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االختصارات

CTعتبة الدورة
FWCQ222022 قطر FIFA كأس العالم

LLCشركة ذات مسؤولية محدودة
     MOPHوزارة الصحة العامة في قطر

PMAرابطة األعضاء )الفرقص( المشاركة
RATاختبار المستضدات السريع – اختبار للكشف عن وجود كوفيد- 19؛ تظهر النتائج في حوالي 30 دقيقة

RT19 -رقم التكاثر الفعال، مقياس لمدى سرعة انتشار كوفيد
RT PCRتفاعل البوليميراز المتسلسل - اختبار للكشف عن وجود كوفيد- 19؛ يستغرق ظهور النتائج عدة ساعات

SCDLاللجنة العليا للمشاريع واإلرث
Q222022 شركة كأس العالم قطر

التعريفات
 الفقاعة اآلمنة  	

يشير مصطلح الفقاعة اآلمنة إلى حالة تبقى فيها رابطة األعضاء المشاركة والحكام والمشاركين اآلخرين معزولين عن عامة الناس أثناء 
الحدث.

عتبة الدورة  	
عتبة الدورة )Ct( هي قيمة معامل الختبارات رقم التكاثر الفعال وتفاعل البوليمريز  المتسلسل لفيروس كورونا وتحدد الحمل 

.SARS-CoV-2الفيروسي لـ

عدوى المجموعة بكوفيد19- 	
عندما يتم تحديد إصابة ثالث حاالت أو أكثر بكوفيد19- في مجموعة عمالء معينة يقيمون في نفس مكان اإلقامة.

احتراز  	
احتراز هو التطبيق الرسمي لتتبع المخالطين في دولة قطر. وهو متاح للتنزيل على الهواتف المحمولة أيفون وأندرويد.

التطعيم  	

يعتبر الشخص مطعم بالكامل إذا كان قد أخذ:

جرعتين من أي سلسلة أولية من لقاح كوفيد19- المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة في قطر، أو أي جرعتين مختلفتين من 
عطيت خالل مدة ال تزيد عن 15 شهرًا من تاريخ آخر نشاط مقصود حضوره في الحدث.

ُ
اللقاحات ويجب أن تكون الجرعة الثانية قد أ

أو

عطيت قبل 18 شهرًا على األكثر من 
ُ
جرعة معززة من لقاح معتمد من قبل وزارة الصحة العامة. يجب أن تكون الجرعة المعززة قد أ

تاريخ آخر نشاط مقصود في الحدث.

أو

في حالة لقاح جانسين، يجب أن يكون قد تم أخذ الجرعة الثانية )المعززة( خالل مدة ال تزيد عن ثمانية عشر شهرًا من تاريخ آخر 
نشاط سيتم حضوره في الحدث.

أو
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جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح كوفيد19- مصرح به بشروط من قبل وزارة الصحة العامة، تليها جرعة واحدة على األقل من لقاح 
 على األكثر من تاريخ آخر 

ً
موديرنا المصرح به من قبل وزارة الصحة العامة. يجب أن تكون أحدث جرعة قد تم إعطاؤها قبل 15 شهرا

نشاط مقصود حضوره في الحدث.

أو

ثالث جرعات من لقاح كوفيد19-المصرح به بشروط من قبل وزارة الصحة العامة في قطر، على أن تكون أحدث جرعة من اللقاح قبل 
 من تاريخ آخر نشاط مقصود حضوره في الحدث.

ً
قد تم أخذها خالل فترة ال تزيد عن 15 شهرا

التحصين 	
يعتبر الشخص محصنًا إذا تم تطعيمه بالكامل وفًقا للتعريفات المذكورة أعاله أو إذا كان مصابًا بعدوى كوفيد19- في السابق وتعافى 
خالل األشهر الـ 18 الماضية. تعتبر شهادة اإلصابة السابقة بكوفيد- 19 مع اختبار كوفيد19- اإليجابي من مختبر أو إحدى منشآت الرعاية 

الصحية أو عيادة معتمدة كدليل على الشفاء من عدوى كوفيد19- السابقة.

 العزل  	
ابعاد الشخص المصاب بكوفيد19- عن األشخاص األخرين، مع فرض قيود على حرية التنقل، ، حتى لو لم تظهر على الشخص أعراض. 

يمكن أن يتم ذلك في المنزل أو في منشأة أخرى إذا كان ذلك ممكنًا أو في غرف مخصصة داخل نفس فنادق اإلقامة، حسب 
الظروف.

الحجر  	
االبتعاد عن اآلخرين عندما يكون الشخص  مخالًطا بشكل مباشر  لشخص مصاب ب COVID-19 وفًقا لتعريف وزارة الصحة العامة. 

يمكن القيام بذلك في منزل الشخص المخالط أو غرفته الفندقية )إذا كان الشخص يعيش في غرفة فندقية بشكل فردي(

نظام الفقاعة المتنقلة 	
مصطلح يستخدم لإلشارة إلى فصل المشاركين الرسميين عن اآلخرين، عند االنتقال خارج أماكن إقامتهم، بهدف تقليل االختالط 

المحتمل مع األفراد المصابين بكوفيد 19-.

المشاركون   	
يشير المصطلح إلى جميع موظفي الحدث المعتمدين رسميًا بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر رابطة األعضاء المشاركة، 

الحكام، عائلة مالك الحدث )فيفا(، العاملين المعتمدين في الحدث، موظفي وسائل اإلعالم والنشر الدوليين المعتمدين.

فحص تفاعل البوليمريز المتسلسل )النتيجة تفاعلية(  	
إذا كانت قيمة عتبة الدورة )CT( لفحص تفاعل البوليمريز المتسلسل PCR تساوي أو تزيد عن 30

المشجعون 	
المعجبون المشجعون الذين يحضرون شخصيًا الحدث أو األحداث السابقة األخرى أو األنشطة المتزامنة خالل فترة كأس العالم قطر 

2022 في موقع الحدث، من الممكن أن يكونوا محليين أو دوليين.
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الهدف والنطاق:
استجابًة لجائحة كوفيد- 19 الحالية والظهور المحتمل لمتحورات جديدة من الفيروس، تقدم هذه الوثيقة إرشادات حول أفضل 

الطرق للتنظيم اآلمن لكأس العالم فيفا قطر 2022ô )FWCQ22( )الحدث( وأي فعاليات متزامنة أو سابقة أخرى مع أخذ التالي 
بعين االعتبار:

 اتخاذ تدابير وقائية فعالة لحماية صحة جميع المشاركين بما في ذلك أعضاء المجموعات )الفرق( المشاركة ]PMAs[، وفد 	 
الفيفا، والقوى العاملة المعتمدة في األحداث، والحكام، وموظفي البث واإلعالم المعتمدين دوليًا واألفراد المعتمدين اآلخرين 

)المشاركون( وذلك من خالل الحد من مخاطر انتقال كوفيد- 19، قبل الحدث وأثناءه وبعده، بما في ذلك السفر، أو الوصول، أو 
اإلقامة، أو التنقل، أو التدريب، أو المباريات، أو أنشطة الحدث وأي أنشطة سابقة أخرى.

 توفير التوجيه بشأن العزل اآلمن التدبير الشامل للمشاركين المصابين أو المشتبه أو المحتمل إصابتهم بعدوى كوفيد- 19، 	 
وتقديم معلومات حول إدارة المخالطين المباشرين )الملحق األول(.

 توجيه جميع المشاركين وموظفي الرعاية الصحية وموظفي الدعم اآلخرين، بما في ذلك موظفو الفنادق وطواقم كأس العالم 	 
فيفا قطر 2022والموظفون اإلداريون أو أي موظف آخر مشارك في تنظيم الفعالية واألنشطة التي تسبق األحداث، بشأن إدارة 

الحدث بطريقة آمنة.
 يقدم البروتوكول أيًضا إجراءات قابلة للتطبيق على المشجعين الزائرين / حاملي بطاقة “هيَّا”.	 

هذا البروتوكول هو مستند ديناميكي مرن. قد يتم تغيير أو تعديل بعض أو كل التدابير الموجودة في هذه الوثيقة بما يتماشى مع 
 
ً
تنفيذ التدابير الجديدة أو المعّدلة التي قد تصدر الحًقا من قبل وزارة الصحة العامة والسلطات الحكومية األخرى ذات الصلة ووفقا

لتغير حالة الوباء محليًا ودوليًا، قبل الحدث وأثنائه. لذلك، تقع على عاتق الفيفا، وشركة كأس العالم فيفا قطر 2022، والبلد المضيف، 
وجميع العاملين اآلخرين المسؤولين عن تنظيم الحدث، وأنشطة التجمع الجماهيري المتزامنة وأي نشاط آخر لتجمع الحشود وله 

عالقة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مراقبة وتنفيذ أي تدابير ُمحدثة ذات صلة عند االقتضاء.

يتم تطبيق هذا البروتكول في كأس العالم فيفا قطر 2022 واألنشطة المتزامنة وأي نشاط أو حدث آخر قبل الحدث ومتصل به. 
ستحدد كأس العالم فيفا قطر 2022، والبلد المضيف الفترات الحصرية لفعاليات الفيفا. ستتبع األنشطة خارج هذه الفترات الحصرية 

اإلجراءات الحكومية المتعلقة بـ كوفيد- 19 وتدابير الصحة العامة المنشورة والُمعممة.

قد تختلف اإلرشادات والتدابير المطبقة اعتماًدا على مرحلة الجائحة قبل الحدث وأثناءه. وقد قامت وزارة الصحة العامة بصياغة 
اإلطار االستراتيجي لـ كوفيد- 19 بناًء على مؤشرات رئيسية محددة ستحدد مرحلة الوباء ومن ثم أي قيود قابلة للتطبيق، في الدولة 

قبل الحدث وخالله.
 

وزارة الصحة العامة هي الجهة الراعية لخطة االستجابة للجائحة وتحتفظ بالحق في التعديل حسب الحاجة وتفسير المؤشرات 
الرئيسية حصريًا عند تحديد مرحلة خطة االستجابة التي سيتم تنفيذها في الدولة، واالنتقال من مرحلة إلى أخرى قد يكون لها تأثير 
على كأس العالم فيفا قطر 2022 واألنشطة األخرى. ستراجع وزارة الصحة العامة البروتوكول بشكل مستمر وتقوم بتعديله وفًقا 

لذلك، حتى نهاية الحدث وسيتم إبالغ أصحاب المصلحة المعنيين بأي تغييرات تطرأ على البروتوكول.

باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة كأس العالم فيفا قطر 2022، والبلد المضيف بالحق في اتخاذ المزيد من اإلجراءات في حال عدم 
االمتثال لهذا البروتوكول بعد المناقشة مع الفيفا. لضمان امتثال جميع أصحاب المصلحة المعنيين لهذا البروتوكول، تحتفظ قطر 22 

والبلد المضيف بالحق في طلب الموافقة على االمتثال من المشاركين ليتم التوقيع عليها عند االقتضاء والحاجة. ومن ثم، يمكن يصبح 
 قبل الوصول بما في ذلك “نموذج التعهد واإلقرار المتعلق بالتدابير الصحية 

ً
التوقيع على أي تعهد مطلوب من قبل دولة قطر ساريا

الخاصة بكوفيد- 19.

يستند هذا البروتوكول إلى الوضع الوبائي الحالي للجائحة حيث يتراجع عدد الحاالت الجديدة ويبدو أن حالة الجائحة تحت السيطرة. 
ومع ذلك، إذا ظهر متحور / متحورات جديدة مثيرة للقلق، مثل تلك التي تراوغ اللقاح، وتسبب أمراض وخيمة وتنتشر بسرعة بين 

السكان، يتم وضع تدابير لوقف االنتشار في جميع أنحاء العالم، ال سيما عندما يعود المشاركون والمشجعون لبلدانهم األصلية، 
وحماية المجتمع المحلي والزوار الدوليين إلنقاذ األرواح وتجنب إرباك نظام الرعاية الصحية في قطر.

يتم التعامل مع األمراض االنتقالية األخرى وحاالت الطوارئ الصحية العمومية ذات االهتمام الدولي في إطار بروتوكوالت منفصلة. 
يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.   

تدخل قواعد هذا البروتوكول حيز التنفيذ الفوري للمشاركين والجمهور الزائر )حاملي بطاقة هيّا( بمجرد نشرها.
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السفر إلى قطر: التطعيم / المناعة واالختبار
سيُطلب من جميع المشاركين والجمهور الزائر )حاملي بطاقة هيّا( القادمين إلى قطر لحضور كأس العالم قطر 2022 أو أي  	

أنشطة وفعاليات تحضيرية أخرى اتباع سياسات وقواعد وأنظمة السفر الحكومية المعمول بها إلى دولة قطر، إذا لم يتم 
توضيحها على وجه التحديد في هذا البروتوكول، ما لم يتم إلغاؤها أو تغييرها من قبل السلطات الحكومية المختصة. لذلك، تقع 
على عاتق المشاركين والجمهور الزائر مسؤولية التعرف على اللوائح المحّدثة. )يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة 

لالطالع على لوائح السفر المحّدثة بالتفصيل(

سياسة السفر والعودة الخاصة بدولة قطر   	

 حاليا بالنسبة ل كأس العالم قطر 2022، لن يكون هناك أي متطلبات تطعيم للمشاركين والجمهور الزائر )حاملي بطاقة هيّا(  	
القادمين إلى البالد. ومع ذلك، توصي وزارة الصحة العامة بشدة بأن يتم تطعيم جميع المشاركين والمشاهدين الزائرين بالكامل 

ضد كوفيد- 19 واإلنفلونزا.

 على  	
ً
 سيُطلب من جميع المشاركين والجمهور الزائر )حاملي بطاقة هيّا( )بغض النظر عن التطعيم/ حالة المناعة( تقديم دليال

نتيجة اختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل )PCR( السلبية التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة على األقل قبل وقت المغادرة 
الى دولة قطر، أو نتيجة اختبار المستضد السريع )RAT( التي تم إجراؤها في غضون 24 ساعة على األقل قبل وقت المغادرة إلى 

دولة قطر. االختبار الذاتي السريع للمستضد غير صالح ألغراض السفر. وال يلزم إجراء أي اختبار بعد السفر إال كجزء أساسي من 
كشف الصحة العامة للحاالت المشتبه فيها أو المخالطين )يرجى الرجوع إلى الملحق األول للحصول على مزيد من التفاصيل(. 

 يُعفى األطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات من تقديم نتيجة سلبية الختبار كوفيد- 19 قبل القدوم إلى قطر. يتعين  تقديم  	
 على نتيجة اختبار تفاعل البوليميريز المتسلسل )PCR( السلبية التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة على األقل قبل وقت 

ً
دليال

المغادرة الى دولة قطر، أو نتيجة اختبار المستضد السريع )RAT( التي تم إجراؤها في غضون 24 ساعة على األقل قبل وقت 
المغادرة إلى دولة قطر لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق. 

 سيستمر المواطنون القطريون والمقيمون في قطر في إجراء اختبار المستضد السريع بعد السفر في مراكز مؤسسة الرعاية  	
الصحية األولية أو المراكز الطبية الخاصة المعتمدة في غضون 24 ساعة من الوصول إلى قطر.

 بالنسبة لكأس العالم قطر 2022، لن يحتاج المشاركون والجمهور الزائر )حاملي بطاقة هيّا( أليَ ترتيبات حجر صحي عند  	
الوصول إلى قطر.

 عملية تقييم منظمة الصحة  	
ً
 بالنسبة لكأس العالم قطر 2022، تقبل وزارة الصحة العامة جميع اللقاحات التي أكملت تماما

العالمية لقائمة االستخدامات الطارئة )WHO EUL( وأي برنامج لقاح محدد آخر لكوفيد- 19 كما نشرته وزارة الصحة العامة قبل 
أو في وقت الفعالية. )يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة لالطالع على آخر المستجدات حول اللقاحات 

المعتمدة(

 بالنسبة ألولئك الذين تعافوا من عدوى كوفيد- 19، ولديهم ما يثبت اإلصابة السابقة بكوفيد- 19، يجب أال يكون قد مضى على  	
 ،
ً
 قبل تاريخ آخر مباراة أو الحدث الذي سيتم حضوره. وإذا كان قد مضى على التعافي أكثر من 18 شهرا

ً
التعافي أكثر من 18 شهرا

يُعتبر األفراد غير محصنين. تعتبر شهادة اإلصابة السابقة بكوفيد- 19 مع اختبار كوفيد- 19 اإليجابي من مختبر معتمد أو مرفق 
رعاية صحية أو عيادة معتمدة بمثابة دليل على الشفاء من عدوى كوفيد- 19 السابقة.

 التسجيل المسبق قبل السفر غير مطلوب للمشاركين والجمهور الزائر لكأس العالم قطر2022 )حاملي بطاقة هيّا(.      	

 يجب على جميع المشاركين والجمهور الزائر تنزيل وتفعيل تطبيق احتراز على أجهزتهم المحمولة. تطبيق احتراز غير إلزامي  	
لألطفال دون سن 18 عاما.

التطبيق متاح في متاجر 	

Android: https://apps.apple.com/qa/app/ehteraz/id1507150431 

Apple: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moi.covid19&hl=en&gl=US

 أو أحمرا، ال يمكن الدخول في مناطق الخدمات واألنشطة المختلفة  	
ً
، كأن يكون أصفرا

ً
 عندما ال يكون لون تطبيق احتراز أخضرا

 )أحمر( 
ً
المغلقة، بما في ذلك الوصول ألماكن الفعاليات أو حضورها في البالد. احتراز باللون األخضر يعني أن الفرد ليس مصابا

وال هو في الحجر الصحي )أصفر(. 
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اختبار كوفيد- 19 للمشاركين و المنظمين في كأس 
العالم قطر 2022

 عند الحاجة، يتم ترتيب اختبار مستضد كوفيد- 19 السريع )RAT( للمشاركين في الفنادق/ أماكن اإلقامة. سيبقى المشاركون في  	
 لجميع المشاركين.

ً
غرفهم الخاصة حتى يتم إصدار نتيجة اختبار كوفيد- 19. وسيكون االختبار مجانيا

 ال يحتاج المشاركون إلى أي اختبار الحق لكوفيد- 19، ما لم تظهر عليهم أعراض وعالمات عدوى كوفيد- 19 أو ينطبق عليهم  	
تعريف المخالطة. 

، يتم إجراء اختبار تأكيدي لتفاعل البوليمريز المتسلسل  	
ً
بالنسبة للمشاركين، عندما يكون اختبار RAT )أو ما يعادله( إيجابيا

   .)PCR(

بالنسبة ألعضاء االتحادات المشاركين والحكام وكبار الشخصيات الهامة VVIPs، يتم إصدار نتيجة اختبار تفاعل البوليمريز  	
المتسلسل )PCR( في غضون 4 ساعات من وقت أخذ العينة. أما بالنسبة للمشاركين اآلخرين، فيتم إصدار نتائج اختبار تفاعل 

البوليمريز المتسلسل )PCR( في غضون 10-8 ساعات من وقت أخذ العينات. ويتم وضع المشاركين في الحجر الصحي في 
.)PCR( غرفهم حتى صدور نتيجة اختبار تفاعل البوليمريز المتسلسل

يجب تكرار أي اختبارات تفاعل البوليمريز المتسلسل )PCR( غير الحاسمة على الفور. سيستمر وضع المشارك في الحجر الصحي  	
في غرفته حتى صدور نتيجة اختبار تفاعل البوليمريز المتسلسل )PCR( الثانية.

إذا ظهرت أٍي من اختبارات تفاعل البوليمريز المتسلسل )PCR( إيجابية بغض النظر عن قيمة عتبة الدورةCt، يتم عزل المشارك  	
لمدة 5 أيام في غرفته الخاصة ويخرج من العزل في اليوم السادس، بدون عمل فحص شريطة عدم وجود أعراض أو وجود 

أعراض خفيفة ويجب على المشارك ارتداء الكمام بعد الخروج من العزل لمدة خمسة أيام اخرى. تتحمل المجموعة المختصة، 
على سبيل المثال أعضاء االتحادات المشاركون، المسؤولية الكاملة عن ضمان االمتثال الكامل لقواعد العزل وفقا إلرشادات 

وزارة الصحة العامة. 

 يتم إرسال جميع نتائج االختبارات، واإلجراءات اإلضافية المطلوبة على الفور لكبير المسؤولين الطبيين في الفعالية، والفريق  	
الطبي في الفيفا والمشارك المعني، أو طبيب فريقه، يجب على كل أعضاء االتحادات المشاركين وأعضاء مجموعات المكونات 

األخرى أو ممثليهم التوقيع على إقرار بالموافقة على نشر نتائج اختبارات كوفيد- 19 ألعضاء فرقهم ألصحاب المصلحة 
 لذلك. بالنسبة لجميع المشاركين، عند إجراء اختبار كوفيد- 19 اختبار تفاعل البوليمريز 

ً
المعنيين من أجل القيام بواجباتهم وفقا

 ألسباب سريرية، )أو بديل معتمد لجمع العينات إن وجد( 
ً
المتسلسل، يتم أخذ مسحة البلعوم األنفي، ما لم يتم منع ذلك طبيا

لالختبار المعملي الذي تتم معالجته في مختبر معين ومعتمد في قطر. يجب وضع ميزانية لالختبارات المذكورة أعاله وترتيبها من 
 لمسؤولياتهم.

ً
قبل الدولة المضيفة لكأس العالم قطر 2022 للمشاركين والقوى العاملة ذات الصلة وفقا

 يتم إعطاء أولوية االختبار ألعضاء االتحادات المشاركين وطاقم التحكيم لتجنب تعطل جدول الفرق. 	
 يتــم تشــكيل لجنــة استشــارية مــن الخبــراء إلدارة نتائــج التحاليــل، مــن وزارة الصحــة العامــة، وقطــر 22، واللجنــة العليــا للمشــاريع  	

واإلرث، والفيفــا، إلجــراء المناقشــات حــول الحــاالت اإليجابيــة عنــد الضــرورة. وبالرغــم مــن عــرض جميــع النتائــج اإليجابيــة علــى 
ــه يتــم استشــارة المجموعــة للمناقشــة واتخــاذ القــرارات فــي حــال وجــود اختــالف أو خطــأ أو اشــتباه فــي نتيجــة  ــة إال أن اللجن
كوفيــد 19 أو القــرار الناتــج عنــه أو عنــد الطعــن فيهــا. كمــا يتــم استشــارة اللجنــة التخــاذ القــرار فــي حــال وجــود مجموعــة حــاالت 
إصابــة بعــدوى كوفيــد 19 لــدى اتحــاد مشــارك معيــن أو مجموعــة عمــالء معينــة. اللجنــة ليســت مســؤولة عــن اتخــاذ قــرار بشــأن 
عــودة الالعبيــن أو غيرهــم مــن المشــاركين للتدريــب أو المشــاركة فــي األنشــطة أو المباريــات بعــد اتمــام فتــرة العــزل.  ويتحمــل 
مســؤولية هــذا القــرار أعضــاء االتحــادات المشــاركين المعنييــن أو الشــخص المصــاب المعنــي. بالنســبة للمشــاركين الذيــن تكــون 
نتيجــة اختبــار PCR لكوفيــد 19لديهــم إيجابيــة، لــن يســمح لهــم بالمشــاركة فــي الحــدث إال بعــد مــرور 5 أيــام علــى األقــل مــن 
العــزل بــدءا مــن تاريــخ نتيجــة االختبــار كمــا هــو موضــح ســابقا. )انظــر تفاصيــل إرشــادات عــزل الحــاالت اإليجابيــة لكوفيــد 19 

أدنــاه أيضــا(.
 إن رفــض إجــراء اختبــار كوفيــد 19، عندمــا يكــون إجــراؤه الزمــا فــي أي مرحلــة ســيؤدي إلــى االســتبعاد مــن المشــاركة فــي الحــدث.  	

وســتمتلك الســلطات المحليــة الحــق فــي أن تطلــب مــن هــؤالء األفــراد مغــادرة البالد.
ــي  	 ــاركة ف ــتئناف المش ــد- 19( باس ــا )كوفي ــروس كورون ــة بفي ــن اإلصاب ــه م ــد تعافي ــن بع ــد الالعبي ــأن أح ــرار بش ــاذ ق ــم اتخ إذا ت

المســابقة، فــإن أعضــاء االتحــادات المشــاركين، والحكام/الالعبيــن، يتحملــون مســؤولية هــذا القــرار مســؤولية كاملــة. ال تتحمــل 
قطــر 22 والفيفــا والبلــد المضيــف ووزارة الصحــة العامــة أي مســؤولية مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن أي مضاعفــات قــد تحــدث 

ــد- 19(.  ــا )كوفي ــة بفيــروس كورون ــة بعــد اإلصاب ــه لألنشــطة الرياضي لالعــب أو المشــارك بســبب عودت
ال تتحمــل قطــر 22 والفيفــا واللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث ووزارة الصحــة العامــة أي مســؤولية أو التــزام مباشــر أو غيــر مباشــر،  	
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عــن أي تقليــص أو نقــل أو أي صعوبــات قــد يتعــرض لهــا أي مشــارك بمــا فــي ذلــك الالعبيــن وموظفــي الوفــود وموظفــي الدعــم 
والجماهيــر خــالل بطولــة كأس العالــم فيفــا قطــر ٢٠٢٢ أو خــالل أي أحــداث أو أنشــطة مســبقة للحــدث.

اختبار المشاركين المخالطين للحاالت اإليجابية:
ــرى  	 ــالء أخ ــة عم ــكام أو أي مجموع ــاركين أو الح ــادات المش ــاء االتح ــن أعض ــص PCR بي ــدة لفح ــة واح ــة إيجابي ــور حال ــد ظه  عن

محــددة مــن المشــاركين، يتــم إجــراء الفحــص الســريع يوميــا لجميــع أعضــاء االتحــادات المشــاركين ذوي الصلــة أو الحــكام أو أي 
مجموعــة عمــالء إذا كانــوا مخالطيــن مباشــرين للحالــة اإليجابيــة لمــدة ســبعة أيــام إذا كانــوا غيــر محصنيــن )لــم يتلقــوا الجرعــة 

الكاملــة للقــاح أو لــم يتعافــوا مــن كوفيــد- 19 خــالل األشــهر الـــ 18 الماضيــة(.
ــرى  	 ــالء أخ ــة عم ــكام أو أي مجموع ــاركين أو الح ــادات المش ــاء االتح ــن أعض ــص PCR بي ــدة لفح ــة واح ــة إيجابي ــور حال ــد ظه  عن

ــة أو  ــاركين ذوي الصل ــادات المش ــاء االتح ــع أعض ــوم األول لجمي ــي الي ــريع ف ــص الس ــراء الفح ــم إج ــاركين، يت ــن المش ــددة م مح
ــن بالكامــل أو  ــوا محصني ــة فــي حــال كان ــة اإليجابي ــن مباشــرين للحال ــرون مخالطي ــوا يعتب الحــكام أو مجموعــة العمــالء إذا كان

ــرى. ــات أخ ــوع ألي فحوص ــم الخض ــن عليه ــلبية، ال يتعي ــص س ــة الفح ــت نتيج ــن. وإذا كان متعافي
ــة  	 عنــد اكتشــاف مجموعــة أفــراد مصابيــن بعــدوى كوفيــد 19 بيــن أعضــاء االتحــادات المشــاركين أو الحــكام أو مجموعــة معين

مــن المشــاركين، يتــم مناقشــة واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــأن اســتمرار هــؤالء األفــراد فــي أنشــطة البطولــة مــن قبــل اللجنــة 
االستشــارية إلدارة نتائــج الحــدث.

ــة كمــا هــو مقــرر  	 ــات أو البطول ــة التدريــب فــي األماكــن المفتوحــة والمشــاركة فــي أنشــطة المباري يمكــن للمخالطيــن مواصل
فــي انتظــار نتيجــة الفحــص. كمــا يتعيــن عليهــم التنقــل فــي وســائل نقــل خاصــة وفرديــة مــن وإلــى أماكــن التدريــب والبطولــة 
حتــى ظهــور نتيجــة اختبــار ســلبية )يرجــى االطــالع علــى الملحــق األول للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيــال حــول الفحوصــات 

والنتائــج(.
ــع  	 ــارض م ــاله دون أن تتع ــورة أع ــات المذك ــاع التعليم ــات باتب ــراء الفحوص ــاركين إلج ــد للمش ــد مواعي ــم تحدي ــة، يت ــد الحاج عن

ــا. ــد 19 مقدم ــوص كوفي ــراء فح ــد إج ــم بمواعي ــم إعالمه ــة. ويت ــات أو البطول ــطة المباري ــم أو أنش تدريبه

نقل المشاركين
يوصى جميع المشاركين والمرافقين والسائقين بارتداء كمام الوجه أثناء التنقل. 	
يســمح بســعة مقاعــد بنســبة 100 ٪ أثنــاء التنقــل، ولكــن مــن األفضــل دائمــا تــرك مســافة متــر واحــد أثنــاء الجلــوس كلمــا أمكــن  	

ذلك.
يتم توفير كمامات الوجه والمناديل الورقية ومعقمات اليدين وحاويات النفايات المغطاة في جميع مركبات النقل. 	

الوجبات والمطاعم – المشاركون
يسمح بنظام البوفيه المفتوح في الفنادق وغيرها من أماكن الفعاليات األخرى. 	
يوصى بترك مسافة آمنة ال تقل عن متر واحد بين كل مقعدين كلما أمكن ذلك. 	

استخدام النادي الصحي وصاالت الرياضة والسبا من قبل 
المشاركين:

يمكــن للمشــاركين اســتخدام الصــاالت الرياضيــة وغيرهــا مــن المناطــق الترفيهيــة فــي أماكــن اإلقامــة والفنــادق بمــا يتماشــى مــع  	
احتياطــات الصحــة العامــة مــع الحفــاظ علــى التعقيــم المســتمر والممارســات الصحيــة المناســبة للنــوادي الصحيــة والصــاالت 

الرياضيــة والمنتجعــات الصحيــة.
يجــب اتخــاذ جميــع التدابيــر حتــى ال يســمح للعمــالء الذيــن ال يقيمــون فــي أماكــن إقامــة الحــدث أو الفنــادق باســتخدام نفــس  	

الصــاالت الرياضيــة أو النــوادي أو المنتجعــات الصحيــة التــي يقيــم فيهــا الوفــود والمشــاركون خــالل فتــرة االســتخدام الحصــري 
للفــرق.

يجــب علــى منظمــي الحــدث التأكــد مــن توفــر القفــازات المطاطيــة للموظفيــن وألي شــخص يتعامــل مــع الغســيل والمناشــف  	
ومــا إلــى ذلــك.  يجــب علــى موظفــي الفنــدق اتخــاذ نفــس االحتياطــات عنــد غســيل المالبــس.

بشــكل عــام، ال ينصــح باســتخدام  المرافــق ) المشــتركة( مثــل مــكان االســتحمام  والســاونا وغــرف البخــار فــي صــاالت األلعــاب  	
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الرياضيــة وحمامــات الســباحة.

االحتياطات العامة خالل الحدث
 ينصح جميع المشاركين بارتداء كمام الوجه طوال الوقت أثناء وجودهم في أماكن إقامة األنشطة.  	
ــن  	 ــن المستحس ــة، فم ــة ضروري ــات الحضوري ــت االجتماع ــك. وإذا كان ــن ذل ــا أمك ــت كلم ــر اإلنترن ــات عب ــم االجتماع ــم تنظي يت

ــدا. ــرا واح ــغ مت ــة تبل ــافة آمن ــى مس ــاظ عل الحف
يتعيــن علــى الموظفيــن العامليــن مــع المشــاركين التأكــد مــن إطــالع فرقهــم علــى بروتوكــوالت حــاالت كوفيــد 19 المشــتبه فيهــا  	

والمؤكــدة وعلــى تدابيــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا.
أي شــخص مــن المقــرر أن يحضــر الحــدث ويشــعر بالمــرض يتعيــن عليــه أال يحضــر لموقــع للحــدث أو أي مــكان بــه أنشــطة ذات  	

تجمــع جماهيــري.
يتعين توفير المعقمات في جميع أماكن التدريب والمنافسة ويتعين استخدامها بشكل متكرر.  	
يتم تشجيع المشاركين على استخدام زجاجات الشرب الخاصة بهم وعدم مشاركتها مع اآلخرين. 	
يجب تجنب البصق على أرضية الملعب وفي مكان التدريب واإلقامة.  	
يجب على جميع المشاركين تجنب المصافحة والعناق والتقبيل واالتصال الجسدي مع األشخاص اآلخرين بشكل عام.    	
يجب على الجميع ممارسة آداب  العطس  والسعال  والتوصيات الخاصة بنظافة اليدين بشكل متكرر. 	
تتحمــل قطــر 22 والبلــد المضيــف مســؤولية تعييــن موظفيــن أو متطوعيــن لمراقبــة التــزام جميــع المشــاركين بالتدابيــر الوقائيــة  	

المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة والمبــادئ التوجيهيــة لــوزارة الصحــة العامــة لتنظيــم األحــداث.

القوي العاملة
ــل  	 ــم الكام ــف التطعي ــا لتعري ــا، وفق ــل أو تعافيه ــة بالكام ــي الفعالي ــة ف ــوى العامل ــع الق ــم جمي ــم تطعي ــأن يت ــدة ب ــى بش يُوص

ــابقا. ــح س الموض

 يجــب علــى القــوى العاملــة وقــادة المتطوعيــن والموظفيــن العامليــن مــع المشــاركين التأكــد مــن إطالع فرقهــم علــى بروتوكوالت  	
حــاالت كوفيــد- 91 المشــتبه فيهــا والمؤكــدة وعلــى تدابيــر الوقاية مــن العــدوى ومكافحتها.

يُنصح الموظفون بالحفاظ على مسافة متر واحد من األشخاص اآلخرين أثناء تأدية واجباتهم قدر اإلمكان. 	

موظفو الفنادق 
يجــب علــى موظفــي الفنــادق االلتــزام بجميــع تدابيــر الصحــة العامــة كمــا نشــرتها وزارة الصحــة العامــة. وســتكون الهيئــة العامــة   	

للســياحة  فــي قطــر مســؤولة عــن المتابعــة مــع الفنــادق بشــأن امتثــال موظفيهــا لتدابيــر الصحــة العامــة. 

الجمهور المحلي والزائر
يفــي حالــة تفاقــم الوضــع الوبائــي فــي البــالد، الــذي يمليــه تغييــر ســلبي فــي وبــاء كوفيــد- 19، تحتفــظ وزارة الصحــة العامــة بالحق  	

فــي المبــادرة باتخــاذ تدابيــر وقائيــة خــالل كأس العالــم قطــر 2022 وغيــره مــن األنشــطة/ الفعاليــات الســابقة أو المتزامنــة. وقــد 
يطــرأ هــذا التغييــر الســلبي علــى وبــاء كوفيــد- 19 عنــد حــدوث  تغيــر الفــت لالنتبــاه أو تغيــر مثيــر للقلــق، علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر؛ زيــادة كبيــرة غيــر متوقعــة فــي انتقــال كوفيــد- 19 أو شــدة فتكــه أو تجــاوزه للمناعــة؛ التغييــر فــي أعــراض مــرض كوفيــد- 
ــور  ــات؛ أو ظه ــات، أو العالج ــخيص، أو اللقاح ــائل التش ــة، أو وس ــة المتاح ــة العام ــر الصح ــة تدابي ــاض فعالي ــريرية؛ انخف 19 الس

 علــى الصحــة العامــة المحليــة أو العالميــة.
ً
 ناشــئا

ً
 جديــا

ً
حــاالت جديــدة تشــكل خطــرا

يمكــن أن تكــون ســعة مقاعــد المتفرجيــن فــي جميــع مالعــب كأس العالــم قطــر 2022 واألنشــطة المتزامنــة بالســعة الكاملــة  	
 .100٪

ــي  	 ــن ف ــد المتفرجي ــعة مقاع ــون س ــن أن تك ــر 2022، يمك ــم قط ــكأس العال ــابقة ل ــرى الس ــطة األخ ــات واألنش ــبة للفعالي بالنس
ــة 100٪. . ــعة الكامل ــة بالس ــة والخارجي ــات الداخلي ــن الفعالي ــع أماك جمي
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الوجبات والمطاعم - الجمهور
يســمح بالبوفيهــات المفتوحــة فــي أماكــن الفعاليــات عنــد الحاجــة )الضيافــة والصــاالت لــدى كبــار الشــخصيات وكبــار الشــخصيات  	

الهامــة، ومــا إلــى ذلــك(.

يسمح بأكشاك الطعام في الفناء وفي الداخل بجميع أماكن كأس العالم قطر 2202 	

يوصــى بشــدة بحفــظ مســافة آمنــة ال تقــل عــن متــر واحــد بيــن كل مقعديــن مشــغولين )صــاالت الضيافــة لــدى كبــار الشــخصيات  	
وكبــار الشــخصيات الهامــة، إلخ.(

يســمح بالمحــالت التجاريــة وأكشــاك الطعــام داخــل مبانــي الفعاليــة وخارجــه فــي مناطــق المشــجعين، شــريطة الحفــاظ علــى  	
ــون  ــة المعني ــة العام ــو وزارة الصح ــيقوم موظف ــكان. س ــدر اإلم ــام ق ــب االزدح ــة وتجن ــة الصحي ــة للرعاي ــة صارم ــر احترازي تدابي

ــك األماكــن. ــن للوصــول لتل ــن معتمدي ــوا موظفي ــة. ويجــب أن يكون ــر االحترازي ــال للتدابي ــة االمتث بمراقب

يمكــن للجمهــور تنــاول الطعــام والشــراب فــي المدرجــات أو فــي أي مواقــع أخــرى فــي المالعــب علــى النحــو المصــرح بــه مــن  	
قبــل إدارة المــكان.

الحد من انتقال العدوى بين الجمهور:
يلتزم الجمهور الزائر عند استخدام وسائل النقل العام بإرشادات النقل الحكومية المنشورة في وقت الفعالية. 	

عنــد الوصــول ألي أماكــن عامــة داخليــة، يجــب علــى الموظفيــن التحقــق مــن تنزيــل تطبيــق احتــراز، وأن يكــون  باللــون األخضــر،  	
 فمــا فــوق. تنزيــل تطبيــق احتــراز ليــس إلزاميــا لألطفــال دون ســن 18 عامــا. تطبيــق 

ً
ألفــراد الجمهــور الذيــن تبلــغ أعمارهــم 18 عامــا

 للوصــول إلــى الملعــب أو أي أماكــن عامــة خارجيــة. 
ً
احتــراز ليــس إلزاميــا

يجــب أن يكــون لــدى منظمــي الفعاليــات إجــراءات للســيطرة علــى الحشــود، أثنــاء تدفــق المتفرجيــن للداخــل وأثنــاء مغادرتهــم  	
المالعــب فــي نهايــة المباريــات، لتجنــب االزدحــام قــدر اإلمــكان، ألنــه قــد يُســّهل انتقــال كوفيــد- 19 وأمــراض الجهــاز التنفســي 

األخــرى.

تدابير مكافحة العدوى والوقاية منها:
ــق  	 ــع مراف ــي جمي ــددة ف ــع متع ــي مواق ــة ف ــن الكحولي ــات اليدي ــر معقم ــن و/ أو توفي ــل اليدي ــتلزمات  غس ــر مس ــب  توفي يج

ــة.  ــن اإلقام ــات وأماك الفعالي

يجب على المنظمين توفير مناشف/ مناديل يدوية أحادية االستعمال.  	

ضمان التهوية الكافية التي تسمح بمرور الهواء النقي. 	

التنظيف والتطهير المتكرر لألسطح التي يتم لمسها بانتظام وبشكل إلزامي. 	

االلتزام بإرشادات التنظيف البيئي لوزارة الصحة العامة. 	

ضمان تنظيف المرحاض وتطهيره بشكل متكرر عقب االستخدام. 	

ــي ذاك  	 ــه ف ــد حركت ــم تحدي ــراض، ت ــه األع ــر علي ــخص تظه ــتيعاب أي ش ــاحة، الس ــزل، أو مس ــرف  ع ــص غرفة/غ ــب تخصي يج
ــة. ــأة طبي ــى منش ــه إل ــار نقل ــكان، بانتظ الم

ــم  	 ــف، للمســاعدة فــي تقيي ــد المضي  لبروتوكــول البل
ً
ــا ــن فــي الموقــع، وفق ــن المعيني ــة والموظفي ضمــان توافــر المراكــز الطبي

ــة. ــرى المحتمل ــات األخ ــراض واإلصاب ــاالت واألم الح

يجب تنظيف المعدات الرياضية وتطهيرها قبل وبعد االستخدام.. 	
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التعليم والتوعية:
 )مثــل المداخــل ودورات الميــاه( تعــزز تدابيــر الحمايــة وتصــف كيفيــة وقــف انتشــار الجراثيــم 

ً
نشــر الفتــات فــي مواقــع واضحــة جــدا

ــب أن  ــك( يج ــى ذل ــا إل ــن، وم ــن اآلخري ــة م ــافة آمن ــى مس ــاظ عل ــه والحف ــة الوج ــتخدام أقنع ــن واس ــة اليدي ــات )أي نظاف والفيروس
تتضمــن العالمــات إشــارات بصريــة مثــل صــور واضحــة وســهلة الفهــم توضــح الســلوكيات المرغوبــة علــى مســتويات القــراءة والكتابــة 

المناســبة.
إعالنات والفتات تدابير الصحة والسالمة يجب نشرها بوضوح خالل الفعالية في جميع األماكن. 	
إعداد وتوفير وسائل اإلبالغ عن المخاطر بكل الطرق الممكنة والقابلة للتطبيق، بشأن ما يلي: 	

أهمية التدابير الوقائية للصحة العامة، وما هي. 
وضع الفتات نظافة اليدين وآداب التنفس في جميع األماكن وغرف تغيير المالبس ومرافق التدريب وما إلى ذلك. 	
بذل التنوير حتى يحافظ األفراد على سالمتهم وسالمة اآلخرين    	
الوعي بالسمات السريرية لكوفيد- 91 والتدابير الوقائية، وخاصة آداب التنفس وممارسات نظافة اليدين. 	
شروط مطالبة األفراد الذين يعانون من األعراض بمغادرة المكان أو اللجوء لمنطقة محددة. 	

الفئات األكثر عرضة لإلصابة:
هنــاك خطــر متزايــد علــى الفئــات الضعيفــة، بغــض النظــر عــن التطعيــم أو حالــة اإلصابــة الســابقة بكوفيــد- 91، مثــل كبــار الســن )≤56 
عامــا(، وأولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة واألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 3 ســنوات. وينصــح هــؤالء األشــخاص باتخــاذ 

االحتياطــات الالزمــة لتقليــل خطــر تعرضهــم للخطــر، وفــي بعــض الحــاالت، يوصــى بتجنــب مناطــق التجمعــات الجماهيريــة. 

ترتيبات الفقاعة الحيوية ألعضاء االتحادات 
المشاركين والحكام وغيرهم من المشاركين 

الرسميين )فقط عند االقتضاء من قبل وزارة الصحة العامة خالل مراحل 
معينة من الجائحة(:

ــن  	 ــم م ــكام وغيره ــاركون والح ــادات المش ــاء االتح ــا أعض ــل فيه ــة يظ ــى حال ــة إل ــة الحيوي ــام الفقاع ــير نظ ــاء، يش ــد االقتض عن
ــذا  ــة ه ــة الحيوي ــوم الفقاع ــق مفه ــة تطبي ــة العام ــوزارة الصح ــن ل ــة. ويمك ــوال الفعالي ــور ط ــن الجمه ــن ع ــاركين معزولي المش
 للمؤشــرات الرئيســية 

ً
للســماح باالســتمرار اآلمــن ومتابعــة الفعاليــة فــي حــال  انتشــار عــدوى كوفيــد- 91 علــى نطــاق واســع وفقــا

للجائحــة. 

عنــد تطبيقــه، يســتلزم نظــام الفقاعــة الحيويــة ترتيــب إقامــة شــبيهة بالحجــر الصحــي، ويُشــار فــي هــذه الوثيقــة إلــى مــكان إقامــة  	
ــك أعضــاء االتحــادات المشــاركون  ــع المشــاركين بمــا فــي ذل ــة محــددة داخــل مــكان اإلقامــة، لجمي حصــري أو مناطــق حصري
والحــكام وبعــض موظفــي كأس العالــم قطــر وبعــض موظفــي الفعاليــة. يتطلــب النظــام تخصيــص غــرف ســكن انفــرادي لجميــع 
ــة دون  ــات المجدول ــات أو الفعالي ــطة المباري ــي أنش ــاركة ف ــب والمش ــة، والتدري ــة الحيوي ــص للفقاع ــل مخص ــاركين، ونق المش
االختــالط باألفــراد مــن غيــر أعضــاء الفقاعــات خــالل الفعاليــة بأكملهــا أو جــزء منهــا. عندمــا يكــون االختــالط مــع أفــراد آخريــن غيــر 
 ال مفــر منــه، فعلــى الذيــن هــم خــارج نظــام الفقاعــة الحيويــة االلتــزام بلبــس الحــد األدنــى مــن 

ً
أعضــاء الفقاعــة الحيويــة أمــرا

معــدات الوقايــة الشــخصية )األوفــرول، المــآزر والقفــازات واألقنعــة(.  

ــن  	 ــة، يمك ــطة الفعالي ــات وأنش ــب واالجتماع ــات والتدري ــات والممارس ــات أو الفعالي ــطة المباري ــن أنش ــم م ــرة إجازته ــالل فت خ
للمشــاركين االســتمتاع بخدمــات الترفيــه، مــع اتبــاع لوائــح الســالمة المنصــوص عليهــا وممارســة التباعــد االجتماعــي، فــي مبنــى 
إقامتهــم المؤقتــة. عندمــا يكونــون فــي الفقاعــة الحيويــة، يســمح للمشــاركين فقــط بمغــادرة أماكــن إقامتهــم للمشــاركة فــي 
ــي  ــاركة ف ــب والمش ــع التدري ــي مواق ــي ف ــردي أو الجماع ــب الف ــل التدري ــة، مث ــن ذات الصل ــي األماك ــة ف ــتعدادات للفعالي االس
 للجــدول الرســمي. وقــد يســمح لهــم أيضــا بالذهــاب إلــى أماكــن مخصصــة لالســتجمام أو االســترخاء 

ً
الفعاليــة الحقيقيــة وفقــا

ــا  ــة، بم ــي الفعالي ــن ف ــؤولين الطبيي ــر المس ــه كبي ــق علي ــة يواف ــة الحيوي ــل” للفقاع ــب “متنق ــن  ترتي ــن  ضم ــى، ولك ــارج المبن خ
 .smaeT وخدمــات COMــق ال ــك مــن خــالل فري ــح وزارة الصحــة العامــة. وســيتم تنســيق ذل يتماشــى مــع لوائ
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 دون قيــود. تتطلــب  	
ً
يســمح بجميــع اإلحــاالت واالستشــارات الطبيــة  فــي مستشــفيات الفعاليــة والمرافــق الطبيــة المعينــة رســميا

اإلحــاالت أو المشــاركات األخــرى خــارج مستشــفيات الفعاليــة والمرافــق الطبيــة المعينــة موافقــة مســبقة مــن كبيــر المســؤولين 
.smaeT الطبييــن فــي الفعاليــة بالتنســيق مــع المديــر الطبــي للفيفــا ويتــم تنســيقها مــن قبــل خدمــات

 الزوار الخارجيون من زيارِة المشاركين في مناطقهم الحصرية. 	
ً
 باتا

ً
خالل نظام الفقاعة الحيوية، يمنع منعا

	يســمح بالوجبــات الجاهــزة، )الطعــام الــذي يتــم توصيلــه( وأغــراض البقالــة وغيرهــا مــن مــواد التســوق، فــي فنــادق الفقاعــة  	
 لتدابيــر التســوق وســالمِة توصيــِل الطعــام التــي وضعتهــا الســلطاُت المحليــة.

ً
الحيويــة إذا تــم تســليمها وفقــا

ســيتم عــزُل جميــِع األشــخاص الذيــن يُشــتبه فــي إصابتهــم بكوفيــد- 91 فــي الفعاليــة، فــي البدايــة فــي غرفهــم الخاصــة بشــكل  	
فــردي، وإبــالغ اختصاصــي الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة العامــة للمتابعــة، وإذا تــم تأكيــد اإلصابــة عــن طريــق اختبــار تفاعــل 

البوليمريــز  المتسلســل اإليجابــي، يتــم نقلهــم بعــد ذلــك إلــى أماكــن العــزل كمــا هــو موضــح ســابقا. 

قد يُطلب من المشاركين في نظام الفقاعة الحيوية إجراُء اختباٍر أولي لكوفيد- 91 عند الدخول. 	

إدارة خرق وانتهاك نظام الفقاعة اآلمنة )عند 
الضرورة(:

يُطلــب مــن أعضــاء االتحــادات المشــاركين )يجــوز أن ينــوب  عــن كل اتحــاد ( فيمــا يُطلــب مــن الجميــع لمجموعــات العمــالء مــن غيــر 
أعضــاء االتحــادات المشــاركين، التوقيــُع علــى إعــالِن االلتــزام واالمتثــال للبروتوكــول الخــاص بالفعاليــة الموضــح  فــي هــذه الوثيقــة .  

وفقــا لسياســات وإجــراءات كأس العالــم قطــر 2202 الخاصــة بــه، ســيتم تطبيــق مــا يلــي علــى أي خــرق أو انتهــاك للبروتوكــول: 

 عــن أي شــخص يحــاول انتهــاك أو خــرق ترتيــب الفقاعــة  	
ً
يجــب علــى قائــد الموقــع و/ أو منســق معســكر الفريــق اإلبــالغ فــورا

.COM الحيويــة.  وفــي الوقــت نفســه يقــوم  بإبــالغ فريــق ال

سيقوم فريق ال COM بإبالغ موظفي الفيفا المعنيين.       	

عندمــا يكــون هنــاك ترتيــب للفقاعــة الحيويــة، يتعيــن ترتيــب أماكــن إقامــة مؤقتــة للمخالــف وســيكون علــى كأس العالــم قطــر  	
2202 والســلطات المحليــة النظــر فــي اتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات. إذا كان المخالــف مصابــا بفيــروس كوفيــد- 91، يتــم نقلــه إلــى 

العزل.

ــة واإلقامــة. يجــوز  	 ــة وإبعــاده مــن فنــدق الفعالي ــى الفصــل الفــوري للمخالــف مــن الفعالي ــؤدي خــرق ترتيــب الفقاعــة إل قــد ي
لــكأس العالــم قطــر 2202 والســلطات المحليــة اتخــاذ أي قــرار آخــر وفــرض أي تدابيــر أخــرى علــى المخالــف تراهــا ضروريــًة بعــد 

المناقشــة  مــع الفيفــا. 

	  ،
ً
ســتكون وزارة الصحــة العامــة مســؤولة عــن التحقيــق المتعلــق بعواقــب خــرق الفقاعــة الحيويــة حســب مــا تــراه الــوزارة  ضروريــا

علــى ســبيل المثــال التحقيــق فــي الحــاالت وتتبــع المخالطيــن ... الــخ..

المزيد من المعلومات والتقارير الطبية العامة:
يتم إحالة جميع األسئلة، أو االستفسارات، أو التوضيحات، أو المسائل إلى كبير المسؤولين الطبيين في الحدث.:
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الملحق األول: إدارة الحاالت المشتبه بها والمؤكدة 
باإلصابة بكوفيد- 19 والمخاطين بين المشاركين 

والجمهور والزوار.

مقدمة:
يرجــى مالحظــة أن األدلــة تشــير إلــى أن مخالطــي حــاالت COVID-19 اإليجابيــة فــي الميــدان يعتبــرون مخالطيــن منخفضــي الخطــورة. 
عــالوة علــى ذلــك، إذا كان الشــخص يتخــذ احتياطــات وقائيــة مــن COVID-19 )مثــل ارتــداء الكمــام وممارســة التباعــد الجســدي، ومــا 

إلــى ذلــك( عنــد االتصــال باآلخريــن خــارج الميــدان، فإنــه يعتبــر مخالــط منخفــض الخطــورة. 

حالة كوفيد- 19 المشتبه بها:
الشخص الذي يستوفي المعايير السريرية والوبائية:

1. المعايير السريرية:
في حالة عدم وجود تشخيص أكثر احتماال:

ظهور حاد أو تفاقم اثنين على األقل من األعراض أو العالمات التالية: 	
الحمى )المقاسة أو الذاتية( 	
قشعريرة 	
تيبس األعضاء 	
ألم عضلي )آالم العضالت وآالمها( 	
صداع 	
التهاب الحلق 	
الغثيان أو القيء 	
إسهال 	
جهد 	
احتقان أو سيالن األنف، أو 	

ظهور حاد أو تفاقم ألي من األعراض أو العالمات التالية:
السعال 	
ضيق التنفس 	
صعوبة في التنفس 	
اضطراب الشم )حاسة الشم( 	
اضطراب الذوق 	
االرتباك أو التغير في الحالة العقلية 	
ألم أو ضغط مستمر في الصدر 	
بشرة أو شفاه أو أظافر شاحبة أو رمادية أو زرقاء اللون، اعتمادا على لون البشرة. 	
، أو 	

ً
عدم القدرة على االستيقاظ أو البقاء مستيقظا

مرض تنفسي حاد باإلضافة الى واحد على األقل مما يلي:
األدلة السريرية أو الشعاعية لاللتهاب الرئوي، 	
	 .)ARDS( متالزمة الضائقة التنفسية الحادة

2. المعايير الوبائية: 
واحد أو أكثر من حاالت التعرض التالية في األيام ال 14 السابقة:

االتصال الوثيق بحالة مؤكدة أو محتملة من مرض كوفيد- 19؛ أو  	

يكــون أحــد األفــراد المعرضيــن للخطــر علــى النحــو الــذي تحــدده ســلطات الصحــة العموميــة أثنــاء تفشــي المــرض أو أثنــاء ارتفــاع  	
معــدل انتقــال العــدوى فــي المجتمــع.
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3. معايير المختبر:
األدلة المختبرية المؤكدة:

الكشــف عــن الحمــض النــووي لفيــروس كوفيــد- SARS-CoV-2( 19( فــي العينــة الســريرية باســتخدام اختبــار التضخيــم الجزيئــي  	
التشــخيصي الــذي تــم إجــراؤه

األدلة االفتراضية:
الكشف عن مستضد )SARS-CoV-2( المحدد في العينة السريرية )اختبر كوفيد- 19 السريع(. 	

أدلة مختبرية داعمة:
الكشف عن اختبار األجسام المضادة في المصل أو البالزما أو الدم الكامل أو 	
	 SARS-( اختبــار كوفيــد- 19 الســريع لألجســام المضــادة فــي حالــة عــدم وجــود عــدوى طبيعيــة ســابقة باســتخدام التطعيــم ضــد

CoV-2( أو كوفيــد- 19.

4. تصنيف الحاالت:

المشتبه به
عندما يلتقي باألدلة المخبرية الداعمة التي ليس لها تاريخ سابق في كونها حالة مؤكدة أو محتملة. 	

محتمل
	 OR ،SARS-CoV-2 عندما يفي بالمعايير السريرية واالرتباط الوبائي مع عدم وجود أدلة مختبرية مؤكدة أو مفترضة لـ

يفي باألدلة المختبرية المفترضة 	

مؤكدة
عندما تلتقي األدلة المختبرية التأكيدية. 	

كوفيد- 19 للحالة المحتملة:
المريض الذي يفي بالمعايير السريرية أعاله وهو مالمس لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبط بمجموعة كوفيد- 19. 	

حالة مشتبه بها مع تصوير الصدر تظهر نتائج توحي بمرض كوفيد- 19. 	

الشخص الذي بدأ مؤخرًا في فقدان الرائحة أو فقدان التذوق في غياب أي سبب آخر محدد. 	

الحالة المؤكدة لكوفيد- 19:
شخص لديه اختبار كوفيد- 19 السريع إيجابي. 	

الشــخص الــذي لديــه اختبــار ســريع إيجابــي لكوفيــد- 19، ويفــي إمــا بتعريــف الحالــة المحتملــة أو يســتوفي المعاييــر الســريرية  	
)كمــا هــو مذكــور أعــاله(.

الشخص عديم األعراض الذي لديه اختبار سريع موجب لكوفيد- 19، وهو مالمس لحالة محتملة أو مؤكدة. 	

تعريف المخالطين لكوفيد- 19:
فــي فبرايــر 2021، تحديــث عــن »تتبــع المخالطيــن فــي ســياق الدليــل اإلرشــادي المؤقــت لكوفيــد- 19«، حــددت جهــة منظمــة  	

الصحــة العالميــة االتصــال بأنــه كشــخص تعــرض ألي مــن المتعرضــات التاليــة لحالــة مؤكــدة:

االتصال وجًها لوجه مع حالة مؤكدة على مسافة أقل من متر واحد ولمدة 15 دقيقة على األقل.. 1
االتصال الجسدي المباشر مع حالة مؤكدة.. 2
الرعاية المباشرة للمريض المصاب بمرض كوفيد- 19 المؤكد دون استخدام معدات الوقاية الشخصية الموصي بها.. 3
حاالت أخرى على النحو المبين في تقييمات المخاطر المحلية.. 4

يجب أن يكون التعرض قد حدث خالل الفترة المعدية للحالة، ويتم تعريفه على النحو التالي: 	

التعرض لحالة إصابة باألعراض: أي التعرض في غضون يومين قبل ظهور األعراض وبعد 10 أيام من ظهورها،. 1
التعــرض لحالــة مصابــة بــدون أعــراض: قبــل يوميــن و10 أيــام مــن تاريــخ أخــذ العينــة التــي أدت إلــى التأكيــد. يجــب إدارة االتصاالت . 2

بنفــس الطريقــة التــي تــدار بهــا االتصــاالت الخاصــة بحالــة األعراض.
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إدارة المخالطين  عن قرب ) كثب(  ا لمريض كوفيد- 19:
 يرجى الرجوع إلى فقرة اختبار المشاركين المخالطين لحاالت ايجابية أعاله: 	

 يتــم أخــذ مســحة مــن المخالطيــن الذيــن ينطبــق عليهــم التعريــف أعــاله للكشــف عــن اإلصابــة بكوفيــد- 19 فــي أقــرب وقــت  	
ممكــن فــي غضــون ســاعتين وســيحتاجون إلــى الحجــر الصحــي حتــى ظهــور نتيجــة االختبــار.  ويكــون تكــرار  االختبــار كمــا هــو 
موضــح ســابقا. يســمح بالحجــر الصحــي فــي الفنــدق / مــكان اإلقامــة طالمــا أن الغرفــة مفــردة أو غرفــة مخصصــة للحجــر 

. لصحي ا

   للمشــاركين أو الجمهــور الزائــر ، إذا كانــت النتيجــة ســلبية  وكانــوا قــد حصلــوا علــى كامــل جرعــات التطعيم )وفقــا للتعريفات  	
ــة  ــى الحجــر الصحــي ويمكنهــم مواصل ــن يحتاجــوا إل ــد- 19 فــي غضــون 18 شــهرا، فل ــوا بكوفي الســابقة( أو ســبق وأن أصيب

أنشــطتهم اليوميــة بشــكل طبيعــي كمــا هــو موضــح ســابقا. 

 بالنســبة للجمهــور الزائريــن، إذا كانــت النتيجــة ســلبية ولــم يتــم تطعيمهــم بالكامــل أو لــم يكونــوا محصنيــن، فلــن يخضعــوا  	
، فيجــب ارتــداء كمامتين 

ً
للحجــر الصحــي، ولكــن ســيطلب منهــم ارتــداء إمــا كمامــة N-95أو KN95 وإذا لــم يكــن ذلــك متوافرا

طبيتيــن  لمــدة 10 أيــام متتاليــة ويجــب أن يتــم يخضعــوا للفحــص إذا ظهــرت عليهــم أي أعــراض خــالل هــذه الفتــرة.

 بالنســبة للجمهــور الزائــر الذيــن تكــون نتائــج اختبــار هــم إيجابيــة، فيجــب عليهــم أن يعزلــوا أنفســهم لمــدة 5 أيــام ويرتــدون  	
، فيجــب ارتــداء كمامتيــن طبيتيــن 

ً
إمــا كمامــةN-95 ، أو KN95 95أو KN95 وإذا لــم يكــن ذلــك النــوع مــن الكمامــات  متوافــرا

للخمســة )5( أيــام المتبقيــة  لحيــن انتهــاء فتــرة العــزل،  شــريطة أن ال  يكــون لديهــم أعــراض  أو أن تكــون األعــراض لديهــم 
خفيفــة .

 لــن يتــم عــزل جميــع المخالطيــن المقربيــن غيــر الملقحيــن مــن المشــاركين فــي حيــن يتوجــب عليهــم عمــل فحــص األنتجــن  	
الســريع )RAT( يوميــا لمــدة 7 أيــام ويمكنهــم االســتمرار فــي المشــاركة فــي التدريــب والمباريــات مــا دامــت  نتيجــة فحــص 

األنتجــن الســريع  )RAT(لهــم  ســلبية.

 لتقديــر  وزارة الصحــة العامــة حتــى نهايــة  	
ً
قــد يكــون هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن االختبــارات للمخالطيــن المقربيــن وفقــا

المشــاركة فــي البطولــة. إال أنــه لــن تتوقــف المشــاركة فــي البطولــة بســبب إجــراءات الفحــص. 

ــة  	 ــم الرعاي ــد- 19 وتقدي ــة بكوفي ــراض مرتبط ــة أع ــن أي ــف ع ــب للكش ــن كث ــن ع ــن المقربي ــع المخالطي ــة جمي ــب مراقب يج
ــراض. ــم أي أع ــرت عليه ــم إذا ظه ــة له الطبي

باإلضافة لذلك، يُطلب من المخالطين المباشرين التقيد ب»لوائح المخالطين المباشرين« اإلضافية التالية:

ال يُســمح للمخالطيــن المباشــرين باســتخدام المناطــق العامــة أو المشــتركة بمــا فــي ذلــك مناطــق اللياقــة البدنيــة المشــتركة  	
المغلقــة والصــاالت الرياضيــة وحمامــات الســباحة ومناطــق تنــاول الطعــام ومــا إلــى ذلــك.

يكــون نقــل المخالطيــن المباشــرين، لغايــات التدريــب أو المشــاركة فــي مبــاراة مــا، فــي مركبــة خاصــة )راكــب واحــد فــي  	
المركبــة( وليــس مــع بقيــة أعضــاء الفريــق أو الوفــد.

يجب أن يحافظ المخالطون  المباشرون  على ممارسات نظافة اليدين المتكررة. 	

يجب أن يرتدي المخالطون  المباشرون  كمامة طوال الوقت )باستثناء أثناء المباريات والتدريب(. 	

يمكــن لالعبيــن الذيــن هــم مخالطيــن مباشــرين المشــاركة فــي التدريبــات الجماعيــة وأنشــطة المباريــات أو األحــداث مــع  	
األخــذ باالحتياطــات التاليــة:

تجنب االتصال الجسدي قدر اإلمكان. 	

عدم مشاركة غرف تغيير المالبس واالستحمام  والمراحيض مع بقية أعضاء الفريق. 	

استخدام وسائل النقل المعينة والتي تختلف عن تلك المخصصة لبقية الفريق 	

يجب عدم مشاركة معدات التدريب والمناشف واألغراض الشخصية األخرى. 	

إدارة حاالت كوفيد- 19 المشتبه بها أو المحتملة أو المؤكدة:
ــم  	 ــتبه بإصابته ــن يش ــي مم ــدث الرياض ــي الح ــارك ف ــكام، أو أي مش ــق، أو الح ــاء الفري ــن، أو أعض ــزل الالعبي ــب ع يج

ــد- 19 أو احتمــال إصابتهــم أو تأكيدهــا، والذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض أو تظهــر عليهــم أعــراض خفيفــة بعــد  بكوفي
ــة. ــة الصحي ــي الرعاي تلقيهــم استشــارة مــن أخصائ

يجــب وضــع األشــخاص المشــتبه، المحتمــل المؤكــدة إصابتهــم أو المصابيــن بكوفيــد- 19 فــي العــزل علــى الفــور )الذين  	
ليــس لديهــم أعــراض أو أعــراض خفيفة(،وذلــك  باتبــاع مســار محــدد جيــًدا وفًقــا إلرشــادات وزارة الصحــة العامــة.
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ــة أو المشــاركين، فيجــب أن يكــون المــكان الســكني مناســبًا  	 ــة المحلي ــى القــوى العامل ــي عل ــق العــزل المنزل إذا انطب
للعــزل، كمــا هــو موضــح علــى موقــع وزارة الصحــة.

يتــم اتخــاذ قــرار عــزل المشــارك بعــد تحديــد الحالــة المشــتبه بهــا ويجــب أن يتــم اتبــاع خطــوات يتــم فيهــا إخطــار  	
ــى الفــور. ــات الصحــة العامــة عل منظمــي الحــدث وهيئ

ــة  	 ــادات وزارة الصح ــا إلرش ــا وفًق ــدة وتعقيمه ــة مؤك ــا حال ــغلها أو تزوره ــي تش ــق الت ــرف والمناط ــف الغ ــب تنظي يج
ــة . العام

 ألنشــطة التدبيــر المنزلــي والتنظيــف والتطهيــر وخدمــات الغــرف وأي  	
ً
 جيــدا

ً
يجــب تخصيــص موظفيــن مدربيــن تدريبــا

خدمــة أخــرى يجــب توفيرهــا فــي مناطــق العــزل المخصصــة.

ــن  	 ــاركين الذي ــاعة للمش ــدار الس ــى م ــن عل ــر األم ــة وتوفي ــة للحرك ــة حثيث ــان مراقب ــدث ضم ــي الح ــى منظم ــب عل يج
ــد- 19. ــم بكوفي ــدت إصابته ــتبه أو تأك يش

يجب اتباع التعليمات التالية من قبل الالعبين وأي موظفين يتم وضعهم بالعزل: 	

االلتــزام بالعــزل الصحــي فــي غرفهــم الخاصــة فــي الفنــدق، كمــا هــو موضــح ســابقا باســتثناء فــي حالــة الحاجــة للحصــول علــى 1. 
الرعايــة الطبيــة.  يمنــع الذهــاب أو التواجــد باألماكــن العامــة. ويمنــع اســتخدام وســائل النقــل العــام. 

افصــل نفســك عــن اآلخريــن. يجــب أن تبقــى فــي غرفــة جيــدة التهويــة. قلــل مــن الحركــة غيــر الضروريــة خــارج الغرفــة وفــي 2. 
حالــة الحاجــة، اســتخدم الكمــام عندمــا يقتــرب النــاس منــك، علــى ســبيل المثــال، أحــد أفــراد األســرة. 

إذا لم تتمكن من ارتداء الكمام الجراحي ، فيجب على األشخاص القريبين منك ارتداءه.  3. 
اتبــع آداب الكحــة والعطــاس. غــط فمــك وأنفــك بمنديــل ورقــي أو بالكــوع المثنــي. تخلــص مــن المناديــل المســتخدمة فــي 4. 

صنــدوق قمامــة مغلــق واغســل يديــك علــى الفــور بالمــاء والصابــون أو قــم بتطهيرهــا باســتخدام معقــم اليديــن الــذي يحتــوي 
علــى الكحــول. 

ــاء 5.  ــر الم ــدم توف ــة ع ــي حال ــل. ف ــى األق ــة عل ــدة 04 ثاني ــون لم ــاء والصاب ــدا بالم ــتمرار وجي ــك باس ــل يدي ــك: اغس ــف يدي نظ
والصابــون، نظــف يديــك بمعقــم اليديــن الــذي يحتــوي علــى الكحــول بنســبة 07٪ علــى األقــل، غطــي يديــك  كلهــا وافركهــا 
معــا حتــى يجــف المعقــم لمــدة 02 ثانيــة علــى األقــل. يجــب اســتخدام الصابــون والمــاء بشــكل تفضيلــي إذا كانــت األيــدي 

متســخة بشــكل واضــح.
تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك. 6. 
ــاق المســتخدمة، أو األكــواب، أو أدوات األكل، أو المناشــف، أو 7.  ــة: يجــب عــدم مشــاركة األطب تجنــب مشــاركة األدوات المنزلي

الفــراش، أو غيرهــا مــع أشــخاص آخريــن. يوصــى باســتخدام األدوات ذات االســتخدام الواحــد ) المســتهلكة ( قــدر اإلمــكان. 
ــعال 8.  ــى والس ــل الحم ــراض مث ــك أي أع ــرت علي ــة إذا ظه ــة الفوري ــة الطبي ــب العناي ــك : اطل ــر علي ــي تظه ــراض  الت ــب األع راق

ــس.   ــة التنف ــس أو صعوب ــق التنف ــق أو ضي ــاب الحل والته
ال تقم بدعوة الزوار أو السماح لهم بالمجيء وحاول التحدث إلى األشخاص عبر الهاتف بدال من التحدث شخصيا. 9. 

 

:TEAMS مساعدة الشخص في العزل الصحي: يتم ترتيبها من قبل خدمات 

يقدم أصحاب المصلحة المعنيون المساعدة التالية لألشخاص في العزل الصحي: 

المساعدة في التواصل مع أفراد األسرة خارج العزلة.  	

توفير الوصول إلى اإلنترنت واألخبار والترفيه.  	

إذا كان الشخص العبا، تزويده بجهاز مشي للحفاظ على مستوى تمرين خفيف إلى معتدل أثناء العزلة.  	

الدعم النفسي واالجتماعي حسب الحاجة من خالل وزارة الصحة العامة. 	

الحد األدنى من المتطلبات في مرافق الحجر الصحي والعزل: 
توفير غرف مفردة.  	

يجب أن تكون الغرف جيدة التهوية، مع باب ذاتي اإلغالق.    	

توفير معدات الوقاية الشخصية لموظفي الدعم.   	

دش ومرحاض داخل غرفة مفردة.  	

صناديق النفايات. 	
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لمقدمي الرعاية وموظفي اإلقامة: 
إذا تــم وضــع األشــخاص المشــتبه بهــم أو المحتمليــن أو المؤكديــن إصابتهــم بفيــروس كوفيــد- 19 تحــت العــزل المؤقــت أو الحجــر 

الصحــي فــي فندق/مــكان إقامــة المشــارك، فيجــب ضمــان مــا يلــي:  
الحــد مــن عــدد مقدمــي الرعايــة للشــخص المشــتبه إصابتــه بفيــروس كوفيــد- 19 أو المحتمــل إصابتــه أو المؤكــد إصابتــه. ومــن  	

االفضــل تعييــن شــخص واحــد فــي صحــة جيــدة دون أي ظــروف خطــر شــخصية.  

منع الزوار.    	

َذِكــر الفــرد بارتــداء الكمــام فــي وجــود اآلخريــن. إذا أصبــح الكمــام مبلــال أو متســخا باإلفــرازات، فيجــب تغييــره علــى الفــور، وغســل  	
اليديــن بشــكل ســليم بعــد التخلــص مــن الكمــام. 

إبقــاء كبــار الســن وأولئــك الذيــن يعانــون مــن ضعــف فــي جهــاز المناعــة أو ظــروف صحيــة محــددة بعيــدا عــن الشــخص المريض.  	
وهــذا يشــمل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض القلــب أو الرئــة أو الكلــى المزمنة والســكري. 

تجنــب االتصــال المباشــر بســوائل جســم الفــرد وارتــداء الكمــام والــرداء الواقــي وقفــازات عنــد التعامــل مــع دم الفــرد وســوائل  	
الجســم و / أو إفرازاتــه.

تخلص من الكمامات والرداء الواقي والقفازات بعد استخدامها وال تعيد استخدامها.   	

اغسل يديك مباشرة بعد إزالة الكمام والثوب والقفازات.   	

تجنــب األنــواع األخــرى مــن التعــرض المحتمــل للشــخص المصــاب أو المــواد الملوثــة فــي بيئتــه المباشــرة )علــى ســبيل المثــال،  	
تجنــب مشــاركة فرشــاة األســنان أو الســجائر أو أوانــي األكل أو األطبــاق أو المشــروبات أو المناشــف أو أغطيــة الســرير(.  

ــاء  	 ــن الم ــم يك ــول إذا ل ــى الكح ــوي عل ــذي يحت ــن ال ــم اليدي ــتخدم معق ــون. اس ــاء والصاب ــدا بالم ــتمرار وجي ــك باس ــل يدي اغس
ــح.  ــكل واض ــختين بش ــن متس ــن اليدي ــم تك ــن، وإذا ل ــون متوفري والصاب

تجنب لمس العينين واألنف والفم.  	

قــم بتنظيــف وتطهيــر األســطح التــي يتــم لمســها بشــكل متكــرر مثــل طــاوالت الســرير وإطــارات األســرة وجميــع أثــاث غــرف  	
النــوم يوميــا. أيضــا، قــم بتنظيــف أي أســطح قــد تحتــوي علــى دم وســوائل الجســم و / أو إفــرازات عليهــا باســتخدام مطهــر منزلــي 

يحتــوي علــى محلــول تبييــض مخفــف )1 جــزء مــن المبيــض إلــى 99 جــزءا مــن المــاء(.  

تنظيــف وتطهيــر أســطح الحمــام والمرحــاض مــرة واحــدة علــى األقــل يوميــا باســتخدام مطهــر منزلــي عــادي يحتــوي علــى محلــول  	
تبييــض مخفــف )1 جــزء مــن المبيــض إلــى 99 جــزءا مــن المــاء(.  

ــد والمالبــس مــع  	 ــة فــي كيــس الغســيل. ال تهــز الغســيل المتســخ وتجنــب التالمــس المباشــر للجل ــة الســرير الملوث ضــع اغطي
المــواد الملوثــة.  نظــف المالبــس وأغطيــة الســرير ومناشــف الحمــام ومناشــف اليديــن ومــا إلــى ذلــك باســتخدام صابــون ومــاء 
الغســيل العــادي أو الغســيل فــي الغســالة علــى درجــة حــرارة 90-60 درجــة مئويــة باســتخدام المنظفــات المنزليــة الشــائعة، ثــم 

جففهــا جيــدا.

ــع  	 ــل م ــف أو التعام ــد تنظي ــتيكية( عن ــآزر البالس ــل الم ــدة )مث ــرة واح ــتخدم لم ــي تس ــة الت ــس الواقي ــازات والمالب ــتخدم القف اس
ــازات. ــة القف ــد إزال ــل وبع ــن قب ــف اليدي ــم بتنظي ــم. ق ــوائل الجس ــخة بس ــرير المتس ــة الس ــس أو اغطي ــطح أو المالب األس

مبطنــة  	 حاويــة  فــي  المســتخدمة  الملوثــة  المــواد  مــن  وغيرهــا  والكمامــات  الواقيــة  واألرديــة  القفــازات  جميــع  ضــع 
األدوات.   هــذه  مــع  التعامــل  بعــد  مباشــرة  يديــك  اغســل  األخــرى.  المنزليــة  النفايــات  مــع  منهــا  التخلــص   قبــل 

مراجع
https//:apps.who.int/iris/handle10665/337834/
https//:digitalhub.fifa.com/m1/c2391ad0e79b187/original/iepkvqns9kek6fltlx8k-pdf.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-COVID-19 
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الملحق الثاني: بروتوكول COVID-19 الخاص ب 
FIFA WC2022 )ملخص(

التوصيات الحالية

يتم التعامل مع المشاركين / المتفرجين / الزوار القادمين من جميع البلدان سياسة السفر
المغادرة بنفس الطريقة فيما يتعلق بالفحص والحجر الصحي.

ال يوجد شرط تطعيم للمشاركين والمشاهدين وغيرهم من الزوار. ومع ذلك، التطعيم
توصي وزارة الصحة العامة بشدة بالتطعيم ضد كوفيد- 19 واإلنفلونزا.

ال يوجد شرط للحجر الصحي عند الوصول إلى قطر للمشاركين والمشاهدين الحجر صحي
والزوار.

المشاركون/المتفرجون/الزوار:الفحص
تقديم دليل على نتيجة سلبية قبل السفر لفحص تفاعل البوليمريز  	 

المتسلسل PCR أو اختبار المستضد السريع RAT تم الحصول عليها قبل 
48 أو 24 ساعة من وقت المغادرة من بلد المنشأ بغض النظر عن حالة 

التطعيم / الحالة المناعية.
ال يوجد فحص ما بعد السفر إال كجزء أساسي من تحريات الصحة العامة 	 

للحاالت المشتبه فيها أو المخالطين المباشرين )يرجى الرجوع إلى الملحق 
األول للحصول على مزيد من التفاصيل(.

تحقق من الحالة الخضراء لتطبيق احتراز عند الوصول إلى األماكن العامة الكمام
المغلقة. غير مطلوب عند الوصول إلى الملعب واألماكن العامة الخارجية.

تحقق من الحالة الخضراء لتطبيق احتراز عند الوصول إلى األماكن العامة تطبيق احتراز
المغلقة. غير مطلوب عند الوصول إلى الملعب واألماكن العامة الخارجية.

يوصى بها لكنها غير مطلوبة.المسافة الجسدية اآلمنة

سيستمر تنفيذ جميع تدابير الصحة العامة وممارسات الوقاية من العدوى تدابير الصحة العامة األخرى
ومكافحتها المدرجة في هذا البروتوكول خالل البطولة للحد من انتشار كوفيد- 

 .19
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الملحق الثالث:متطلبات االختبار والعزل/الحجر 
الصحي

الجماهير والزوارالمشاركون 
كوفيد إيجابي 

االختبــار التشــخيصي فــي اليــوم 0  	اختبار
فقــط

االختبار التشخيصي في اليوم 0 فقط 	

اعزل نفسك لمدة 5 أيام 	اعزل نفسك لمدة 5 أيام 	عزل
أقنعــة N-95 أو قنــاع KN95 وإذا لــم 
ــاع  ــة القن ــم بمضاعف ــرة، فق ــن متوف تك

ــي ــاع جراح ــتخدام قن باس

بعــد  	 أيــام   5 لمــدة  قنــاع  ارتــداء 
العــزل مــن  الخــروج 

ارتــداء قنــاع لمــدة 5 أيــام بعــد الخــروج  	
مــن العــزل

المخالط المحصن 
اليوم 1 	اليوم 1 	اختبار

كانــت  	حجر صحي إذا  صحــي  حجــر  يوجــد  ال 
ســلبية   االختبــار  نتيجــة 

ــة  	 ــت نتيج ــي إذا كان ــر صح ــد حج ال يوج
ــلبية ــار س االختب

المخالط غير المحصن 
اليوم 1 	يوميا لمدة 7 أيام 	اختبار

كانــت  	حجر صحي إذا  صحــي  حجــر  يوجــد  ال 
ســلبية االختبــار  نتيجــة 

ــة  	 ــت نتيج ــي إذا كان ــر صح ــد حج ال يوج
ــلبية ــار س االختب

أقنعــة N-95 أو قنــاع KN95 وإذا لــم 
ــن    ــداء كمامتي ــم بارت ــرة، فق ــن متوف تك

ــي  ــوع الجراح ــن الن ــن   م م

ارتداء قناع لمدة 10 أيام 	
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الملحق الرابع: قائمة مرافق الرعاية الصحية 
المعتمدة الختبار كوفيد - 19

 يمكــن االطــالع علــى قائمــة محدثــة  لمرافــق الرعايــة الصحيــة التــي تقــوم بإجــراء اختبــارات كوفيــد- 91 فــي الرابــط التالــي علــى  	
الموقــع اإللكترونــي لــوزارة الصحــة العامــة:

19-COVID مرافق الرعاية الصحية المعتمدة الختبار
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