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 19-الكوفيد بوباء الخاصة المعلومات عن التصريح
 

 مقدمة
عائقًا في وجه مشاركة المعلومات الشخصية التي من شأنها حماية صحة المجتمع ووقف   ال يقف قانون حماية الخصوصية 

فإنه يتعين على الشركات وأرباب العمل ,  WHOمنظمة الصحة العالمية  رشادات وتعليمات  . وحسب ا 19-كوفيدتشار وباء  ان
الخاص بما في ذلك شركات التأمين الصحي الحفاظ على بيئة عمل آمنة وفي نفس الوقت التعامل مع و   ين العام  في القطاع

 سيما الصحية منها.   األفراد والالبيانات الشخصية على نحو يحترم خصوصية بيانات 
 
 تة في المستشفيايمسؤوليات االدارال

المرضى المصابين لتحقيق التوازن بين دعم جهود السلطات الصحية في احتواء فيروس كورونا من جهة واحترام خصوصية  
في هذه المرحلة جمع المعلومات  للمستشفياتيحق فإنه من جهة أخرى، او حتى المشتبه بإصابتهم  19-بفيروس الكوفيد

إحتواء األزمة، ولكن  وزارة الصحة في  والكشف عن أجزاء منها دعمًا لجهود لكافة المصابين والمشتبه بإصابتهمالصحية 
 .ع غير المخولين على هذه المعلوماتتضمن عدم اطال ضمن ضوابط معينة

 
 األهداف

 .19-ضمان التدفق السليم للمعلومات الطبية الخاصة بوباء الكوفيد .1
 داخل المستشفى. 19-وباء الكوفيدمستجدات كافة شخص/ جهة مسؤولة عن التصريح عن  تحديد .2

 
 اإلجراءات

مع ضرورة توزيع المهام واالدوار بما يخص التعامل مع   بالمستشفىضمان تفعيل خطة ادارة المعلومات الخاصة  -1
 الوباء على اعضاء اللجنة. 

ومن المستشفى االقسام الى ادارة مسؤولة عن تدفق هذه المعلومات من  فقط لتكونجهة واحدة  وعين فرد ات -2
 .عبر قنوات االتصال المعتمدة الى الجهات المختصة المستشفى 

تخصيص فرد واحد فقط مع شخص اخر ينوب عنه في حال عدم تواجده للقيام بمهمة الرد على االسئلة واالستفسارات  -3
 او للرد على استفسارات الجهة المسؤولة )مديرية /وزارة/ اقليم(.   الرسمية.من وسائل االعالم 

اإلفصاح عن المعلومات الضرورية  هم/زميلتهم بالفيروس لكن شريطة العمل على اخبار الموظفين عن اصابة زميل -4
األساسية والمتصلة مباشرة بسالمة بيئة العمل. على سبيل المثال، قد ال يكون من الضروري الكشف عن اسم  

يقتصر الكشف عن اسم الفرد لعدد محدود من األشخاص والذي كانوا    لكن  19-صاب من أجل درء خطر كوفيدالم
 إلى فحص فيروس كورونا.  المخالطين إخضاع الموظفين وذلك بهدف صال وثيق به.على ات
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