نموذج التقييم الصحي للقادمين إلى دولة قطر
HEALTH ASSESSMENT FORM FOR RETURNING TRAVELERS

Each passenger must complete this form before arrival to Qatar

يجب على كل مسافر تعبئة هذا النموذج قبل القدوم إلى دولة قطر

1. Passenger Demographics/Details:
Mobile No.:
Passport No.:

Duration Abroad
(Days):

: المعلومات الشخصية للمسافر.1

: رقم الهاتف الجوالDate of Birth: (M/D/Y)
: رقم جواز السفرQID No.:
اﻟﻤﺪة ﺧﺎرج دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
:)(األيام

: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼ دName:
اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﺸﻬﺮ/اﻟﻴﻮم
: رقم البطاقة الشخصية القطريةNationality:

هل قمت بزيارة أو مررت بشكل مؤقت ألي بلد في األيام السبعة
) الماضية؟ (اذكر جميعهاPort of Arrival:
Did you visit/ transit any country in the past 7 days? (list all)

2. Has the passenger Been Diagnosed with Any of the
Following Conditions?
ال
No

ال
No

Pregnant female (any trimester)

الفشل الكلوي في مراحله
النهائية أو يخضع لجلسات
غسيل الكلى
حامل

Nursing mothers with children
aged 5-0 years

أم مرضعة مع أطفال تتراوح
 سنوات5-0 أعمارهم بين

Persons with disabilities
(dependent on others for their
daily activities)

شخص ذي إعاقة يعتمد على
اآلخرين للقيام بأنشطته اليومية

Children with disabilities and
their mothers
Epilepsy and on treatment

:محطة الوصول

نعم
Yes
Aged 65 years and above

 ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق65 اﻟﻌﻤﺮ

Had Organ or Bone marrow
transplant

ﺧﻀﻊ ﻟﺰراﻋﺔ أﻋﻀﺎء أو ﻧﺨﺎع

Have conditions that require
immune-suppressive treatment

أي حالة تتطلب عالج مثبط
للمناعة

Heart failure or coronary artery
disease

فشل القلب أو مرض الشريان
التاجي

Moderate to severe asthma
أطفال ذوي إعاقة وأمهاتهم
Cancer and on treatment

الربو المتوسط إلى الشديد
اﻟﺴﺮﻃﺎن وﻣﻦ ﺧﻀﻊ ﻟﻠﻌﻼج )اﻟﻌﻼ ج
(اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

اﻟﺼﺮع وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻼج
Chronic liver disease (CLD)

Diabetic foot infections

:الجنسية

 هل تم تشخيص المسافر بأي من الحاالت التالية؟.2

نعم
Yes
End-stage renal failure (ESRD)
or on dialysis

:اﻻﺳﻢ

داء القدم السكري

Deceased first degree relative
in the last 10 days

لديه قريب من الدرجة األولى
توفى في األيام العشرة األخيرة

Mental health problems on
antipsychotic medications and
whose condition is aggravated
by staying in closed spaces

مشاكل صحية نفسية مع تناول
األدوية المضادة للذهان والذين
قد تتفاقم حالتهم بالبقاء في
األماكن المغلقة

Lower limb amputations

أﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
بتر في األطراف السفلية

Minor travelers (below 18 years
old) traveling without an
accompanied guardian.

 ﺳﻨﺔ( واﻟﻤﺴﺎﻓﺮ18 اﻟﻘﺎﺻﺮ )أﻗﻞ ﻣﻦ
 اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻴﻪ/دون رﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣﺮه
()ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ

Diabetic with neuro, nephro,
retinopathy and any other
complications.

ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي واﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺎﻋﺘﻼ ل
اﻷﻋﺼﺎب أو اﻟﻜﻠﻰ أو ﺷﺒﻜﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻤﺮض

إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﺑـــ «ﻧﻌــﻢ» ﻋﻠــﻰ أي ﻣــﻦ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه ،وﻗــﺎم اﻟﺸــﺨﺺ ﺑﺎﻟﺴــﻔﺮ ﻣــﻊ أﺳــﺮﺗﻪ أو ﻣﻘــﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴــﺔ ،أو ﻣﺴــﺎﻋﺪ اﻷﺳــﺮة ،أو اﻟﺴــﺎﺋﻖ ،ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن ذات اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻌﺒﺌــﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ أدﻧــﺎه
If the answer was ‘Yes’ to any of the above conditions, and the individual traveled together with his immediate family
and/or health caregiver, household helper, driver, who share the same national address, please complete their details
below:
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ

االسم

National Address

Name

رقم البطاقة الشخصية القطرية

QID#

رقم جواز السفر

رقم البطاقة الصحية

Passport#

Health Card#

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ

االسم

رقم البطاقة الشخصية القطرية

Name

QID#

رقم جواز السفر

رقم البطاقة الصحية

Passport#

Home Quarantine

االسم:
التوقيع:
التاريخ
في حال الحجر المنزلي ،يجب التقيد والتحقق من التالي:
1.توافــر ظــروف الســكن المناســبة للحجــر المنزلــي مــن حيــث توافــر غرفــة
ملحقــة بــدورة ميــاه خاصــة بهــا.

Health Card#

رقم الهاتف

Phone#

MEDICAL STAFF USE ONLY

الستخدام الموظف الطبي فقط
حجر منزلي

Phone#

Household Helper/s:

مقدمي الرعاية والمساعدة لألسرة:

National Address

رقم الهاتف

حجر فندقي

Hotel Quarantine
Name:
Signature:
Date:

In the case of Home Quarantine, the following rules should be
adhered to:
Have suitable housing conditions with the availability of their own
room and linked bathroom.

1.

Sign an undertaking to abide by the rules of home-based
quarantine.

2.

Read the information on Home Quarantine available as
an electronic copy on the MOPH website.

3.

Follow the preventive measures at home to protect others.

4.

Have a swab taken on day 6 of arrival at one of the PHCC Health
Care Centers.

5.

Must answer the phone calls from the public health team.

6.

7.الموافقــة علــى تلقــي زيــارة أو مكالمــة مــن فريــق الصحــة العامــة كل 3-2
أيام.

Agree to receive a visit from the public health team every 2-3
days.

7.

8.التواصــل مــع فريــق الصحــة العامــة فــي حــال ظهــور أعــراض كالحمــى،
الســعال ،آالم فــي الجســم ،تغيــر فــي حاســة التــذوق أو الشــم).

Must inform the public health team if any symptoms developed
(fever, cough, body aches, change in taste, or smell).

8.

Must download the Ehteraz app.

9.

2.التوقيع على تعهد بااللتزام بقواعد الحجر الصحي المنزلي.
.

ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻛﻨﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

4.االلتزام بالتدابير الوقائية في المنزل لحماية اآلخرين.
5.إجــراء الفحــص فــي اليــوم الســادس مــن العــودة مــن خــال زيــارة أحــد
المراكــز الصحيــة التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
6.الرد على المكالمات الهاتفية اليومية مع فريق الصحة العامة.

9.تحميل تطبيق احتراز.
	10.االمتناع عن استقبال الزوار خالل فترة الحجر الصحي.

10. Should not receive visitors while under home quarantine.

