
يتم تخفيف اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وفتح األنشطة التجارية مع استمرار 
التقييم والتحديث بناء على مدى التزام الجهات بتطبيق البروتوكوالت الصحية، وكذلك تقييم المخاطر 

بتتبع الحاالت اإليجابية الجديدة ومدى ارتباطها بأي نشاط يحدث في كافة القطاعات.، مع استكمال 
العمل بالركائز األساسية للوقاية من الفيروس وهي على النحو التالي:

١. التباعد االجتماعي: 
يلتزم جميع مقدمي الخدمات والعمالء في كافة 
القطاعات بالحرص على تطبيق التباعد االجتماعي 
مما يساهم بخفض معدالت العدوى والسيطرة 

على المرض بشكل أسرع بمشيئة الله.

٢. لبس الكمامة: 
يلزم جميع أفراد المجتمع بلبس الكمامة الطبية أو 
القماشية أو تغطية األنف والفم طيلة تواجدهم 

في المجتمع وذلك لإلسهام بتقليل انتقال العدوى 
من األشخاص الذي ال تظهر لديهم أعراض وحماية 

المجتمع من انتقال العدوى. 

اإلطار العام للنطاق األخضر



٣. تطهير األيدي: 
على جميع القطاعات توفير ما يساهم في رفع درجة 

االلتزام بتطهير األيدي وباألخص عند المداخل 
والمخارج وفي دورات المياه وتوزيعها بشكل يسهل 

الوصول لها من قبل العمالء والعاملين في 
المجتمع.

٥. التوعية:  
توعية المجتمع من أهم الركائز للسيطرة على انتشار الفيروس، فتوعية العاملين والعامة بالبرتوكوالت يجعل المجتمع شريك 

في تطبيق هذه البرتوكوالت. وتشمل التوعية وضع الالفتات التي توضح فيها أهم اإلجراءات االحترازية للوقاية من المرض.

٤. التطهير البيئي:  
يتم تطهير أماكن العمل والتجمعات بالتركيز على 
أماكن التالمس كأزرار المصاعد ومقابض األبواب 
وتوجيه العاملين في مجال التطهير البيئي بإتباع 
التوجيهات من الجهات ذات العالقة في ماهية 
المواد المستخدمة والتراكيز المناسبة وطرق 

التطهير.



بروتوكوالت الصاالت والمراكز الرياضية



البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
ضوابط عامة:

أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م -  covid19awareness.saبروتوكوالت الصاالت والمراكز الرياضية

السماح بممارسة األنشطة الرياضية لمن تقل 
أعمارهم عن ١٥ سنة بشرط أن تكون المنشأة أو 

المسابقة الرياضية مخصصة لهذه الفئة السنية دون 
غيرهم(مثل دوري الناشئين ، أو أندية األلعاب القتالية 

للناشئين(، و يجب منع الذين تقل أعمارهم عن ٧ 
يفضل تشجيع كبار السن سنوات من دخول المنشئة الرياضية .

والمرضى من ذوي األمراض 
المزمنة على عدم الحضور.

ال ينصح باستخدام القفازات 
كبديل لغسيل وتطهير 
األيدي بعد استخدام 

األجهزة وال يتطلب توفيرها 
للمشتركين عند المداخل 

ويجب توعيتهم بعدم 
أهميتها.

التقليل من التواصل الشخصي 
مع المشتركين عند التعامل 

معهم وااللتزام بالتباعد 
االجتماعي عند عملية 

المحاسبة أو تسجيل الدخول.

يجب على العاملين غسل 
اليدين لمدة ال   تقل عن ٤٠ 

ثانية بالماء والصابون أو 
تطهيرها بمطهر األيدي 

الكحولي لمدة ال تقل عن ٢٠ 
ثانية إذا لم يتوفر الماء 

والصابون.

إلزام العاملين بلبس 
الكمامات الطبية أو 

القماشية أو ما يغطي 
األنف والفم عند 

التواجد داخل الصاالت 
والمراكز الرياضية  

يسمح بعدم ارتداء الكمامات 
بجميع أنواعها وعدم تغطية 

األنف والفم عند مزاولة 
األنشطة الرياضية بجميع أنواعها 

بما في ذلك رياضة الجري في 
األماكن العامة مثل الحدائق ، 

الممشى ، الشواطئ والواجهات 
البحرية.

يجب إلغاء 
استخدام جهاز 

البصمة في تحضير 
الموظفين 

واستخدام طرق 
بديلة.

تزويد الموظفين بوسائل 
وأدوات السالمة والحماية 

والتي تشمل الكمامات 
الطبية أو القماشية أو ما 

يغطي األنف والفم ويجب 
توفيرها عند مداخل 

الصاالت والمراكز الرياضية 
إن أمكن

يجب منع المشتركين 
الذين ال يرتدون الكمامات 

من الدخول أو توفيرها 
لهم عند المدخل إن أمكن.



البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
ضوابط عامة:

أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م -  covid19awareness.saبروتوكوالت الصاالت والمراكز الرياضية

التأكيد على 
المشتركين 

بارتداء مالبسهم 
الرياضية قبل 

القدوم.

يفضل اغالق أماكن الصالة خاصة إذا 
كانت المساحة المخصصة صغيرة 

بالنسبة لعدد المشتركين أو االلتزام 
بتطبيق االشتراطات الصحية حسب 

البرتوكوالت الخاصة بالمساجد 
الصادرة من المركز الوطني للوقاية 

من األمراض ومكافحتها 

يجب أن يتم توزيع مطهرات األيدي 
بحيث تحتوي ٨٠-٦٠٪ من الكحول 
وموافقًا لالشتراطات من الهيئة 

العامة للغذاء والدواء ووضعها في 
أماكن بارزة مثل المداخل الرئيسة 
ومداخل دورات المياه ومناطق 

التجمعات.

يجب التأكد من 
توفر صابون 
األيدي في 
دورات المياه.

يجب إزالة 
األوساخ بالماء 
والصابون قبل 
عملية التطهير 

لألسطح.

يجب على العاملين اتباع اإلرشادات 
فيما يخص وقت ونوع وكيفية 
لبس أدوات السالمة والحماية 

الشخصية مثل الكمامات والقفازات 
وطريقة إزالتها المثلى.

منع تقديم المأكوالت 
والمشروبات والتخلص من برادات 
المياه وثالجات المواد الغذائية، 
ويسمح بتوزيع علب المياه على 

المشتركين أو إحضارها معهم.

إغالق الصاالت 
المخصصة لالستراحة 

أو تناول الطعام.

يجب تطهير خزائن 
المشتركين بشكل دوري 
بعد كل استخدام ووضع 

ملصقات لتذكير 
المشتركين بذلك.



البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
ضوابط عامة:

أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م -  covid19awareness.saبروتوكوالت الصاالت والمراكز الرياضية

يفضل أن يكون هناك 
أبواب تعمل ذاتًيا 

وخاصة في المداخل 
وكذلك صنابير تعمل 

ذاتًيا في دورات المياه 
لتقليل احتمالية 

التالمس ونقل المرض.

الحرص على التهوية الجيدة في 
جميع األماكن وخاصة أماكن التجمع 
ويفضل استخدام التهوية الطبيعية 

وتقليل درجة الحرارة بشكل عام وفي 
صاالت التدريب بشكل خاص، 

وتستخدم التهوية االصطناعية 
باإلضافة الى التهوية الطبيعية 

تغيير أو تنظيف 
فالتر الهواء 

ألجهزة التهوية 
وخاصة 

المكيفات 
بشكل دوري

عدم توفير مناشف 
للمشتركين من قبل 

الصاالت والمراكز 
الرياضية والتأكيد على 

المشتركين بجلب 
مناشفهم الخاصة.

يجب وضع عالمات أو 
ملصقات واضحة للوقوف على 
األرضيات أماكن االنتظار مثل 

منطقة المحاسبة (الكاشير) أو 
االستقبال، دورات المياه 

وغيرها،لكي تساعد في عملية 
التباعد االجتماعي بما ال يقل 

عن متر ونصف.

الحرص على تطهير دورات 
المياه كل ساعتين 

بمطهرات معتمدة أو 
تخصيص عامل لتنظيف 
وتطهير دورات المياه 

بشكل مستمر.

يجب االحتفاظ 
بسجل خاص 

بأوقات التطهير 
لألسطح ودورات 

المياه.

يجب االلتزام بتطهير األسطح البيئية بشكل روتيني كل 
ساعتين وتطهير األجهزة الرياضية بعد استخدامها من قبل 
المشتركين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء 

والدواء واتباع االرشادات الموضحة على العبوات مع 
التركيز على األماكن التي يكثر فيها احتمالية التالمس 
كمقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد 

ومفاتيح المصاعد وخالفه.

التأكد من وجود وقت 
كافي بين الفترات الزمنية 

للسماح بالتنظيف 
وتطهير الصاالت والمراكز 

الرياضية والمعدات 
وتقليل االزدحام.



البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
ضوابط عامة:

أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م -  covid19awareness.saبروتوكوالت الصاالت والمراكز الرياضية

تقليل عدد العاملين في منطقة 
االستقبال وفي األعمال اإلدارية التي 
يمكن تنفيذها عن بعد وكذلك يجب 

إلغاء كافة الفعاليات واالجتماعات بين 
الموظفين واستخدام وسائل التواصل 

عن بعد. 

يفضل وجود 
سالل مهمالت 
ونفايات تعمل 

دون الحاجة 
للمس ويجب 
التخلص من 

النفايات بشكل 
مستمر.

إيقاف وتعطيل الشاشات 
التفاعلية أو الشاشات 

اإلرشادية التي تعمل عن 
طريق اللمس الخاصة 

بالمشتركين.

يجب جعل مسافة ال تقل عن 
متر ونصف إلى مترين بين كل 
جهاز واآلخر أو تعطيل بعض 
األجهزة إذا كان نقلها غير 
ممكنًا بما يضمن التباعد 

االجتماعي بين األفراد.

تشجيع المشتركين 
على استخدام 

الطرق االلكترونية 
للدفع.

التخلص من األدوات 
التي قد يتشارك في 
استخدامها العاملين 

مثل األقالم واألوراق 
وبرادات شرب المياه 
وأدوات تحضير الشاي 

والقهوة وغيرها.

تحديد عدد األشخاص 
المستخدمين للمصاعد 

بما يضمن التباعد 
االجتماعي (متر ونصف 

الى مترين) أو تحديد 
شخصين لكل مصعد.

استخدام عالمات بحيث 
تضمن مسافة مترين على 

األقل بين األفراد في 
الساللم الكهربائية أو 

الساللم العادية.

السماح بممارسة األنشطة الرياضية 
لمن تقل أعمارهم عن ١٥ سنة بشرط أن 

تكون المنشأة أو المسابقة الرياضية 
مخصصة لهذه الفئة السنية دون 

غيرهم(مثل دوري الناشئين ، أو أندية 
األلعاب القتالية للناشئين(، و يجب منع 
الذين تقل أعمارهم عن ٧ سنوات من 

دخول المنشئة الرياضية .

يفضل االستحمام 
في الصاالت أو 

المراكز الرياضية بعد 
االنتهاء من التمرين 
قبل العودة للمنزل.



يجب استخدام نظام حجز 
يومي يسمح لعدد 

محدود من المستفيدين 
بالحجز والحضور لفترة 

زمنية محددة بما يضمن 
عدم التزاحم في المنشأة.

سحب بساط االطالة 
وكرات االسفنج 

وقفازات التدريب حيث 
يجب على المشتركين 

احضار األدوات الرياضية 
الشخصية.

منع استخدام 
االجهزة الرياضية 

بالتناوب بين 
المشتركين 

(جوالت)

منع مساعدة شخص آخر 
في التدريب (مثل 

المساعدة في حمل 
االثقال) ومنع تجمع 
المشتركين عند حمل 

األثقال

السماح باستخدام حوض 
السباحة مع وضع مراقب 

يضمن تطبيق التباعد 
االجتماع يداخل حوض 

السباحة

يجب تقليل الطاقة االستيعابية للصاالت والمراكز 
الرياضية بما يضمن التباعد االجتماعي بين 

المشتركين لمسافة متر ونصف إلى مترين ومنع 
دخول المشتركين بعد الوصول للطاقة االستيعابية 
المحددة وذلك بتخصيص مساحة 90متر مربع لكل 
10أشخاص (9متر مربع لكل شخص)، وتعتبر الصالة 

أو المركز الرياضية مخالفة في حال وجود عدد 
أشخاص أكثر من السعة المسموحة. 

تضمن الصاالت والمراكز 
الرياضية تنظيم 

المشتركين وعدم 
تقاربهم مع وجود 

مشرف لكل مساحة 90 
متر مربع لضمان توعية 
المشتركين واإلشراف 

على ذلك. 

البد أن تكون 
المسافة بين 

االجهزة الرياضية ال 
تقل عن متر 

ونصف لضمان 
المحافظة على 

التباعد االجتماعي. 

يجب اقتصار استخدام 
حمام السونا ، البخار ، أو 
الجاكوزي على شخص 

واحد فقط عند كل 
استخدام ، ويجب تطهير 
المرفق بعد كل استخدام 
بشكل جيد قبل استخدامه 

من قبل شخص آخر.

البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
الصاالت والمراكز الرياضية:

أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م -  covid19awareness.saبروتوكوالت الصاالت والمراكز الرياضية



البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
الصاالت والمراكز الرياضية:

أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م -  covid19awareness.saبروتوكوالت الصاالت والمراكز الرياضية

يفضل تطهير االجهزة 
الرياضية مباشرة بعد 
االستخدام وتخصيص 

عامل لتولي ذلك 
ويجب أن يكون مدرًبا 

على عملية التطهير

يجب توفير مناديل مطهرة 
وتوزيعها في اماكن مختلفة في 
النادي لكي يتم استخدامها من 
قبل المشتركين لتطهير االجهزة 

الرياضية بشكل دوري ووضع لوحة 
إرشادية عند كل جهاز للتأكيد على 

تطهير الجهاز قبل وبعد التمرين.

يجب على 
المشتركين أخذ 
مناشف أو فوط 
نظيفة معهم 

الستخدامها عند 
الجلوس على 

األجهزة.

التشديد على االلتزام 
بالتعليمات واالرشادات 
الوقائية الموجودة داخل 
الصاالت والمراكز الرياضية 
(عدد المشتركين في صالة 

التدريب، المسافة بين االجهزة 
الرياضية، المسافة المحددة 

بين المشتركين). 

التأكيد على المشتركين 
بعدم التشارك في 

استخدام جهاز واحد في 
نفس الوقت

يجب تخفيض وقت 
الحصص الجماعية الى 
النصف لتقليل وقت 

التواصل والتالمس بين 
االعضاء.

يجب أن ال يتجاوز فترة 
التواجد في المنشأة 

ساعة ونصف يوميا لكل 
شخص.

يجب إزالة أجهزة قياس 
الوزن والطول لتقليل 
مناطق التالمس بين 

المشتركين 



يمنع حضور الجماهير إلى 
الملعب.

ال بد من تقليل عدد 
الالعبين في كل فريق إلى 

أقل عدد ممكن 

منع ارتداء واستخدام 
المالبس واألطقم 

الرياضية التي يتشارك 
فيها الالعبين مثل 

قفازات الحراس، مالبس 
التمارين األحذية 

والتأكيد على المشتركين 
بجلب مالبسهم الخاصة 

معهم.

يجب منع التصافح بين 
الالعبين والعناق عند 
االحتفال بعد تسجيل 

األهداف

يجب تطهير أدوات الحكم 
مثل الراية، الصافرة، 

والكروت وغيرها بعد كل 
استخدام ومنع مشاركتها 

بقدر اإلمكان.

يجب تطهير األماكن القابلة 
للتطهير مثل أرضيات 

المالعب ذات األسطح غير 
العشبية، قوائم أبواب 

المرمى أو شبك الكرات، 
الُكرات المستخدمة، 

مضرب كرة التنس، وذلك 
بشكل دوري بين األشواط 

وبعد كل مباراة.

يفضل إلزام الالعبين 
باستخدام أدواتهم 

الرياضية الخاصة مثل 
مضارب التنس 

والسكواش، الجولف 
وغيرها إن أمكن.

منع التجمعات بعد نهاية 
المباراة والتوجه للمخارج 

مباشرة 

يجب منع التجمع عند 
مواقف السيارات أو عند 

مدخل الصاالت.

يجب تنظيم أوقات 
المباريات بحيث ال تتجاوز 
أكثر من ساعة للمباراة 
الواحدة، ومنع دخول 
الالعبين بدون حجز 

مسبق.

يجب تطهير األدوات 
المستخدمة باستمرار 
وأثناء استخدامها بين 

الرياضيين مثل كرات القدم 
واليد والسلة والطائرة 

وغيرها.

البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
المالعب الرياضية:
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مالحظاتاإلجراءاتالرياضة

الكاراتيه
التايكوندو

الجودو
الجوجيتسو
المصارعة
المالكمة

القتال المتنوع
الموتاي

الكيك بوكسنج

األسكواش

يسمح بمزاولتها بشكل فردي
(دون نزال مع العب آخر)

يسمح بممارستها بشكل فردي(العبين فقط) مع 
الحرص على ضمان تطبيق التباعد االجتماعي 

بقدر اإلمكان وزيادة تهوية غرفة اللعب وتطهير 
الجدران واألدوات بشكل مستمر

-------------------

صعوبة تطبيق التباعد االجتماعي 
بين الالعبين وضرورة التالمس 
وخاصة لمنطقة الوجه واألنف.
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الرياضات التي تستلزم إجراءات احترازية ووقائية إضافية:



مالحظاتاإلجراءاتالرياضة

البلياردو والسنوكر

الشطرنج

يسمح بمزاولتها مع وجوب تقليص عدد الالعبين إلى 2 
فقط  وضمان تطبيق التباعد االجتماعي ووضع مطهر 
األيدي على طاولة البلياردو أو بجانبها وتطهير اليدين 

عند أي لمس للكرات

يجب لبس الكمامات أثناء اللعب وأن تراعى 
المسافة في الطاوالت المستخدمة.

-------------------

-------------------
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الرياضات التي تستلزم إجراءات احترازية ووقائية إضافية:

-------------------يجب تعقيم الكرات قبل كل استخدامالبولينج
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اإلبالغ و مراقبة االعراض  

منع العمالء أو 
الالعبين الذين 
لديهم ارتفاع 

في درجة الحرارة 
أو أعراض 

تنفسية من 
الدخول.

في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل 
تجهيز غرفة عزل للحاالت المشتبه بها 

من العاملين في مقر السكن المخصص 
لهم ليتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل 

معهم من قبل الجهات المختصة. 
(يرجي مراجعة دليل االشتراطات 

الصحية لمساكن العمال لمكافحة 
مرض كوفيد-١٩) 

اإلبالغ عن الحاالت التي تظهر بين العاملين 
ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو 

أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في 
التنفس) ويشتبه بإصابتهم مرض كوفيد-١٩ 
ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد 
البيانات وأرقام التواصل للحاالت واالتصال 

فورًا على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة 
إلحالتهم للمستشفى. 

في حال تسجيل حالة 
مؤكدة بين أحد 

العاملين يجب تطبيق 
البروتوكوالت 

المعتمدة من المركز 
الوطني للوقاية من 
األمراض ومكافحتها 

ووزارة الصحة.

يجب التعاون مع وزارة الصحة 
في عملية رصد الحاالت 

المخالطة للحالة مؤكدة لكي 
يتم تطبيق إجراءات التقصي 
الوبائي والحجر الصحي عليها 
وفقًا لإلجراءات المتبعة من 

فريق الصحة العامة.

عمل نقطة فحص عند جميع 
المداخل تتضمن قياس درجة 

الحرارة بجهاز معتمد من 
الهيئة العامة للغذاء والدواء 

والسؤال عن األعراض 
التنفسية إن وجدت (سعال 

أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولين 
في نقاط الفحص 

على طريقة 
الفحص 

واستخدام جهاز 
قياس درجة 

الحرارة. 

قياس درجة الحرارة 
لجميع العاملين يوميًا 
قبل بداية فترة العمل 
وتسجيل درجة الحرارة 

وبيانات التواصل 
وحفظها في سجل 

مخصص. 

عدم تمكين أي شخص من 
العاملين، في حال كان لديه أعراض 

مشابهه لإلنفلونزا (سخونة، 
سعال، سيالن األنف، احتقان 
الحلق) من العمل أو دخول 

المنشأة حتى زوال األعراض حسب 
تقرير الطبيب المعالج.



توعية المدربين والمشتركين 
والعاملين عن أعراض المرض 

ووسائل انتقاله وخطورته 
وتوعيتهم باالمتناع عن الحضور 

في حال ظهور أي اعراض تنفسية 
(سعال أو ضيق في التنفس) أو 

نشر الرسائل التوعوية عن 
المرض وطرق الوقاية 
منه وذلك عن طريق 

وسائل التواصل كالرسائل 
النصية والمنشورات مع 

أهمية االعتماد على 
المصادر الرسمية 

عرض الملصقات 
التثقيفية داخل المنشآت 

الرياضية التي توضح 
الطريقة الصحيحة لغسل 
اليدين بالماء والصابون 

وتعقيمها بالجل الكحولي 
وكذلك أهمية ارتداء 

عرض الملصقات التثقيفية داخل 
المنشآت الرياضية التي توضح 

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين 
بالماء والصابون وتعقيمها بالجل 
الكحولي وكذلك أهمية ارتداء 

وسائل الوقاية.

اتباع آداب العطاس 
والسعال (استخدام 

المناديل الورقية 
والتخلص منها 

بأسرع وقت ممكن، 
استخدام المرفق 

مساهمة المدربين والعاملين في نشر 
التوعية والتأكيد على المشتركين بارتداء 
وسائل الوقاية بالشكل الصحيح والتذكير 

بضرورة التباعد االجتماعي وعدم تمكين أي 
شخص غير ملتزم بالتعليمات من إكمال 

التمرين أو استخدام األدوات الرياضية.

يفضل وضع 
لوحة تتضمن 
بيان باألفعال 

المخالفة 
وطريقة اإلبالغ 

عنها.

يجب وجود حراس 
أمن أو مشرفين 
لمنع التجمهر 

والتجمعات أو دخول 
غير المصرحين لهم.
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التوعية والتواصل



ملحق١: الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة
الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خالل جائحة كوفيد 19 ترفق بتقرير طبي

التوصيفالعامل الصحي

-----من تجاوزت أعمارهم 65 عاما

أمراض الرئة المزمنة، أو الربو الشديد
لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على األقل في 

الستة أشهر الماضية.

-----نقص المناعة الوراثي

األمراض القلبية المزمنة
قصور في عضلة القلب.  .1

أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة       .2
         على األقل خالل السنة الماضية.
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ملحق١: الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة

بروتوكوالت العمالة المنزلية (بنظام الساعة) 

الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خالل جائحة كوفيد 19 ترفق بتقرير طبي

التوصيفالعامل الصحي

مؤشر كتلة الجسم > 40 السمنة المفرطة

1.  مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة الحاالت الطبية المزمنة
      واحدة على األقل خالل الستة أشهر الماضية

2.  مرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة 
     واحدة على األقل خالل الستة أشهر 

الفشل الكلوي (غسيل كلوي)  .3
تليف الكبد.  .4

نقص المناعة المكتسب
1.  مرض نقص المناعة المكتسب

2.  استخدام أدوية مثبطة للمناعة.
3.  استخدام عقارات عالج السرطان.
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www.covid19awareness.sa covid19.cdc.gov.sa

للمزيد من المعلومات

يرجى زيارة الموقع التوعوي
بطرق الوقاية من كورونا

الوقاية من كورونا

COVID-19
اضغط
هنا

اضغط
هنا

https://covid19awareness.sa
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar/



