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كوفيد ( ١٩فيروس كورونا)
خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية (لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)
هذه التعليمات عبارة عن خطة استجابة للطوارئ يف حالة اكتشاف حاالت مصابة بفيروس كورونا
املستجد  19 Covidيف أي شركة من شركات وزارة البترول و الثروة املعدنية يف مصر ،ويجب اتباع
اخلطوات التالية بنا ًء على املعلومات املقدمة من منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة املصرية .تهدف
هذه التعليمات إلى قيام شركات قطاع البترول العاملة يف مصر بتحديد اإلجراءات التي ميكن اتباعها
ملنع انتشار الفيروس وحماية موظفي قطاع البترول وعائالتهم..
نقطتان رئيسيتان يجب اتباعهما إلدارة املخاطر:
1 .منع انتشار الفيروس عن طريق تطبيق اإلجراءات الوقائية.
2 .التخفيف من النتائج املترتبة يف حالة إصابة اي فرد بالفيروس ملنع انتشار العدوى.

الخطوات التي تحتاج إلى معرفتها
أﻋــــــﺮاض اﻹﺻــــﺎﺑﺔ

COVID – 19

إﺣﺘﻘﺎن ﺣﻠﻖ

ﺻﺪاع

ﺳﻌﺎل

ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻃﺮق اﻟﻌــــــــــﺪوى
اﻻﺷﻴﺎء اﳌﻠﻮﺛﺔ

ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﺸﺨﺺ
اﳌﺼﺎب

اﻟﺴﻌﺎل أواﻟﻌﻄﺲ

ﻃـــﺮق اﻟﻮﻗــــــــــﺎﻳﺔ
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻨﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻄﺲ او اﻟﺴﻌﺎل

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)

ﲡﻨﺐ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﺼﺎﺑﲔ

ارﺗﺪري ﻛﻤﺎﻣﺔ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺰﺣﺎم أو
ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﺮﺿﻰ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﳌﻄﻠﻖ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻛﺜﻴ ﹰﺮا
ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑـــﻮن
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األدوار و المسؤوليات:
اجلهة املسؤولة

مديرو المواقع /رؤساء
مجلس اإلدارة /نواب مديري
المواقع

مدير الموارد البشرية

مدير السالمة والصحة
المهنيةوالبيئة

مديرو العموم  /مديرو
اإلدارات  /رؤساء األقسام /
المشرفين
مديرو الخدمات و المرافق و
الخدماتالمساعدة
مدير الشئون الطبية /
الطبيباالستشاري

املسؤوليات
»عمل فحص طبي جلميع العاملني باملواقع للحد من إمكانية تفشي املرض واتخاذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة على انتشار العدوى.
»رصد أي حالة مشتبه بها والتواصل مع فريق إدارة األزمات بوزارة البترول و الثروة املعدنية وهيئة البترول والشركات القابضة واالطالع على أخر
املستجدات وطرق االستجابة يف حالة الطوارىء واإلجراءات الوقائية املتخذة عامليا و محليا لتجنب تفشي املرض.
»متابعة و تنسيق طرق االستجابة يف حالة الطوارئ مع اجلهات احلكومية ذات الصلة .
»إبالغ كافة العاملني بقيود السفر و التعليمات الواردة من فريق إدارة األزمات بوزارة البترول و الثروة املعدنية.
»تواصل مديري املواقع مع مقاولي اخلدمات الغذائية إلغالق قاعات الطعام وتقدمي الطعام املعد خارجياً ويف أدوات تستعمل للمرة الواحده.
»تطبيق برنامج (نظام) العمل من املنزل  -كجزء من خطة استمرار العمل..
»علي مدير املوقع حتديث سجل احلضور و االنصراف للعاملني يف املوقع بشكل يومي
»التواصل مع املوظفني احمليطني بالشخص املصاب بعد احلادث.
»التواصل مع املسؤول عن تقدمي اخلدمة الطبية للشخص املصاب.
»وضع معايير العودة إلى العمل على النحو الذي ينصح به املدير الطبي للشركة.
»تنسيق الفحص أو الكشف للموظفني املشتبه يف أصابتهم أو الذين يظهر عليهم أعراض املرض.
»حتديث سجل احلضور و االنصراف للعاملني يف املوقع بشكل يومي
»رصد شدة احلادث والتواصل مع فريق إدارة األزمات بوزارة البترول و الثروة املعدنية وهيئة البترول والشركات القابضة واالطالع على أخر املستجدات
وطرق االستجابة يف حالة الطوارىء واإلجراءات الوقائية املتخذة عامليا و محلياً لتجنب تفشي املرض.
»وضع خطة طوارئ لعزل العاملني يف حال تفشي املرض بالتشاور مع املدير الطبي للشركة.
»تصنيف املوظفني على أساس درجة االتصال مع الشخص املصاب إلى الفئة أ والفئة ب والفئة ج.
»تنسيق جهود االستجابة للطوارئ مثل عزل األشخاص من الفئة أ.
»اتباع توجيهات وزارة الصحة بشأن إجراءات التطهير والتدابير الوقائية لتجنب تفشي املرض وتزويد املوظفني باملواد التثقيفية املقدمة من السلطات
الصحية احمللية أو منظمة الصحة العاملية بشأن املخاطر والتدابير الوقائية.
»إرشاد عمال النظافة لتطهير األسطح املعرضة للمس بصفة مستمرة (مقابض األبواب ،الصنابير ،الدرابزين ،وغيرها) على األقل ( )5-3مرات يومياً.
»إخطار مدير املنطقة ومدير املوارد البشرية ومدير السالمة والصحة املهنية والبيئة عن أي شخص مصاب أو مشتبه يف إصابته بالفيروس.
»حث الشخص املشتبه يف إصابته بالفيروس على العودة إلى املنزل.
»تتبع مواقع العمل التي تواجد بها الشخص املصاب واستشارة الطبيب لتشخيص احلاله وإبالغ اإلدارة بهذه املواقع.
»تتبع أماكن عمل زمالء املصاب ويتم تصنيفهم وف ًقا لدرجة االتصال بالشخص املصاب.
»اطلب من عمال النظافة تطهير األسطح التي يتم ملسها بشكل عام (مقابض األبواب  ،مقابض الصنابير  ،الدرابزين ،وما إلى ذلك) على األقل ()5-3
مرات يف اليوم.
»إرشاد مقاولي اخلدمات الغذائية إلغالق قاعات الطعام واالمتناع عن تقدمي الطعام بها ،وتقدمي الطعام املعد خارجياً ويف ادوات تستعمل للمرة الواحده.
»توفير املناديل واملطهرات والصابون للموظفني
»تقدمي تعليمات حول طرق السيطرة على انتشار الفيروس وضمان استمرارية العمل.
»توفير أفراد الدعم الطبي إذا لزم األمر.
»قياس درجة احلرارة للعاملني بشكل يومي.

تصنيف األشخاص الذين يتعاملون مع أشخاص تظهر عليهم أي من األعراض األتية (احلمى  ،السعال اجلاف  ،ضعف اجلسم  ،التهاب احللق ،ضيق التنفس).
الفئــة (أ) :االتصال املباشر بالشخص املصاب الذي ثبت ايجابية فحصه عن طريق فحص الدم أو اخذ مسحة من احللق .
الفئة (ب) :االتصال غير املباشر ولكن تواجد يف نفس املوقع  /نفس املكتب  /نفس ورشة العمل .
الفئـة (ج) :األشخاص الذين كانوا علي اتصال باشخاص من فئة (ب).

الكشف و تحديد اإلصابة
ظهور أعراض مثل احلمى والسعال
اجلاف وضعف اجلسم والتهاب احللق و
ضيقالتنفس

مراقبة األعراض حتت إشراف طبيب
استشاري يف منطقة معزولة.

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)

اذا استمرت احلمى واألعراض ملدة 24
ساعة  ،يتم نقل الشخص املعزول إلى
مستشفيات وزارة الصحة

إذا كانت نتائج الفحص لفيروس كورونا
ايجابية يتم إرسال الشخص املصاب إلى
منطقة احلجر الصحي ملدة 14
يوم لتلقي العالج
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مصفوفة اتخاذ القرار
اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻓﺌﺔ أ

 ١,٠ﻫﻞ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ
اﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ؟

 ١,١اﺗﺒــﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت وزارة اﻟﺼﺤــﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺰل ﳌﺪة  ١٤ﻳﻮﻣﺎﹰ
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻧﻌﻢ

ﻻ
 ٢, ٠ﻫــﻞ ﻛﺎن اﻟﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي
ﻳﺘــﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤــﻪ ﻟﺪﻳــﻪ أي اﺗﺼــﺎل ﻣــﻊ
ﺣﺎﻟــﺔ ﺛﺒــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ
اﺻﺎﺑﺘﻬــﺎ ﺑﻔﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧــﺎ ﺧــﻼل
اﻟــ  ١٤ﻳﻮﻣﺎﹰ اﳌﺎﺿﻴﺔ؟

 ٢,١ﻫــﻞ ﻛﺎن اﺗﺼــﺎل اﻻﻓــﺮاد
ﺑﺎﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺼــﺎب ﺑﻔﻴــﺮوس
ﻛﻮروﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺳــــــــــﻴﺎق اﳊﻴــﺎة
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ؟

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻻ
 ٢,٢ﻫﻞ ﻛﺎن اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ٦
أﻗﺪام )٢ﻣﺘﺮ( ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ
اﳌﺼﺎب ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻄﺲ أو اﻟﺴﻌﺎل؟

ﻻ

ﻓﺌﺔ ب
ﻧﻌﻢ

 ٢,٣اﺗﺒــﻊ إرﺷــﺎدات اﻻدارة اﻟﻄﺒﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ ،واﻟﺘــﺰم ﺑﺎﳊﺠﺮ اﻟﺼﺤــﻲ اﻟﺬاﺗﻲ
ﳌﺪة  ١٤ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻊ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻤــﻰ ،واﻟﺴــﻌﺎل ،واﻷﻋــﺮاض اﻟﺸــﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺎﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ،وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ.

ﻻ

ﻓﺌﺔ ج
 ٣,١اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻰ،
اﻟﺴﻌﺎل ،أﻋــــــــــــــــــــــــﺮاض
اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ،ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ.
 ٤, ٠ﻫــﻞ ﰎ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺸــﺨﺺ ﻋﻠــﻰ
اﻧــﻪ ﻣﺼــﺎب ﺑﺎﻷﻋــﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ
)ﺣﻤﻰ،ﺳــﻌﺎل،اﻋﺮاض اﻷﻧﻔﻠﻮﻧــﺰا،
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ(؟

ﻧﻌﻢ

 ٤,١ﻫﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺼﺎب
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ أم ﳝﻜﻨﻪ اﻟﻌﻮدة
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﳌﻨﺰل؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ

 ٤,٣اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺼــﺎب ﻳﺠــﺐ أن
ﻳﺨﻀــﻊ اﻟــﻰ رﻋﺎﻳــﺔ ﺻﺤﻴــﺔ ،ﻣــﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﺳــــــــــــــﺘﺨﺪام ﺧــــــــــﺪﻣﺔ
اﻻﺳﺘﺸــﺎرات اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻓــﻲ
ﺣــﺎل ﺗﻮاﻓــﺮ ذﻟــﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻓــﺮص
اﻟﺘﻌـــــــــــــﺮض ﺨﻤﻟﺎﻃــــــــــــــﺮ اﻟﺘﻮاﺟــﺪ
ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.

ﻻ

 ٥, ٠ﻫﻞ ﺳﺎﻓﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ أو ﻣﻜﺎن ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ
اﳌﺮض ﺧﻼل اﻟـ  ١٤ﻳﻮﻣﺎﹰ اﳌﺎﺿﻴﺔ

 ٤,٢اﺑﻼغ إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ
اﳌﻬﻨﻴﺔ واﺗﺒﺎع ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻄﻮارىء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﺰل اﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻧﻌﻢ

ﻓﺌﺔ ج
 ٥,٢اﳌﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻤــﻰ،
اﻟﺴــﻌﺎل ،أﻋــــــــﺮاض اﻷﻧﻔﻠﻮﻧــﺰا،
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ.

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)

ﻓﺌﺔ ب
 ٥,١اﻟﺘﻌﺮض اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺬاﺗﻲ وﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻊ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻰ ،واﻟﺴﻌﺎل ،أي
أﻋﺮاض ﺗﺸﺒﻪ أﻋﺮاض اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا،
وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ.
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تحديد مستوى الوباء  /التصدي للوباء
مستوي
اخلطر

التعريف

1

ال توجد حاالت في الموقع.

التنبيه  /االستجابة

»ال حاجة لتطبيق إجراءات الطوارىء  -فقط تأكد من وجود تدابير وقائية.

2

3

الحاالت المعزولة في الموقع
الشخص المشتبه بإصابته-
SPORADIC HUMAN
مخاطر انتقال العدوى من شخص
إلى أخر

وجود حالة او اكثر من
الحاالت المؤكدة في الموقع
 /المنطقة

»“العمل من املنزل” و “تطبيق خطة املناوبة بني العاملني”
هي تدابير وقائية اختيارية.
»تفعيل خطة االستجابة للطوارئ ،تطبيق إجراءات العزل  ،االتصال باإلدارة الطبية
بالشركة التي تقوم بدورها بإخطار وزارة البترول ووزارة الصحة.
»إجراء إحصاء يومي للموظفني وعمل سجل لالجتماعات وعزل أي موظف كان على
اتصال مع املوظف املشتبه يف إصابته.
»علي اإلدارة العليا تفعيل “العمل من املنزل” و “تطبيق خطة التناوب بني العاملني”.
»تطبيق “إجراءات التطهير والتعقيم”..

»مرحلة األزمة  ،احلجر الصحي الكامل للمنطقة أو املوقع ملدة  14يو ًما  -إخطار غرفة
طوارئ وزارة البترول ووزارة الصحة على أن تتولى وزارة الصحة اتخاذ إجراءات املراقبة.

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)
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على إدارات الشركات القيام بتنفيذ الخطوات التالية عند ظهور حاالت
إصابة بفيروس كورونا بمواقعها
1.املراقبة ومتابعة االمتثال لتعليمات وزارة الصحة والسكان املصرية.
2.ملنع انتشار الفيروس على نطاق واسع يُراعى تنفيذ برنامج العمل من املنزل قدر اإلمكان (مالحظة :يجب على اإلدارة الترخيص
بالعمل من املنزل).
3.حث املوظفني علي العودة إلى منازلهم على الفور يف حالة ظهور أعراض ألي مرض أثناء تواجدهم يف العمل واالتصال على الفور
باإلدارة الطبية للشركة.
4.إبالغ إدارتي املوارد البشرية والسالمة الصحة املهنية والبيئة عن احلاالت املصابة.
5.علـــي إدارتي املوارد البشـــرية والســـامة والصحة املهنيـــة والبيئة إبالغ املوظفـــن باحتمالية التعرض لإلصابة بفيـــروس كورونا إذا
ثبـــت إصابـــة أحد املوظفـــن باملوقع بفيروس كورونا ،مـــع ضرورة االمتثال لتعليمـــات اإلدارة الطبيـــة ووزارة الصحة املصرية.
6.احلد من الزيارات يف املناطق املتضررة بالشركة باستثناء موظفي تسليم األعمال .يجب أن تضع اإلدارة العليا استثناءات لهذه
التعليمات.
7.عدم تشجيع استخدام وسائل النقل العام والنقل اجلماعي يف املناطق املتضررة ،إلى أقصى حد ممكن ،مع التوقف عن قيام
الشركة بتوفير أو دعم النقل اجلماعي يف املناطق املتضررة.
8.االلتزام باملسافات االجتماعية بني األفراد ( ٢متر) واتباع املمارسات الصحية العامة يف املناطق املتضررة .وقيام مديرو املرافق و اخلدمات
بتوجيه النظافة بتطهير األسطح املعرضة للمس بشكل مستمر (مقابض األبواب ومقابض الصنابير والدرابزين وما إلى ذلك) ثالث مرات
يوميا على األقل.
9.بعد إخطار فريق إدارة األزمات بوزارة البترول و الثروة املعدنية ،وهيئة البترول والشركات القابضة يقوم مدير األزمات بإعالن قيود
السفر عند الضرورة.

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)
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إجراءات االستجابة

ﺳﻔﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﺋﺮ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺼﺤﻲ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺆﻛﺪ وﺟﻮد اﺻﺎﺑﺎت ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺸﻮرة
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺟﻞ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻓﺤﺺ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ /اﻟﺰوار
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻋﺮاض
اﻟﺤﺮارة  -اﻟﺴﻌﺎل  :ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻨﻔﺲ

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل او ﻓﻨﺪق ﻟﻤﺪة  ١٤ﻳﻮم

ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺤﺠﺮ

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻤﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ /اﻟﺰاﺋﺮ
اﻟﻤﺼﺎب وﻗﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻣﻨﻪ وﻗﻢ
ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

إذا ﻇﻬﺮت درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻮر¸ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ أو اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ

اذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻟﻠﺨﻀﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﺤﺺ وﻗﻢ
ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻳﺠﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ملحوظة :يجب أن يكون لدى جميع شركات وزارة البترول و الثروة املعدنية غرف عزل مخصصة يف املباني اإلدارية يف املواقع واملناطق مع توافر حمامات
منفصلة الستخدامها يف حالة االشتباه يف إصابة شخص بفيروس كورونا .مع التأكد من أن جميع غرف العزل جيدة التهوية.

إجراءات التطهير
1.على عمال النظافة ارتداء معدات الوقاية الشخصية التالية:
 -أفارول يستخدم مرة واحدة  -قفازات الالتكس لالستعمال مرة واحدة  -كمامة  N95لالستعمال مرة واحدة

2.تطهير األسطح باستخدام املطهر.
3.تغيير مالءات السرير داخل غرفة العزل.

4.التأكد من تهوية الغرفة جيداً ومتابعة تهويتها بصفة دورية.
5.ميكن استخدام غرف العزل مرة أخرى بعد التطهير.
6.يحذر الدخول إلى غرف العزل بعد االنتهاء من التطهير.

للمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا
يرجى التواصل مع

وزارة الصحة المصرية على الخط الساخن ١٠٥

منظمةالصحةالعالمية
المستشفيات والمراكز الطبية المحددة من
قبل وزارة الصحة المصرية

www.care.gov.eg
خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)
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بالنسبة لوصول الوافدين أو المرور عبر أي من البلدان ذات الخطورة العالية المستوى  ،3يجب تطبيق
التدابيراآلتية:
اب َق يف املنزل ملدة  14يو ًما من الوقت الذي تركت فيه املنطقة التي يتنشر فيها الفيروس علي نطاق واسع بني االفراد (على املستوى )3
والتزم باملسافات االجتماعية.

خذ هذه اخلطوات ملراقبة حالتك الصحية كما يجب االلتزام باملسافات االجتماعية:

1.قم بقياس درجة حرارتك باستخدام ترموميتر حرارة مرتني يف اليوم وقم مبتابعة احلمى .راقب ً
أيضا السعال أو صعوبة التنفس.
2.ابق يف املنزل وجتنب االتصال باآلخرين  ،ال تذهب إلى العمل ملدة  14يو ًما  ،ناقش موقف العمل مع مديرك قبل السماح لك
بالعودة إلى العمل.
3.ال تستخدم وسائل النقل العام أو سيارات األجرة
4.جتنب األماكن املزدحمة (مثل مراكز التسوق ودور السينما) وقلل من نشاطك يف األماكن العامة.
5.ابق على مسافة من اآلخرين (حوالي  6أقدام أو  2متر).

تدابير النقل البري (المركبات الخاصة والمملوكة للمقاولين) في المستوى 1
1.قم بتنظيف وتعقيم السيارة  ،وخاصة النقاط املعرضة للمس بشكل مستمر مثل املقاعد واملقابض بعد كل رحلة.
2.يجب أن تكون املركبات مزودة مبطهرات اليد للسائق ويفضل للركاب الذين يحتاجونها.
3.يجب فحص درجة حرارة السائق مرتني يوم ًيا.
4.يتم تزويد السائقني بأقنعة واقية الرتدائها ،إذا لزم األمر.
5.يتم تزويد السائقني مبناديل ورقية لتغطية الفم عند العطس أو السعال لالستعمال مرة واحدة.
6.يجب توفير صندوق نفايات يف املركبة والتخلص منه بشكل سليم
7.تعريف السائقني باملعلومات الالزمة عن فيروس كورونا وممارسات النظافة الشخصية اجليدة.
8.يجب على السائق طلب الرعاية الطبية إذا كان مريض واالمتناع عن نقل أو اصطحاب الركاب.
9.تقوم شركات النقل البري بإجراء مسح جلميع السائقني يوم سفرهم و الكشف عن حالتهم الصحية.
	10.تقوم شركات النقل املؤجرة باحلفاظ على سجل لدرجة حرارة السائقني قبل مغادرة الشركة.
	 11.يجب علي شركة النقل إبالغ جميع السائقني غير املؤهلني للقيادة بنا ًء على اختبارات درجة احلرارة والتقييمات الذاتية

تدابير النقل البري (المركبات الخاصة والمركبات التابعة للمقاولين) في حاالت المستوى  2والمستوى 3
تطبيق “إجراءات التطهير والتعقيم” املذكورة أعاله.

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)
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ملحق ( )1أماكن تواجد اإلسعاف وأرقام االتصال للنقل (ليست للعالج الطبي)
املوقع

رقم االتصال

املنشآت الطبية

19885 / 02-25240250

مستشفي السالم الدولي
مستشفي دار الفؤاد

القاهرة

02-38247247 / 011-2211190/1/2

اسعاف املعادي

123 / 02-25253873

مستشفي عبداهلل عيسي التخصصي

046-4934823

مرسى مطروح

مستشفي مطروح العامة

046-4933355 / 046-4939494

السالم

KPC Field Clinic

01221606235

كرامة

Qarun Emergency Radio Room

أبو رديس
رأس شقير

بورسعيد

02-27063660 / 01226655769

االسعاف العامة

123

مستشفي رأس غارب

065-3620535 / 065-3624650
065-543850

مستشفي البحر االحمر
مستشفي بورسعيد العسكري

066-3223722 / 066-3222673
066-3221676

Delfrand Hospital

066-3225695 / 066-3223663
N/A

 ENIعيادة

دمياط

مستشفي اندلسية سموحة

االسكندرية

03-4879999

املركز الطبي الدولي بسموحة

03-4272652/ / 53/58/59/63

ملحق ( )2أرقام اتصال المنشآت التي يتوافر بها الفحص الخاص بفيروس كورونا
املنشآت الطبية

المعامل التابعة لوزارة الصحة
مستشفيالعباسيةللحميات
المعامل المركزية لوزارة الصحة
المصرية

املوقع

الشيخ ريحان  -الدواوين  -عابدين -
محافظة القاهرة
العباسية  ،امتداد رمسيس  ،محافظة
القاهرة
 25مجلس الشعب  ،السباعني  ،السيدة
زينب  ،محافظة القاهرة  ،مصر

اخلليفة املأمون  ،كوبري القبة  ،مصر
مستشفي عين شمس التخصصي اجلديدة  ،محافظة القاهرة

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)

أرقام للتواصل
+2 27950096
+2 27950096
15335 - 105
((يرجي االتصال بهذا الرقم يف حالة االشتباه بأي حالة )

+2 0109 810 6892
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ملحق ( )3مراكز إدارة جائحة  COVID 19للمخاطر من المستوى  2والمستوى 3
مركز الدعم الطبي والوبائي

العنوان

ارقام التليفون

تقرير وزارة الصحة والسكان (وزارة

 25مجلس الشعب  ،السباعني  ،السيدة زينب  ،محافظة
القاهرة  ،مصر

105- 15335

الصحة والسكان)

ممثل منظمة الصحة العالمية

مجلس الشعب ،صندوق بريد ،١٤٦ ،رقم بريدي١١٥١٦ ،

+202 27957706

ملحق ( )٤عناوين و أرقام مستشفيات الحميات المختصة باستقبال الحاالت المصابة بالفيروس
على مستوى الجمهورية  -وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15335 -105

احملافظة
القاهرة
اجليزة
اإلسكندرية
القليوبية
مطروح
البحيرة
املنوفية
الغربية
كفر الشيخ
الدقهلية
دمياط

العنوان

املستشفى
حميات العباسية

 1شارع امتداد رمسيس بجوار احملطة الدولية

حميات حلوان

 11ش فريد سرحان متفرع من شارع فيض حلوان

حميات امبابة
حميات اإلسكندرية

شارع كورنيش النيل إمبابة

حميات بنها
حميات طوخ

حميات مطروح
حميات دمنهور

حميات كفر الدوار
حميات شبني الكوم
حميات منوف
حميات طنطا

حميات احمللة
حميات كفر الزيات
حميات كفر الشيخ
حميات دسوق
حميات املنصورة

حميات دمياط

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)

منطقة أمبروزو أمام سجن احلضرة
بنها اجلديدة امام إدارة مرور القليوبية
ش أحمد عبد العزيز  -الطريق السريع
بجوار وحدة األرصاد مبطروح
طريق النصر بجوار موقف دمنهور
ش أحمد عرابى
ميت خلف  -خلف مجمع املستشفيات بشبني الكوم
ش املستشفيات مبنوف
ش طه احلكيم  -طنطا
احمللة الكبرى
طريق مصر اسكندرية الزراعى بجوار شركة دالتكس

التليفون
02/23425126
02/25561530
02/33112430
03/4293144
013/2223379
013/2460385
046/4932358
045/3349254
045/2212181
048/2269310
048/3664506
040/3342875
040/2422264
040/2542536

طريق احمللة بجوار مستشفى الصدر بجوار احملافظة

047/3232714
047/2562953

ش مستشفى الصدر  -املنصورة

050/2245602
057/2224257

ش املستشفى  -دسوق
باب احلرس م ش الدكتور على مشرفة
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ملحق ( )٤عناوين و أرقام مستشفيات الحميات المختصة باستقبال الحاالت المصابة بالفيروس
على مستوى الجمهورية  -وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15335 -105

احملافظة
أسيوط
شمال سيناء
بورسعيد

املستشفى
حميات أسيوط
حميات الشامية

حميات العريش

حميات بورسعيد

السويس

حميات اإلسماعيلية
حميات الشرقية

بني سويف

حميات بني سويف

الشرقية
الفيوم

املنيا

سوهاج
قنا
أسوان
األقصر
البحر األحمر

حميات فاقوس
حميات الفيوم
حميات املنيا
حميات ملوى
حميات مغاغة

العنوان

التليفون

ش جسر السلطان  -حى السادات

088/2333317
088/2633888

طريق املطار

068/3320236
066/3250236

الشامية  -ساحل سليم
الثالثينى سعد زغلول تقاطع مع ش  23يوليو
كوبرى اجلالء مدينة اإلسماعيلية

062/3454071
055/2283286

فاقوس الشرقية

055/3972727
082/2322032

ش التجنيد  -الزقازيق
ش عبد احلميد اجلندى أمام مجمع احملاكم
بجوار مساكن السلخانة بجوار موقف السيارات

084/6357164
086/2363363

 26ش ملوى  -محطة البحوث الزراعية

086/2632969
086/7550377

ش فضل اهلل أبو احلسن  -دير مواس

086/22010015
086/7718140

حميات العدوة

ش املدارس مبغاغة

حميات بنى مزار

طريق القاهرة أسوان الزراعى بجوار التأمني الصحى

086/7460272
086/7820331

حميات دير مواس
حميات سمالوط

حميات سوهاج
حميات قنا

حميات جنع حمادى
حميات أسوان

حميات إدفو
حميات األقصر

ميدان مستشفى احلميات املنيا
نهاية ش  26يوليو
طريق شوشة  -سمالوط

ش التحرير بسوهاج
ش  23يوليو املستشفيات سابقا بقنا
ش التحرير بنجع حمادى
املدينة الصناعية بجوار املسلة الناقصة بأسوان
بجوار موقف الرمادى بإدفو
ش صحراء احلبيل باألقصر

حميات أرمنت

الوابورات بأرمنت

حميات الغردقة

أمام منطقة مبارك  8مبدينة الغردقة

خطة طوارئ وزارة البترول و الثروة المعدنية
(لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد)

093/2325644
096/5332012
096/6580790
097/2302523
097/4707817
095/2321510
095/2620346
065/3549188
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