسبة  اسيةصا•

مننننع اسننننتسيا  اسعسننننا  نننني اسقجة ننننة  

اةسةسنننن ا و نننن  مننننة  نننن  ا يننننة   منننن  

.إجياءا  واشتياطة  سةبقا

ن  جب   اسعن   اسسن سني مبةشنيال  و•
سبم اسا ا  

إسغنننننةء اسألونننننخ اةو  سلسينننننةسج   •
اسذي  ال  ظهي  ل ه  اة ياض 

است سنننننننع بةسجةينننننننا االسنننننننت عةب ا •
سلوةال  اسست سجا واسويجا 

  ا جةء االوس يا ست ظ ف اسسن اطن •
مننننننن  اطبنننننننةء ومسيضننننننن   و ننننننن  
استيصصنننننة  اسسجل بنننننا و صننننني  
مكة ننننننة  سلستجنننننن     اسعننننننةمل   
ضنننس  اس هننن   اس طن نننا سلتصننند  

سلأل يو 

إسننننة  ةقنننا اسونننةال  غ ننني اسجة  نننا •
سلقجةع اسيةص

 لنننني ( 444)حصنننني ميكنننن  اال صننننة  •
اسيدمة  اةسةس ا  قط

اسانننسةل سلقجنننةع اسينننةص بةسنننت يا   •
اسألوننخ اساننييع منن  شننيكة    نني  

 NHRAمعتسدال م  

ي است جه مبةشنيال سسياكن  اسألونخ  ن•
 حنننند )حننننة  كةةننننة اسنت  ننننا اي ةب ننننا  

 سنننبةر ا  ألنننةع اسونننةال  اسسانننن لا 
(مس ياً 

 ألن  سنعي اسب ننع  لني اسصنن دس ة •
 ينننة  اسنني  ينننة ي ض و  ألنن  3منن  

 ينة  2.5سقف سعي اس ياء إسي 

ء اسانننسةل سل نننيكة  اسكب نننيال ب ننننيا•
اسألوننخ باننعي  ينننة ي  منن  مينن ون 

وك مااس
اس ام ننا اسألوننخ اساننييع سسنن ظألي •

اس هنننننننة  اسوك م نننننننا واسقجة نننننننة  
اةسةسنننن ا استنننني سنننن   غلنننن   نننني 

اسسيحلا اسسقبلا  و يًة 

  نننننع اسجةينننننا االسنننننت عةب ا إسننننني •
ميكنن  م ة ننا 31منن   نن   31,000

 لي كة ا منةط  اسبويي 


