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فیروس كورونا المستجد–) مایو۲٦حتى (الوضع في الكویت 

أعداد حاالت فیروس كورونا المستجد في الكویت المعدل التراكمي لعدد حاالت فیروس كورونا المستجد في الكویت

22,575
حالة مؤكدة

172
وفاة





Time-Dependent Reproductive Number



ة اتخذت وزارة الصحة تدابیر صارمة منذ بدایة األزم
وذلك للحد من انتشار الوباء



تلجأ بلدان العالم الى خفض المنحنى
)Flattening the curve(

قدرة النظام الصحي

باإلجراءات االحترازیة یتم تأخیر الحاالت لیستوعبھا النظام الصحي 



وروناالطریق الوحیدة المتفق علیھا عالمیا للتعامل مع فایروس ك
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وروناالطرق الوحیدة المتفق علیھا عالمیا للتعامل مع فایروس ك

الفحص
العزل
التباعد



إجراءات تقصي الحاالت اإلیجابیة

أذرع العمل

المسوحات المیدانیة

التعرف على المناطق الساخنة

تمعتقیم انتشار المرض في المج

فحص الحاالت المشتبھة
)للحاالت اإلیجابیةاعراض أو مخالطي (•

الحاالت اإلیجابیة تحال الى المستشفیات 
او العزل المؤسسي والعزل المنزليالمخصصة

حسب شدة المرض واشتراطات وزارة الصحة

الحاالت المخالطة السلبیة

الحجر المنزلي

المحاجر العمالیة للعمال



GIS Map Clusters & Geographic areas

تتركز ھذه الحاالت في األماكن 

و ھي الجلیب ازدحام المساكن ذات 

والمرقاب و بنید القار 

و الفروانیة وخیطان والسالمیة 

.والمھبولة



و يیمنع التباعد االجتماعتكدس المساكن في ھذه المناطق 
ھو اھم أسس محاربة عدوى كورونا

االت عند التقصي وجدنا كثیر من الح
20او 16یعیشون مع 

ر شخص في نفس الغرفة والكثی
12یؤجر سریر بھذه الغرف لمدة  

ساعات8ساعة او 



وتطویق العماراتالمناطقيھدف التطویق 

خفض معدل الحركة وتنقل الحاالت اإلیجابیة

الى خارج ھذه المناطق 



التقصي الوبائي داخل تلك المناطق

فحص مخالطي العمارة

تطویق العمارة

إزالة وعزل 
الحاالت االیجابیة

تقلیل الخطورة داخل العمارة بإزالة الحاالت: الھدف

وتقلیل نقل الحاالت الى خارج العمارة و المنطقة



عدد الحاالت اإلیجابیة عدد 
األشخاص 
تحت الحجر

عدد األشخاص 
الذین تم رفع 
الحجر عنھم

عدد األشخاص 
المحجورین الكلى

عدد 
العمارات 

الكلي

عدد العمارات 
التى تم رفع 
الحجر عنھا

عدد العمارات ما 
زالت محجورة

المنطقة

371 5321 2614 7935 67 22 45 الفروانیة

515 5224 6899 12123 31 18 13 األحمدي
108 2125 530 2655 9 3 6 حولي

175 1110 4695 5805 15 11 4 العاصمة
0 0 0 0 0 0 0 الجھراء

1169 13780 14738 28518 122 54 68 المجموع



كن كافي لحمایة باقي المجتمع من المساالمناطقيھل التطویق 

المكتظة؟



جلیب الشیوخ
المھبولة
الفروانیة

شرق
المرقاب
حولي

أبو حلیفة

مینا الزور
میناء عبداهللا
مستشفیاتمشركة تنظیف تعمل في ال
شركة البان

شركة صیانة تكییف
شركة تمریض
سوق الخضار
شبرة الخضار

شركة أسواق خضار
x2شركة مخابز 

جمعیات 6اكثر من 
شركة مكسرات معروفة

مطعم كباب معروف
  3Xمحل ذھب

3Xشركة صیرفة

بائع اقمشة
خیاط

مصبغة
شركة اسماك

2Xشركات توصل الطلبات 
صالون حالقة

2Xشركة خدمات نفط 

عدة عاملي مطبخ في أماكن حساسة
محل عصائر

)منازل خاصة(عدة سائقي سیارات 

باقي مناطق الكویت
تشكل خطر

الخدمات الصحیة
األسواق

الخدمات اللوجستیة
الخدمات الحساسة مثل النفط

الغذاء
الصیانة



االزدحام في المساكن  احد المشاكل األساسیة
المساكن الجیدةالمساكن المزدحمة

الوفیات والضغط 
على النظام الصحي



یة؟ما مدى قرب دولة الكویت الى العودة الى الحیاة الطبیع

:تعتمد على عدة عوامل

عدد الحاالت الجدیدة التي تعكس مدى االلتزام باإلجراءات الوقائیة•
القدرة على تطبیق التباعد االجتماعي بشكل فعال•
حجم المناعة في المجتمع•
توفر الطعوم•



د، تعتمد لتحدید مستوى الحظر واإلجراءات الالزمة للحد من تفشي فایروس كرونا المستج•
ي ھذا وزارة الصحة على العدید من المؤشرات والمعاییر باإلضافة الى رأي المختصین ف
المجال مسترشدة باألدلة الصادرة من المؤسسات الصحیة العالمیة المعتمدة كمنظمة

.الصحة العالمیة وغیرھا 

:رئیسیة و ھيقبل اتخاذ رفع القیود أو تعدیل التدابیر المتخذة، یتم تقییم ثالثة معاییر•

)الوضع الوبائي(انتشار المرض في المجتمع 1.

العبء على النظام الصحي2.

العبء على نظام الصحة العامة3.

ن یحتوي كل معیار على عدة مؤشرات تراجع وتدرس بشكل دوري من قبل المختصی•
.ولتحدید اإلجراءات الالزمةلتكوین صورة شاملة للوضع العام 

آلیة تحدید مستوى الحظر 



9/5/2020مؤشرات الخطر 
Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 مراحل الخطر

یوجد تزاید طردي وسریع في•
عدد الحاالت والوفیات بسبب

مرض كورونا

یوجد تزاید ملحوظ في عدد •
.الحاالت والوفیات في المجتمع

عدد الحاالت الجدیدة والوفیات في•
تناقص

مستوى انتشار الحاالت ال تذكر في•
المجتمع وعدد الوفیات الیومي لمرض

.كورونا منخفض
ال یوجد حاالت انتشار المرض في

المجتمع
ایة نسبة شغل الحاالت في العن•

المركزة تحتمل تخطي نسبة
اسابیع4خالل % 50

وسائل الحمایة الشخصیة •
للعاملین في القطاع الصحي

غیر كافیة

ایة نسبة شغل الحاالت في العن•
%50المركزة ال تزید عن 

ھناك شح في وسائل الحمایة •
طاع الشخصیة للعاملین في الق

الصحي

نسبة شغل الحاالت في العنایة•
)او اقل% 25(المركزة قلیلة 

یوجد وسائل حمایة كافیة لجمیع•
العاملین في القطاع الصحي

نسبة شغل الحاالت في العنایة •
)او اقل% 25(المركزة قلیلة 

یوجد وسائل حمایة كافیة لجمیع •
العاملین في القطاع الصحي

ال یوجد العبء على النظام 
الصحي

عدد الحاالت عالي وال یسمح •
تبتتبع و فحص وعزل الحاال

عدد الحاالت عالي وال یسمح •
بتتبع و فحص وعزل جمیع 
عالالمخالطین اإلیجابیة بشكل ف

ع عدد الحاالت بسیط یسمح بتتب•
وعزل اغلب الحاالت اإلیجابیة 

.بشكل مقبول
یتم التوصل الى مصدر العدوى •

.ألغلب الحاالت اإلیجابیة

عدد الحاالت بسیط یسمح بتتبع •
وعزل جمیع الحاالت اإلیجابیة 

بسھولة
لب یتم التوصل الى مصدر العدوى ألغ•

.الحاالت اإلیجابیة

ال یوجد العبء على نظام 
الصحة العامة

یتغیر مستوى الحظر على حسب مستوى الخطورة
تشدید االجراءات

حظر شامل

االستمرار باإلجراءات

حظر جزئي

تخفیف االجراءات

فتح جزئي

تخفیف إضافي في االجراءات

فتح
مستوى الحظر



26/5/2020مؤشرات الخطر 
Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 مراحل الخطر

عدد الحاالت الجدیدة والوفیات •
في تناقص ال یوجد• انتشار المرض في 

المجتمع
یة نسبة شغل الحاالت في العنا•

%50المركزة ال تزید عن 
ھناك شح في وسائل الحمایة •

اع الشخصیة للعاملین في القط
الصحي

ال یوجد• العبء على النظام 
الصحي

عدد الحاالت عالي وال یسمح •
بتتبع و فحص وعزل جمیع 
عالالمخالطین اإلیجابیة بشكل ف

ال یوجد• العبء على نظام الصحة
العامة

یتغیر مستوى الحظر على حسب مستوى الخطورة
تشدید االجراءات

حظر شامل

االستمرار باإلجراءات

حظر جزئي

تخفیف االجراءات

فتح جزئي

تخفیف إضافي في االجراءات

فتح
مستوى الحظر



نتائج تقییم مؤشرات الخطر

االتجاه الى الحظر الجزئي•

التشدد في اتباع االرشادات الصحیة•

متابعة دوریة لمؤشرات الخطر•

على التعامل مع افتتاح األنشطة بشكل تدریجي ومرن وان یعتمد اتجاه الفتح واألغالق•

.المؤشرات الصحیة والتوصیات واألدلة الصادرة من وزارة الصحة



االشتراطات الصحیة العامة في مناطق العمل

)متر مربع لكل شخص10(متر 2یجب إعادة ھندسة أماكن العمل حتى ال تقل المسافة بین العاملین عن 

)متر2مسافة ال تقل عن (فصل وابعاد المكاتب والكراسي وباقي األثاث 

متر على األقل2التأكد من اتاحة الممرات للتباعد بمسافة 

منع التجمعات في غرف االستراحة و دور العبادة بكل اشكالھا

تعمال منع االكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغیرھا على ان یكون استھالك الطعام بشكل فردي وباستخدام أواني ذات االس

الواحد او االواني الخاصة لكل شخص والتي یتم غسلھا في المنزل

)مثل الملصقات األرضیة الملونة(توفیر اللوحات االرشادیة للتباعد واألدوات البصریة في كل محل عمل 

االلتزام بتوفیر التدریب على التباعد وعلى الطریقة ارتداء وخلع وسائل الوقایة الشخصیة

الحد من االتصال الجسدي ما بین العاملین وكذلك مع المراجعین 

اشتراطات التباعد-١



االشتراطات الصحیة العامة في مناطق العمل
طرق الحمایة الشخصیة-٢

یجب ان یكون لباس الكمامات الزامي طوال الوقت في جمیع أماكن العمل ومحاسبة من ال یلتزم

)المكاتب و الطاوالت و السبورات و غیرھا(منع مشاركة اسطح العمل 

عاملي التنظیف االلتزام بتعقیم االسطح كثیرة االستخدام والحمامات بشكل مستمر مع االلتزام بتوفیر وسائل الحمایة الشخصیة ل

) الكمامات والمالبس الواقیة(

االلتزام بتوفیر المنظفات والصابون ومعقمات االیدي في أماكن العمل دون انقطاع

یم اللمساالستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعمالت النقدیة واالعتماد على التواصل اإللكتروني عد



االشتراطات الصحیة العامة في مناطق العمل
العمل عن بعد-٣

لك األنشطة یجب ومن الضرورة ان تقوم جمیع األنشطة بتقییم قدرتھا على العمل عن بعد و ان تلتزم ت
طوال فترة الجائحة بغض النظر عن مستوى الخطورة العامذلكب

و ان لم تتمكن من العمل عن بعد بشكل كامل یمكن تطبق العمل عن بعد بشكل جزئي

دویقتصر العمل الذي یتطلب تواجد شخصي على األنشطة التي ال تستطیع العمل عن بع



نتوقیت عودة العاملین و مواعید العمل واستقبال المراجعی

من القدرة % 30في البدایة یجب اال تتعدى نسبة العاملین والمراجعین •
االستیعابیة المحددة حتى بعد احتساب مساحات التباعد

لعاملین حتى ال یتعدى عدد ا) اسبوعیة(ان یعود العاملین على فترات متبادلة •
في ان واحد% 30

ي أماكن یمكن تحویل االعمال الى نظام النوبات لمنع االختالط بین العاملین ف•
العمل

تثبیت ذات األشخاص في ذات النوبات لمنع االختالط بغیرھم•

جدولة مواعید الوصول والمغادرة للعمل حتى یقل احتكاك دخول و خروج •
العاملین والمراجعین الى الحد االدنى

یتم التدرج في رفع النسبة مع مرور الوقت ومراقبة األوضاع •



نتوقیت عودة العاملین و مواعید العمل واستقبال المراجعی

قل من ا(یجب ان یعود العاملین قلیلي الخطورة مثل األصغر سنا •
.  ومن لیس لدیھم امراض مزمنة) سنة50

ادة ثم بعد ان یتم التأكد من نجاح خطط التباعد في الحد من زی•
من لیس لدیھم امراض(الحاالت تتم عودة من یلیھم سنا للعمل 

).مزمنة والحوامل

.ثم من یلیھم من العاملین من كانت خطورتھم اعلى•

.أسابیع6الى 4على ان ال تقل فترة التقییم بین كل مرحلة عن •



تعاونیةاالرشادات الصحیة المقترحة للمؤسسات الغذائیة والجمعیات ال•

ةاالرشادات الصحیة المقترحة لمؤسسات العمل الحكومیة والخاص•

االرشادات الصحیة الخاصة بالمساجد و دور العبادة•

االرشادات الصحیة المقترحة إلعادة افتتاح المجمعات التجاریة و•
المطاعم والمقاھي

للنقل والمواصالتاالرشادات الصحیة •

الصحیة لألنشطة الریاضیةاالرشادات•

ةامثلة لألدلة اإلرشادیة الصادرة من وزارة الصح



یجب ان یتم تطبیق األساسیات المذكورة مسبقا

:كالتالي) غیر حصریة(واالمثلة تخص نوع النشاط باإلضافة ألى اشتراطات صحیة 

ان ال یتم االختالط والتقارب •
.بین الناقل والمستلم

.اعتماد الدفع والتوقیع اإللكتروني•

.تعقیم اسطح البضائع ووسائل النقل•

نقل البضائع 1



یجب ان یتم تطبیق األساسیات المذكورة مسبقا

:كالتالي) غیر حصریة(واالمثلة تخص نوع النشاط باإلضافة ألى اشتراطات صحیة 

10التحكم بازدحام المتاجر على ان ال یزید عن شخص واحد لكل •
متر مربع مع عدم احتساب الممرات والمناطق األخرى 

االعتماد على األبواب ذاتیة الغلق•
مداخل و مخارج منفصلة•
استخدام وسائل الدفع اإللكتروني•
درجة من الدخول37.5عدم السماح لمن لدیھ حرارة اعلى من •

اغالق أماكن التجمعات والمصلیات ودورات المیاه العامة و •
االستراحات 

المراكز التجاریة 2



یجب ان یتم تطبیق األساسیات المذكورة مسبقا

:كالتالي) غیر حصریة(واالمثلة تخص نوع النشاط باإلضافة ألى اشتراطات صحیة 

جب تجنب المصافحةی•
یجب اغالق أماكن الوضوء•
استخدام السجادة الخاصة لكل مصلي•
متر مربع لكل شخص10یجب توفیر •
االقتصار على الصالة المفروضة•
عدم التجمع قبل وبعد الصالة•
ة تجنب حضور المسجد للحاالت عالیة الخطور•

.)كبار السن من یعاني من االمراض مزمنة(
غلق دور العبادة في بؤر تمركز الوباء•

دور العبادة 3



الحلول الذكیة و الھندسیة

لتطبیقات یجب على كل قطاع ونشاط استخدام الحلول الذكیة مثل التكنلوجیا وا•

یرات اإللكترونیة لتطبیق االشتراطات المذكورة مثل الھاتف الذكي والكام

خطط وطرق العد اإللكترونیة والملصقات الملونة وغیرھا من األدوات وتقدیم

عمل تفصیلیة لكل نشاط

شتراطاتیجب ان تقوم كل جھة بتقدیم مقترحاتھا وآلیاتھا للتأكد من مطابقة اال•



التوصیات

عمالة ھي التركیز واالستثمار في تحسین البیئة المعیشیة في األماكن المزدحمة حیث ان حمایة ال•
جزء من حمایة باقي المجتمع من المرض

یجب حمایة المسنین وذوي االمراض المزمنة والحوامل•

تكثیف التوعیة المجتمعیة على التباعد حتى یصبح جزء من الحیاة الطبیعیة•

لعمل یقوم ممثلي كل قطاع بالحرص على تطبیق االشتراطات الصحیة بما یتناسب مع طبیعة ا•
.  ووضع اآللیة الالزمة لمتابعة مدى االلتزام بھا

صالحیة انشاء جھاز رقابي مؤقت یتولى التدقیق على مدى االلتزام باالشتراطات الصحیة ولدیھ ال•
بالمخالفة المباشرة لمن یخالف االشتراطات



التوصیات

إیجاد الحلول للعمالة الغیر منظمة  واالستغناء عن العمالة الغیر ضروریة•

دور القطاع الخاص في التعاون في تطبیق االشتراطات الصحیة لمساكن العمال•

تشجیع الكویتیین على االكتفاء الذاتي في الخدمات األساسیة•


	تقرير الوضع الراهن لجائحة فايروس كورونا المستجد (COVID19) بدولة الكويت �27 مايو 2020
	الوضع في الكويت (حتى ٢٦ مايو) – فيروس كورونا المستجد
	Slide Number 3
	Time-Dependent Reproductive Number
	Slide Number 5
	تلجأ بلدان العالم الى خفض المنحنى� (Flattening the curve)
	الطريق الوحيدة المتفق عليها عالميا للتعامل مع فايروس كورونا
	الطرق الوحيدة المتفق عليها عالميا للتعامل مع فايروس كورونا
	الطرق الوحيدة المتفق عليها عالميا للتعامل مع فايروس كورونا
	الطرق الوحيدة المتفق عليها عالميا للتعامل مع فايروس كورونا
	إجراءات تقصي الحالات الإيجابية
	GIS Map Clusters & Geographic areas
	تكدس المساكن في هذه المناطق يمنع التباعد الاجتماعي و هو اهم أسس محاربة عدوى كورونا
	هدف التطويق المناطقي وتطويق العمارات
	التقصي الوبائي داخل تلك المناطق
	Slide Number 16
	هل التطويق المناطقي كافي لحماية باقي المجتمع من المساكن المكتظة؟
	Slide Number 18
	الازدحام في المساكن  احد المشاكل الأساسية
	ما مدى قرب دولة الكويت الى العودة الى الحياة الطبيعية؟
	Slide Number 21
	مؤشرات الخطر 9/5/2020
	مؤشرات الخطر 26/5/2020
	نتائج تقييم مؤشرات الخطر
	الاشتراطات الصحية العامة في مناطق العمل
	الاشتراطات الصحية العامة في مناطق العمل
	الاشتراطات الصحية العامة في مناطق العمل
	توقيت عودة العاملين و مواعيد العمل واستقبال المراجعين
	توقيت عودة العاملين و مواعيد العمل واستقبال المراجعين
	Slide Number 30
	يجب ان يتم تطبيق الأساسيات المذكورة مسبقا��بالإضافة لأى اشتراطات صحية تخص نوع النشاط والامثلة (غير حصرية) كالتالي:
	يجب ان يتم تطبيق الأساسيات المذكورة مسبقا��بالإضافة لأى اشتراطات صحية تخص نوع النشاط والامثلة (غير حصرية) كالتالي:
	يجب ان يتم تطبيق الأساسيات المذكورة مسبقا��بالإضافة لأى اشتراطات صحية تخص نوع النشاط والامثلة (غير حصرية) كالتالي:
	الحلول الذكية و الهندسية
	التوصيات
	التوصيات

