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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )25( ل�شنة 2020

 ب�شاأن العْزل ال�شحي وطريقة تنفيذه للأ�شخا�ض 

)COVID-19( امل�شابني وامل�شتَبـه يف اإ�شابتهم بفريو�ض كورونا امل�شتجد

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى 

الأخ�س املواد )42(، )43(، )44( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية، 

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س 

ال�شارية، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

تلتزم الفئات التالية بالتقيُّـد باإجراءات العْزل ال�شحي ملْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

)COVID-19(، ِوْفـقًا لالآتي:

ـيهم  1- الأ�شخا�ـــس الذين خرجـــوا من اإحدى الموؤ�ش�شـــات ال�شحية وا�شتقرت حالتهـــم بعد تلقِّ

العالج الالزم نتيجة اإ�شابتهم بفيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19(، وذلك لمدة اأربعة 

اأ�شابيع ُتـحت�َشـب من تاريخ خروجهم من الموؤ�ش�شة ال�شحية. 

2- الأ�شخا�س الم�شتبه في اإ�شابتهم بفيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19(، نتيجة مخالطة 

�شخ�ـــس ُمـ�شاب بهـــذا الفيرو�س، وذلك لمـــدة اأ�شبوعين تبداأ من اآخـــر مخالطة لل�شخ�س 

الُمـ�شاب. 

3- الأ�شخا�س القادمون من دول موبوءة بفيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19(، وذلك لمدة 

اأ�شبوعين تبداأ من تاريخ و�شولهم اإلى مملكة البحرين. 

ويجوز متى اقت�شت احلاجة ذلك وبناًء على طلب املخت�شني مبتابعة احلالة ال�شحية، َمـدُّ 

فرتة العْزل. 
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املادة الثانية

مع عدم الإخالل بال�شرتاطات ال�شحية الواردة بالف�شل الثالث من القرار رقم )13( ل�شنة 

اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س ال�شارية، تلتزم الفئات املخاَطـبة  2020 ب�شاأن 

دها وزارة ال�شحة وبالكيفية التي  باأحكام هذا القرار بتنفيذ العْزل ال�شحي يف الأماكن التي حتدِّ

تراها منا�شبة لذلك.

ـع حول  ُيـو�شَ �ِشـوار  با�شتخدام  القرار  باأحكام هذا  املخاَطـبة  الفئات  اإلزام  للوزارة  ويجوز 

العْزل  باإجراءات  التزامهم  من  ـق  ـَحـقُّ للتَّ وذلك  به،  املرتبط  التطبيق  وت�شغيل  اليد  ـم  ِمـْعـ�شَ

ـل منه اأو تعطيله  ـَنـ�شُّ ـوار اأو التَّ ـع ال�شِّ ال�شحي. ول يجوز للخا�شع للعْزل ال�شحي المتناع عن و�شْ

اأو الإخالل بتنفيذ اإجراءات العْزل باأيِّ �شكل من الأ�شكال.   

املادة الثالثة

رة يف املادتني )121( و)124( من  ُيـعاَقـب كل َمـن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املقرَّ

قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018. 

املادة الرابعة

هذا  اأحكام  تنفيذ   – يخ�شه  فيما  كل   – واملعنيني  العامة  لل�شحة  امل�شاعد  الوكيل  على 

القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.  

 وزير ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح          

                                                                                 

�شدر بتاريخ: 6 �شـعـبـان 1441هـ

الـمـــــوافــــــق: 30 مار�س 2020م             


