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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)102(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)25(�ل�سنة��2020ب�ساأن�العزل�ال�سحي�

�وطريقة�تنفيذه�لالأ�سخــــــــــا�س�امل�سابني�وامل�ستبــــــــــــــــه�يف�اإ�سابتهم�

)COVID- 19(بفريو�س�كورونا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

تنفيذه  وطريقة  ال�شحي  العزل  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )25( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

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

بالقرار رقم )48( ل�شنة 2020، 

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID- 19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )4-401-2021( بتكليف الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

لفريو�س الكورونا امل�شتجد بخف�س مدة احلجر املنزيل الحرتازي، 

وعلى تو�شية الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد بخف�س مدة العزل 

ال�شحي، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر�االآتي:

مادة�)1(�

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

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

الن�س الآتي:

كورونا  فريو�س  انت�شار  ملنع  ال�شحي  العزل  باإجراءات  بالتقيد  التالية  الفئات  “تلتزم 
امل�شتجد )COVID- 19(، وذلك وفقًا للمدد الآتية:

مـــدة ع�شرة اأيام لالأ�شخا�ـــس الم�شابين بالفيرو�س، وتم عزلهـــم اأو حجرهم لتلقي العالج   -1

الالزم وا�شتقرار حالتهم ال�شحية، وتبداأ المدة من تاريخ اأخذ العينة وتبين اأنها اإيجابية. 

2-  مـــدة ع�شـــرة اأيام لالأ�شخا�ـــس القادمين من الـــدول الُمدرجة على قائمة الـــدول الحمراء، 
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اأو الأ�شخا�ـــس القادميـــن مـــن مختلف الـــدول الأخـــرى من غيـــر  حاملي ال�شعـــار الأخ�شر     

)المتطعميـــن اأو المتعافيـــن(، اأو الأ�شخا�ـــس القادميـــن من الـــدول التي ل يتـــم العتراف 

ب�شهادات التطعيم ال�شادرة منها، وتبداأ المدة من تاريخ و�شولهم لمملكة البحرين. 

مدة �شبعة اأيام لالأ�شخا�س من غير حاملي ال�شعار الأخ�شر والم�شتبه في اإ�شابتهم بالفيرو�س   -3

لمخالطتهـــم �شخ�ـــس ُم�شاب، وتبـــداأ المدة من تاريـــخ اآخر مخالطة لل�شخ�ـــس الُم�شاب. 

ول يتقيـــد باإجراءات العـــزل ال�شحي الأ�شخا�س حاملـــي ال�شعار الأخ�شـــر )المتطعمين اأو 

المتعافين(. 

اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه  ويجوز للمخت�شني مبتابعة احلالة ال�شحية للفئات املُ�شار 

املادة تعديل مدة العزل ال�شحي بالزيادة اأو النق�شان متى اقت�شت احلاجة ذلك«.

مادة�)2(��

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني- كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية.

������������وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1443هـ

المـــــــوافــــق: 14 اأكتـــــوبر  2021م


