
1

تتكون اآللية من 4 مســتويات تعتمد على متوســط نســبة الحاالت القائمة 
الجديــدة مــن إجمالــي الفحوصــات ، إضافــة إلــى مســتوى اإلشــغال فــي العنايــة 

المركزة ، وذلك على النحو التالي:

آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الوطني الطبي لن تخضع لمعطيات " آلية اإلشارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا " لما يشكل التجمع فيها من خطٍر على صحة وسالمة الجميع.

آلية عمل اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا 

األخضر

متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات المستويات

األصفر

البرتقالي

األحمر

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمة الجديــدة  لمدة 14 يوم 
من إجمالي الفحوصات أقل من 2%

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة لمــدة 7 أيــام 
من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة  لمــدة 4 أيــام 
من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة لمدة 3 أيام من 
إجمالي الفحوصات 8% وأكثر

دليل االشتراطات الصحية
آللية عمل اإلشارة الضوئية

لمستوى انتشار فيروس كورونا
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آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

االنتقال من مستوى آلخر تنازليًا يستوجب البقاء في نفس المستوى لمدة ال تقل عن أسبوع.

االنتقال من مستوى إلى آخر تصاعديًا ال يستوجب إتمام المدة المحددة لكل مستوى.

يمكن االنتقال على سبيل المثال مباشرًة من المستوى األخضر إلى المستوى األحمر دون المرور 
بالمستويين األصفر والبرتقالي. 

الضوابط المحددة للمســـتويات وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا قابلة 
للتغيير بحسب المعطيات والمستجدات.

األخضر

متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات المستويات

األصفر

البرتقالي

األحمر

ــي  ــوم مــن إجمال ــدة  لمــدة 14 ي ــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجدي ــن يبل حي
الفحوصات أقل من 2%

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة لمــدة 7 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات بين 2% وأقل من %5

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة  لمــدة 4 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات بين 5% وأقل من %8

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة لمــدة 3 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات 8% وأكثر
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آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

المستوى األخضر

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

إتاحة خيار الحضور 
بمؤسسات التعليم 

والتدريب

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

المحال التجارية المجمعات 
خارج المجمعات

السماح بـ 50% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية 

الداخلية

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات 

في المناطق الداخلية

الصاالت الرياضية المطاعم والمقاهي
وبرك السباحة

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

الخارجية فقط

حضور الجماهير للفعاليات 
الرياضية في المناطق الخارجية

محالت الحالقة 
األلعاب الترفيهيةوالصالونات ومحالت السبا

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 14 يوم 
من إجمالي الفحوصات أقل من %2

دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع



تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط
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المستوى األصفر

المجمعات 

األلعاب الترفيهية

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  إقامـــة 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا

إتاحـــة خيـــار الحضور بمؤسســـات 
المحال التجارية خارج المجمعاتالتعليم والتدريب

السماح بـ 30% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 7 أيام 
من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5

ســـيكون المســـتوى األصفر الحد األدنى آللية اإلشـــارة الضوئية حتى االنتهاء من تطعيم ما نسبته %80 من الفئة العمرية 
البالغة 40 عاًما فما فوق بالجرعة المنشطة من التطعيم المضاد للفيروس الذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة

الصاالت الرياضية
وبرك السباحة 

الداخلية
الصالونات ومحالت

السبا ومحالت الحالقة

الخدمات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي

تطبيـــق سياســـة العمل من المنـــزل على كافة الجهـــات الحكومية سياسة العمل
بنسبة 30% من عدد الموظفين

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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المستوى البرتقالي

المجمعات

إقامة المناســـبات الخاصة في المنازل بما 
ال يتعدى 6 أشخاص

دور السينما على 
المناطق الخارجية فقط

الخدمـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم 
والمقاهي للحجز الواحد ال تتعدى 30 
شـــخصًا والحجز بالمناطـــق الخارجية 

بما ال يتعدى 50 شخًصا

تقديم الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة للخدمات 

التي ال تتطلب نزع الكمام
حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق 

الخارجية فقط

إقامـــة الفعاليـــات والمؤتمـــرات وقاعات 
المناســـبات الداخليـــة بمـــا ال يتعـــدى 30 
شـــخًصا للمناطـــق الداخلية و50 شـــخًصا 

للمناطق الخارجية

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

األلعاب الترفيهية
على الخارجية فقط

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

المحال التجارية 
خارج المجمعات

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 50% من عدد الموظفين

إتاحـــة خيـــار الحضـــور بمؤسســـات 
التعليم والتدريب

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 4 أيام 
من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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دخول المراجعين لمراكز 
الخدمة الحكومية 

إغالق القطاعات ومنع األنشطة التالية:

دور السينما وصاالت 
العرض التابعة لها

األلعاب الترفيهية الصالونات ومحالت
السبا ومحالت الحالقة

إقامة المناسبات 
الخاصة في المنازل

الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
وقاعات المناسبات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

اقتصار المحالت التجارية والمطاعم على الطلبات الخارجية واالستالم

المستوى األحمر

الصاالت الرياضية 
وبرك السباحة

المحال التجارية خارج المجمعات
المجمعات

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين

الحضـــور بجميع مؤسســـات التعليم والتدريب واالكتفـــاء بالتعلم عن بعد (ويســـتثنى من ذلك 
الحضور لالمتحانات الدولية)

المطاعم والمقاهي

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 3 أيام 
من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح القطاعات 
واألنشطة التالية:

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع


