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(الشركات والمؤسسات)قطاع األعمال : أوالً
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ممرضة متوفرة

24/7بالموقع 

توفير أدوات الفحص 
الالزمة

توثيق النتائج 
والحاالت

تقديم النصح 
واإلرشاد

باقة الفحص المبكر عن 
أعراض فايروس كورونا

عند نقاط الحركة على مدار الساعة

:خصم خاص على* :على% 20خصم 

الخصم على هذه الباقة يحدد وفقاً لعدد الساعات واألشهر* 

خدمات قطاع األعمال
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فحص األعراض المبدئية : أوالً
:لإلصابة

(الحرارة)الحمى •

(الكحة)السعال •

سيالن األنف•

صعوبة في التنفس•

التهاب الحلق•

مالحظةاألعراض المتقدمة: ثانياً
:لإلصابة

اإلغماء •

الوهن والتعب وعدم االتزان•

فحص أعراض ومؤشرات اإلصابة 
اربفيروس الكورونا للموظفين والزو

حسب معايير وزارة الصحة1.

ية حسب تعليمات المركز الوطني للوقا2.
(وقاية)من األمراض ومكافحتها 

حسب معايير منظمة الصحة العالمية3.

فحص الموظفين –الوقائية 360باقة 

شفةاإلبالغ عن الحاالت المكت: ثالثاً

اإلشراف والمتابعة: رابعاً
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جولة تفقدية في مرافق المنشأة للتحقق من كفاية وفعالية إجراءات الوقاية-الوقائية 360باقة 

مواد التعقيم والتنظيف

تتوفر اإلرشادات والتعليما

مكاتب الموظفين

سكن العمالة

المستودعات

A

D B

E C

4



فيروس الكوروناالشركة من تحمي كيف -الوقائية 360باقة 

الفرق بين فيروس الكورونا والفيروسات األخرى1.

البيئة التي يعيش فيها الفيروس2.

مستوى خطورة الكورونا3.

حقائق وأرقام 4.

ماهو فيروس الكورونا

طرق انتقال فيروس الكورونا1.

(مكافحة العدوى)دليل السياسات واإلجراءات الوقائية للموظفين 2.

النماذج الالزمة لتطبيق السياسات واإلجراءات3.

التعقيم الصحيح وطريقته4.

وقاية وحماية بيئة العمل

األعراض المبدئية1.

األعراض المتقدمة2.

-القدر هللا -اإلجراءات الالزم اتباعها في حال ظهور أي عرض 3.

ماذا بعد التعافي؟4.

أعراض اإلصابة بفيروس الكورونا

تعقيم–تعقيم األجهزة –تعقيم اليدين )طريقة التعقيم الصحيحة 1.
(الخ...الغرف 

قائمة بمواد ينصح باستخدامها للتعقيم2.

األجهزة الالزمة للتعقيم3.

التعقيم والتنظيف

محاضرة توعية 
وتثقيف للموظفين 
باإلضافة إلى تزويد 

الشركة بدليل 
السياسات 

واإلجراءات الالزمة
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التدريب العملي-الوقائية 360باقة 

1

2

3

4

5

يق قيام الموظفين بتطب•
التدريب

التحقق من االستيعاب•
أسئلة وإجابات•

متى تلبس الكمامة•
مالحظة المصابين•
التصرف الصحيح في•

األماكن المكتظة

معنى العزل•
الطريقة الصحيحة•
متى يتم الحجر الصحي•
فوائد العزل•

تعقيم األدوات واألجهزة•
تعقيم المكاتب •
تعقيم مقر السكن•
المواد واألجهزة الالزمة•
تحذيرات ونصائح•

(متى/ كيف )غسل اليدين 1.

استخدام المرافق2.

آداب السعال وغيرها3.

المأكوالت وغيرها4.

الوقاية التعقيم التجمعات الحجر الصحي تجربة عملية
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الوقائية360باقة -العرض المالي

الخصمالسعر اإلجمالي قبل الخصم السعر اإلجمالي العدد
السعر 

للشخص
الخدمة م

2,080 520 2,600 40 65 (فحص أعراض اإلصابة بالكورونا)فحص طبي للموظفين  1

500 500 1,000 40 - تقديم محاضرة عن فايروس كورونا للتوعية والوقاية  2

1,600 400 2,000 40 50 تدريب عملي للموظفين  3

2,500 2,500 5,000 1 -
والإلجراءاتالسياسات-1: المادة العلمية 

اتقوائم التفقد والنماذج الالزمة  لتطبيق السياسات واإلجراء-2
(نيفلبي–اردو –انجليزي-متوفر بأربع لغات عربي)دليل الموظف -3

4

400 100 500 1 - اجولة في مقر الشركة للتحقق من إجراءات الوقاية من كورون 5

220 - 220 2م 2م/هللة70
للزيارة بحد 202)التطهير والتعقيم للشركة ومرافقها خدمة
(أدنى
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مجانا - - قائمة بمواد التعقيم والتنظيف الموصى بها 7

مجانا - -
تقرير نهائي بنتائج فحص مقر العمل باإلضافة إلى فحص

الموظفين وأهم التوصيات
8

7,300 السعر اإلجمالي بعد الخصم

365 VATالقيمة المضافة ضريبة

7,665 النهائياإلجمالي

6-3لالطالع على الشرح التفصيلي للخدمة الرجاء مراجعة الصفحات من •
.بالخصمخدمة التعقيم غير مشمولة •
.يتم منح خصومات إضافية في حال التعاقد على باقة الفحص المبكر عند نقاط الحركة•
.شراء الباقة ألكثر من مرةيتم منح خصومات إضافية في حال •
.في حال لم يصل عدد موظفي الشركة للحد األدنى المذكور أعاله يتم احتساب السعر على أساس الحد األدنى• 7



مةتقديم النصح واإلرشاد والتوصيات الالز

باقة الفحص المبكر عند نقاط الحركة على مدار الساعة

1
توووفير ممرضووة علووى موودار السوواعة لفحووص أعووراض ومؤشوورات 

خووول اإلصووابة بفيووروس الكورونووا للموووظفين والعمووالء قبوول د
:ومرافقها حسب اآلتيالمنشأة 

 وزارة الصحةمعايير
 (وقاية)المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها تعليمات
 منظمة الصحة العالميةمعايير

الالزمة للفحصتوفير المواد والمستهلكات واألدوات 2

المكتشفةعن الحاالت توثيق نتائج الفحص واإلبالغ 3

4
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باقة الفحص المبكر عند نقاط الحركة–العرض المالي 

 (مدة التعاقد)يتم منح خصومات إضافية حسب عدد الممرضات المطلوب وعدد األشهر
األسعار أعاله التشمل ضريبة القيمة المضافة

السعر اإلجمالي بعد الخصم الخصم السعر األساسي الخدمة م

9,500 500 10,000 شهر/ ساعات8–الموظفين والزوار ممرضة متوفرة بالموقع لفحص 1

11,500 500 12,000 شهر/ ساعة 12–الموظفين والزوارممرضة متوفرة بالموقع لفحص 2
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قطاع األفراد: ثانياً
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الرعاية التلطيفية حساسية الجهاز 
(الربو)التنفسي 

رعاية كبار السنالكشف العامرعاية مرضى السكر

خدمات ما قبل 
وبعد التنويم

عالج الجروح األمومة والطفولة

-ألزهايمر
العته

الخدمات 
التأهيلية

تدريب مرافق 
المريض

األورام

خصم خاص

%  40وحتى % 10من 
على كافة خدماتنا

خدمات قطاع األفراد 
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شكراً لكم
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