
 ةيلآ وةيئاقولا تالوكوتوربلا قيبطتل يداشرإلا ليلدلا

:ةيحصلا ةلاحلا نم ققحتلل انلكوت قيبطت مادختسا

 وةلمجلا تالحم و ةيراجتلا زكارملاو يهاقملا و معاطملا"

19-ديفوك راشتنا نم دحلل "ةئزجتلا

ثلاثلا رادصإلا
2022 رياني



2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

ءاكرشلا



ةمدقم

؟ليلدلا اذه اذامل

2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

ًادهجةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاةموكحرخدتمل19-ديفوكةحئاجةيادبذنم

فقولةمزاللادراوملاوتايناكمإلاعيمجترخسثيحهقيوطتوهراشتناةحفاكمل

رسلاةملكدوهجلارفاضتنألو.دارفألاةحصىلعةظفاحملاوءابولااذهراشتنا

اهلدهشيمليتلاكلتكةيئانثتسالافورظلالالخًاصوصخفادهألاقيقحتوحن

تانايبللةيدوعسلاةئيهلاتماقدقف,19-ديفوكةحئاجلعفبًاليثمملاعلا

دوهجلاةدناسملكلذو"انلكوت"قيبطتقالطإب"ايادس"يعانطصالاءاكذلاو

.انوروكسوريفةهجاوموحنةبصنملاةيموكحلا

عابتاةرورضىلعزكرييذلاينطولاويملاعلاهاجتالاعمليلدلااذهقفاوتيو

رثكألاليبسلاهفصوبةيزارتحالاوةيئاقولاتاءارجإلاوتالوكوتوربلاقيبطتو

ىلعدوهجلافتاكترصتقيالثيح,هراشتنافقووضرملاةهجاوملةيلاعف

جهنلااذهحاجنإلةيراجتلاتآشنملاودارفألاىلعاضيألبطقفةيموكحلاتاهجلا

.بولطملافدهلاقيقحتلةيموكحلادوهجلاةمجرتو

ةلماشلاتاميلعتلابتآشنملاودارفألاديوزتلليلدلااذهريوطتوميمصتمت

.ةفلتخملاةيراجتلاتآشنملايفةيزارتحالاتاءارجإلاهذهقيبطتةيفيكل



2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

05ةماهتاحلطصم•

07انلكوتقيبطت•

08ةيحصلاةلاحلليلآلاققحتللحيرصتءاشنإ•

09عيرسلاةباجتسالازمرضارعتسابلط•

10ةيحصلاةلاحلانمققحتلاةيفيك•

11جورخلاليجستةيفيك•

12ءالمعلابةصاخلاةيئاقولاتاءارجإلا•

13ةيراجتلاةأشنملالوخدلوكوتورب•

15-14انلكوتقيبطتلطعتلاحيفتآشنملالوخدلوكوتورب•

17-16ةياقوتالوكوتربىلإلوصولا•

سرهفلا



2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

:انلكوتقيبطت

19-ديفوكسوريفراشتناقيوطتىلعةدعاسمللممصميموكحقيبطت

:ةيحصلاةلاحلا

.قيبطتلانمةيسيئرلاةحفصلاىلعةحضوملاصاخشأللةيحصلاةلاحلا

:ةأشنمللةيباعيتسالاةقاطلا

.ةأشنملالخادراوزللىوصقلاةيباعيتسالاةقاطلايه

ةياقوعقومنمققحتلاىجرياهبحومسملاةيباعيتسالاةقاطلانمققحتلل

.مئادلكشب

:ةيلاتلاطبارلاىلعرقنلامكنكميةياقوعقومىلعةيئاقولاةلدألاىلإلوصولل

تالوملاوةئزجتلاوةلمجلليئاقولاليلدلا

:ناكملاةحاسمليبيرقتلارطقلافصن

2÷ةيراجتلاةأشنملاةحاسميفعلضلوطأ

ةماع تاحلطصم

يهاقملاومعاطملليئاقولاليلدلا

نصحم
 عيمج ىقلت(

)تاعرجلا
هتباصإ تبثت ملىنثتسم

 ةعرج ىقلت
 يلزنم رجح نصحم ريغ ىلوأ

باصمطلاخميسسؤم رجح

فّرعم ريغ

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/preventive-protocols-from-29-10-1441-ar/protocols-of-wholesale-and-retail-trade-stores-malls-and-commercial-centers-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/preventive-protocols-from-29-10-1441-ar/protocols-for-restaurants-and-cafes-ar/


انلكوت قيبطت



انلكوت قيبطت :ةأشنمللةبسنلابقيبطتلامادختساةقيرط

كلتمي)عمجتلايفنوكراشملا،حيرصتلابلاط(مدختسملانوكينأ●

.انلكوتقيبطتىلعباسح

مازلإبكلذوانلكوتقيبطتيفةيحصلاةلاحلانميلآلاققحتلامتي●

لبقةيحصلاةلاحلليلآلاققحتلاحيراصتبدوكرابلاحسمبءالمعلا

.لوخدلا

دنعةيحصلاةلاحلليلآلاققحتلاحيراصتبصاخلادوكلاعضومتي●

.محازتلامدعنامضلاهدعابتةاعارمعملخادملا

حسمةيلمعلءالمعلالامكإنامضللخادملادنعنيبقارمنييعت●

انلكوتقيبطتيفةيحصلاةلاحلليلآلاققحتلاحيرصتبصاخلادوكرابلا

.ةأشنملللوخدلالبق

لقتيتلاتآشنملا،راوزللةيحصلاةلاحلاليجستطارتشانمىنثتسي●

بغرتملام(يرصبلاققحتلابىفتكيوعبرمرتم٥٠٠نعاهتحاسم

لخاددعابتلابمازتلالاعم.)اهاراوزنمليجستلابلطبةأشنملا

ةلاحللليجستلامادختسامزلياهلخادمحازتدوجولاحيفوةأشنملا

.انلكوتىلعةيحصلا

:ةأشنملللوخدلاطورش

ةانثتسملاتائفلاكلذنمىنثتسيو"نينصحملاريغلوخدبحمسيال●

وأنيطلاخملاو"انلكوتقيبطتيفرهظيامقفوحاقللاذخأنم

.عمجتلاىلإنيباصملا

2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

انلكوت قيبطت



ةيحصلا ةلاحلل يلآلا ققحتلل حيرصت ءاشنإ

2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

 ةلاحلا نم ققحتلل حيراصت ىلع لوصحلا ةيناكمإ تآشنملل انلكوت قيبطت حيتي

 ىلع نيددرتملا ةحص ىلع ةظفاحملا نمضت يتلا تاءارجإلا قيبطت عم ةيحصلا

 .اهيف نيلماعلاو ةأشنملا



2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

 عيرسلا ةباجتسالا زمر ضارعتسا ةقيرط



2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

ةيحصلا ةلاحلا نم ققحتلا ةيفيك



2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

 جورخلا ليجست ةيفيك



2021- ةيراشتسالا ةفتاكم ةكرش

 ةمالس نامضل ةيراجتلا تآشنملا اهقبطت نأ نكمي يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا

ةأشنملل ءالمعلا لوخد لبق ءالمعلا

:ةأشنملل مهلوخد لبق1.

 لوخدلالوكوتورب قيبطت ةيلآ لوح ءالمعلل ةيحيضوت تاتفال عضو•

.ءالمعلا حيرصتب صاخلادوكرابلا ىلع اهئاوتحا عم

 نم ئشنملا عمجتلاب صاخلادوكرابلا لمحت حول وأ تاقصلم عضو•

 نم اهحسمب راوزلا موقي ةأشنملا لخادم دنع ةيراجتلا ةأشنملا لبق

.لوخدلا ليجستل انلكوت قيبطت يف ةيصخشلا مهتاباسح لالخ

 لوخدءانثأ و ةيحصلا ةلاحلا ليجست ةيلمع لالخ دعابتلاب راوزلا مازلا•

.ةأشنملا

.سوريافلا راشنا نم دحلا ةيفيكل ةيعوت حول و تاقصلم عضو•

ءالمعلاب ةصاخلا ةيئاقولا تاءارجإلا
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فنألايطغياموأةمامكلاسبلبنيمزتلملاريغءالمعلالوخدعنم•

.مفلاو

كلذوقيبطتلللوخدلاليجستلبقنيتوطخلانيتاهءارجإمتي•

:ةيلمعلاعيرستفدهب

ديكأتعمدارفألالبقنمانلكوتقيبطتللوخدلاليجست1.

.ةأشنملالبقنمليجستلا

وأقيبطتلانوكلتميالنيذلادارفأللًايوديلوخدلاليجست2.

.ةيكذفتاوه

جراخملاولخادملاىلعلوكوتوربلاقيبطتىلعفارشإللريدمنييعت•

)دجونإ(ةمالسلاونمألامسقعمنواعتلابةريبكلارجاتملالخادو

نيفظوملاوينمألاقيرفلاىلإةفاضإلاب

قيبطتلانمجورخلاليجستعمجتلايفنيكراشملاعيمجلنكمي•

.ةرمتسمةروصبةمدخلانيسحتلكلذولمعلامويءاهتنابقع

نكمي،تانايبلاكالهتسانميفعمانلكوتقيبطتنوكىلإرظنلاب•

نأمهفتاوهىلعتنرتنإلاتانايبرفوتتالنيذلانيمدختسملل

عمجتلابصاخلادوكلامادختساربعقيبطتلاىلإلوخدلااولجسي

.طقف

 مزتلم
 ءادتراب
ةمامكلا

 مدختسم
قيبطتل
انلكوت

 حمسي
 رئازلل
 لوخدلاب

 قيرط نع ًايودي ليمعلا ليجست متي
 عمجتلا حيرصت نيضوفم

 و ليجستلا
 نم ققحتلا

 ةلاحلا
رئازلل ةيحصلا

 رئازلا موقي
دوكرابلا حسمب

 صاخلا
 ةأشنملاب

 حمسي ال
 لوخدلاب هل

ال

ال

 ليمعلا معن معن معن
 لوخدديري
ةأشنملا

ةيراجتلا ةأشنملا لوخد لوكوترب
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داجيإوةلكشملاةعيبطديدحتمتيةينقتتالكشملانلكوتقيبطتضرعتلاحيف

:ةيلاتلاتالاحلابةقلعتملاتالوكوتوربلاعابتاعماهللولح

ىلعنومئاقلاعبتيتاعمجتلاةرادإةمدخىلعًارصتقملطعلاناكلاحيف●

:ةيلاتلاتاءارجإلاةأشنملا

.لطعلانعمهغالبإوانلكوتقيبطتبصاخلاءالمعلاةمدخزكرمبلاصتالا1.

كراشمللةيحصلاةلاحلاةفرعمليحصلاعضولاةقاطبةيصاخمادختسا2.

.عمجتلايف

.مفلاوفنألايطغياموأةمامكلاسبلبنيمزتلملاريغءالمعلالوخدعنم3.

:ةيلاتلاتاءارجإلاقيبطتمتيلماكلابقيبطتلاتامدخلمعفقوتلاحيف•

.لطعلانعمهغالبإوانلكوتقيبطتبصاخلاءالمعلاةمدخزكرمبلاصتالا1.

لثميحصلاعضولاتاثيدحتةفرعملةتقؤملالولحلاولئادبلامادختسا2.

.)انلكوتقيبطتنمةمدقملاةيصنلالئاسرلاةمدخ(

.مفلاوفنألايطغياموأةمامكلاسبلبنيمزتلمريغءالمعلالوخدعنم3.

لاح يف تآشنملا لوخد لوكوتورب
1/2 انلكوت قيبطت لطعت
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:لاصتالا لئاسو

لاح يف تآشنملا لوخد لوكوتورب
2/2 انلكوت قيبطت لطعت

 ةمحدزملا نكامألا يف راظتنالا ريباوط ميظنتل ةيئرم ةيضرأ تاقصلم عضو5.

 دعاصملاو ،جراخملاو ،لخادملا :لثم( ءالمعلا نيب ةفاسم دوجو نامضل

.)هايملا تارودو

:ةيصنلا لئاسرلا ةمدخو ينورتكلإلا عقوملاو انلكوت قيبطت لطعت لاح يف●

.لطعلا نع مهغالبإو انلكوت قيبطتب صاخلا ءالمعلا ةمدخ زكرمب لاصتالا1.

.مفلاو فنألا يطغي ام وأ ةمامكلا سبلب نيمزتلم ريغ ءالمعلا لوخد عنم2.

انلكوت قيبطت ةفتاكم ةكرش

800128999  :فتاهلا 0593676240

contact@tawakkalna.gov.sa
Covid-19@mukatafa.com

engagement@mukatafa.com
:ينورتكلإلا ديربلا

@TawakkalnaApp @mukatafadvocacy  :رتيوت

mailto:contact@tawakkalna.gov.sa
mailto:Covid-19@mukatafa.com
mailto:engagement@mukatafa.com


ةياقو تالوكوترب ىلإ لوصولا
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ةمظنألاو تاسايسلا ةعجارم ةمدخ
2021 ربمسيد26- ىوتسملا عيفر صخلم

هبدتعيفوسةصتخملاةهجلانمتالوكوتوربلاىلعثيدحتيأدوجولاحيف
.ليلدلااذهيفردصامىلإةفاضإيزارتحاءارجإك

:لثمةيئاقولاتاءارجإلاوةلدألاتاثيدحتوتادجتسمرخآىلععالطالل
.ةيباعيتسالاةقاطلاليصافت•
.دعابتلاتاطارتشا•

:فلملااذهنمفدهتسمطاشنلكليلدلرشابملالوصولاطباورىندألابقفرن

 ةئيهل ةياقولا تالوكوتربلا ليلد
 :ةماعلا ةحصلا

يهاقملاومعاطملليئاقولاليلدلا

ةئزجتلاوةلمجلليئاقولاليلدلا
تالوملاو

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/preventive-protocols-from-29-10-1441-ar/protocols-for-restaurants-and-cafes-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/preventive-protocols-from-29-10-1441-ar/protocols-of-wholesale-and-retail-trade-stores-malls-and-commercial-centers-ar/

