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وزارة ال�ضحة

قرار رقم )48( ل�سنة 2020

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )25( ل�سنة 2020 ب�ضاأن العزل ال�ضحي 

وطريقة تنفيذه لالأ�ضخــــــــــا�ض امل�ضابني وامل�ضتبــــــــــــــــه يف اإ�ضابتهم 

 )COVID-19( بفريو�ض كورونا امل�ضتجد

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 )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا 

امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

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

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

ال�شارية، 

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2020 ب�شاأن العزل ال�شحي وطريقة تنفيذه لالأ�شخا�س امل�شابني 

 ،)COVID-19( وامل�شتبه يف اإ�شابتهم بفريو�س كورونا امل�شتجد

الفريق  بتكليف   2020 يونيو   25 بتاريخ   )2020-238-5( رقم  التن�شيقية  اللجنة  قرار  وعلى 

الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا )COVID-19(   بخف�س مدة احلجر املنزيل الحرتازي، 

العزل  بخف�س مدة   )COVID-19( كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  تو�شية  وعلى 

ال�شحي لكل الفئات اإىل ع�شرة اأيام، 

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

قرر االآتي

املادة االأوىل

2020 ب�شاأن العزل ال�شحي وطريقة  ُي�شتبدل بن�س املادة )1( من القرار رقم )25( ل�شنة   

 ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  يف  وامل�شتبه  امل�شابني  لالأ�شخا�س  تنفيذه 

الن�س الآتي:
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ال�شحي ملنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  العزل  باإجراءات  بالتقيد  التالية  الفئات  “ تلتزم 
)COVID-19(، وذلك ملدة ع�شرة اأيام وفقًا لالآتي: 

اأو حجرهم لتلقي العالج الالزم وا�شتقرار  1-  الأ�شخا�س الذين ا�شيبوا بالفريو�س، ومت عزلهم 

حالتهم ال�شحية، وتبداأ املدة من تاريخ اأخذ العينة وتبني اأنها اإيجابية. 

2-  الأ�شخا�س امل�شتبه يف اإ�شابتهم بالفريو�س ملخالطتهم �شخ�س ُم�شاب، وتبداأ املدة من تاريخ 

اأخر خمالطة لل�شخ�س املُ�شاب. 

ململكة  و�شولهم  تاريخ  من  املدة  وتبداأ  الفريو�س،  فيها  منت�شر  دول  من  القادمني  الأ�شخا�س    -3

البحرين. 

ويجوز للمخت�شني مبتابعة احلالة ال�شحية لتلك الفئات تعديل مدة العزل ال�شحي بالزيادة اأو 

النق�شان متى اقت�شت احلاجة ذلك". 

 

املادة الثانية

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

وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                                                                                       

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1441هـ

الــمــوافـــــــق: 9 يــولـيـــــــــــــــــو 2020م


