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مقدمة

ير والتادابجاراءاتالعدياد ناد االكغيرهاا ناد لول العاال سلطنةالاتخذت •
المجااالت   الوقائية للحد ند انتشار وتفشي الوباء وتداعياته فاي نختلا 

ي الصحية واالقتصالية واالجتماعية واإلعام  وهاو األنار الاذي سااه  فا
.تقليل حاالت اإلصابة والوفيات

ورونااا باادأت ساالطنة عمااا  تاادير عمليااة الساايطرة علااى انتشااار فيااروس ك•
تعدال حياث بادأت وزارة الصاحة باالساالبداياة  ذالمستجد بشالل فعاال ننا

م  عاد للتصدي للفيروس بالتعاو  نع ننظمة الصحة العالمياة نناذ اإلعا
.19كوفيدتفشي فيروس 



من أبرز االجراءات المتخذة

لتنككللاكك لتشكيل لجنةككللا لككللتتكثجآليةككللعجلككلل جتتلوكك لوكنل جت ككث   ل جة•
. ةتشل لفل ثسليث ثةل

.ث جوتليتلةظلمل جت صدلت ثل ل•

.توللز جالزملج وث  ةل لث جوقلول ليدث  جفةثصل لث جتالجلتثفل ل•

.وةه جثايل جونتوتيلةث ل جفل ثسلث  قل جثقلللل فنل•

تكككلجويل جثضكككنل جثيكككل يل ججوتليتكككللف لكككنلفةكككيليكككثز   ل جصكككةللتشكككيل ل•
.  لث جوة يلثثضنل جتثصلل لج ةدلو ل ةتشل ل جثيلءلفيل جس  ة



طا  إنشاء صندوق وطني لملافحة الجائحة ولعماه ناد قبال صااحج الجملاة السال•
.نليو  لوالر أنريلي26ب -يحفظه هللا ويرعاه–هيث  بد طارق 

مجتمع والمؤسسات الخاصة ونؤسسات الالمواطنيد ند الوطنيّة المبالرات تلانل •
.ائحةالجفي الجهول الوطنيّة للتعانل نع هذه لمساهمة لالمدني والمجتمع األهلي 

افي ننصااة عمااا  نحااو التعااافي لااتعله كافااة الجهااول المبذولااة نحااو التعااإطاامق •
ديادة بادوول نرحلاة جاياذانا   واالقتصاالالتدريجي في نجاالت الصحة والمجتماع 

.التعافيند االلتزا  ند أجل الوصول إلى 

ة ببحاث آلياة صدور األوانر السانية بتشاليل لجناة ننبثقاة عاد اللجناة العلياا المللفا•
ة اآلثاار التعانل نع التطاورات الناتجاة عاد انتشاار فياروس كوروناا تتاولى نعالجا

.  االقتصالية الناتجة عد الجائحة



-:بإيجازنستعرض 

.اإلجراءات الوقائية والعالجية•

.التوعية والتثقيف الصحي•

تشججججيل الدبجججالرات التووعيجججة ودسجججاادات القوجججا  ا ا جججي والقوجججا  •
.الخاص

.درأةالالتي تم اتخاذاا ل تخفيف دن اآلثار الدترتبة ع ى اإلجراءات •



والعالجيةالوقائية اإلجراءات 

إغالق لور الحضانة 
ودراكز تأايل ا وفال 

ذوي اإلعاقة

عن تفعيل نظام التع يم
بعل

35تجهيز و تشغيل  
دركزا 36ودركزاً دفعالً 

ي احتياويا ل عزل الدؤسس
ةبكافة دحافظات الس ون

تق يص ساعات العدل 
والدوظفين في دؤسسات

القوا  الخاص 

وة إيقاف التجدعات وا نش
بكافة أنواعها

العدل عن بعل



تابع

توبيق العزل الصحي
ع ى القالدين دن خارج

الس ونة 

ية تسيير الرحالت الجو
ي ل دواونين الراغبين ف
العولة ل س ونة

تع يق جديل رحالت 
الويران اللاخ يّة 

واللولية دن دوارات 
الس ونة

إنشاء نقاو السيورة 
والتحكم 

العزل الصحي  
والواليات دحافظاتل 

ءالدتفشي فيها الوبا

ين توفير عاد ين صحي
في الدوارات والحلول 

البرية 



تابع

اتبا  دعايير السالدة
دكافحة الدهنية و

العلوى في التعادل دل
الحاالت

تجهيز غرف دخصصة 
لفحص الذين يعانون
دن أدراض تنفسية

تفعيل نظام الدواعيل
لتق يل فترة انتظار

في الدراجعين 
الدؤسسات الصحية

تقليم خلدات رعاية دا 
قبل الواللة 

تحليل أداكن انتظار 
الحاالت في العيالات 
ليلتحقيق التباعل الجس

االستدرار في تقليم
خلدات صحة ا م 
والوفل وبرنادج 
التوعيدات 



تابع

تشكيل فريق دتنقل
لزيارة الحاالت الدؤكلة
والدعزولين دنزليا 

خلدة العيالة إوالق
كدرح ة االفتراضية
شفى الدستتجريبية في 

الس واني

ل ترص"تلشين دنصة 
"  ب س

تفعيل الخو الساخن 
بوزارة الصحة 
ات الستقبال استفسار

الدواونين والدقيدين

إصلار بيانات رسدية
ن يودية بأعلال الدصابي
والدتعافين والوفيات

إغالق الدحالت 
باستثناء التجارية
بيل الدوال دحالت 

الغذائية



تابع

وضل آليات لدسانلة 
ولعم روال ا عدال 
ورائلات ا عدال

دنح تسهيالت 
ل دنتسبين لهيئة 
التأدينات االجتداعية

تأجيل سلال القروض 
البنكية وقروض 
التدويل الدخت فة 

لبلون فوائالدستحقة 

حث شركات التوصيل
إلى التعاون دل دبالرة

(تسوق دن بيتك)

ق تحفيز خلدات التسو
عن بعل بواسوة 
الخلدات االلكترونية

تأجيل سلال فواتير 
الكهرباء والداء 

الصحيوالصرف 
2020لنهاية يونيو



والتثقيف الصحيالتوعية 

ف تثقيلالتواصل الدباشر
الدشتبه أوا سرا فرال

أوالدصابيناصابتهم 

إعلال وتصديم دوال 
توعوية بعلل دن ال غات 
م ونشراا في وسائل اإلعال
ل الدخت فة ووسائل التواص

االجتداعي

بث رسائل توعوية حول 
عيالتباعل الدجتدبااللتزام

دل دراعاة استخلام لغة 
اإلشارة 

ارة تفعيل الخو الساخن بوز
الصحة الستقبال 

استفسارات الدواونين 
والدقيدين

إصلار بيانات رسدية
ن يودية بأعلال الدصابي
والدتعافين والوفيات

عقل دؤتدرات صحفية
لورية 



تشجيع المبادرات التطوعية ومساهمات القطاع األهلي والقطاع الخاص

تنظيم دبالرات الجدعيات
ا ا ية والدؤسسات 

الخيرية

ذوي اللخل لعم دبالرات ل
الدحلول والضدان االجتداعي 

وذلك في إوار الشراكة 
والتعاون بين القواعين 

.الحكودي والخاص

ة تفعيل لور لجان التندي
بالدحافظاتاالجتداعية

واليتي "عبر دبالرة 
فة بالتعاون دل كا" دستعلة

ةالفرق التووعية والخيري

ارة تفعيل الخو الساخن بوز
الصحة الستقبال 

استفسارات الدواونين 
والدقيدين

إصلار بيانات رسدية
ن يودية بأعلال الدصابي
والدتعافين والوفيات

  أو قت علٌل دن شركات القوا
الخاص ورجال ا عدال 
والتجار دبالرات دجتدعية 
نوعية تلعم جهول الحكودة 

فيروس كافحة الفي د



التي تم اتخاذها للتخفيف من اآلثار المترتبة على المرأةاإلجراءات 

االستدرار في تقليم
خلدات رعاية دا قبل 
الواللة بدستوى جيل 

.ودنتظم

ين إعلال لليل ل عاد ين الصحي
ية وفقا آلخر الدستجلات لرعا

الدرأة الدصابة أثناء الحدل 
والواللة 

شاركت الدرأة وبشكل 
فاعل في تقليم كافة 
الخلدات سواء ع ى 
الدستوى الدؤسسي أو 

العدل الديلاني

استدرار ت قي الشكاوي 
ة والبالغات عبر خو الحداي

(  1100)ا سرية 

استدرار خلدات تنظيم
ا سرة

اون تلشين خو ساخن بالتع
دل دنظدة الصحة العالدية
وصنلوق ا دم الدتحلة 

ساء ستفسارات النالل سكان 
الحوادل 



تابع 

ات االستدرار في تقليم خلد
ل حاالت والحرص االيواء 

ع ى اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية

خو االرشال ا سري 
(  80077788)الهاتفي 

استدرار ت قي الشكاوي 
ة والبالغات عبر خو الحداي

(  1100)ا سرية 

إوالق دبالرة ل لعم النفسي 
ة واالجتداعي ل حاالت الدتواجل
ي في العزل الدؤسسي والدنزل

خووو ( 9)دن خالل استحلاث 
بوزارة التندية االجتداعية

استخلام وسائل التواصل 
االجتداعي بوزارة التندية 
االجتداعية لنشر رسائل 

و عن التكادل والترابتوعوية
ا سري في فترة الجائحة 

نة استقبال البالغات للى ال ج
العدانية لحقوق اإلنسان دن
الدواونين والدقيدين عبر 

والدوقل ( 1970)الرقم 
االلكتروني ل جنة



تابع 

تنفيذ ح قات نقاشية 
ل افتراضية عن حداية الوف
والوف ة في ظل جائحة 

كورونا

تنفيذ ح قة نقاشية 
افتراضية حول التدكين

االجتداعي ل درأة الدسنة 
والدرأة ذات اإلعاقة ب

عقل علل دن الح قات 
ي النقاشية االفتراضية ف

ظل الجائحة دن خالل 
وزارة التندية االجتداعية

الدختصةوعلل دن الجهات 

دشاركة دبالرة جادعة 
ل اللول العربية عبر وسائ
ة التواصل االجتداعي لوزار

إحكييةالتندية االجتداع
قصتك

سي تلريب فريق اللعم النف
واالجتداعي الذي أو قته 
وزارة التندية االجتداعية

أثناء الجائحة



شكرا جزيال 


