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 اخالء رعایا الدول االخرى: رحالت  طائرات طواقمل  تعلیماتال ب  مدلیل االلتزا  أوالً :

 

 ارتداء كافة طواقم الطائرة وسائل الحمایة الشخصیة (الكمامات والقفازات الطبیة ، غطاء الحذاء).  .1

في حال ، ومبیتدون ال یمنع مبیت طواقم الطائرة المحلیة خارج األردن والعمل على تشغیل رحالت ذھاب وایاب .2

 المبیت یتم اتباع التعلیمات التالیة:

 . المكوث في غرفة الفندق قدر االمكان وعدم الخروج اال للضرورة القصوىیجب على طاقم الطائرة  -

 .متر بین االشخاص مع تجنب أماكن االزدحام  2عدم االختالط بنزالء الفندق مع ابقاء مسافة ال تقل عن  -

قائد الطائرة في كل االوقات وفي حال وجود أي عرض من  لئرات من قبم الطایة ألطقمراقبة الحالة الصح -

ئد الطائرة  ) علیھ عزل نفسھ في الغرفة واخبار قا ، ضیق في النفس، تعب شدید، سعالحمى االعراض التالیة (

 .السلطات الصحیة في تلك الدولة والسلطات الصحیة في االردن بإبالغ بذلك  ویقوم قائد الطائرة  

 تخدام وسائل النقل العامة اثناء الحركة من المنزل الى المطار وبالعكس. ساعدم  -

 تجنب االختالط مع أي شخص مریض أو تبدو علیھ أعراض المرض. .3

 ثانیة وتعقیمھا بمحلول معقم الیدین.   20دة  مغسل الیدین بشكل دائم ول  .4

 . اتباع تعلیمات السلطات الصحیة في االردن وفي دولة الوصول .5

 جھ قدر المستطاع.وللمس اتجنب  .6

 عمل تقییم طبي للمسافرین قبل الصعود الى الطائرة من قبل الطواقم الطبیة العاملة في المطار.  .7

 . استخدام ماسح الحرارة الیدوي لكافة المسافرین وأطقم الطائرة .8

قائد الطائرة غ ال، واب یوم المغادرة وباألخصیجب على كل فرد من أفراد الطاقم مراقبة الحالة الصحیة خاصتھ یومیاً  .9

 .مستمر بالحالة الصحیة بشكل 

) على أحد المسافرین قبل الصعود ، تعب شدید، سعال ، ضیق في النفسحمى في حال ظھور أحد االعراض التالیة ( .10

 .الى الطائرة یمنع ذلك الراكب من الصعود الى الطائرة

) على أحد المسافرین أثناء الرحلة ید شد ب، تع ال، سع، ضیق في النفسحمى في حال ظھور أحد األعراض التالیة ( .11

 یتم اتباع التعلیمات التالیة: 

 ). ، المریول الطبي القفازات والكمامات الطبیةیرتدي الراكب المصاب وسائل الحمایة الشخصیة وھي ( -

 .إن أمكن احدى دورات المیاه للحد من الحركةمن   مقعدنقل الراكب المصاب الى اقرب  -

جوي آخر للتعامل مع مضیف الراكب   فضیم تعیین المصاب و  تعیین مضیف جوي واحد لیتعامل مع الراكب -

 المصاب. 
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 .ابالغ قائد الطائرة بالحالة المصابة واستخدام نموذج االقرار العام الموجود على متن الطائرة -

لد  ، ب، بلد المغادرةنداء الطائرةیقوم قائد الطائرة بإبالغ برج المراقبة في بلد الوصول بالمعلومات التالیة (  -

 ، العدد االجمالي لركاب الطائرة) للوصول، عدد الحاالت المصابة  قدرم الوقت ، الالوصول

عند االقالع من بلد  الوصول والعودة الى االردن یتخذ قائد الطائرة كافة االجراءات االحترازیة أثناء سیر الطائرة   .12

 في رحلة العودة.

 دة. ولة العتباعدة أثناء رحیجب التباعد بین أطقم الطائرة وجلوسھم في مقاعد م  .13

ھذه النفایات في كیس مھمالت  ساعات مع مراعات التخلص من  6الكمامات الطبیة والقفازات الطبیة كل یجب تغییر .14

 مغلق االحكام ویوضع ھذا الكیس في كیس آخر مغلق االحكام أیضا. 

ي زوضع الوج من الطائرة ، و غیر مستعمل یرتدیھ عند الھبوط وقبل الخرطاقم الطائرة حمل زي آخریجب على  .15

 . في كیس مغلق االحكام خدمتلمسا

وسائل الحمایة الشخصیة المستخدمة أثناء الرحلة في كیس مغلق االحكام ویوضع ھذا الكیس في كیس   التخلص من .16

 . مھمالت آخر مغلق االحكام

 .ولص الوند ع ر الصحي حجفیھا ال بما ذات الصلةجراءات وزارة الصحة األردنیة إل یخضع كافة أطقم الطائرة  .17

 .لطائرة حسب االجراءات المتبعة من قبل شركات الطیرانم كامل ایتم تعقی .18
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 : طائرات الشحن الوطنیة لطواقم  تعلیماتال ب مدلیل االلتزا ثانیاً : 

ً وابالغ قا .1 ستجد أو ظھور أي من االعراض ي مأرة بئد الطائمراقبة الحالة الصحیة لكل فرد من أفراد الطاقم یومیا

 . )، تعب شدید ، سعالالنفس ق في ، ضیحمى التالیة (

وفي حال قیام أحد  جنبةعلى جمیع أطقم الطائرات البقاء على متن الطائرة وعدم النزول الى حرم المطارات األ  یجب .2

ذ كافة التدابیر  اتخا جبة یرلطائالحالة العامة لطاقم الطائرة بالنزول الى حرم المطارات االجنبیة للتأكد من 

 : االحتیاطیة التالیة

ارتداء القفازات والكمامات الطبیة وغطاء الحذاء قبل النزول على أن یتم التخلص من ھذه الوسائل قبل الصعود   -

 م. االحكام ویوضع في كیس مھمالت آخر مغلق االحكا مرة أخرى الى الطائرة وذلك في كیس مھمالت مغلق

 .طائرة)الحول ة لم الطائرة واألدوات المستخدمسككن ( طة ما أم یح لما یاءنب لمس االشتج -

) مع  الكمامات والقفازات الطبیة وغطاء الحذاء یجب على كل أفراد الطاقم ارتداء وسائل الحمایة الشخصیة التالیة ( .3

 ساعات . 6مراعاة تغییرھا كل  

 املین في المطارات األردنیة واالجنبیة.لعوا ملطاقمتر بین أفراد ا  2عدم االختالط وترك مسافة آمنھ ال تقل عن  .4

 ن في المطارات األردنیة واألجنبیة وسائل الحمایة الشخصیة وھي القفازات والكمامات الطبیة . العاملی داءارت .5

 االلتزام بالحد االدنى من العاملین االرضیین في المطارات االردنیة. .6

توضع ھذه و  ،قیادة الطائرةرة قم ن الدخول الى یتم ذلك دو نضییر اال  عند استالم الوثائق الرسمیة من قبل الموظفین .7

اقي وثائق الطائرة على أن یتم استبدال القفازات الطبیة بعد الوثائق في مغلف محكم االغالق وعدم خلطھ مع ب

 التوثیق وتعقیم الیدین قبل ارتداء القفازات الطبیة الجدیدة. 

 الطائرة. عند العودة وقبل الخروج منھ دائتالر على كافة طاقم الطائرة احضار زي جدید .8

ق ووضع ھذا الكیس في كیس مھمالت فة وسائل الحمایة الشخصیة في كیس مھمالت محكم االغالمن كا التخلص .9

 آخر محكم االغالق عند العودة وقبل الخروج من الطائرة. 

الة یجب أخذ الموافقات لحه اذفي ھیمنع مبیت طاقم الطائرة خارج االردن اال اذا تطلب ظروف الطیران ذلك و .10

لمنصوص علیھا في  المادة (أوالً) البند  تخاذ كافة االحتیاطات والتدابیر الالزمة ابل االقالع مع االرسمیة من الھیئة ق

)2 .( 

ذات جراءات وزارة الصحة األردنیة إل  یخضع كافة أطقم الطائرة، في حال المبیت خارج األردن ألي سبب كان .11

 . لعودةعند ا ر الصحي حجفیھا ال بما الصلة

 .رانت المتبعة في شركة الطیعند العودة حسب االجراءایتم تعقیم كامل الطائرة  .12

 مطار الوصول.  في قیادة في قمرة ال طارئة یاسي في حال اقتضت الحاجة عمل صیانةتنفیذ اجراء التعقیم الق .13

  لك.ما أمكن ذ كامل الرحلةل  مزود المحلي (في المملكة)ال نام معالط یتم تزوید الطائرة بوجبات .14
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 لطواقم الطائرات األجنبیة:  تعلیماتال ب ملتزا دلیل االثالثاً : 

 

مراقبة الحالة الصحیة لكل فرد من أفراد الطاقم مع تصریح خطي من قبل الشركة الناقلة بأن الحالة الصحیة   -1

وي مع طلب  رة النقل الج، یتم ارسالھ الى دائد أیة أعراض مرضیةوجی  وال دة العامل لكامل طاقم الطائرة جی

 تصریح. ال

أفراد طاقم الطائرة عدم النزول الى حرم المطارات األردنیة مع االلتزام بتعلیمات وزارة الصحة   ى كافةیجب عل  -2

ل أحد طاقم الطائرة  زون حال في األردنیة بارتداء االقنعة والقفازات الطبیة عند الھبوط في المطارات األردنیة و

ات والقفازات الطبیة باإلضافة الى ارتداء الكمام  طائرة یجب علیھلة العامة للتأكد من الحافي محیط الطائرة لل

 . طائرة)الحول لم الطائرة واألدوات المستخدمة سك كن (المحیطة ما أم نب لمس االشیاءتج و  غطاء الحذاء

مع التقید  األردنیةالعاملة في المطارات  للتعامل مع الجھات طائرةقم التعیین مسبق لممثل واحد عن أفراد طا  -3

 متر).  2بترك مسافة آمنة ال تقل عن ( 

 ارتداء كافة العاملین في المطارات االردنیة وسائل الحمایة الشخصیة وھي القفازات والكمامات الطبیة.   -4

مع االلتزام بتعلیمات وزارة الصحة  احد من االطقم االرضیة للتعامل مع طاقم الطائرةالتعیین المسبق لممثل و  -5

 . كنما أم  متر) 2التقید بترك مسافة آمنة ال تقل عن ( و تداء االقنعة والقفازات الطبیةدنیة بار األر

 یمنع مبیت الطائرة أو أطقم الطائرة في المطارات األردنیة أو في أحد فنادق األردن .  -6

یة ة األردن جراءات وزارة الصحإل ي سبب كان مبیت طاقم الطائرة في االردن ، یجب اخضاع الطاقم حال أل  في   -7

 . ر الصحي حجفیھا ال بما ذات الصلة

 .ردنیةیجب اخضاع كافة بضائع الشحن المستلمة الى اجراءات التعقیم القیاسیة المتبعة في المطارات اال   -8
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 طائرات الصیانة: ألطقم  تعلیماتال ب مدلیل االلتزا رابعاً :  

 

ي من قبل الشركة الناقلة بأن الحالة الصحیة تصریح خطمراقبة الحالة الصحیة لكل فرد من أفراد الطاقم مع  .1

لجوي مع طلب  ا ، یتم ارسالھ الى دائرة النقلالعامل لكامل طاقم الطائرة جیدة وال یوجد أیة أعراض مرضیة

 . التصریح

حة  یجب على كافة أفراد طاقم الطائرة عدم النزول الى حرم المطارات األردنیة مع االلتزام بتعلیمات وزارة الص  .2

نیة بارتداء االقنعة والقفازات الطبیة عند الھبوط في المطارات األردنیة وفي حال نزول أحد طاقم الطائرة  األرد

یجب علیھ ارتداء الكمامات والقفازات الطبیة باإلضافة الى  حالة العامة للطائرةلافي محیط الطائرة للتأكد من 

 . طائرة)الحول طائرة واألدوات المستخدمة لم السك (كن  المحیطة ما أم نب لمس االشیاءتج و  غطاء الحذاء

نیة مع التقید درتعیین مسبق لممثل واحد عن أفراد طاقم الطائرة للتعامل مع الجھات العاملة في المطارات األ   .3

 متر).  2بترك مسافة آمنة ال تقل عن ( 

 لكمامات الطبیة. فازات والحمایة الشخصیة وھي القارتداء كافة العاملین في المطارات االردنیة وسائل ا  .4

مع االلتزام بتعلیمات وزارة الصحة  التعیین المسبق لممثل واحد من االطقم االرضیة للتعامل مع طاقم الطائرة  .5

 . متر) ما أمكن 2بارتداء االقنعة والقفازات الطبیة والتقید بترك مسافة آمنة ال تقل عن (  ةاألردنی

مبیت طاقم  لالحاجة  في حالو ت األردنیة أو في أحد فنادق األردنالمطارا یمنع مبیت الطائرة أو أطقم الطائرة في   .6

فیھا   بما  ذات الصلةجراءات وزارة الصحة األردنیة إل ع الطاقم یجب اخضا ألي سبب كان الطائرة في االردن

 .ر الصحي حجال

وفقا   مھا من الداخلتم تعقی  قد ھالصیانة بما یثبت أنة ركش  تزویددون  في المملكة أي طائرة للصیانةیمنع استقبال  .7

 .ثمستحد لرونا اروس كوع انتشار فایلمنالمتبعة  واالسالیب یاسیةلالجراءات الق 

 . الوطنیة ةنالصیاة شركبل  قیانة من قبل البدء بعملیة الصئرة القادمة طا قیم التع یتم  .8
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 : ة األردنی في المطاراتلعاملین ل  تعلیماتال ب  مدلیل االلتزا :   خامساً 

 
واالجھزة االمنیة العاملة في  مقسااال مدراء  نیة من قبلدیجب مراقبة الحالة الصحیة لكافة العاملین في المطارات األر )1

 المطارات. 

 قیاس الحرار من خالل الماسح الحراري الیدوي لكافة العاملین عند دخول المطارات األردنیة عند بدایة كل شفت. )2

 ھي القفازات والكمامات الطبیة وغطاء الحذاء مع مراعات استبدال ھذه الوسائل لشخصیة وارتداء وسائل الحمایة ا )3

 . عاتسا  6كل

 .دقیقة 30سل الیدین مع التعقیم كل  غ )4

 متر) بین كل موظف وآخر. 2عن ( ترك مسافة آمنة ال تقل  )5

 لعاملین . لكافة ا على النظافة الشخصیة ووسائل الحمایة الشخصیةزیادة الوعي الحسي والمراقبة الحثیثة  )6

 تجنب لمس الوجھ والعینین عند خلع وسائل الحمایة الشخصیة.  )7

ایة الشخصیة في كیس مھمالت محكم االغالق ووضع ھذا الكیس في كیس مھمالت آخر مالحئل ص من وسا التخل )8

 محكم االغالق. 

 فة أرجاء المطار. رة في كامراقبة نظام التھویة في المطار والحرص على وجود تھویة دائمة ومراقبة درجات الحرا )9

 االردن بخصوص ھذا النظام. في  بعةسیة المتمراقبة نظام الصرف الصحي في المطار حسب االجراءات القیا )10

 . العمل على تعقیم كافة أقسام المطار وخاصة االسطح المعدنیة كالمصاعد وأجھزة التفتیش بشكل دائم ودوري )11

ار للتخفیف من عبء العمل والتقلیل من خطورة االصابة في المط زیادة الوعي النفسي ودعم صحة كافة العاملین )12

 ع النشرات التوعویة باالھتمام بالحالة الصحیة لكل فرد.یتوز ت و الرشادابالمرض وذلك من خالل ا

 ، التعب الشدید). ، السعال، ضیق النفسالحمى المصابین أو من علیھ أعراض مثل (عدم االختالط بأحد  )13

،  أو المسافرین) على أحد العاملین ، التعب الشدید ، السعال، ضیق في النفس الحمى ( التالیة عند ظھور أحد االعراض )14

) باإلضافة الى الطاقم الطبي العامل في 111في أحد الغرف وابالغ وزارة الصحة االردنیة على الرقم ( زلھب عیج 

 المطار. 

 تالیة: عند التعامل مع طواقم طائرات الشحن الجوي یتم اتخاذ االجراءات ال )15

 . عیین موظف واحد فقط للتعامل مع طاقم الطائرةت -
 . وظف وطاقم الطائرةمال بینمتر )   2 تقل عن ( ترك مسافة آمنة ال  -
على أن یتم التخلص منھا   ارتداء وسائل الحمایة الشخصیة وھي ( الكمامات والقفازات الطبیة وغطاء الحذاء) -

محكم االغالق وذلك قبل دخول   ت آخریس مھمال في كیس مھمالت محكم االغالق ووضع ھذا الكیس في ك
 أرجاء المطار.

 ات القیاسیة المتبعة.ءجرااال لشحنة المستلمة حسب تعقیم كافة ا -
 

 



 األردني مدنيطیران الھیئة تنظیم ال
   خصا یلجوي فیمالصحة العامة المؤقتة لشركات النقل ا تعلیماتدلیل االلتزام ب

 انتشاره في قطاع الطیرانلمنع  (COVID – 19)ض مر
      

 
 عامة لشركات الطیران :  تعلیماتال ب مدلیل االلتزا سادساً :  

 على كافة شركات الطیران مراقبة الحالة الصحیة ألطقم الطائرات بشكل یومي ودوري. )1

 ي والنفسي لكافة العاملین وأطقم الطائرات للتقلیل من مخاطر االصابة.وعي الحسزیادة ال )2

 ا ھو مستجد وما یصدر عن ھیئة تنظیم الطیران المدني األردني ووزارة الصحة األردنیة.ل مكل یثةحث المتابعة ال )3

ریض خالطة لمأي حالة صحیة م ابالغ دائرة طب الطیران في الھیئة عن الحالة الصحیة المشتبھ بھا وھي  )4

، ضیق  حمى ات (ائرطالقم د أط، أو ظھور أحد االعراض التالیة على أحفیروس كورونا المستتجدمؤكد بإصابة بـ

 .)، تعب شدید ، سعالفي التنفس

) عند تشغیل أي  الكمامات والقفازات الطبیة وغطاء الحذاءضرورة استخدام وسائل الحمایة الشخصیة وھي ( )5

 . حنكاب أو شرحلة طیران سواء كانت مع ر

و أطقم للركاب یة فكاات الطائرة وبكمیضرورة التأكد من وجود حقیبة االحتیاطات لألمراض المعدیة على متن  )6

الكمامات والقفازات الطبیة وغطاء الحذاء  ك( الحقیبة على وسائل الحمایة الشخصیة  الطائرة حیث تحتوي ھذه 

 . )ةیم قیاسیوغطاء الرأس والمریول الطبي باإلضافة الى مواد تعق 

كافة المعنیین   على  عةمتب القیاسیة الوجود خطة طوارئ للتعامل مع أحداث الصحة العامة مع تعمیم االجراءات  )7

 في الشركة.

ضرورة أخذ الموافقات الالزمة من الشركة المصنعة للطائرة وذلك بخصوص تعقیم الطائرة كاملة بما فیھا   )8

 ھیئة. قمرة القیادة وارسال ھذه االجراءات الى ال

لھذه   دمةقلم ت اقبل الشركا ورة وجود اجراءات قیاسیة متبعة فیما یخص تقدیم خدمات الطعام والشراب منضر )9

الخدمة في كافة المطارات مع ارسال ھذه االجراءات الى الھیئة على أن یتم توفیر كافة خدمات الطعام والشراب  

 ). ذھاب وایابعلى الرحلة (

 


