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وحدة طب الطيران

دليل االجراءات االحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا COVID 19

المقدمة
ف ور تفش ي ف ايروس كورون ا المس تجد وتحول ه ال ى وب اء ع المي وفق ا لمنظم ة الص حة الدولي ة ،قام ت ھيئ ة تنظ يم
الطيران المدني وبالتنسيق مع الجھات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العالق ة باتخ اذ اج راءات اض افية م ن ش أنھا
الحد من خطر تفشي ھ ذا الف ايروس م ن خ الل انش طة الطي ران الم دني مكمل ة ومتوافق ة م ع التعليم ات واالرش ادات
الدولية والوطنية ذات العالقة.
واعدت الھيئة ھذا الدليل الشامل ليصبح مرجع لكافة المتدربين والعاملين والمشغلين والمستثمرين في قطاع الطيران
المدني ألدلة االلتزام بالتعليمات واالرشادات الوطني ة والدولي ة الوقائي ة والت ي تتمث ل وال تنحص ر ب ـ  :وض ع خط ط
ط وارئ ،ورص د الوض ع الص حي بش كل مس تمر للمس افرين والطلب ة والمت دربين واطق م الط ائرات والع املين ف ي
الجھات المختلفة بالمطارات االردني ة ،االلت زام بارت داء وس ائل الحماي ة الشخص ية المناس بة ،وتقي يم ح االت االش تباه
وكيفي ة التعام ل معھ ا ،اتخ اذ اج راءات التعق يم القياس ية للط ائرات والمط ارات وبض ائع الش حن ومراك ز الت دريب
وقاعات االمتحانات ،اتخاذ االجراءات القياسية لتقديم خدمات الطعام والشراب ،وضع الي ة للتعام ل م ع اف راد الط اقم
والمسافرين والمتدربين والعاملين ف ي ح ال ظھ ور اع راض االص ابة عل يھم ،نق ل رف اة الم وتى المص ابين بف ايروس
كورونا وفقا لتعليمات واجراءات وزارة الصحة االردنية.
ان ھ ذا ال دليل خاض ع للتع ديل والتط وير المس تمر لمواكب ة المس تجدات والمتطلب ات الوطني ة والدولي ة ذات العالق ة،
وعليه توصي ھيئة تنظيم الطيران المدني بالمتابعة الحثيثة لكل ما ھ و مس تجد بھ ذا المج ال عل ى العم وم وم ا يص در
عن ھيئة تنظيم الطيران المدني األردني و وزارة الصحة األردنية لھذه الغاية على الخصوص.

دليل االلتزام بتعليمات الصحة العامة للقادمين من ال خارج
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

للقادمين من الخاارج
ن
صحة العاممة
تعليمات الص
االول  :دليل االلتزام بتع
اللفصل ل
يتتضمن الدليل االجراءات االالرشادية لالللتزام بـ :
 (1التعليممات الصحية للشركات الطييران.
طائرات.
صة بأطقم الط
 (2التعليممات الصحية الوقائية الخاص
الردنية عند التتشغيل.
 (3التعليممات الصحية لللمطارات اال
حيز النفاذ :
ح
عن د اع ادة ف تح االج واء االردني ة الجزئ ي او الكل ي،
 ھ ذه التعليم ات س تدخل حي ز النف اذ عوسيتم االعالن عن ذلك في حينهه.
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

شركات الطيرران
ت الصحية لش
أووالً :دليل االلتتزام بالتعليمات
الجراءات القيياسية المتبعة على كافة الممعنيين.
طة طوارئ عاامة وتعميم اال
 .1ضروررة وجود خط
ب.
عي بين الركاب
 .2يجب اان يكون بين كل راكب واخر مقعد فارغ على ان يتمم مراعاة التبااعد االجتماع
حاالت المشتبهه بھا .
غين الستخداممھما لعزل الح
 .3يجب اان يكون اخر صفين على الطائرة فارغ
حقيبة الوقاية /االحتياجات العالمية لألممراض المعددية على متن الطائرة وبككميات كافية
 .4التأكد من وجود ح
للركاب وأطقم الطاائرة حيث تحتتوي ھذه الحققيبة على وساائل الحماية اللشخصية )الككمامات والقفاازات الطبية
ب
سية(.
ضافة الى موواد تعقيم أساس
ل الطبي باإلض
حذاء ،المريول
 ،غطااء الرأس والح
عند تشغيل ررحلة طيران ) الكمامات
طقم الطائرة ع
 .5ضروررة استخدام ووسائل الحمايية الشخصية من قبل أطق
والقفاززات الطبية(.
خدمات الطعامم والشراب ممن قبل الشرككات المقدمة
قياسية متبعة فيما ييخص تقديم خ
ة
 .6ضروررة وجود اجرراءات
شغيلھا لتكون
شراب على اللرحلة قبل تش
خدمات الطعام والش
ت
لھذه اللخدمة في كاففة المطارات على أن يتم تتوفير
ب واالياب.
كافية للرحلة الذھاب
ي:
ت التالية من ققبل طاقم الشرركة االرضي
خاذ االجراءات
طائرة يتم اتخ
صعود الى الط
 .7قبل الص
الع دوى عن د تق دديم الخدم ة للممس افر وذل ك م ن خ الل التبااع د ب ين ك ل ممس افر وآخ ر
أ( تطبيق اجرااءات ضبط ع
مس افة ال تقق ل ع ن )  2ممت ر ( م ع ض ررورة ل بس الككمام ات والقف اازات الطبي ة للك ل م ن المس اافر ومش غلي
الخدمة.
حصول المسافرر على فحص مخبري يثبت خلوه من فيرووس كورونا مععتمد م ن الس فافارة االردني ة
ب( التأكد من ح
 72ساعة من تارريخ السفر.
في بلد المغاادرة على ان ييكون خالل 7
لم ال ى ك اونتر
س ب االص ول عل ى أن يس م
ح ق ) (1او ) (2وتوقيع ه حس
ج( تعبئ ة نم وذج االق رار ال ووارد ف ي الملح
تقديم الخدمةة في الشركة.
سح الحراري الليدوي.
د( يتم قياس دررجة الحرارة بباستخدام الماس
ح د االع راض التالي ة )تس جيل
طائرة لكل من يب دو علي ه أح
صعود الى الط
ه( يمنع من الص
ل درج ة ح راررة اعل ى م ن
ل(.
طاس مستمر  ،ضيق في النففس  ،صداع  ،قيء او اسھال
 ، 37.6سععال جاف  ،عط
حتياجات العالميية لألمراض
صية على متن اللطائرة )حقيبةة الوقاية  /االح
حماية الشخص
و( التأكد من تووفير وسائل الح
غط اء ال رأس ووالح ذاء ،المريي ول الطب ي،
ي تحتوي عل ى الكمام ات الطبي ة والقف اززات الطبي ة ،غ
المعدية( التي
مواد تعقيم أأساسية.
ن بالماء والصاابون لمدة ) (220ثانية باستمررار مع استخداام معقم اليدين.
ز( غسل اليدين
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

صعود الى الطاائرة :
ت التالية من ققبل طاقم الطاائرة عند الص
خاذ االجراءات
 .8يتم اتخ
جيل درج ة ح راررة اعل ى م ن
ح د االع راض التالي ة )تس ل
ط ائرة ك ل م ن يب دو علي ه أح
صعود ال ى الط
أ( يمنع من الص
ل( .
طاس مستمر  ،ضيق في النففس  ،صداع  ،قيء او اسھال
 ، 37.6سععال جاف  ،عط
ى باب الطائرة باستخدام جھازز ماسح الحراارة اليدوي .
درجة الحرارة على
ة
ب( قياس
سافر واخر مقععد فارغ إن أممكن.
ج( يجب أن يكوون بين كل مس
عد بين كل مساافر وآخ ر مس اافة ال تق ل ع ن )  2مت ر(
ن خالل التباع
د( تطبيق اجرااءات ضبط الععدوى وذلك من
ل من المسافر وومشغلي الخدممة.
النتظار مع ضررورة لبس الكممامات والقفازات الطبية لكل
في قاعة اال
عقم اليدين لمدة ) ( 20ثانية.
ه( استخدام معق

ل درجة حراررة اعلى من
 .9مراقبةة الحالة العامةة لكافة المساففرين وفي حاال ظھور أحدد االعراض االتالية )تسجيل
يء او اسھال( على أحد الممسافرين يتم
ضيق في النفس  ،صداع  ،قي
ف  ،عطاس ممستمر  ،ق
 ، 37.6سعال جاف
اتخاذ ااالجراءات اللتالية :
ت والكمام ات
أ( يرتدي الراككب المصاب ووسائل الحمايةة الشخص ية لممن ع انتش ار العع دوى ف ي الط اائرة )القف ازات
الطبية والمرريول الطبي (
ض يف الج وي
المصاب ومض يف ج وي آخ ر للتععام ل م ع المض
ب
ف
ب( تعيين
مضيف جوي واحدد للتعامل مع اللراكب
صاب.
للراكب المص
ب الى أقرب مققعد بجانب دوررة مياه على أن
ج( نقل مقعد الرراكب المصاب
ن يتم تعيين دوورة مياه واحدة الس تخدامه
ك يتم تعقيم دوررة المياه بعد ككل استخدام من
وان لم يتوفر ذلك
الخاص ن
ن قبل الراكب االمصاب.
ستخدام نموذج ااالقرار العام الموجود على ممتن الطائرة .
د( ابالغ قائد اللطائرة بالحالةة المصابة واس
الذي تم تعيينه
صاب والمضييف الجوي ي
طبية كل خمس ساعات لكل ممن الراكب المص
ه( يجب تغيير الكمامات الطب

طار الوصول بالمعلومات االتالية :
 .10يقوم قاائد الطائرة بإإبالغ برج الممراقبة في مط
الطائرة .
ة
أ( نداء
ب( بلد المغادرةة .
الوصول.
ل
ج( بلد
د( الوقت المقددر للوصول.
خطر ان امكن.
مع ذكر نوع الخ
ت المصابة ع
ه( عدد الحاالت
و( العدد الكلي لركاب الطائررة.
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ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

الردنية عند
ى اجراءات وتعليمات وزارة الصحة اال
 .11يخضعع كافة طاقم الطائرة وحررس الحماية ووالركاب الى
الوصوول.
الجراءات القيياسية المتبعةة في الشركة ووارسال اشعااراً بذلك الى الھيئة/وحدة
كاملة حسب اال
 .122يتم تعققيم الطائرة كا
طب اللطيران.
س كورونا الممستجد عند اللوصول وبالتتعاون مع وززارة الصحة االردنية مع
خبري لفيروس
 .133يتم عممل فحص مخ
مغادرة المطارر اال بعد ظھوور نتيجة الفح
عدم مغ
حص.
صص لھذه الغغاية ويخضعع إلجراءات
 .144في حاال تكون النتتيجة ايجابية يتم عزل الممصاب في اللمكان المخص
ى االراضي اال
وزارةة الصحة ويمننع دخوله الى
الردنية .
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االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

طائرات
صة بأطقم الط
ثاننيا  :دليل االللتزام بالتعليممات الصحية الوقائية الخاص
المة وصحة طاقم الطائرةة عند القيام
ي الملحق ) (1او ) (2لللتأكد من سال
 .1تعبئة نموذج االقرار الوارد في
ت
برحالت الطيران .
قم الطائرة أن يقوم برحلة الطيران عند ظھور أحد االعراض التاالية )تسجيل
 .2ال يسممح ألي فرد ممن أفراد طاقم
درجة حرارة اعلى من  ، 37.6سعال جاف  ،عطاس مستتمر  ،ضيق ففي النفس  ،ص
صداع  ،قيء او اسھال(.
على دائرة عم
 .3يجب ع
عمليات شركة الطيران التأككد من قياس درجة الحراررة لكافة أفرادد الطاقم من خالل جھاز
ماسح الحرارة اليدووي قبل الصععود الى الطائئرة وفي غرفةة االيجاز .
ختالط طاقم اللطائرة بعامة الناس اثناء ااالجازة وتطببيق سياسة التتباعد االجتماع
 .4عدم اخ
عي عند الضررورة.
طبية طيلة فتررة الرحلة من قبل كافة افرراد الطاقم.
 .5استخدام الكمامات ووالقفازات الط
 .6عدم اللمشاركة في ووجبات الطعامم والشراب بيين أفراد الطااقم.
صفين على االققل.
 .7تحديد مقاعد المضييفين والمضيففات بمكان خااص مفصوالً عن المسافررين بمسافة ص
صوى.
ضرورة القص
الط مع المساففرين أو حقائببھم أال في الض
ت عدم االختال
ن والمضيفات
على المضيفين
 .8يجب ع
 .9تحديد دورة مياه خااصة الستخداام طاقم الطائررة إن أمكن.
عدم االختالط
عدم مغادرة االطائرة ألي سبب كان وع
 .10يجب على كافة طااقم الطائرة ع
ط باألطقم االرضية وفي
قل عن ) 2مترر(.
ك مسافة ال تقل
حال اللضرورة ترك
ومتطلبات قوانين الط
ت
ف
 .11عند اللضرورة للممبيت في بلدد الوصول ننتيجة ظروف
طيران المدنيةة يتم اتخاذ
االجرااءات التالية :
أ(

طار المغادرة.
ق المطار إن أأمكن أو فندق ببالقرب من مط
اختيار فندق

النقل العام.
ب( عدم استخددام وسائط ل
ج( ارتداء الكممامات والقفازات الطبية باستتمرار.
د( تعقيم أو غس
سل اليدين بالمماء والصابون لمدة ) (20ثاننية وباستمرارر.
ه(

عند المغادرة.
شكل دائم من ققبل قائد الطائررة  ،وقياس دررجة الحرارة ع
حالة الصحية بش
مراقبة الحا

عند الضرورة تترك مسافة ال تقل عن ) 2م((.
الط بالعامة وع
و( عدم االخال
ز( تناول وجباات الطعام في الغرفة إن أمككن أو داخل ح
حدود الفندق.
ات واس تدعاء ط
سجيل حرارة أكثر من ) (37.6في الفن دق يج ب اخب ار ددائ رة العملي ت
ح( في حال تس
طبي ب الفن دق
لعمل التقييمم الطبي واتخاذذ القرار المناس
سب.
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

طاقم )تسجيل ددرجة حرارةة اعلى من  ،37.66سعال
حد أفراد الط
أحد االعراض التالية على أح
 .12في حاال ظھور د
ق في النفس  ،صداع  ،قي
ستمر  ،ضيق
جاف  ،عطاس مس
يء او اسھال( أثناء الرحللة يتم عزل المصاب في
غطاء الرأس والحذاء وع
مكان خاص ويتم تتغيير الكماماات الطبية واارتداء المريوول الطبي وغ
عدم اختالطه
لة فترة الرحلةة مع ضروررة ابالغ قائد
صحية له طيلة
بأفراد الطاقم اآلخررين أو المساففرين مع مراققبة الحالة الص
الطائررة بذلك.
ومنظمة الطيران الممدني الدولي
ة
ن الطيران الممدنية
ق التعليمات والتشريعات اللدولية الصادررة عن قوانين
 .13تطبيق
طاقم او خلل فني طارئ
الحد المسافرين او افراد الط
)االيكااو( لتحويل االرحالت بسببب التھديد اللصحي د
للطائررة .
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

ثاللثا  :دليل االللتزام بالتعليممات الصحية لللمطارات االرردنية عند التتشغيل
ي المطار.
 .1تفعيل خطة الطوارئ الخاصة في
ب كتابھا رقم 1105/1/1
ن في المطارات االردنية االصادر عن االھيئة بموجب
 .2االلتزام بدليل التعلييمات للعاملين
تاريخ .22020/3/24
ل العاملين عنند التعامل معع الركاب أو
طبية ( من قبل
 .3ارتداء وسائل الحمااية الشخصيةة )القفازات ووالكمامات الط
ن.
حالت الطيران
أطقم اللطائرات وأثنناء تشغيل رح
 .4تعيين غرفة عزل لللمسافر المشتتبه به في قاع
عات المطار.
الردنية في اللتقييم الطبي
للتقييم الطبي في الستخدام الففرق الطبية التابعة لوزاررة الصحة اال
م
 .5تعيين غرفة
عند اللزوم.
لبعض المسافرين ع
ض
حرارية في اللمطارات االرردنية.
 .6تفعيل الماسحات الح
ف  ،عطاس
ى من  ، 37.6سعال جاف
 .7في حاال وجود حاللة مشتبه بھا باإلصابة )تتسجيل درجة حرارة اعلى
خصصة من
طقة العزل المخ
طائرة في منطق
صطفاف الط
مستمرر  ،ضيق في النفس  ،صداع  ،قيء او اسھال( يتم اص
الغ الفرق الطب
ادارة االمطار وابال
طبية.
ة
 .8يخضعع كافة العامليين في المطاررات
االردنية لتعليمات وواجراءات وززارة الصحة االردنية في التعامل مع
ئ الصحة الععامة.
طوارئ
 .9يتم تعققيم قاعات الممطار بعد كل
ل رحلة ان اممكن مع اتخااذ كافة االحتيياطات والتدابير الالزمة لمنع انتشار
فيروس كورونا الممستجد.
س
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صفحة0 :

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

طيران
الصحية في مراككز طب الط
ة
اللفصل الثانني  :دليل االلتزام باالتعليمات واالجراءات
اللمعتمدة للھھيئة
يتتضمن الدليل االجراءات االالرشادية لالللتزام بـ :

ئة.
طب الطيران االمعتمدة للھيئة
 (1التعليممات واالجراءءات الصحية في مراكز ط
حيز النفاذ :
حي
لحين صدور اشععار اخر.
 -ھذه التتعليمات نافذةة المفعول ين
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طب الطيران
وحدة ط

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

اووال  :دليل االللتزام بالتعليممات واالجراءءات الصحية في مراكز طب الطيران اللمعتمدة للھيئئة
ط العدوى .
جراءات ضبط
 .1تطبيق اج
طبي لكافة مررتبات المركزز الطبي.
ى المريول الط
 .2ارتداء اللكمامات والقففازات الطبيةة باإلضافة الى
 .3ارتداء اللكمامات والقففازات الطبيةة لكافة المتقدممين للفحص الطبي.
ض افة ال ى كاف ة المتق دمين
لمرك ز الطب ي وعن د بداي ة ال دوام باإلض
 .4قي اس دررج ة الح رارةة لك ل ف رد م ن مرتب ات الم
ھاز ماسح الحررارة اليدوي.
للفحص الطبي وذلك بواسطة جھا
عند الدخول للمدة ) (20ثاننية.
 .5استخدام معقم اليدين ع
طب ي والمتق دممين للفح ص
ت المرك ز الط
نم وذج االق رارر ال وارد ف ي الملح ق ) (1او ) (2لك ل م ن مرتب ات
 .6تعبئ ة م
الطبي.
العراض التالية )تسجيل درج ة ح راررة اعل ى م ن
ي كل من يبدوو عليه احد اال
 .7يمنع من الدخول الى المركز الطبي
صداع  ،قيء او اسھال(.
 ، 37.6سعال جاف  ،عطاس مستتمر  ،ضيق ففي النفس  ،ص
ح ق ) (1او
وذج االق رار ال ووارد ف ي الملح
ج اب ب ـ ) نع م ( ف ي نم ج
ي ك ل م ن اج
 .8يمنع من الدخول الى المركز الطبي

).(2
خر بحيث ال تققل عن ) 2متتر(.
سياسة التباعد الجسدي بين كل فرد وآخر
 .9تطبيق س
خط يط القل ب
الت جھ از تخ
اس ت ردد الس مع ( وموص ال
س ماعات ) ف ي جھ از قي س
ف وغط اء الس
خدام الشراشف
 .10يتم استخ
ستخدام.
حدة فقط على أن يتم تعقيم األجھزة الطببية بعد كل اس
لمرة واح
حص الطبي.
غرف المركز الطبي يوميا ً بعد االنتھاء ممن عمل الفح
تعقيم االسطح وغ
 .11يتم م
العراض التاالية على اي ففرد من مرتباات المركز اوو احد المتق دممين للفح ص االطب ي اثن اء
 .12في حال ظھور احد اال
طبي يتم اتخاذ االجراءات االتالية :
ت الفحص الط
اجراءات
أ( عزل المشتببه به في غرفةة عزل خاصةة.
حة االردنية عللى خط الطواررئ رقم ).(111
مع وزارة الصح
ب( االتصال ع
ين وص ول الف ررق الطبي ة التاتابع ة ل وزارة
ج( غل ق المركك ز الطب ي ك اممال وع دم الس مماح ألي اح د بال دخول لح ن
الصحة االرردنية او الخدممات الطبية المللكية.
خدمات الطبية الملكية .
ميع إلجراءات وزارة الصحةة االردنية والخ
د( امتثال الجمي
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

صحة العاممة المؤقتةة لشركات النقل الجووي
لث :دليل االلتزام بتععليمات الص
اللفصل الثالث
يتتضمن الدليل االجراءات االالرشادية لالللتزام بـ :
خالء رعايا الددول االخرى.
طائرات رحالت اخ
ت
 (1التعليممات الصحية ألطقم
طنية.
طائرات الشحن الوط
ت
 (2التعليممات الصحية ألطقم
 (3التعليممات الصحية ألطقم الطائرات األجنبية.
طائرات الصيانة.
ت
 (4التعليممات الصحية ألطقم
 (5التعليممات الصحية لللعاملين في المطارات األرردنية.
ت الطيران.
ت الصحة الععامة لشركات
 (6تعليمات
حيز النفاذ :
حي
لحين صدور اشععار اخر.
 -ھذه التتعليمات نافذةة المفعول ين
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طب الطيران
وحدة ط

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

خالء رعايا الددول االخرى
طائرات رحالت اخ
ت
أوالالً  :دليل االلتتزام بالتعليماات الصحية ألألطقم ال
طبية  ،غطاء الحذاء(.
صية )الكمامات والقفازات الط
حماية الشخص
 .1ارتداء كاافة اطقم الطائئرة وسائل الح
حال
الت ذھاب واياب دون المببيت  ،وفي ح
على تشغيل رحال
خارج األردن والعمل ى
مبيت اطقم الطائئرة المحلية خ
 .2يمنع يت
المبيت يتم اتباع التعلليمات التالية:
ى.
خروج اال للضررورة القصوى
ث في غرفة اللفندق قدر االممكان وعدم الخ
ب على طاقم االطائرة المكوث
أ( يجب
ص
س افة ال تق ل ع ن ) 2مت ر( ب ين االش خاص
ق م ع ابق اء مس
ب( يج ب عل ى ط اققم الط ائرة ع دم االخ تالط ببن زالء الفن دق
معع تجنب أماكن االزدحام.
ض
ج ود أي ع رض
قم الط ائرات م ن قب ل قائ د الط ائرة ف ي ك ل االوق ات وف ي ح ال وج
ج( مرراقب ة الحال ة اللص حية لط اقم
جيل درج ة ح رارة اعل ى م ن  ، 37.6س عال ج اف  ،عط اس مس تتمر  ،ض يق ف ي
م ن االع راض التالي ة )تس ج
اح دھم يع زل نفنفس ه ف ي الغررف ة ويخب ر قائئ د الط ائرة ب ذلك ،ويق وم قاقائ د
ال ننفس  ،ص داع  ،ق يء او اس ھال( عل ي ح
حية في تلك الدوولة والسلطات
طائرة بإبالغ اللسلطات الصح
الط
ت الصحية في ااالردن.
سائل النقل العاممة اثناء الحرككة من المنزل االى المطار وبابالعكس.
د( عددم استخدام وس

عليه أعراض المرض.
يض أو تبدو ع
أي شخص مريض
الختالط مع ي
 .3تجنب اال
عقم اليدين.
دائم ولمدة ) (20ثانية وتعقيمھھا بمحلول معق
 .4غسل اليددين بشكل م
ل.
ي دولة الوصول
ي االردن وفي
ت الصحية في
 .5اتباع تعليليمات السلطات
 .6تجنب لممس الوجه قدرر المستطاع.
الطقم الطبية االعاملة في الممطار.
صعود الى الطائئرة من قبل اال
 .7عمل تقيييم طبي للمساففرين قبل الص
فة المسافرين ووأطقم الطائرةة.
 .8استخدام ماسح الحراررة اليدوي لكافة
الطاقم مراقبة حالته الصحية يووميا ً
وباألخص يوم المغادررة ،وابالغ قائئد الطائرة بحاالته
ص
م
ن أفراد
على كل فرد من
 .9يجب ى
يومي ومستمر.
الصحيةة بشكل ي

ضيق
س مستمر ،ض
جاف ،عطاس
 .10في حالل ظھور أحد االعراض التاتالية )تسجيل درجة حرارةة اعلى من  ،37.6سعال ج
حد المسافرين قبل الصعود الى الطائرة ييمنع ذلك الراككب من الصععود
سھال( على أح
في النففس  ،صداع  ،قيء او اس
طائرة.
الى الط

ضيق
س مستمر ،ض
جاف ،عطاس
 .11في حالل ظھور أحد األعراض التاتالية )تسجيل درجة حرارةة اعلى من  ،37.6سعال ج
يتم اتباع التعليممات التالية:
أحد المسافرين أثثناء الرحلة م
فس  ،صداع  ،قيء او اسھھال( على د
في النفس
طبي(.
خصية وھي ) القفازات والكممامات الطبية  ،المريول الط
وسائل الحماية الشخ
ل
أ( يرتتدي الراكب اللمصاب
الراكب المصاب الى المقاعد القريببة الى دورة اللمياه إن أمكن.
ب
ل مقعد
ب( نقل
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طب الطيران
وحدة ط

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

المص اب وتعي ين مض يف ج ووي آخ ر للتعامم ل م ع مض ييف
ج( تعيي ين مض يف ج وي واح د ليتعام ل م ع الراك ب ص
ب.
الرراكب المصاب
واستخدام نموذج االقراار العام الموج
م
الغ قائد الطائررة بالحالة المص
د( ابال
جود على متن الطائرة.
صابة
ه( يق ووم قائ د الط ائئرة ب إبالغ ب ررج المراقب ة ف ي بل د الوص ول بالمعلوم اات التالي ة ) ن داء الط ائرة  ،بل د المغ ادررة ،
لركاب الطائرة(.
ب
الجمالي
صابة  ،العدد اال
بلد الوصول  ،الووقت المقدر للووصول ،عدد الحاالت المص

كافة االجراءات االحترازية أثثناء سير الطائئرة
القالع من بلد الوصول والععودة الى االرردن يتخذ قائد الطائرة ة
 .12عند اال
حلة العودة.
في رح
جلوسھم في مققاعد متباعدة أثناء رحلة الععودة.
 .13يجب اللتباعد بين طاققم الطائرة وج
التخلص من ھذه اللنفايات في كييس
ص
الطبية كل ) (5سااعات مع مرراعات
ة
ت الطبية والققفازات
تغيير الكمامات
 .14يجب تغ
ضا.
ت مغلق االحككام ويوضع ھذذا الكيس في ككيس آخر مغللق االحكام أيض
مھمالت
ج من الطائرةة  ،ووضع الززي
ط وقبل الخروج
ي آخر غير ممستعمل يرتديهه عند الھبوط
على طاقم الطاائرة حمل زي
 .15يجب ع
خدم في كيس ممغلق االحكام .
المستخد
حلة في كيس مغلق االحكامم ويوضع ھذا الكيس في كييس
خدمة أثناء الرح
خصية المستخد
ص من وسائل الحماية الشخ
 .16التخلص
مھمالت
ت آخر مغلق ااالحكام .
المنزلي لمدة  14يووماً
ي
جراءات وزاررة الصحة األرردنية بالحجرر الصحي أو الحجر
طائرة الى اج
 .17يخضع كافة طاقم الط
عند الووصول.
ن.
جراءات المتبععة من قبل شرركات الطيران
 .18يتم تعقييم كامل الطائررة حسب االج
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

طنية
ت الشحن الوط
لتزام بالتعليماات الصحية ألألطقم طائرات
ثاننيا ً  :دليل االلت
ض
ي من االعراض
غ قائد الطائررة بأي مستجدد أو ظھور أي
الطاقم يوميا ً وابالغ
م
ن أفراد
 .1مراقبة اللحالة الصحيةة لكل فرد من
ستمر ،ضيق ففي النفس  ،ص
ف ،عطاس مس
جة حرارة اعللى من  ،37.6سعال جاف
التالية )تسجيل درج
صداع  ،قيء او
اسھال((.
حال
 .2يجب عللى جميع أطققم الطائرات البقاء على ممتن الطائرة ووعدم النزول الى حرم الممطارات األررضية وفي ح
جنبية للتأكد من
حد طاقم الطائئرة بالنزول الى حرم الممطارات االجن
قيام أح
ن الحالة العاامة للطائرة ييجب اتخاذ ككافة
التدابيرر االحتياطية االتالية :
حذاء قبل النزوول.
طبية وغطاء الح
أ( ارتتداء القفازات ووالكمامات الط
خص ية قب ل اللص عود م رةة أخ رى ال ى الط ائرة وذل ك بوض عھا ف ي
ب( ال تخلص م ن ھ ذه الوس ائل الحماي ة الشخ
س مھمالت آخرر مغلق االحكامم.
س مھمالت مغغلق االحكام يووضع في كيس
كيس

كمامات والقفاززات الطبية ووغطاء الحذاءء (
ارتداء وسائل الحمماية الشخصيةة التالية ) الكم
ء
 .3يجب عللى كل أفراد الطاقم
عات.
مع مرااعاة تغييرھا كل ) (5ساع
ختالط وترك مسافة آمنه ال تقل عن ) 2متر( بين أفرراد الطاقم واللعاملين في الممطارات األرردنية واالجنبيية.
 .4عدم االخ
حماية الشخصيية وھي القفاززات والكماماات الطبية.
 .5ارتداء اللعاملين في الممطارات األرردنية واألجنبيية وسائل الحم
ي المطارات ااالردنية.
 .6االلتزام بالحد االدنى من العاملين االرضيين في
عدم
ن االرضيين توضع ھذه الوثائق في مغلف محكمم االغالق وع
تالم الوثائق االرسمية من قبل الموظفين
 .7عند استال
ق الطائرة عللى أن يتم استتبدال القفازات
خلطه ممع باقي وثائق
ت الطبية بعد التوثيق وتعقييم اليدين قبل ارتداء القفاززات
الطبية الجديدة.
فة طاقم الطائررة احضار زي جديد الرتددائه عند العوودة وقبل الخرروج من الطائئرة.
 .8على كافة
في كيس مھمال
غالق ووضع ھذا الكيس ي
مھمالت محكم االغ
ت
 .9التخلص من كافة وس
سائل الحماية الشخصية في كيس
الت
عند العودة وقببل الخروج ممن الطائرة.
آخر محككم االغالق ع
طائرة خارج االردن اال اذذا تطلب ظرووف الطيران ذلك وفي ھذذه الحالة يجب
مبيت طاقم الط
 .10يمنع مب
ب أخذ الموافققات
ي المادة و
الزمة المنصووص عليھا في
الرسميية من الھيئة ققبل االقالع ممع اتخاذ كافةة االحتياطات والتدابير الال
)أوالً(
البند ).(2
حجز المنزلي أو
ى االردن بالح
عند العودة الى
ى اجراء ات ووزارة الصحةة االردنية ع
 .11يخضع كافة أطقم اللطائرات الى
الحجر الصحي المععتمد لدى الوززارة ولمدة  14يوما ً.
جراءات المتبععة في شركة الطيران.
 .12يتم تعقييم كامل الطائئرة عند العوددة حسب االج
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صفحة6 :

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

ت األجنبية
ثاللثا ً  :دليل االلتتزام بالتعليماات الصحية ألألطقم الطائرات
حالة الصحية
 -1مراقبة الحالة الصحيية لكل فرد ممن أفراد الطااقم مع تصرييح خطي من قبل الشركة الناقلة بأن الح
العامل لكامل طاقم الطائرة جيدة وال يوجد أيةة أعراض مررضية ،يتم اررساله الى دائئرة النقل الجووي مع طلب
التصرييح.
 -2يجب ع
على كافة أفراد طاقم الطائرة عدم النززول الى حرمم المطارات األردنية مع االلتزام بتعلليمات وزارة
ل نزول أحد
الصحةة األردنية باررتداء االقنعة والقفازات اللطبية عند الھھبوط في الممطارات األرددنية وفي حال
عليه ارتداء اللكمامات والقففازات الطبية
طائرة يجب ع
حالة العامة للط
حيط الطائرة للتأكد من الح
طاقم اللطائرة في مح
باإلضاافة الى غطاء الحذاء.
طارات األرددنية مع التقيد
لعاملة في المط
 -3تعيين ممسبق لممثل وواحد عن أفرراد طاقم الطائئرة للتعامل ممع الجھات الع
بترك ممسافة آمنة ال تقل عن ) 2ممتر(.
سائل الحماية الشخصية وھھي القفازات والكمامات اللطبية.
ت االردنية وس
 -4ارتداء ككافة العاملين في المطارات
مع طاقم الطائررة.
ضية للتعامل ع
الطقم االرضي
ل واحد من اال
 -5التعيين المسبق لممثل
 -6يمنع مبيبيت الطائرة أوو أطقم الطائررة في المطاررات األردنية أو في أحد فننادق األردن.
اخضاع الطاقم إلجرراءات وزارةة الصحة االرردنية بالحجر
ع
طاقم الطائرة في االردن  ،يجب
ل كان مبيت ط
 -7في حال
صحة األردنية للمدة 14يوما ً.
ي أو الحجر اللصحي التابعع لوزارة الص
المنزلي
الردنية.
الى اجراءات اللتعقيم القياسيةة المتبعة في االمطارات اال
الشحن المستلمة ى
ن
بضائع
خضاع كافة بض
 -8يجب اخ
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

ت الصيانة
راببعا ً  :دليل االللتزام بالتعليممات الصحية ألطقم طائرات
حال ة الص حية
قب ل الش ركة اللناقل ة ب أن الح
من أفراد الطاقمم مع تصريح خطي م ن ب
الصحية لكل فرد ن
ة
 .1مراقبة اللحالة
العامة لكامل طاقم اللطائرة جيدة وال يوجد أية أعراض مرض
ضية  ،يتم اررساله الى دائررة النقل الج ووي م ع طل ب
التصرييح.
على كاف ة أف رااد ط اقم الط ائئرة ع دم الن ززول ال ى ح رم المط ارات األردني ة م ع االلت زام بتعلليم ات وزارة
 .2يجب ع
ال ن زول أح د
ط ارات األردنني ة وف ي ح ل
طبي ة عن د الھبب وط ف ي المط
الصحةة األردنية باررتداء االقنعة ووالقفازات الط
عليه ارتداء الككمامات والقف ازات الطبي ة
طائرة يجب ع
حالة العامة للط
حيط الطائرة لللتأكد من الح
طاقم اللطائرة في مح
باإلضاافة الى غطاء الحذاء.
ط ارات األردنني ة م ع التقي د
 .3تعيين ممسبق لممثل وواحد عن أفرااد طاقم الطائررة للتعامل معع الجھات الععاملة في المط
بترك ممسافة آمنة ال تقل عن ) 2ممتر(.
سائل الحماية الشخصية وھھي القفازات والكمامات اللطبية.
ت االردنية وس
 .4ارتداء ككافة العاملين في المطارات
مع طاقم الطائررة .
ضية للتعامل ع
الطقم االرضي
ل واحد من اال
 .5التعيين المسبق لممثل
 .6يمنع مبيبيت الطائرة أو أطقم الطائررة في المطاررات األردنية أو في أحد فننادق األردن .
إلج راءات وززارة الص حة
ض اع الط اقم إل
ل ألي س بب ك ان مبي ت ط اقم الط ائرةة ف ي االردن  ،يج ب اخض
 .7ف ي ح ال
جر الصحي اللتابع لوزارة الصحة األرددنية لمدة 14ييوما ً.
االردنيية بالحجر الممنزلي أو الحج
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صفحة8 :

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

عليمات الصحيية للعاملين في المطارات األردنية
خاامسا ً  :دليل االلتزام بالتعل
جھ زة االمني ة
ارات األرني ة م ن قب ل م دراء ااالقس ام واالج
 .1يج ب مرراقب ة الحال ة االص حية لكاف ة الع املين ف ي المط ت
العاملة ففي المطارات.
عن د بداي ة ك ل
ت األردني ة ع
ي لكاف ة الع امملين عن د دخ وول المط ارات
حراري الي دوي
حرار باستخداام الماسح الح
 .2قياس الح
شفت.
وغط اء الح ذاء م ع مراع ات اس تبدال ھ ذه
ات الطبي ة ط
ت والكمام ت
 .3ارتداء ووسائل الحماي ة الشخص ية ووھ ي القف ازات
ل كل ) (5ساعات .
الوسائل
يدين مع التعقييم كل ) ( 30دقيقة .
 .4غسل اليد
متر( بين كل مووظف وآخر.
سافة آمنة ال تققل عن ) 2ر
 .5ترك مس
صية لكافة العااملين.
حماية الشخص
ظافة الشخصيية ووسائل الح
حثيثة على النظ
 .6زيادة الووعي الحسي ووالمراقبة الح
صية.
حماية الشخص
خلع وسائل الح
 .7تجنب لممس الوجه واللعينين عند خ
حكم االغالق وووضع ھ ذا اللك يس ف ي ك ييس مھم الت
كيس مھمالت مح
صية في س
 .8التخلص من وسائل اللحماية الشخص
حكم االغالق.
آخر مح
نظام التھوية ففي المطار والحرص على
 .9مراقبة نظ
ى وجود تھوي ة دائم ة ومراققب ة درج ات الح رارة ف ي كاف ة أرج اء
المطارر.
ص وص ھ ذا
 .10مراقب ة نظ ام الص ررف الص حي ف ي المط ار حس ب االج رراءات القياس يية المتبع ة ف ي االردن بخص
النظام.
ش بش كل دائ م
جھ زة التفت يش
لمص اعد وأج
ص ة االس طح المعدني ة كالم
 .11العم ل عل ى تعق يم ككاف ة أقس ام اللمط ار وخاص
ي.
ودوري
ي ودعم ص ة
 .12زيادة اللوعي النفسي
حة كاف ة الع امليلين ف ي المط اار للتخفي ف م ن ع بء الععم ل والتقلي ل م ن خط ورة
شرات التوعويية باالھتمام ببالحالة الصحيية لكل فرد.
خالل االرشادات وتوزيع النش
االصاببة بالمرض ووذلك من ل
الختالط بأحد المصابين أو من عليه أعرراض مثل )تس
 .13عدم اال
سجيل درجة حرارة اعلى من  ،37.6س عال ج اف،
يء او اسھال(.
س مستمر ،ضييق في النفس  ،صداع  ،قي
عطاس
س تمر ،ض يق
ف ،عطاس مس
على من  ،337.6سعال جاف
جة حرارة اع
عراض التاليةة )تسجيل درج
 .14عند ظھھور أحد االع
الغ رف واب الغ
في النففس  ،صداع  ،قيء او اسھھال( على أح د الع املين أوو المس افرين  ،يج ب عزل ه ف ي أح د غ
إلضافة الى اللطاقم الطبي االعامل في الممطار.
وزارة الصحة االرددنية على الرققم ) (111باإل
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صفحة9 :

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

جراءات التاليلية:
طقم طائرات اللشحن الجوي يتم اتخاذ االج
 .15عند التلتعامل مع اطق
أ( تعييين موظف وواحد فقط للتعاامل مع طاقم الطائرة .
ن الموظف وط
ك مسافة آمنةة ال تقل عن ) 2متر ( بين
ب( ترك
طاقم الطائرة .
ن يتم التخلص
حذاء( على أن
صية وھي ) االكمامات والققفازات الطبيةة وغطاء الح
ج( ارتتداء وسائل اللحماية الشخص
الغالق وذلك
س مھمالت آآخر محكم اال
منھھا في كيس ممھمالت محككم االغالق وووضع ھذا اللكيس في كيس
ل دخول أرجااء المطار.
قبل
حنات المستلمةة حسب االجرراءات القياسيية المتبعة.
د( تعققيم كافة الشح
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صفحة0 :

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

ت الطيران
ساادسا ً  :دليل االلتزام بتعليممات الصحة العامة لشركات
ل يومي ودورري.
طائرات بشكل
حية ألطقم الط
بة الحالة الصح
لطيران مراقبة
 .1على كاففة شركات الط
صابة.
ت للتقليل من مخاطر االص
 .2زيادة اللوعي الحسي والنفسي لكاففة العاملين وأأطقم الطائرات
ص در ع ن ھيئ ة تنظ يم الطي ران الم دني األردن ي ووززارة الص حة
 .3المتابع ة الحثيث ة لك ل م ا ھ و مس تجد وم ا يص
األردنيية.
طيران في الھييئة ع ن الحال ة الص حية الممش تبه بھ ا وھھ ي أي حال ة ص حية مخاللط ة لم ريض
 .4ابالغ ووحدة طب الط
الع راض التاالي ة عل ى أح د أطق م الط ائررات)تس جيل
مؤكد ببإصابة بـ فيرووس كورونا المستجد ،أو ظھور أحد اال
عطاس مستمرر ،ضيق في النفس  ،صدااع  ،قيء او اسھال(.
سعال جاف ،ع
حرارة اعلى من  ،37.6س
درجة ح
ط اء الح ذاء ( عن د تش غيل
ازات الطبي ة وغط
سائل الحماية الشخصية وھھ ي ) الكمام ات والقف ت
 .5ضرورة استخدام وس
حن .
حلة طيران سوواء كانت مع ركاب أو شح
أي رح
ألم راض المععدي ة عل ى م تتن الط ائرة ووبكمي ات كافيي ة للرك اب و
الحتياط ات لأل
 .6ضرورة التأكد من ووجود حقيبة اال
طبي ة وغط اء
أطقم اللطائرة حيث تتحتوي ھذه االحقيبة على ووسائل الحمايي ة الشخص ية كالكمام ات ووالقف ازات الط
ضافة الى مواد تعقيم قياسية.
س والمريول الطبي باإلض
الحذاء وغطاء الرأس
الج راءات الققياس ية المتبع ة عل ى كاف ة
ص حة العام ة م ع تعم يم اال
ئ للتعام ل م ع أح داث الص
خط ة ط وارئ
 .7وج ود خ
الشركة.
ة
ن في
المعنيين
ص وص تعق ييم الط ائرة كاممل ة بم ا فيھ ا
 .8ضرورة أخذ الموافقاات الالزمة ممن الشركة الممصنعة للط ائئرة وذل ك بخص
ل ھذه االجراءءات الى الھيئئة.
قمرة اللقيادة وارسال
ام والش راب م ن قب ل الش رككات المقدم ة
خص تق ديم خ ددمات الطع م
 .9ضرورة وجود اجراءات قياسية ممتبعة فيما يخ
على أن ي تم ت ووفير كاف ة خ ددمات الطع ام
خدمة في كافةة المطارات ممع ارسال ھذه االجراءات الى الھيئة ع
لھذه الخ
حلة ) ذھاب وواياب (.
والشراب على الرح
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

صحة العامةة إلجالء المواطنين االردنيين من
اللفصل الراببع :دليل االاللتزام بتععليمات الص
اللخارج

يتتضمن الدليل االجراءات االالرشادية لالللتزام بـ :
 (1التعليممات الصحية للشركات الطييران المشغلةة.
الردنية عند التتشغيل.
 (2التعليممات الصحية لللمطارات اال
الء.
عند تشغيل ررحالت اإلجال
 (3التعليممات الصحية الخاصة ألطققم الطائرات ع
حيز النفاذ :
حي
لحين صدور اشععار اخر.
 -ھذه التتعليمات نافذةة المفعول ين
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صفحة2 :

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

شركات الطيرران المشغلة
ت الصحية لش
أووالً :دليل االلتتزام بالتعليمات
على كافة المععنيين.
سية المتبعة ع
جراءات القياس
ضرورة وجود خطةة طوارئ عاممة وتعميم االج
ة
.1
غ ومراعاة التبباعد االجتماع
خر مقعد فارغ
ن يكون بين ككل راكب واخ
 .2يجب ان
عي بين الركاب.
صفين على اللطائرة فارغين
ن يكون اخر ص
 .3يجب ان
ين الستخدامھھما لعزل الحااالت المشتبه بھا.
حلة خاص ة ل ررحالت الق ارة االوروبي ة
على متن الطائئرة اثناء الرح
صحة عامة عل
 .4يفضل ووجود طبيب ااو ممرض ص
وأمريكا الجنوبية.
ا
قارتي أمريكا الشممالية
و ي
ع دم مبي ت ط اقم الط ائرة ااال ف ي ح االت
ب والع ودة وع
س اس ال ذھاب
طيران على اس
 .5يتم برممجة رحلة الط
ت ض رورية
بسبب ظروف الطييران .
سبة لھم عند
ت الضرورية لمبيت طاقم الطائرة وتوففر البيئة المناس
لمشغلة التأكد من الموافقات
على الشركة الم
 .6يجب عل
حدوث
ث خلل فنى طاارئ للطائرة او حدث طاررئ اخر الحدد افراد الطاقمم.
لألم راض المعديي ة عل ى م تن الط ائرة وبككمي ات كافي ة
قيب ة الوقاي ة  /االحتياج ات العالمي ة م
 .7التأك د م ن وج ود حقي
للركاب وأطقم الطاائرة حيث تحتتوي ھذه الحققيبة على وساائل الحماية اللشخصية )الككمامات والقفاززات الطبي ة
ب
سية(.
ضافة الى موواد تعقيم أساس
ل الطبي باإلض
حذاء ،المريول
 ،غطااء الرأس والح
حل ة طي ران ) الكمام ات
عن د تش غيل رح
وس ائل الحماي ة الشخص ية م ن قب ل أطقق م الط ائرة ع
 .8ض روررة اس تخدام س
والقفاززات الطبية(.
ضرورة وجود اجراءات قياسية ممتبعة فيما يخ
ة
.9
خص تقديم خددمات الطع ام والش راب م ن قب ل الش رككات المقدم ة
لھذه اللخدمة في كاففة المطارات على أن يتم تتوفير خدمات الطعام والشرراب على الررحلة قب ل تش غغيلھا لتك ون
ب واالياب.
كافية للرحلة الذھاب
ي:
ت التالية من ققبل طاقم الشرركة االرضي
خاذ االجراءات
طائرة يتم اتخ
صعود الى الط
 .10قبل الص
خ ر مس افة ال
عند تقديم الخدممة للمسافر وذلك م ن خ الل التباع د ب ين ك ل مس افر وآخ
ضبط العدوى ع
ق اجراءات ض
أ( تطبيق
.
الخدمة.
ت والقفازات اللطبية لكل من المسافرين وممشغلي
ل عن ) 2متر(( مع ضرورة لبس الكمامات
تقل
ب( تععبئة نموذج االقق رار ال وارد ف ي الملح ق ) (1او ) (2وتوققيع ه حس ب اال
الص ول عل ى أأن يس لم ال ى ك اونتر تق ديم
خدمة في الشركة.
الخ
ي.
لحراري اليدوي
خدام الماسح الح
ج( يتمم قياس درجة الجرارة باستخ
عراض التالية )تسجيل درج ة ح رارة اعل ى م ن ،37.6
د( يممنع من الصعوود الى الطائرة كل من يبدو عليه أحد االع
يء او اسھال(..
س ،صداع ،قي
طاس مستمر ،ضيق في النفس
سععال جاف ،عط
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ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

جات العالمية ( الت ي تحت وي
على متن الطائررة )حقيبة الوققاية  /االحتياجا
ه( التتأكد من توفير وسائل الحمايةة الشخصية ع
عللى الكمامات الطبية والقفازات الطبية ،غط
طاء الرأس والحذاء ،المريوول الطبي ،مواد تعقيم أساسيةة.
سل اليدين بالمماء والصابون لمدة ) (20ثاننية باستمرار ممع استخدام مععقم اليدين.
و( غس

صعود الى الطاائرة :
ت التالية من ققبل طاقم الطاائرة عند الص
خاذ االجراءات
 .11يتم اتخ
ائرة ك ل م ن يب ددو علي ه أح د االع راض التتالي ة )تس جيل درج ة ح راررة اعل ى م ن
عود ال ى الط ة
أ( يمن ع م ن الص د
 ،37..6سعال جااف ،عطاس ممستمر ،ضيق في النفس ،ص
صداع ،قيء او اسھال(.
تخدام جھاز ماس
ب الطائرة باستخ
ب( قيااس درجة الحررارة على باب
سح الحرارة الليدوي.
جب أن يكون بيبين كل مسافر واخر مقعد فاررغ إن أمكن.
ج( يج
طبي ق اج راءاات ض بط العع دوى وذل ك م ن خ الل اللتباع د ب ين ك ل مس افر وآآخ ر مس افة ال تق ل ع ن
د( تط
ظ ار م ع ض روورة ل بس الكممام ات والقف اززات الطبي ة لكك ل م ن المس اافر ومش غلي
)  2مت ر ( ف ي قاع ة االنتظ
الخ
خدمة.
 (20ثانية.
ستخدام معقم الييدين لمدة ) 2
ه( اس

ل درجة حراررة اعلى من
 .12مراقبةة الحالة العامةة لكافة المساففرين وفي حاال ظھور أحدد االعراض التالية )تسجيل
س تمر ،ض يق ف ي ال نفس ،ص داع  ،ق يءء او اس ھال( عل ى أح د الممس افرين ي تم
ف ،عطاس مس
 ،37.6سعال جاف
اتخاذ ااالجراءات اللتالية :
مام ات الطبي ة
ش ار الع دوى ف ي الط ائرة )القلقف ازات والكما
ص ية لمن ع انتش
صاب وسائل االحماية الشخص
ي الراكب المص
أ( يرتدي
ي (.
والمريول الطبي
ض يف الج وي
اب ومض يف ج وي آخ ر للتععام ل م ع المض
ب( تععي ين مض يف ج وي واح د لللتعام ل م ع الرراك ب المص ب
ب.
للرراكب المصاب
الى أقرب مقع د ببجان ب دورة ممي اه ،عل ى أن ي تم تعي ين دوورة مي اه واح ددة الس تخدامه
ب المصاب ى
ل مقعد الراكب
ج( نقل
صاب.
ل الراكب المص
ستخدام من قبل
خاص وان لم ييتوفر ذلك يتم تعقيم دورة الممياه بعد كل اس
الخ
جود على ن
صابة ،واستخددام نموذج االقررار العام الموج
الغ قائد الطائررة بالحالة المص
د( ابال
متن الطائرة .
جوي الذي تم تععيينه.
ت لكل من الراككب المصاب ووالمضيف الج
مامات الطبية ككل ) (5ساعات
جب تغيير الكما
ه( يج

ل بالمعلومات التالية :
طار الوصول
 .13يقوم ققائد الطائرة ببإبالغ برج اللمراقبة في مط
أ( نداء الطائرة .
ب( بلدد المغادرة .
ج( بلدد الوصول.
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ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

د( الووقت المقدر للووصول.
ه( عددد الحاالت الممصابة مع ذكرر نوع الخطر ان امكن.
و( الععدد الكلي لركااب الطائرة.

الردني ة عن د
س الحماي ة ووالرك اب ال ى اج راءات وتتعليم ات وزاررة الص حة اال
 .14يخضعع كافة طاقم اللطائرة وح رس
الوصوول.
ش عاراً ب ذلك اال ى الھيئ ة /
بع ة ف ي الش رككة وارس ال اش
 .15يتم تعققيم الطائرة كاامل ة حس ب االج راءات اللقياس ية المت ع
ن.
طب الطيران
وحدة ط
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

ت اإلجالء
طائرات عند تتشغيل رحالت
صة ألطقم الط
ثاننيا  :دليل االللتزام بالتعليممات الصحية الوقائية الخاص

المة وص حة ط اقم الط ائرةة عن د القي ام
 .1تعبئ ة ننم وذج االق ررار ال وارد ف ي الملح ق ) (1او ) (2للتأأك د م ن س ال
برحالت الطيران .
ت
الع راض التاللي ة )تس جيل
ظھور أح د اال
ح ألي فرد من أفراد طاقمم الطائرة أن ييقوم برحلة اللطيران عند ظ
 .2ال يسمح
درجة حرارة اعلى من  ،37.6س
سعال جاف ،عطاس مستممر ،ضيق في النفس  ،صدداع  ،قيء او اسھال(.
على دائرة عممليات شركة االطيران التأكد
 .3يجب ع
كد من قياس درجة الحرارةة لكاف ة أف راد الط اقم م ن خ الل جھ از
ماسح الحرارة اليدووي قبل الصععود الى الطائئرة وفي غرفةة االيجاز .
عي عند الضررورة.
الجازة وتطبييق سياسة التبباعد االجتماع
لطائرة بعامة الناس اثناء اال
ختالط طاقم الط
 .4عدم اخ
رة الرحلة من قبل كافة افراد الطاقم.
طبية طيلة فت ة
 .5استخدامم الكمامات ووالقفازات الط
ل والسناكات االخفيف ة فق ط
فرين أثناء الررحلة واالبقاء على السوائل
طائرة للمسافر
 .6عدم تقدديم خدمات اللطعام على الط
ف للمس افرين
والسناك للمسافرين عند الصعود للط ائرة وذل ك لمن ع االجھھ اد والجف اف
ك
ن يتم توزيع المياه
على ان
سن والمرضى واالطفال خ
مع مرراعاة كبار الس
خاصة للرحالت الطويلة.
جبات الطعام والشراب بين
شاركة في وج
 .7عدم المش
ن أفراد الطاقمم.
صفين على االققل.
ص مفصوالً عن المسافريين بمسافة ص
 .8تحديد ممقاعد المضيففين والمضيفاات بمكان خاص
ضرورة القصو
بھم أال في الض
الط مع المسافررين أو حقائبھ
ت عدم االختال
ن والمضيفات
على المضيفين
 .9يجب ع
صوى.
 .10تحديد دورة مياه خااصة الستخداام طاقم الطائررة إن أمكن.
ط ائرة ألي س بب ك ان وع دم االخ تالط ب الطواقم االررض ية وف ي
على كافة طاققم الطائرة عددم مغادرة الط
 .11يجب ع
قل عن ) 2مترر(.
ك مسافة ال تقل
حال اللضرورة ترك
ت ق وانين الطيي ران المدني ة ي تم اتخ اذ
روف ومتطلب ات
 .12عن د اللض رورة للممبي ت ف ي بل د الوص ول ننتيج ة ظ ف
االجرااءات التالية :
أ( اختييار فندق المطاار إن أمكن أوو فندق بالقرب من مطار المغغادرة.
سائط النقل الععام.
عدم استخدام وس
ب( ع
ج( اررتداء الكمامات
ت والقفازات اللطبية باستمرارر.
د( تععقيم أو غسل اليدين بالماء ووالصابون لمدةة ) (20ثانية ووباستمرار.
ه(

ممراقبة الحالة اللصحية بشكل دائم من قبل قاائد الطائرة  ،ووقياس درجة الحرارة عند اللمغادرة.

ترك مسافة ال تقل عن ) 2متر(..
عدم االختالط ببالعامة وعند اللضرورة ك
و( ع
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طب الطيران
وحدة ط

ز( تنناول وجبات اللطعام في الغررفة إن أمكن أوو داخل حدود الفندق.
ب اخبار دائرة العملي ات واس تدعاء طبي ب الفن دق لعم ل
ي الفندق يجب
ل حرارة أكثر من ) (37.6في
ي حال تسجيل
ح( في
التتقييم الطبي واتتخاذ القرار الممناسب.

حد أفراد الط اققم )تس جيل دررج ة ح رارة اعل ى م ن  ،37.6س عال
أحد االعراض اللتالية على أح
 .14في حال ظھور د
ي النفس ،صدداع ،قيء او اسھال( أثناء الرحلة ي تم ع زل المص اب
جاف ،عطاس مستممر ،ضيق في
ب ف ي مك ان
الط ه ب أفراد
خاص ويتم تغيير اللكمامات الطببية وارت داء اللمري ول الطب ي وغط اء الل رأس والح ذاء وع دم اختال
الطاقم اآلخرين أو المسافرين معع مراقبة الحاالة الصحية لهه طيلة فترة اللرحلة مع ض
ضرورة ابالغ ققائد الط ائرة
بذلك.
مدنية ومنظمة الطي ران الم دني ال دولي
قوانين الطيران المد
ن
ق التعليمات واالتشريعات الددولية الصادررة عن
 .15تطبيق
الط اقم او خل ل ففن ي ط ارئ
س بب التھدي د الص حي الح د المس افرين او اف راد ط
)االيك او( لتحوي ل اال رحالت بس
للطائررة.
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

ثاللثا  :دليل االللتزام بالتعليممات الصحية لللمطارات االرردنية عند التتشغيل
ي المطار.
 .1تفعيل خطة الطوارئ الخاصة في
ت االردنية اللصادر عن اللھيئ ة بموج ب كت اب رق م 1105/1/1
ن في المطارات
 .2االلتزام بدليل التعلييمات للعاملين
تاريخ .22020/3/24
عند التعام ل م ع الرك اب أو
ل العاملين د
طبية ( من قبل
 .3ارتداء وسائل الحمااية الشخصيةة )القفازات والكمامات الط
حالت الطيران
أطقم اللطائرات وأثنناء تشغيل رح
ن.
 .4تعيين غرفة عزل لللمسافر المشتتبه به في قاع
عات المطار.
الردني ة ف ي التتقي يم الطب ي
يم الطب ي ف ي الس تخدام الف رق الطبي ة اللتابع ة ل وزاررة الص حة اال
 .5تعي ين غرف ة للتقي م
عند اللزوم.
لبعض المسافرين ع
ض
حرارية في قااعات المطاررات االردنية.
 .6تفعيل الماسحات الح
ف ،عط اس
عل ى م ن  ،337.6س عال ج اف
ج ة ح رارة اعل
 .7ف ي ح ال وج ود حاال ة مش تبه بھ ا باإلص ابة )تس جيل درج
خصص ة م ن
صطفاف الط ائررة ف ي منطق ة الع زل المخ
سھال( يتم اص
ع ،قيء او اس
مستمرر ،ضيق في االنفس ،صداع
قبل اداارة المطار ووابالغ الفرق الطبية.
 .8يخضعع كافة العاملين
ن ف ي المط اررات االردني ة لتعليم ات وااج راءات وززارة الص حة ااالردني ة ف ي التعام ل م ع
ئ الصحة الععامة.
طوارئ
ضرورة.
طبي عند الض
ف واالخالء الط
 .9تحدد ادارة المطار نقاط دخول ووخروج سياررات االسعاف
 .10يتم تعققيم قاعات الممطار بعد كل رحل ة ان ك
امك ن م ع اتخ اذذ كاف ة االحتيااط ات والت داببير الالزم ة للمن ع انتش ار
فيروس كورونا الممستجد.
س
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طب الطيران
وحدة ط

دليل االلتزام بتعليمات الصحة الععامة ألطقمم الطائرات الوطنية إلجالء
اللفصل الخامس :يل
ررعايا الدولل االخرى
يتتضمن الدليل االجراءات االالرشادية لالللتزام بـ :
الخرى.
طنية إلجالء ررعايا الدول اال
طائرات الوط
ت الصحة الععامة ألطقم الط
 (1تعليمات

حيز النفاذ :
حي
لحين صدور اشععار اخر.
 -ھذه التتعليمات نافذةة المفعول ين
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طب الطيران
وحدة ط

عايا الدول االالخرى
طائرات الوطننية إلجالء رع
بتعليمات الصحة العاامة ألطقم الط
ت
اووال  :دليل االللتزام
ت والقف ازات االطبي ة  ،غط اء الح ذاء ،
شخص ية كامل ة ) الكمام ات
ل الحماي ة الش
الط ائرة وس ائل
 .1ارتداء كافة اطقم ط
طبي كامالً (.
الفرھول الطب
ت الوقاية  ،اال
نظارات
ط ائرة عل ى أن
ن وأطق م الط
عد االجتماعي في الطائرة ببين المس افرين
 .2يجب ممراعاة التباعد
ن يك ون مقع د فارغ ا ً ب ين
ن امكن.
سافر وآخر ان
كل مس
ص ابتھم أو م ن تب دو علي ه
ل المش تبه بإص
خدامھما لع زل
 .3يج ب ان يك ون اخ ر ص فين عل ى الط ائرة ف اارغين الس تخ
راض في روس ككورون ا المس تجد وھ ي )تتس جيل درج ة ح رارة اعلل ى م ن  ،337.6س عال ج اف
أع ض
ف ،عط اس
سھال(.
ع ،قيء او اس
مستمرر ،ضيق في االنفس ،صداع
على تشغيل ررحالت ذھاب واياب دون المبيت وفي
 .4يمنع ممبيت طواقم اللطائرة المحليية خارج االرردن والعمل ع
حال اللمبيت يتم اتبااع التعليمات التالية :
ث في غرفة الفنندق قدر االمكاان وعدم الخرروج اال للضروورة القصوى.
طائرة المكوث
ب على طاقم الط
أ( يجب
تجنب االزدحام.
خاص مع ب
الء الفندق مع ابقاء مسافة ال تقل عن ) 2ممتر( بين االشخ
ب( عدم االختالط بنزال
أي ع رض م ن
الوق ات وف ي ح ال وج ود ي
ط ائرات م ن ققب ل قائ د الط ائئرة ف ي ك ل اال
ص حية ألطق م الط
ج( مراققبة الحال ة الص
جيل درج ة ح ررارة اعل ى م ن  ،37.6س عاال ج اف ،عط
عل ى اح د اف راد الط اقم )تس ج
عراض التالية ع
االعر
ط اس مس تمر،
خبار قائد الطائررة بذلك ويقوم قائد الط ائرة
صداع ،قيء اوو اسھال( عليهه عزل نفسه في الغرفة واخب
ق في النفس ،ص
ضيق
طات الصحية في االردن.
ك الدولة والسلط
صحية في تلك
بإبالغ السلطات الص
الى المطار وبالععكس.
العامة أثناء الحركة من الفندق ى
ة
د( عدم استخدام وسائئل النقل

ض المرض.
 .5تجنب االختالط مع أي شخص ممريض أو تبددو عليه أعراض
ل
بمحلول معقم اليدين.
 .6غسل االيدين بشكل ددائم ولمدة ) (200ثانية وتععقيمھا
عب وه مي اه فق ط وف ي ح ال
الت التي تقل ع ن ث الث س اعات واالكتتف اء بتق ديم ع
 .7يمنع تققديم خدمات االطعام للرحال
طع ام مغلف ة تح
ساعات يتم االككتفاء بعلبة ط
الت التي تزيدد عن ثالث س
الرحال
حت وي عل ى س ناك خفي ف وعلب ه مي اه
ن يراعى احتتياجات المساففر ألكثر من علبة طعام وواحدة وحسب الحاجة.
على أن
صول.
طات الصحيةة في االردن ووفي دولة الوص
 .8اتباع تتعليمات السلط
ي المطار.
طبية العاملة في
مسافرين قبل االصعود الى االطائرة من قببل االطقم الط
 .9عمل تتقييم طبي للمس
ن وأطقم الطاائرة.
 .10استخدامم ماسح الحراارة اليدوي لككافة المسافرين
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وحدة ط

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

ص يوم المغاددرة وابالغ قائئد الطائرة
يوميا ً وباألخص
على كل فرد ممن أفراد الطاققم مراقبة حاللته الصحية يو
 .11يجب ع
بحالته الصحية بشككل مستمر.
حرارة اعل ى م ن  ،37.66س عال ج اف ،عط ااس مس تمر،
ة
ل ظھور أحد األغراض التتالية )تسجيل درجة
 .12في حال
ط ائرة يمن ع ذذل ك الراك ب
ص عود ال ى الط
على أحد المساففرين قب ل الص
صداع ،قيء اوو اسھال( ى
ضيق في النفس ،ص
طائرة.
صعود الى الط
من الص
حرارة اعل ى م ن  ،37.66س عال ج اف ،عط ااس مس تمر،
ة
ل ظھور أحد األعراض التتالية )تسجيل درجة
 .13في حال
اتباع التعليمات التتالية :
فرين أثناء الررحلة يتم ع
ى أحد المسافر
صداع ،قيء اوو اسھال( على
ضيق في النفس ،ص
طبية  ،المريوول الطبي(.
شخصية وھي ) القفازات والكمامات الط
ل الحماية الش
لمصاب وسائل
أ( يرتددي الراكب الم
ن امكن.
حدى دورات المياه للحد ممن الحركة إن
أقرب مقعد الى اح
صاب الى ب
ب( نقل الراكب المص
آخ ر للتعام ل م ع مض يف
ض يف ج وي خ
ب وتعي ين مض
ن مضيف جووي واحد ليتععامل مع الراكك ب المص اب
ج( تعيين
الراككب المصاب.
صابة واستخددام نموذج االققرار العام المموجود على ممتن الطائرة.
ابالغ قائد الطائرة بالحالة المص
غ
د(
م
ه(
يقوم قائد الطائرة بإبالغ برج المراقبة في ببلد الوصول ببالمعلومات اللتالية ) نداء اللطائرة ،بلد اللمغادرة ،بلد
جمالي لركاب الطائرة (.
حاالت المصاببة ،العدد االج
صول ،عدد الح
صول ،الوقت المقدر للوص
الوص
ت االحترازي ة أثن اء س ير
 .14عند االققالع من بلد االوصول والععودة الى االردن يتخذ قائ د الط ائرة كاف ة االج راءات
الطائررة في رحلة اللعودة.
متباعدة أثناء رحلة العودة.
جلوسھم في ممقاعد
ة
 .15يجب التتباعد بين أطققم الطائرة وج
ت في كيس
عاة التخلص ممن ھذه النفايات
عات مع مراع
ت الطبية والقففازات الطبية كل ) (5ساع
 .16يجب تغغيير الكمامات
غالق ويوضعع ھذا الكيس ففي كيس آخر مغلق بإحكامم أيضا ً.
ت محكم االغ
مھمالت
الق ويوض ع ھ ذا الك يس
س محك م االغ ال
حلة ف ي ك يس
خصية المستخددمة أثناء الرح
ص من وسائل الحماية الشخ
 .17التخلص
في س
كيس مھمالت آآخر محكم االغالق.
ص لة بم ا فيھ ا الحج ر الص حي إذا ل زم
 .18يخضع كاف ة أطق م اللط ائرة إلج رراءات وزارة الص حة األرددني ة ذات الص
ل.
األمر عند الوصول
الطيران.
ن
جراءات المتببعة من قبل ش
ئرة حسب االج
 .19يتم تعقييم كامل الطائر
شركة
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

ب
تدريب
عامة لألكادييميات ومرراكز
دليل االلتزام ببتعليمات الصحة العا
اللفصل الساادس :ل
متحانات
قاعات االمت
اللطيران وقا
يتتضمن الدليل االجراءات االالرشادية لالللتزام بـ :
لعامة.
 (1تعليماات الصحة الع
خاص ة لطلب ة الطي ران وم ددربي الطي راان عن د تش غييل رح الت اللت دريب ف ي
حية الوقائي ة الخا
 (2التعليمم ات الص ة
االكادييميات ومراكزز التدريب.
ت في الھيئة  /وحدة االجاززات.
لعامة للطلبة ووالمتقدمين لععقد االمتحانات
 (3تعليماات الصحة الع
ملين بصيانة ووادامة الطائرات في االكادديميات ومراككز التدريب.
 (4التعليممات الصحية الوقائية للعامل

حيز النفاذ :
حي
لحين صدور اشععار اخر.
 -ھذه التتعليمات نافذةة المفعول ين
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

أوالً :دليل االلتززام بتعليمات اللصحة العامة
و

على كافة المععنيين.
سية المتبعة ع
جراءات القياس
 .1ضروررة وجود خطةة طوارئ عاممة وتقييم االج
المتابعة الحثيثة لكل ما ھو مستجدد وما يصدر عن ھيئة تنظ
ة
ظيم الطيران اللمدني ووزاررة الصحة.
.2
صية لكافة الععاملين .
صية ووسائل اللحماية الشخص
حثيثة على الننظافة الشخص
ي والمراقبة الح
 .3زيادة اللوعي الحسي
شخ
وسائل الحماية الش
ل
ستخدام
 .4يجب اس
خصية ) الكممامات والقفاززات الطبية ( من قب ل كاف ة الع املين ف ي األكاديمي ة
حانات.
ومراككز التدريب وقاعات االمتح
ص م ن ھ ذه االنفاي ات ف ي
الكمامات الطبية والققفازات الطبيةة كل ) (5س ااعات م ع مراع ات ال تخلص
ت
 .5يجب تتغيير
الحكام أيضا.
ق االحكام ويووضع ھذا الكييس في كيس آخر مغلق اال
كيس ممھمالت مغلق
ض
 .6تجنب االختالط مع أي شخص ممريض أو تبددو عليه
أعراض المرض.
عقيمھا بمحلول
 .7غسل االيدين بشكل ددائم ولمدة ) (200ثانية وتعق
ل معقم اليدين.
 .8تجنب لمس الوجه ققدر المستطاع
ع.
السعال وعدم البصق
ل
ع عند
ل او ثني الكوع
تخدام المناديل
شخصية واستخ
 .9االلتزامم بالنظافة الش
صق.
وم دربي الطي رران باإلض افةة ال ى كاف ة العع املين عن د اال دخول ال ى
 .10استخدام ماسح الحراررة اليدوي لكاافة الطلبة م
ت الدراسة.
عات االمتحاننات او قاعات
االكادييمية ومراكز التدريب وقاع
ب او قاع ات االمتحان ات م ن يب دو علي ه اح د االع رراض التالي ة
 .11يمن ع م ن دخ ول األككاديمي ة او مرراك ز الت دريب
ط اس مس تمرر ،ض يق ف ي ال نفس ،ص داع ،ق يء او
)تسجييل درجة ح رارة اعل ى م ن  ،37.6س ععال ج اف ،عط
اسھال(.
جتم اعي ب ين ك ل طال ب واخ ر بحي ث ال تق ل المس افةة ع ن )  2متت ر( ف ي قاع ت
 .12مراع اةة التباع د االجت
ات الت دريس
حانات.
واالمتح
حال ة الص حية خاص ته يوميي اً ،واب الغ م دير ش ؤون االطلب ة وم درببي الطي ران
ن مراقب ة الح
ى كل العاملين
 .13يجب على
ستمر.
بالحالةة الصحية بشككل يومي ومس
ص عل ى وج ودد تھوي ة دائم ة ومراقب ة دررج ات الح راررة ف ي كاف ة
نظام التھوية ففي مك ان العمم ل والح رص
 .14مراقبة نظ
أرجاء مكان العمل.
طح المعدني ة
خاص ة االس ط
المتحان ات وخ
ب وقاع ات اال
ألكاديمي ة ومرراك ز الت دريب
كاف ة أقس ام األ
عل ى تعق يم كا
 .15العم ل ع
ي.
كل دائم ودوري
صاعد وأجھزة التفتيش بشكل
كالمص
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

المتحان ات لللتخفي ف م ن
دريب وقاع ات اال
ألكاديمي ة ومرراك ز الت ب
ي لدى كافة اللعاملين ف ي األ
لوعي الصحي
 .16زيادة الو
ت التوعوي ة
الرش ادات وتووزي ع النش رات
ل من خطورة االصابة باللمرض وذلك من خالل اال
عبء العمل والتقليل
باالھتممام بالحالة الص
صحية لكل فررد.
س تمر ،ض يق
ى من  ،37.6سعال جاف ،،عط اس مس
 .17عند ظھوور أحد االعرراض التالية )تسجيل درجةة حرارة اعلى
ح د الغ رف وابب الغ وزارة
في النففس ،صداع ،قيء او اسھاال( على أحد العاملين أو اللطلبة ،يجب عزل ه ف ي أح
الصحةة على الرقم ) (111باإلض
ضافة الى مديرر شؤون الطللبة.
طبية عند وص
حة والفرق الط
 .18تحديد اللمخالطين واتتباع تعليمات وزارة الصح
صولھا.
ط ة لم ريض
الحالة الص حية الممش تبه بھ ا وھھ ي أي حال ة ص حية مخالط
ة
طيران في الھييئة عن
 .19ابالغ ووحدة طب الط
ض التالي ة عل ى أح د الطلب ة او الع املين
أح د االع راض
مؤك د بإص ابة ب ـ فيي روس كوروون ا المس تجد ،أو ظھ ور ح
)تسجييل درجة ح رارة اعل ى م ن  ،37.6س ععال ج اف ،عط
ط اس مس تمرر ،ض يق ف ي ال نفس ،ص داع ،ق يء او
اسھال(.
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

حالت
عند تشغيل رح
طيران ومدرببي الطيران ع
صة لطلبة الط
ثاننيا  :دليل االللتزام بالتعليممات الصحية الوقائية الخاص
ب
التتدريب في االالكاديميات وممراكز التدريب
طي ران عن د
 .1تعبئة نمموذج االقرارر الوارد في اللملحق ) (1اوو ) (2للتأكد من س المة ووص حة الطلب ة وم دربي الط
القيام ببرحالت الطييران.
ن يقوم برحلة الطيران عندد ظھور أحد االعراض التتالية )تسجيل درج ة ح راررة اعل ى م ن
ح ألي فرد أن
 .2ال يسمح
صداع ،قيء او اسھال(.
ستمر ،ضيق ففي النفس ،ص
 ،37.6سعال جاف ،عطاس مس
س ح الح رارة
الل جھ از ماس
ط اقم م ن خ ال
جة الحرارة لككافة أفراد الط
على دائرة العممليات التأكد ممن قياس درج
 .3يجب ع
الطائرة وفي غرفة اااليجاز.
ة
الصعود الى
د
ي قبل
اليدوي
فترة الرحلة من ققبل كافة افرادد الطاقم .
 .4استخدامم الكمامات والقفازات الطببية طيلة ة
ح ول المس ال ف ي الط ائرة واالكتف اء بععب وات تعق يم
الش تعال مث ل بخاخ ات الكح
ستخدام مواد تععق يم قابل ة لال
 .5عدم اس
او المنادي ل الممعقم ة م ع التتأك د م ن ع دم ت رك ھ ذه الم واد ف ي اللط ائرة عن د
دين العادي ة مث ل الھ ايجين و
الي ن
مغادرتتھا.
ميات ومراك ز الت دريب لتععليم ات واج رراءات وزارة الص حة ف ي التعام ل م ع
ن في االكاديمي
 .6يخضع كافة العاملين
طوارئ
ئ الصحة الععامة.
 .7يجب تععقيم الطائرة ققب ل و بع د ك ل رحل ة م ع االخ ذ بع ين ااالعتب ار المووافق ات م ن الش
ش ركة المص ننعة للط ائرة
الحية الطائرات في الھيئة فيما يخص ممواد التعقيم اللمستخدمة.
ودائرةة مقاييس صال

0
صدار /01:تعديل00:
اص

تاريخ النفاذ :آيار 2020

40/ 35
صفحة5 :

طب الطيران
وحدة ط

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

ت في الھيئة  /وحدة االجاازات
ت الصحة الععامة للطلبة ووالمتقدمين لععقد االمتحانات
ثاللثا  :دليل االللتزام بتعليمات
المتحان.
صحة الطلبة المتقدمين لال
او ) (2للتأكد من سالمة وص
االقرار الوارد في اللملحق ) (1و
ر
 .1تعبئة نمموذج
ظھور أحد االع
حانات عند ظ
ح ألي طالب بالدخول الى قاعات االمتح
 .2ال يسمح
عراض التاليةة )تس جيل دررج ة ح رارة
سھال(.
ع ،قيء او اس
عطاس مستمرر ،ضيق في االنفس ،صداع
سعال جاف ،ع
اعلى ممن  ،37.6س
المتحان من خ الل جھ از
جازات التأكد من قياس دررجة الحرارة لكافة الطلبة ووالمتقدمين لال
على وحدة االج
 .3يجب ع
ت االمتحانات.
ماسح الحرارة اليدووي قبل الدخوول الى قاعات
ن ف ي وح دة
طلب ة والم راققبين والع املين
ن قبل كافة الط
 .4استخدامم الكمامات والقفازات الطببية طيلة فترةة االمتحان من
االجاززات.
.
الدوام.
المكاتب وقاعة االممتحانات والممرافق الصحيةة يوميا عند الصباح وعند نھاية
ب
 .5تعقيم وتتطھير
خص باإلض اافة ال ى تحدي د امتحان ات اللطلب ة بكاف ة
الستكمال معاممالت اصدارر وتجديد ال رخ
 .6تعين منندوب واحد ال
انواعھھا.
عيا بدال من يوومين وعلى االنحو التالي:
الثة ايام اسبوع
 .7يتم عقد االمتحانات على مدار ثال
الردنية.
أ( يحددد يوم االثنين ممن الساعة  1300 - 0900ممن كل اسبوع ألكاديمية طيرران الملكية اال
ع ألكاديمية طييران الشرق اال
ب( يحددد يوم الثالثاء ممن الساعة  1300 - 09000من كل اسبوع
الوسط .
ج و الملك ي االرردن ي ومھ ن
ج( يحددد يوم االربعاء من الساعة  11300 - 0900م ن ك ل اس بووع للمتق دمين م ن س الح الج
الطيرران االخرى.

 .8مراعاة تعليمات وزاارة التربية واالتعليم بخصووص الطاق ة االس تيعابية ف ي قاع ة االمتتح ان بحي ث ال يزي د ع ن
تواجد اكثر من ) (112طالب في القاعة الواحددة.
عند الحضور الى قاعة االممتحان.
الدارية لوحدة االجازات ع
 .9االلتزامم بالتعليمات اال
ستمر ،ض يق
ف ،عطاس مس
جة حرارة اعللى من  ،37.6سعال جاف
عراض التالية )تسجيل درج
 .10عند ظھھور أحد االع
ح د الغ رف وابب الغ وزارة
في النففس ،صداع ،قيء او اسھاال( على أحد العاملين أو اللطلبة ،يجب عزل ه ف ي أح
الصحةة على الرقم ) (111باإلض
ضافة الى مديرر وحدة طب الطيران في الھيئة.
ط ة لم ريض
طيران في الھھيئة عن الحاللة الصحية الممشتبه بھا وھھ ي أي حال ة ص حية مخالط
 .11ابالغ ووحدة طب الط
مؤك د إص ابته بفي رروس كورون ا المس تجد ،أوو ظھ ور أح د االع راض التالي ة عل ى أأح د التالمي ذ او الع املين
)تسجييل درجة ح رارة اعل ى م ن  ،37.6س ععال ج اف ،عط
ط اس مس تمرر ،ض يق ف ي ال نفس ،ص داع ،ق يء او
اسھال(.
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طب الطيران
وحدة ط

تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

مراكز
طائرات في االككاديميات ومر
الصحية الوقائية للععاملين بصيانةة وادامة الطا
ة
راابعا  :دليل االاللتزام بالتعلييمات
التتدريب
ى.
عيا كحد ادنى
ت مره اسبوع
 .1تنظيف وتعقيم المشاغل والھناجرر والمستودعات
الول "االلت زاام بتعليم ات االص حة العام ة" م ن ھ ذا
ص وص عليھھ ا ف ي البن د اال
تعليم ات المنص
 .2االلت زاام بتطبي ق التع
ل.
الفصل
ص ى بھ ا م ن اللش ركة الص اانعة م ع ع
 .3تعق يم الط ائرة قب ل اج راء اي ص يانه عليھ ا بم واد موص
مراع اة تأثيرھ ا
الت الكھربائيية واالجھزة االلكترونية ووالعدادات والممجسات.
على اللصدأ واالجھززة والتوصيال
ع د الجس دي م ا امك ن م ع
جراء الصيانة الالزمة مع ممراعاة التباع
طلوب فقط ممن الفنيين إلج
ص العدد المط
 .4تخصيص
غطاء الحذاء وقناع الوجه والنظارات.
ارتداء معدات الوقااية الشخصية كالقفازات ووالكمامات وغ
المھا من خارج
 .5المواد التي يتم استال
ج األكاديمية يتم تعقيمھا قببل حفظھا بالممستودعات.
صورة بالطائرةة يقتصر العممل على شخص
 .6في حاللة العمل بالمنناطق المحص
ص واحد فقط .
جه لذلك يتم تتعقيمھا جيداً ققبل تداولھا.
في حال الحاج
 .7عدم تدداول العدة واللمعدات بين االشخاص وفي
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تفشي فيروس كوروننا COVID 19
االجراءات االحترازية لمنع تف
ت
دليل

طب الطيران
وحدة ط

ق
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وحدة طب الطيران

دليل االجراءات االحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا COVID 19

ملحق رقم )(1

االقرار
االسم :
)من اربع مقاطع (

الجنسية

الرقم الوطني

تاريخ الميالد

الجنس

التاريخ

الرجاء االجابة على االسئلة التالية بتحديد )نعم أو ال( بوضع عالمة  في المكان المخص ص وف ي ح ال االجاب ة
بنعم توضيح ذلك في خانة المالحظات.
مالحظات
ال
نعم
السؤال
الرقم
 .1ھل تعاني من أحد االعراض التالية )تسجيل درجة
حرارة اعلى من  ،37.6سعال جاف ،عطاس
مستمر ،ضيق في النفس ،صداع ،قيء او اسھال(؟
 .2ھل تم مخالطة شخص مؤكد اصابته بـ COVID-
 19؟
في حال االجابة بنعم ،الرجاء تحديد التاريخ.
 .3ھل تم مخالطة شخص لديه اعراض COVID-19
خالل آخر  28يوم ؟
 .4ھل قمت بالسفر خالل آخر  28يوما ً ؟
في حال االجابة بنعم ،الرجاء تحديد اسماء الدول.
انا الموقع ادناه أقر وأعترف بأن المعلومات أعاله صحيحة وبخالف ذلك أتحمل كامل المس ائلة القانوني ة ،كم ا أتعھ د
بااللتزام بتعليمات واجراءات وزارة الصحة.

التوقيع..................................................................
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وحدة طب الطيران

COVID 19 دليل االجراءات االحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

(2) ملحق رقم

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

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 .

No

Comments

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…………………………………………
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