
اإلجراءات والتدابير االحترازية التي اتخذتها وزارة الطيران المدني والهيئات 

∗التابعة لها في مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
0F 

وضعت مصر خطة وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وجميع قطاعات الدولة.  •

الوطنية نظرًا للدور الحيوي الذي يؤديه في اتخاذ اإلجراءات االحترازية  هذه الخطةجزءًا من قطاع الطيران  شكلوي

 الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

أقامت وزارة الطيران المدني جهات اتصال محددة وعّينت أشخاصًا بعينهم على مستوى الطيران الوطني يختصون  •

لتشغيلي. كما أنشأت الوزارة قنوات اتصال مع جميع الوزارات المعنية بهدف بوضع السياسات وتنظيم أنشطة التأهب ا

 وضع خطة للتأهب وتنفيذها.

أجرت كافة الهيئات التابعة للوزارة تقييماتها  ماأجرت وزارة الطيران المدني تقييمًا لمخاطر انتشار فيروس كورونا، ك •

 الخاصة لمخاطر انتشار الفيروس.

ة ر دني على التواصل باستمرار مع وزارة الصحة ومع سلطة الحجر الصحي، كما تلتزم الوزاتحرص وزارة الطيران الم •

الدورية التي تصدرها وزارة الصحة وتتأكد من قيام جميع شركات الطيران بتنفيذ هذه التوصيات واإلرشادات ب

 اإلرشادات.

 شّكلت وزارة الطيران المدني لجنة إلدارة أزمة فيروس كورونا.  •

من وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني اتصاالت مع اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) لالطالع تجري كل  •

 على آخر المستجدات بشأن المتطلبات الدولية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا.

نظرًا لطات الصحية، دأبت وزارة الطيران المدني على تبادل وجهات النظر، ويشمل ذلك التوجيهات الصادرة عن الس •

 ألن المعايير المحلية يجري تغييرها باستمرار في ضوء االتجاهات ونتائج االستبيانات المتعلقة باألوبئة.

 ينبغي إبالغ السلطات الصحية بجميع الحاالت المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. •

ف على و للوق التابع للسلطات الصحية ةيئاالوباألمراض تظل وزارة الطيران المدني على اتصال دائم بفريق علم  •

  أبعاد الوضع، وتحديد التدابير التي يجب على أطقم الموظفين والزمالء اتخاذها.

تقوم خطة التأهب في الطيران على الربط بفاعلية بين جميع الجهات المعنية في مجال الطيران (ويشمل ذلك  •

هيئات القطاعين العام والخاص) في إطار خطة التأهب الوطنية. وتلعب سلطة الطيران المدني دورًا بارزًا في 

 تنفيذ هذه الخطة. 

 للتصدي للفيروس وهي كالتالي:وضعت وزارة الطيران المدني ثالثة سيناريوهات  •

 : االستعداد واتخاذ اإلجراءات االحترازية.١السيناريو  .١

 : االشتباه في إصابة بعض األشخاص.٢السيناريو  .٢

 : انتشار الفيروس.٣السيناريو  .٣

                                                           
 رقة باللغة اإلنجليزية.قدمت مصر هذه الو  ∗



 قامت وزارة الطيران المدني بأربع خطوات إلى اآلن وهي: •

 واإلجراءات الوقائية في وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها.إصدار التعليمات بتطبيق التدابير االحترازية  -۱

 إذكاء الوعي بشكل مباشر وغير مباشر.  -۲

 متابعة التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية الجاري تطبيقها. -۳

 االضطالع بأعمال التقييم والمراقبة. -٤

 

 .لها التابعة والهيئات المدني الطيران وزارة في الوقائية تواإلجراءا االحترازية التدابير بتطبيق التعليمات إصدار -١

 يمكن لمراعاة النظافة الشخصية أن تسهم في الحد من انتشار العدوي بالفيروس: •

 ثانية على األقل وخصوصًا عقب استخدام المرحاض. ٢٠يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة  •

 عنهما بمطهرات اليدين الكحولية.في حالة عدم توافر الماء والصابون، ُيستعاض  •

عند السعال أو الرشح: يجب السعال أو الرشح في منديل ورقي أو داخل ثنية الذراع وليس بتغطية األنف أو  •

 الفم باليد.

 ذلك بعد اليدين وغسل مغطاة مهمالت سلة في ممكن وقت بأسرع المستعملة الورقية المناديل من التخلص •

 يجب تجنب لمس العينين أو الفم أو األنف بيديك قبل غسلهما. 

 التعامل مع نفايات الطائرات باعتبارها نفايات خطرة. •

 الجهات المعنية باألدوات الطبية الهامة. تزويد جميع •

 التأكد من أن العمال الذين يقومون بتنظيف الطائرات يرتدون المالبس الواقية المالئمة.  •

 

 أصدرت وزارة الطيران المدني إرشادات وٕاجراءات احترازية لكل مما يلي: •

 جميع الهيئات التابعة للوزارة  -۱

 أطقم الطائرات -۲

 شركات الطيران -۳

 المطارات -٤

 العمال -٥

 الركاب -٦

 إذكاء الوعي بشكل مباشر وغير مباشر  -٢

عقدت الوزارة عدة ورشات عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوعية العاملين بشأن فيروس كورونا  •

 وكيفية الوقاية منه.



 س كورونا.توزيع الالفتات والمنشورات في جميع األماكن بغرض توعية الموظفين بالمخاطر المصاحبة لفيرو  •

ع الحاالت المشتبه في إصابتها وفقًا لتوجيهات اإليكاو ومنظمة الصحة معلى التعامل بالتدريب أطقم الطائرات تزويد  •

 العالمية.

توفير التدريب لشركات الشحن والمناولة األرضية بشأن كيفية تنفيذ اإلجراءات الضرورية في العمل لتفادي انتشار  •

 فيروس كورونا.

 التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية الجاري تطبيقهامتابعة   -٣

 متابعة أعمال الحجر الصحي بالمطارات، وٕارسال الحاالت المشتبه فيها إلى المستشفيات.  •

 متابعة توزيع البطاقات الصحية على المسافرين وتسليم البطاقات إلى إدارة الحجر الصحي.   •

 أماكن العمل.كافة في جميع المطارات و  تطهيرالتعقيم و أعمال عمليات المتابعة  •

  الصحة وسلطة الطيران المدني.ن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة عمتابعة اإلرشادات الصادرة  •

 االضطالع بأعمال التقييم والمراقبة -٤

 خارجية.مراقبة تنفيذ اإلجراءات االحترازية من خالل المندوبين المتواجدين في المطارات والمحطات الداخلية وال •

 تقييم أعمال تنفيذ الخطط. •

 مراقبة دخول المسافرين القادمين من مناطق مصابة بالوباء. •

 تقييم تنفيذ اإلرشادات الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية. •

ي تضطلع به شركات الطيران الخاصة فيما يتعلق بتعقيم وتطهير ذتتولى سلطة الطيران المدني رصد العمل ال •

تخدام المواد المالئمة والتأكد من التزام شركات الطيران باإلرشادات الصادرة عن وزارة الصحة في مصر الطائرات باس

 ومنظمة الصحة العالمية. 

 يقوم مديرو المطارات برصد الحركة الجوية لشركات الطيران الدولية. •

 التأكد من امتثال جميع الركاب والعمال لمقتضيات اإلجراءات االحترازية. •

 عمل الذي يتم فيما يتعلق بشحن البضائع وخدمات المناولة األرضية. رصد ال •

  



 إرشادات لشركات الطيران
 

 الركاب الذين يعانون من أعراض الفيروس على متن الطائرة: )١(

 تقيد التحركات بين المقاعد. •

 توفير أقنعة واقية للركاب.  •

 تكليف أفراد طاقم الطائرة، وتحديد المرحاض. •

 االتصال بسلطة المطار مسبقًا واتباع اإلرشادات.  •

أفراد طاقم الطائرة المخالطين لركاب ظهرت عليهم أعراض الفيروس من  ٕاعفاءتعقيم الطائرة من الداخل و  •

 الخدمة حتى ظهور نتائج اختبار إصابة هؤالء الركاب بالفيروس.

 تعقيم المطار وتنفيذ توجيهات السلطة.  •

 

 إصابتهم الحقاً  تعلى متن طائرتنا والذين تبينالركاب الذين كانوا  )٢(

الذي أجرته السلطات الصحية، فإن األشخاص الذين خالطوا حاالت  مسح األمراض الوبائيةوفقًا لنتائج  •

عراض يجب التعامل معهم على أنهم حاالت مشتبه في إصابتها. األمصابة بالفيروس وظهرت عليهم 

 يومًا مع إجراء االختبار لهم.  ١٤ويجب إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 

الذي أجرته السلطات الصحية، فإن األشخاص الذين خالطوا حاالت  مسح األمراض الوبائيةوفقًا لنتائج  •

يومًا مع مراقبة  ١٤ضاعهم للحجر الصحي لمدة مصابة بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يجب إخ

 .عليهم ظهور أي أعراض

 تعقيم المطار وتنفيذ توجيهات السلطة.  •

 

 مصاب لشخصأحد أفراد طاقم الطائرة مخالطة  )٣(

 اإلبالغ فورًا بكونه قد خالط شخصًا مصابًا. •

 إبالغ السلطة الصحية واتباع اإلرشادات. •

 

 إصابته بالفيروسأحد أفراد طاقم الطائرة تبينت  )٤(

 بصحبة الشخص المصاب من العمل. و ينبغي إعفاء بقية أفراد الطاقم الذين كانوا على متن نفس الطائرة  •

المصاب للعزل أو إجراء اختبار اإلصابة بالفيروس بحسب  شخصٕاخضاع الإبالغ السلطات الصحية و  •

 نتائج مسح األمراض الوبائية.



 

 الطائرة:ظهور أعراض مشكوك فيها أثناء توقف  )٥(

لعزلهم  إعفاء أفراد طاقم الطائرة ممن تظهر عليهم أعراض من العمل وتخصيص حيز على متن الطائرة •

 .فيه

مقاعد  ٣أفراد طاقم الطائرة ممن تظهر عليهم أعراض تخصص لهم مقاعد في الصف األخير بالطائرة ( •

 خالية) وُيعتبرون مرضى مشتبه في إصابتهم. 

 إبالغ السلطات الصحية.  •

 

 شخص خارج أراضي البالد ُوجد أنه قد خالط شخصًا مصابًا: )٦(

اتباع إرشادات السلطات الصحية المحلية كالعزل وٕاجراء اختبار اإلصابة بالفيروس وفقًا لنتائج مسح  •

 األمراض الوبائية. 

 


