تعليمات التعامل مع التنبيهات الصادرة عن برنامج "امان"
يعتمد تطبيق امان على تتبع المخالطين الذين كانوا على قرب من حالة مؤكدة وهو تطبيق يحمي
الخصوصية ،وجميع البيانات يتم حفظها في هاتف المستخدم وال يتم جمع اية بيانات من قبل
وزارة الصحة او اية جهة اخرى.
االجراء الواجب اتباعه حال استقبال تنبيه-:
يقوم الشخص الذي تلقى التنبيه بتقييم الوضعباتباع ما يلي:
 اذا كان في ذلك التوقيت في المنزل او في السيارة دون وجود اشخاص اخرين
من غير عائله:
 فال يوجد اجراء وينصح باالستمرار باتباع االرشادات وااللتزامبالشروط الصحية بلبس الكمامة والتباعد االجتماعي.
 اذا كان في ذلك التوقيت في مكان عام او محاط بأشخاص من غير عائله وكان
التنبيه اخضر او اصفر فينصحبمراقبة الحرارة او االعراض التنفسية واذا
ظهرت اعراض مراجعة اقرب مكان للفحص اواالتصال على الرقم  111او
خلية األزمة في المحافظة على الرقم  193او مراجعة المراكز المخصصة
للتعامل مع الحاالت المشتبهة وذلك من اجل تقييمه واجراء فحص (كوفيد -
)19
 اذا كان في ذلك التوقيت في مكان عام او محاط بأشخاص من غير عائله وكان
التنبيه متوسط او عالي من اللون البرتقالي او األحمر فهناك اشتباه
باإلصابةوينصح بالتالي :
 االتصال على الرقم  111او خلية األزمة في المحافظةعلى الرقم193او مراجعة المراكز المخصصة للتعامل مع الحاالت المشتبهة
وذلك من اجل التقييم واجراء فحص(كوفيد  )19 -وهي-:
 -1العاصمة

:قسم الصدرية في مستشفى البشير (وحدة مسحات الكورونا).

 -2باقي المحافظات:مديريات الشؤون الصحية في المحافظات.
 -3العسكريين
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يطلب من الشخص متلقي التنبيهباالستمرار باتباع االرشادات وااللتزام بالشروط الصحية بلبس
الكمامة والتباعد االجتماعي وبحجر نفسة لحين ظهور نتيجة الفحص.
 اذا كانت النتيجة ايجابية يتم التعامل مع الحالة حسب البرتوكول.
 اذا كانت النتيجة سلبية يعطى الشخص المعني شهادة تفيد بانه قد اجرى فحص الكورونا
وان النتيجة سلبية حسب النموذج المرفق ويصدر من مستشفى البشير في العاصمة ومن
مديريات الصحة المعنية في المحافظات.

ال توجد ضرورة للحجر الصحي اذا كانت النتيجة سلبية.
يجب توثيق مصدر العينة من الجهة التي جمعت العينة بكتابة مصدر العينة (أمان) وتحديد
مديرية الصحة.
تقوم مديرية المختبرات بتزويد مديرية االمراض السارية بالنتائج الخاصة بنتائج امان من خالل
جدول خاص وبدورها تقوم بإعالم مديريات الصحة بذلك.
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شهادة نتيجة فحص كوفيد19-

مديرية الشؤون الصحية في محافظة

....................................................................

تشهد وزارة الصحة ان السيد  /السيدة
العمر ....................من سكان

.................................................................

...............................................................................

قد تم جمع منه عينة إلجراء فحص كوفيد19-
مصدر العينة
فنادق
النتيجة

عشوائي
ايجابي

متابعة مخالطين

تطبيق امان

من الحدود

سلبي

مالحظات...............................................................

التاريخ

.............................................................

التوقيع واالختم الرسمي

........................................................................... .....

تصدر من مستشفى البشير في العاصمة ومن مديريات الصحة المعنية في المحافظات
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