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،ءازعألا رومألا ءايلوأ

 تارواشم انيرجأو تاعامتجا اندقع ،2021/22لبقملا يساردلا ماعلل ًادادعتسا
ةنمآ ةدوعنمضت ةسوردم ةطخ عضول ةينعملا تاهجلاو سرادملا عم ةديدع
.يبظوبأ يف ةيميلعتلا انرداوكو انتبلط عيمجل سرادملا ىلإ ةحجانو

 ةداعإ تاداشرإو تاسايس ثيدحت يف ةدافتسملا سوردلاو راكفألا عيمج انفظو دقو
 ةبرجت نم ةبلطلا نيكمت فدهبيفصلا ميلعتلا ةحاتإو ،ةصاخلا سرادملا حتف
 ىلع ةرمتسملا ةظفاحملاعم مهئاقدصأو مهيملعم عملعافتلا نم وج يف مّلعتلا
.ةمالسلاو ةحصلا ريياعم ىلعأ

 عيمج يف ةعبتملا تاسايسلا تاثيدحتو تارييغت مهأ ىلع ليلدلا اذه يف نوعلّطَت
.يبظوبأب ةصاخلا سرادملا

 نأ مكتنأمط دون ،سرادملا ىلإ انتبلط ةدوعب بيحرتلل هيف دعتسن يذلا تقولا يفو
 ةدوعلا نإ .انتايولوأ ملس ىلعأردصتت عمتجملاو نيفظوملا عيمج ةمالسو مهتمالس
 نيمئاقلا نم فارطألا عيمج دوهج رفاضتب الإ ةنكمم نوكت ال سرادملا ىلإ ةحجانلا
 .مهملاو دفارلا هرودب انم لك موقي ثيحب ،رومألا ءايلوأو ميلعتلا ةيلمع ىلع

 عمتجملاوانتبلطلةيرثم ميلعت ةبرجتو،حاجنلاب للكم يسارد ماع ىلإ علطتن
.يميلعتلا

يبظوبأ- ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ةملك|
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يفصلا ميلعتلاً ايموي ةبلطلا عيمج رضحي:لماكلا ماودلا1.

 ىقلتي ثيحب ،ةسردم لك هددحت يذلا ينمزلا لودجلا ىلع دمتعي:يئزجلا ماودلا2.
يفصلا ميلعتلا نم لقألا ىلع %50 ةبلطلا

لماكلاب دعب نع ميلعتلا ميدقت سرادملا راتخت نأ نكمي:دعب نع ميلعتلا3.
جذومنلا اذه نوراتخي نيذلا ةبلطلل

رهش يف لماكلاب سرادملا حتفُتس له |
؟2021 سطسغأ

 يبظوبأ ةرامإ ءاحنأ فلتخم يف ةصاخلا سرادملا لبقتستس ،ةديدجلا سرادملا حتف ةداعإ تاسايس بجومب
.ماعلا اذه يفصلا ميلعتلا يقلتل ةبلطلا نم ديزملا

 امبو اهنملكل ةيباعيتسالا ةقاطلا ىلع ًءانب كلذو ،هاندأ ةدراولا جذامنلا دحأ رايتخا سرادملل نكميو
.ةضورفملا ةمالسلاو ةحصلا ريبادتو تابلطتم عيمج يبلي

 ةحصلاو يساردلا ليصحتلا ثيح نم مكلافطأل هدئاوفو يفصلا ميلعتلا ايازمبً ايلم ريكفتلا ىجري
.يميلعتلا جذومنلا رايتخا ءانثأ ،ةينهذلا

 نيكمتليساردلا لصفلا لاوط راتخملا جذومنلاب مازتلالا مكنم وجرن ،يضاملا ماعلا لاحلا ناك امكو
 .لضفأ ةروصب ميلعتلا ةيلمعل طيطختلا نم سرادملا مقاوط

 بلطن ،ةحاتملاميلعتلا جذامن عيمج يف ةكراشملاو روضحلا دصرو ةرادإ ةيلمع ىلع سرادملا موقت امنيبو
 .اهديعاوم يف ةررقملا سوردلا عيمج روضح ىلع مكلافطأ ةرباثم نامضو ةعباتمب لضفتلا مكنم

ماود فصن ماظن

مايألاب بوانتلا

عيباسألاب بوانتلا



؟دعب نع ميلعتلا رايخ حاتيس له|
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أ اذإ
ُ
 ةسردملا وأ يساردلا فصلا قلغ

 تالاح ليجست ببسب ةتقؤم ةروصب
 ىلإ ةسردملا لقتنت ،19-ديفوكب ةباصإ
 نأىلإ دعب نع ميلعتلا جذومن قيبطت
.ةنمآ ةدوعلا حبصت

؟ةيسردملا موسرلا يف تارييغت دجوت له

 جذومن نع رظنلا فرصب ةبلطلا عيمج ىلع ةلماكلا ميلعتلا موسر ضرف يف قحلاب سرادملا ظفتحت
)دعب نع وأ يفصلا( ميلعتلا

 سرادملاب موسرلا ةدايز ىلع ةقفاوملا حنم رصُح دقف ،موسرلا ىلع ةدايز كلانه نوكي نل ةماع ةروصب
 .طقف ةيئانثتساً افورظ هجاوت يتلا

 جذومنلا اذه ميدقتب ةمزلم اهنأ الإ ،دعب نع ميلعتلا ميدقت مدعب رايخلا ماعلا اذه سرادملا ىدل
:ةيلاتلا تائفلل

 نوكت نأ ىلع ،ةروطخلا ةديدش ربتعتو19-ديفوكب ةقلعتم ةيحص فورظ مهيدل نيذلا ةبلطلا◉
 .ةدمتعملا ةيبطلا ةياعرلا تاهج ىدحإ نع ةرداص ةيبط ةداهشب ةموعدم

.ميعطتلا اوقلتي ملو قوف امو16 مهرامعأ غلبت نيذلا ةبلطلا◉

.دعب نع ميلعتلا جذومن ميدقت تراتخأ يتلا سرادملا يف نولجسملا ةبلطلا◉
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 ةبلطلاعيمج ىلع نوكي ،عيمجلاةمالسو ةحص ةاعارمو ديدجلا يساردلا ماعلل ةنمآ ةقالطنا نامضل
:ةيلاتلا تابلطتملا ءافيتسا

 .ةيلاتلا تاحفصلا يف تابلطتملا كلت نم لك ليصافت مكل درون

.يساردلا لصفلا ةيادب لبق سرادملا ىلإ جذامنلا ضعب ميدقتو ءلمً اضيأ مكيلع بترتي دق
 22.ةحفصلا يف ةلصلا تاذ طباورلا ىلإ عوجرلا ىجري

صحف ءارجإ
19PCR-ديفوك

 ىلع لوصحلا
 قبطني نمل ميعطتلا
هيلع

 عيمجب مازتلالا
 ةصاخلا تاءارجإلا
رفسلا نم ةدوعلاب

3 2 1

ىلإ ةدوعلاب ةصاخلا ةمالسلا تاءارجإ لازت ال له|
؟يه امك سرادملا
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19PCR-ديفوك صحف .1

؟صحفلا ءارجإ ةبلطلا ىلع بجي ةرم مك

 ،بسانملا تقولا يف تاباصإ يأ دصرلو ،يسردملا انعمتجم ةمالسو ةحصب انمازتلا نمً اقالطنا
صحفلا ءارجإ سرادملا يفظوم عيمجو نيملعملاو قوف امو12 رمعب ةبلطلا عيمج ىلع بجوتي
.نيعوبسأ لك

 دنع سرادملا يفظوم عيمجو نيملعملاو قوف امو12 رمعب ةبلطلا ىلع بجوتي ،كلذ ىلع ةوالع
PCR صحف ةجيتن زاربإ ،)نيديعلاو ءاتشلاو عيبرلاو فيصلا تازاجإ( ةليوطلا تازاجإلا نم ةدوعلا
.ةعاس96 ىلع هتيحالص ةدم ديزت ال

.ةروكذملا تابلطتملا ىلع ليدعت يأ أرط لاح يف مكعم لصاوتلاب ةسردملا موقتسو

 غولب درجمب ةمظتنم ةروصبصحفلا ءارجإ نم دكأتلا ىجري
 نممهنيكمتل مهسرادم عم قيسنتلاب كلذو ًاماع12 لافطألا
.يفصلا ميلعتلا يقلت ةلصاوم

 حامسلل ةيبلس صحف ةجيتن زاربإ مهيلع نوكي ثيحب ،قوف امو12 رمعب ةبلطلا عيمج◉
.يسردملا مرحلا ىلإ لوخدلاب مهل

 مهل حامسلل ةيبلس صحف ةجيتن زاربإ مهيلع نوكي ثيحب ،سرادملا يفظوم عيمج◉
.يسردملا مرحلا ىلإ لوخدلاب

 ةدوعلا لاح يف الإ صحفلا ءارجإ مهيلع نوكي ال ثيحب ،ممهلا باحصأ ةبلطلا ىنثتسي◉
.رفسلا نم

؟PCR صحف ءارجإ اهنم بولطملا تائفلا يه نم

.سرادملا ىلإ مهتدوع لبق صحفلا ةبلطلا يرجُي ،يضاملا ماعلا يف لاحلا ناك امك◉

.صحفلا ءارجإل ددحملا خيراتلاب مكمالعإب سرادملا يف نوينعملا موقيس◉

 نامضل هدعوم يف صحفلا ءارجإ يلاتلابو ددحملا خيراتلا نم دكأتلل سرادملا عم لصاوتلا ىجري◉
.يسردملا مرحلا ىلإ لوخدلاب مكلافطأل حامسلا

 ؟صحفلا ةبلطلا يرجي نيأو ىتم
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19-ديفوك سوريف دض ميعطتلا ىلع لوصحلا .2
 سرادملا يفةدناسملاو ةيرادإلاو ةيميلعتلا رداوكلا نم %89 لصح ،يسردملا عمتجملا ةمالس لجأ نم
.نآلا ىتح19-ديفوك سوريف دض ميعطتلا ىلع يبظوبأب ةصاخلا

.مكءانبأ ميعطت لالخ نم عمتجملا ةمالس زيزعت ىلعمكعجشنو

:يلاتلا متعبتا اذإ مكلافطأ سرادم ةرايز مكنكمي

 ميلعتلا ماظنب ةسردملا ىلإ ةدوعلا نم اونكمتيلً اماع15–3 رمعب ةبلطلا ميعطت بجوتي ال◉
.يفصلا

 ،يسردملا مرحلا لخاديفصلا ميلعتلا يقلتب نيبغارلا قوف امو16 رمعب ةبلطلا ميعطت بجي◉
 موي28 اومتأ دق اونوكي نأ ىلعةلودلا يف ةيمسرلا ةيحصلاتاهجلا تاميلعتلً اقفو كلذو
.ةلودلا يف ةدمتعملا تاحاقللا دحأ نم ةيناثلا ةعرجلا نم

 ةسردملا ىلإ مهتدوع مترتخاو ،ميعطتلا نم ىلوألا ةعرجلا ىلع اولصح دق اوناك اذإ•
 تامولعملا ىلع لوصحلل ةسردملا عم لصاوتلا مكيلع بجيف ،يفصلا ميلعتلا يقلتل
 هذه ثيدحت متيسو اذه .سرادملا حتف ةداعإ لبق كلذو صوصخلاب ةمزاللا
.ةينعملا تاهجلا تابلطتم قفو تاطارتشالا

 .نصحلا قيبطت ةطساوب ميعطتلا ةلاح نم ققحتلا بجي◉

.ميعطتلا نم مهئافعإ لاح يف يسردملا مرحلا ىلإ لوخدلاب قوف امو16 رمعب ةبلطلل حمسي◉

 يمسر باطخ قيرط نع وأ ،نصحلا قيبطت ىلع تاءافعإلا روهظ نم ققحتلا بجي•
.يبظوبأ– ةحصلا ةرئاد بناج نم اهب حرصملا تاهجلا نم اهريغ وأ ،ةحص ةكرش نم

 لالخ16 نس مهغولب نم عيباسأ4 نوضغ يف ميعطتلا نم ىلوألا ةعرجلا ذخأ ةبلطلا ىلع◉
 .ددحملا تقولا يف ةيناثلا ةعرجلا مهيقلت بجيو ،يساردلا ماعلا

 جذومنب مهقاحلإ مكنكمي ،قوف اموً اماع16 نيغلابلا مكلافطأ ميعطت مدع مترتخا اذإ◉
.طقف دعب نع ميلعتلا

ةيمهألا تاذ تاناحتمالا ءارجإل الإ يسردملا مرحلا ىلإ لوخدلاب مهل حمسي نل•
 .ةيبلسPCR صحف ةجيتن زاربإ عم ،ىوصقلا

 عضوللً اقفوPCR صحف ةيحالص ةرتف ىلع تاثيدحت ةيأب مكمالعإب ةسردملا موقتس•
.ةلودلا يف نهارلا يحصلا

 ىلعً ابلس كلذ رثؤي دقف ،تاناحتمالا ءارجإلةسردملا ىلإمكلافطأ لاسرإ مدع لاح يف•
.بلاطلل يساردلا ليصحتلا

؟ةبلطلا عيمج ميعطت بجي له
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؟ةلودلا جراخ ميعطتلا ىلع بلاطلا لصح ول اذام

 كلفط يقلت لاح يفو .يبظوبأ- ةحصلا ةرئادل يمسرلاعقوملا يف ةجردملا تاميعطتلا عيمج لبقُت
 اهميدقتو ةلودلا جراخ ميعطتلا ىلع هلوصح تابثإةقيثو كالتمانم دكأتلا ىجري ،ةلودلا جراخ ميعطتلا
 ةيلودلا ميعطتلا قئاثوو تالجس نم ققحتلا ماظن قالطإب يبظوبأ– ةحصلا ةرئاد موقت امثير ةسردملل
 .نصحلا قيبطت يف اهجمدو

 ،قوف امو12 رمعب لافطألا ميعطتل
 زكارم يف ميعطتلا ةمدخ ريفوتب انمق
ADEK_insta.ةددحم

؟ميعطتلا ىلع لوصحلا يلفطل نكمي نيأ

 عالطالل ،يبظوبأ ةرامإ ءاحنأ عيمج يف19-ديفوك سوريف دض ميعطتلا مدقي زكرم100 نم رثكأ دجوي
.يبظوبأ–ةحصلا ةرئادل ينورتكلإلا عقوملا ةعجارم ىجري اهيف ةحاتملا تاحاقللاو اهليصافت ىلع

:يتآلا ةاعارم ىجريو

قوف امو12 رمعب لافطألل رزياف حاقل رفوتي•

ًاماع17–3 رمعب لافطألل مرافونيس حاقل رفوتي•

 ربعتادجتــسملا رخآ ىلع عالطالا مكنكمي
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع انتاباسح

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/vaccines-against-covid-19-in-the-uae
https://www.instagram.com/adek_insta/
https://www.doh.gov.ae/ar/covid-19/national-vaccination
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جراخ رفسلا نم نيدئاعلاب ةصاخلا تاءارجإلا .3
ةلودلا

:ةلودلا جراخ بلاطلا رفس لاح يف

 ةمئاقلً اقفو ةددحملا تاصوحفلا ءارجإو يحصلا وأ يلزنملا لزعلا ريبادت قيبطت بجي◉
 تامزألاو ثراوكلا ةرادإل ةينطولا ةئيهلاو يبظوبأ– ةحصلا ةرئاد نم ةدمتعملا تاطارتشالا
 .ئراوطلاو

.رفسلاب رارقإ جذومنب ةسردملا ديوزت بجي◉

 نواعتلا ىجري اذل ،يساردلا لصفلا ءدب لبق جذامنلا كلت عمج سرادملا نم بلطُي•
.ةمزاللا تامولعملا عيمج عم اهميدقتو اهعم



 مرحلا يف يلافطأ ةمالس تاءارجإ  رادُتس فيك|
؟يسردملا

- ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم ةضورفملا ةمالسلا ريبادت عيمجل مراصلا قيبطتلا ةصاخلا سرادملا لصاوتس
.22 /2021 يساردلا ماعلل ةصاخلا سرادملا حتف ةداعإ تاداشرإو تاسايس يف ةدراولا يبظوبأ

.سرادملا لاثتما نامضل ةيرودلا شيتفتلا تارايزو ةباقرلا جمانرب ةرئادلا لصاوتس امك

:يلي ام ةمالسلا ريبادت لمشتو

يدسجلا دعابتلا

ً.امئادنيرتم ةفاسم ىلع ةددعتم ةيفص تاعومجم عم نولصاوتي نيذلا نوفظوملاو نوملعملا ظفاحي

 ىلع ةبلطلا ظفاحي نأ بجي
 نع ًاديعب دحاورتم ةفاسم
 نيفظوملاو نيرخآلا ةبلطلا
 ليلقت مت دقو .راوزلاو
 تناك ثيح ةقبطملا ةفاسملا

.مرصنملا ماعلا يف ًارتم1.5
رتم1 رتم 1.5
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 يدسجلا دعابتلا

تامامكلا ءادترا

ةيفصلا تاعومجملا

19-ديفوك تاباصإ ليجست لاح يف دعب نع ميلعتلا ىلإ لوحتلا



 تاعومجملا ءانثتسا عم ،يسردملا مرحلا يف مهدوجو ةرتف لاوط تامامكلا ءادترا ةبلطلا عيمج ىلع
:ةيلاتلا

 .لافطألا ضاير ةلحرم ةبلط◉

.ةيحص بابسأل ةمامكلا ءادترا مهنكمي ال نيذلا ةبلطلا◉

 ءادتراب ةبلطلا مازتلاو ،ةدمتعم ةيبط ةداهشب ةسردملا ديوزت ىجري ،ةلاحلا هذه يف•
.تامامكلا نم ًالدب هجولا تايقاو
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? ?
?

 مهيلعقبطي ال نيذلا ةبلطلا ةريغصلا ةعومجملا مضت
 تاعومجملا ةبلط نع مهلزع متيو ،يدسجلا دعابتلا طرش
.ىرخألا ةريغصلا

؟ةريغصلا ةعومجملا يه ام

؟ةريبكلا ةعومجملا يه ام

 متي نيذلا نيفظوملاو ةبلطلا ةريبكلا ةعومجملا مضت
.يساردلا مويلا لالخ ىرخألا تاعومجملا نع مهلزع

ةيفصلا تاعومجملا

تامامكلا

 لوحتلا ةسردملا بنجي امم ،ىودعلا لاقتنا رطخ نم دحلاونيطلاخملا تالاح عبتت ةيلمع زيزعتل◉
 تاعومجم يف ةبلطلا عيزوت سرادملل نكمي ،دعب نع ميلعتلا قيبطت ىلإ يرورضلا ريغ
 .ةفلتخم

.ةريبك تاعومجم يف ةسردملا يف عيمجلا عيزوت سرادملا ىلع ّنيعتي◉

:ةريغص تاعومجم وأ ةيسارد لوصف يف ةبلطلا عيزوت سرادملا عسوب◉

ةيساردلا لوصفلا•

oدحاو رتم ةفاسم يدسجلا دعابتلا ىلع ةبلطلا عيمج ظفاحي.
oلصف لك يف هب حومسملا ةبلطلا دادعأل ىلعألا دحلا:

.لافطألا ضاير ةلحرم لوصف يفً ابلاط25•
.12 ىلإ1 نم فوفصلا يفً ابلاط30•

ةريغصلا تاعومجملا•

o2و1 نيفصلا ةبلطو ،لافطألا ضاير ةلحرم ةبلط ىلع ةريغصلا تاعومجملا رايخ قبطي. 
oابلاط16 وه ةعومجم لك يف هب حومسملا ةبلطلا دادعأل ىلعألا دحلا.ً
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 ةرئاد نم ةدمتعملا لزعلاو عبتتلا تالوكوتوربلً اقفو19-ديفوكب نيباصملل نيطلاخملا صاخشألا لزعيس
.يبظوبأ– ةحصلا

بولطملا ءارجإلا رايعملا

 فصلا يف ناتباصم ناتلاح دعب نع ميلعتلا ماظن ىلإ فصلا لاقتنا

ماظن ىلإ ةريبكلا ةعومجملا ليوحت
 دعب نع ميلعتلا

ماظن ىلإ ةريبكلا ةيسردملا ةعومجملا يف فوفص4 ليوحت
 دعب نع ميلعتلا
وأ/و

ةريبكلا تاعومجملا دحأ يف تالاح8

 نعميلعتلا ماظن ىلإ ةسردملا ليوحت
 دعب

 دعب نع ميلعتلا جذومن ىلإ ةريبك تاعومجم3 ليوحت
وأ/و

 ةسردملا يف ةلاح24

 تاباصإليجست لاح يف دعب نع ميلعتلا ىلإ لوحتلا
19-ديفوكب

 ريياعم ثيدحت ىلع ةقفاوملا انيقلت ،دعب نع ميلعتلا ىلإ يرورضلا ريغ لوحتلاو ةساردلا عاطقنا نم دحلل
.سرادملا يف19-ديفوكب ةباصإ تالاح فاشتكا لاح يف دعب نع ميلعتلا جذومن ىلإ ةبلطلا ليوحت
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؟يلافطأ ةمالسو ةحصب ةسردملا متهت فيك|

 لعافتلا نم ةبلطلا ّنكمت يتلا ةيفصاللا ةطشنألا نم ةعومجم قيبطت ىلع ةقفاوملا تمت
:يلي ام لمشت يهو ،مهتامامتها زيزعتو مهئاقدصأ عم

يساردلا لصفلا جراخ ةحارتسالاو بعللا1.

ةيفاقثلا ةطشنألا يف ةكراشملا 2.

ماعطلا قفارم ىلإ لوخدلا3.

تايلصملا ىلإ لوخدلا 4.

 ةيضايرلا ةطشنألاو ةيضايرلا ةيبرتلا سورد يف ةكراشملا5.

:يضاملا ماعلا

 ةئيبلا ةمالس نامضل ةيفصاللا ةطشنألا مجح صيلقت مت
.ةيسردملا

 :22 /2021 يساردلا ماعلا

 ةطشنألاو ةيضايرلا ةيبرتلا سورد ريفوت سرادملل نكمي
 ىلإ لوخدلاو ،بعللا قفارم مادختساب حامسلاو ،ةيفاقثلا
 عم ةبلطلا تاجايتحا ةيبلتل ماعطلا قفارمو تايلصملا
.ةمالسلاو ةحصلا ريبادت قيبطت ةلصاوم
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ةحارتسالاو بعللا
.يسردملا مرحلا لخاد باعلألا ةقطنم يف بعللا مكلافطأل نكمي◉

.مادختسا لك دعب باعلألا ةقطنم قفارم ةفاك ميقعت متيس◉

بعللا قفارم مادختسا ةدحاولا ةريبكلا ةعومجملا لوصف نم ةبلطل حمسي◉
 .يدسجلا دعابتلا طرش ةاعارم عم

ةيفاقثلا ةطشنألا
 مهمازتلالاح يف ،كلذ ىلإ امو نونفلا لثم ةيفاقثلا ةطشنألا يف ةكراشملا ةبلطلل نكمي◉

.يدسجلا دعابتلا ىلع ةظفاحملاو ،هجولا تامامك ءادترا لثم ةمالسلا تاءارجإب

ماعطلا قفارم
 يف ماعطلا قفارم ليغشتو ،ةصصخملا قفارملا يف ةمعطألا دادعإ ىلإ ةدوعلاب سرادملل حمسي◉

 ةضورفملا ريياعملا قيبطتو ،ةفاظنلاو يدسجلا دعابتلا نأشب ةمالسلا ريبادت عابتاب اهمازتلا لاح
.ةيئاذغلا ةمالسلا ةعارزلل يبظوبأ ةئيه نم

تايلصملا
ةئيهلالبق نم ةددحملا تابلطتملاب ماتلا اهمازتلا لاح يف ،تايلصملا حتف ةداعإب سرادملل حمسي◉

.فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلل ةماعلا

 دعابتلاك ةعبتملاةمالسلا ريبادت ضرفتو ،تايلصملل مهمادختسا ءانثأ ةبلطلا ىلع فارشإلا متي◉
.ميقعتلاو يدسجلا
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 ةطشنأ سرادملا رفوتس .ةحابسلا ةضاير يف ةكراشملاب مكلافطأل حامسلا مدع رايتخا مكنكمي◉
.ةحابسلا صصح لالخ ةليدب ةيضاير

 ةيلاعوةطسوتم تاضايرلا يف مهتكراشم ءانثأمامكلا مكلافطأيدتري نأ متبغر لاح يف◉
.كلذب ةسردملا ىلإ باطخ ميدقت بجيف ،ةروطخلا

 يف ةيضايرلا ةيبرتلا صصح روضح ىلإ ةدوعلا ةبلطلل نكمي◉
.لبقملا يساردلا ماعلا يسردملا مرحلا

 ةرادإو ميدقت ةيفيك لوح ةيليصفت تاداشرإ سرادملا تقلت◉
 ىلع رطاخملا ليلقتل ريبادت ذاختا عم ةيضايرلا ةيبرتلا ةطشنأ
.هاندأ نيبملا وحنلا

 ،ريبادتلاو تاداشرإلا كلت نع ديزملا ةفرعمب متبغر اذإ•
.ةسردملا ريدم عم لصاوتلا ىجري

ةيضايرلا ةطشنألاو ةيضايرلا ةيبرتلا
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 قوف امو3 فوفصلا يف ةبلطلل لوألا يساردلا لصفلا نم ًءادتبا ىرجُت:ةيسايقلا تارابتخالا◉
.ةيميلعتلا تاوجفلا ديدحتو مهاوتسم مييقتل

 اهيدؤي يتلا تارابتخالاب ةصاخلا تاءارجإلاو ريياعملاب مكغالبإب سرادملا يف نوينعملا موقيس•
.دعب نعو يسردملا مرحلا يف ةبلطلا

.مكلافطأ هزرحي يذلا مدقتلا ىلع اوعلّطتل مكعم تارابتخالا جئاتن ةكراشم متتس•

 تارابتخالا عيمج مهئارجإ نم دكأتلا ىجري ،دعب نع ميلعتلا نوقلتي نمم مكلافطأ ناك لاح يف◉
 ةسردملا رطضت دقو ،مهجئاتن ىلع كلذب ةبلطلا مازتلا مدع رثؤي .لزنملا يف ةضورفملا تاناحتمالاو
.اهب لومعملا ماكحأللً اقفو ةلاحلا هذه عم لماعتلا ىلإ

 مهيلصحت ىوتسم ضفخنا نيذلا ةبلطلا ةدعاسمل ةيفاضإ لخدت ططخ سرادملا روطتس◉
.دعب دنع ميلعتلا فورظ ةدشب يساردلا

:دعب نع ميلعتلا ماظنب نوسردي مكلافطأ ناك لاح يف◉

 رشابم ثب تاسلج ربع ملعتلا يف يسردملا مهتقو نم لقألا ىلع %50 اوضقي نأ بجي•
.لصفلا يف ىطعملا سردلل

oةسلج يف هسفن تقولا يف نولعافتي نيرخآ ةبلطو مكلافطأو ملعملا روضح كلذ لمشي 
 ةلئسألاحرط ةيناكمإ حيتي ام ،طقف توصلاب وأ ويديفلا ةينقت ربع ثبت ةكرتشم
.ةيروف ةروصب لصاوتلاو تاظحالملا ىلع لوصحلاو

.لعافتلا زيزعتو عيجشتل ةصحلا ءانثأ ملعملا ةبلطلا دهاشي•

 مكل حاتتو ،)ةبلطلا تاكراشم نيمضت نودب( رشابملا ثبلا سورد عيمج لجست•
.اهيلإ عوجرلا ةيناكمإ مكلافطألو

 ؟ميلعتلا ةدوج سرادملا نمضتس فيك|
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 لصاوتلا ىجري ،ممهلا باحصأ ةبلطلا نم لفطلا ناك لاح يف
: يلي ام ءارجإل هتسردم عم

 .لفطلاب صاخلا رطاخملا مييقت جذومن دادعإ 1.

 لفطلا معدل ةيدرف ةيوبرت ةطخ عضول مكعم نواعتلا2.
 .هجو لضفأ ىلع

 نامضل ،ناكمإلا ردق لفطلا تاجايتحا ةيبلتو باعيتسا3.
 .ةفصنم ةيميلعت ةبرجتو ةئيبب هديوزت

 ءادترالثم ةيزارتحالا تاءارجإلا عيمج ذختت ةبلطلا ةمالس نامضل◉
ضارعأ يأ روهظ مدع نم دكأتلاو ،مظتنملا ميقعتلاو ،تامامكلا

 .تالفاحلا ىلإ مهدوعص لبق ةبلطلا ىلع ةيحص

لافطأ عم ةدحاو لقن ةليسو نوكراشتي نمم مكلافطأ ناك اذإ◉
 ليجستو ةيموي ةروصب عضولا ةعباتم ىجري ،ىرخأ رسأ نم
 تالاح عبتتل اهمادختسا نكمي يتلاو ةلصلا تاذ تامولعملا
ً.اقحال ةينعملا ةيحصلا تاطلسلا وأ ةسردملا بناج نم ةطلاخملا

 تاجايتحا مهيدل نيذلا لافطألا سرادملا معدت فيك|
 ؟ةيفاضإ

تالصاوملا|
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:يلاتلا متعبتا اذإ مكلافطأ سرادم ةرايز مكنكمي

 ةدمل ةحلاص ةيبلسPCR صحف ةجيتن تبثي ام مكيدلو ،ميعطتلا ىلع نيلصاح اونوكت نأ◉
 .ةعاس96

:يتآلا تبثي ام زاربإ يغبني ،ةرايزلا ءانثأ مكل نيرخآلا مكلافطأ ةقفارم لاح يف◉

 حامسلل ةعاس96 ةدمل ةحلاص ةيبلسPCR صحف ةجيتن عم ميعطتلا ىلع لوصحلا•
.قوف امو16 رمعب اوناك اذإ يسردملا مرحلا ىلإ لوخدلابمهل

 تناك اذإ ةعاس96 ةدمل ةحلاص ةيبلسPCR صحف ةجيتن تبثي صحف ةجيتن•
.15و12 نيب مهرامعأ

.12 رمع نود لافطألا لوخدل طورش دجوت ال•

 بجومب يسردملا مرحلا ىلإو نم مهلافطأ ليصوتب يصولا وأرومألا ءايلوأل حمسي◉
 : ةددحم طورشو تابلطتم

 ىدل اهدنع مهراظتناو ،ةسردملا ةباوب ىتح مهلافطأ ةقفارمب دحاو صخشل حمسي•
 .ماودلا ءاهتنا

 يساردلا لصفلا ىلإ لفطلا باحطصاب دحاو صخشل سرادملا حمست /بلطت دق•
 .1 فصلا وأ لافطألا ضاير ةلحرم ةبلط نم ناك اذإ كلذو ،ةجاحلا تعد اذإ

oام هيدلو ،ميعطتلا ىلع ًالصاح يصولا وأ رمألا يلو نوكي نأ بجي ،ةلاحلا هذه يف 
` .ةعاس96 ةدمل ةحلاص ةيبلسPCR صحف ةجيتن تبثي

 ؟ةسردملا ةرايز يننكمي له|
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 طبترم ثداحيأ عوقو لاح يف مكب لاصتالا ةيلوؤسمب علطضت قيسنت ةهج سرادملا ّنيعت◉
.يمسرلا ماودلا ءانثأ يسردملا مرحلا لخاد19-ديفوكب

.طقفً ايمسر ّنيعملا قسنملا /ةهجلا نم تامولعملا ذخأ ىجري•
 نيرخآلا عالطإو ربخلا رشن مدع ىجري ،19-ديفوكب ام صخش ةباصإب ملع ىلع متنك اذإ•

.طقف ّنيعملا قسنملا عم تامولعملا هذه ةكراشمو ،هتيوهو همسا ىلع

:يلي امب ةسردملا موقتسف ،دعب نع ميلعتلا نوقلتي نمم مكلافطأ ناك اذإ◉
.دعب نع ملعتلا ةيلمع يف مككارشإ•
.يساردلا مكلافطأ  روطت تادجتسمب مكغالبإل ماظتناب مكعم لصاوتلا•

 ؟سرادملا نم عقوتملا معدلا وه ام|
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يسردملا ماودلا ءدب لبق ناعوبسأ

qرضحيس يتلا عيباسألا /مايألا ةفرعمو ،مكلافطأ سرادم يف ةحاتملا ميلعتلا جذامن ةعجارم 
.ةقدب يفصلا ميلعتلا يقلتل مكلافطأ اهيف

qميعطتلا ىلع قوف امو16 رمعب مه نمم مكلافطأ لوصح نم دكأتلا.

qكلذ هيلع قبطنا ىتمنصحلا قيبطت ىلع مكلافطأ ميعطت ةلاح روهظ نم دكأتلا. 

qرجحلا تابلطتمل مكلافطأ ةيبلت نم دكأتلا ىجري ،ةلودلا جراخ رفسلا نم ةدوعلا لاح يف 
.PCR صحف ءارجإو

تاءارجإلا مهأب ةمئاق|

يسردملا ماودلا ءدب لبق عوبسأ

qصحف ءارجإ PCRةسردملا لبق نم نيددحملا ناكملاو خيراتلا يف ةبلطلا عيمجل.

qيفصلا ميلعتلا ىلإ ةدوعلاب رارقإلا جذومن عيقوت.

qمهسرادمل رفسلاب رارقإلا جذومن ميدقتو عيقوت ىجري ،ةلودلا جراخ مكلافطأ رفس لاح يف.

qلفطلا ةيلهأتبثت ةدمتعم ةيبط ةداهشب هقافرإو ةيحصلا رطاخملاب دهعتلا جذومن عيقوت 
 ةيلاعةيحص ةلاح نم يناعي لفطلا ناك لاح يف كلذو ،يفصلا ميلعتلا ىلإ ةدوعلل
.ةروطخلا

qةيوبرتلا ةطخلاو رطاخملا مييقت جذومن مييقتو عضو نأشب مكلافطأ سرادم عم نواعتلا 
.ممهلا باحصأ ةبلطلا نم اوناك اذإ ،ةيدرفلا
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ًايموي

q19-ديفوكب ةطبترملا ضارعألا نم مهولخو مكلافطأ ةرارح ةجرد نم حابص لك ققحتلا، 
.نيكعوتم اوناك اذإ لزنملا يف مهئاقبإو

qصحف ةجيتن( رثكأ وأ لفط ةباصإ تابثإ لاح يف PCRبرقأ يف ةسردملا غالبإ بجي ،)ةيباجيإ 
.ةيلاعفب نيطلاخملا عبتت ةيلمع قيبطت نامضل نكمم تقو

qريبادت قيبطت ىجري،19-ديفوكب باصم صخشب رشابم لاصتا ىلع اوناك مكلافطأ نأ تبث اذإ 
.يبظوبأ– ةحصلا ةرئاد نم ةضورفملا لزعلا

qصحف ةجيتن ةيحالص نأ نم دكأتلا PCRلزنملا ةرداغم لبق ةيبلسلا.

qةيفاضإ تامامك مكلافطأ ىدل نأ نم دكأتلا.

qيصخش مقعم مهيدل نأ نم دكأتلا.

qةئلتمم ءام ةجاجز مهيدل نأ نم دكأتلا.

qصصح اهيف ىطعت يتلا مايألا يف ةصصخملا ةيضايرلا سبالملا لافطألا ءادترا نم دكأتلا 
.ةيضايرلا ةيبرتلا

qدكأتلاو ،مهل ةئداهو ةمئالم ةئيب ةئيهت ىجري ،دعب نع ميلعتلا نوقلتي نمم مكلافطأ ناك اذإ 
.اهيف ةكراشملاو سوردلا عيمجل مهروضح نمو ،اهنوجاتحي يتلا ةينورتكلإلا ةزهجألا رفوت نم

?
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 حاجنإ يفً اعيمجانتمهاسم ةيفيكب مكعولض ززعي امب ةيفاو ليلدلا اذه يف ةدراولا تامولعملا نوكت نأ وجرن
 .عيمجلا ةمالس نمضت ةنمآ ةقيرطب22 /2021 لبقملا يساردلا ماعلا يف سرادملا حتف ةداعإ ةيلمع

:تامولعملا نم ديزملل

22/2021 يساردلا ماعلل ةصاخلا سرادملا حتف ةداعإ تاداشرإو تاسايس ليلد ىلع عالطالا ىجري◉
 .ينورتكلإلا انعقوم ىلع رفوتملا

 ينورتكلإلا انعقوم ىلع رومألا ءايلوأ دراوم ةصنم ةحفص
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 تاسايسلا نم ةقباسلا خسنلا ىلع لوصحلا وأ تادجتـــــــــــــــسملا رخآ ىلع عالطالا مكنكمي
:ةيلاتلا لئاسولا ربع

ً اقفو ةعبتملا ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإو ريبادت ىلع تارييغت وأ تاليدعت أرطت دق هنأب ملعلا ىجري
 تامزألاو ئراوطلا ةرادإل ةينطولا ةئيهلا نع ةرداصلا تارارقللو ،يبظوبأ ةرامإ يف يحصلاعضولل
.يبظوبأ– ةحصلا ةرئادو ثراوكلاو

تاحاضيإلاو تاراسفتسالا نم ديزملا|

https://adek.gov.ae/ar-AE/Education-System/Parent-Resource-Hub/Private-School-Reopening-Policies-and-Guidelines
https://adek.gov.ae/ar-AE/Education-System/Coronavirus-COVID19
https://www.instagram.com/adek_insta/
https://twitter.com/ADEK_tweet?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

