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 : يؼهىياث نهًسافشٌٍ      

 : ٌشاػً إحباع يا ٌهًحفاظ ػهً انصحت انؼايت ونه بىلج كاف لبم انسفش إيل اخلاسج      

 .ول انىضغ انىبائى ذجبيشاجؼت انىضغ انىبائً انذويل نهذونت املسافش انٍها  .1

 : فًٍا خيص انذول املخأثشة باأليشاض .2

 .يشاجؼت دنٍم صحت املسافشٌٍ   -

 يشاجؼت جذول حطؼًٍاث املسافشٌٍ انذونٍني نهذول انخً حخطهب حطؼًٍاث دونٍت. -

 .يكاحب انخطؼٍى انذونٍت باحملافظاث املخخهفتنهحصىل ػهً انخطؼًٍاث انشجىع إيل  -

 . يشاجؼت إجشاءاث انىلاٌت انشخصٍت .3

 صحزكى رهًُب ؛؛؛                                                                       

    ؛؛؛ سعيدح آيُخ ،  سحهخث نهًسبفسيٍ اإلدازح انعبيخ نهحجس انصحييع رًُيبد                                                              
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  20202020  انذويلانذويل  انىبائًانىبائً  انىضغانىضغ

20 / 2020 
حمً 

 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
جدرى 
 المردة *

 زٌكــا
شٌكونجونٌا 

* 

التهاب 
الدماغ 
 * الٌابانً

ـة
بــ

ص
ح

 

سا
ال

 * 
ال
بو

اٌ
ن  

عو
طا

 

 افغانستان

AFGHANISTANH 
  √     √                   

    

 البانٌا

ALBANIA 
          

  
                

    

 الجزائر

ALGERIA 
  √       

  
            √   

    

 ساموا االمرٌكٌة

 AMERICAN SAMOA 
          

  
        √       

    

 اندورا

ANDORRA 
          

  
                

    

 انجوال

ANGOLA 
√ √   √ √ 

  
      √ √       

    

 انجٌال

ANGUILLA 
          

  
      √ √       

    

 انتٌجوا وبربودا

ANTIGUA AND BARBUDAA 
          

  
      √ √       

    

 االرجنتٌن

ARGENTINA 
√ √       

  
      √ √       

    

 ارمٌنٌا

ARMENIA 
          

  
                

    

 اروبا

ARUBA 
          

  
      √ √       

    

 جزٌرة اسكٌنسٌون

ASCENCION ISLAND 
          

  
                

    

 استرالٌا

AUSTRALIA 
          √           √     

    

 النمسا

AUSTRIA 
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 اذربٌجان

AZERBAIJAN 
  √       

  
                

    

 االزور

AZORES 
          

  
                

    

 البهاماس

BAHAMAS 
          

  
        √       

    

 البحرٌن

BAHRAIN 
          

  
  √             

    

 بنجالدٌش

BANGLADESH 
  √       √       √ √ √ √   

    

 باربادوس

BARBADOS 
          

  
      √ √       

    

 روسٌا البٌضاء

BELARUS 
          

  
          √ √   

    

 بلجٌكا

BELGIUM 
          

  
                

    

 بلٌز 

BELIZE 
  √       

  
      √ √       

    

 بنٌن 

BENIN 
√ √ √ √ √ √       √ √     √ 

    

 برمودا 

BERMUDA 
          

  
                

    

 بوتان 

BHUTAN 
  √       

  
        √ √     

    

 بولٌفٌا 

BOLIVIA 
√ √       

  
      √ √       

    

 بونٌر

BONAIRE 
          

  
      √         

    

 البوسنة والهرسن 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
          

  
            √   
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 بوتسوانا 

BOTSWANA 
  √       

  
                

    

 البرازٌل

 BRAZIL 
√ √       √       √ √   √   

    

 جزر فٌرجن البرٌطانٌة

 BRITISH VIRGIN ISLANDS 
          

  
      √ √       

    

اللٌم المحٌط الهندي 
 البرٌطانً 

BRITISH INDIAN OCEAN 
TERRITORY 

          

  

                

    

 بروناي دار السالم

BRUNEI DARUSSALAM 
  √       

  
                

    

 بلغارٌا 

BULGARIA 
          

  
            √   

    

 بوركٌنا فاسو 

BURKINA FASO 
√ √ √     

  
      √         

    

 بوروندي 

BURUNDI 
√ √   √   

  
      √ √ √     

    

 الرأس األخضر

 CABO VERDE   
√ 

              
√ 

            

 كمبودٌا 

CAMBODIA   
√ 

      
√ 

      
√ √ √ 

        

 الكامٌرون 

CAMEROON 
√ √ √ √ √ 

      
√ √ √ 

          

 كندا 

CANADA                                 

 جزر كاٌمان

CAYMAN ISLANDS 

 
                     

√ 
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 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
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 المردة *

 زٌكــا
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ص
ح

 

سا
ال

 * 
ال
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اٌ
ن  

عو
طا

 

 جمهورٌة افرٌمٌا الوسطى

 CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC 

√ √ √ 

  

√ 

      

√ √ √ 

          

 تشاد 

CHAD 
√ √ √ √ 

          
√ 

            

 تشٌلً 

CHILE                                 

 الصٌن 

CHINA   
√ 

    
√ √ 

        
√ √ √ 

      

 جزٌرة الكرٌسماس

CHRISTMAS ISLAND                                 

 كولومبٌا 

COLOMBIA 
√ √ 

      
√ 

      
√ √ 

          

 جزر الممر 

COMOROS   
√ 

                
√ 

          

 الكونغو

 CONGO 
√ √ 

      

√ 

    

√ √ √ 

          

 جزر كون

 COOK ISLANDS           
√ 

        
√ 

          

 كوستارٌكا 

COSTA RICA   
√ 

              
√ √ 

          

 كوت دٌفوار

 CÔTE D’IVOIRE 
√ √ √ 

    
√ 

    
√ √ √ 

          

 كرواتٌا

CROATIA                                 

 كوبا 

CUBA 
                  

√ √ 
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 كواركاو

CURAÇAO                   
√ √ 

          

 لبرص

 CYPRUS                                 

 جمهورٌة التشٌن

CZECH REPUBLIC                                 

جمهورٌة كورٌا 
 الدٌممراطٌة االشعبٌة 

DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA   

√ 

                  

√ 

        

جمهورٌة الكونغو 
 لراطٌة الدٌمو

DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE CONGO 

√ √ √ √ √ 

      

√ √ √ 

  

√ 

  

√ 

  

 الدانمارن 

DENMARK                                 

           √                 √   DJIBOUTIجٌبوتً 

 الدومٌنكان 

DOMINICA                    
√ √ 

          

 جمهورٌة  الدومٌنكان 

DOMINICAN REPUBLIC   
√ 

              
√ √ 

          

 اإلكوادور 

ECUADOR 
√ √ 

              
√ √ 

          

 السلفادور 

EL SALVADOR   
√ 

              
√ √ 

          

 غٌنٌا اإلستوائٌة 

EQUATORIAL GUINEA 
√ √ 

              
√ √ 

          

 إرٌترٌا 

ERITREA 
√ √ √ 
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حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
جدرى 
 المردة *

 زٌكــا
شٌكونجونٌا 

* 

التهاب 
الدماغ 
 * الٌابانً

ـة
بــ

ص
ح

 

سا
ال

 * 
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 إستونٌا

 ESTONIA   
  

                            

 اثٌوبٌا 

ETHIOPIA 
√ √ √ √ √ 

              
√ 

      

ESWATINI   √                             

 جزر فوكالند )مالفٌناس

FALKLAND ISLANDS 
"MALVINAS"                                 

 جزر فارو

 FAROE ISLANDS                                 

 فٌجً

 FIJI                   
√ √ 

          

 فنلندا 

FINLAND                                 

 فرنسا 

FRANCE            
√ 

        
√ 

  
√ 

      

 جٌانا الفرنسٌة

FRENCH GUIANA 
√ √ 

              
√ √ 

          

 ا الفرنسٌة بولٌنٌزٌ

FRENCH POLYNESIA           
√ 

        
√ 

          

 الجابون

 GABON 
√ √ 

              
√ √ 

          

 جامبٌا

GAMBIA 
√ √ √ 

            
√ 

            

                             √   GEORGIAجورجٌا 

 ألمانٌا

GERMANY                                 

 نا غا

GHANA 
√ √ √ 

  
√ 

        
√ 

    
√ √ 
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 جبل طارق

GIBRALTARD                                 

 الٌونان 

GREECE   
√ 

                            

 االرض الخضراء 

GREENLAND                                 

 جرٌنادا

GRENADA                   
√ √ 

          

 ٌلوب جواد

GUADELOUPE                     
√ 

          

 جوام 

GUAM           
√ 

                    

 جواتٌماال

GUATEMALA   
√ 

              
√ √ 

          

 غٌنٌا

GUINEA 
√ √ √ 

            
√ √ 

  
√ 

      

 غٌنٌا بٌساو 

GUINEA-BISSAU 
√ √ √ 

            
√ 

            

 نا جٌا

GUYANA 
√ √ 

              
√ √ 

          

 هاٌتً

HAITI   
√ 

  
√ 

          
√ √ 

          

 هندوراس

HONDURAS   
√ 

      
√ 

      
√ √ 

          

 المجر 

HUNGARY                                 

 أٌسلندا 

ICELANDE                                 

 الهند

INDIA   
√ 

      
√ 

      
√ √ √ √ 
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20 / 2020 
حمً 

 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
جدرى 
 المردة *

 زٌكــا
شٌكونجونٌا 

* 

التهاب 
الدماغ 
 * الٌابانً

ـة
بــ

ص
ح

 

سا
ال

 * 
ال
بو

اٌ
ن  

عو
طا

 

 أندونٌسٌا 

INDONESIA   
√ 

    
√ 

        
√ √ √ 

        

 إٌران

 IRAN   
√ 

          
√ 

                

 العراق 

IRAQ    
√ 

          
√ 

        
√ 

      

 إٌرلندا 

IRELAND                                 

 إسرائٌل 

ISRAEL               
  

                

 إٌطالٌا

ITALY                     
√ 

  
√ 

      

 جاماٌكا 

JAMAICA                   
√ √ 

          

 الٌابان

JAPAN                       
√ 

        

 األردن

JORDAN               
√ 

                

 كازاخستان

KAZAKHSTANA                         
√ 

      

 كٌنٌا

KENYA 
√ √ √ √ 

          
√ √ 

          

 كٌرٌباس 

KIRIBATI                      
√ 

          

 الكوٌت 

KUWAIT               
√ 

                

 لٌرغٌزستان

KYRGYZSTAN  
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20 / 2020 
حمً 

 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
جدرى 
 المردة *

 زٌكــا
شٌكونجونٌا 

* 

التهاب 
الدماغ 
 * الٌابانً

ـة
بــ

ص
ح

 

سا
ال

 * 
ال
بو

اٌ
ن  

عو
طا

 

جمهورٌة الو الشعبٌة 
 الدٌممراطٌة

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 

REPUBLIC   

√ 

      

√ 

      

√ √ √ 

        

 التفٌا

LATVIA                                 

 لبنان

LEBANON               
√ 

                

 لٌسوتو

 LESOTHO                                 

 لٌبٌرٌا

LIBERIA 
√ √ 

            
√ √ 

    
√ √ 

    

 لٌبٌا

LIBYA                                 

 لٌختنشتاٌن 

LIECHTENSTEIN                                 

 لتوانٌا 

LITHUANIA                                 

 لوكسمبورج 

LUXEMBOURG                                 

 مدغشمر 

MADAGASCAR 
  

√ 

                

√ 

  

√ 

    

√ 

 مالوي

MALAWI   
√ 

                
√ 

        
√ 

 مالٌزٌا

MALAYSIA   
√ 

      
√ 

      
√ √ √ √ 

      

 مالدٌف 

MALDIVESO                   
√ √ 
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 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
جدرى 
 المردة *

 زٌكــا
شٌكونجونٌا 
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 * 
ال
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اٌ
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 مالً 

MALI 
√ √ √ 

            
√ 

            

 مالطا 

MALTA                                 

 جزر مارشال 

MARSHALL ISLANDS           
√ 

        
√ 

          

 مارتٌنٌن 

MARTINIQUE                     
√ 

          

 مورٌتانٌا 

MAURITANIA 
√ √ √ 

                          

 مورٌشٌوس

MAURITIUS                     
√ 

          

 ماٌوت 

MAYOTTE   
√ 

                
√ 

          

 المكسٌن 

MEXICO   
√ 

      
√ 

      
√ √ 

          

مٌكرونٌزٌا "الوالٌات 
 المتحالفة"

MICRONESIA" "FEDERATED 

STATES OF            

√ 

        

√ 

          

 موناكو 

MONACO                                 

 منغولٌا 

MONGOLIA                                 

 الجبل األسود 

MONTENEGRO                                 

 مونتسٌرات

MONTSERRAT                   
√ √ 

          

 المغرب 

MOROCCO                                 
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20 / 2020 
حمً 

 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
جدرى 
 المردة *

 زٌكــا
شٌكونجونٌا 

* 

التهاب 
الدماغ 
 * الٌابانً

ـة
بــ

ص
ح

 

سا
ال

 * 
ال
بو

اٌ
ن  

عو
طا

 

 موزمبٌك 

MOZAMBIQUE   
√ 

    
√ 

          
√ 

          

 مٌانمار "بورما" 

MYANMAR   
√ 

    
√ 

        
√ √ √ √ 

      

 ٌا نامٌب

NAMIBIA   
√ 

                            

 ناورو 

NAURU                                 

 نٌبال 

NEPAL   
√ 

      
√ 

        
√ √ 

        

 هولندا 

NETHERLANDS                                 

 كالٌدونٌا الجدٌدة 

NEW CALEDONIA           
√ 

        
√ 

          

 نٌوزٌلندا 

NEW ZEALAND                         
√ 

      

 نٌكاراجوا 

NICARAGUA   
√ 

      
√ 

      
√ √ 

          

 النٌجر 

NIGER 
√ √ √ √ √ 

        
√ 

            

 نٌجٌرٌا 

NIGERIA 
√ √ √ √ √ 

      
√ √ √ 

  
√ √ 

    

 نٌوي

NIUE                                 

NORTH MACEDONIA 
                                 ممدونٌا الشمالٌة

 جزر مرٌانا الشمالٌة 

NORTHERN MARIANA 

ISLANDS 
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 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
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ص
ح

 

سا
ال

 * 
ال
بو

اٌ
ن  
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 النروٌج 

NORWAY                                 

 سلطنة ُعمان

OMAN               
√ 

                

 باكستان 

PAKISTAN    
√ 

    
√ √ 

      
√ √ √ √ 

      

 باالو

PALAU           
√ 

                    

 بنما 

PANAMA 
√ √ 

              
√ √ 

          

 بابوا "غٌنٌا الجدٌدة"

 PAPUA "NEW GUINEA"   
√ 

    
√ 

        
√ √ √ 

        

 باراجواي 

PARAGUAY 
√ √ 

              
√ √ 

          

  بٌرو

PERU 
√ √ 

              
√ √ 

          

 الفلبٌن 

PHILIPPINES   
√ 

    
√ √ 

      
√ √ √ 

        

 جزر بٌتكٌرن 

PITCAIRN ISLANDS                                 

 بولندا 

POLAND                                 

 فلسطٌن

Palestine               
√ 

                

 لبرتغال ا

PORTUGAL                                 

 بوٌرتو رٌكو 

PUERTO RICO 
                  

√ √ 
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 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 
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 كورونا
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 زٌكــا
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 * 
ال
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اٌ
ن  

عو
طا

 

 لطر 

QATAR               
√ 

                

 جمهورٌة كورٌا الجنوبٌة 

REPUBLIC OF KOREA   
√ 

                  
√ 

        

 REPUBLICجمهورٌة مولدوفا

OF 

 MOLDOVA                                 

 رٌنٌون 

REUNION                     
√ 

          

 رومانٌا

ROMANIA                         
√ 

      

 اإلتحاد الروسً 

RUSSIAN FEDERATION    
√ 

                            

 رواندا 

RWANDA 
√ √ 

              
√ 

            

 سبأ 

SABA                   
√ 

            

 سانت بارتٌلٌمً 

SAINT BARTHELEMY                     
√ 

          

 سانت هٌلٌنا 

SAINT HELENA                                 

 سانت كٌتس ونٌفٌس

SAINT KITTS AND NEVIS                   
√ √ 

          

 سانت لوسٌا 

SAINT LUCIA                   
√ √ 

          

 سانت مارتن 

SAINT MARTIN 
                  

√ √ 
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الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#زيكا!A1
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الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#حصبة!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#لاسا!A1
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الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ايبولا!A1
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20 / 2020 
حمً 

 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 

 المتصدع *

 كورونا
جدرى 
 المردة *

 زٌكــا
شٌكونجونٌا 

* 

التهاب 
الدماغ 
 * الٌابانً

ـة
بــ

ص
ح

 

سا
ال

 * 
ال
بو

اٌ
ن  

عو
طا

 

 سانت بٌٌر ومٌكلون

SAINT PIERRE AND 
MIQUELON                                 

سانت فنسنت وجزر 
 جرٌنادٌن 

SAINT VINCENT AND THE 
GRENADINES                   

√ √ 

          

 ساموا

SAMOA                   
√ √ 

          

 سان مارٌنو 

SAN MARINO                                 

 ساوتوم وبرنسٌب 

SAO TOME AND PRINCIPE   
√ 

                            

 المملكة العربٌة السعودٌة 

SAUDI ARABIA   
√ 

      
√ 

  
√ 

   
√ 

          

 لسنغال ا

SENEGAL 
√ √ √ 

    
√ 

      
√ √ 

          

 صربٌا 

SERBIA                                 

 سٌشٌل 

SEYCHELLES                     
√ 

          

 سٌرالٌون 

SIERRA LEONE 
√ √ 

            
√ √ √ 

          

 سنغافورة 

SINGAPORE           
√ 

      
√ √ √ √ 

      

 سٌنت أوستاتٌوس 

SINT EUSTATIUS                   
√ 

            

 سٌنت مارتن 

SINT MAARTEN 
                  

√ √ 
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الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#سحائى!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#كوليرا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#كوليرا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'شلل الاطفال'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'شلل الاطفال'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#دنج!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#دنج!A1
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الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#شيكونجونيا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'التهاب دماغ يابانى'!A1
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الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#حصبة!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#لاسا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#لاسا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ايبولا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ايبولا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#طاعون!A1
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 صفراء *
 كولٌرا * سحائً مالرٌــا

شلل 
 االطفال *

دنـــج 
* 

حمً 
الوادي 
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 كورونا
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 المردة *
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سا
ال

 * 
ال
بو

اٌ
ن  

عو
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 سلوفاكٌا

SLOVAKIA                                 

                                 SLOVENIAسلوفٌنٌا 

 جزر سلٌمان

SOLOMON ISLANDS   
√ 

              
√ 

            

 الصومال

SOMALIA  
√ √ 

  
√ √ 

          
√ 

          

 جنوب افرٌمٌا 

SOUTH AFRICA   
√ 

                
√ 

          

 جنوب السودان 

SOUTH SUDAN 
√ √ √ √ 

          
√ 

            

 اسبانٌا

SPAIN           
√ 

        
√ 

          

 سٌرٌالنكا 

SRI LANKA           
√ 

        
√ √ 

        

 السودان

 SUDAN 
√ √ √ √ 

  
√ √ 

    
√ √ 

          

 سورٌنام 

SURINAME 
√ √ 

              
√ √ 

          

 سوازٌالند 

SWAZILAND   
√ 

                            

 السوٌد

SWEDEN                                 

 سوٌسرا

 SWITZERLAND                                 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 (SYRIAN ARAB REPUBLIC)               
√ 

                

 طاجٌكستان 

TAJIKISTAN   
√ 
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الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ملاريا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#سحائى!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#سحائى!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#كوليرا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#كوليرا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'شلل الاطفال'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'شلل الاطفال'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#دنج!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#دنج!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'حمى الوادى المتصدع'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'حمى الوادى المتصدع'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'حمى الوادى المتصدع'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'حمى الوادى المتصدع'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#كورونا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#كورونا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'جدرى القردة'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'جدرى القردة'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#زيكا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#زيكا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#شيكونجونيا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#شيكونجونيا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'التهاب دماغ يابانى'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'التهاب دماغ يابانى'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'التهاب دماغ يابانى'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'التهاب دماغ يابانى'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#حصبة!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#حصبة!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#لاسا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#لاسا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ايبولا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ايبولا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#طاعون!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#طاعون!A1
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 * 
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 تاٌالند 

THAILAND   
√ 

      
√ 

      
√ √ √ √ 

      

جمهورٌة ممدونٌا 
 السابمة  الٌوغوسالفٌة

(THE FORMER YUGOSLAV 

REPUBLIC OF MACEDONIA)                                

 تٌمور الشرلٌة

 TIMOR-LESTE   
√ 

              
√ √ √ 

        

 توجو 

TOGO 
√ √ √ 

            
√ 

            

 توكٌالو

 TOKELAU                     
√ 

          

 تونجا 

TONGA                   
√ √ 

          

 ترٌنداد وتوباجو 

TRINIDAD AND TOBAGO 
√ 

                
√ √ 

          

 ترٌستان

 TRISTAN DA CUNHA                                 

 تونس

 TUNISIA                                 

 توركس وكاٌكوس

 TURKS AND CAICOS                   
√ √ 

          

 تركٌا 

TURKEY                         
√ 

      

 تركمانستان 

TURKMENISTAN                                 

 توفالو

 TUVALU                                 

 اوغندا 

UGANDA 
√ √ √ √ 

          
√ √ 

  
√ 

  
√ 

  

الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'حمى صفراء'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#'حمى صفراء'!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ملاريا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#ملاريا!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#سحائى!A1
الجديد%20الوضع%20الوبائي%20الدولي%20يناير%202020.xlsx#سحائى!A1
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بــ
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 * 
ال
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اٌ
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 اوكرانٌا 

UKRAINE                         
√ 

      

 اإلمارات العربٌة المتحدة 

(UNITED ARAB EMIRATES)               
√ 

                

 المملكة المتحدة 

(UNITED KINGDOM)                         
√ 

      

 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة 

(UNITED REPUBLIC OF 

TANZANIA) 

√ √ √ √ 

  

√ 

      

√ √ 

  

√ 

  

√ 

  

 المتحدة االمرٌكٌة  الوالٌات

UNITED STATES OF AMERICA                     
√ 

  
√ 

      

 جزر فٌرجن 

VIRGIN ISLANDS                   
√ √ 

          

 أوروجواي

 URUGUAY                                 

 أوزبكستان

 UZBEKISTAN   
√ 

                    
√ 

      

 فانواتو

VANUATU   
√ 

                            

فنزوٌال "جمهورٌة 
 بولٌفارٌة"

 "VENEZUELA "BOLIVARIAN 

REPUBLIC  

√ √ 

              

√ √ 

          

 فٌتنام 

VIET NAM   
√ 

      
√ 

      
√ √ √ 

        

 جزٌرة وان

 WAKE ISLAND                                  

 والٌس وفوتونا 

WALLIS AND FUTUNA                                 
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 الٌمن

 YEMEN   
√ 

  
√ 

  
√ 

  
√ 

    
√ 

          

 زامبٌا 

ZAMBIA 
√ √ 

  
√ 

                        

           √             √   √   ZIMBABWEزٌمبابوي 
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  ىلائٍتىلائٍتاإلجشاءاث انصحٍت اناإلجشاءاث انصحٍت ان
  

  َالالث األيشاض :َالالث األيشاض :انخً حُخمم ػٍ طشٌك انخً حُخمم ػٍ طشٌك أوالً: األيشاض أوالً: األيشاض 
  
  
  

  ..  عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابةعؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابةلإلندان لإلندان   دفي حاد يشتقلدفي حاد يشتقلمخض نمخض ن  ::  تعخيف السخضتعخيف السخض
  ––    كحةكحة  ––أعياء شجيج أعياء شجيج   ––ألؼ في العزالت ألؼ في العزالت   ––عخق غديخ عخق غديخ   ––رعذة رعذة   ––صجاع صجاع   ––  رتفاع في درجة الحخارةرتفاع في درجة الحخارةإإ  ::  األعخاضاألعخاض

  نديف مؽ الفؼ واألنف.نديف مؽ الفؼ واألنف.  ––طفح جمجي طفح جمجي   ––إسيال إسيال   ––قيئ قيئ 
  ايام.ايام.  66--33: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة

    ::)إرجع إلي القائسة السهضهعة()إرجع إلي القائسة السهضهعة(الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض الحسي الرفخاءالهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض الحسي الرفخاء  اإلجخاءاتاإلجخاءات
يجب عمي السدافخيؽ إلي البالد السؾبؾءة بالحسي الرفخاء التظعيؼ بظعؼ الحسي الرفخاء قبل الدفخ بعذخة يجب عمي السدافخيؽ إلي البالد السؾبؾءة بالحسي الرفخاء التظعيؼ بظعؼ الحسي الرفخاء قبل الدفخ بعذخة   ..11

لتظعيؼ الجولية والحرؾل عمي شيادة التظعيؼ الجولية )تبجأ صالحيتيا بعج عذخة أيام مؽ تاريخ لتظعيؼ الجولية والحرؾل عمي شيادة التظعيؼ الجولية )تبجأ صالحيتيا بعج عذخة أيام مؽ تاريخ أيام بسخاكد اأيام بسخاكد ا
    ..التظعيؼ وتدخي مجي الحياة(التظعيؼ وتدخي مجي الحياة(

  ((  ات الخاص بحلكات الخاص بحلكيتم اإللتدام بالتعميسات الهاجبة لمهقاية من لجغ البعهض .) إنظخ كارت اإلرشاديتم اإللتدام بالتعميسات الهاجبة لمهقاية من لجغ البعهض .) إنظخ كارت اإلرشاد  ..22
  

    ::  بسخض الحسي الرفخاءبسخض الحسي الرفخاء  الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءةالهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة  اإلجخاءاتاإلجخاءات
أشيخ مؽ العسخ لمقادميؽ أشيخ مؽ العسخ لمقادميؽ   99تظمب الذيادة الجولية لمتظعيؼ ضج مخض الحسي الرفخاء لمسدافخيؽ أكثخ مؽ تظمب الذيادة الجولية لمتظعيؼ ضج مخض الحسي الرفخاء لمسدافخيؽ أكثخ مؽ   ..11

  ..  مؽ الجول السؾبؾءة بسخض الحسي الرفخاءمؽ الجول السؾبؾءة بسخض الحسي الرفخاء
ساعة ساعة   1212تظمب الذيادة الجولية لمتظعيؼ ضج مخض الحسي الرفخاء مؽ الخكاب العابخيؽ تخانديت أكثخ مؽ تظمب الذيادة الجولية لمتظعيؼ ضج مخض الحسي الرفخاء مؽ الخكاب العابخيؽ تخانديت أكثخ مؽ   ..22

  في بمج مؾبؾءة بسخض الحسي الرفخاء.في بمج مؾبؾءة بسخض الحسي الرفخاء.  عبخ مظارعبخ مظار
أيام أيام   66سؾف يخزع القادم إلجخاء الحجخ الرحي لسجة سؾف يخزع القادم إلجخاء الحجخ الرحي لسجة   الداريةالدارية  في حالة عجم تقجيؼ شيادة التظعيؼ الجوليةفي حالة عجم تقجيؼ شيادة التظعيؼ الجولية  ..33

  ..مؽ تاريخ سفخ الخاكب مؽ الجول السؾبؾءة بسخض الحسي الرفخاءمؽ تاريخ سفخ الخاكب مؽ الجول السؾبؾءة بسخض الحسي الرفخاء
ف يخزع القادم إلجخاء ف يخزع القادم إلجخاء أيام)غيخ سارية( سؾ أيام)غيخ سارية( سؾ   1111في حالة تقجيؼ شيادة تظعيؼ دولية لؼ يشقزي عمييا في حالة تقجيؼ شيادة تظعيؼ دولية لؼ يشقزي عمييا   ..44

  الحجخ الرحي لمسجة الستبكية إلكتسال سخيان الظعؼ وشيادة التظعيؼ .الحجخ الرحي لمسجة الستبكية إلكتسال سخيان الظعؼ وشيادة التظعيؼ .

  
  مخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة لإلندان.مخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة لإلندان.: :   تعخيف السخضتعخيف السخض

  نديف.نديف.  ––طفح طفح   --إرتفاع درجة الحخارة إرتفاع درجة الحخارة   ::  األعخاضاألعخاض
  يؾم.يؾم.  1414--33: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة

  ن إلي الجول السهبهءة بحسي الجنج :ن إلي الجول السهبهءة بحسي الجنج :اءات الهقائية حيال السغادرياءات الهقائية حيال السغادرياإلجخ اإلجخ 
  اليهجج تطعيسات ولكن يتم اإللتدام بالتعميسات الهاجبة لمهقاية من لجغ البعهض .) إنظخ كارت اإلرشادات الخاص بحلك (اليهجج تطعيسات ولكن يتم اإللتدام بالتعميسات الهاجبة لمهقاية من لجغ البعهض .) إنظخ كارت اإلرشادات الخاص بحلك (

  اإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بحسي الجنج.اإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بحسي الجنج.
  ..ويتؼ مشاعختيؼ عشج الؾصؾل ويتؼ مشاعختيؼ عشج الؾصؾل   لية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بحسي الجنجلية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بحسي الجنجال تظمب شيادة تظعيؼ دو ال تظمب شيادة تظعيؼ دو 

 مخض الحسي الرفخاءمخض الحسي الرفخاء

 0202ٌناٌر إصدار 
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  مخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة لإلندان. مخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة لإلندان. : :   تعخيف السخضتعخيف السخض

  ––صجاع صجاع   ––صل صل َاالم بالعزالت والسفاَاالم بالعزالت والسفا  ––إحسخار ممتحسة العيؽ إحسخار ممتحسة العيؽ   ––طفح جمجي طفح جمجي   ––إرتفاع درجة الحخارة إرتفاع درجة الحخارة   ::  األعخاضاألعخاض
  ضعف عام.ضعف عام.

  يؾم.يؾم.  1414--22: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة
  الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بفيخوس زيكا.الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بفيخوس زيكا.  اإلجخاءاتاإلجخاءات

يتم اإللتدام يتم اإللتدام يجب تأجيل سفخ الديجات الحؾامل حخصًا عمي سالمة األجشة وفي حالة الزخورة القرؾي يجب تأجيل سفخ الديجات الحؾامل حخصًا عمي سالمة األجشة وفي حالة الزخورة القرؾي   ..11
  ..((ات الخاص بحلكات الخاص بحلكرشادرشادإنظخ كارت اإل إنظخ كارت اإل بعهض )بعهض )بالتعميسات الهاجبة لمهقاية من لجغ البالتعميسات الهاجبة لمهقاية من لجغ ال

  الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بفيخوس زيكا.الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بفيخوس زيكا.  اإلجخاءاتاإلجخاءات
  ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بفيخوس زيكا.ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بفيخوس زيكا.

  
  

 يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾض السرابة لإلندان.يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾض السرابة لإلندان.  فيخوسيفيخوسي  مخضمخض  الذيكؾنجؾنياالذيكؾنجؾنيا  ::  التعخيف بالسخضالتعخيف بالسخض
  ..الجمجيالجمجي  والظفحوالظفح  والتعبوالتعب  والتقّيؤوالتقّيؤ  والرجاعوالرجاع  العزميةالعزمية  اآلالماآلالم  السفاصل فزاًل عؽالسفاصل فزاًل عؽ  آالمًا مبخحة فيآالمًا مبخحة في: حسي و : حسي و   األعخاضاألعخاض

  يؾم.يؾم.  1212: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة
  الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بفيخوس تذيكهنجهنيا.الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بفيخوس تذيكهنجهنيا.  اإلجخاءاتاإلجخاءات

ات الخاص ات الخاص .) إنغخ كارت اإلرشاد.) إنغخ كارت اإلرشاد  الؾاجبة لمؾقاية مؽ لجغ البعؾضالؾاجبة لمؾقاية مؽ لجغ البعؾض  اليؾجج تظعيسات ولكؽ يتؼ اإللتدام بالتعميساتاليؾجج تظعيسات ولكؽ يتؼ اإللتدام بالتعميسات
  ((  بحلػبحلػ

  
  

  طفيمي يشتقل لإلندان عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة .طفيمي يشتقل لإلندان عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة .مخض مخض : :   تعخيف السخضتعخيف السخض
      كحةكحة  ––إعياء شجيج إعياء شجيج   ––ألؼ في العزالت ألؼ في العزالت   ––عخق غديخ عخق غديخ   ––رعذة رعذة   ––صجاع صجاع   ––إرتفاع في درجة الحخارة إرتفاع في درجة الحخارة   ::  األعخاضاألعخاض

  قيئ.قيئ.  ––
  عام مؽ العؾدة مؽ مشاطق السالريا .عام مؽ العؾدة مؽ مشاطق السالريا .  اض السخض فى خاللاض السخض فى خالليؾم كسا يسكؽ ان تغيخ اعخ يؾم كسا يسكؽ ان تغيخ اعخ   3131--1111: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة

  السالريا ىه مديج من إجخاءات الهقاية الذخرية لمحساية من لجغ البعهض والهقاية الكيسيائية السالريا ىه مديج من إجخاءات الهقاية الذخرية لمحساية من لجغ البعهض والهقاية الكيسيائية   الهقاية من مخضالهقاية من مخض
حيث يتم تحجيج الهقاية الكيسيائية حدب حالة السدافخ الرحية ووجية سفخه عمسَا بأن الهقاية الكيسيائية حيث يتم تحجيج الهقاية الكيسيائية حدب حالة السدافخ الرحية ووجية سفخه عمسَا بأن الهقاية الكيسيائية معَا معَا 

  ..تعشي الحساية الكاممة من مخض السالرياتعشي الحساية الكاممة من مخض السالرياال ال 
  ::  الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض السالرياالهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض السالريا  اإلجخاءاتاإلجخاءات

  الججول التالي مؾضحَا بعض األدوية التي تدتخجم كؾقاية كيسيائية لسخض السالريا .الججول التالي مؾضحَا بعض األدوية التي تدتخجم كؾقاية كيسيائية لسخض السالريا .  ..11
  ((  ات الخاص بحلػات الخاص بحلػإلرشادإلرشاديتؼ اإللتدام بالتعميسات الؾاجبة لمؾقاية مؽ لجغ البعؾض .) إنغخ كارت ايتؼ اإللتدام بالتعميسات الؾاجبة لمؾقاية مؽ لجغ البعؾض .) إنغخ كارت ا  ..22

  الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض السالريا:الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض السالريا:  اإلجخاءاتاإلجخاءات
ويتؼ ويتؼ   ال تظمب شيادة تظعيؼ مؽ القادميؽ مؽ بالد مؾبؾءة بالسالريا عشج قجوميؼ إلي جسيؾرية مرخ العخبيةال تظمب شيادة تظعيؼ مؽ القادميؽ مؽ بالد مؾبؾءة بالسالريا عشج قجوميؼ إلي جسيؾرية مرخ العخبية  ..11

  ..مشاعخة القادميؽ فى مشافح الجخؾل مشاعخة القادميؽ فى مشافح الجخؾل 

 فٌروس تشٌكونجونٌا

  مخض السالريامخض السالريا
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  ااػػػػػػن السالرين السالريػػػػػػة مة مػػػػييااػػػػػػة في الهقة في الهقػػػػة السدتخجمة السدتخجمػػػػػػاألدوياألدوي
  اتاتػػػػػػػػػػػػمالحظمالحظ  الالػػػػػػخعة االطفخعة االطفػػػػجج  البالغينالبالغينجخعة جخعة   االستخػػػجاماالستخػػػجام  جواءجواءػػػػػػالال

  دوكدى سيػػكميػػندوكدى سيػػكميػػن
DDooxxyyccyycclliinnee  

من من   يدتخجم لمهقايةيدتخجم لمهقاية
فى جسيع فى جسيع   السالريا السالريا 
الستأثخة الستأثخة   السشاطقالسشاطق
  بالسخضبالسخض

  مجم بالفم ، مجم بالفم ،   100100
  قػػػخص واحػػػج يهميػػػا  قػػػخص واحػػػج يهميػػػا  

حج أقرى جخعة حج أقرى جخعة مجم/كجم بمجم/كجم ب  2.22.2سشهات : سشهات :   88  أكجس يٍأكجس يٍ
  مجم/يهميا  .مجم/يهميا  .  100100البالغين البالغين 

  

  تشاول العقار من يهم إلى يهمين قبل الدفخ إلى السشاطق الستأثخة السخض.تشاول العقار من يهم إلى يهمين قبل الدفخ إلى السشاطق الستأثخة السخض.يهصى بيهصى ب  
  قامة في السشطقة الستأثخة بالسخض ولسجة قامة في السشطقة الستأثخة بالسخض ولسجة يتم تشاولو  يهمي ا في نفذ الهقت أثشاء اإليتم تشاولو  يهمي ا في نفذ الهقت أثشاء اإل

  ..  السغادرة السغادرة أسابيع بعج أسابيع بعج   44
   الشداء الحهاملالشداء الحهاملسشهات و سشهات و   88ال يدتخجم مع  األطفال أقل من ال يدتخجم مع  األطفال أقل من  ..  

  مفمػػهكيػػػنمفمػػهكيػػػن
MMeeffllooqquuiinnee  

يدتخجم لمهقاية في يدتخجم لمهقاية في 
بيا بيا السشاطق التي السشاطق التي 

مالريا غيخ مقاومة مالريا غيخ مقاومة 
  لمسفمهكينلمسفمهكين

  مجم( بالفممجم( بالفم  250250))  
  مػػػخة واحػػػجة اسبهعيػػػػا  مػػػخة واحػػػجة اسبهعيػػػػا  قخص قخص 

   من وزن الجدم من وزن الجدم ( ( جج/ ك/ ك  ججمم  55))  كجم :كجم :  99  أقل من وزن أقل من وزن
  ..  في األسبهعفي األسبهع    عن طخيق الفم ، مخة واحجةعن طخيق الفم ، مخة واحجة

   مخة واحجة /اسبهعيا  مخة واحجة /اسبهعيا  قخص ، قخص ،   44//11كجم : كجم :   1919  إلىإلى  99من من  
   قخص مخة واحجة / اسبهعيا  قخص مخة واحجة / اسبهعيا    22//11: : كجم كجم   3030إلىإلى1919من من  
  قخص مخة واحجة / اسبهعيا  قخص مخة واحجة / اسبهعيا    44//33: : كجم كجم   4545إلى إلى 3030منمن  
   قخص مخة واحجة اسبهعيا  قخص مخة واحجة اسبهعيا    11كجم : كجم :   4545أكثخ من أكثخ من  
  

  

  ستأثخة بالسخض.ستأثخة بالسخض.الال  السشاطقالسشاطق  إلىإلى  الدفخالدفخ  قبلقبل  أسبهع أسبهع   22إلى إلى 11  تشاول العقارتشاول العقاريهصى بيهصى ب  
   عي ا في نفذ اليهم من األسبهع أثشاء اإلقامة في السشطقة الستأثخة عي ا في نفذ اليهم من األسبهع أثشاء اإلقامة في السشطقة الستأثخة يتم تشاولو أسبه يتم تشاولو أسبه

  ..  العهدةالعهدةأسابيع بعج أسابيع بعج   44باألمخاض ولسجة باألمخاض ولسجة 
   ال يدتخجم مع السدافخون الحين يعانهن من الحداسية لمسيفمهكين أو السخكبات ذات ال يدتخجم مع السدافخون الحين يعانهن من الحداسية لمسيفمهكين أو السخكبات ذات

أمخاض نفدية  أمخاض نفدية  الرمة )الكيشين ، الكيشيجين( ومع األشخاص الحين يعانهن من الرمة )الكيشين ، الكيشيجين( ومع األشخاص الحين يعانهن من 
  ..((......  ، فرام ، ، فرام ،   تذشجاتتذشجات  ،،اضطخابات نفدية اضطخابات نفدية االكتئاب ، االكتئاب ، ))
  مذاكل فى القمب )خاصة مايتعمق مذاكل فى القمب )خاصة مايتعمق الحين يعانهن من الحين يعانهن من   مسدافخون مسدافخون ال يشرح بو لال يشرح بو ل

  ..  باضطخابات بكيخبية القمب ( باضطخابات بكيخبية القمب ( 
  كمػػػهروكيػػػنكمػػػهروكيػػػن

CChhoolloorrooqquuiinnee  
يدتخجم لمهقاية فقط في يدتخجم لمهقاية فقط في 

التى بيا التى بيا   السشاطقالسشاطق
  الغيخ مقاومةالغيخ مقاومة  مالريامالريا

  لمكمهروكينلمكمهروكين

ص ص قخ قخ مجم( بالفم ، مجم( بالفم ،   500500) )   
  مخة واحجة اسبهعيػػامخة واحجة اسبهعيػػا

مجم/كجم( بالفم , مخة واحجة اسبهعيا  ، بحج أقرى مجم/كجم( بالفم , مخة واحجة اسبهعيا  ، بحج أقرى   8.38.3))
  ..  مجممجم  500500جخعة الكبار جخعة الكبار 

  أسابيع قبل الدفخ إلى السشاطق الستاثخة بالسخض.أسابيع قبل الدفخ إلى السشاطق الستاثخة بالسخض.  22--11تشاول العقار من  تشاول العقار من  يهصى بيهصى ب  
   يتم تشاولو أسبهعي ا في نفذ اليهم من األسبهع أثشاء اإلقامة في السشطقة الستاثخة يتم تشاولو أسبهعي ا في نفذ اليهم من األسبهع أثشاء اإلقامة في السشطقة الستاثخة

  ..السغادرةالسغادرةأسابيع بعج أسابيع بعج   44سجة سجة بالسخض ولبالسخض ول
  ال يشرح بو مع السدافخون السرابهن بالرجفيةال يشرح بو مع السدافخون السرابهن بالرجفية  

  بخوجهانيلبخوجهانيل  ––اتهفاكهن اتهفاكهن 
AAttoovvaaqquuoonnee--

pprroogguuaanniill  

من من   يدتخجم لمهقايةيدتخجم لمهقاية
فى جسيع فى جسيع السالريا السالريا 
الستأثخة الستأثخة   السشاطقالسشاطق
  بالسخضبالسخض

بالفم تحتهى بالفم تحتهى   أقخاص لمبالغين أقخاص لمبالغين 
  مج اتهفاكهن ومج اتهفاكهن و  250250عمى :عمى :
  مج ىيجروكمهريجمج ىيجروكمهريج100100

  بخجهانيلبخجهانيلالال
  واحػػج يػػهميػػػػا  واحػػج يػػهميػػػػا  قػػخص قػػخص 

  2525مجم اتهفاكهن و مجم اتهفاكهن و   62.562.5اقخاص األطفال تحتهى عمى اقخاص األطفال تحتهى عمى 
  ..خوجهانيلخوجهانيلالبالبمجم ىيجروكمهريج مجم ىيجروكمهريج 

  يهميا  (يهميا  (    قخصقخص  22//11))  كجمكجم  88إلىإلى55األطفال مناألطفال من  
   يهميا (يهميا (قخص قخص   44//33كجم  )كجم  )1010إلىإلى88اإلطفال أكثخ من اإلطفال أكثخ من  
   ((قخص يهميا  قخص يهميا    11  ))كجمكجم  2020إليإلي1010األطفال أكثخ من األطفال أكثخ من  
   يهميا ( يهميا ( خص خص قق  22  ))كجمكجم  3030  إليإلي2020األطفال أكثخ من األطفال أكثخ من  
   ((قخص يهميا  قخص يهميا    33))كجم كجم   4040إليإلي3030األطفال أكثخ من األطفال أكثخ من  
   قخص لمبالغين يهميا  (قخص لمبالغين يهميا  (  11))  كجمكجم  4040أكثخ من أكثخ من  

  تشاول العقار من يهم إلى يهمين قبل الدفخ إلى السشاطق الستاثخة بالسالريا تشاول العقار من يهم إلى يهمين قبل الدفخ إلى السشاطق الستاثخة بالسالريا يهصى بيهصى ب..  
   السغادرةالسغادرةأيام بعج أيام بعج   77ولسجة ولسجة   االقامةاالقامةيتم تشاولو  يهمي ا في نفذ الهقت اثشاء يتم تشاولو  يهمي ا في نفذ الهقت اثشاء..  
  م مع السدافخين الحين يعانهن من القرهر الكمهي الحاد.م مع السدافخين الحين يعانهن من القرهر الكمهي الحاد.ال يتدتخجال يتدتخج  
  .يتم تشاولو مع الطعام أو مذخوب الحميب.يتم تشاولو مع الطعام أو مذخوب الحميب  
   كجم ، والشداء الحهامل ، كجم ، والشداء الحهامل ،   55ال يهصى بو لمهقاية مع األطفال الحين يقل وزنيم عن ال يهصى بو لمهقاية مع األطفال الحين يقل وزنيم عن

  كجم.كجم.  55الحين يقل وزنيم عن الحين يقل وزنيم عن   السخضعات لالطفالالسخضعات لالطفالو و 



   
 

 وشازح انصحخ وانسكبٌ
 انطت انىقبئيقطبع 

 انًسكصيخ نهشئىٌ انىقبئيخ اإلدازح

  انعبيخ نهحجس انصحي اإلدازح

 

Ministry of Health &Population 
Preventive Sector 

Central Directorate for Preventive Affairs 
General Quarantine Administration 

 

24 
 

  

  
  

  مخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة لإلندان.مخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق لجغ البعؾضة السرابة لإلندان.: :   تعخيف السخضتعخيف السخض
تكؾن معغؼ حاالت العجوي خفيفة ) حسي وصجاع ( أو غيخمرحؾبة بأعخاض ؛ ىشاك حالة واحجة في تكؾن معغؼ حاالت العجوي خفيفة ) حسي وصجاع ( أو غيخمرحؾبة بأعخاض ؛ ىشاك حالة واحجة في   ::  األعخاضاألعخاض

  حالة تؤدي إلي إصابة وخيسة تتدؼ ب) حسي_صجاع_ تيبذ رقبة _تؾىان_غيبؾبة_نؾبات وشمل تذشجي( حالة تؤدي إلي إصابة وخيسة تتدؼ ب) حسي_صجاع_ تيبذ رقبة _تؾىان_غيبؾبة_نؾبات وشمل تذشجي(   251251كل كل 
  يؾم.يؾم.  1515--55  ::  فتخة الحزانةفتخة الحزانة

  ::  الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بإلتياب الجماغ اليابانيالهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بإلتياب الجماغ الياباني  اإلجخاءاتاإلجخاءات
  ((  ات الخاص بحلػات الخاص بحلػيتؼ اإللتدام بالتعميسات الؾاجبة لمؾقاية مؽ لجغ البعؾض .) إنغخ كارت اإلرشاديتؼ اإللتدام بالتعميسات الؾاجبة لمؾقاية مؽ لجغ البعؾض .) إنغخ كارت اإلرشاد

  اباني.اباني.الرحية الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بإلتياب الجماغ اليالرحية الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بإلتياب الجماغ الي  اإلجخاءاتاإلجخاءات
  ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بإلتياب الجماغ الياباني.ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بإلتياب الجماغ الياباني.

 

      ..االيشاض املُمىنت ػٍ طشٌك املاء وانغزاءااليشاض املُمىنت ػٍ طشٌك املاء وانغزاء  ::  ثاٍَاثاٍَا

  
  مخض معؾي جخثؾمي حاد يشتقل لإلندان عؽ طخيق الظعام أو الذخاب السمؾث. مخض معؾي جخثؾمي حاد يشتقل لإلندان عؽ طخيق الظعام أو الذخاب السمؾث. : :   تعخيف السخضتعخيف السخض

  إعياء شجيج .إعياء شجيج .  --قيئ غديخقيئ غديخ  ––غثيان غثيان   ––بجء فجائي وبخاز مائي غديخ)بخاز شبيو بساء األرز( بجء فجائي وبخاز مائي غديخ)بخاز شبيو بساء األرز(   ::  ضضاألعخااألعخا
  ايام.ايام.  55: مؽ ساعتان إلي : مؽ ساعتان إلي   فتخة الحزانةفتخة الحزانة

  اإلجخاءات الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض الكهليخا.اإلجخاءات الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض الكهليخا.
مجول السؾبؾءة بالكؾليخا طبقَا مجول السؾبؾءة بالكؾليخا طبقَا يؾم قبل الدفخ ليؾم قبل الدفخ ل  1414ظعؼ الكؾليخا الفسؾي جخعتيؽ بيشيساظعؼ الكؾليخا الفسؾي جخعتيؽ بيشيساالتظعيؼ بالتظعيؼ بيشرح بيشرح ب  ..11

  ..لمسؾقف الؾبائي الجولي و ججول التظعيساتلمسؾقف الؾبائي الجولي و ججول التظعيسات
  ::اإلجخاءات الهقائية أثشاء اإلقامة بالجول السهبهءة بسخض الكهليخااإلجخاءات الهقائية أثشاء اإلقامة بالجول السهبهءة بسخض الكهليخا

  ..والسشذهرة عمي السهقع والسشذهرة عمي السهقع الغحاء اثشاء الدفخ الغحاء اثشاء الدفخ الساء و الساء و يتم اإللتدام باإلجخاءات الرحية الهقائية لألمخاض السشقهلة عن طخيق يتم اإللتدام باإلجخاءات الرحية الهقائية لألمخاض السشقهلة عن طخيق 
  ::  ت الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض الكهليخات الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض الكهليخااإلجخاءااإلجخاءا

ميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بالكؾليخا وتتؼ السشاعخة عشج الؾصؾل وتحخيخ كارت ميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بالكؾليخا وتتؼ السشاعخة عشج الؾصؾل وتحخيخ كارت ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القاد
  أيام بعج العؾدة .أيام بعج العؾدة .  55صحة عامة لستابعة القادميؽ في محل إقامتيؼ لسجة صحة عامة لستابعة القادميؽ في محل إقامتيؼ لسجة 

  
  

الظعام أو الذخاب السمؾث ونادرَا ما يشتقل الظعام أو الذخاب السمؾث ونادرَا ما يشتقل   شجيج العجوي يشتقل لإلندان عؽ طخيقشجيج العجوي يشتقل لإلندان عؽ طخيقمخض فيخوسي مخض فيخوسي : :   تعخيف السخضتعخيف السخض
  عؽ طخيق الخذاذ .عؽ طخيق الخذاذ .

  قيئ.قيئ.  ––غثيان غثيان   ––صجاع صجاع   ––وعكة صحية وعكة صحية   ––إرتفاع درجة الحخارة إرتفاع درجة الحخارة   ––لمذمل الخخؾ لمذمل الخخؾ   ببجاية فجائيةببجاية فجائيةيتسيد يتسيد   ::  األعخاضاألعخاض
  يؾم.يؾم.  1414--77يؾمَا وغالبَا مؽ يؾمَا وغالبَا مؽ   3535__33تتخاوح مابيؽ تتخاوح مابيؽ   : :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة

  
  

  مخض شمل األطفالمخض شمل األطفال
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  جخاءات الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض شمل األطفال.جخاءات الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض شمل األطفال.اإلاإل
إذا كان الدفخ لسجة أربعة أسابيع أو أكثخ يجب التظعيؼ بجخعة مشذظة مؽ طعؼ شمل األطفال الفسؾي )سابيؽ( إذا كان الدفخ لسجة أربعة أسابيع أو أكثخ يجب التظعيؼ بجخعة مشذظة مؽ طعؼ شمل األطفال الفسؾي )سابيؽ(   ..11

يتؼ يتؼ   ، وإذا لؼ يتسكؽ مؽ التظعيؼ لزيق الؾقت، وإذا لؼ يتسكؽ مؽ التظعيؼ لزيق الؾقتأو جخعة مشذظة مؽ طعؼ الدؾلػ أو جخعة مشذظة مؽ طعؼ الدؾلػ قبل الدفخ بأربعة أسابيع قبل الدفخ بأربعة أسابيع 
وفي حال الدفخ لمجول السرجرة لمفيخوس وفي حال الدفخ لمجول السرجرة لمفيخوس ذلػ مفيجًا وبخاصة لكثيخي الدفخ، ذلػ مفيجًا وبخاصة لكثيخي الدفخ،   تظعيسو عشج السغادرة حيث يغلتظعيسو عشج السغادرة حيث يغل

)يخجي الخجؾع لججول )يخجي الخجؾع لججول   تفيج التظعيؼ.تفيج التظعيؼ.  لمسدافخلمسدافخ  شيادة دوليةشيادة دوليةيتؼ تحخيخ يتؼ تحخيخ   البخي أو الفيخوس السذتق مؽ الظعؼالبخي أو الفيخوس السذتق مؽ الظعؼ
  التظعيسات(.التظعيسات(.

    ي .ي .مكتب التظعيؼ الجولمكتب التظعيؼ الجوليخجي الخجؾع إلي طبيب يخجي الخجؾع إلي طبيب   ::  مهانع وإحتياطات التطعيممهانع وإحتياطات التطعيم
يتؼ اإللتدام باإلجخاءات الرحية الؾقائية لألمخاض السشقؾلة عؽ طخيق الساء والغحاء اثشاء الدفخ والسشذؾرة عمي يتؼ اإللتدام باإلجخاءات الرحية الؾقائية لألمخاض السشقؾلة عؽ طخيق الساء والغحاء اثشاء الدفخ والسشذؾرة عمي   ..22

  ..  السؾقعالسؾقع
  هءة بسخض شمل األطفال:هءة بسخض شمل األطفال:اإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهباإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهب

سية ضج شمل األطفال )التظعيؼ قبل القجوم بسجة تتخاوح ما سية ضج شمل األطفال )التظعيؼ قبل القجوم بسجة تتخاوح ما تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؾضحًا بيا الحالة التظعيتظمب شيادة تظعيؼ دولية مؾضحًا بيا الحالة التظعي  ..11
لمقادميؽ مؽ الجول السرجرة لفيخوس شمل األطفال البخي أو السذتق مؽ لمقادميؽ مؽ الجول السرجرة لفيخوس شمل األطفال البخي أو السذتق مؽ   شيخ عمي االكثخ( شيخ عمي االكثخ(   1212اسابيع إلي اسابيع إلي   44بيؽ بيؽ 

    ..الظعؼالظعؼ
ئي الجولي ئي الجولي . يتؼ مشاعخة جسيع القادميؽ مؽ الجول السرجرة لمفيخوس أو التي يغيخ بيا السخض وفقَا لمؾضع الؾبا. يتؼ مشاعخة جسيع القادميؽ مؽ الجول السرجرة لمفيخوس أو التي يغيخ بيا السخض وفقَا لمؾضع الؾبا22

  وإتخاذ كافة اإلجخاءات الؾقائية السقخرة . وإتخاذ كافة اإلجخاءات الؾقائية السقخرة . 
  ثانثَا األيشاض املُمىنت ػٍ طشٌك ثانثَا األيشاض املُمىنت ػٍ طشٌك 

  ::سطح املهىثتسطح املهىثتأو األأو األ  حخكان بهىحخكان بهىو اإلو اإلٌش يٍ املشضى أٌش يٍ املشضى أاملخطااملخطا  راررارسخُشاق انشسخُشاق انشإإ
  
  

  ..حمق(حمق(  ––نف نف )أ)أ  جخثؾمي حاد يشتقل عؽ طخيق مالمدة إفخازات السخيضجخثؾمي حاد يشتقل عؽ طخيق مالمدة إفخازات السخيضمخض مخض : :   تعخيف السخضتعخيف السخض
    _ ترمب في الخقبة_ إضظخاب في الؾعي_ نديف تحت الجمج ._ ترمب في الخقبة_ إضظخاب في الؾعي_ نديف تحت الجمج .رجة الحخارة رجة الحخارة رتفاع في درتفاع في دإإ  ::  األعخاضاألعخاض

  ايام.ايام.  1111--22: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة
  ::الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض اإللتياب الدحائيالهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بسخض اإللتياب الدحائي  اإلجخاءاتاإلجخاءات

  ليليالجول األفخيكية الستؾطؽ بيا السخض)دول الحدام األفخيقي( والسدافخيؽ إالجول األفخيكية الستؾطؽ بيا السخض)دول الحدام األفخيقي( والسدافخيؽ إ  يجب عمي السدافخيؽ إلييجب عمي السدافخيؽ إلي  
  أو العسالة السؾسسية العاممة في مشاطق الحجأو العسالة السؾسسية العاممة في مشاطق الحج  العسخةالعسخةأو أو   الحجالحج  السسمكة العخبية الدعؾدية ألداء فخيزةالسسمكة العخبية الدعؾدية ألداء فخيزة

  ..)في حال الدفخ لمدعؾدية()في حال الدفخ لمدعؾدية(  التظعيؼ ضج السخض قبل الدفخ بعذخة ايام والحرؾل عمي شيادة التظعيؼالتظعيؼ ضج السخض قبل الدفخ بعذخة ايام والحرؾل عمي شيادة التظعيؼ
   مثلمثليتؼ اإللتدام بإجخاءات الؾقاية الذخرية يتؼ اإللتدام بإجخاءات الؾقاية الذخرية  ::  
  سمة السيسالت .سمة السيسالت .وإلقاؤه مباشخة في وإلقاؤه مباشخة في العظذ العظذ   أوأو  عشج الدعالعشج الدعال  ل ورقيل ورقيبسشجيبسشجي  عمي تغظية الفؼعمي تغظية الفؼ  الحخصالحخص  
  الذخريةالذخرية  الشغافةالشغافةعمي عمي   والحفاظوالحفاظبالساء والرابؾن بالساء والرابؾن   اليجيؽاليجيؽ  غدلغدل  ..  
  .تجشب مخالظة السرابيؽ بالفيخوس.تجشب مخالظة السرابيؽ بالفيخوس  
  . تجشب األماكؽ السددحسة سيئة التيؾية .تجشب األماكؽ السددحسة سيئة التيؾية  

  ::  اإللتياب الدحائياإللتياب الدحائياإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض اإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض 
دولية مؽ القادميؽ مؽ دول مؾبؾءة بسخض اإللتياب الدحائي عشج قجوميؼ إلي جسيؾرية دولية مؽ القادميؽ مؽ دول مؾبؾءة بسخض اإللتياب الدحائي عشج قجوميؼ إلي جسيؾرية   تظعيؼتظعيؼ  ظمب شيادةظمب شيادةت  ت  ال ال 

  مرخ العخبية.مرخ العخبية.

  مخض اإللتياب الدحائيمخض اإللتياب الدحائي
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جسال السرابة أو األلبان والمحؾم غيخ السظيية جسال السرابة أو األلبان والمحؾم غيخ السظيية التعامل مع الالتعامل مع المخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق مخض فيخوسي يشتقل عؽ طخيق : :   تعخيف السخضتعخيف السخض
  لخذاذ الستظايخ مؽ الذخص السخيض .لخذاذ الستظايخ مؽ الذخص السخيض .جيجَا أو عؽ طخيق إستشذاق اجيجَا أو عؽ طخيق إستشذاق ا

  إسيال.إسيال.  ––ضيق في التشفذ ضيق في التشفذ   ––نيجان نيجان   ––سعال سعال   ––إرتفاع درجة الحخارة إرتفاع درجة الحخارة   ::  األعخاضاألعخاض
  يؾم.يؾم.  1414--22: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة

  الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بفيخوس الكهرونا.الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة بفيخوس الكهرونا.  اإلجخاءاتاإلجخاءات
  ..سشذؾر عمي السؾقع سشذؾر عمي السؾقع الخاص بالكؾرونا الالخاص بالكؾرونا ال  الؾقائيةالؾقائية  يخجي الخجؾع إلي كارت اإلرشاداتيخجي الخجؾع إلي كارت اإلرشادات

  

  بفيخوس الكهرونا.بفيخوس الكهرونا.الهقائية أثشاء اإلقامة بالجول السهبهءة الهقائية أثشاء اإلقامة بالجول السهبهءة   اإلجخاءاتاإلجخاءات
  بإجخاءات الؾقاية الذخرية وىي :بإجخاءات الؾقاية الذخرية وىي :يتؼ اإللتدام يتؼ اإللتدام 

  عشج الدعال او العظذ بسشجيل ورقي.عشج الدعال او العظذ بسشجيل ورقي.احخص عمي تغظية الفؼ احخص عمي تغظية الفؼ   ..11
  اغدل يجيػ بالساء والرابؾن وحافظ عمي نغافتػ الذخرية.اغدل يجيػ بالساء والرابؾن وحافظ عمي نغافتػ الذخرية.  ..22
  بالفيخوس.بالفيخوس.تجشب مخالظة السرابيؽ تجشب مخالظة السرابيؽ   ..33
تجشب مالمدة الحيؾانات وخاصة اإلبل وإذا كشت تعاني مخضًا مدمشًا مثل الدكخي وأمخاض الخئتيؽ او تجشب مالمدة الحيؾانات وخاصة اإلبل وإذا كشت تعاني مخضًا مدمشًا مثل الدكخي وأمخاض الخئتيؽ او   ..44

  مخضًا يؤثخ عمي جيازك السشاعي.مخضًا يؤثخ عمي جيازك السشاعي.
  ال تذخب حميب اإلبل غيخ السبدتخ وال تأكل لحؼ اإلبل الشيئ.ال تذخب حميب اإلبل غيخ السبدتخ وال تأكل لحؼ اإلبل الشيئ.  ..55

  الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بفيخوس الكهرونا.الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بفيخوس الكهرونا.  اإلجخاءاتاإلجخاءات
الجول السؾبؾءة بفيخوس الكؾرونا ويتؼ مشاعخة جسيع القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بفيخوس الكؾرونا ويتؼ مشاعخة جسيع القادميؽ مؽ   ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ

 يؾم.يؾم.  1414ميؽ في محل إقامتيؼ لسجة ميؽ في محل إقامتيؼ لسجة الجول السؾبؾءة وتحخيخ كارت الرحة العامة لستابعة القادالجول السؾبؾءة وتحخيخ كارت الرحة العامة لستابعة القاد
 
 

  
ق الخذاذ الستظايخ مؽ الذخص ق الخذاذ الستظايخ مؽ الذخص العجوي يشتقل عؽ طخيالعجوي يشتقل عؽ طخي  شجيجشجيج  حادحاد  فيخوسيفيخوسي  مخضمخض  ىؾىؾ  : الحربة: الحربة  التعخيف بالسخضالتعخيف بالسخض

  السراب أو مالمدة إفخازات الذخص السراب.السراب أو مالمدة إفخازات الذخص السراب.
  عميعمي  بيزاءبيزاء  بقعبقع  بؾجؾدبؾجؾد  يتسيديتسيد  كساكسا  والكحةوالكحة  بالسمتحسةبالسمتحسة  وإلتيابوإلتياب  األنفاألنف  فيفي  رشحرشح  معمع  الجمجيالجمجي  والظفحوالظفح  : الحسي: الحسي  األعخاضاألعخاض

  مؽ زوال الحسي.مؽ زوال الحسي.  الخابعالخابع  اليؾماليؾم  فيفي  عادةعادة  الجمجيالجمجي  الظفحالظفح  ويغيخويغيخ  لمفؼلمفؼ  السخاطيالسخاطي  الغذاءالغذاء
  يؾم.يؾم.  1414  ::  فتخة الحزانةفتخة الحزانة

  اإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض الحربةاإلجخاءات الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بسخض الحربة
ويتؼ مشاعخة جسيع القادميؽ مؽ الجول ويتؼ مشاعخة جسيع القادميؽ مؽ الجول بسخض الحربة بسخض الحربة ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة 

 يؾم.يؾم.  1414امتيؼ لسجة امتيؼ لسجة لستابعة القادميؽ في محل إقلستابعة القادميؽ في محل إقحال وجؾد حالة إشتباه حال وجؾد حالة إشتباه السؾبؾءة وتحخيخ كارت الرحة العامة السؾبؾءة وتحخيخ كارت الرحة العامة 

  
  
  

  فيخوس الكهرونافيخوس الكهرونا
 

  مخض الحربةمخض الحربة
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: مخض فيخوسي حاد يشتقل لإلندان إما عؽ طخيق لجغ البعؾض السراب أو اإلختالط السباشخ : مخض فيخوسي حاد يشتقل لإلندان إما عؽ طخيق لجغ البعؾض السراب أو اإلختالط السباشخ   التعخيف بالسخضالتعخيف بالسخض
  بالحيؾانات السرابة أو تشاول المحؾم الغيخ مظييو جيجًا او السشتجات السرشعة مؽ الحيؾانات السرابة.بالحيؾانات السرابة أو تشاول المحؾم الغيخ مظييو جيجًا او السشتجات السرشعة مؽ الحيؾانات السرابة.

األولية( ، ثؼ األولية( ، ثؼ   األعخاضاألعخاض  عيؾرعيؾر  بجايةبجاية  مؽمؽ  الخابعالخابع  إليإلي  األولاألول  سبؾعسبؾعاألاأل  فيفي  وتحجثوتحجث))  السخالسخ  إلتيابإلتياب  : أعخاض: أعخاض  األعخاضاألعخاض
  مؽمؽ  الخابعالخابع  اليؾماليؾم  إليإلي  الثانيالثاني  اليؾماليؾم  فيفي  وتحجثوتحجث))  الجمجالجمج  تحتتحت  نديفنديف  أوأو  مجمؼمجمؼ  قئقئ  مثلمثل  ندفيةندفية  أعخاضأعخاض  يمييايمييا( ( يخقانيخقان))  صفخاءصفخاء

  وتحجثوتحجث))  رخرخالبالب  فقجانفقجان  إليإلي  ضعفضعف  مؽمؽ  تبجأتبجأ  الخؤيةالخؤية  فيفي  تجىؾرتجىؾر  معمع  العيشيؽالعيشيؽ  األولية( ، ثؼ احتقاناألولية( ، ثؼ احتقان  األعخاضاألعخاض  عيؾرعيؾر  بجايةبجاية
  األولية(.األولية(.  األعخاضاألعخاض  عيؾرعيؾر  بجايةبجاية  مؽمؽ  الثالثالثالث  إليإلي  األولاألول  اإلسبؾعاإلسبؾع  فيفي

  أيام.أيام.  66: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة
  الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بحسي الهادي السترجع :الهقائية حيال القادمين من الجول السهبهءة بحسي الهادي السترجع :  اإلجخاءاتاإلجخاءات

لؾاجبة لمؾقاية مؽ لؾاجبة لمؾقاية مؽ اا  يتؼ اإللتدام بالتعميساتيتؼ اإللتدام بالتعميساتال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بالسخض ؛ ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ الجول السؾبؾءة بالسخض ؛ 
  ..((ات الخاص بحلػات الخاص بحلػإنغخ كارت اإلرشادإنغخ كارت اإلرشادلجغ البعؾض )لجغ البعؾض )

  
  

مؽ الحيؾانات البخية ويشتذخ بيؽ صفؾف التجسعات البذخية مؽ الحيؾانات البخية ويشتذخ بيؽ صفؾف التجسعات البذخية إلي اإلندان إلي اإلندان   مخض فيخوسي يشتقلمخض فيخوسي يشتقل: :   تعخيف السخضتعخيف السخض
  عؽ طخيق سخيانو مؽ إندان إلي َاخخ.عؽ طخيق سخيانو مؽ إندان إلي َاخخ.

إسيال إسيال   ––قيئ قيئ   --ضعف عام ضعف عام   ––تياب في الحمق تياب في الحمق إلإل  ––صجاع صجاع   ––َاالم في العزالت َاالم في العزالت   ––إرتفاع درجة الحخارة إرتفاع درجة الحخارة   ::  األعخاضاألعخاض
  نديف خارجي وداخمي .نديف خارجي وداخمي .  ––طفح جمجي طفح جمجي   ––

  يؾم.يؾم.  2121--22: :   فتخة الحزانةفتخة الحزانة
  فيخوس اإليبهال:فيخوس اإليبهال:ببالهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة الهقائية حيال السغادرين إلي الجول السهبهءة   اإلجخاءاتاإلجخاءات

  يجب إتباع التعميسات التالية :يجب إتباع التعميسات التالية :
  . غدل األيجي بالساء والرابؾن والحخص عمي الشغافة الذخرية .غدل األيجي بالساء والرابؾن والحخص عمي الشغافة الذخرية  
  خفاش خفاش   الشاتجة عؽ الحيؾانات السخيزة )القخود,الذسباندي,الشاتجة عؽ الحيؾانات السخيزة )القخود,الذسباندي,  والدؾائلوالدؾائلالتعامل السباشخ مع الجم التعامل السباشخ مع الجم   تجشبتجشب

  وعجم تشاول المحؼ الشيئ .وعجم تشاول المحؼ الشيئ .  الفاكية,الغؾريال(الفاكية,الغؾريال(
  . تجشب التعامل السباشخ مع الجماء والدؾائل الشاتجة عؽ األشخاص السخيزيؽ باإليبؾال .تجشب التعامل السباشخ مع الجماء والدؾائل الشاتجة عؽ األشخاص السخيزيؽ باإليبؾال  

  بهءة بفيخوس اإليبهال :بهءة بفيخوس اإليبهال :الجول السه الجول السه   الهقائية حيال القادمين منالهقائية حيال القادمين من  اإلجخاءاتاإلجخاءات
  الجول السؾبؾءة بفيخوس اإليبؾال ويتؼ السشاعخة عشج الؾصؾل وتحخيخ الجول السؾبؾءة بفيخوس اإليبؾال ويتؼ السشاعخة عشج الؾصؾل وتحخيخ   ال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽال تظمب شيادة تظعيؼ دولية مؽ القادميؽ مؽ  

    ..يؾم مؽ الؾصؾليؾم مؽ الؾصؾل  2121كارت الرحة العامة لمستابعة الرحية في محل اإلقامة لسجة كارت الرحة العامة لمستابعة الرحية في محل اإلقامة لسجة 
  
  
  
 
 
 
 
 

  فيخوس اإليبهالفيخوس اإليبهال
 

 : انخانٍتػُذ انشؼىس بأي يٍ األػشاض 
طفح  –إسيال  –قيئ  –كحة  – عياء شجيجإ –ألم في العزالت  –عخق غديخ  – رعذة –صجاع  –إرتفاع في درجة الحخارة )

 سابيع من تاريخ القجوم من أي دولة من الجول الدابق ذكخىا أو أي دولة أخخي فيأربع أخالل  (نديف من الفم واألنف –جمجي 
و أقادم مشيا قخب مدتذفي حسيات لمكذف الطبي واإلبالغ عن تاريخ الهصهل والجولة الأي نطاق ىحه الجول يجب التهجو إل

 (.105ن )خاإلترال بالخط الدا

  مخض حسي الهادي السترجعمخض حسي الهادي السترجع
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 2020لائًت يكاحب انخطؼٍى انذونٍت باحملافظاث نؼاو 

 َىع اخلذيت املمذيت  سلى حهٍفىٌ املذٌش اسى يذٌش املكخب سلى حهٍفىٌ املكخب ػُىاٌ املكخب اسى املكخب احملافظت و

1 

رة
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ه
ما
ال

 

مكتب تطعٌم الحجر الصحى 
 بالمطار

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01005624064 زم حسٌن د/ حا 22695620 سفر مطار الماهرة 1صالة 

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01016352596 د/إٌمان صالح الدٌن أحمد  26339444 ش الحجاز امام محكمة مصر الجدٌدة32 مكتب صحة المحكمة 2

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01000287036 د/ غادة خلٌفة بٌومى 22636408 الحى السادس خلف مدرسة صفٌة زغلول مكتب صحة نصر ثان 3

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01283677225 د/ الهام محمود اسماعٌل ــــــــــــــــــــــ شبرا -ش دمحم الهوارى بجوار مترو الخلفاوى 37 مكتب صحة الشرٌف 4

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01003824539 د/ مصطفى بسٌونى شاهٌن 23583381 المعادى -مٌدان التعاون 71 مكتب صحة المعادى 5

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01113177753 د/ دمحم البسٌونى  27946501 ش التحرٌر197 مكتب صحة عابدٌن 6

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01060355544 د/ عمرو حسن أبوزٌد  23656432 السٌدة زٌنب -ش رضا من ش المبتدٌان 7 مكتب صحة لصر النٌل 7

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01142229854 د/ هالة دمحم عبدالعزٌز 22613676 طرٌك النصر -ش عمارات رابعة 14 مكتب صحة نصر اول 8

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01148813377 د/ مرٌم عبدالحلٌم دمحم 22461906 الماهرة الجدٌدة -المجاورة العاشرة امام جهاز التجمع  مكتب صحة التجمع االول 9

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01146855186 د/ صفاء فاروق متولى 25567079 حلوان -شارع راغب تماطع شارع برهان  ت خضرةمكتب صحة الس 10

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01023431209 د/ حنان محمود ــــــــــــــــــــــ الممطم -حى االسمرات  9شارع  مكتب صحة االسمرات 11

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01229562595 د/ ألفت عبد الممصود عبد الوهاب  24248003 الزاوٌة ش دمحم األسمر بجوار مسجد الشٌماء  مكتب صحة الزاوٌة المدٌمة  12

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01060640396 د/ازهار ممبل دمحم  26848533 ش المستشفى اإلٌطالى بالعباسٌة 2   مكتب صحة العباسٌة  13

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01005263459 د/ كرم عبد الكرٌم سٌد  26419392 المنٌل  -ش إبراهٌم باهر زغلول 15 لمنٌل مكتب صحة ا 14

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01125850776 د/ شادٌة خلف دمحم  28702827 شارع مؤسسة الزكاه بجوار جراحات الٌوم الواحد  مكتب صحة األندلس 15

16 

 اإلسكندرٌة

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01124302343 د/ أمل عبدالفتاح توفٌك 033257966 المندرة -ش ملن حفنى لبلى السكة الحدٌد  تب صحة المندرةمك

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01223586475 د/ جٌهان عادل فكرى 034293346 سموحة -ش زكى رجب  مكتب صحة سموحة 17

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01227972911 د/ اٌهاب احمد دمحم ــــــــــــــــــــــ الجمرن -لسٌد كرٌم ش دمحم ا4 مكتب المرالبة الدولٌة 18

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01090759839 د/ دمحم ابوالفتوح الصٌاد 03448652 ش المسم بجوار مستشفى العامرٌة مكتب صحة العامرٌة 19

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01280807117 د/ وفاء حمدنى عامر ــــــــــــــــــــــ نمطة شرطة فوزى معاذ بجانب -الهانوفٌل  وحدة العجمى البحرٌة 20

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01223577345 د/ مصطفى حجازى مصطفى  034808902 مٌناء اسكندرٌة - 1باب جمرن  الحجر الصحى بمٌناء اسكندرٌة 21

22 
 بورسعٌد

لحجر مكتب التطعٌم الدولى با
 الصحى

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01270710822 د/ بسمة محمود عثمان  0663228651 حى العرب  -ش السواحل وابو الحسن المجمع الطبى 

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01090114891 د/ السٌد على هرٌدى  0663238065 شارع النهضة ودمحم على  مكتب صحة بورسعٌد أول  23

 السوٌس 24
لحجر الصحى مكتب ا

 ببورتوفٌك
 جمٌع الطعوم الدولٌة  01223701432 د/ إٌمان مصطفى دمحم  0623191182 بورتوفٌك 9باب 
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 َىع اخلذيت املمذيت  سلى حهٍفىٌ املذٌش اسى يذٌش املكخب سلى حهٍفىٌ املكخب ػُىاٌ املكخب اسى املكخب احملافظت و

25 
 االسماعٌلٌة 

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01024395180 د/ احمد الماسمى 0643930240 على / المحطة المدٌمةش دمحم  مكتب صحة السبع بنات 

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01146472548 د/ ثروت دمحم جبر 0643440022 المصاصٌن الجدٌدة بجانب المستشفى  مكتب صحة المصاصٌن  26

27 

 دمٌاط

 مكتب صحة اول دمٌاط
السرة بحى ثالث بجوار ممر مولت داخل مركز صحة ا 

 االسعاف
 جمٌع الطعوم الدولٌة  01098578119 د/ عبٌر دمحم مصطفى ــــــــــــــــــــــ

 مكتب صحة الزرلا 28
اعلى مكتب  -كوبرى المركز بجوار المحكمة  -مدٌنة الزرلا 

 البرٌد
 جمٌع الطعوم الدولٌة  010052523552 د/ دمحم أشرف حامد 0573850539

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01005399131 د/ سارة عبدالحكٌم بدوى 0572290938 مٌناء دمٌاط البحرى تب الحجر الصحى بدمٌاطمك 29

 لٌة جمٌع الطعوم الدو 01063218090 د/ جٌهان فرٌد حسن  ــــــــــــــــــــــ خلف كلٌة التربٌة بدمٌاط الجدٌدة -المركز الطبى العام  مكتب دمٌاط الجدٌدة  30
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 الدلهلٌة

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01011456627 د/ نهى الزٌنى فرحات 0502312301 المنصورة -ش عزٌز متفرع من ش المدٌرٌة المدٌم 26 مكتب صحة ثان المنصورة

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01224390500 د/ اٌمن عمر نصٌر 0506903632 مٌت غمر -ش احمد ماهر مبنى االسعاف الدور الثانى  مكتب صحة مٌت غمر 32

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01112595715 د/ طارق العٌسوى 0507732646 الجمالٌة -ش البحر بجوار مجلس المدٌنة  مكتب صحة الجمالٌة 33

 طعٌم حجاج ومعتمرٌن فمطت 01094717111 د/ ٌاسر ذكى عبدالوهاب 0502781591 بلماس -عزبة جاد داخل مستشفى المركزى  مكتب صحة بلماس 34

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01001055807 د/ جورجٌت معوض سعد 0506690149 ش مصطفى كامل  -السوعة  مكتب صحة السنبالوٌن 35

 مطتطعٌم حجاج ومعتمرٌن ف 01006776680 د/ مصباح محى الدٌن احمد 0507475541 مبنى مستشفى دكرنس الدور الثالث مكتب صحة دكرنس 36
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 الشرلٌــة

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01222703638 د/ سامى جرجس تكال جرجس 0552284168 الزلازٌك -ش الورش لسم النحال  مكتب صحة اول الزلازٌك

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01222968405 د/ دمحم دمحم على إسماعٌل  0552778485 مدٌنة الحسٌنٌة  المركز الطبى بالحسٌنٌة  38

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01095251749 د/ دمحم حسنى الصادق ــــــــــــــــ مدٌنة منٌا الممح مكتب صحة منٌا الممح أول  39

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01020469295 د/ محمود عزوز نصر 0552853173 مدٌنة بلبٌس مكتب صحة أول بلبٌس 40

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 0108636797 د/ تامر عبد المعطى أحمد  0553510266 كبٌر مدٌنة أبو  مركز طبى أول أبو كبٌر 41

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01008663688 د/ بركسان دمحم دمحم 0553188539 بجوار مساكن اآلربعٌن أمام المطافى  مركز طبى كفر صمر 42

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01020399778 د/ هانى سمٌر زكى  0552636541 شارع العمدة بجوار مسجد العمدة  مركز طبى المناٌات  43

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01227730280 د/ ننسى إبراهٌم الدسولى  ــــــــــــــــ مدٌنة دٌرب نجم  مكتب صحة دٌرب نجم 44

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01060401682 دمحم السٌد  د/ نسرٌن 055392137 المنٌا المكرم خلف معهد اآلثار  مكتب صحة فالوس أول  45

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01014013518 د/ رباب فرج دمحم  0554376337 أمام معهد إعتدال مبرون األزهرى  46مركز طبى  بالعاشر  46مركز طبى  46

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01154743037  إبراهٌم د/ هوٌدة دمحم دمحم   شارع الشٌخ حماد بجوار المحكمة  مركز طبى أبو حماد 47
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 َىع اخلذيت املمذيت  سلى حهٍفىٌ املذٌش اسى يذٌش املكخب سلى حهٍفىٌ املكخب ػُىاٌ املكخب اسى املكخب احملافظت و
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 الملٌوبٌـة

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01282233565 د/ مجدى السٌد نصار 0133243061 بنها -امام مستشفى التعلٌمى  -المركز الطبى العام ببنها  مكتب صحة بنها رابع

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01277191234 د/ فهمى احمد فهمى ــــــــــــــــ شارع المعهد الدٌنى بجوار محكمة شبرا غرب -حجازى  مكتب صحة حجازى)شبراغرب( 49

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1020815363 د/ دمحم أحمد العٌسوى  0132517445 كفر شكربة اإلدارة الصحٌة الطرٌك السرٌع بنها المنصور المركز الطبى بكفر شكر  50

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01210113367 د/ صباح فراج ــــــــــــــــ متر  100العبور إسكان الشباب  مركز طبى الشباب  51

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01069286486 د/ هادى رمضان  ــــــــــــــــ المثلث الخانكة  مركز طبى الخانكة اول  52

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01068764238 د/ دمحم عطٌة  ــــــــــــــــ الخصوص  مركز طبى الخصوص  53

 حجاج ومعتمرٌن فمط تطعٌم 01003113914 د/ خالد حمزة  0248248396 الشارع الجدٌد طرٌك بهتٌم  مركز طبى بهتٌم ثانى 54

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01098897004 د/ وفاء الطوخى أبو العزم ــــــــــــــــ شارع المستشفى األمٌرى  المركز الطبى بشبٌن المناطر  55

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01208584374 د/ دمحم فرج عبد العظٌم 022460112 مجلس مدٌنة طوخ  مركز طبى طوخ  56

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01011113497 د/ رشا عبدالحمٌد أحمد 0242188665 بجوار مستشفى المناطر الخٌرٌة المركزى  مكتب صحة المناطر خٌرٌة أول  57

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01018673274 د/ هند فراج على  0242156760 بجوار مستشفى رمد للٌوب مرن زطبى للٌوب المحطة  58

59 

 كفرالشٌخ

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01022243232 د/ سناء دمحم سعد حنٌش 0473232845 كفر الشٌخ -المركز الطبى العام بجوار الرلابة االدارٌة  مكتب صحة كفر الشٌخ اول

 حجاج ومعتمرٌن فمط تطعٌم 01024966329 د/ أسامة دمحم المال 0472562639 دسوق أرض محرم خلف عمر أفندى مكتب صحة دسوق أول  60

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01002672184 د/ عالءالدٌن عبد العزٌز داوود 0472710503 مطوبس شارع بورسعٌد مكتب صحة مطوبس 61

 اج ومعتمرٌن فمطتطعٌم حج 01003046599 د/إمام داوود دمحم على  047381892 الحامول المركز الطبى العام بجوار السجل المدنى مكتب صحة الحامول 62

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01003993797 د/ خالد محمود مفتاح  0472975145 فوه بجوار حدٌمة العائالت  مكتب صحة فوه 63

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01007616644 د/ عاصم عبد العال عجور 0473400387 مدٌنة للٌن بالمركز الطبى بملٌن  مكتب صحة للٌن 64

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01094221333 د/ أحمد مجدى السٌد فودة 0473604529 مدٌنة بٌال بالمركز الطبى ببٌال تب صحة بٌالمك 65

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01092526026 د/ أحمد فرحات العمرى  0472416160 مدٌنة سٌدى سالم بالمركز الطبى بسٌدى سالم  مكتب صحة سٌدى سالم 66

67 

 ربٌــــةالغ

المركز الطبى سعٌد صحة 
 خامس

 جمٌع الطعوم الدولٌة  015555665802 د/ نشوى عمر 0403317852 المركز الطبى بشارع سعٌد بطنطا

68 
مكتب التطعٌم دولى بادارة 

 المحلة اول
 الدولٌة  جمٌع الطعوم 01005833064 د/ شٌماء محمود السٌدعمر 0402245805 دٌوان االدارة امام عمارات االولاف

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01021611064 د/ دمحم عادل الصوفانى 0402970406 شارع أبو رٌشة أمام مركز شباب سمنود مكتب صحة سمنود  69

 مطتطعٌم حجاج ومعتمرٌن ف 01000280913 د/ ولٌد سند سالم 0405477250 شارع الجمهوٌة أسفل اإلدارة الصٌة  مكتب صحة ثان السنطة  70

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01119813727 د/ مروة بهجت  0405700457 شارع أبو الحاٌب مكتب صحة زفتى  71

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01009293749 د/ بهاء الدٌن الشٌخ  0402761730 بمستشفى لطور المركزى  مكتب صحة بإدارة لطور 72

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01285388818 د/ خالد عبدهللا عبد العال 0402555327 فى المدٌمة شارع المستش مكتب صحة أول كفر الزٌات 73
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 َىع اخلذيت املمذيت  سلى حهٍفىٌ املذٌش يذٌش املكخباسى  سلى حهٍفىٌ املكخب ػُىاٌ املكخب اسى املكخب احملافظت و
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 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1111123034 د/ مها خلٌل إبراهٌم  ــــــــــــــــ مٌت عمبة  -ش السودان بجوار كوبرى عرابى  مركز مٌت عمبة  77

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1227289192 الد مرتجى مهنى د/ خ 37691548 بجوار الوحدة المحلٌة بكرداسة  مكتب صحة كرداسة  78

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1001193667 د/ منى عطٌة زكى  ــــــــــــــــ أكتوبر  - 7مسجد الحصرى الحى  مكتب صحة أكتوبر  79

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1223511656 د/ دمحم رضوان دمحم  38124819 كوبرى السهران بالحوامدٌة  مكتب صحة الحوامدٌة  80

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1229507586 د/ رفعت موسى عبٌد  38471373 الباوٌطى الواحات البحرٌة  مكتب صحة الباوٌطى  81
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 حجاج ومعتمرٌن فمط تطعٌم 1061265788 د/ مرسى عبد هللا مرسى  ــــــــــــــــ شارع ترعة زنٌن بوالق الدكرور مركز صحى زٌن  84

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1143945071 د/ حسام الدٌن جابر شواط ــــــــــــــــ مدٌنة البدرشٌن إدارة البدرشٌن  رعاٌة طفل البدرشٌن  85

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1006199476 د/ فوزى فتحى أحمد على  ــــــــــــــــ مٌدنة أوسٌم بمبنى الشهر العمارى  مكتب صحة أوشٌم  86

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1113464673 د/ ماجدة حلمى عبد الوهاب  ــــــــــــــــ مدٌنة الشٌخ زاٌد الحى الحادى عشر رعاٌة طفل زاٌد 87

 جاج ومعتمرٌن فمطتطعٌم ح 1128524009 د/ دمحم سلٌمان دمحم  ــــــــــــــــ مدٌنة الصف بجوار بنن مصر  مكتب صحة الصف 88

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1146470414 د/ صالح دمحم حلمى  ــــــــــــــــ نكال طرٌك وردان الزراعى  وحدة نكال  89
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 المنوفٌة

 ولٌة جمٌع الطعوم الد 1064794945 د/ عماد صالح عباس نوٌشى 482224574 شبٌن الكوم -ش جمال عبدالناصر  مكتب صحة شبٌن الكوم ثان

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1092690936 د/ دمحم مغربى الصعٌدى  483660017 منوف ش دمحم فرٌد  مكتب صحة منوف ثان 91

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1063507772 د/ أمانى دمحم أحمد  483442126 أشمون شارع عبد المنعم رٌاض مكرز صحى أشمون 92

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 1004284780 د/ عبد المجٌد محمود المط  482606603 الرابعة بجوار التأمٌن الصحى  المنطمة مكتب صحة السادات 93
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 البحٌرة

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01147243242 د/ نادٌة حمدى أحمد إسماعٌل  0453347648 دمنهور -ش الشونة بجوار ادارة مرور دمنهور  المركز الطبى بناصر

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01270797006 د/ سامٌة حسن هدهود سالم ــــــــــــــــــــــ العكرٌشة بجوار مبنى الجوازات بكفر الدوار  حى أول العكرٌشة  عٌادة 95

96 
المركز الطبى الحضرى غرب 

 إٌتاى
 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01001829733 ٌل حلفاٌة د/ طالل عبد الجل 0453433215 شارع الحرٌة المتفرع من شارع بورسعٌد بإٌتاى البارود

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01019409001 د/ صالح الدٌن دمحم سراج  0453620375 بدر شارع المدارس مبنى اإلدارة الصحٌة  اإلدارة الصحٌة ببدر 97
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 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01065062695 د/ نجٌب عبد الفتاح دمحم  0452400240 شارع إسكندرٌة أمام مركز الشباب أبو المطامٌر  مكتب صحة أبو المطامٌر  99
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وحدة البالكوس الصحٌة بكوم 

 حمادة
 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01093028316 د/ إسالم ممدوح عبد العزٌز 0453680195 كوم حمادة عزبة البالكوس مركز 

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01210258069 د/ هانى طلعت أبو طالب 0452500480 حى الزهور بالمحمودٌة  مكتب صحة أول بالمحمودٌة  101
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تابع 
 البحٌرة

المركز الطبى الحضرى صحة 
 أول أدكو
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 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01208848380 د/ رشا عوض سالم ــــــــــــــــــــــ ع ناصر بجوار شبكة الكهرباء بأبو حمصشار
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 جمٌع الطعوم الدولٌة  01065617538 حٌم د/ دمحم عبد الر 0862362098 المنٌا -ش المجرى بجوار مستشفى الصدر  مكتب صحة المنٌا ثالث
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 جمٌع الطعوم الدولٌة  01223504110 د/ عصام فكرى صادق 088233302 داخل مبنى مستشفى حمٌات اسٌوط  -ش جسر السلطان  مكتب صحة اول اسٌوط

 تطعٌم حجاج ومعتمرٌن فمط 01282335442 د/ منى فهمى لرٌصة 0884750444 شارع رعاٌة الطفل  مركز صحى الموصٌة  111
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 جمٌع الطعوم الدولٌة  01208388939 د/ ترٌز رضا جاد الرب جندى 0932334541 سوهاج -الشهٌد  -ش الجبانة  مكتب صحة ثالث سوهاج
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 لنا
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مرسى 
 مطروح

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01227805686 د/ عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ــــــــــــــــــــــ مدٌنة الحمام -ش اسكندرٌة امام مجلس مدٌنة الحمام  مكتب صحة الحمام
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الوادى  137
 الجدٌد

 جمٌع الطعوم الدولٌة  01150207029 د/ دمحم حجاج عبدالمنعم 0927920758 الخارجة -لنصر شارع ا مكتب صحة الخارجة
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 االحمر
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 جذول انخطؼًٍاث انذونٍت نهًسافشٌٍ
 

 وقذ انزطعيى انفبعهيخ عدد انجسعبد انزطعيى كيفيخ انجسعخ انعًس إسى انطعى انًسض

 أيبو  02قجم انسفس  يدي انحيبِ جسعخ واحدح حقُبً رحذ انجهد أو عضم فً انكزف يههيزس 2.0 شهىز فأكثس 9يٍ  نقبح انحًً انصفساء نحًً انصفساءا

 يىو 01جسعزيٍ ثيُهًب  ثبنفى سى0.0 يٍ عبو فأكثس نقبح انكىنيسا انفًىي انكىنيسا
 3إنً  0يٍ 

 سُىاد
  يىو 00قجم انسفس 

 شهم األطفبل

  سبثيٍ
 

 أو 
 

 سىنك 

 دوٌ انزقيد ثبنسٍ

 عهي انهسبٌ ثبنفى َقطزبٌ
جسعخ واحدح يٍ أحد 

 انطعًيٍ 
 أسبيع  1قجم انسفس  نًدح عبو 

 حقُب ثبنعضم  يههيزس 2.0

 جسعخ واحدح حقُبً رحذ انجهد أو فً انعضم يههيزس 2.0 يٍ عبييٍ فأكثس نقبح انسحبئً انسثبعً اإلنزهبة انسحبئً
رزساوح  نًدح

 سُىاد 3-0يٍ
 أيبو  02قجم انسفس 

 
 .يى انًسبفسيٍ انً انجهداٌ انًزبثسح ثبنًسض طجقب نهىضع انىثبئً اندونً وحبنخ انًسبفس عيزى رط  •

 طجقب  بل انجسي او نفيسوض شهم االطفبل انًشزق يٍ انطعى انحًً انصفساء وكرنك نهدول انًصدزح نفيسوض شهم االطف جخ نهًسبفسيٍ نهدول انًزبثسح ثًسضزى اصداز شهبدح انزطعيى اندونيخ ثبنُسي •

 .نهىضع انىثبئً اندونً    

  يًكٍ اضبفخ اي رطعيًبد اخسي انً شهبدح انزطعيى اندونيخ فً حبنخ طهت انًسبفس ذنك. 
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  كشوث انخىػٍت واإلسشادكشوث انخىػٍت واإلسشاد
  ––واأليشاض املُمىنت ػٍ طشٌمت واأليشاض املُمىنت ػٍ طشٌمت   ) انىلاٌت يٍ نذغاث انباػىض) انىلاٌت يٍ نذغاث انباػىض

(دنٍم املسافشٌٍ ػٍ يأيىٍَت انغزاءدنٍم املسافشٌٍ ػٍ يأيىٍَت انغزاء  ––خجذ خجذ فريوس كشوَا املسفريوس كشوَا املس
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