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2020/2/8العاملي للعدوى بتاريخ االنتشار 



وطني للوقاية تمثلت استجابة وزارة الصحة في اململكة العربية السعودية واملركز ال

:من األمراض ومكافحتهابـ

.اإلبالغإصدار تعليمات متتالية شملت التعريف باملرض، وطرق الترصد، و 1.

.  تعميم طرق إرسال العينات املختبرية إلى املختبر الصحي الوطني2.

ة ملكافحة اتخاذ اإلحتياطات الالزمة في املستشفيات وعلى املنافذ الحدودي3.

.هذه العدوى 

استجابة وزارة الصحة



استجابة وزارة التعليم

.العمــل بمــا قضــى بــه التوجيــه الكريــم أعــاله، وقــد تــم إرســاله عبــر النظــام إلى الجامعــات1.

نائب وزير التعليم  الدكتور عبدالرحمن العاصمي/تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة ويمثل وزارة التعليم2.

لــة، ال قــدر ظهــر فيهــا أي حاة تالتأكيــد علــى انجــاز خطــة طــوارئ ملواجهــه كورونــا داخل منشــآت ومرافــق الجامعات بمــا فــى ذلــك إغــالق أيــة منشــأ3.

.هللا، وتمتــد الخطــة وفــق البعــد الجغرافــي للجامعــة إلــى تغطيــة املجتمــع املحلــي

ت ومرافــق ـادة مــن منشــآفـأهميــة أخــذ زمام املبــادرة واملشاركة في الخطــة الوطنيــة للتعامــل مــع األزمــة مــن الجوانــب الصحيــة واملجتمعيــة واإل 4.

.الجامعــات وما يمكــن أن تقــدمه الــوزارة مــن خــالل تمثيلهــا فــي اللجنــة املشــكلة بالتوجيــه الكريــم

.اتحديــد االجــراءات الواجــب متابعتهــا مــع منســوبي الجامعــات، وتحديــد وقــت واجــراءات اعــالن الخطــة والتدريــب عليهــ5.

.تحديــد آليــات وإجــراءات مرنــة لســرعة تأميــن أدوات التنظيــف والتعقيــم والوقاية بحســب الحاجــة الفعلية6.

.انجاز خطة توعية وتثقيف متكاملة للجامعات وللمجتمع7.

تــه فــي كل مدينــه ات مؤقالتنسيق مع لجنة الطوارئ لتحديــد املبانــي واملنشــآت التابعة لوزارة التعليم التــي يمكــن اســتخدامها للعــزل أو مستشــفي8.

.أو قريــة، الســتخدمها عنــد الحاجــة علــى املســتوى الوطنــي

معالي وزير التعليمتوجيهات 



(2-1) بعض خطط الجامعات واملستشفيات التابعة لها لملحة 

:املحتويات
.عن الوضع الراهنملحة 

. خطة وزارة الصحة
(وقاية)دور املركز الوطني للوقاية من األمراض 

.التثقيف والتوعية الصحية على مستوى الجامعة واملجتمع
.



(  2-2) الجامعات واملستشفيات التابعة لها استجابة 

عدد أسرة العناية املركزةعدد االسرة اإلضافيةعدد أسرة العزل املستشفى الجامعيالجامعة

يوجدال جامعة امللك فيصل

ال يوجدجامعة الطائف

ال يوجدجامعة بيشة

جامعة امللك عبدالعزيز
ك املستشفى الجامعي بجامعة املل

عبدالعزيز
٢٦٣٧٨

(كبار)سرير ٣٦

(صغار)سرير ١٦

حضانة لحديثي الوالدة٣٢

جامعة األمام عبدالرحمن بن 

الفيصل
914134مستشفى امللك فهد الجامعي

سرير جاٍر العمل عليها32سرير جاري العمل على عليها39الجامعية املستشفىجامعة القصيم

ال يوجدجامعة الحدود الشمالية

جامعة امللك سعود
4624570مستشفى امللك خالد الجامعي

502معيمستشفى امللك عبدالعزيز الجا

444جامعة نجران



الخطة التنفيذية للجامعات ملكافحة الوباء

:اتخاذ االحتياطات الالزمة لمكافحة الوباء

الجامعةمنمتخصصطبيفريقبواسطةمعهاوالتعاملالفايروسملكافحةطوارئ فريقتشكيل1.

.واملجتمعالجامعاتمستوى علىوالتثقيفللتوعيةخطةوضع2.

.للعزل استخدامهايمكنالتيواملنشآتاملبانيتحديد3.

.للمبانيوالنظافةالتعقيمبإجراءاتالتامااللتزام4.

.واملتابعةللتبليغآليةوضع5.

الجامعيةاملستشفياتفيالطوارئ أنظمةدور تنشيط6.

:اتخاذ اإلجراءات اثناء الوباء
.تبني تعريف وزارة الصحة للحاالت املشتبه بها1.
وتوجيه من يظهر أعراض املرض عليه للكشف الطبي. املدارس/ الفحص الظاهري للمنسوبين والطلبة عند دخول الحرم الجامعي2.
.املدارس إلى األماكن الطبية املحدد سلًفا والتزام االجراءات االحترازية/ تحويل الحاالت املشتبه التي تتواجد داخل الحرم الجامعي3.
.املخالطين للحالة طبًقا لتعليمات وزارة الصحة مع تنظيف وتعقيم املبنى طبًقا للخطة املوضوعيةتسجيل 4.
..وضع خطة سرية لتحديد مواقع لعمل مستشفى ميداني في حال تفش ي الوباء حيث أن املباني املكيفة قد تساهم في انتشار املرض5.

:اتخاذ اإلجراءات الستمرارية مكافحة الوباء

نطقةبالمالمدرسيةالصحيةالشؤونإدارةومديرالصحةوزارةمنممثلبعضويةالجامعةفيداخليةلجنةتشكيل

.الوباءمعلتعاملواإلجراءاتواآللياتالسياساتتحديدعملهاأساسمن
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