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 مقدمة

اشارة إلى برقية صاحب  السمو الملكي مستشار خادم الحرمين  الشريفين أمير منطقة مكة 

ـه  المبنية على برقية صاحب السمو 22/06/1442م ب س  وتاري    خ  920026المكرمة  رقم 

ـه الموجهة 12/06/1442وتاري    خ  166200الملكي  وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم 

 لمعالي وز 
ً

وتاري    خ  71022السامي الكريم رقم  لألمر ير الصحة المشار فيها أساسا

ـه  والتي أوصت فيها بعدد من التوصيات ومن ضمنها تعزيز االستفادة من 10/06/1442

البرتوكوالت الصحية واإلجراءات االحترازية التي طبقتها الجهات الحكومية المشاركة في حج 

رة والهيئة الملكية ـه من خالل قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الحج والعم1441عام 

بيق تلك البرتوكوالت واإلجراءات لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدراسة إمكانية تط

 تمما ييتناسب مع اعداد الحجاج ومساحات الخيام والمرافق في المشاعر المقدسة ورفع  بما

 التوصل إليه لجنة الحج العليا. 

قع ستون ألف حاج مع مراجعة ما يستجد الحقا وحيث تم تحديد أعداد الحجاج لهذا العام بوا

حيال األوضاع الوبائية محليا وعالميا، وحيث استجد هذا العام توفر اللقاحات الفعالة 

والمعتمدة ضد وباء فيروس كرونا المستجد والذي كان في طور الدراسات المخبرية والسريرية 

 خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

روتوكوالت تتماشى مع وجود اللقاحات الفعالة والمعتمدة واالستفادة من عليه يتطلب صياغة ب

كافة المرشحين لحج هذا العام إضافة الى كل المعنيين بالعمل في مناطق الحج   إلزامسياسة 

 هجرية.  1442وتضمينها ضمن المتطلبات الوقائية الالزمة خالل موسم حج 

 إجراءات قبل الوصول لمناطق الحج 

 :1442ت الصحية لتمكين الراغبين من أداء فريضة الحج لموسم االشتراطا

  90سنة الى  10من  1442الفئة العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام 

 سنة

  ،كد من عدم  الحادةخلو المرشحين من األمراض المزمنة الحالة الصحية الجيدة )التأ

 تشفى خاللدخول المس اقتضتخضوعهم لغسيل الكلى أو اإلصابة بأمراض مزمنة 
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مع تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة كجزء من متطلبات األشهر الستة السابقة(، 

 الحصول على تصري    ح. أداء فريضة الحج. 

  وفحص اللقاحاتPCR بفيروس كرونا المستجد قبل القدوم لمناطق الحج  الخاص

 فتكون على النحو التالي: 

o  :4دوينه في محضر االجتماع المنعقد في تأييد ما تم ت أوال: حجاج الخارج 

رمضان  24في  77192هجرية إنفاذا لما ورد في برقية المقام السامي  1442شوال 

)مرفق( والذي حيال اقتراح اللقاحات وااللية الالزمة فيما يتعلق بالحج  1442

 تضمن االتي: 

o المعتمدة  16- ان يكون الحجاج تلقوا كامل الجرعات من لقاحات كوفيد

يتطلب من جميع الحجاج إبراز شهادة تثبت بالمملكة العربية السعودية و 

لمدة ، وأال تقل ابالدهميتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في ذلك 

بين تلقي الجرعة األخيرة الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة 

 14المملكة عن األولى من لقاح ذو جرعة واحدة والمغادرة إلى 
ً

 يوما

o  يجب على جميع الحجاج تقديم شهادة فحصPCR  بنتيجة سلبية تثبت

خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة 

ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة الى  22الحجاج ال يتجاوز 

يحملون شهادة المملكة العربية السعودية ولن يسمح للحجاج الذين ال 

 فحص سلبية بصعود الطائرة

o  :ثانيا: حجاج الداخل 

o  يشترط للترشيح ألداء مناسك الحج حصول المتقدم على جرعة واحدة

أسابيع مع  0- 9من  من لقاح معتمد مضى على أخذها فترةعلى األقل 

ضرورة حصوله على الجرعة الثانية بمجرد الحصول على القبول المبدئي 

 أسبوعين قبل توجهه لمناطق الحج للحج بمدة ال تقل عن

o  كما يتم طلب عمل مسحة للفحص بتقنية الPCR    كد من خلوه من للتأ

ساعة قبل توجهه لمناطق  40اإلصابة بفيروس الكرونا المستجدة خالل 

 الحج. 
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 راءات عند الوصول لمناطق الحج إج

 سواء لحجاج الداخل أو حجاج الخارج إجراءات منافذ الوصول المعتمدة للحج

كد من كافة الوثائق الصحية الالزمة للتثبت من استيفاءها من خالل االستفادة من  .1 التأ

 ط االليكتروني )تطبيق توكلنا(الرب

 شهادات التطعيم والتحقق من مراجعة  .2

 الفرز البصريعمل إجراءات  .2

 تقديم الرسائل التوعوية الالزمة .4

أو  )الباصاتتفوي    ج الحجاج ضمن مسارات مخصصة لمنطقة النقل لمناطق الحج  .7

قيم / لبس الكمام / تع )التباعدالقطار( مع مراعاة تطبيق اإلجراءات الوقائية المعتمدة 

 األيدي(

 إجراءات بمقرات سكن الحجاج

تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري عند الدخول لمقرات سكن الحجاج وعند  .1

 تنقلهم. 

بمكة والمدينة على أن تكون مطابقة  )الفنادق(تخصيص مقرات سكن الحجاج  .2

لالشتراطات المطلوبة من وزارة السياحة ووزارة الحج والجهات األخرى المعنية 

بمراقبة سكنات الحجاج. مع مراعاة تطبيق اإلجراءات الكفيلة بمنع التكدس داخل 

الغرف وتوفير خدمات االعاشة لكل حاج في غرفته دون الحاجة للتجمع في صاالت 

 ومنع البوفيهات المفتوحة الطعام

عند الوصول للمملكة في أيام الحجر الصحي المؤسسي لحجاج الخارج لمدة ثالثة  .2

 خاللها PCRمكان اقامتهم وإجراء مسحة 

تطبيق الية المرشد الصحي )القائد الصحي( من الجهة المعنية طيلة فترة تواجد  .4

 ة. ت واإلجراءات الوقائيالحاج بمناطق الحج وخالل تنقالته لضمان تطبيق السلوكيا

 رةمباشبأنه ف حال وجود أعراض اشتباه الذهاب الستشارة الطبيب  الحجاجتوعية  .7

 .فريضة الحجألداء  نحرصا على سالمته وسالمة المسلمين القادمي
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 اإلجراءات بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين والمنطقة المركزية بمكة والمدينة

 تفوي    ج الحجاج

الحجاج بجميع مراحله على دفعات أقل عما هو معمول به خالل األعوام السابقة يكون تفوي    ج 

استحداث خيام ونقاط فرز في طريق المشاة ومنطقة  بما يضمن التباعد المكاني باإلضافة إلى

 الجمرات ومحطات القطار. 

 منىالمبيت في 

 العمائر السكنية والخيام: 

يجب تطهير حقائب النزالء وتطهير عربة نقل الحقائب بشكل دوري وتخصيص عامل  ●

 لتولي ذلك 

 يتم تخصيص حراس أمن لتنظيم خروج الحجاج حسب الوقت المخصص لهم.  ●

 كما يجب االلتزام ببروتوكول مرافق االيواء السياحي  ●

 االنتقال إلى عرفات 

يتم تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لكل حاج خالل رحلة الحج كاملة  ●

 الحافالت.  والنزول منمع متابعة تحقيق اإلجراءات االحترازية عند الصعود 

 يجب عدم السماح للحجاج بالوقوف خالل الرحلة.  ●

 السماح للعوائل بالجلوس سويا  ●

كيد إصابة أحد الركاب بمرض   ● إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأ

  16-كوفيد

من إجمالي الطاقة االستيعابية للحافلة، وترك مقعد  %٠٥يجب أال يتجاوز عدد الركاب  ●

 فارغ على األقل بين كل راكب واآلخر. 

 يجب حمل الركاب ألمتعتهم.  ●

الت الصادر من المركز الوطني للوقاية من األمراض كما يجب االلتزام ببروتكول الحاف ●

 ومكافحتها. 

 في مزدلفة يوم عرفة والمبيت

االلتزام باإلقامة في األماكن المخصصة وعدم الخروج عن المسار المخصص من قبل  ●

 .المنظم
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 التشديد على االلتزام بارتداء الكمامات  ●

ا فقط.  ●
ً

 يجب ان يقتصر الطعام على المغلف مسبق

 منع التجمعات والحفاظ على التباعد االجتماعي  ●

 مترا مربعا من مساحة الخيام   ٠٥حجاج لكل  ٠٥يجب أال يزيد عدد الحجاج عن  ●

 اإلقامة في منى ورمي الجمرات

كياس مغلفة  ●  قبل الجهة المنظمة.  ومعقمة منتزويد الحجاج بحصى بأ

العدد خمسين حاج يجب جدولة تفوي    ج الحجاج لمنشأة الجمرات بحيث ال يتجاوز  ●

لكل دور من أدوار منشأة الجمرات أو حسب الطاقة االستيعابية بما يضمن مسافة متر 

 لكل 
ً

ونصف على األقل بين األفراد وحسب الوقت المخصص الذي تم حجزه مسبقا

 فوج. 

 توفير كمامات ومواد تعقيم كافية في أماكن بارزة.  ●

 المكي والحرم المدنيالحرم 

الجهات ذات العالقة عند حدود ساحات الحرم المكي والحرم المدني ومنع استمرار تواجد 

األشخاص الغير مصرح لهم بالدخول، وتطبيق الفرز الحراري عند بوابات الحرم بإشراف رئاسة 

 الحرمين الشريفين، باإلضافة الى: 

 تصري    ح أداء فريضة الحج من بوابة الحج اإللكترونية او عن طريق تطبيق الكتروني.  

 الحرص على وجود مسافة آمنة بين كل األشخاص ومنع حدوث أي ازدحام.  

 تحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج لعدم التداخل بينهم.  

توفير كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة عند المداخل وفي حال وجود ارتفاع في درجات  

 ي وزارة الصحة. الحرارة أو اشتباه يتم منعهم من الدخول وتحويلهم إلى المختصين ف

 لحالة مؤكدة خالل  
ً

اليوم  ٠١التنبيه بعدم الحضور ألي موظف لديه أعراض أو كان مخالطا

كد من ذلك من خالل مراجعة تطبيق توكلنا للموظفين والعمال.   السابقة والتأ

 السماح بالدخول للقاصدين بما ال يزيد عن نسبة معينة من الطاقة االستيعابية.  

اد في جميع المصليات والصالة على الرخام واالقتصار على ملصقات استمرار رفع السج 

 متر تقريبا(.  2أرضية واضحة لتحديد مواقع المصلين مع تحقيق التباعد الجسدي )
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 توتوفير المعقماتقديم الخدمات بطريقة تحقق االشتراطات الصحية في )المواضيء(  

تمرار واساالحتياجات الخاصة(  ويذبالكراسي الخاصة  )باستثناءوإلغاء الكراسي للصالة 

 زمزم. ماء  وترامس ومشربياتالمصاحف وجوالين  رفع

 استمرار منع دخول األطعمة للحرمين الشريفين.  

 استمرار تعليق اقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن.  

توفير مواد تثقيفية لتوعية للقاصدين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير واإلجراءات  

 االحترازية. 

 التثقيف الصحي للعاملين في جميع القطاعات المشاركة.  

 تنظيف وتعقيم األدوات واألسطح التي يتم مالمستها باستمرار.  

 توفير المعقمات من قبل كافة الجهات المشاركة.  

 :مالحظات يجب مراعاتها

دود حاستمرار منع الصالة بالساحات الخارجية الستحالة تطبيق الفرز البصري خارج  

 الساحات. 

 سنة.  90سنة أو تزيد عن  10عدم اصدار تصاري    ح لألفراد الذين تقل أعمارهم عن  

 يخصص الدور األول لطواف ذوي االحتياجات الخاصة.  

يمنع تنقل الحجاج القادمين من الخارج، خارج المشاعر المقدسة أو انتقالهم للمناطق  

 األخرى. 

  .اس درجة الحرارة والسؤال عن األعراضعمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قي 

 يجب على الحجاج االلتزام بلبس الكمامات في جميع األوقات طيلة رحلة الحج.  

يجب تنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع بوضع عالمات مرئية على األرض تضمن  

 مسافة متر ونصف بين األفراد. 

 االستخدام الواحد.  زمزم بعبوات ذاتتوفير مياه  

 المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة

التوصية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العالقة لمتابعة اشتراطات تشغيل  

الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية بالمنطقة المركزية حسب البروتوكول المعتمد لإليواء 

 السياحي. 
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تطبيق نفس االشتراطات الالزمة  فيما يخص المطاعم بالمنطقة المركزية، فإنه يجب 

للمطاعم بمنع الجلسات الداخلية واالكتفاء بالطلبات الخارجية مع االلتزام بتوفير كافة 

 اشتراطات التباعد وااللتزام بالتعقيم واإلجراءات االحترازية المطلوبة. 

ل و تتولى الجهات المختصة تحديد المكان األنسب لوقوف السيارات وإصدار قرار منع التج 

 واالفتراش في المنطقة المركزية وتحديد عقوبات خاصة بذلك. 

 مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن

 ان يتمو يجب أن يتم تطبيق بروتكوالت العمالة الموسمية على العاملين في موسم الحج  

كد من حصولهم على لقاح كورونا قبل بداية الموسم ب   األقل. يوما على  14التأ

  ألف.  ٠٥عامل في حال كان عدد الحجيج أقل من  ٠٥٥٥تخصيص  

 من تاري    خ  
ً

يمنع الدخول للمشاعر المقدسة )منى، مزدلفة، عرفات( بدون تصري    ح، بدءا

 . ه1442حتى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام  ه11/1442/٩٢

  
ً

 يجب قياس وتسجيل درجة الحرارة لجميع مقدمي الخدمة يوميا

كد من الحالة الصحية لجميع مقدمي الخدمة بشكل يومي ي  تم استخدام تطبيق )توكلنا( للتأ

تواجد أي شخص حالته إيجابية، أو مخالط لحالة  ويتم منع، 16-فيما يخص مرض كوفيد

 إيجابية حسب ما هو مبين في التطبيق. 

ع تعامل ميتم التعامل مع الحاالت المشتبهة والمؤكدة من العمال حسب بروتكوالت ال 

 الحاالت في مقر العمل. 

يجب الحرص على لبس الكمامات للقائمين على مسار الحج وجميع العمال في جميع  

 األوقات طيلة الحج. 

يجب االلتزام بتطهير األسطح البيئية ودورات المياه بشكل دوري مجدول مع التركيز على  

 .األماكن التي يكثر فيها احتمالية التالمس وبعد كل استخدام

 توزي    ع مطهرات االيدي ووضعها في أماكن بارزة  

 الحرص على التهوية الجيدة  

يسمح بصالة الجماعة مع التشديد إبقاء مسافة بين المصلين والرجوع للبروتوكوالت  

 الخاصة بالمساجد. 

 توفير مياه الشرب بعبوات ذات االستخدام الواحد.  
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 إزالة جميع البرادات أو تعطيلها  

منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات األرضية أو تعطيل  

 استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل مع ضرورة وجود مشرفين. 

 العملآلية 

  وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة و وزارة الصحة  بين تنسيقالتعاون و الآليات تعزيز

والقطاعات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية خالل موسم الحج وجميع 

وسع التو  تنفيذ الخطط الصحية خالل موسم الحجالقطاعات ذات العالقة فيما يخص 

 1442في تطبيق البروتوكوالت واإلجراءات بما يتناسب مع اعداد الحجاج هذا العام 

  راءات االحترازية االزمة لمنع تفشي االمراض الوبائيةبتحقيق االج

 ملةالشاوطنية الخطط الخطة مع الضمان مواءمة و  تطوير خطة االستعداد واالستجابة 

 على وجه الخصوص.  16-بشكل عام وكوفيد لالستعداد واالستجابة للطوارئ

 عن حاالت  االستقصاء الوبائيCOVID-19  والحد من ومراقبتها، الحجبشعائر المتعلقة 

 الخاصة ب  التوعويةرسائل الونشر  المرضى،ومعالجة األشخاص  الفيروس،انتشار 

COVID-19  الحجاجبطرق مناسبة ثقافًيا وباللغات المستخدمة من قبل 

  كفاءة ب تمكين التحليل الفعال للوضع واتخاذ القرار والتحكم لواضح للقيادة  ار مسإنشاء

 وفعالية

 كية  البشرية،لموارد وتوفير ا والموارد  تقييم القدرات رف العزل غ الطبية،المواد االستهال

 عالقةالسلطات األخرى ذات ال وما إلى ذلك بالتنسيق الوثيق مع

  تم مجاورة للمقرات التي ي بمنيومركزين صحية  الوادي( )منى بمنيتجهيز مستشفى

ية ومركزين صح الرحمة( )جبلوتجهيز مستشفى بعرفات  الحجيج،تحديدها لسكن 

 الحجاج. بمشعر عرفات تكون ضمن منطقة مخيمات 

  مزدلفة. تجهيز مركز صحي بمشعر  

  واالستفادة من تواجد الفرق االسعافية المجهزة بكافة مواقع تواجد حجاج بيت الله

 تنقالتهم. الحرام وخالل 


