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  40/ 3   صفحة:  2020 آيارتاريخ النفاذ:                                                      00/ تعديل:01اصدار:

 المقدمة

ة  ت ھيئ ة، قام ة الصحة الدولي ا لمنظم المي وفق اء ع ى وب ه ال تجد وتحول ا المس ايروس كورون ي ف ور تفش يم ف تنظ

اذ اجراءات اضافيةاو  الطيران المدني وبالتنسيق مع الجھات الوطنية ة باتخ أنھا  لمنظمات الدولية ذات العالق من ش

ذا الحد من خطر تفشي  ايھ دنالف ران الم ةي روس من خالل انشطة الطي ة ومتوافق ع ا مكمل  لتعليمات واالرشاداتم

  ذات العالقة. الدولية والوطنية

العاملين والمشغلين والمستثمرين في قطاع الطيران المتدربين ولكافة مرجع ليصبح  الشامل الدليلھذا  اعدت الھيئةو

ة واالرشادات  بالتعليماتااللتزام  ألدلةالمدني  ةالوطني ة الوقائي ي والدولي ل والت ـ : وال تنحصر  تتمث  خطط وضع ب

وارئ كل الصحي الوضع ورصد ،ط تمر بش افرين مس ة  للمس دربينوالطلب ائرات  والمت م الط املينواطق ي والع  ف

ة،  المطاراتالجھات المختلفة ب زاماالردني داء االلت ة وسائل بارت يم ،المناسبة الشخصية الحماي تباه حاالت وتقي  االش

ة ل وكيفي ا التعام اذ ،معھ راءات اتخ يم اج ية التعق ائرات القياس ارات للط ائع والمط حن وبض دريب  الش ز الت ومراك

ةوضع ، والشراب الطعام خدمات لتقديم قياسيةال جراءاتاال اتخاذ، وقاعات االمتحانات راد مع للتعامل الي  الطاقم اف

يھم، االصابة اعراض ظھور حال في والمتدربين والعاملين والمسافرين ايروس  عل وتى المصابين بف اة الم ل رف نق

  .الصحة االردنيةكورونا وفقا لتعليمات واجراءات وزارة 

ذ دليل خاضع اان ھ تجدات  ال ة المس تمر لمواكب وير المس ديل والتط ات للتع ةوالمتطلب ة والدولي ة الوطني ، ذات العالق

وم مستجد ھو ما لكل الحثيثة المتابعةتوصي ھيئة تنظيم الطيران المدني بوعليه  ى العم ذا المجال عل ا بھ  يصدر وم

 لھذه الغاية على الخصوص. األردنية الصحة وزارة و األردني المدني الطيران تنظيم ھيئة عن

  

  

 خارج  ال من للقادمين العامة الصحة بتعليمات االلتزام دليل     
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تح االج ف

        

 2020 آيار: 

صحة العام

  .طائرات

  .تشغيل

ادة د اع عن

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

تعليمات الص

: بـ لتزام

  .يران

الط بأطقم صة

الت عند الردنية

اذ ع ز النف

  ه.

كورون فيروس تفشي

                     

بتع  االلتزام

لالل الرشادية

الطي لشركات

الخاص الوقائية

اال للمطارات

تدخل حي س

 ذلك في حينه

تف لمنع االحترازية ت

0                    

دليل  ل : 

اال االجراءات 

ل الصحية مات

 الصحية مات

ل الصحية مات

ات   سالتعليم

 االعالن عن

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

لفصل االول

دليلال تضمن

التعليم )1

التعليم )2

التعليم )3

: النفاذ حيز

ذه -  ھ

وسيتم

اص

ال

 يت

 

ح   
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 ب.

كميات كافية 

ازات الطبية 

 ( الكمامات 

كات المقدمة 

ن شغيلھا لتكو

 وآخر مسافر

غلي افر  ومش

ة فارة  االردني

ى م اونتر ال  ك

ى من  رة اعل

لألمراض  ية

ول ي، ي  الطب

 

وحدة ط              
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 معنيين.

عي بين الركاب

 ه بھا .

 الطائرة وبك

كمامات والقفا

رحلة طيران

من قبل الشرك

لرحلة قبل تش

 : ي

ين اعد م كل ب

ل ن لك ا م المس

فا من عتمد الس

ى  لم أن عل يس

ل درجة حرار

 ).ل

العالمي حتياجات

المري والحذاء،

.  

 

 على كافة الم

اعد االجتماع

حاالت المشتبه

على متن دية

لشخصية (الك

 سية).

عند تشغيل ر

م والشراب م

شراب على ال

االرضي ركة

التبا خالل من

ة ازات ل الطبي

مع كورونا وس

االصول سب

ة تسجيل( التالي

او اسھال قيء 

االح/  الوقاية ة

رأس غطاء و ال

.اليدين معقم ام

ياسية المتبعة

م مراعاة التبا

مھما لعزل الح

مراض المعد

ائل الحماية ال

واد تعقيم أساس

طقم الطائرة ع

خدمات الطعام

ت الطعام والش

الشر طاقم قبل

ك مسافر م وذل

ات ا كمام والقف

فيرو من خلوه

 .السفر ريخ

ه) 2 حس وتوقيع

 ليدوي.

 االعراض حد

فس ، صداع ،

حقيبة( لطائرة

ة، زات غ الطبي

استخدا مع رار

        

 2020 آيار: 

ران 

الجراءات القي

غ على ان يتم

غين الستخدام

العالمية لألم

قيبة على وسا

ضافة الى مو

من قبل أطق

يخص تقديم خ

توفير خدمات

ق من التالية ت

ة ديم للم الخدم

بس رورة الك ل

يثبت مخبري

تار من ساعة 7

2او ( ) 1( حق

سح الحراري ال

دو ه يب أح علي

 ضيق في النف

ال متن على صية

ة از لطبي والقف

باستمر ثانية )2

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

شركات الطير

اال وتعميمامة

خر مقعد فار

 الطائرة فارغ

االحتياجات/

توي ھذه الحق

ل الطبي باإلض

ية الشخصية

ة متبعة فيما ي

 على أن يتم ت

االجراءات خاذ

دوى د ع د عن تق

ر ع)  مت ضر م

فحص على ر

72 خالل يكون

وارد في الملح

الماس باستخدام

من لكل  طائرة

طاس مستمر ،

الشخص حماية

ا  الكمامات ى

20( لمدة ابون

كورون فيروس تفشي

                     

ت الصحية لش

طة طوارئ عا

 كل راكب وا

 صفين على

حقيبة الوقاية

ائرة حيث تحت

حذاء ،المريول

وسائل الحماي

راءات قياسية

فة المطارات

 ب واالياب.

اتخ يتم طائرة

الع ضبط اءات

ل م 2(   عن ق

المسافر حصول

ي ان على ادرة

و رار ال ج االق

.الشركة في ة

ب رارةحال رجة

الط الى صعود

عال جاف ، عط

الح وسائل وفير

ى تحتوي ي عل

 .أساسية

والصا بالماء ن

تف لمنع االحترازية ت

0                    

تزام بالتعليمات

رة وجود خط

ان يكون بين

ان يكون اخر

ح من وجود 

ب وأطقم الطا

اء الرأس والح

رة استخدام و

زات الطبية).

رة وجود اجر

لخدمة في كاف

لرحلة الذھاب

الط الى صعود

اجرا تطبيق  

افة تق ال مس

 .الخدمة

ح من التأكد  )ب

المغا بلد في

ة  ) وذ تعبئ نم

الخدمة تقديم

در قياس يتم  )

الص من يمنع  

سع ، 37.6

تو من التأكد  )

التي) المعدية

أ تعقيم مواد

اليدين غسل  )

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

والً: دليل االلت

ضرور .1

يجب ا .2

يجب ا .3

التأكد .4

للركاب

، غطا

ضرور .5

والقفاز

ضرور .6

لھذه ال

كافية ل

الص قبل .7

)أ 

ب 

)ج 

)د 

)ه 

)و 

)ز 

اص

 أو
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ى من  رة اعل

ر 2(  ن   )مت

 .مة

رة اعلى من 

 يتم مسافرين

 والكماماتت 

 الجوي ضيف

 الستخدامه ة

 

 تعيينه تم ي

 

وحدة ط              

 صفحة: 

ل درجة حرار

 ) .ل

ل ال افة عن تق

الخدم ومشغلي

ل درجة حرار

الم أحد على) 

ازات ائرة (القف

ع عامل المض م

واحد مياه ورة

 .المصاب

. الطائرة متن

الذي الجوي يف

 : ائرة

ة  تسجيل( التالي

او اسھال ءقي 

 . اليدوي ارة

ا وآخر افر مس

و المسافر من ل

تسجيل( التالية

)او اسھال يء

دوى ا في ع الط

للتع آخر جوي

دو تعيين يتم ن

ا الراكب قبل ن

م على لموجود

والمضي صاب

 : التالية

الطا الى صعود

 االعراض حد

فس ، صداع ،

الحرا ماسح ز

 .مكن

مسا كل بين عد

لكل الطبية ات

ا االعراض د

قي، صداع ، 

ع الع انتشار من

ج ومضيف ب

أن على مياه رة

من استخدام كل

ا العام االقرار

المص الراكب من

ا بالمعلومات

        

 2020 آيار: 

الص عند ائرة

دو ه يب أح علي

 ضيق في النف

جھاز باستخدام

أم إنعد فارغ

التباع خالل ن

والقفاز مامات

أحد ظھور ال

ق في النفس ،

لم الشخصية ة

المصاب لراكب

دور بجانب قعد

ك بعد المياه رة

ا نموذج ستخدام

م لكل ساعات

الوصول طار

.امكن ان خطر

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الطا طاقم قبل

من كل طائرة

طاس مستمر ،

الطائرة باب ى

سافر واخر مقع

من وذلك عدوى

الكم لبس رورة

 .ثانية)  20(

حا وفي فرين

مستمر ، ضيق

الحماية وسائل

( 

ال مع للتعامل د

مق أقرب الى ب

دور تعقيم يتم ك

واس المصابة ة

خمس كل طبية

مط في مراقبة

الخ نوع ذكر ع

 .رة

كورون فيروس تفشي

                     

ق من التالية ت

ى صعود الط ال

عال جاف ، عط

علىة الحرارة

ون بين كل مس

الع ضبط اءات

ضر مع النتظار

لمدة اليدين عقم

المساف لكافة ة

ف ، عطاس م

 : لتالية

و المصاب كب

) الطبي ريول

واحد جوي ف

 .صاب

المصاب راكب

ذلك يتوفر لم ن

بالحالة لطائرة

الطب الكمامات 

الم برج إبالغ

 .ة

 .ة

 .ل

 .للوصول در

مع المصابة ت

الطائر لركاب 

تف لمنع االحترازية ت

0                    

االجراءات خاذ

الص من يمنع  

سع ، 37.6

درجة قياس  )ب

أن يكو يجب  )

اجرا تطبيق  )

اال قاعة في

معق استخدام  

العامة الحالة ة

سعال جاف ، 

ال االجراءات

الراك يرتدي  

والمر الطبية

مضيف تعيين  )ب

المص للراكب

الر مقعد نقل  )

وان الخاص

ال قائد ابالغ  )

تغيير يجب  

بإ الطائرة ائد

الطائرة نداء  

المغادرة بلد  )ب

الوصول بلد  )

المقد الوقت  )

الحاالت عدد  

الكلي العدد  )

  

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

اتخ يتم .8

)أ 

ب 

)ج 

)د 

)ه 

مراقبة .9

37.6

ا اتخاذ

)أ 

ب 

)ج 

)د 

)ه 

قا يقوم .10

)أ 

ب 

)ج 

)د 

)ه 

)و 

اص
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الردنية عند 

 وحدة الھيئة/

 االردنية مع 

ع إلجراءات 

 

 

وحدة ط              

 صفحة: 

رة الصحة اال

الىاراً بذلك 

زارة الصحة

غاية ويخضع

تعليمات وزا

وارسال اشعا

تعاون مع وز

صص لھذه الغ

  

ى اجراءات و

ة في الشركة و

لوصول وبالت

لمكان المخص

        

 2020 آيار: 

والركاب الى

ياسية المتبعة

عند المستجد

 حص.

في ال مصاب

 الردنية .

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

رس الحماية و

الجراءات القي

المس كورونا

ور نتيجة الفح

الم  يتم عزل

ى االراضي اال

كورون فيروس تفشي

                     

 الطائرة وحر

كاملة حسب اال

خبري لفيروس

ر اال بعد ظھو

تيجة ايجابية

نع دخوله الى

تف لمنع االحترازية ت

0                    

ع كافة طاقم

 ول.

قيم الطائرة كا

 لطيران.

مل فحص مخ

مغادرة المطار

ال تكون النت

منية الصحة و

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

يخضع .11

الوصو

يتم تعق .12

طب ال

يتم عم .13

عدم مغ

في حا .14

وزارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اص

2
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ة عند القيام 

تسجيل (الية 

 ).او اسھال

 خالل جھاز 

 رورة.

 قل.

 صوى.

رضية وفي 

ة يتم اتخاذ 

 

دق  طبيب الفن

وحدة ط              

 صفحة: 

طاقم الطائرة 

العراض التا

 قيءصداع ، 

د الطاقم من

عي عند الضر

صفين على االق

ضرورة القص

اال باألطقمط 

طيران المدنية

عند المغادرة.

ت واستدعاء ط

المة وصحة

 ظھور أحد ا

في النفس ، ص

رة لكافة أفراد

تباعد االجتماع

 راد الطاقم.

رين بمسافة ص

الضبھم أال في 

عدم االختالط

نين الطت قوا

 

 ر.

رجة الحرارة ع

.( 

  

ات رة العملي دائ

  طائرات 

لتأكد من سال

الطيران عند

تمر ، ضيق ف

 درجة الحرار

 ة االيجاز .

بيق سياسة الت

 قبل كافة افر

 اقم.

الً عن المسافر

فرين أو حقائب

 سبب كان وع

ف ومتطلبات

.المغادرة طار

نية وباستمرار

رة ، وقياس در

م) 2 تقل عن (

 حدود الفندق.

ار د  يجب اخب

        

 2020 آيار: 

الط أطقمبصة

لل )2او ( )1

 يقوم برحلة 

، عطاس مست

كد من قياس

ئرة وفي غرفة

االجازة وتطب

رة الرحلة من

ين أفراد الطا

اص مفصوالً

الط مع المساف

.رة إن أمكن

الطائرة ألي

 ر).

نتيجة ظروف

مط من بالقرب

 تمرار.

ثان )20( لمدة

قبل قائد الطائر

ترك مسافة ال

كن أو داخل ح

دق3 ) في الفن

  سب.

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الخاص الوقائية

1( الملحق ي

قم الطائرة أن

سعال جاف ،

الطيران التأك

عود الى الطائ

 الناس اثناء ا

ة طيلة فترطبي

م والشراب بي

فات بمكان خا

ت عدم االختال

ام طاقم الطائر

عدم مغادرة ا

متر 2قل عن (

د الوصول ن

ب فندق أو أمكن

 ل العام.

ت الطبية باست

ماء والصابون

شكل دائم من ق

عند الضرورة ت

 الغرفة إن أمك

7.6كثر من (

ذ القرار المناس

كورون فيروس تفشي

                     

مات الصحية

في الوارد ار

 

من أفراد طاقم

، 37.6 من

عمليات شركة

وي قبل الصع

لطائرة بعامة

والقفازات الط

وجبات الطعام

يفين والمضيف

ن والمضيفات

اصة الستخدا

اقم الطائرة ع

ك مسافة ال تقل

مبيت في بلد

 

أ إن المطار ق

دام وسائط النقل

مامات والقفازا

سل اليدين بالم

حالة الصحية بش

الط بالعامة وع

ات الطعام في

سجيل حرارة أ

م الطبي واتخاذ

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعليم لتزام

االقر نموذج 

ت الطيران .

مح ألي فرد م

 حرارة اعلى

على دائرة عم

 الحرارة اليدو

ختالط طاقم ال

ام الكمامات و

لمشاركة في و

 مقاعد المضي

على المضيفين

 دورة مياه خا

على كافة طا

لضرورة ترك

لضرورة للم

اءات التالية :

فندق اختيار   

عدم استخد   )ب

ارتداء الكم   )

تعقيم أو غس   )

مراقبة الحا   

عدم االخال   )

تناول وجبا   )

في حال تس   )

لعمل التقييم

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

االل: دليل  نيا

تعبئة .1

برحالت

ال يسم .2

درجة

يجب ع .3

ماسح

عدم اخ .4

استخد .5

عدم ال .6

تحديد .7

يجب ع .8

تحديد .9

يجب  .10

حال ال

عند ال .11

االجرا

)أ 

ب 

)ج 

)د 

)ه 

)و 

)ز 

)ح 

اص

ثان
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سعال  ،37.6

لمصاب في 

عدم اختالطه 

رة ابالغ قائد 

مدني الدولي 

 فني طارئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدة ط              

 صفحة: 

6ة اعلى من 

لة يتم عزل ا

وعذاء حوال 

ة مع ضرور

ة الطيران الم

طاقم او خلل

درجة حرارة

أثناء الرحل )

غطاء الرأس

لرحلةلة فترة ا

مدنية ومنظمة

 او افراد الط

تسجيل د(طاقم

)او اسھال يء

ول الطبي وغ

صحية له طيلة

ن الطيران الم

د المسافرين

        

 2020 آيار: 

حد أفراد الط

قي صداع ،

ارتداء المريو

قبة الحالة الص

رة عن قوانين

لصحي الحد

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

 التالية على أح

ق في النفس ،

ات الطبية وا

فرين مع مراق

لدولية الصادر

بب التھديد ال

كورون فيروس تفشي

                     

د االعراض

ستمر ، ضيق

تغيير الكماما

رين أو المساف

التشريعات ال

الرحالت بسب

تف لمنع االحترازية ت

0                    

ال ظھور أحد

 ، عطاس مس

 خاص ويتم ت

 الطاقم اآلخر

 رة بذلك.

ق التعليمات و

لتحويل ا )او

 رة .

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

في حا .12

جاف

مكان

بأفراد

الطائر

تطبيق .13

االيكا(

للطائر

  

اص



 

   طب الطيران
 

10 /40  

 1/1/1105 

ع الركاب أو 

تقييم الطبي ل

ف ، عطاس 

من خصصة 

 التعامل مع 

 لمنع انتشار 

وحدة ط              

0   صفحة: 

رقم ھاب كتاب

ند التعامل مع

الردنية في ال

سعال جاف ، 

العزل المخطقة 

 االردنية في

بير الالزمة

الھيئة بموجب

ل العاملين عن

رة الصحة اال

37.6ى من 

طائرة في منطق

زارة الصحة

ياطات والتدا

  تشغيل

الصادر عن ا

طبية ) من قبل

لتابعة لوزار

 حرارة اعلى

الط صطفاف

واجراءات وز

اذ كافة االحتي

        

 2020 آيار: 

الت عند ردنية

ت االردنية ا

والكمامات الط

 ن.

عات المطار.

فرق الطبية ا

 .ردنية

تسجيل درجة

اص يتم)  اسھال

ة لتعليمات و

مكن مع اتخا

 

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

االر للمطارات

 ي المطار.

ن في المطارا

ة (القفازات و

حالت الطيران

تبه به في قاع

 الستخدام الف

لمطارات االر

ت( باإلصابة

او قيءاع ،

 طبية.

رات االردنية

ل رحلة ان ام

كورون فيروس تفشي

                     

ل الصحية مات

ئ الخاصة في

يمات للعاملين

2. 

الشخصيةاية

ناء تشغيل رح

للمسافر المشت

م الطبي في

 عند اللزوم.

الحرارية في

لة مشتبه بھا

 النفس ، صد

الغ الفرق الطب

ين في المطار

 عامة.

مطار بعد كل

 مستجد.

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعليم لتزام

 خطة الطوار

م بدليل التعلي

 24/3/2020

 وسائل الحما

لطائرات وأثن

 غرفة عزل ل

 غرفة للتقييم

ض المسافرين ع

 الماسحات الح

ال وجود حال

ر ، ضيق في

وابال  المطار

ع كافة العاملي

ئ الصحة الع

قيم قاعات الم

ورونا المس ك

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

االل دليل:  لثا
  

تفعيل .1

االلتزا .2

تاريخ

ارتداء .3

أطقم ال

تعيين .4

تعيين .5

لبعض

تفعيل .6

في حا .7

مستمر

ادارة ا

يخضع .8

طوارئ

يتم تعق .9

فيروس

اص

ثال
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طيران 

 

وحدة ط              

   صفحة: 

ة في مراككز طب الط

  .ئة

  

ت الصحية

المعتمدة للھيئة

        

 2020 آيار: 

 واالجراءا

ا طب الطيران

  عار اخر.

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

التعليمات

: بـ لتزام

 في مراكز ط

ين صدور اشع

كورون فيروس تفشي

                     

اب  االلتزام

لالل الرشادية

ءات الصحية

ة المفعول لحين

تف لمنع االحترازية ت

0                    

دليل :  ني
  ھيئة

اال االجراءات 

واالجراءمات 

نافذةتعليمات 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

الثانلفصل
لمعتمدة للھ

الدليل تضمن

التعليم )1

: النفاذ حيز

ھذه الت - 

اص

ال
ال
  

 يت

 

  

 حي
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دمين  ة المتق

مين للفحص 

ى من  رة اعل

او   )1( حق

خطيط القلب 

اء  ي اثن الطب

وزارة  ة ل تابع

وحدة ط              

2   صفحة: 

  ئة

 ز الطبي.

ى كاف ضافة ال

دم ي والمتق طب

 درجة حرار

وارد في الملح

از تخ الت جھ

 

مين للفحص ا

ة  التارق الطبي

لمعتمدة للھيئ

المركزرتبات 

دوام باإلض  ال

ز الط ت المرك

تسجيللية  (

 .)او اسھال 

و رار ال ج االق

 ).تر

مع ) وموصال

حص الطبي.

دم و احد المتق

.(  

ر ن وصول الف

   الملكية .

طب الطيران ال

طبي لكافة مر

 لطبي.

ة د بداي ي وعن

 

ات ن مرتب  م

العراض التا

قيءصداع ، 

وذجم ) في  نم

مت2قل عن ( 

ردد السمع س ت

 ستخدام.

من عمل الفح

ركز اوات الم

111رقم ( رئ

ين دخول لح  بال

خدمات الطبية

        

 2020 آيار: 

 في مراكز طب

ى المريول الط

مين للفحص ا

ي لمركز الطب

رارة اليدوي.

 نية.

ل) 2او (   لك

و عليه احد اال

في النفس ، ص

م ـجاب ب ( نع

خر بحيث ال تق

اس از قي ي جھ

بية بعد كل اس

 بعد االنتھاء م

فرد من مرتبا

 التالية :

  ة.

لى خط الطوار

د ماح ألي اح

 لكية.

ة االردنية والخ

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

ءات الصحية

ة باإلضافة الى

ة لكافة المتقدم

ات الم ن مرتب

ھاز ماسح الحر

ثان )20(لمدة

ق )1(  الملح

ي كل من يبدو

تمر ، ضيق ف

ي كل من اج

 كل فرد وآخر

سماعات ( في

 األجھزة الطب

ً  الطبي يوميا

الية على اي ف

 االجراءات ا

ة عزل خاصة

حة االردنية عل

م دم الس مال وع

مات الطبية المل

 وزارة الصحة

كورون فيروس تفشي

                     

مات واالجراء

 ط العدوى .

فازات الطبية

فازات الطبية

رد م ة لكل ف

  بواسطة جھا

عند الدخول ل

ي وارد ف ر ال

 المركز الطبي

، عطاس مست

 المركز الطبي

 الجسدي بين

السف وغطاء

 أن يتم تعقيم

غرف المركز

العراض التا

طبي يتم اتخاذ

به به في غرفة

ع وزارة الصح

ام ي ك ز الطب ك

ردنية او الخدم

ميع إلجراءات

تف لمنع االحترازية ت

0                    

لتزام  بالتعليم

جراءات ضبط

لكمامات والقف

لكمامات والقف

رجة الحرارة

 الطبي وذلك

 معقم اليدين ع

رار وذج االق م

 

 الدخول الى

سعال جاف ، 

 الدخول الى

سياسة التباعد

خدام الشراشف

حدة فقط على

م االسطح وغ

 ظھور احد اال

ت الفحص الط

عزل المشتب  

االتصال مع  )ب

ق المرك  ) غل

الصحة االر

امتثال الجمي  )

  

 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

: دليل االل وال

تطبيق اج .1

ارتداء ال .2

ارتداء ال .3

اس در .4 قي

للفحص

استخدام .5

ة .6 نم تعبئ

الطبي.

يمنع من .7

37.6 ،

يمنع من .8

)2(. 

تطبيق س .9

يتم استخ .10

لمرة واح

يتم تعقيم .11

في حال .12

اجراءات

  
)أ 

ب 

)ج 

)د 

اص

او
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  وي 

 

 

وحدة ط              

3   صفحة: 

لشركات ة النقل الجو

.  

 

مة المؤقتة

دول االخرى

        

 2020 آيار: 

صحة العام

خالء رعايا الد

  .طنية

 

  .ردنية

  .اخرعار

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الصعليمات

: بـ لتزام

ت رحالت اخ

ت الشحن الوط

.ات األجنبية

  .ت الصيانة

األر لمطارات

  الطيران. ت

ين صدور اشع

كورون فيروس تفشي

                     

تعب االلتزام

لالل الرشادية

طائرات ألطقم

طائرات ألطقم

الطائر ألطقم

طائرات ألطقم

ا في للعاملين

لشركات عامة

لحين المفعول ة

تف لمنع االحترازية ت

0                    

دليل  : لث

اال االجراءات 

الصحية  مات

الصحية  مات

 الصحية مات

الصحية  مات

ل الصحية مات

عالصحة ال ت

نافذةتعليمات 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

الثالثلفصل

الدليل تضمن

تعليمال )1

تعليمال )2

تعليمال )3

تعليمال )4

تعليمال )5

تعليمات )6

: النفاذ حيز

ھذه الت - 

اص

ال
 

 يت

 

 حي



حال 

ص 

ض 

ي  ف

د  قائ

 الته

ضيق 

عود 

ضيق 

   طب الطيران
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بيت ، وفي ح

 .ى

خاص ) ين االش ب

رض ود أي ع ج

يق ف تمر ، ض

وم قا ،ذلك ويق

بحائرة ئد الطا

س مستمر، ض

كب من الصع

س مستمر، ض

 ).طبي

وحدة ط              

4   صفحة: 

 

  الحذاء).

ياب دون المب

القصوى رورة

ن  ر 2(ع )مت

ال وج ي ح  وف

ت اس مس  عط

د ائرة ئ ب الط

 مطار.

، وابالغ قائرة

جاف، عطاس

يمنع ذلك الراك

جاف، عطاس

 مات التالية:

الط المريول ، 

 االخرى دول

طبية ، غطاء

الت ذھاب وا

للضر اال خروج

ل ع افة ال تق س

ات ل االوق  ك

اف ، عال ج س

ة ريو رف قائ خب

 االردن.

 .بالعكس

العاملة في الم

ص يوم المغادر

سعال ج ،.37

 الى الطائرة ي

سعال ج ،.37

م اتباع التعليم

الطبية مامات

 

الد رعايا خالء

 والقفازات الط

ى تشغيل رحال

الخ وعدم مكان

اء مس ع ابق ق م

ي ائرة ف  الط

ن س ، 37.6م

ه ي نفس الغر ف

ت الصحية في ا

وبا المطار الى

  المرض.

 عقم اليدين.

 ل.

الطبية ا الطقم

 ة.

ً وباألخص وميا

6ة اعلى من 

 قبل الصعود

6ة اعلى من 

ثناء الرحلة يتم

الكمو القفازات

.أمكن إن لمياه

        

 2020 آيار: 

اخ رحالت ت

صية (الكمامات

 والعمل على

االم قدر لفندق

دق زالء الفن بن

ن قب د لم قائ

ى م رارة اعل

دھم ي زلح نف ع

ولة والسلطات

ا المنزل من كة

عليه أعراض

ھا بمحلول معق

ي دولة الوصول

االئرة من قبل

وأطقم الطائرة

يوالصحية  هت

 درجة حرارة

حد المسافرين

 درجة حرارة

د المسافرين أث

( وھي خصية

ال دورة الى بة

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

طائراتال ألطقم

حماية الشخص

خارج األردن

ال غرفة في ث

تالط ب دم االخ

ائرات م قم الط

ة ح جيل درج

ي) ھال اح عل

حية في تلك الدو

الحرك اثناء مة

يض أو تبدو ع

ثانية وتعقيمھ 

ي االردن وفي

صعود الى الطائ

فة المسافرين و

هتحالم مراقبة

تسجيلتالية (

) على أحسھال

تسجيلتالية (

) على أحدھال

الشخ الحماية ل

القريب المقاعد 

كورون فيروس تفشي

                     

أل الصحية ات

ئرة وسائل الح

ئرة المحلية خ

ليمات التالية:

المكوث الطائرة

ائرة عقم الط

  االزدحام.

حية اقملص لط

ة ( ج التالي تس

يء ، او اس ق

لسلطات الصح

العام النقل سائل

ي شخص مريض

)20(دة مم ول

ت الصحية في

 ر المستطاع.

فرين قبل الص

رة اليدوي لكافة

ن أفراد الطاقم

 ي ومستمر.

 االعراض التا

او اس ءقي ،

األعراض التا 

او اسھ ءقي،

وسائل لمصاب

الى المصاب ب

تف لمنع االحترازية ت

0                    

تزام بالتعليما

الطائ اطقمافة 

الطائ اطقميت 

 يتم اتباع التعل

ا طاقم على ب

اق ى ط ب عل

ع تجنب أماكن

ة ة ال راقب الحال

را ضن االع

داع نفس ، ص

طائرة بإبالغ ال

وس استخدام دم

الختالط مع أي

دين بشكل دائم

ليمات السلطات

قدرمس الوجه 

يم طبي للمساف

 ماسح الحرار

ى كل فرد من

ة بشكل يومي

ل ظھور أحد

فس ، صداع

 طائرة.

ل ظھور أحد

فس ، صداع ،

ال الراكب تدي

الراكب مقعد ل

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

: دليل االلت الً

ارتداء كا .1

يمنع مبيت .2

المبيت

يجب  )أ 

يج  )ب 

مع

مر  )ج 

ن م

ن ال

الط

عد  )د 

تجنب اال .3

غسل اليد .4

اتباع تعلي .5

تجنب لم .6

عمل تقيي .7

استخدام .8

يجب على .9

الصحية

في حال .10

في النف

الى الط

في حال .11

في النفس

يرت  )أ 

نقل  )ب 

اص

أوال
  



 يف

 ، رة

ئرة 

يس 

زي 

يس 

وماً 
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ل ع م ي م مض

د ، ادر بل المغ

ثناء سير الطائ

لنفايات في كي

ة ، ووضع الز

 الكيس في كي

يو 14ي لمدة 

وحدة ط              

5   صفحة: 

ر وي للتعام آخ

 .لطائرة

داء ائرة ن  الط

 .)الطائرة ب

االحترازية أث

ص من ھذه ال

ج من الطائرة

م ويوضع ھذا

الحجر المنزلي

يف  و مض ج

ا متن على جود

ة ات ن(  التالي

لركاب الجمالي

ة االجراءات 

 عودة.

راعات التخلص

 ضا.

ط وقبل الخروج

 مغلق االحكام

ر الصحي أو 

 ن.

اب ين ص وتعي

الموج العام ار

ا ول بالمعلوم

اال العدد ، صابة

كافة الطائرة 

ثناء رحلة الع

اعات مع مر

لق االحكام أيض

ه عند الھبوط

حلة في كيس

ردنية بالحجر

ركات الطيران

        

 2020 آيار: 

ب المص الراك

االقرا نموذج م

ي د ف الوص بل

المص الحاالت

ردن يتخذ قائد

قاعد متباعدة أ

سا )5(ة كل

كيس آخر مغل

مستعمل يرتديه

خدمة أثناء الرح

رة الصحة األر

عة من قبل شر

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

ل ع ليتعام  م

واستخدام صابة

ة رج ف المراقب

 عدد وصول،

عودة الى االر

جلوسھم في مق

قفازات الطبية

ذا الكيس في ك

ي آخر غير م

. 

خصية المستخد

جراءات وزار

ت المتبعجراءا

كورون فيروس تفشي

                     

وي  د ج واح

 .ب

المص بالحالة رة

إبالغ ئرة ر ب ب

للو المقدر وقت

 الوصول والع

الطائرة وج قم

ت الطبية والق

كام ويوضع ھذ

ائرة حمل زي

مغلق االحكام 

الحماية الشخ 

 االحكام .

طائرة الى اج

رة حسب االج

تف لمنع االحترازية ت

0                    

ين يف ي مض

المصاب راكب

الطائر قائد الغ

د وم ائ قائ الط

الو ، الوصول 

القالع من بلد

 حلة العودة.

طاقلتباعد بين 

تغيير الكمامات

ت مغلق االحك

على طاقم الطا

خدم في كيس م

ص من  وسائل

ت آخر مغلق ا

الط طاقم كافة 

 وصول.

يم كامل الطائر

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

تعي  )ج 

الر

ابال  )د 

و  )ه  يق

بلد

عند اال .12

في رح

يجب ال .13

يجب تغ .14

مھمالت

يجب ع .15

المستخد

التخلص .16

مھمالت

يخضع .17

عند الو

يتم تعقي .18

  

اص

  

  

  

  

  



 ض

او  

 حال

 كافة

ي  ف

ء ) 

 ية.

 عدم
 زات

 الت

 قات

والً) 

 أو 
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االعراض من ي

قيءصداع ، 

ح وفي رضية

ك اتخاذ يجب

عھا ك  فبوض

وغطاء الحذاء

ردنية واالجنبي

 .الطبية ات

وع االغالق م
القفاز ارتداء 

مھمال كيس ي

الموافق أخذ ب

(أو المادة  ي

حجز المنزلي

وحدة ط              

6   صفحة: 

أي ظھور أو د

في النفس ، ص

األر مطارات

ي للطائرة امة

ائرة وذل  الط

زات الطبية و

مطارات األر

والكماما زات

محكم مغلف 
قبل اليدين يم

 .ئرة
في الكيس ھذا 

يجب الحالة ذه

في عليھا وص

ى االردن بالح

مستجد بأي رة

ستمر، ضيق ف

الم حرم الى 

العا الحالة ن

ى رى ال ة أخ

 .م

كمامات والقفاز

لعاملين في الم

القفاز وھي ية

في الوثائق 
وتعقي التوثيق 

الطائ من روج
ووضع غالق

ھذ وفي ذلك 

المنصو الزمة

عند العودة الى

 .الطيران 

  طنية 

الطائر قائد غ

ف، عطاس مس

النزول وعدم

من للتأكد جنبية

 .ول

رة عود م لص

االحكام مغلق ر

ة التالية ( الكم

راد الطاقم وال

الشخصي حماية

 .االردنية

ھذه توضع 
بعد الطبية ت

الخر وقبل ودة
االغ محكم ت

الطيران وف

الال والتدابير 

ة االردنية ع

شركة في عة

        

 2020 آيار: 

الشحن الوط ت

ً  م وابالغ يوميا

سعال جاف ،

و الطائرة متن

االجن مطارات

النزو قبل حذاء

ية ل ال خص قب

آخر مھمالت س

ماية الشخصية

بين أفر )متر

الحم وسائل ية

ا المطارات ي

االرضيين ن
القفازات تبدال

العو عند دائه
مھمالت كيس
 .الطائرة من
ظرو تطلب ذا

االحتياطات ة

وزارة الصحة

 يوماً. 1

المتبع جراءات

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

طائرات ألطقم

الطاقم أفراد ن

37.6لى من

م على البقاء

الم حرم الى

الح وغطاء طبية

ة الشخ الحماي

كيس في وضع

ء وسائل الحم

 عات.

2(ال تقل عن

واألجنبي ردنية

في االرضيين

الموظفين قبل
است يتم أن لى

الرتد جديد ي
في لشخصية

م الخروج بل
اذ اال االردن

كافة اتخاذ مع

ى اجراء ات و

4زارة ولمدة

االج حسب دة

كورون فيروس تفشي

                     

أل الصحية ات

من فرد لكل ة

جة حرارة اعل

الطائرات قم

بالنزول ئرة

 : التالية

الط والكمامات

ائل ذه الوس ھ

ويغلق االحكام

الطاقم ارتداء

ساع )5( كل

 مسافة آمنه ال

األر مطارات

 العاملين من 

من الرسمية
عل الطائرة ق

ز احضار رة
ا الحماية سائل
وقب العودة عند

خارج طائرة

م االقالع قبل

الى اتلطائر

عتمد لدى الوز

العود عند ئرة

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعليما لتزام

الصحية لحالة

تسجيل درج(

.( 

أطق جميع لى

الطائ طاقم حد

ا االحتياطية ر

و القفازات تداء

ن ھ تخلص م

س مھمالت مغ

لى كل أفراد 

اعاة تغييرھا

ختالط وترك

الم في لعاملين

االدنى بالحد 

ا الوثائق تالم
وثائق باقي مع

 .الجديدة 
الطائر طاقم فة
وس كافة من 
ع االغالق كم
الط طاقم مبيت

ق الھيئة من ية

2.( 

ال أطقم كافة 

 الصحي المع

الطائ كامل يم

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

 ً االلت دليل:  نيا

ال مراقبة .1

( التالية

)اسھال

عل يجب .2

أح قيام

التدابير

ارت  )أ 

ال   )ب 

كيس

عل يجب .3

مع مرا

االخ عدم .4

ال ارتداء .5

 االلتزام .6

استال عند .7
م خلطه
الطبية

كافة على .8
التخلص .9

محك آخر
مب يمنع .10

الرسمي

2( البند

يخضع .11

الحجر

تعقي يتم .12

اص

ثان
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حالة الصحية

طلب مع وي

ليمات وزارة

ل نزول أحد

فازات الطبية

دنية مع التقيد

 لطبية.

بالحجر ردنية

 الردنية.

وحدة ط              

7   صفحة: 

 الناقلة بأن الح

الجو النقل ئرة

 االلتزام بتعل

دنية وفي حال

لكمامات والقف

طارات األرد

 والكمامات ال

 

االر الصحة ة

المطارات اال

 قبل الشركة

دائ الى رساله

 األردنية مع

مطارات األرد

عليه ارتداء ال

لعاملة في المط

ھي القفازات

 رة.

نادق األردن.

وزارة راءات

. 

ة المتبعة في ا

يح خطي من

ار يتم ،رضية

م المطارات

ھبوط في الم

طائرة يجب ع

مع الجھات الع

 الشخصية وھ

ع طاقم الطائر

 أو في أحد فن

إلجر الطاقم ع

يوماً.14 لمدة

لتعقيم القياسية

        

 2020 آيار: 

  ت األجنبية

اقم مع تصري

مر أعراض ة

زول الى حرم

لطبية عند الھ

حالة العامة للط

ئرة للتعامل م

سائل الحماية

ضية للتعامل مع

رات األردنية

اخضاع يجب

ل األردنية صحة

ى اجراءات ال

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الطائرات ألطقم

من أفراد الطا

أية يوجد وال

ئرة عدم النز

 والقفازات ال

د من الح للتأك

راد طاقم الطائ

 متر).

ت االردنية وس

الطقم االرضي

رة في المطار

،الردن  في ا

الص لوزارة ع

ن المستلمة الى

كورون فيروس تفشي

                     

ألالصحية ات

ية لكل فرد م

جيدة ةالطائر

اد طاقم الطا

رتداء االقنعة

حيط الطائرة

  الحذاء.

واحد عن أفر

م 2 تقل عن (

المطارات  في

ل واحد من اال

و أطقم الطائر

طاقم الطائرة

التابع لصحي

بضائع الشحن

تف لمنع االحترازية ت

0                    

تزام بالتعليما

 الحالة الصحي

 لكامل طاقم 

 .يح

على كافة أفر

ة األردنية بار

لطائرة في مح

افة الى غطاء

مسبق لممثل و

مسافة آمنة ال

كافة العاملين

 المسبق لممثل

بيت الطائرة أو

ل كان مبيت ط

ال الحجر أو ي

خضاع كافة بض

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

 ً : دليل االلت لثا

مراقبة  - 1

العامل

التصري

يجب ع  - 2

الصحة

طاقم ال

باإلضا

تعيين م  - 3

بترك م

ارتداء ك  - 4

التعيين  - 5

يمنع مبي  - 6

في حال  - 7

المنزلي

يجب اخ  - 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اص

ثال
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ة الصحية حال

ب وي مع طل

ليمات وزارة

د زول أح ل ن

ة ازات الطبي

د ع التقي ة م ني

 لطبية.

زارة الصحة

وحدة ط              

8   صفحة: 

ة أن لناقل الح ب

رة النقل الجو

زام بتعل  االلت

ة وفي حال ني

كمامات والقف

طارات األردن

 والكمامات ال

. 

راءات وز إلج

 يوماً.

   

ل ال الشركة ب

رساله الى دائر

ة مع  األردني

طارات األردن

عليه ارتداء الك

عاملة في المط

ھي القفازات

 رة .

نادق األردن 

اقم إلضاع  الط

ي14دنية لمدة

قب من خطي

ضية ، يتم ار

م المطارات

وط في المط ب

جب عطائرة ي

ع الجھات الع

 الشخصية وھ

ع طاقم الطائر

 أو في أحد فن

 ، يجب اخض

 الصحة األرد

        

 2020 آيار: 

 الصيانة ت

تصريح مع م

 أعراض مرض

ى حر زول ال

د الھب ة عن طبي

حالة العامة للط

رة للتعامل مع

مايةسائل الح

ضية للتعامل مع

رات األردنية

ي االردن ة ف

لتابع لوزارة

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

طائرات ألطقم

الطاقم أفراد ن

 وال يوجد أية

ز ئرة عدم الن

والقفازات الط

للتأكد من الح

اد طاقم الطائر

 متر).

ت االردنية وس

الطقم االرضي

رة في المطار

ائرة اقم الط ط

جر الصحي ال

كورون فيروس تفشي

                     

الصحية مات

من فرد لكل ة

لطائرة جيدة

اد طاقم الطائ

رتداء االقنعة و

حيط الطائرة ل

  الحذاء.

واحد عن أفرا

م 2 تقل عن (

 في المطارات

ل واحد من اال

و أطقم الطائر

ت ط ان مبي  ك

منزلي أو الحج

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعليم لتزام

الصحية لحالة

لكامل طاقم ال 

 يح.

را ة أف على كاف

ة األردنية بار

لطائرة في مح

افة الى غطاء

مسبق لممثل و

مسافة آمنة ال

كافة العاملين

 المسبق لممثل

بيت الطائرة أ

بب ل ألي س

ية بالحجر الم

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

االل دليل:  بعاً 

ال مراقبة .1

ةالعام

التصري

يجب ع  .2

الصحة

طاقم ال

باإلضا

تعيين م  .3

بترك م

ارتداء ك  .4

التعيين  .5

يمنع مبي  .6

ال  .7 ي ح ف

االردني

       

اص

راب
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زة ة جھ االمني

ل ة ك د بداي عن

تبدال  ذه اس ھ

 .املين

مھمالت يس

ة  أرجاء كاف

ذا صوص ھ

كل ش م بش دائ

خطورة من 

.فرد لكل ية

سعال جاف،

ستمر، ضيق

الغ غرف واب

وحدة ط              

9   صفحة: 

ام واالج االقس

ة ع ت األردني

مراعات مع

العا لكافة صية

يس ي في لك ك

في الحرارة 

بخص االردن ي

زة يش جھ التفت

ل ل عم والتقلي

الصحي بالحالة

س ،37.6 من 

ف، عطاس مس

الغ أحد في ه

 .مطار

ل  دراء قب ا م

ول المطارات

م الحذاء طاء

الشخص حماية

ذا ووضع ال ھ

ة درجات قب

ة ية ي المتبع ف

اعد وأج لمص

الع عبء من

ب باالھتمام ية

 حرارة اعلى

سعال جاف ،3

ه يجب ، عزل

الم في العامل

   األردنية

ة ت من األرني

د دخو ملين عن

ة ت وغط الطبي

الح ووسائل ية

 .صية

و االغالق حكم

ة ة ومراق دائم

ي راءات القياس

ة كالم المعدني

م للتخفيف ار

التوعوي شرات

سجيل درجة

.( 

37.6على من 

افرين و  المس

ا الطبي لطاقم

        

 2020 آيار: 

المطارات في

المطارات ي

ام ة الع ي لكاف

والكمامات ت

.وآخر وظف

الشخصي ظافة

الشخص حماية

مح مھمالت س

ة وجود ى تھوي

ب ر حس االج

ة طح ص االس

ي لين المطا ف

النش وتوزيع

تس( مثل راض

او اسھال ءي

جة حرارة اع

املين د أو الع

ال الى إلضافة

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

في للعاملينية

املين ة ي الع ف

دوي حراري الي

ازات وھي القف

 . دقيقة

مو كل بين) ر

النظ على حثيثة

الح وسائل خلع

كيس في صية

على لحرص

ي ار ف المط

ار وخاص لمط

ة ة املي كاف الع

االرشادات ل

أعر عليه من

قي ، صداع ،

تسجيل درج( ة

أح على) ھال

باإل) 111( قم

كورون فيروس تفشي

                     

الصحي عليمات

لكاف الصحية

. 

الماسح الح ام

و الشخصية ة

 عات .

) 30(يم كل

متر 2( عن قل

الح والمراقبة

خ عند لعينين

الشخص لحماية

. 

وا المطار في

الصحي رف

ة ام كاف ال أقس

صحة ودعم ي

خالل من وذلك

أو المصابين 

يق في النفس

التالية عراض

او اسھ ءقي،

الرق على دنية

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعل االلتزام 

ة ة راقب ا الحال

المطارات في

باستخداحرار 

 

ة وسائل الحماي

سا )5( كل ل

يدين مع التعقي

تق ال آمنة سافة

و الحسي وعي

وال الوجه مس

ال وسائل من 

.االغالق حكم

ف التھوية نظام

 .ر

ام ة الصر نظ

 

ى  يم عل ك تعق

 .ي

النفسي لوعي

و بالمرض بة

بأحد الختالط

س مستمر، ضي

االع أحد ھور

فس ، صداع 

االرد الصحة 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

 ً دليل:   امسا

مر يجب .1

ف العاملة

الح قياس .2

شفت.

و ارتداء .3

الوسائل

اليد غسل .4

مس ترك .5

الو زيادة .6

لم تجنب .7

التخلص .8

مح آخر

نظ مراقبة .9

المطار

ة .10 مراقب

.النظام

ل .11 العم

ودوري

ال زيادة .12

االصاب

اال عدم .13

عطاس

ظھ عند .14

في النف

وزارة

اص

خا
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التخلص يتم ن

وذلك الغالق

وحدة ط              

0   صفحة: 

أن على) حذاء

اال محكم آخر

 لية:

. 

الح وغطاء ة

آ مھمالت س

جراءات التالي

 الطائرة طاقم

الطبية قفازات

كيس في لكيس

 .المتبعة ية

        

 2020 آيار: 

 يتم اتخاذ االج

 . الطائرة

وط الموظف ن

والق الكمامات

ال ھذا ووضع

القياسي راءات

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

لشحن الجوي

طاقم مع امل

بين)  متر 2(

ا(  وھي صية

و االغالق كم

االجر حسب ة

كورون فيروس تفشي

                     

طائرات ال طقم

للتعا فقط واحد

( عن تقل ال ة

الشخص لحماية

محك مھمالت

 .المطار اء

المستلمة اتحن

تف لمنع االحترازية ت

0                    

اطقلتعامل مع 

و موظف يين

آمنة مسافة ك

ال وسائل تداء

م كيس في ھا

أرجا دخول ل

الشح كافة قيم

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

الت عند  .15

تعي  )أ 

ترك  )ب 

ارت  )ج 

منھ

قبل

تعق  )د 

اص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   طب الطيران
 

21 /40  

الصحة زارة

لطة لمريض

تسجيل(رات

 ).اسھال

د)  تشغيل عن

ة و للركاب ي

ة وغطاء طبي

ى ة ة عل كاف

ة ا مل ا بم فيھ

ة كات المقدم

ام دمات الطع

 

وحدة ط              

   صفحة: 

 .ري

 .صابة

ي  ووز األردن

 صحية مخال

م د الطائر أطق

او  ءقياع ، 

ذاء طاء ) الح

ات كافي وبكمي

ازات الط والقف

ية المتبع قياس

كام الطائرة يم

ل من الشرك قب

ة وفير خد كاف

ودور يومي ل

االص مخاطر 

دني ران الم

ة ھي أي حال

ة ى الي أحد عل

 النفس ، صدا

ة ت وغط الطبي

و الطائرة تن

و كالكمامات 

. 

راءات الق الج

ي صوص تعق

م والشراب م

تم أن على و ي ت

بشكل طائرات

من للتقليل ت

يم ة الطي تنظ

ا وھ تبه بھ مش

التا العراض

ر، ضيق في

ازات ت والقف

ة ى عدي ت عل م

ة الشخصية ي

قياسية تعقيم

ع يم م اال تعم

ك ئرة بخص وذل

ام دمات الطع

ع الھيئة الى

        

 2020 آيار: 

  الطيران ت

الط ألطقم حية

الطائرات أطقم

ة عن صدر ھيئ

ة الصحية الم

اال أحد ظھور

عطاس مستمر

ا(  ھي الكمام

 . حن

المع ألمراض

الحماي وسائل

مواد الى ضافة

ة صحة العام

ائ مصنعة للط

 .ئة

ديم خص خد تق

االجراءات ه

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

لشركات عامةل

الصح الحالة بة

وأ العاملين فة

ا تجد يص وم

ة يئة عن الحال

أو جد،المست

سعال جاف، ع

وھ الشخصية

شح أو ركاب

لأل الحتياطات

و على الحقيبة

باإلض الطبي

داث ع الص أح

الم الشركة من

الھيئ الى ءات

يخ فيما متبعة

ھذ ارسال مع

 ). واياب

كورون فيروس تفشي

                     

الصحة ا مات

مراقبة لطيران

لكاف والنفسي 

ا ل و م مس ھ

طيران في الھي

كورونا وس

س ،37.6 من

الحماية سائل

مع كانت واء

اال حقيبة وجود

ا  ھذه تحتوي

والمريول س

ل ئ ع للتعام م

 .ة

م الالزمة ات

االجراء ھذه ل

م قياسية ءات

م المطارات ة

و ذھاب(  حلة

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بتعليم اللتزام

الط شركات فة

الحسي لوعي

ة ة ل الحثيث لك

 .ية

طب الط وحدة

فيرو بـ بإصابة

حرارة اعلى

وس استخدام ة

سو طيران حلة

و من التأكد ة

ت حيث لطائرة

الرأس وغطاء 

ة وارئ خط ط

الشركة في ن

الموافقا أخذ ة

وارسال لقيادة

اجرا وجود ة

كافة في خدمة

الرح على ب

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

 ً ا دليل:  ادسا

كاف على  .1

ال زيادة  .2

ة  .3 المتابع

األردني

و ابالغ  .4

ب كدمؤ

درجة ح

ضرور  .5

رح أي

ضرور  .6

ال أطقم

الحذاء

ود  .7 خ وج

المعنيين

ضرور  .8

ال قمرة

ضرور  .9

الخ لھذه

والشرا

اص

سا
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 من 

 

 

وحدة ط              

2   صفحة: 

االردنيين  لمواطنين

  .الء

ة إلجالء ا

رحالت اإلجال

        

 2020 آيار: 

صحة العامة

  .ة

  .تشغيل

عند تشغيل ر

  عار اخر.

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

عليمات الص

: بـ لتزام

المشغلة يران

الت عند الردنية

قم الطائرات ع

ين صدور اشع

كورون فيروس تفشي

                     

بتع اللتزام

لالل الرشادية

الطي لشركات

اال للمطارات

الخاصة ألطق

المفعول لحين ة

تف لمنع االحترازية ت

0                    

دليل االبع: 

اال االجراءات 

ل الصحية مات

ل الصحية مات

 الصحية مات

  

نافذةتعليمات 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

لفصل الراب
  لخارج

الدليل تضمن

تعليمال )1

التعليم )2

التعليم )3

: النفاذ حيز

ھذه الت - 

اص

ال
ال
  

 يت

 حي
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ة  ة االوروبي

ت ضرورية 

سبة لھم عند 

ة  ات كافي كمي

ة  زات الطبي

ات   ( الكمام

ة  كات المقدم

غيلھا لتكون 

افة ال  خر مس

. 

ديم  اونتر تق ك

 ،37.6ى من 

وحدة ط              

3   صفحة: 

 عنيين.

 ب.

  بھا.

ارا رحالت لق

ي حاالت اال ف

فر البيئة المناس

ائرة وبك  الط

كمامات والقفاز

ران ة طي حل

ل الشرك ن قب

ل تشغ رحلة قب

 : ي

كل مسافر وآخ

مشغلي الخدمة.

لم ى ك أن يس ال

ى ة حرارة اعل

على كافة المع

عي بين الركا

االت المشتبه

ر حلة خاصة ل

اقم الطائرة ا

 الطائرة وتوف

 م.

تن ى م ة عل ي

لشخصية (الك

 سية).

غيل رح د تش عن

 والشراب من

راب على الر

االرضي ركة

ين ك  التباعد ب

م المسافرين و

ى  أالصول عل

تسجيل درجة(

.  

 

سية المتبعة ع

باعد االجتماع

ھما لعزل الحا

ئرة اثناء الرح

عدم مبيت ط

 لمبيت طاقم

د افراد الطاقم

مراض المعدي

ائل الحماية ال

واد تعقيم أساس

ائرة ع م الط ق

ام دمات الطع

 الطعام والشر

الشر طاقم قبل

لك من خالل

لطبية لكل من

ه حسب اال قيع

  ي.

عراض التالية (

).او اسھال يء

        

 2020 آيار: 

المشغلة ران

جراءات القياس

مراعاة التبوغ

ين الستخدامھ

على متن الطائ

ودة وع ب والع

ت الضرورية

حدرئ اخر ال

ة لألم  العالمي

قيبة على وسا

الى موضافة

ل أطق ن قب  م

خص تقديم خد

توفير خدمات

ق من التالية ت

مة للمسافر وذ

والقفازات الت

وتوق) 2او () 1

لحراري اليدوي

 عليه أحد االع

قيس، صداع،

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الطير شركات

االج وتعميممة

خر مقعد فارغ

لطائرة فارغين

صحة عامة عل

 .ا الجنوبية

ذھاب ساس ال

 من الموافقات

 او حدث طار

 االحتياجات

توي ھذه الحق

ل الطبي باإلض

ة الشخصية

متبعة فيما يخ

ن يتم ت على أ

االجراءات خاذ

عند تقديم الخدم

 لبس الكمامات

1( في الملحق

الماسح الح خدام

كل من يبدو 

 ضيق في النفس

كورون فيروس تفشي

                     

لش الصحية ت

ة طوارئ عام

كل راكب واخ

صفين على ال

او ممرض ص

مالية وأمريكا

طيران على اس

 يران .

لمشغلة التأكد

ارئ للطائرة

ة / ة الوقاي قيب

ائرة حيث تحت

حذاء ،المريول

ائل الحماي س

ءات قياسية م

فة المطارات

 ب واالياب.

اتخ يتم طائرة

ضبط العدوى ع

) مع ضرورة

وارد ف رار ال ق

 كة.

باستخ الجرارة

ود الى الطائرة

طاس مستمر،

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعليمات تزام

ة وجود خطة

ن يكون بين ك

ن يكون اخر ص

وجود طبيب ا

أمريكا الشم ي

مجة رحلة الط

 ظروف الطي

على الشركة الم

ث خلل فنى طا

من وجود حقي

ب وأطقم الطا

اء الرأس والح

تخدام وس رة اس

زات الطبية).

ة وجود اجرا

لخدمة في كاف

لرحلة الذھاب

الط الى صعود

ق اجراءات ض

متر) 2ل عن (

نموذج االق عبئة

خدمة في الشر

م قياس درجة

منع من الصعو

عال جاف، عط

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

االلت دليل: والً

ضرورة .1

يجب ان .2

يجب ان .3

يفضل و .4

قارتيو

يتم برم  .5

بسبب

يجب عل .6

حدوث

د م .7 التأك

للركاب

، غطا

ضرور .8

والقفاز

ضرورة .9

لھذه ال

كافية ل

الص قبل .10

تطبيق  )أ 

تقل

تع  )ب 

الخ

يتم  )ج 

يم  )د 

سع

اص

أو
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وي   التي تحت

 ة.

ن  ى م رة اعل

ن ل ع   ال تق

غلي  افر ومش

رة اعلى من 

افرين تم مس  ي

ة  مامات الطبي

ضيف الجوي 

دة الستخدامه 

   .عيينه

وحدة ط              

4   صفحة: 

جات العالمية )

د تعقيم أساسية

رار ة ح  درج

افة ر مس آخ

ا ن المس ل م ك

ل درجة حرار

ى الم أحد عل

ازات والكما لقف

ع المض ل م عام

اه واحد ورة مي

 صاب.

  ن الطائرة .

جوي الذي تم تع

قاية / االحتياجا

ول الطبي، موا

 عقم اليدين.

 : ائرة

ة ( جيلتالي تس

 ). اسھال

 ليدوي.

افر وآ ل مس ك

ة لك زات الطبي

تسجيل( لتالية

) او اسھال ء

ي الطائرة (الق

جوي آخر للتع

ين دو تم تعي  ي

ل الراكب المص

جود على متن

والمضيف الج

  التالية :

رة (حقيبة الوق

المريو لحذاء،

دام معمع استخ

الطا الى صعود

راض الت  االع

او قيءصداع، 

سح الحرارة ال

ين ك د ب لتباع

ات  ازمام والقف

ا االعراض د

يءصداع ،  ق

ي شار العدوى ف

ب ومضيف ج

اه،  ى أنمي عل

ستخدام من قبل

رار العام الموج

كب المصاب و

ل بالمعلومات

        

 2020 آيار: 

على متن الطائر

طاء الرأس وا

نية باستمرار م

الص عند ائرة

د  ه أح دو علي

 في النفس، ص

تخدام جھاز ماس

رغ إن أمكن.

الل ال ن خ  م

بس الكم ورة ل

أحد ظھور ال

نفس، ص في ال

ع انتش صية لمن

راكب المصاب

بجانب دورة م

مياه بعد كل اس

دام نموذج االقر

ت لكل من الراك

طار الوصول

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

ة الشخصية ع

ات الطبية، غط

ثان )20( لمدة

الطا طاقم قبل

د ن يب ل م ة ك

مستمر، ضيق

ب الطائرة باستخ

 واخر مقعد فار

ك دوى وذل ع

رو ع ض ار م ظ

  ثانية. )2

حا وفي فرين

ستمر، ضيق ف

الحماية الشخص

ع الر ل م لتعام

د ب ى أقرب مقع

 تعقيم دورة الم

واستخد ،صابة

ساعات )5(كل

لمراقبة في مط

كورون فيروس تفشي

                     

 وسائل الحماية

 الطبية والقفاز

ماء والصابون

ق من التالية ت

ائرة ى الط د ال

اف، عطاس م

رارة على باب

بين كل مسافر

بط الع ات ض

ة االنتظ ي قاع

20(يدين لمدة

المساف لكافة ة

ف، عطاس مس

 : لتالية

صاب وسائل ا

 .ي )

د لل جوي واح

 ب.

ب الىب المصا

يتوفر ذلك يتم

رة بالحالة المص

مامات الطبية ك

بإبالغ برج ال

تف لمنع االحترازية ت

0                    

تأكد من توفير

لى الكمامات 

سل اليدين بالم

االجراءات خاذ

عود ن الص ع م

سعال جا ،.37

الحراس درجة 

جب أن يكون بي

راءا ق اج طبي

ر ) 2 ي مت ف

 خدمة.

ستخدام معقم الي

العامة الحالة ة

سعال جاف ،

ال االجراءات

ي الراكب المص

لمريول الطبي

ين مضيف ج عي

راكب المصاب

ل مقعد الراكب

خاص وان لم ي

الغ قائد الطائر

جب تغيير الكما

قائد الطائرة ب

 . الطائرة 

 .د المغادرة 

 .د الوصول

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

الت  )ه 

عل

غس  )و 

اتخ يتم .11

ع  )أ  يمن

.6

قيا  )ب 

يج  )ج 

تط  )د 

 )2

الخ

اس  )ه 

مراقبة .12

37.6،

ا اتخاذ

يرتدي  )أ 

وا

تع  )ب 

للر

قلن  )ج 

الخ

ابال  )د 

يج  )ه 

يقوم ق  .13

نداء  )أ 

بلد  )ب 

بلد  )ج 

اص
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د  ة عن الردني

ة /  ى الھيئ ال

وحدة ط              

5   صفحة: 

رة الصحة اال

ذلك ا شعاراً ب

تعليمات وزار

كة وارسال اش

 اجراءات وت

ة في الشرك ع

        

 2020 آيار: 

 ان امكن.

ى والركاب ال

بعلقياسية المت

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

ر نوع الخطر 

ة و س الحماي

الجراءات ال

كورون فيروس تفشي

                     

 .وصول

مصابة مع ذكر

 اب الطائرة.
 

لطائرة وحرس

ة حسب ا امل

 ن.

تف لمنع االحترازية ت

0                    

وقت المقدر للو

دد الحاالت الم

عدد الكلي لركا

ع كافة طاقم ال

 ول.

قيم الطائرة كا

طب الطيران

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

الو  )د 

عد  )ه 

الع  )و 

يخضع .14

الوصو

يتم تعق .15

طوحدة 

 

 

اص
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ام  د القي ة عن

ة ( تسجيل لي

 ). اسھال

از  خالل جھ

 رورة.

ة فقط  الخفيف

افرين  ف للمس

 قل.

 صوى.

رضية وفي 

اذ  تم اتخ ة ي

وحدة ط              

6   صفحة: 

 اإلجالء ت

اقم ائرة ط الط

العراض التال

او قيءداع ، 

 الطاقم من خ

عي عند الضر

ل والسناكات ا

اف اد والجف ھ

صفين على االق

ضرورة القصو

الطواقم االر  ب

ة ران المدني ي

 لمغادرة.

رحالت تشغيل

المة وصحة ط

ظھور أحد اال

 النفس ، صد

راد ة أف ة لكاف

باعد االجتماع

 د الطاقم.

 على السوائل

ع االجھ ك لمن

 

ين بمسافة ص

الضبھم أال في 

دم االختالط

و انين الطيت ق

لحرارة عند ال

. 

ت عند طائرات

ال ن س د م أك

لطيران عند ظ

مر، ضيق في

رجة الحرارة

 ة االيجاز .

يق سياسة التب

 قبل كافة افرا

رحلة واالبقاء

 للطائرة وذل

ت الطويلة.

 م.

 عن المسافري

رين أو حقائبھ

ان وع سبب ك

ات ف ومتطلب

 غادرة.

  وباستمرار.

وقياس درجة ا

).متر 2 عن (

        

 2020 آيار: 

الط ألطقم صة

للتأ )2او ( )1

يقوم برحلة ال

عطاس مستم

كد من قياس د

ئرة وفي غرفة

الجازة وتطبي

ة الرحلة من

فرين أثناء الر

 عند الصعود

خاصة للرحال

ن أفراد الطاقم

ص مفصوالً

الط مع المسافر

رة إن أمكن.

طائرة ألي س

 ر).

روف ة ظ نتيج

 من مطار المغ

 ر.

ثانية و )20(ة

ائد الطائرة ، و

ك مسافة ال تقل

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الخاص الوقائية

ق 1( ي الملح

م الطائرة أن ي

سعال جاف، 

أكدالطيران الت

عود الى الطائ

 الناس اثناء اال

رةطبية طيلة فت

طائرة للمسافر

ك للمسافرين

ى واالطفال خ

 والشراب بين

ات بمكان خاص

ت عدم االختال

ام طاقم الطائر

دم مغادرة الط

متر 2قل عن (

ول ن د الوص

و فندق بالقرب

 عام.

لطبية باستمرار

والصابون لمدة

 دائم من قبل قا

لضرورة ترك

كورون فيروس تفشي

                     

مات الصحية

ي وارد ف رار ال

 

من أفراد طاقم

س ،37.6 من

مليات شركة ا

وي قبل الصع

لطائرة بعامة

والقفازات الط

لطعام على الط

 المياه والسناك

ىالمرضسن و

جبات الطعام

فين والمضيفا

ن والمضيفات

ة الستخدااص

قم الطائرة عد

ك مسافة ال تقل

د ي بل ت ف مبي

 

ار إن أمكن أو

سائط النقل الع

ت والقفازات ال

ليدين بالماء و

لصحية بشكل

بالعامة وعند ال

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعليم لتزام

ر وذج االق نم

ت الطيران .

ح ألي فرد من

 حرارة اعلى

على دائرة عم

 الحرارة اليدو

ختالط طاقم الط

م الكمامات و

ديم خدمات ال

ن يتم توزيع

راعاة كبار الس

شاركة في وج

مقاعد المضيف

على المضيفين

 دورة مياه خا

على كافة طاق

لضرورة ترك

رورة للم لض

اءات التالية :

يار فندق المطا

عدم استخدام وس

رتداء الكمامات

عقيم أو غسل ا

مراقبة الحالة ال

الط بتعدم االخ

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

االل دليل:  نيا

ة  .1 ن تعبئ

برحالت

ال يسمح  .2

درجة

يجب ع  .3

ماسح

عدم اخ  .4

استخدام  .5

عدم تقد  .6

على ان

مع مر

عدم المش .7

تحديد م  .8

يجب ع  .9

تحديد .10

يجب ع .11

حال ال

د ال .12 عن

االجرا

اختي   )أ 

ع   )ب 

ار   )ج 

تع   )د 

م   )ه 

ع   )و 

اص

ثان
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دق لعمل   الفن

سعال  ،.37

ان  ي مك ب ف

أفراد الطه  ب

قائد الطائرة 

دولي  دني ال

ارئ  ي ط فن

وحدة ط              

7   صفحة: 

تدعاء طبيب

ى من  6 اعل

عزل المصاب

الوعدم اختء 

ضرورة ابالغ ق

ران الم  الطي

ل ف اقم او خل ط

ات واس  العملي

رجة حرارة

تم ع  الرحلة ي

رأس  ذاحوالل

لرحلة مع ض

مدنية ومنظمة

راد الط  او اف

   الفندق.

ب اخبار دائرة

تسجيل درقم (

) أثناء اسھال

ي وغطاء ال

ه طيلة فترة ال

ن الطيران المد

افرين د المس

        

 2020 آيار: 

و داخل حدود 

ي الفندق يجب

حد أفراد الطاق

او ءقياع، د

ول الطب لمري

الة الصحية له

رة عن قوانين

د لصحي الح

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

رفة إن أمكن أو

) في37.6 من (

 مناسب.

لتالية على أح

ي النفس، صد

داء ال بية وارت

ع مراقبة الحا

دولية الصادر

د ا بب التھدي س

كورون فيروس تفشي

                     

لطعام في الغر

ل حرارة أكثر

تخاذ القرار الم

د االعراض ال

مر، ضيق في

لكمامات الطب

المسافرين مع

التشريعات الد

رحالت بس ال

تف لمنع االحترازية ت

0                    

ناول وجبات ال

ي حال تسجيل

تقييم الطبي وات

ل ظھور أحد

 عطاس مستم

 ويتم تغيير ال

 اآلخرين أو 

 

ق التعليمات وا

ل ا )او لتحوي

 رة.

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

تن   )ز 

في   )ح 

الت

في حا .14

جاف،

خاص

الطاقم

بذلك.

تطبيق .15

االيك(

للطائر

اص
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 1/1/1105 

ع الركاب أو 

ي  يم الطب تقي

ف، عطاس 

من خصصة 

 التعامل مع 

ع انتشار  لمن

وحدة ط              

8   صفحة: 

م اب رق ب كت

د التعامل مع

ي الت ة ف الردني

عا ،3 ل جافس

المخالعزل ة 

ي ة ف االردني

 ضرورة.

ة لبي ر الالزم

ة بموجب لھيئ

عندل العاملين 

رة الصحة اال

ن ى م 37.6عل

ة رة في منطق

زارة الصحة ا

طبي عند الض

داب اطات والت

 تشغيل

لصادر عن ال

طبية ) من قبل

وزار ة ل لتابع

 

رارة اعل ة ح ج

صطفاف الطائر

اجراءات وز

ف واالخالء الط

ة االحتيا ذ كاف

        

 2020 آيار: 

ردنية عند الت

ت االردنية ال

الكمامات الط

 ن.

عات المطار.

ة ال رق الطبي

.رات االردنية

تسجيل درج(

) يتم اصسھال

ة لتعليمات وا

رات االسعاف

كن مع اتخاذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

للمطارات االر

 ي المطار.

ن في المطارات

ة (القفازات و

حالت الطيران

تبه به في قاع

تخدام الف  الس

اعات المطار

ا باإلصابة (

او اس قيء، ع

  الطبية.

ة رات االردني

وخروج سيار

ة ان امك  رحل

كورون فيروس تفشي

                     

لمات الصحية

ئ الخاصة في

يمات للعاملين

2. 

اية الشخصية

ناء تشغيل رح

للمسافر المشت

ي ي ف م الطب

 عند اللزوم.

قاحرارية في

تبه بھ ة مش ال

النفس، صداع

وابالغ الفرق

ي المطار ن ف

 عامة.

 نقاط دخول و

مطار بعد كل

 مستجد.

تف لمنع االحترازية ت

0                    

لتزام بالتعليم

 خطة الطوار

م بدليل التعلي

 24/3/2020

 وسائل الحما

لطائرات وأثن

 غرفة عزل ل

يم ة للتقي  غرف

ض المسافرين ع

الح  الماسحات

ود حا ال وج

ر، ضيق في ا

و ارة المطار

العاملينع كافة 

ئ الصحة الع

دارة المطار

قيم قاعات الم

س كورونا الم

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

لثا : دليل االل
  

تفعيل .1

االلتزا .2

تاريخ

ارتداء .3

أطقم ال

تعيين .4

ين .5 تعي

لبعض

تفعيل .6

ي ح .7 ف

مستمر

قبل ادا

يخضع .8

طوارئ

تحدد ا .9

يتم تعق .10

فيروس

اص

ثال
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 إلجالء 

 

وحدة ط              

9   صفحة: 

م الطائراتت الوطنية

  .الخرى

  

عامة ألطقم

رعايا الدول اال

        

 2020 آيار: 

 الصحة الع

  

رطنية إلجالء

  عار اخر.

  

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

بتعليمات

: بـ لتزام

طائرات الوط

ين صدور اشع

كورون فيروس تفشي

                     

يل االلتزام

لالل الرشادية

عامة ألطقم الط

ة المفعول لحين

تف لمنع االحترازية ت

0                    

دليل : مس
 ل االخرى

اال االجراءات 

ت الصحة الع

نافذةتعليمات 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

الخالفصل
رعايا الدول

الدليل تضمن

تعليمات )1

: النفاذ حيز

ھذه الت - 

اص

ال
ر

 يت

 

 حي
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ذاء اء  ، الح

  ً ا ين فارغ  ب

دو ن ه تب  علي

اس  ف، عط

 وفي المبيت

 

 

 من عرض ي

طاس مستمر، 

 الطائرة قائد 

ي ط  حال وف

ه  اه وعلب  مي

وحدة ط              

0   صفحة: 

  الخرى

ة غط ، الطبي

د يكون ن مقع

من أو صابتھم

اف ،3 عال ج س

 دون واياب 

.القصوى ورة

 .االزدحام ب

أي وجود حال

ال جاف، عط

ويقوم بذلك رة

وه اه عب فقط مي

ناك خفيف س

 .المطار ي

اال الدول عايا

ازات ت ا والقف

ى طائرة أن عل

تبهل  بإص المش

ن ى م 37.6ل

ذھاب رحالت

للضرو اال روج

تجنب مع خاص

ات ح وفي الوق

سعا ،37.6ن 

الطائر قائد خبار

 .عكس

 

. 

اء ديم تف ع بتق

وي ى حت س عل

 .الحاجة 

في العاملة طبية

رع إلجالء نية

الكمامات(  ة

م ن الط وأطق

خدامھما لعزل

رارة اعل ة ح

ر تشغيل على

الخر وعدم ان

االشخ بين )متر

اال كل في ئرة

ى من رارة اعل

واخب الغرفة في

 .االردن في

وبالع المطار ى

.المرض ض

اليدين معقم ل

واالكت ساعات

ام ة طع تح مغلف

وحسب واحدة

 .صول

الط االطقم بل

 .ائرة

        

 2020 آيار: 

الوطن طائرات

ة شخصية كامل

افرين بين المس

ارغين الستخ

ة جيل درج تس

 سھال).

ع والعمل ردن

االمكا قدر ندق

م 2( عن تقل ال

ل د قب ائ قائ الط

جيل درجة حر

في نفسه عزل ه

الصحية طات

الى الفندق من

أعراض عليه دو

بمحلول عقيمھا

س ثالث عن

ط بعلبة كتفاء

و طعام علبة

الوص دولة وفي

قب من الطائرة

الطا وأطقم ن

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الط ألطقم امة

ة ل الش الحماي

). كامالً  طبي

ب الطائرة في

ا ى الطائرة ف

ي تجد (ت وھ

او اس ءقيع،

االر خارج ية

 : التالية

الفن غرفة في ث

ال مسافة ابقاء

ق من طائرات

تسج(د الطاقم

عليه) و اسھال

والسلط الدولة ك

الحركة أثناء ة

تبد أو مريض

وتع ثانية )20

تقل التي الت

االك يتم ساعات

من ألكثر فر

و االردن في ة

ا الى الصعود

المسافرين كافة

كورون فيروس تفشي

                     

العا الصحة ت

وسائل طائرة

الطب الفرھول

االجتماعي عد

 .امكن ن

ى ر صفين عل

ا المس كورون

النفس، صداع

المحلي لطائرة

 التعليمات اع

المكوث طائرة

مع الفندق الء

م صحية الط ألطق

را ى احد اف عل

او قيءصداع،

تلك في صحية

العامة النقل لئ

م شخص أي 

0( ولمدة دائم

للرحال الطعام

س ثالث عن د

المساف تياجات

الصحية طات

ا قبل مسافرين

لك اليدوي ارة

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بتعليمات لتزام

الط اطقم كافة 

اال ، الوقاية ت

التباعد مراعاة

ان وآخر سافر

ان يكون اخر

روس ض ك في

ر، ضيق في ا

ال طواقم مبيت

اتبا يتم لمبيت

الط طاقم على ب

بنزال االختالط 

ة قبة الص الحال

ع التالية عراض

ق في النفس، ص

الص السلطات غ

وسائ استخدام 

مع االختالط 

د بشكل اليدين

ا خدمات قديم

تزيد التي الت

احت يراعى ن

السلط تعليمات

للمس طبي تقييم

الحرا ماسح م

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

االل دليل:  وال

ارتداء .1

نظارات

م يجب .2

مس كل

يجب  .3

راض أع

مستمر

م يمنع .4

ال حال

يجب  )أ 

عدم  )ب 

مراق  )ج 

االعر

ضيق

بإبال

عدم  )د 

تجنب .5

ا غسل .6

تق يمنع .7

الرحال

أن على

ت اتباع .8

ت عمل .9

استخدام .10

 

اص

او
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 الطائرة   ئد

اس مستمر، 

ك  الراكب ذل

اس مستمر، 

 : تالية

 ).ول الطبي

 مضيف مع

 

لمغادرة، بلد 

اء   سير  أثن

 كيس في ت

ذا   الكيس ھ

زم إذا حي  ل

وحدة ط              

   صفحة: 

قائ وابالغ درة

ا  جاف، عط

ع طائرة ذ يمن

 جاف، عطا

الت التعليمات ع

طبية ، المريو

 .امكن ن

م للتعامل خر

.الطائرة متن

لطائرة، بلد ال

 ). الطائرة 

ة ت االحترازي

النفايات ھذه من

ويوضع الق

الص الحجر 

المغاد يوم ص

سعال ،37.6

ى صعود الط ال

سعال ،37.6

اتباع يتم رحلة

الكمامات الطو

إن الحركة من

آخ جوي ضيف

م على موجود

ة ( نداء اللتالي

لركاب جمالي

االجراءات ة

 .لعودة

م التخلص عاة

ً  م  .أيضا

م س االغال محك

ا صلة ا بم فيھ

 .ن

ً وباألخص يوميا

ى من  6ة اعل

ل فرين الص قب

ى من  6ة اعل

الر أثناء فرين

و القفازات(  

م للحد المياه 

ين ب مض وتعي

الم العام قرار

ال بالمعلومات

االج العدد ،بة

كاف الطائرة 

ا رحلة أثناء ة

مراع مع عات

بإحكام مغلق

كيس في حلة

ة الص ذات دني

الطيران شركة

        

 2020 آيار: 

يو الصحية لته

 درجة حرارة

المساف أحد ى

 درجة حرارة

المسافر أحد ى

وھي شخصية

دورات حدى

المصاب كب

االق نموذج دام

ب الوصول بلد

حاالت المصاب

د يتخذ دن قائ

متباعدة مقاعد

ساع )5( كل

آخر كيس في

الرح أثناء دمة

األرد الصحة

ش قبل من بعة

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

حال مراقبة قم

تسجيل( تالية

على) و اسھال

تسجيل( تالية

على) و اسھال

الش الحماية ل

اح الى مقعد ب

الراك مع عامل

واستخد صابة

ب في المراقبة

صول، عدد الح

االر الى عودة

م في جلوسھم

الطبية فازات

ف الكيس ھذا ع

المستخد خصية

 .غالق

وزارة راءات

المتب جراءات

كورون فيروس تفشي

                     

الطاق أفراد من

 .مستمر كل

الت األغراض 

او ءقيصداع،

 .طائرة

الت األعراض 

او ءقيصداع،

وسائل لمصاب

أقرب الى صاب

ليتع واحد وي

. 

المص بالحالة ة

 برج بإبالغ 

 المقدر للوص

والع الوصول

 .لعودة

وج الطائرة قم

والقف الطبية ت

ويوضع غالق

الشخ الحماية 

اال محكم آخر

إلجر لطائرة

 .ل

االج حسب ئرة

تف لمنع االحترازية ت

0                    

م فرد كل على

بشك الصحية 

أحد ظھور ل

 في النفس، ص

الط الى صعود

أحد ظھور ل

 في النفس، ص

الم الراكب دي

المص الراكب 

جو مضيف ن

المصاب كب

الطائر قائد غ

الطائرة قائد م

صول، الوقت

ا بلد من قالع

ال رحلة في رة

أطق بين تباعد

الكمامات غيير

االغ محكم ت

وسائل من ص

آ مھمالت س

ة  م كاف ال أطق

الوصول عند 

الطائر كامل يم

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

ع يجب .11

بحالته

حال في .12

ضيق

الص من

حال في .13

ضيق

يرتد  )أ 

نقل  )ب 

تعيين  )ج 

الراك

ابالغ  )د 

يقوم  )ه 

الوص

االق عند .14

الطائر

الت يجب .15

تغ يجب .16

مھمالت

التخلص .17

كيس في

يخضع .18

األمر

تعقي يتم .19
 

اص
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ب 

ي دلت ريب ف

    

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدة ط              

2   صفحة: 

راكز تدريب

يل رحالت ال

 .زات

 .كز التدريب

يميات ومر

غي د تش ان عن

 وحدة االجاز

ديميات ومراك

لألكادي عامة

را دربي الطي

ت في الھيئة /

في االكاد ات

        

 2020 آيار: 

لصحة العا

د ران وم الطي

ناتعقد االمتحا

وادامة الطائر

  عار اخر.

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

بتعليمات ا

: بـ لتزام

ةخاصة  لطلب

والمتقدمين لع

ملين بصيانة و

ين صدور اشع

كورون فيروس تفشي

                     

ب ل االلتزام
  متحانات

لالل الرشادية

  .لعامة

ة الخا ة الوقائي

  .ز التدريب

و للطلبةلعامة

للعامل الوقائية

ة المفعول لحين

تف لمنع االحترازية ت

0                    

دليلادس: 
قاعات االمت

اال االجراءات 

ات الصحة الع

ات الصحية م

يميات ومراكز

ات الصحة الع

مات الصحية 

نافذةتعليمات 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

لفصل السا
وقا لطيران

الدليل تضمن

تعليما  )1

التعليم )2

االكادي

تعليما  )3

التعليم )4

: النفاذ حيز

ھذه الت - 

اص

ال
ال
  

 يت

 

 حي
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 عاملين .

ة  ي األكاديمي

ات في  النفاي

ى  دخول ال ال

ة  راض التالي

ياع،  او  ءق

دريس  ت الت

ران  بي الطي

ة  رة في كاف

ة  طح المعدني

وحدة ط              

3   صفحة: 

 عنيين.

 رة الصحة.

صية لكافة الع

ي املين ف ة الع

ذه ا ص من ھ

 

 صق.

د ا املين عن ع

ر د االع ه اح

نفس، صد  ال

ي قاعات )رت ف

درب ة وم الطلب

رجات الحرار

خاصة االسط

على كافة المع

لمدني ووزار

لحماية الشخص

ة ل كاف  من قب

تخلص اعات ال

حكام أيضا.ال

 

. 

ل وعدم البصق

ة الع ى كاف ة ال

دو علي ن يب م

ي ر، ضيق ف

مت 2 ( ة عن

دير شؤون ا م

ة در ة ومراقب

ات وخ المتحان

سية المتبعة ع

ظيم الطيران ال

صية ووسائل ال

زات الطبية )

اعات مع مر

 آخر مغلق اال

ض المرض.

ل معقم اليدين

ع عند السعال

ران باإلضافة

 .ت الدراسة

ات م  االمتحان

طاس مستمر

افة ل المس ال تق

الغ م اً، واب ي

ة ة دائم د تھوي

ات اال ب وقاع

        

 2020 آيار: 

جراءات القياس

 عن ھيئة تنظ

نظافة الشخص

مامات والقفاز

ا )5(ة كل س

يس في كيس

دو عليه أعراض

عقيمھا بمحلول

ل او ثني الكوع

ر دربي الطي م

قاعاتنات او

ات ب او قاع

عال جاف، عط

خر بحيث ال

 خاصته يومي

ى وجود ص عل

دريب ز الت راك

 ي.

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

االجمة وتقييم

د وما يصدر

حثيثة على الن

خصية ( الكمش

 حانات.

قفازات الطبية

وضع ھذا الكي

مريض أو تبد

ثانية وتعق )20

 ع.

تخدام المناديل

وم  الطلبةافة

عات االمتحان

دريب ز الت راك

سع ،37.6ن

ل بك وا طال

ة الصحية حال

 ستمر.

مل والحرص

ة ومر ألكاديمي

كل دائم ودوري

كورون فيروس تفشي

                     

لصحة العامة

ة طوارئ عام

 ما ھو مستجد

ي والمراقبة الح

خل الحماية الش

قاعات االمتح

ت الطبية والق

ق االحكام ويو

 أي شخص م

0(دة مدائم ول

قدر المستطاع

شخصية واستخ

رة اليدوي لكا

 التدريب وقاع

ة او مر كاديمي

ى من ارة اعل

ين ك اعي ب جتم

ة الح ن مراقب

كل يومي ومس

ان العم في مك

. 

ام األ ة أقس كاف

 التفتيش بشكل

تف لمنع االحترازية ت

0                    

زام بتعليمات ال

رة وجود خطة

ة الحثيثة لكل

لوعي الحسي

ستخدام وسائل

كز التدريب و

تغيير الكمامات

مھمالت مغلق

 االختالط مع

اليدين بشكل د

 لمس الوجه ق

م بالنظافة الش

 ماسح الحرار

يمية ومراكز

ن دخول األك

يل درجة حر

.( 

د االجت ة التباع

 حانات. 

ى كل العاملين

ة الصحية بشك

نظام التھوية ف

. مكان العمل

يم كا ى تعق عل

صاعد وأجھزة

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

والً: دليل االلتز

ضرور .1

المتابعة .2

زيادة ال .3

يجب اس .4

ومراك

يجب ت  .5

كيس م

تجنب  .6

غسل ا  .7

تجنب  .8

االلتزام  .9

استخدام .10

االكادي

ع م  .11 يمن

تسجي(

اسھال

اة  .12 مراع

واالمتح

يجب على .13

بالحالة

مراقبة نظ .14

أرجاء

ل ع  .15 العم

كالمص

اص

 أو
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لتخفيف من 

ة  ت التوعوي

ستمر، ضيق 

الغ وزارة  ب

طة لمريض 

املين   او الع

ياع،  او  ءق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة ط              

4   صفحة: 

ات  لل المتحان

ع النشرات وزي

، عطاس مس

حد الغرف واب

صحية مخالط

د  ةى أح الطلب

نفس، صد  ال

ب وقاعات اال

الرشادات وتو

سعال جاف، 

ه في أح  عزل

 صولھا.

ة ص ھي أي حال

ى ة عل ض التالي

ر، ضيق في

دريب راكز الت

 من خالل اال

،37.6ى من 

، يجب لطلبة

 لبة.

طبية عند وص

ا تبه بھ وھ مش

د االعراض ح

طاس مستمر

        

 2020 آيار: 

ة ومر ألكاديمي

لمرض وذلك

ة حرارة اعلى

ال العاملين أو

الطل شؤونر

حة والفرق الط

ة الصحية الم

ور أح  أو ظھ

عال جاف، عط

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

لعاملين في األ

ة االصابة بال

 رد.

درجةتسجيل (

) على أحدال

ضافة الى مدير

 وزارة الصح

يئة عن الحالة

تجد، ا المس ون

سع ،37.6ن

كورون فيروس تفشي

                     

ي لدى كافة ال

ل من خطور

صحية لكل فر

راض التالية (

او اسھا ءقي 

) باإلض111(

تباع تعليمات

طيران في الھي

روس كورو ي

ى من ارة اعل

تف لمنع االحترازية ت

0                    

لوعي الصحي

 العمل والتقليل

مام بالحالة الص

ور أحد االعر

فس، صداع،

ة على الرقم 

لمخالطين وات

طب الط وحدة

ـ في  بإصابة ب

يل درجة حر

(. 

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

زيادة الو  .16

عبء

باالھتم

عند ظھو .17

في النف

الصحة

تحديد ال  .18

وابالغ   .19

د مؤك

سجيت(

اسھال

اص
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حالت 

د  ران عن طي

ى من  رة اعل

سح الحرارة 

يم  وات تعق عب

د  ائرة عن لط

 التعامل مع 

نعة للطائرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة ط              

5   صفحة: 

عند تشغيل رح

دربي الط ة وم

 درجة حرار

از ماس الل جھ

اء بع  واالكتف

ي ال واد ف  الم

 الصحة في

شركة المصن

بي الطيران ع

ةوصحة الطلب

تسجيلتالية (

 ). اسھال

طاقم من خال

 د الطاقم .

 في الطائرة

ذه  رك ھ م ت

راءات وزارة

ات من الش وافق

  . مةلمستخد

طيران ومدرب

 من سالمة و

االعراض الت

او ءقيصداع، 

كافة أفراد الط

قبل كافة افراد

حول المسال

د ن ع د م تأك

عليمات واجر

ار المو االعتب

ال مواد التعقيم

        

 2020 آيار: 

الط لطلبةصة

للتأكد  )2و (

د ظھور أحد 

في النفس، ص

جة الحرارة لك

 االيجاز.

قة الرحلة من

 بخاخات الكح

ة ع التمعقم م

دريب لتع ز الت

ين ا  االخذ بع

 فيما يخص م

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الوقائية الخاص
  ب

او )1( لملحق

 الطيران عند

ستمر، ضيق ف

من قياس درج

ة وفي غرفة ا

بية طيلة فترة

ل الشتعال مث

ل الم و المنادي

ز ميات ومراك

ع ة م ل رحل

ت في الھيئة

كورون فيروس تفشي

                     

مات الصحية
مراكز التدريب

ر الوارد في ال

 يران.

ن يقوم برحلة

، عطاس مس

مليات التأكد م

د الى الطائرة

القفازات الطب

ة لال يم قابل عق

او يجيناالھل

االكاديمين في

 عامة.

د كل ل و بع قب

الحية الطائرا

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعليملتزام 
الكاديميات وم

موذج االقرار

برحالت الطي

ح ألي فرد أن

سعال جاف ،

على دائرة العم

ي قبل الصعود

م الكمامات و

ستخدام مواد تع

ل ة مث ن العادي

 تھا. 

 كافة العاملين

ئ الصحة الع

عقيم الطائرة ق

ة مقاييس صال

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

نيا : دليل االل
يب في االتدر

نم تعبئة .1

القيام ب

ال يسمح .2

37.6،

يجب ع .3

اليدوي

استخدام .4

عدم اس .5

دين الي

مغادرت

يخضع .6

طوارئ

يجب تع .7

ودائرة

اص

ثان
تال
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 ازات 

 المتحان.

رجة حرارة 

از  خالل جھ

ن في وحدة 

. 

ة ة  لطلب بكاف

ي  ومھن ردن

د عن  ال يزي

ستمر، ضيق 

الغ وزارة  ب

طة لمريض 

املين   او الع

ياع،  او  ءق

وحدة ط              

6   صفحة: 

 / وحدة االجا

المتقدمين لال 

تسجيل درة (

 ).سھال

المتحان من خ

املين قبين والع

 نھاية الدوام.

ات  الد امتحان

 

  الردنية.

  الوسط .

االر الملكي جو

تحان بحيث ال

ف، عطاس مس

حد الغرف واب

صحية مخالط

ذ د التالمي أح

نفس، صد  ال

ت في الھيئة

الطلبةصحة 

عراض التالية

او اس قيءع، 

والمتقدمين لال

ة راق طلب والم

لصباح وعند

د افة ى تحدي ال

:التالي النحو

ران الملكية اال

يران الشرق اال

الج سالح من 

ي قاعة االمت

 .متحان

سعال جاف ،

ه في أح  عزل

 الھيئة.

ة  صھي أي حال

ى أ ة عل التالي

ي ر، ضيق ف

عقد االمتحانات

 من سالمة وص

ظھور أحد االع

النفس، صداع

و الطلبة لكافة 

. 

الطن قبل كافة 

ة يوميا عند ا

باإلضاخص 

ا وعلى ومين

طير ألكاديمية

طي ألكاديميةع

دمين وع للمتق

ي تيعابية ف الس

االم قاعة الى

37.6لى من 

، يجب لطلبة

 الطيران في 

مشتبه بھا وھ

د االعراض 

طاس مستمر

        

 2020 آيار: 

والمتقدمين  لع

للتأكد ) 2و (

حانات عند ظ

ر، ضيق في ا

رجة الحرارة

ت االمتحانات

ة االمتحان من

مرافق الصحية

رخ ر وتجديد ال

يو من بدال عيا

من كل اسبوع

من كل اسبوع

اسبو كل من 1

ة ا وص الطاق

 دة.

الحضور عند

لجة حرارة اع

ال العاملين أو

طب وحدة ر

لة الصحية الم

د ور أح و ظھ

عال جاف، عط

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

و للطلبةعامة

او )1( لملحق

 قاعات االمتح

عطاس مستمر

 من قياس در

ول الى قاعات

بية طيلة فترة

متحانات والم

مالت اصدار

اسبوع ايام الثة

م 1300 - 09

090 - 1300

090 - 1300

التعليم بخصو

 القاعة الواحد

ع االجازات ة

تسجيل درج (

) على أحدال

ضافة الى مدير

ھيئة عن الحال

تجد ، أوا المس

سع ،37.6ن

كورون فيروس تفشي

                     

ت الصحة الع

ر الوارد في ال

بالدخول الى 

سعال جاف، ع

جازات التأكد

وي قبل الدخو

القفازات الطب

ب وقاعة االم

الستكمال معام

ثال مدار على

00من الساعة

00من الساعة

0 الساعة من 

 

ارة التربية وا

في طالب )1

لوحد الدارية

عراض التالية

او اسھا ءقي 

) باإلض111(

طيران في الھ

ا روس كورون

ى من ارة اعل

تف لمنع االحترازية ت

0                    

لتزام بتعليمات

موذج االقرار

طالبح ألي 

س ،37.6من 

على وحدة االج

اليدو  الحرارة

م الكمامات و

 زات.

تطھير المكاتب

ندوب واحد ال

 ھا.

 االمتحانات 

يوم االثنين م د

يوم الثالثاء م د

االربعاء يوم د

.االخرى ران

تعليمات وزا 

12(اكثر من  

اال بالتعليمات م

ھور أحد االع

فس، صداع،

ة على الرقم 

طب الط وحدة

رب هتإصاب  في

يل درجة حر

.(  

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

: دليل االل لثا

نم تعبئة .1

ال يسمح .2

اعلى م

يجب ع .3

ماسح

استخدام .4

االجاز

تعقيم وت .5

تعين من .6

انواعھ

عقد يتم .7

يحدد  )أ 

يحدد  )ب 

يحدد  )ج 

الطير

مراعاة .8

واجدت

االلتزام .9

عند ظھ .10

في النف

الصحة

وابالغ   .11

د مؤك

تسجي(

اسھال

اص

ثال
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مراكز 

ذا  "ة ن ھ م

ا  اة تأثيرھ ع

ا امكن مع  م

 

وحدة ط              

7   صفحة: 

كاديميات ومر

العام الصحة

ع مراع انعة م

 مجسات.

عد الجسدي م

 والنظارات.

 

.  

 .قبل تداولھا

في االك طائرات

  .ى

ات ام ا بتعليم

ا ركة الص لش

لموالعدادات وا

مراعاة التباع

 وقناع الوجه

مستودعات.

ص واحد فقط

تعقيمھا جيداً ق

الطا وادامة ة

ادنى كحد عيا

زاالول " االلت

ن ال ا م صى بھ

اللكترونية و

الالزمة مع م

غطاء الحذاء

المبل حفظھا ب

مل على شخص

جه  لذلك يتم ت

        

 2020 آيار: 

بصيانة عاملين

اسبوع مره ت

ي ا ف د االھ البن

واد موص  بم

ية واالجھزة ا

الصيانةجراء

والكمامات وغ

يتم تعقيمھا قب

ة يقتصر العم

في حال الحاج

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

للع الوقائية ة

والمستودعات ر

صوص عليھ

ا يانه عليھ ص

الت الكھربائي

من الفنيين إلج

  كالقفازات و

األكاديميةج

بالطائرة صورة

الشخاص وفي

كورون فيروس تفشي

                     

يمات الصحية

والھناجر غل

ات المنص تعليم

راء اي ص  اج

زة والتوصيال

طلوب فقط م

اية الشخصية

المھا من خارج

المحصناطق

لمعدات بين ا

تف لمنع االحترازية ت

0                    

بالتعلي اللتزام

المشا تعقيم و

ق التع ام بتطبي

 .ل

ل ائرة قب الط

لصدأ واالجھز

ص العدد المط

 معدات الوقا

لتي يتم استال

لة العمل بالمن

داول العدة وال

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار:

اال دليل:   ابعا
  تدريب     

  

تنظيف .1

زا  .2 االلت

الفصل

يم   .3 تعق

على ال

تخصيص  .4

ارتداء

ا المواد .5

في حال  .6

عدم تد  .7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اص

را
الت
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8   صفحة: 

  
  ق

        

 2020 آيار: 

  
  
  
  
  

مـــالحـــق

COVID 19    نا

تاريخ النفاذ         

الم

كورون فيروس تفشي

                     

تف لمنع االحترازية ت

0                    

االجراءات دليل      

00/ تعديل:01صدار: اص
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  40/ 39   صفحة:  2020 آيارتاريخ النفاذ:                                                      00/ تعديل:01اصدار:

  )1( رقم ملحق

  
  االقرار

 

                 : االسم
  (من اربع مقاطع )

    الجنسية  

    تاريخ الميالد    الرقم الوطني

     التاريخ    الجنس
  

ة  الرجاء االجابة على االسئلة التالية بتحديد (نعم أو ال)  بوضع عالمة   في المكان المخصص وفي حال االجاب
  بنعم توضيح ذلك في خانة المالحظات.

  مالحظات  ال  نعم  السؤال الرقم

ھل تعاني من أحد االعراض التالية (تسجيل درجة   .1
، سعال جاف، عطاس 37.6حرارة اعلى من 

 مستمر، ضيق في النفس، صداع، قيء او اسھال)؟

      

-COVIDمؤكد اصابته بـ  شخصھل تم مخالطة   .2
 ؟ 19

   .الرجاء تحديد التاريخ ،في حال االجابة بنعم 

      

 COVID-19ديه اعراض شخص لھل تم مخالطة   .3
 يوم ؟ 28خالل آخر 

      

 يوماً ؟ 28ھل قمت بالسفر خالل آخر   .4
  الرجاء تحديد اسماء الدول.، في حال االجابة بنعم

      

  

  
د ب أقر وأعترفانا الموقع ادناه  ا أتعھ ة، كم ائلة القانوني أن المعلومات أعاله صحيحة وبخالف ذلك أتحمل كامل المس

  واجراءات وزارة الصحة. بااللتزام بتعليمات
  

          
  

  التوقيع..................................................................
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Declaration  

 

Full Name  Nationality   

National ID No.  Date of Birth  

Sex.  Date.  
 

 

Please answer the following questions by selecting(yes or no) by placing a "" mark in the designated area. 

NO. Question Yes No Comments 

1. Do you have one of the following symptoms 
(fever of more than 37.6, shortness of breath, persistent dry 
cough, general illness , vomiting or diarrhea ) ? 

   

2. Have you been in contact with a confirmed case of  
COVID-19? if yes, please mention the date. 

   

3. Have you been in close contact with someone who had 
symptoms suggestive  of COVID-19 in the past 28 days?  

   

4. Have you traveled in the past 28 days?   
If yes, please specify the country/s . 

   

 

I the undersigned do herby acknowledge, that the above information is correct and otherwise I bear full legal 

liability, and I pledge to abide by the instructions and procedures of the Jordanian Ministry of Health. 

 

 

 

Signature…………………………………………                                                                                    

                


