
COVID-19المختص بفايروس كورونا

المخيم التدريبي
�عداد مسؤول الفرز البصري

اس�اتيجية شفاء



مخيم تدريبي يضم عدد من البرامج التي تهدف �عداد المسؤول الصحي المعتمد للفرز 
البصري بفايروس كورونا ١٩- COVID حيث يتم تقديمه من خ�ل ورش عمل تأهيلية 

وميدانية في اساسيات التثقيف والتوعية والتعريز الصحي و اساسيات ا�مراض المعدية
 و فايروس كورونا المستجد وآليات الفرز البصري.
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الفئات المستهدفة

الجدول الزمني للمخيم التدريبي

طلبة الكليات الصحية المتطوعين
الممارسين الصحيين المتطوعين

التسجيل في البرنامج

بداية البرنامج الميداني

ترشيح المقبولين في البرنامج

بداية البرنامج التدريبي

١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٠  - ١٤  / ٠٦ / ٠٨٢٠٢٠ / ٠٦ /٢٠٢٠ – ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٠

١٦  / ٠٦ / ٢٠٢٠  - ١٧  / ٠٦ / ٢٠٢٠ ١٨  / ٠٦ / ٢٠٢٠ - ٢٥  / ٠٦ / ٢٠٢



محاور البرنامج التدريبي:

مقدمة عن التطوع
الصحي في ا�زمات

كافة برامج المخيم التدريبي مجانية

شهادات حضور ورش العمل

شهادة اجتياز البرنامج

رابط التسجيل

https://bit.ly/She�aa_volunteer

volunteer@she�aa.org ٠٥٤١٠٨٨١٨٠

اساسيات الوقاية
الصحية والشخصية

آليات الفرز البصري
COVID -في ١٩

اساسيات التثقيف
والتوعية الصحية

مميزات البرنامج

للتسجيل وا�ستفسار
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الجدول الزمني اليوم ا±ول

اللقاء التعريفي بالبرنامج وتوزيع فرق العمل التطوعي

COVID -محاضرة تعريفية عن فايروس كورونا المستجد ١٩

محاضرة تعريفية عن الفرز البصري وأهميته

ورشة عمل خطوات وآليات الفرز البصري

ماذا بعد الفرز البصري للمرضى ؟

العزل الصحي وكيفية التعامل مع حا�ت ا�شتباه

محاضرة عن أهمية التطوع الصحي في ا�زمات

مدة البرنامجاسم البرنامج

٣٠ دقيقة

٣٠ دقيقة

٣٠ دقيقة

٦٠ دقيقة

٣٠ دقيقة
٣٠ دقيقة

ا. عبدالرحمن بن سالم البليهشي

د. خالدبن عبدّهللا طيب ٩٠ دقيقة

مقدم البرنامج

مقدم البرنامجمدة البرنامج

د. رامي بكري

د. رامي بكري

م. سلوى أمين

م. سلوى أمين

م. سلوى أمين
م. و�ء أبو المحاسن

اسم البرنامج

التاريخالمجموعة

الجدول الزمني اليوم الثاني

لبرنامج الزمني للمخيم الميداني

١٨ – ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٠ مالمجموعة ا±ولى

٢٠ – ٢١ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

٢٢ – ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

٢٤ – ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة


