
 
29.06.2020 

 –", الملحق أ 1940( من أمر الصحة العام 1)20ا للبند مدير وفق  الالموضوع: شرح بالنسبة لنظام "تعليمات 

 1"تعريف المتعافي على أساس مدة زمنية"
 

في نقل الفيروس الى شخص مصاب بالكورونا يتوجب عليه أن يتواجد في حجر صحي, من أجل منع االستمرار 

 ص في محيطه. حتى اآلن, تم تعريف الشفاء من الكورونا بحسب عدد من فحوصات الشفاء.أشخا

أسبوعين منذ حوالي نصف المرضى يُشفون خالل حوالي  تُظهر المعطيات, بأنه وفق ا لهذه الفحوصات, 

من الممكن أن يطول زمن المرض )والحجر الصحي(. لتمكين  مع ذلك, بالنسبة لقسم من المرضى .تشخصيهم

ا قدر اإلمكان, مع المحافظة على صحة الجمهور, تقوم  المريض ولعائلته من العودة الى حياتهم الطبيعية باكر 

 صفات المدة الزمنية, وبدون فحوصات مخبرية.   وزارة الصحة بفحص إمكانية تحرير المرضى وفق ا للزمن موا

الذين لم يكونوا بحاجة  –فيف" ن المصابين الذين كانوا في وضع "ط% م86عند فحص المعطيات تبين بأن 

  يوم. 30قد ُشفيوا بعد فترة زمنية ال تزيد عن للخضوع للعالج في المستشفى خالل فترة مرضهم, 

اء في الحجر الصحي لفترة طويلة, بسبب الحاجة للحصول على تأكيد من مع ذلك, هنالك فئة تحتاج الى البق

  .منخفضة جًدا المختبر عن الشفاء, ولكن تم االتفاق بأن القدرة على نقل العدوى لديهم 

لذلك تحدد, بأن الشفاء على أساس المدة الزمنية سوف يكون بالنسبة للمرضى الذين توصف حالتهم بالطفيفة, 

يوم منذ تشخيص  30الذين لم يخضعوا أبًدا لتلقي العالج في المستشفى خالل مدة مرضهم, بعد مرور أكثر من 

 ساعة على االقل منذ اختفاء األعراض.   48-المرض, و

ساعة بدون أعراض يمكنه  48يوم من المرض كان لمدة  30بيته او في فندق لالستشفاء, وبعد شخص تواجد في 

او اتخاذ اي وسيلة وقاية أخرى ماعدا تلك المطلوبة  دون الحاجة لالستمرار في الحجر الصحي الذهاب الى بيته 

  من كافة السكان:  

 ارتداء كمامة في الحيز العام 

  االجتماعيالحفاظ على التباعد 

 المحافظة على النظافة 

وليس هنالك  تعافىعند تحريره من الفندق, سيحصل المريض على مكتوب تحرير مكتوب فيه بأن الشخص قد 

 أية قيود على تصرفاته بأي شكل.
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