
 

 

 اللجنة الطبية

 وموظفي مطار الكويت توعوية للمسافريننشرة 

  COVID– 19فيروس كورونا المستجد 
 

 

الكويت الدولي تولي اإلدارة العامة للطيران المدني حرصها الكامل على الحفاظ على صحة المسافرين المستخدمين لمطار  •

 .وأطقم الطائرات ومقدمي الخدمات

ار مرض فيروس الكورونا باالستعداد الكامل لحدوث شمن هذا المنطلق قامت اإلدارة العامة للطيران المدني وقبل بداية انت •

كافة الجهات ذات الصلة العاملة  عمد واالستعدا صدحرصها على تطبيق كامل أوجه السالمة والترواقع أي طارئ مشابه من 

 في المطار.

بالتعاون مع وزارة الصحة بتوزيع العامة للطيران المدني مع تسارع األحداث وانتشار الوباء في عدة دول قامت اإلدارة  •

كافة أرجاء مطار الكويت الدولي لكي يتسنى للمسافرين التنبه وأخذ الحيطة والوقاية من سبل انتقال  فيتعريفية  اتنشر

 .(روسينشرة موجزة تعريفية عن هذا الف مرفق) إليهمالفيروس 

 
 

 ما هو فيروس كورونا؟
 

أو البشر والتي تسبب فيروسات كورونا هي جزء من مجموعة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض في الحيوانات  •

مرض معدي يسببه  -COVIDفيروس كورونا المستجد أو و التهابات الجهاز التنفسي ونزالت البرد واألمراض الشديدة

 .فيروس كورونا المكتشف مؤخرا  

 

 

 

 ؟COVID-19كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد 
 

األصحاء من اآلخرين الذين يحملون الفيروس عبر الرذاذ قد تبين أن الفيروس ينتقل بين البشر، حيث ينتقل إلى األشخاص  •

وتنتشر هذه القطرات على  او العطس تخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند السعال -وهي قطرات متناهية الصغر

األجسام واألسطح وقد تنتقل إلى أشخاص آخرون أصحاء عن طريق لمس هذه األشياء أو األسطح وعند قيام هؤالء بلمس 

إذا استنشقوا الرذاذ من الشخص  األشخاص هؤالء . ويمكن أن يصاببعد ذلك بدون غسل اليدين عيونهم أو أنفهم أو فمهم

 أقدام(. ٣تقل عن متر واحد ) من مسافة قريبة جدا  منه ل او العطسالسعا المصاب مباشرة عند

 

 
 

 ما هي أعراض اإلصابة بفيروس كورونا؟
 

أعراض هذا المرض مشابهة ألعراض أي إصابة باإلنفلونزا الموسمية وهي ارتفاع في الحرارة واإلرهاق الشديد والوهن  •

باألوجاع واآلالم واحتقان األنف والتهاب الحلق وهذه األعراض عادة ما  العرق الشديد والسعال الجاف مع اإلحساس وإفراز

 .بالشفاء تكون خفيفة وتبدأ تدريجيا  

عند ولكن قد يصاب بأعراض قاسية وخطيرة ويصاب بصعوبة في التنفس حدوث مضاعفات بدون  ة  يشفى المريض عاد •

 م األكثر عرضة لإلصابة بتلك األعراض الخطيرة.كبار السن ومن يعاني من مشاكل في القلب أو مرض السكري وه بعض



 

 

 

 الجديد؟ما هو طول فترة الحضانة لفيروس كورونا 
 

 أو أكثر في بعض الحاالت النادرة. سبوعيناقد بينت أغلب الدراسات أن حضانة المرض تمتد إلى  •

العامة للطيران المدني توجه النصح للمسافرين بأخذ كافة السبل للحرص على عدم انتقال المرض إليهم عن طريق  اإلدارة •

وعند الحاجة للسفر من الضرورة عليهم مراجعة الطبيب المعالج لعمل الفحوصات الالزمة  ،مخالطة المصابين بالمرض

 .ه لبلد المقصود السفر إليااية في والتأكد من لياقتهم للسفر جوا  وأخذ النصح الالزم للوق

أن الكثير من  وجد ولكنحتى االن بينت األحداث والدراسات أنه ليس هناك أي عالج او لقاح مضاد وشافي للمرض وقد  •

 من المرض، لذلك فليس هناك داعي للهلع والخوف المنتشر بين الناس. االمصابين قد تشافو

 

 
 

 

 

 المدنيجهود اإلدارة العامة للطيران 
  

من خالل بوابة الكويت انتشار المرض وصول وتقوم اإلدارة العامة للطيران المدني بتوفير كافة الجهود واإلمكانيات لمنع   •

 مطار الكويت الدولي. االولي وهي

حول اإلجراءات المتبعة للتعامل مع بتقديم ورقة عمل لدي اإلدارة العامة قامت اإلدارة العامة ممثلة باستشاري طب الطيران  •

امام التجمع العالمي الكبير ، 2014في مطار الكويت الدولي سنة بمرض معدي  بإصابتهم مشتبهوصول طائرات فيها ركاب 

ن الدولية الخاصة بالطيران وهي اقارات العالم الخمس التابع اللجنة الدولية لمنظمة كابسكا )وهي التي تجمع كل اللجلمناطق 

المطارات ومجلس  االتحاد الدولي للنقل الجوي )اإلياتا(وظمة الطيران المدني الدولية )ايكاو( ومنظمة الصحة العالمية من

لدولة سبق الكابسكا علي االنترنت الطالع الدول عليه ، وهذا  لمنظمة الموقع الخاصالدولي(، تم تبنيه واعتماده ونشره علي 

 قبل هذا الوباء بسنوات. 2014تم سنة  المدنيالكويت  واإلدارة العامة للطيران 

لدول مجلس التعاون الخليجي وقد شارك استشاري طب الحدودية للمنافذ  لإلجراءات الصحية تم اصدار الدليل المشرك •

 وذلك من األمانة العامة لمجلس بدور كبير في اصدار وتعديل اجراءاته ومواده للطيران المدني الطيران في االدارة العامة

 . التعاون لدول الخليج العربي

في نشاط وقرارات اللجنة الوطنية الدائمة العليا لتطبيق اللوائح الدولية المنبثقة من للطيران المدني تشارك اإلدارة العامة  •

 الطيران.إجراءات منظمة الصحة الدولية عن طريق ممثلها استشاري طب 

تم تشكيل لجنة عليا لعمليات الطوارئ الخاصة باألمن الصحي واللوائح الصحية الدولية برئاسة معالي رئيس الطيران   •

االتصاالت لجان كاملة وهي  4ها وانبثق من الفوزان يوسف /المهندس مالعا المدير ومعاليالشيخ سلمان الصباح  /المدني

 والمالية والطبية. والعمليات

اإلدارة العامة للطيران المدني بتأمين حضور كافة موظفي وفعاليات مطار الكويت الدولي لورشة عمل بالتعاون مع قد قامت  •

حيث قام خبراء المنظمة بعمل محاضرات  2020وزارة الصحة في دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية في شهر يناير 

 ذات الصلة العاملة في المطار. وورش عمل لهم وللعديد من موظفي المطار من كافة الجهات

كافة  فيتعريفية  نشراتاإلدارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتوزيع  دول قامتمع تسارع األحداث وانتشار الوباء في عدة  •

 .أرجاء مطار الكويت الدولي لكي يتسنى للمسافرين التنبه وأخذ الحيطة والوقاية من سبل انتقال المرض إليهم

لطوارئ الصحية المشكل من كل إدارات الطيران المدني بدور كبير جدا  في عمليات اإلخالء الطبي للمواطنين اقام فريق و •

 المباشرة على حركة اجالء المواطنين باإلشراففيها حيث قام الفيروس الموجودين في الدول المعلن عن تواجد وانتشار 

 الطبي.الفحص ات ومساعدة أطباء وفنيين وزارة الصحة باستقبالهم وتوفير مقر

 



 

 

 

)رحمة هللا( لذلك الغرض ووفرت كافة اإلمكانيات السالم الصباح  العبد هللاالشيخ سعد مطار خصصت اإلدارة العليا مبنى كما  •

والمفتشين  مع االطباءفي صاالت المبنى  لكافة الجهات ذات الصلة لفحص وفرز المواطنين القادمين عبر تلك الطائرات

 الصحيين التابعين لوزارة الصحة وموظفي المنافذ التابعين لوزارة الداخلية وموظفي الجمارك.

الدخول لكافة مباني المطار حيث تقوم تلك ساعد الفريق موظفي وزارة الصحة بنشر الكاميرات الحرارية على منافذ وكما  •

 القادمين عند وصولهم صاالت الجوازات في مطار الكويت الدولي. من المسافرينلمنبثقة الكاميرات برصد الحرارة ا

االتحاد ومنظمة الطيران المدني الدولي )ايكاو( القياسية لالعمل حسب توصيات بقامت اإلدارة بتوصية شركات الطيران و •

 داخل الطائرات وأثناء التحليق قبل الوصول للبالد.للمسافرين المشتبه بإصابتهم بمرض معدي   الدولي للنقل الجوي )اإلياتا(

تقوم اإلدارة بتوفير االحصائيات اليومية لحركة الركاب القادمين لمطار الكويت الدولي بما فيهم ركاب طائرات االخالء  •

 لوزارة الصحة والجهات ذات الصلة.

والمتابعة اليومية ألعمال التعامل مع إلدارات المعنية في االمسئولين االجتماع وااللتقاء يوميا مع  علىالعليا تحرص اإلدارة  •

 .وتوجيه التوصيات الالزمة ومتابعة االحداث داخل مباني المطار دما يستج علىخدمات مكافحة الوباء يوميا لالطالع 

 

 
 

 والحد من انتشار المرض؟ كله لوقاية نفسمعما الذي يمكنك 

 

كل التوصيات الصحة العالمية لمنع  الدولي، يرجى أخذ الحيطة والحذر واتباعأيها المسافر الكريم وموظف مطار الكويت  •

والمعلن عنها في كافة الوسائل اإلعالنية ومن وزارة الشخصية كافة قواعد النظافة  تباعاصابتك بأي مرض معدي وذلك بأ

 الصحة.

 .دورات المياهخروج من تتلخص هذه النصائح بالحرص على نظافة اليد وغسلها قبل تناول الطعام وبعد ال •

 والتخلص منها بعد ذلك أو استخدام الكوع لذلك الغرض. سعالاستخدام المناديل الورقية عند العطس وال •

 .من الطبيب المعالج أعراض المرض وأخذ النصيحةالشعور بأي عند حدوث مراجعة المراكز الصحية  •

ج الموصوف من قبل الطبيب المعالج وعدم الخروج للخارج الجلوس في المنزل إذا تبين حدوث المرض لديكم وتناول العال •

 الصحية. واالرشاداتوالذهاب للعمل إال للضرورة القصوى وااللتزام بالتعليمات 

 اقدام( بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس. ٣عن متر واحد ) لحافظ على مسافة ال تق •

 وقبل غسل اليدين بالماء والصابون. تجنب لمس العينين واألنف والفم عندما تكون مختلط مع اآلخرين •

 

 

 شكرا 


