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คําแนะนําสําหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
6 ตุลาคม 2558
กรมควบคุมโรค
1. โรคเมอร์สเป็นโรคติดต่ออันตราย
กระทรวงสาธารณสุ ข ประเทศไทย ได้ ประกาศให้ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ ส
เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา อาการทั่วไปที่พบบ่อยจะมีไข้
ไอ หอบ ปอดอักเสบ บางรายมีอาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรงมักมี
อาการแสดงของโรคปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว อวัยวะล้มเหลว โดยเฉพาะไตวาย จนถึงเสียชีวิต
2. ท่านอาจต้องแยกตัวเอง หรือกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ เนื่องจาก
ท่านอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชดิ ของผู้ป่วยโรคเมอร์ส และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการติดเชื้อได้ในกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• ท่านเป็นสมาชิกในครอบครัว และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเมอร์สขณะที่มีอาการป่วย
• ท่านอาจสัมผัสผู้ป่วยโรคเมอร์ส หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น โดนละอองไอ จาม
• ท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคเมอร์ส
หรือสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสม
• ท่านเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร หรือพนักงานในเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่มีการสัมผัสโดยตรง
กับผู้ป่วยโรคเมอร์สขณะมีอาการ
• ท่านเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่นั่งใกล้กับผู้ป่วยโรคเมอร์สในระยะ 2 แถวหน้าและ 2 แถวหลัง
(เฉพาะเครื่องบิน)
• ท่านเป็นพนักงานในเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่มีผู้ป่วยโรคเมอร์สเป็นผู้โดยสาร
• ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มทัวร์กลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเมอร์ส
• ท่านเป็นคนขับรถประจําทาง, รถตู้, หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีผู้ป่วยเมอร์สเป็นผู้โดยสาร
3. ทําไมต้องให้ท่านแยกตัวเอง หรือกันกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
1. ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งโรคเมอร์สประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีอํานาจออกประกาศ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการกักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตอาการ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายโรค ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2523
2. ท่านควรแยกตัวเอง หรือกักกันเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และคนในครอบครัว
3. ท่านควรแยกตัวเอง หรือกักกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเมอร์สสู่ประชาชนทั่วไป
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4. สถานที่, สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการในระหว่างการแยกตัวเอง และการกักกัน
การแยกตัวเองและการกักกัน มีความสําคัญมากในการป้องกัน ควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้
สอบถามและประเมินความเสี่ยงที่จะติดโรคจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะแนะนําให้ท่านปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1.กรณีท่านได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโรคเมอร์สต่ํา ให้ท่านแยกตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการใน
บ้านพักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน นับจากสัมผัสผู้ป่วยโรคเมอร์ส ซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์สอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทุกวัน หรือหากท่านมีอาการป่วยใดๆ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ในกรณีนี้ ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการ
คลุกคลีกับบุคคลในบ้าน จนกว่าจะได้รับการดูแลจากแพทย์ที่เหมาะสม หรือ
2. กรณีท่านได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโรคเมอร์สสูง ท่านจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล หรือ
ในสถานที่ที่จัดให้เพื่อกักกัน เจ้าหน้าที่จะให้การดูแลและอํานวยความสะดวก ตามความเหมาะสม ดังนี้
− ที่พัก
− บริการอาหารให้ ๓ มื้อ
− มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแล และให้คําปรึกษา ตลอด 24 ชม.
− สาธารณูปโภคส่วนบุคคล เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
− สิ่งอํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น
− มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกัน จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
สถานที่ให้บริการ ดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
ในระหว่างการแยกตัวเองและการกักกัน หากท่านมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ํามูก ขอให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทันที เพื่อรีบให้การดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป
5. หลักเกณฑ์การปล่อยตัวจากการแยกตัวเองและการกักกัน
เมื่อท่านได้รับการแยกตัวเอง หรือกักกันครบ 14 วัน หลังการสัมผัสโรคแล้ว หากท่านไม่มีไข้ หรืออาการ
ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการทางระบบทางเดินอาหาร หรือมีผลการตรวจเสมหะจากระบบทางเดินหายใจ ไม่พบ
เชื้อไวรัสโรคเมอร์ส อย่างน้อย 2 ครั้ง ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
**********************************
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Guidance for Self-Isolation and Quarantine
Incase of Middle East Respiratory Syndrome (MERS)
6 October 2015
Department of Disease Control (DDC)
Ministry of Public Health (MOPH)

1. MERS is a dangerous communicable disease
The Ministry of Public Health of Thailand has declared Middle East Respiratory
Syndrome or MERS a dangerous communicable diseases according to the Communicable
Disease Act. MERS is caused by a coronavirus (MERS‐CoV). Typical symptoms of MERS
include fever, cough and shortness of breath. Pneumonia is also a common presentation.
Gastrointestinal symptoms including diarrhea, have also been reported. Severe cases may have
respiratory failure. Some patients have failure of organs, especially of the kidneys, or have septic
shock. These conditions may eventually lead to death.
2. You may be subject to self-isolation or quarantine.
You may be a contact of MERS patient and, therefore, you are at risk of infection. This might
have happened in one of the following situations:
•
•
•
•
•
•
•

You are a family member of a MERS patient, or you are the person who has taken care of
the patient.
You might have exposed to the secretion of MERS patients which has been passed
through sneezing and/or coughing.
You are a health care or laboratory worker who has been in contact with a MERS patient
and/or his or her secretion without proper protection.
You are one of the passengers or staff in an airplane or other vehicle who have been in
direct contact with MERS patient who traveled in that vehicle.
You are one of the passengers who have seated within 2 rows in front and 2 rows behind
a MERS patient. (in case of travel by airplane)
You are one of the staff in the airplane or other vehicle in which a MERS patient was a
passenger. You are a member of the same tour group with a MERS patient.
You are driver of the bus, van, or private car in which a MERS patient was a passenger.

3. Why must you take self-isolation or be quarantined ?
1. You must comply with Thailand’s laws. As MERS has been declared a dangerous
communicable disease, health authorities are authorized to enforce self-isolation or
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quarantine on persons who are identified as MERS contacts for the benefit of disease
prevention and control, by virtue of section 8 of the Communicable of Diseases Act, B.E.
2523 (A.D. 1980).
2. You should take self-isolation or quarantine for safety of yourself and your family
members.
3. You should take self-isolation or quarantine to protect the public from the spread of
MERS.
4. Place, facilities and services during self-isolation and quarantine.
Self-isolation and quarantine are meant for disease prevention and control. The health
authority will interview you to assess the level of risk that you might have contracted MERS, and
will guide you to take the following processes:
1. In case you are assessed to be at low risk of MERS infection, you will be advised to take
self isolation in your private residence for 14 days of your last contact with MERS
patient. During this period of time, the health authority will call you daily to question
about your health condition. If you have any illness you should inform the health
authority immediately. In case you have an illness, you should avoid contact with your
family members until you have received proper medical attention. OR
2. In case you are assessed to be at higher risk of MERS infection, you will be taken care of
in a hospital or a facility established for quarantine. The health authority will arrange for
your proper care and facilitation that include
• A room for accommodation
• 3 meals per day.
• 24 hour medical attention and advice.
• Personal utilities such as soaps, toothpastes, towels, etc.
• Communication facilities such as telephone etc.
• 24 hours security attention.
Expenses for quarantine will be covered by the public authority, you will not be charged
for any of the facility and service items listed above. During self-isolation or quarantine,
if you have symptoms of illness such as fever, coughs or runny nose, please inform health
authority immediately for proper attention.
5. Indications for ending self-isolation and release from quarantine.
1. You have completed 14 days of self-isolation or quarantine.
2. You have not shown a respiratory symptom or fever. Or
3. In case you have laboratory testing for MERS, the test results are shown negative at least
2 lines by Ministry of Public Health Criteria.
For more information, please call DDC hotline 1422.
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻠﺤﺠﺮ واﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ) (MERS
اﻟﺘﺎرﻳﺦ2015/10/06 :م
ادارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻣﺮاض
وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -1ﻣﺮض ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺮض ﻣﻌﺪي وﺧﻄﻴﺮ
اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺮض ﻣﻌﺪي وﺧﻄﻴﺮ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ .وﻳﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس اﻟﻜﻮروﻧﺎ ) (MERS-CoVهﺬا اﻟﻤﺮض .وﺗﺸﻤﻞ اﻋﺮاﺿﻪ
اﻟﺤﻤﻰ ،اﻟﻜﺤﺔ واﻟﺴﻌﺎل ،و ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺮض ذات اﻟﺮﺋﺔ )اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﺔ( .آﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﻢ
اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ) اﻟﻤﻌﺪة واﻻﻣﻌﺎء( ﻣﺜﻞ اﻻﺳﻬﺎل آﺎﺣﺪ اﻋﺮاض هﺬا
اﻟﻤﺮض.وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ،وﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ
ﻓﺸﻞ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻠﻰ ،او ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻔﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان
ﺗﻘﻮد اي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎة.

 -2ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺤﺠﺮ او اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﺸﺨﺼﻤﺼﺎﺑﺒﺎﻟﻤﺮض ،وﻟﺬا ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻌﺮﺿﻠﺨﻄﺮ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ.وﻳﺤﺪث هﺬا اﻻﻣﺮ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﺮدا ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﻤﺮض ،أو اﻧﻚ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎب.
• رﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻓﺮازات ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻄﺲ أو اﻟﻜﺤﺔ واﻟﺴﻌﺎل.
• إذا آﻨﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ او ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻃﺒﻲ وﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﻤﺮض
أو ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻓﺮازاﺗﻬﺒﺪون أﺧﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
• إذا آﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ أو اﻧﻚ اﺣﺪ اﻋﻀﺎء ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺴﻔﺮ )ﻃﺎﺋﺮة ،ﻗﻄﺎر ،ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ (....وﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻻﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﻓﻲ ﻧﻔﺲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ.
• إذا آﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة وآﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺻﻔﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب
ﺳﻮاء ﺧﻠﻔﻚ أو أﻣﺎﻣﻚ.
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• إذا آﻨﺖ اﺣﺪ اﻓﺮاد ﻃﺎﻗﻢ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺼﺎب ،أو اﻧﻚ اﺣﺪ اﻓﺮاد
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب.
• إذا آﻨﺖ ﺳﺎﺋﻖ ﻟﺤﺎﻓﻠﺔ أو ﺳﻴﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب.
 -3ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؟
 .1ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي .وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻋﻼن ﻣﺘﻼزﻣﺔ )  (MERSآﻤﺮض ﻣﻌﺪي
وﺧﻄﻴﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ أواﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮض وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻪ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ رﻗﻢ  8ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2523اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ )1980
ﻣﻴﻼدﻳﺔ(.
 .2ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺴﻼﻣﺘﻚ وﺳﻼﻣﺔ اﻓﺮاد اﺳﺮﺗﻚ.
 .3ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺮض.
 -4اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.
إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ هﻮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ .ﺳﻮف ﺗﺠﺮي
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻚ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻢ
ارﺷﺎدك اﻟﻰ اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﻚ ذو اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ارﺷﺎدك ﻟﻌﻤﻞ
ﻋﺰﻟﺬاﺗﻲ وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺳﻜﻨﻚ اﻟﺨﺎص ﻟﻤﺪة  14ﻳﻮﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺼﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺼﺎب.ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻚ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ
وﺿﻌﻚ اﻟﺼﺤﻲ .ﻓﺈن آﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﺮض ﻣﺎ ،ﻋﻠﻴﻚ اﺷﻌﺎرهﻢ ﺑﺬﻟﻜﻔﻮرا .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺻﺎﺑﺘﻚ
ﺑﻤﺮض ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻗﺘﺮاب او اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎي ﻣﻦ اﻓﺮاد اﺳﺮﺗﻚ اﻟﻰ ان ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.أو
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 .2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﻚ ذو اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔىﺄو ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.وﺳﻮف ﺗﻘﻮم
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ:
• ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ.
•  3وﺟﺒﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ.
• ﺧﺪﻣﺎت وﻧﺼﺎﺋﺢ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  24ﺳﺎﻋﺔ.
• ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﺑﻮن ،ﻣﻌﺠﻮن اﻻﺳﻨﺎن ،،ﻣﻨﺎﺷﻒ....،اﻟﺦ.
• وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﺧﺪﻣﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  24ﺳﺎﻋﺔ.
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻚ اي
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة اﻋﻼﻩ .وذا ﺷﻌﺮت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﺣﺪ
اﻋﺮاض اﻟﻤﺮض ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻰ او اﻟﺴﻌﺎل واﻟﻜﺤﺔ او اﻻﻓﺮازات اﻻﻧﻔﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻮرا ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم.
 -5ﻣﺆﺷﺮات اﻧﻬﺎء اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
 .1اﻧﻬﺎء ﻓﺘﺮة  14ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.
 .2ﻋﺪم ﺣﺪوث اﻋﺮاض ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ او ﺣﻤﻰ.
 .3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮض MERSوﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻻدارة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺮاض 1422
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