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الحجر المن�لي لفي�وس 
كـــــو�ونا المــــــستجد 

كوفيد-19

الفئات المؤهلة للتسجيل 
في برنامج الحجر المن�لي

ــن إذا كنــت قــد خالطــت شــخص أصيــب بمــرض  ــ�ل وتجنــب االتصــال باآلخ�� الحجــر المن�لــي يعنــي البقــاء فــي المن
معدي، إلى أن �نتهي فترة العدوى بالمرض.

الحجر الصحي المن�لي يساعد على خفض وتيرة ا�تشار العدوى �ين السكان.

إن كنــت مــن الفئــات المؤهلــة للتســجيل فــي برنامــج الحجــر المن�لــي ســُيطلب منــك البقــاء فــي المنــ�ل لمــدة 10 أيام 
ــن  ــه م ــى ب ــر موص ــق آخ ــع أو أي تط�ي ــاعة ال�تب ــق  س ــن ط�� ــي ع ــر المن�ل ــك بالحج ــن الت�ام ــد م ــيتم التأك ــث س حي

الجهات المعنية وسيتم متابعتك صحيًا من قبل م�ودي الرعاية الصحية.

يطلــب منــك فحــص أولــي فــي بدايــة الحجــر المن�لــي كمــا يطلــب منــك إعــادة الفحــص فــي اليــوم الثامــن مــن الحجــر 
واستكمال البرنامج في حال ظهرت النتيجة سل�ية.

يلتــزم المطعميــن المخالطيــن لحالــة ايجا�يــة بالحجــر لمــدة 5 أيــام وإعــادة الفحــص فــي اليــوم 4 مــع ض�ورة اســتكمال 
إج�اءات الحجر األخرى (توقيع التعهد ولبس ساعة ال�تبع في الم�اكز المعتمدة).

ينطبق  الحجر المن�لي على الفئات التالي:

المساف��ن القادمين إلى إمارة أبوظبي عبر أي من المنافذ (ب��ة، بح��ة، جوية).  •

المساف��ن القادمين عبر أي من منافذ اإلما�ات األخرى إلى إمارة أبوظبي  •

المخالطين لشخص مصاب بفي�وس كو�ونا المستجد.  •

ــة فــي البرنامــج مــع إعفــاء مــن هــم دون ال 18  ــات العم�� ــات المذكــورة أعــاله مــن جميــع الفئ يتــم تســجيل الفئ  •
عامــًا  وأكبــر مــن 69 عامــًا مــن لبــس ســاعة ال�تبــع مــع التأكيد علــى ض�ورة التــ�ام أوليــاء األمــور بالحجر المن�لــي لهذه 

الفئة.

يتعهــد الشــخص المحجــور بااللتــ�ام بجميــع اإلجــ�اءات اإلحت�ا��ــة والالزمــة مــن لبــس ســاعة ال�تبــع والمحافظــة عليهــا   •
وتســليمها مــع كافــة مســتلزما�ها بعــد اإل�تهــاء مــن الحجــر وإعــادة الفحــص بحســب ب�وتوكــول الفحوصــات 

المعمول به.
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إرشادات الحجر المن�لي
إلــى  الذهــاب  عليــك  يتوجــب 
ــة  ــيارتك الخاص ــرًة بس ــ�ل مباش المن
مــع تجنــب اســتخدام وســائل النقــل 
العــام (الحافــالت وســيا�ات األجــرة 

والقطا�ات) إن أمكن.

ــف  ــك إعــادة فحــص مســحة األن يمكن
في اليوم ال 8 (اليوم ال 4 للمطعمين 
فقــط)   ايجا�يــة  لحالــة  المخالطيــن 
الحجــر  برنامــج  إجــ�اءات  واســتكمال 
المن�لــي في م�اكز تق�يــم كوفيد-19 

الرئيسية التابعة لشركة صحة*.

ابــق فــي المنــ�ل و ال تخــ�ج إال فــي 
حــدوث   مثــل  الطــوارىء  حالــة 
المــرض  أعــ�اض  تطــور  أو  ح��ــق 
ــرب  ــى أق ــه إل ــك التوج ــث يمكن حي
مستشــفى طــوارئ لتلقــي الرعايــة 

الصحية.

الســاعة فــي جميــع األوقــات  ارتــد 
تحــاول  وال  للمــاء)  مقاومــة  (إنهــا 
ســ�تعرض  ألنهــا  بالســاعة  العبــث 
للتلــف وســ�تعرض للمســائلة القانونيــة 
فــي  تلــف  أي  حــدوث  حــال  فــي 
ــك بهــا.  تأكــد مــن  الســاعة �تيجــة عبث
 %80 عــن  يقــل  ال  بمــا  شــحنها 

طوال الوقت.

يديــك  نظافــة  علــى  حافــظ 
والنظافة الشخصية بشكل عام.

بشــكل  بنفســك  األعــ�اض  �اقــب 
ح�ارتــك  درجــة  فحــص  مثــل  �ومــي 
حالتــك  فــي  تغ�يــ�ات  أي  وتســجيل 

الصحية.

مــن  كاف  مخــ�ون  علــى  احصــل 
ــر القابــل للتلــف لمــدة ال  الطعــام غي
تقــل عــن 10 أيام من المتجــر. يمكنك 
األجــل  طويلــة  منتجــات  تخ��ــن 
مثــل  للتلــف،  القابلــة  لألغذيــة 
والفواكــه  و  المجفــف  الحليــب 
المجمــدة  والخضــ�وات  المعلبــة 
توصيــل  طلــب  يمكنــك  كمــا 

احتياجا�ك عن ط��ق اإل�ترنت.

مــن  يكفــي  مــا  لديــك  بأنــه  تأكــد 
وصفــة  إلــى  تحتــاج  التــي  األدويــة 
أيــام    10 عــن  تقــل  ال  لمــدة  ط�يــة 
المناد�ــل  مــن  كافيــة  وكميــات 
الواحــد  االســتخدام  ذات  المعقمــة 

والقفا�ات.

ابــق علــى ا�صــال مــع عائلتــك 
وأصدقائــك مــن خــالل الها�ــف 
ومنصــات التواصــل االجتماعــي  

للدعم.

إذا كان لديــك أفــ�اد مــن العائلــة أو 
األصدقــاء يقدمــون لــك الدعــم ، ا�فــق 
معهــم علــى وضــع أيــة مســتلزمات 

خاصة بك على عتبة المن�ل.

Milk

FROZEN 

VEGETABLES
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* أبوظبي:
مركز ميناء �ايد  - القاعة الصف�اء (المخالطين فقط) 

م�اكز صحة للفحص من المركبة (القادمين من السفر فقط) 
العين: مركز المعارض في الخ�يصي.

منطقــة الظفــرة: المستشــفيات التابعــة لشــركة صحــة للخدمــات 
الط�ية.

ــول  ــددة والحص ــر المح ــرة الحج ــال فت ــد إكم ــاعة بع ــة الس ــك إ�ال يمكن
علــى �تيجــة ســل�ية حديثــة (ال ت��ــد عــن 24-48 ســاعة) وذلك  فــي م�اكز 

تق�يم كوفيد-19 المعتمدة:
أبوظبي: مركز ميناء �ايد (القاعة البنفسجية).

العين: مركز المعارض في الخ�يصي.
التابعــة لشــركة صحــة للخدمــات  منطقــة الظفــرة: المستشــفيات 

الط�ية.



تق�يم مكـان اإلقامة للحجـر الصحـي 

المــواد  إلــى  الوصــول   / توفــر 
التعـــليمية حــــــول المــرض والحجــر 

الصحي.

الخدمــات األساســية (المــاء والكهربــاء 
وجمــع القمامــــــــــة والتدفــــــئة أو 

التك�يف، التهوية، وسائل الترفيه).

توفــر االدويــــــــــة والعـــــــــالجات 
لألشـــــــــخاص المصا�يــن باألمــ�اض 

المزمنة.

اللــوازم األساســية (المالبــس، الغــذاء، 
مســــــــتلزمات النظافــــــــة اليدويــة، 

خدمات الغسيل).

إذا كنــت تســكن مــع أشــخاص آخ��ــن لــم يخالطــوا شــخص مصــاب بفيــ�وس كو�ونــا المســتجد تأكــد بأنــه 
يمكنك حجر نفسك في غرفة مستقلة و لك دورة مياه مستقلة

تخلــص مــن القمامــة فــي أكيــاس 
قمامــة ســميكة ومغلقــة �إحــكام 
أبــِق األكيــاس خــا�ج بــاب من�لــك 
أفــ�اد  أحــد  قبــل  مــن  لجمعهــا 
األســرة أو األصدقــاء  مــع نصحــه 
بلبــس الكمــام والقفــا�ات للتخلــص 
ــات  منهــا بشــكل ســليم فــي حاوي

القمامة المغلقة.

مــن  أي  فــي  �تشــارك  كنــت  إذا 
ــن،  ــخاص آخ�� ــع أش ــ�ل م ــق المن م�اف
فاســتخدم القنــاع (تخلــص منــه بشــكل 
مناسب)، وحافظ على مسافة 2 متر �ينك 
و�يــن اآلخ��ــن ويفضــل التأكــد مــن 
التطهيــر المناســب والتنظيــف الشــامل 

بعد كل استخدام.

وأدوات  األوانــي  تشــارك  ال 
النظافــة الشــخصية مــع أي شــخص 
آخــر فــي المنــ�ل. اســتخدم مــواد 
يمكــن التخلــص منهــا كلمــا أمكــن 

ذلك.

ومــالءات  مالبســك  �نظيــف  يمكــن 
بصابــون  الحمــام  ومناشــف  الســ��ر 
الغســيل العــادي أو المــاء أو الغســالة 
علــى درجــة حــ�ارة 60-90 درجة مئوية 
الشــائعة  المنظفــات  باســتخدام 
وتجفيفهــا جيــًدا. إذا كان أحــد أفــ�اد 
 / عليــه  يجــب  ذلــك،  يفعــل  العائلــة 
والكمامــة  القفــا�ات  ارتــداء  عليهــا 
ــة المالبــس قبــل �نظيفهــا  حيــن مناول

والتخلص منها بشكل مناسب.

2M
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ــال  ــي مج ــن ف ــى العاملي ــول إل الوص
موظفــــــي  أو  الصحــــــــية  الرعايــة 

اإلسعاف.

والتق�يــم  للفحــص  ادوات  توفــر 
الحــ�ارة  قيــاس  جهــاز  مثــل 
مــا  حســب  الحمــى  وســجالت 

تفتضيه الحاجة.

عــن  لإلبــالغ  الهوا�ــف  أرقــام  توفــر 
ــات  ــى الخدم ــول إل ــ�اض أو الوص األع
توفيرهــا  (يمكــن  الطــوارئ  وأرقــام 
ــزم  ــة إذا ل ــلطات الصحي ــل الس ــن قب م

األمر).

العافية أ�ناء الحجر المن�لي

بمــا فــي  توفــر خدمــة االتصــال، 
ــل  ــة مــن قب ــف (للم�اقب ــك الها� ذل
العامليــن الصح�يــن، واإلبــالغ عــن 
إلــى  والوصــول  األعــ�اض، 
خدمـــــــات  الدعـــم، والتواصــل مــع 

العائلة.

EMERGENCY

حيــاة  أســلوب  علــى  الحفــاظ 
التغذيــة  خــالل  مــن  صحــي 
ال��اضــة  وممارســة  الصحيــة، 
بشــكل منتظــم وشــرب كميــات 
والحصــول  المــاء،  مــن  كافيــة 
النــوم  مــن  كاٍف  قســط  علــى 
الغذائيــة  المكمــالت  و�نــاول 

�وميًا مثل:

فيتامين دال 1000 – 4000   •
وحدة دولية 

فيتاميــن ج 1000 – 2000   •
ملغم

زنك 40 ملغم   •

لممارســة  �ومــي  �وتيــن  تحديــد  
األنشطة وتحقيق بعض المهام

ألية استفسا�ات �تعلق ببرنامج الحجر 
المن�لي ا�صل على 024493333

ألية استفسا�ات عامة �تعلق بـفي�وس 
كو�ونا - 19، ا�صل على 8001717 
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* أبوظبي:
مركز ميناء �ايد  - القاعة الصف�اء (المخالطين فقط) 

م�اكز صحة للفحص من المركبة (القادمين من السفر فقط) 
العين: مركز المعارض في الخ�يصي.

منطقــة الظفــرة: المستشــفيات التابعــة لشــركة صحــة للخدمــات 
الط�ية.

ــول  ــددة والحص ــر المح ــرة الحج ــال فت ــد إكم ــاعة بع ــة الس ــك إ�ال يمكن
علــى �تيجــة ســل�ية حديثــة (ال ت��ــد عــن 24-48 ســاعة) وذلك  فــي م�اكز 

تق�يم كوفيد-19 المعتمدة:
أبوظبي: مركز ميناء �ايد (القاعة البنفسجية).

العين: مركز المعارض في الخ�يصي.
التابعــة لشــركة صحــة للخدمــات  منطقــة الظفــرة: المستشــفيات 

الط�ية.



إن الحجر الصحي في المن�ل لفترة طويلة يمكن أن يسبب الملل واإلجهاد و للتغلب على ذلك يمكن عمل االتي:

يمكنك التنسيق مع مد�رك المباشر في العمل للبدء بالعمل من المن�ل ، إن أمكن.

اطلب من مدرسة طفلك توفير المهام والواجبات المن�لية عن ط��ق الب��د أو الب��د اإللكت�وني.

ــا. تعامــل مــع الحجــر الصحــي كفرصــة للقيــام ببعــض  ال تعتمــد بشــكل ك�يــر علــى التلفــاز والتكنولوجي
من األشياء التي ال يتوفر لك الوقت لها غالبًا .

الحد من الملل في الحجر الصـحي

#نحو_مجتمع_يتمتع_بالصحة_والسالمة



بأ

ج ب أ

اإلرشادات الخاصة بساعة 
ال�تبع للحجر المن�لي

وضــــع
الساعة

إرسال الموقع

شحن البطا��ة

ســتقوم الممرضــة المســؤولة بوضــع ســاعة ال�تبــع للحجــر المن�لــي كمــا 
وســتقدم لــك تع��ــف عــن ط��قــة شــحن بطا��تهــا. الســاعة مقاومــة للمــاء لــذا 
يمكنــك االســتحمام وهــي علــى معصمــك. ال تحــاول العبــث بالســاعة حيــث 

س�تعرض للمسائلة القانونية في حال تلفها.

قم �إرسال التالي الى رقم الوا�ساب  0565461146:
1. عنوانك

2. صورة عن الهوية اإلما�ا�ية ورقم جواز السفر
3. رقم ساعة ال�تبع المذكورة في أعلى صندوق الساعة

�رجى مالحظة أنك ستحتاج إلى إبقاء الساعة مشحونة بنسبة ٪80 على األقل في جميع األوقات.

ألية استفسا�ات �تعلق بالساعة ا�صل على 024493333

ستبدأ إشارة الضوء األحمر في الوميض
 (دليل أن البنك في حالة الشحن)

ضع بنك الطاقة على 
ساعتك على معصمك
 (حتى سماع النقرة)

سيظهر الضوء األ��ق
(دليل أن الساعة في حالة الشحن)

س�بدأ الضوء األ��ق في الوميض 
(دليل على أن الساعة مشحونة 

بالكامل)

س�توقف اإلشارة الحم�اء عن الوميض 
(دليل على أن بنك الطاقة ممتلئ)

1. اشحن بنك الطاقة (سيستغ�ق هذا 3 ساعات للشحن الكامل):

2. اشحن الساعة (سيستغ�ق ذلك حوالي 3 ساعات)

3. أعد شحن بنك الطاقة على الفور وا�ركه جاهً�ا للشحن التالي (ك�ر الخطوة رقم 1)

 4. ك�ر شحن الساعة مرتين في اليوم على األقل.

الحد من الملل في الحجر الصـحي

#نحو_مجتمع_يتمتع_بالصحة_والسالمة



COVID-19 
Home 
Quarantine 
Program



Guide Manual for home quarantine

You must adhere to the quarantine instructions and 
any violation may expose you to legal liability

Law number 14 /2014 for Communicable diseases



COVID-19 Home 
quarantine

Eligibility Criteria for 
Registering in the Home 
Quarantine Program

Quarantining yourself at home means staying at home and avoiding contact with others if you 
have been exposed to an infectious disease.

Quarantine helps slow the spread of infection across a population.

If you were eligible to enroll in the home quarantine program, you will be asked to stay home for 
10 days. Your home quarantine compliance will be verified via the electronic hand watch or any 
other application recommended by the concerned authorities and your health will be monitored 
by the healthcare providers. You’re requested to get an initial PCR test and an additional one on 
the 8th day of the home quarantine to complete the period if the result came negative.

COVID-19 vaccinated identified close contact are required to quarantine for 5 days and retest on 
day 4.

Home quarantine is valid for the following categories:

• Travelers arriving to Abu Dhabi through any of its entry points (airports, seaports, land port).

• Travelers arriving from other emirates’ entry points (airports, seaports and land ports).

• Identified Close contacts with a positive covid-19 case.

• All age groups from above mentioned categories are enrolled in the home quarantine program.

• Below 18 and above 69 years old are exempted from the electronic watch application with the 
assurance of the parents or guardian to home quarantine.

• Enrollee consents to follow all precautionary measures and regulation including application of the 
electronic watch, returning it with all parts after completion of quarantine and retesting as per 
effective testing protocol.

#towards_a_healthy_and_safe_society



Go home immediately using 
your own private car, avoid 
the use of public 
transportation (buses, taxis, 
trains) if possible.

You should retest on the day 8 
(day 4 for COVID-19 vaccinated 
identified close contact ONLY) 
and complete your quarantine 
procedures in one of SEHA 
covid-19 prime assessment 
centers.* 

Stay at home unless it is an 
emergency such as fire 
accident or symptoms 
development where you may 
proceed to the nearest 
emergency hospital.

Always ensure wearing the 
electronic watch (it is 
waterproof). Do not try to 
manipulate it, in the case of any 
damage happened to the watch 
due to that; will be faced with 
legal charges. Keep the tracker 
watch charged at all times 80% 
or more.

Maintain hand hygiene and 
personal hygiene

Self-monitor your symptoms 
daily and check your 
temperature and record any 
changes.

Get at least 10 days supply of 
non-perishable food from the 
store. You can store long-term 
things for perishable food, 
such as powdered milk and 
sterilizers, canned fruits and 
frozen vegetables and you 
may also order online.

Ensure you have enough 
prescription drugs for at least 10 
days and adequate quantities of 
disposable tissues, napkins and 
gloves.

Stay connected with your 
family and friends through 
phone, social media 
platforms for support.

* Abu Dhabi:
 1- Zayed port center (close contact ONLY ) 
 2- SEHA Drive-Through Screening Centers   
 (Arrivals ONLY) ,
Al Ain: Exhibition Center in Al Khabisi.
Al Dhafra Region: - Hospitals affiliated with SEHA 
Medical Services. 

You can remove the watch after completing the specified quarantine 
period and obtain a recent negative result (no more than 24-48 
hours) in one of SEHA covid-19 prime assessment centers in:
•  Abu Dhabi:  Zayed port center (Purple Hall)
•  Al Ain: Exhibition Center in Al Khabisi.
• Al Dhafra Region: Hospitals affiliated with SEHA Medical Services.

Agree with your friends/family 
to leave any necessities at your 
door step.

Milk

FROZEN 

VEGETABLES

Home Quarantine Program

#towards_a_healthy_and_safe_society



Residence Assessment for 
Home Quarantine

Availability / access to 
educational materials on 
illness and quarantine

Basic services (water, 
electricity, garbage collection, 
heating or air conditioning, 
ventilation, entertainment)

If you live with others who did not come in contact with any positive cases, ensure you 
are able to quarantine in a separate room with a separate toilet.

Basic supplies (clothing, food, 
manual hygiene supplies, 
laundry services)

Providing medicines and 
treatments for people with 
chronic diseases.

Dispose your trash in thick 
sealed bags for proper 
disposal. Keep the bag 
outside your house door for 
collection by a family member 
or a friend, recommend 
he/she wear gloves and 
masks and dispose the waste 
in sealed garbage containers.

If you are sharing any facilities 
in the house, use a mask (discard 
appropriately), maintain physical 
distance of 2 meter and 
preferably ensure proper 
disinfection and thorough 
cleaning after each use.

Do not share utensils and 
personal hygiene items with 
anyone else in the house. Use 
disposable items whenever 
possible.

 Your clothes, bed sheets, bath 
towels can be cleaned with 
regular laundry soap, water or 
washing machine at a 
temperature of 60-90 ° C with 
common household cleaners and 
dry them well. If a family 
member is doing this, he/she 
must wear gloves and mask 
handling the clothes before 
cleaning and discard them 
appropriately.

2M

#towards_a_healthy_and_safe_society



Ability to Reach health care 
workers or ambulance personnel

Available tools for medical 
examination and evaluation, 
such as a thermometer and 
fever records, as appropriate.

Providing phone numbers to 
report symptoms or access 
services and emergency 
numbers that can be provided by 
Health authorities if necessary 

Communication, (including 
phone) for monitoring by 
health workers, reporting 
symptoms, and accessing 
services and family contact

EMERGENCY

Maintain a healthy lifestyle; 
healthy nutrition, stay 
active, hydrated, get enough 
sleep and get daily food 
supplements such as:

• Vitamin D 1000 – 4000 
IU 

• Vitamin C 1000 – 2000 
MG

• Zinc 40 MG

Set a daily routine to get 
through the day and achieve 
some errands.

For any queries related to 
home isolation program 
call 02 4493333

For any general queries 
related to COVID-19 call 
8001717

#towards_a_healthy_and_safe_society

Wellbeing During Quarantine



Being confined to home for an extended period can cause boredom, stress and conflict. Suggestions 
to overcome this include:

Arrange with your employer to work from home, if possible.

Do not rely too heavily on the television and technology. Treat 
quarantine as an opportunity to do some of those things you never 
usually have time for.

Ask your child’s school to supply assignments, work sheets 
and homework by post or email.

Reducing Boredom while in 
Home-Quarantine

#towards_a_healthy_and_safe_society



A

Watch 
Placement

Location 
Sharing

Watch Battery Charging

The nurse in charge will place the home quarantine 
electronic watch and introduce you to charging it. The 
watch is waterproof hence; you may shower while it is 
on your wrist. Don’t try to manipulate the watch as you 
will face legal charges in case of damage to the watch.

Please share the following through our Whatsapp number 0565461146:
1. Your location
2. Emirates ID, Passport Number
3. Electronic watch number mentioned on top of watch box

Please note that you will need to keep the watch charged at %80 at all times.

For any queries related to the watch call 024493333.

The red light signal will start flicking 
(its charging)

B

The red signal will stop flicking
(power bank is full)

A

Place the power bank on 
your watch on your wrist 

(hear the click)

B

Blue light will show 
(it’s charging)

B

The blue light will start flicking 
(the watch is fully charged)

1. Charge the power bank (this will take 3 hours to fully charge).

2. Charge you watch (this will take about 3 hours).

3. Re-charge the power bank immediately and keep it ready for the next charge 
(repeat step number 1).

4. Repeat charging the watch at least twice a day.

#towards_a_healthy_and_safe_society

Home Quarantine Electronic  
Watch Instructions


