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 ةــــــــــــــسردملا ىلإ ةدوعلل رومألا ءاـــــــــــيلوأ ليلد
2021 يف
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،ءازعألا رومألا ءايلوأ

 ءيلم ماعتاعبت نم يفاعتلا يف هرسأب ملاــــــــــــــعلاو انعمتجم أدب نأ دعب
 اـــــــنئانبأ ةدوعب بحرن نأ ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد يف انرسي ،تاـــــــــــيدحتلاب
.2021 رياني يف ةسردملا ىلإ  ةبلطلا

 ليلدو ةصاـــــــــــــخلا سرادملا حتف ةداعإل رومألا ءاــــــــــــــيلوأ ليلدبً اــــــــــقاحلإو
 ،انوروك ةحئاج لظ يف يئانثتــــــــــــــسالا يلاحلا يساردلا ماعلل رومألا ءاــــيلوأ
 ،"2021 يف ةسردملا ىلإ ةدوعلل رومألا ءاـــــــــــــيلوأ ليلد " مكيديأ نيب عضن
 تاسايسلا يف تادجتـــــــسملا رخآ ىلع كعالطإ فدهب هميمصت مت يذلاو
.ةسردملا ىلإ مكئانبأ ةدوعب ىنعُت يتلاو

 رمأ لكك عمتجملاو انيفظومو ةبلطلا انئانبأ ةمالـــــس نأ ديكأتلا دونو اذه
 تاـــــــــــــــشقانمو ةسارد ةجيتن تءاج تاريغتلا هذه نأو ،ةيمهألا غلاــــــــــب
 .ءاكرشلاو ءاربخلا عم ةرمتسم

 لمعلل علطتنو ةبعصلا تاــــــــــــــقوألا هذه لالخ مكمعد ىلع مكركشن
 يبظوبأ يف لاــــــفطألا عيمجل ةمعاد ةيميلعت ةئيب ريفوت لجأ نم مكعم
.ماعلا اذه



2021 رياـــــــــــني

 لالخ ةــــــــــــــسايسلا تادجتسم
يلاحلا يساردلا لصفلا
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يلاحلا لصفلا تادجتسم مهأ

 .2021 رياني يف يفصلا ميلعتلا ماظن ىلإةدوعلا ةبلطلا عيمجل نكمي

 لالخ ةبلطلا عيمج لابقتـــــــــــــسا نم سرادملا ضعب نكمتت نل دق
 يف اهب حومسملا دعاقملا ددع ةــــــــيدودحم ببسب كلذو ،دحاو تقو
 ىجري ،كـــــــــتنبا /كنباب صاــــــــــــــــخلا ينمزلا لودجلا ةفرعمل .لصف لك
.ةسردملا عم لصاوتلا

 وه اذه ناــــــــك اذإ دعب نع همــــــــيلعت ةلصاوم كتنبا /كنبال نكمي
 .هلضفت يذلا يميلعتلا جذومنلا

 .لصفلا نم نيعوبسأ لوأل دعب نع ميلعتلا

 ىلإ باــــــهذلاب يفصلا ميلعتلا اوراتخا نيذلا ةبلطلل حامسلا متيس
.رياني17 نم ًارابتعا ةسردملا

 هرايتخا مت يذلا ملعتلا جذومنب مازتلالا رومألا ءاــــــــــــيلوأ ىلع بجي
 لصفلا ةـــــــيادب يف )يفصلا ميلعتلا وأ دعب نع ميلعتلا( مهلبق نم
.يساردلا

 باحصأ نم)ةسردملا يف نيلماــــــــــــــــــعلا عيمجونيملعملاو( ةبلطلل حمــــــسُي
  :ةيلاتلا قئاثولاميدقت ةطيرش ،ةــــــــسردملا ىلإ ةدوعلاب ةنمزملا ةيضرملا تالاحلا

 .ةسردملا ىلإ ةدوعللً ايبط قئال بلاطلانأب ديفت بيبطلا نم ةداهش

 لبق نم ةعقوم بلاطلا ىلع ةلمتحملا رطاخملا كاردإب دهعت ةرامتسا
 .)ةرامتسالا هذهب كديوزتب ةسردملا موقتس( رمألا يلو
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 امف ةنـــــــــــــــــــــس12 رمع نم ةبلطلا عيمج ىلع19-ديفوك صحف ةــــــــــــيمازلإ
.يفصلا ميلعتلا ماظن اوراتخا نيذلا قوف

.يفصلا ميلعتلا ماظن بلاطلا راــــــــــــــتخا لاح يف طقف يمازلإ صحفلا

16-11 نم هدقع ررقت يذلا يناجملا صحفلل ينمزلا لودجلا لاسرإ مت
 زكرملا يفكلفط صحفو كتسردم عم لصاوتلا ىجري .سرادملا ىلإ رياني
  .ددحملا تقولاو صحفلل صصخملا

 ،ةــــــــــسردملايف كتنبا / كنبال يناــــــــجملا صحفلا ءارجإ نم نكمتت مل اذإ
.ةصاخلا كتقفن ىلع2021 رياــــــني17 لبق صحفلا ءارجإ كيلعبجيف

.صحفلا نم ممهلا باحصأ  نم ةبلطلا ءافعإ

 لك يف بلاط30 ىلإ15 نم ةيباعيتــــــــــــــسالا ةقاطلا عفر
 .ىصقأ دحك لصف

.بلاط لك نيب رتم1.5 ةفاـــــــــــسم كرتب مازـــــــــتلالا

 فصلا ةبلطل ةبــــــــــــــسنلاب يمازلإ تامامكلا ءادترا
.قوف امو لوألا

 مت نيذلالافطألا ضاير ةلحرم يف ةبلطلل ةبسنلاب
 ددع زواجتي الأ بجي ،تاــــــــــــعومجم ىلع مهعيزوت
 .ىصقأ دحك لافطأ10 ةعومجم لك يف لافطألا

 نيذلا لافطألا ضاير ةلحرم يف ةبلطلل ةبـــــــــــسنلاب
 سيل( ةيداـــــــــــــــيتعالا لوصفلا يف مهميلعت نوقلتي

 ةبلطلا ددعل ىصقألا دحلا نإف ،)تاعومجم نمض
 ،ةبلاط /بلاط25 وه لصف لك يف هب حومــــــــــسملا
.بلاط لك نيب رتم1.5 ةفاسم كرت ةاعارم عم

ً اماع12 نع مهراــــــــــــــــمعأ لقت نمم )ممهلا باحصأ مهيف امب( بالطلا ىلع
 رياني3 دعب اهيلإ اوداعو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود جراخ اورفاـــــــــس نيذلاو
 ديزملل PCR.فنألا ةحسم وأ باعللا صحف راـــــــــبتخا وأ باعللا رابتخا ءارجإ
.مكتسردم عم لصاوتلا ىجري ،تاحيضوتلا نم
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يف رارمتـــــسالا بجي ،ةسردملا يف19-ديفوك سوريف ىودع راشتنا نم دحلل
:ةمزاللا تاطايتحالا ذخأ

 يف19-ديفوك سوريفب ةباـــــصم ةدحاو ةيباجيإ ةلاح فاشتكا مت اذإ
 ةدمل مهسفنأ رجح نيطلاخملا صاخشألا عيمج ىلع بجيف ،ةسردملا

.مهرسأ دارفأ عيمج كلذ لمشي دقو ،مايأ10

  رثكأ وأ19-ديفوك سوريفب نيتباصم نيتلاح فاـــــــــشتكا لاح يف امأ
 دعب نع مـــــــيلعتلا جذومن ىلإ لاقتنالا ةسردملا ىلعف ،ةــــــــــسردملا يف
.مايأ10 نع لقت ال ةدمل يلك وأ يئزج لكشب

 كلفط ةباـــــــــــصإ لاح يف نكلو ،ةيفاعلاو ةحصلا ماود كتلئاعلو كل ىنمتن
 دنع ةسردملا ىلإ ةدوعلاب هل حامــــــــــسلا متيسف،19-ديفوك سوريف ىودعب
:ةيلاتلا طورشلا ءافيتسا

 لاعسلاو ىمحلا لثم ضارعألا ضعب نسحت(ً ايريرس ةلاحلا نسحت
.)اهريغو سفنتلا قيضو

.ةبولطملا رجحلا ةرتف لامكتسا

.(PCR) صحفل نيتيبلس نيتجيتن ىلع لوصحلا
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 ىلع ةيسردملاتالفاحلا يف ةيباعيتسالا ةقاطلا ديزت الأ نأ يغبني
 .ةبكرملا عونلً اعبت ،66%

 لقتسً ابلاط28 ةيلاـــــــــمجإلا اهتعس غلبت يتلا تالفاحلا
.طقفً ابلاط18

 لقتسً ابلاط33 ةيلاـــــــــمجإلا اهتعس غلبت يتلا تالفاحلا
.طقفً ابلاط22

 لقتسً ابلاط61 ةيلاـــــــــــمجإلا اهتعس غلبت يتلا تالفاحلا
.طقفً ابلاط35

 دعاـــــــــبتلا نامضل ةغراف ةرواجتملا دعاــــــــــــــقملا كرت بجي
.ةلفاحلا ىلع يدسجلا

 ،ةددحم ةيرادإ ضارغأل ةــــــــــــسردملا ىنبمل لوخدلا رومألا ءايلوأل نكمي
 ةسردملاب ةيفيرعت ةلوجب مايقلا دنع وأ ،نسلا يف ريغص بلاطةقفارمك
:ةيلاتلا طورشلا بسح )نيلمتحملا وأ نيدجتسملا ةبلطلل(

 نع اــــــهـتيحالص لقت ال19-ديفوكل ةيبلــــــــــس صحف ةجيتن زاربإ
ةعاس96

 ىلع )"E“ زمرلا(  ئراطلا مادختــــــــــــسالا ةيصاــــخ ىلع لوصحلا
نصحلا قيبطت

 لالخ قلطلا ءاوهلا يف ةطيسبلا ةيضاــــــــــــيرلا ةطشنألا ميظنت نكمي
ءادتراو يدسجلا دعابتلا ةاــــــــعارم طرشب،ةيضاــــــــــــــــيرلا ةيبرتلا صصح
.ةيصخشلا ةيامحلا تادعم



سرادملل ةدوعلل ةديفم حئاصن
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رتم 1.5

:نيرخآلا ةمالسو مهتمالس نامض
 مدعنمضي يذلاو كتــــــــــــــــــسردم هرفوت يذلا دهعتلا جذومن ىلع عيقوتلا
.19–ديفوك ضارعأ نم يأ هيلع رهظت تناك اذإ ةسردملا ىلإ لفطلا لاـــــسرإ
ً.ايموي لفطلا ةرارح ةجرد سايق
 ،19-ديفوك ضارعأ دحأ نم يناـــعي ناك اذإ ةـــــسردملا ىلإ لفطلا لاسرإ مدع
.)قوذتلا وأ مشلا ةساح يف ريغتلا وأ قلحلا باهتلا وأ ىمحلا وأ نايثغلا لثم(
ضارعأ يأ نم يناعي لفطلا ناك اذإ ةـــــسردملا ىلإ لفطلا لاــــــــــــــــــــسرإ مدع
 .مسجلا يف ملأ وأ ديدشلا عادصلا وأ لاهــــسإلا وأ لاعسلا لثم ىرخأ ةيضرم
 مدع بجي19-ديفوك سوريفب ةباصم ةلاحلً اطلاخم لفطلا ناـــــــــك لاح يف
.ًاروف ةرادإلا غالبإو ةسردملا ىلإ هلاسرإ

:ةسردملا يف ةيزارتحالا تاءارجإلاب مازتلالاب لفطلا ريكذت
.ةسردملا يف مهيملعمو مهئالمز نيبو مهنيب رتم1.5 ةفاسم ءاقبإ
.رارمتساب مقعملا مادختساو نيديلا لسغ
.ماعطلا لوانت تقو ءانثتساب تقولا لاوط ةمامكلا ءادترا
.نيرخآلا عم ضارغألا ةكراشم بنجت

 ،يفصلاميلعتلا ماظن ىلإ ةدوعلل نودعتــــــــــــسي كلافطأ ناك اذإ
:يتآلا ةاعارم نم دبال
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:لفطلل ةيساسألا داوملا ريفوت
ةجاحلا دنع اهمادختسال )لقألا ىلع2( ةيفاضإ تامامك
نيديلا مقعم
ءامةنينقو ماعط ةبلع
ةمقعم ليدانم
)تدجو نإ( ةينورتكلإ ةزهجأ
ةيساطرق

:جورخلاو لوخدلا ةمظنأ عابتا

 حمسي هنأ ركذتو ،ةصصخملا لوصولا ةطقن ىلإ كلاــــــــــفطأ بحطصا
.لفطلا ةقفارمل طقف نيدلاولا دحأ لوخدب

 ددحتةـــــــــــــــسردملا تناك لاح يف ةبلطلا لوصول ددحملا تقولاب مزتلا
.ةليوطلا ريباوطلاو محازتللً ابنجت ،ةسردملا نم جورخلاو لوصوللً اتاقوأ

 مازتلالا مكيلع بجي ،لوخدلل ةــــــــــــباوبلا جراخ ةبلطلا فافطصا دنع
.يدسجلا دعابتلا تاءارجإ ىلع ظافحلاو تامامكلا ءادتراب

:ىوصقلا ةرورضلا تالاح يف الإ ةسردملا ىنبم لوخد مدع ىجري

.ممهلا يوذ لافطألل نيقفارملا رومألا ءايلوأ كلذ نم ىنثتسي

 لوخد تابلطتمو ةسايسلا هذه نم تاءانثتــــــــسالا ليصفت
.ليلدلا اذه نم7 ةحفصلا يف ةحضوم ةسردملا
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 وأ تادجتـــــــــــــــسملا رخآ ىلع عالطالا مكنكمي
 تاسايسلا نم ةقباسلا خسنلا ىلع لوصحلا
:ةيلاتلا لئاسولا ربع

 حتف ةداعإ تاسايسل ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ليلد ةحفص
 ينورتكلإلا انعقوم ىلع سرادملا
800ADEK (8002335) :رومألا ءايلوأل نخاسلا طخلا

ADEK_insta :يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع انتاباسح

https://adek.gov.ae/ar-AE/Education-System/Coronavirus-COVID19
https://www.instagram.com/adek_insta/

