
 

 تقييم المخاطر الصحية المتعلقة باألمراض المعدية في الفعاليات والتجمعات البشرية

 (COVID-19 فيروس كورونا المستجد (

  :رآلية تقييم المخاط

يتم تقييم المخاطر الصحية المتعلقة بتفشي األمراض المعدية خالل التجمعات البشرية في الفعاليات 

والمركز الوطني للوقاية  ،من المركز العالمي لطب الحشود يتكونعن طريق فريق من الخبراء 

التي تم تطويرها من قبل المركز  ،(سالم)أداة تقييم المخاطر بوذلك  ؛من األمراض ومكافحتها

 .العالمي لطب الحشود

األسئلة  نيجب أن تتم اإلجابة ع ،ولتقييم خطر انتقال العدوى خالل الفعاليات والتجمعات البشرية

  :التالية ةالثالث

 بناء على المعلومات الوبائية المتوفرة وقت التقييم؟ ،ما خطورة انتقال العدوى 

 للتعامل مع األمراض المعدية المتوفرة حول مكان  ؛ما اإلمكانات الصحية الخاصة

  الفعالية؟

 وفئتهم؟ ،وعدد الحضور ،ما نوعية الفعالية المراد تقييم المخاطر لها من ناحية المكان 

 

بناء على توفر المعلومات عن فيروس كورونا  ،األداة خاضعة للمراجعة والتعديل المستمرهذه *

 .المستجد

 

 ما خطورة انتقال العدوى بناء على المعلومات الوبائية المتوفرة وقت التقييم؟: أوًل 

ات ويستند التقييم على المعلوم .بناء على الوضع الوبائي للمرض ،يتم التقييم بشكل دقيق ومستمر

ومنظمة الصحة  ،والمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها ،المحدثة من وزارة الصحة

ومنظمات الصحة العامة في بقية الدول، ويتم تعديل عناصر التقييم بناء على المعلومات  ،العالمية

  .التي تستجد حول المرض

 

 



 وصف الفئة العنصر م
درجة تقييم 

 المخاطر
 الدرجة

١ 
في  كورونا المستجد فيروس ىتفشيهل 

المناطق  في أو ،منطقة الفعالية
 المجاورة؟

  ١ .وجد حاالت في المملكةتال 

  ١٦ * .)بدون حاالت ثانوية مستدامة( ،وجد حاالتت

  ٣٢ .وجد حاالت ثانوية مستدامة في المملكةت

  ٦٤ .وجد حاالت ثانوية مستدامة في منطقة مجاورةت

 تأجيل الفعالية .ثانوية مستدامة في المنطقةوجد حاالت ت

٢ 

هل يوجد حضور )أو احتمال حضور، 
ليس بالضرورة مدعوين( من الدول التي 
تم تسجيل فاشيات فيها )بناء على تقييم 

 الخطورة من وقاية(؟

  ١ ١درجة خطورة 

  ٥ ٢درجة خطورة 

  ١٠ ٣درجة خطورة 

  ١٥ ٤درجة خطورة 

  ٢٠ ٥درجة خطورة 

  ٣٢ ٦درجة خطورة 

٣ 
هل يوجد ضيوف للفعالية من الدول التي 

 عليها قيود للسفر؟

  ١ ال

  ٨ نعم

 

 .ويتفشى في العديد من المجتمعات ،ينتقل الفيروس بين األفراد: حاالت ثانوية مستدامة* 

 

 ما اإلمكانات الصحية المتوفرة؟: اثانيً 

 

 وصف الفئة العنصر م
درجة تقييم 

 المخاطر
 الدرجة

  .المسافة إلى أقرب مستشفى مرجعي ١

 اتكيلومتر ١٠أقل من 
 

١ 
 

 كم ٥٠ – ١٠
 

٢ 
 

 كم ١٠٠ – ٥١
 

٤ 
 



  ٨ كم ١٠٠أكثر من 

٢ 
)خالل الوقت ألقرب مستشفى مرجعي 

 .أوقات الذروة(
 

  ١ أو أقل ،دقيقة ٢٠

    ٢ دقيقة ٤٠ - ٢١

  ٤ دقيقة ٦٠ - ٤١

  ٨ دقيقة  ١٢٠ - ٦١

٣ 
جاهزية أقرب منشأة صحية مرجعية 
  .للتعامل مع فاشيات األمراض المعدية

  ١   .وسيارات إسعاف مخصصة ،توفر غرف عزل

أحد أو سيارات إسعاف مخصصة ) ،توفر غرف عزل
 .(الخيارين

٨ 
 

  ١٦ مًعا. وسيارات اإلسعاف ،عدم توفر غرف العزل

٤ 
الوقائية هل يتم اتخاذ اإلجراءات 

 لمكافحة العدوى في الفعالية؟

  ١  .نعم بشكل كامل

  ٨ .نعم بشكل جزئي

  ١٦ .غير مطبق

 .قدرة فرق االستقصاء الوبائي للمنطقة ٥

  ١  .قوية

  ٨ .جزئية

  ١٦ .محدودة

 

وفئة  ،وعدد الحضور ،ما نوعية الفعالية المراد تقييم المخاطر لها من ناحية المكان: اثالثً   

 الحضور؟

 

 وصف الفئة العنصر م
درجة تقييم 

 المخاطر
 الدرجة

 طبيعة الفعالية  ١

 .والموسيقية ،والثقافية ،لمنتديات الشعريةا -
  .المعارض المتخصصة -
 .وورش العمل ،المؤتمرات -

١ 
 

 .الفعاليات الموجهة للعائالت -
 .لفعاليات الرياضية المحليةا -
 .فعاليات المدارس -

٢ 
 

 .والمعارض العامة ،المهرجانات -
 .هتمام الجماهيراالفعاليات الرياضية الكبرى التي تحظى ب -

٤ 
 

 .أو حماسية ،حفالت صاخبة -
والمسابقات  ،النهائيات :مثل ،الفعاليات الرياضية الضخمة -

 .الدولية
 (.األنشطة )موسمعاليات متعددة ف -

٦ 

 

  ٨ .فعالية دولية تحظى باهتمام عال

 عدد الحضور المتوقع في الوقت نفسه  ٢
  ١ ١٠٠٠أقل من 

٤ ٥.٠٠٠ – ١.٠٠٠  



٨ ١٠.٠٠٠ – ٥.٠٠١  

١٦ ٥٠.٠٠٠ – ١٠.٠٠١  

٢٤ ١٠٠.٠٠٠ – ٥٠.٠٠٠  

  ٣٢ ١٠٠.٠٠٠أكثر من 

 نوعية الحاضرين ٣

  ١ .عائالت

  .مشجعي األندية الرياضية
  .مجموعات الدعم المجتمعية

٤ 
 

  ٨ .الزوار الدوليينو ،النجوم

  ١٦ .كبار الشخصيات

 الفئة العمرية ٤

  ١ .سنة ٦٠ - ١٤

  ٤ .سنة ١٤ر من أصغ

  ٨ .سنة ٦٠أكبر من 

 موقع إقامة الفعالية ٥

  ١ .منطقة مفتوحة - خارج المبنى

  ٢ .منطقة محددة )مسورة( - خارج المبنى

  ٤ .وبوابات واسعة ،منطقة فسيحة - داخل المبنى

  ٨ .أو بوابات ضيقة ،منطقة ضيقة - داخل المبنى

 مدة الفعالية في اليوم ٦

  ١  واحدة. أقل من ساعة

  ٢ . اتساع ٤ - ١بين 

  ٤  ات.ساع ٨ - ٤بين 

  ٦  .ساعة ١٢ - ٨ بين

  ٨ .ساعة ٢٤ - ١٢ بين

 عدد أيام الفعالية ٧

  ١ واحد. يوم

  ٢ .أيام ٣ -يومان 

  ٤ واحد. إلى أسبوع ٤من 

  ٦ واحد. وحتى شهر واحد، أكثر من أسبوع

  ٨  واحد. أكثر من شهر

 
 

 

 



 

 

 

  المجموع النهائي للدرجات

 
 

 
 مجموع الدرجات مستوى الخطورة

 ٣٠أقل من  منخفضة

 ١٠٥ - ٣٠ متوسطة

 ١٨١ -١٠٦ مرتفعة

 ١٨١أكثر من  شديدة

 
 

 


