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توعية عن النظام الطبي
واالحترازات في السفينة

توعية عن النظام الطبي واالحترازات في السفينة
٧٥٪ الطاقة االستيعابة للسفينة بما يقارب ٤٥٠ شخص تماشيا مع الظرف الحالي (كوفيد- ١٩) 

اتباع بروتوكول وزارة الصحة للسفن السياحية من حيث التباعد االجتماعي ولبس الكمامة...الخ
تركيب فالتر HEPA في أنظمة التكيف على السفينة

تعقيم السفينة والكبائن بإستخدام األشعة فوق البنفسجية
فحص كوفيد- ١٩ قبل الصعود ب ٧٢ ساعة، وتوفير مسار سريع للفحص (في حال عدم الفحص من قبل الراكب) تكون في صالة الدخول

فحص لدرجة الحرارة أثناء الصعود والنزول من لسفينة وأثناء الرحلة

الخط الزمني واالجراءات للمسار الطبي في الرحلة

مسار الركاب
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حجر طاقم السفينة لمدة ١٤ يوم قبل وصولهم للمملكة، ويتم الحجر في فرنسا
فحص موظفين المواقع خارج السفينة بشكل أسبوعي

في حال وجود إشتباه يتم تقييم الحالة من العيادات المنشأة والتواصل مع وزارة الصحة لتطبيق اإلجراءات الالزمة

الخط الزمني واالجراءات للمسار الطبي في الرحلة
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الخط الزمني واالجراءات للمسار الطبي في الرحلة

مسار الفريق الطبي

المسار الطبي هو مسار يعنى بدعم الحاالت الطارئة للتدخل الصحي/ الطبي باإلضافة للفحص والوقاية من الكوفيد- ١٩
إنشاء عيادات متكاملة على السفينة ومنطقة تسجيل الدخول

عيادة مصغرة متكاملة في كل منطقة نزول الركاب
في حالة وجود حالة تتم االجراءات الالزمة لذلك من حيث عزل في الغرف المخصصة في السفينة أو نقله اذ استدعى األمر

القدرة الكاملة على اإلسعافات األولية واإلخالء الطبي إن لزم
تم االجتماع مع "وقاية" وتم التأكيد منهم ان اجراءاتنا احترازية بشكل كبير
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