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 المكتب االعالمي لرئیس مجلس الوزراء الدكتور حسان دیاب

 

 

الدكتور حسان دیاب اصدر االمین العام لمجلس بناًء على توجیھات رئیس مجلس الوزراء 
 الوزراء القاضي محمود مكیة تعمیا حول 

اإلجراءات التي یجب أن تتبعھا اإلدارات الرسمیة كجزء من الوقایة واإلستعداد واالستجابة 
 لفیروس كورونا.

اء اإلرشادات الفنیة لوحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزروذلك بناًء على 
 .بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة

 وفیما یلي نص التعمیم:

 

 بناًء على توجیھات السید رئیس مجلس الوزراء،

وحفاظاً على الصحة العامة،وبسبب إحتمال انتشار فیروس الكورونا المستجد في مختلف البلدان 
العالمیة في مراجعة القدرات الوطنیة بما فیھا لبنان، وبناًء على اإلرشادات الفنیة لمنظمة الصحة 

لفیروس الكورونا المستجد،وفي سبیل اعتماد توجیھات شاملة وموحدة إلدارة المخاطر تعتمد من 
جمیع اإلدارارت، تجدون ربطاً ملخصاً عن اإلجراءات والتوصیات المعدة من قبل وحدة إدارة 

ة الصحة العامة لتعمیمھا واعتماد مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالتنسیق مع وزار
إجراءات وإرشادات التوعیة المطلوبة كخطوة إستباقیة ووقائیة لمنع أو للحد من انتشار فیروس 

 .كورونا

  

 

 

 



 : تعریف عن فیروس الكورونا المستجد وكیفیة تفشي المرض

 

 ما ھو فیروس كورونا؟

التي لم یتم تحدیدھا لدى البشر من یشّكل فیروس كورونا المستجد ساللة جدیدة من الفیروسات 
قبل، وھو یصیب عادة الثدییات والطیور مسببا مجموعة من األمراض المعدیة، ویتسبب ھذا 
الفیروس بشكل عام بأمراض في الجھاز التنفسي والجھاز الھضمي لدى البشر. وبما أن البشر لم 

رعة وتحولّھ إلى وباء. كما أنھ ال یتعرضوا لھذا الفیروس من قبل لذلك فھناك إمكانیة النتشاره بس
 .یوجد عالج محدد للمرض غیر أن العدید من أعراضھ یمكن معالجتھا

 

 كیف ینتقل؟

 .من شخص الى آخر عبر اإلحتكاك بطریقة مباشرة •

  .عبر الرذاذ  الناتج عن العطس أو السعال من الشخص المصاب •

 .أو األنف أو العینیینمن خالل لمس األسطح الملوثة ومن ثم لمس الفم  •

 

 فترة الحضانة

الفترة الزمنیة من دخول الفیروس الى جسم اإلنسان حتى ظھور العوارض من یومین  •
یوم في حال  السفر إلى أحد البلدان  المصنفة موبؤة مثل الصین أو إیطالیا أو إیران أو  14لغایة 

 الیابان أو كوریا الجنوبیة

 

 

 :ال ینتقل الفیروس عبر

 .األطعمة المعلبة •

البضائع المشحونة من المناطق المصابة وذلك نظراً للوقت التي تتطلبھ للوصول الى  •
 .وجھتھا

 



 

  :العوارض األساسیة

   درجة 38إرتفاع الحرارة أكثر من  •

 سعال •

 قصور في التنفس •

 ألم في الحنجرة •

 

كجزء من الوقایة واإلستعداد  اإلجراءات التي یجب أن تتبعھا اإلدارات الرسمیة والموظفین
 واالستجابة لفیروس كورونا

 

  تھدف المعلومات واإلرشادات المتعلقة بفیروس كورونا المستجد الى منع إنتشار المرض وانتقالھ

 

   آداب العطس والسعال

 

تغطیة الفم واألنف عند السعال أو العطس بالمندیل والتخلص الفوري من المندیل المستعمل  •
 المھمالتفي سلة 

 إذا لم یتوفر المندیل فیفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع ولیس على الیدین •

غسل الیدین جیداً بالماء والصابون أو المواد المطھرة األخرى التي تستخدم لغسیل الید  •
 بعد السعال أو العطس

 

 نظافة الیدین

 

 أھمیة غسل الیدین



والصابون أو المواد المطھرة  لیس فقط للتخلّص من األوساخ إن غسل الیدین بالماء  •
 الظاھرة علیھا فقط، إنما ھنالك جراثیم تعلق باألیدي وال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة

بغسل الیدین یتخلّص الشخص من ھذه الجراثیم واألوساخ حتى یقي نفسھ من األمراض  •
 والعدید من المشاكل األخرى

مور التي یتم لمسھا في الیوم أو حتى الساعة الواحدة یُدرك الشخص كمیة عند التفكیر باأل •
 .الجراثیم واألوساخ التي انتقلت إلى یدیھ

 

 متى یجب غسل الیدین؟

 بعد استخدام دورة المیاه • قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام •

 قبل تناول الطعام • بعد تغییر حفاضات الطفل •

 السعال أو العطسبعد  • بعد مالمسة القمامة •

 بعد مالمسة الحیوانات • قبل وبعد رعایة شخص مریض •

 عند اتساخ الیدین ألي سبب • عند اتساخ الیدین ألي سبب •

  كیف

  بلل یدیك جیداً  .1

2.  ً   ضع كمیة كافیة من الصابون لتغطیة الیدین معا

  إفرك یدیك بدعك الراحتین .3

الید الیسرى مع شبك األصابع ثم كرر الطریقة ذاتھا مع الید أفرك ظاھر الید الیمنى براحة   .4
  الیسرى

   أشبك األصابع مع فرك الراحتین .5

أفرك بظھر أصابع الید الیمنى راحة الید الیسرى وظھر أصابع الید الیسرى بالید الیمنى  .6
 مع قبض األصابع

ر الكف األیسر بإبھام الید أفرك ظھر الكف األیمن بإبھام الید الیسرى بشكل دائري ثم ظھ .7
  .الیمنى



أفرك راحة الید الیمنى بحركة دائریة إلى الخلف وإلى األمام بحیث تشتبك أصابع الید الیمنى .8
 براحة الیسرى والعكس بالعكس

 . أشطف یدیك بالماء9

 جفف الیدین بفوطة نظیفة أحادیة االستخدام  .10

 نظیفة أحادیة االستخدامأغلق الصنبور (الحنفیة) بفوطة   11

 واآلن أصبحت یداك آمنتین 12

 

  البقاء في المنزل عند المرض أو الشعور بعوارض تنفسیة بعد الرجوع من مناطق موبؤة

 تحدید الحالة •

 1214طلب المعلومات من خالل الخط الساخن لوزارة الصحة  •

  عدم االختالط بتاتاً حتى استبعاد اإلصابة بالمرض •

 

 

 

 الوقایة والتأھب أثناء السفر وبعد السفر إلى البلدان المتضررة

 

 . الوقایة قبل السفر: ینصح المواطنون بعدم السفر إلى البلدان الموبوءة إال عند الضرورة

   وفي حال التواجد في ھذه المناطق

 مةتجنب أماكن التجمعات، وفي حال ضرورة التواجد في ھذه األماكن، یجب استخدام الكما •

 المداومة على غسل الیدین جیداً بالماء والصابون أو المواد المعقمة األخرى •

تجنب االتصال المباشر مع أي شخص یعاني من العوارض المذكورة أو اإللتھاب التنفسي  •
 الحاد 

 تجنب االتصال المباشر بالحیوانات (حیة أو میتة) أو التواجد في أسواق تداول الحیوانات •

 التأكد من طھي المنتجات الحیوانیة جیداً قبل تناولھا (كاللحوم والبیض) •



استخدام المنادیل الورقیة أو أعلى الذراع عند العطس أو السعال ورمي المنادیل بعد  •
 استعمالھا مباشرة في سلة المھمالت

ات في حال ظھور أي من األعراض المرتبطة بالفیروس المذكور أعاله االتصال  بالسلط •
 الصحیة المحلیة

 

  الوقایة بعد السفر

اإلنتقال إلى المنزل من أماكن فیھا إنتشار لفیروس الكورونا منذ لحظة الوصول إلى مطار بیروت 
 :الدولي

 استعمال الكمامة من لحظة الخروج من الطائرة •

 عدم االختالط أو التقبیل أو السالم على األھل والمستقبلین •

 صةالصعود في سیارة خا •

 یقود الشخص نفسھ السیارة أو أحد القادمین معھ على نفس الطائرة •

 ترك نوافذ السیارة مفتوحة •

 التوجھ مباشرة إلى مكان العزل •

 

 :العزل في المنزل

ً وعدم الذھاب إلى العمل أو المدرسة أو األماكن العامة  14البقاء في المنزل لمدة  • یوما
 .االجتماعیةاألخرى أو المناسبات 

یجب البقاء في غرفة جیدة التھوئة مع نافذة یمكن ان تكون مفتوحة، منفصلة عن االخرین  •
 .في المنزل

الطلب من األصدقاء أو أفراد األسرة أو السائقین أو أفراد شراء طعام أو دواء وتوصیل  •
 .المواد عند باب منزلك أو غرفتك

 .ثانیة على األقل 20مدة غسل الیدین باستخدام الصابون والماء ل •

 .عدم إدخال الزوار •

 .استعمال حمام أو مرحاض منفصل •



 .وضع النفایات في كیس من القمامة البالستیكیة ثم ربطھا في كیس آخر •

 .عدم مشاركة األكواب أو أدوات األكل أو المناشف أو أغطیة السریر •

  النوم في سریر منفصل •

 

ً من تاریخ الوصول إلى  14المذكورة خالل فترة ال تتعدى الـ عند ظھور أحد العوارض  یوما
  لبنان، یطلب ما یلي

 

 مباشرة تطبیق اجراءات مكافحة العدوى لحمایة المحیط .1

 ارتداء الكمامة الطبیة، لتفادي نقل العدوى إلى االخرین •

 غسل الیدین المتكرر لتفادي عدوى المسطحات •

  ... مثل المصافحة، والمعانقة والقبالتعدم االحتكاك باالخرین،  •

  الحفاظ على مسافة اقلھا مترین مع االخرین •

اتباع آداب السعال: استعمال المحارم عند العطس او اسعال. في حال عدم توفرھا،  •
 االستعانة بالكم. ورمي المحارم في سلة المھمالت وغسل الیدین

 ة المغلقةتجنب التجمعات الكبیرة والمساحات المزدحم •

  األمتناع عن لمس الفم واألنف والعینین قبل غسل األیدي •

 

 

 

 االتصال والتوجھ الى طوارئ مستشفى رفیق الحریري الجامعي .2

   على الخط الساخن لوزارة ً قبل التوجھ الى الطوارئ، یطلب االتصال بالطوارئ ھاتفیا
  .1214الصحة العامة 

 

  لماذا االتصال؟



  تقییم اولي للعوارضإلجراء  •

  االستعداد الستقبال المریض وتطبیق اإلجراءات المناسبة لمكافحة العدوى •

 

 كیفیة إستعمال الكمامة الطبیة

 :تستعمل الكمامة من قبل •

 المریض، لتغطیة اإلفرازات التنفسیة المعدیة –

 المخالط، لحمایة نفسھ من رذاذ االخرین –

 الكمامة الطبیة، یطلب اتباع الخطوات التالیة:بغیة اإلستفادة من استعمال  •

 غسل الیدین قبل وضع الكمامة –

 وضع الكمامة وتثبیتھا على االنف والفم –

 عدم لمس الجھة االمامیة للكمامة –

 عند نزعھا، یتم نزعھا من الخلف ورمیھا في سلة المھمالت فورا –

 وإعادة غسل الیدین –

 اصحبت رطبةویتم تغییر الكمامة كلما  –

  .تستعمل الكمامة لمرة واحدة فقط ویتم التخلص منھا في سلة المھمالت –

 

 :إجراءات الوقایة والحمایة على صعید اإلدارات والمؤسسات

 

 .تنظیم حمالت توعیة حول كیفیة الوقایة واالستعداد .1

 

 .مةوضع ملصقات التوعیة حول الوقایة واالستعداد في كل المكاتب واألماكن العا 

  .الطلب من الموظفین الذین یشعرون بالمرض البقاء في المنزل لحین التعافي 

 



تطھیر وتعقیم جمیع األسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر في مكان العمل، مثل المصاعد،  .2
األبواب، المكاتب، طاوالت االجتماعات، الكراسي، أزرار اإلنارة، آالت تسجیل الدخول 

  .، الخ... باستخدام مواد التطھیر المناسبةوالخروج اإللكترونیة

 

  .تطھیر األماكن التي قد تكون ملوثة بالفیروس .3

 

% كحول أو أي مطھر آخر ضمن 95إلى  60الحرص على وضع سائل معقم یحتوي على 
المعاییر التي یتم اعتمادھا من قبل المراجع المختصة، ومنادیل ورقیة في كافة األماكن الظاھرة 

األسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر حتى یتمكن الموظفون من مسح األسطح المستخدمة عند 
بشكل شائع وتنظیف أیدیھم قبل وبعد كل استخدام (على سبیل المثال، مقابض األبواب وألواح 
المفاتیح وأجھزة التحكم عن بُعد والمكاتب وغرف االجتماعات ونقاط التجمع الستراحة الغذاء، 

 .الخ...)

 

 :ستمراریة عمل وخدمات اإلدارات والمؤسساتا

 

تعمیم المعلومات على كل الموظفین والشركاء في مكان العمل حول األخبار المستجدة  •
النتشار الفیروس. وتأمین التواصل المستمر مع العاملین للتخفیف من حاالت الخوف والھلع ومنع 

مات الصادرة عن وزارة الصحة العامة نشر اإلشاعات والمعلومات غیر المؤكدة واعتماد المعلو 
   .ومنظمة الصحة العالمیة ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة الحكومة كمرجع موثوق

 .تخفیف رحالت الموظفین إلى خارج البالد قدر اإلمكان •

     الحد من التجمعات في األماكن العامة  في حال تفشي العدوى في المجتمع •

لین ضرورة التقلیل من اتصالھم المباشر مع الناس في األماكن العامة تعمیم على العام •
 .خارج دوام العمل

تحدید وظائف العمل والخدمات األساسیة التي تقدّمھا اإلدارة أو المؤسسة، واألدوار  •
والمسؤولیات، والعناصر األساسیة لتأمین الدعم اللوجستي والخدمات ووضع خطة حول كیفیة 

قدیم الخدمات المطلوبة في حال زاد عدد الغیاب بین الموظفین أو في حال عدم االستمرار في ت 
 .القدرة على تأمین الموارد األساسیة



وضع خطة إستمراریة العمل من قبل الموظفین عن بعد من المنزل والتأكد من فعالیتھا  •
 .(تطبق فقط عند الضرورة القصوى)

 

 

 

 

 

ً ملصقات وزارة الصحة  العامةمرفق ربطا
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