
 

 

 

 

 
 العزل المنزلي  –استمارة متابعة مصاب فيروس كورونا المستجد 

 
 

   تاري    خ التشخيص   األسم

   رقم التليفون    الرقم القوم  

  
   كود المريض    المستشف 

 

 تأكد من استالم جرعة العالج الخاصة بك وهي كاألتي: 

   اليوم األول   
 اليوم الخامس  اليوم الرابع اليوم الثالث  اليوم الثان 

         /      /                /      /                /      /                /      /                /      /        التاري    خ 

 الكمية اإلجمالية العقار
  

 هيدروكس  كلوركي   

 ملجم 200
 قرص  12

 قرصي   
ساعة 12كل   

  قرص
ساعة 12كل     

 قرص
ساعة 12كل   

 قرص
ساعة 12كل   

  قرص

ساعة 12كل   

 قرص  10 ملجم  75 أوسيلتامفي  
 قرص

ساعة 12كل   

 قرص
ساعة 12كل   

 قرص
ساعة 12كل   

 قرص
ساعة 12كل   

 قرص
ساعة 12كل     

 قرص  10 ملجم 500 باراسيتامول
 قرص 

ساعة 12كل   
 قرص 

ساعة 12كل   
 قرص 

ساعة 12كل   
 قرص 

ساعة 12كل   
 قرص 

ساعة 12كل   

      1 هاند جيل 
      1 زئبق  ترمومي  

      5 ماسك جراح  
 

 *يُضاف أي أدوية أخري طبقًا لألعراض المرضية التي يقيمها الطبيب المختص بالمستشفي             

 انتهاء األعراض  ظهور األعراض  التشخيص)نتيجة أول مسحة(  

    /      /               /      /               /      /                    التاري    خ
 

 

 متابعة نتائج المسحات 

 األول  المسحة

  أيام 10بعد 

 من بداية بروتكول العالج 

 ة الثاني المسحة

أيام من  7بعد 
 األول  

 ة الثالث المسحة

أيام من  7بعد 
 الثانية 

 ةالرابع المسحة

أيام من  7بعد 
 الثالثة 

 ةالخامس المسحة

أيام من  7بعد 
 الرابعة

    /      /               /      /               /      /               /      /               /      /            التاري    خ

           النتيجة 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العزل المنزلي لمصاب فيروس كورونا المستجد  ارشادات
 

 االلتزام بارشادات وقواعد العزل المنزلي للحالة اإليجابية وكذلك للمخالطين من الكبار واألطفال. يجب  -

 وذلك ببطاقة الرقم القومي والرقم الكودي  ة المذكورة من نفس مستشفي التشخيصاستالم األدوي أو من ينوب عنه علي المواطن -

 م كما هو مبين بالجدولأيا  5يجب عليك / عليكي االلتزام بمواعيد العالج لمدة  -

، مع ضرورة ارتداء الماسك  أيام من بداية بروتكول العالج 10يجب عليك /عليكي التوجه لنفس مستشفي التشخيص إلجراء المسحة األولي بعد  -

 أثناء الذهاب

 عراض توجه فوًرا لنفس مستشفي التشخيص وذلك للتقييم واتخاذ الالزم.األ اشتدادفي حالة ظهور /  -

 اء األعراض ، دُون هذا التاريخ في المكان المخصص لهعند اختف -

 التوجه فورا الى المستشفى :عند ظهورها يجب أعراض 

 . أيام  3استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن  -

 .   نهجان أثناء الراحةأو ضيق بالتنفس  -

 . ألم شديد بالصدر يعيق التنفس -

 .  )طفالألخاصة ا)عالمات الجفاف / تشنجات  -

 . راب الوعي ضطا -

 كحة مدممة   -

  :  زلـات المنــمواصف 

 . للمريض جيدة التهوية وجود غرفة مستقلة -

 .   وجود حمام خاص/حمام مشترك مع وجود مطهرات  وتكون الغرفة بالقرب من الحمام -

 واالجـــراءات المـتبعة اثنــاء العــــزل:  ارشادات العزل

 . متد بعد انتهاء االعراض ومنع الزياراتت قد يتواجد المريض فترة العزل بحجرته والتي -

 .  تناول الطعام في غرفة العزل  بادوات شخصية مخصصه للشخص المعزول -

 تقديم الطعام والمستلزمات  ل ال يعاني من امراض مزمنة( تحديد فرد من االصحاء)من غير المسنين -

 .   د استالم الطعاميجب غسل اليدين بالماء والصابون او فركها بالكحول وارتداء الكمامة عن -

 .الغرفه ي ال يشترط ارتداء الكمامة عند وجود المريض بمفرده ف -

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون واستخدام المناديل عند الكح او العطس والحرص على التخلص من الكمامة والمناديل في كيس وغلقه  -

 . جيدا

 .  متر عاالقل  2عبر الموبايل واذا كان وجها لوجه يفضل باستخدام الكمامه وتباعد عند التحدث مع االخرين : التحدث من خلف الباب او  -

 .  قياس درجة الحرارة: استخدام ترمومتر شخصي و القياس تحت االبط -

 : مرافقة األطفال بالعزل المنزلي

حجرة العزل مع اتخاذ كافة االحتياطات الوقائية من  يتولى أحد الوالدين أو األهل األصحاء والذين ليس لديهم أمراض مزمنة مرافقة الطفل في  -

 .  يدياأل ارتداء الكمامة وتكرار غسل

 صحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفيريألسرة األيتولي أحد أفراد ا : في حالة طلب الديليفري

وارتداء الكمامة الواقية ثم ارتداء جوانتي ويتم االستالم واعطاء  ينبغي غسل اليدين بالماء والصابون في حالة كون الشخص المعزول يعيش وحدة -

 المقابل المادي 

كلور   نصف كوب)أو الكلور المخفف  % 70استخدام الكحول وذلك ب ركة مع ارتداء قفازات / جوانتييراعي تنظيف وتطهير االسطح المشت -

 (ماء كوب 5إلى   %  5تركيز 


