االشتراطات الصحية ألداء العمرة والحج
مبناسبة قرب مومسي العمرة واحلج لعام 0341هـ فإن االشرتاطات الصحية الواجب توفرها واالجراءات املطلوب اختاذها

للحصول على تأشرية العمرة او احلج هي ما يلي:

أولا :الحمى الصفراء Yellow Fever :
.0

.2

يطلب مـن الـقادمني للحج والعمرة من الدول املعلنة موبوءة باحلمى الصفراء (املذكورة ادناه) تقديم شهادة

تطعيم صاحلة ضد هذا املرض طبقا للوائــح الصحية الدولية تفيد تطعيمه ضد هذا املرض قبل وصوله للمملكة

مبدة ال تقل عن  01ايام وال تزيد عن  01سنوات .

طبقا للوائح الصحية الدولية يطلـب من الطائرات والسفن ووسائط النقل املختلفة القادمة من البلدان املعلنة

موبوءة باحلمى الصفراء شهادة صاحلة تفيد بإبادة احلشرات (البعوض) من على متنها.

الدول الموبوءة بالحمى الصفراء هــي:
أجنوال  -بنني  -السودان -السنغال -بوركينا فاسو  -مجهورية أفريقيا الوسطى – الكامريون -بورندي -تشاد –

اوغندا -الكنغو  -كوت ديفوار – سرياليون -الصومال -اثيوبيا -الكنغو الدميقراطية -اجلابون -جامبيا-

غانا -غينيا –غينيا االستوائيـة – غينيا بيساو-
النيجر-

نيجرييا-

رواندا – تنزانيا-

مالي-

توجو-

كينيا-

ليبرييا-

االكوادور -جيانا الفرنسية-

سوتومي وبرنسييب-
جايانا-

سورينام -بريو -بنما -ترينداد وتوباجو -فنزويال -كوملبيا -االرجنتني -باراجواي .

الربازيل-

موريتانيا-
بوليفيا-

ثانيا :الحمى المخية الشوكية(Meningococcal Meningitis ) :
أ ـ بالنسبة للقادمني من كافة دول العامل:

يطلب من كل قادم للحج او العمرة أو للعمل املومسي مبناطق احلج من أي دولة تقديم شهـادة تطعيم سارية املفعول ضد

احلمى املخية الشوكية تفيد تطعيمه ضد هذا املرض (قبل قدومه للمملكة مبدة ال تقـل عن  01أيام وال تزيد عن  4سنوات)
على ان تتوىل اجلهة الصحية يف البلد القادم منه التأكد من امتام عملية تطعيم البالغني واالطفال من عمر سنتني فاكثر

جبرعة واحدة من اللقاح الرباعيACYW135)).

ب – القادمون من دول احلزام األفريقي :

وهي :السودان  -مالي  -بوركينافاسو  -غينيا  -غينيا بيساو  -نيجرييا  -أثيوبيا  -ساحل العاج -النيجــر -
بنيــن  -الكامريون  -تشاد  -ارترييا – جامبيا  -السنغال  -أفريقيا الوسطى .

اضافة اىل تطعيمهم يف بلدانهم باللقاح الرباعي كما ذكر اعاله فان السلطات الصحية السعودية باملنافذ سوف تقوم

بإعطائهم اجلرعات الوقائية (جرعة واحدة فقط  011ملجم من عقار سيربوفلوكساسني) بهدف خفض معدل محل امليكروب

احملتمل بينهم.

ثالثا :شلل الطفال(Poliomyelitis) :-
.0

يطلب من القادمني من الدول اليت ما يزال فريوس شلل االطفال الربي ينتقل بها وهي :اوغندا -كينيا -بنني -

اجنوال -توجو -النيجر -بوركينا فاسو -مالي -مجهورية افريقيا الوسطى -تشاد -كوت دفوار-

غانا -مجهورية الكونغو الدميقراطية -اثـيوبيا ونـيبال بـتطعيم االطفـال اقل من ( )00سنة بلقاح شلل االطفال

الفموي ) (Oral Polio Vaccineقبل قدومهم للمملكة بستة اسابيع وتقديم شهادة تثبت ذلك وسوف يتم

.2

اعطائهم جرعة اخرى من لقاح شلل االطفال الفموي عند وصوهلم للمملكة.

يطلب من القادمـني (مجيع االعمار) من الدول املوبوءة مبرض شلل االطفال وهي نيجرييا ،اهلـند ،باكستان،

افغانستان والسودان بالتطعـيم بلـقاح شلل االطفال الفموي ) (Oral Polio Vaccineقبل قدومهم للمملكة

بستة اسابيع وتقديم شهادة تثبت ذلك وسوف يتم اعطائهم جرعة اخرى من لقاح شلل االطفال الفموي عند
وصوهلم للمملكة بغض النظر عن اعمارهم .

رابعا:التطعيم ضد فيروس النفلونزا(Seasonal Infeleunza Virus Vaccine):
توصي وزارة الصحة باململكة احلجاج سواءً القادمني من خارج اململكة او حجاج الداخل باخذ لقاح االنفلونزا البشرية

املومسية قبل ذهابهم ألداء مناسك احلج او العمرة ،خاصة االشخاص األكثر عرضة ملضاعفات املرض مثل كبار السن

واملصابني بأمراض تنفسية مزمنة ومرضى السكر والفشل الكلوي والكبدي والقليب.

خامسا :المواد الغذائية ( Food Materials):
مينع دخول املواد الغذائية اليت حيضرها القادمون اىل اململكة مبا فـي ذلك احلجاج او املعتمرين ضمن أمتعتهم ،ما مل تكن

معلبة وحمكمة الغلق أو يف أوعية سهلة الفتح للمعاينة وبالكميات اليت تكفي القادمني براً ملسافة الطريق فقط.

سادسا:
يف حالة وجود طارئة صحية تثري قلقًا دوليًّا او حدوث فاشيات المراض ختضع للوائح الصحية الدولية يف اي دولة يفد منها

حجاج او معتمرين فان السلطات الصحية باململكة قد تتخذ أي اجراءات احرتازية اضافية جتاه القادمني من هذه الدول (مل
يتم ادراجها ضمن االشرتاطات املذكورة اعاله) بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية يف حينه بغرض جتنب انتشار العدوى

بني احلجاج واملعتمرين او نقلها اىل بلدانهم.

