
 لصيف اآلمنإىل ا الوصول خطة

 
 أبرز مالمح الخطة: 

 الوقاية من انتشار وباء كورونا استمرار إجراءات

ام بلبس الكمامة ومسافات التباعد المقررة استمرار  .1 ز    وتفادي االكتظاظ ،االلت 
ز
 كل مراحل الخطة.  ف

ام القطاعات  .2 ز وتوكوالت إجراءات العمل الصادرة عن وزارة العمل الت   .والمعتمدة من وزارة الصحةبتر

ز ومرتادي المنشآتوالرقابة عىل  التفتيشجراءات إتكثيف  .3 ام العاملي  ز ام المنشآتوا، الت  ز اف عىل مدى الت  كة مع الغرف التجارية والصناعية.  إلشر  من خالل لجنة مشت 

  ة. البيانات الصحي   لتدقيقاستخدام تطبيق "سند"  .4

ز منيقاع العقوبات إتطبيق أوامر الدفاع و  .5 ز فيها و  عىل المخالفي   ها. مرتاديالمنشآت والعاملي 

 

 اإلجراءات التخفيفية مراجعة

   ،تطورات الحالة الوبائيةبناء عىل تخضع اإلجراءات التخفيفية للمراجعة 
.  ،وقدرة القطاع الصح  عىل التعامل مع الوضع الوبائ   

  خطة التطعيم الوطنز
ز
 وست  العمل ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 منالمرحلة 
ً
 1/6/2021  األوىل: اعتبارا

 :بالعودة للعمل التاليةالسماح لألنشطة االقتصادية  .1

 الرياضة: 

 .ة ومراكز اللياقة البدنيةكاديميات الرياضي  المراكز وال  .1
 .الندية الرياضية .2
ويحية الرياضية .3  .مراكز البلياردو والسنوكر الت 
 .المسابح العامة .4
5.   

ز
  المجمعات و ) المنشآت الفندقيةالمسابح الداخلية الموجودة ف

ز
المسابح ف

 .(السكنية

 التسلية: 

 .دور السينما .6
فيه والتسلية .7  .مدن الت 
 .ماكن لعب الطفالأ .8
ونيةمراكز اللعاب الكهربائية واإل .9  .لكت 

ي 
ي والمهن 

 :التدريب والتعليم التقن 

 .المراكز التعليمية والثقافية والتقنية .11
  أ  .11

 .كاديميات ومراكز التدريب المهنز

 :األندية الصحية

12.   
 
ف ك  والشر

 .الحمام الت 
 .الندية الصحية .13

 

ز  توقيع والتقديم طلب لدى الجهة المسؤولة ة الراغبة بإعادة العمل  عىل المنش يتعي  
وتوكوالت الصحية ام بالتر ز

 .عىل التعهد الخاص بااللت 

اطات  االشتر
1.   

  المنش ة  تلق  
ز
ز ف  يوم 21 ومرورالمطاعيم، العاملي 

 
  ا

 
الجرعة الوىل  يهمعىل تلق

 .من المطعوم
 يوم 21 ة باستقبال مرتاديها ممن مضز السماح للمنش  .2

 
الجرعة عىل تلقيهم  ا

  18 باستثناء من هم دون ال ،المطعوممن  الوىل
 
يستوجب من ال و أ عاما

 لتعليمات وزارة الصحة. التطعيم
 
 ، وفقا

  .ستيعابيةال طاقة امن ال ٪(50)بنسبة ال تزيد عن العمل  .3
وتوكوالت الصحية .4 ام بالتر ز

 .االلت 
  المنش ة لضمان سميةت .5

العملل بتلدابت  السلالمة  مراقب صحة وقائية من موظقز

 .والوقاية الصحية

اطات بهذه استمرار العمل .6  .1/9/2121لغاية  االشت 
 

  اكز الطبية الخاصة بالعمل خالل أو السماح للمر  .2
وتوكوالت الصحية   .قات الحظر الجزئ   .المعتمدةتطبيق التر

 

 



  لمملكة من كل المعابر القادمي   إىل اقة عىل اإلجراءات المطب  
ً
 1/6/2021من  اعتبارا

   وإبراز شهادة مطعوم معتمدة ساعة72 قبل PCRعمل فحص  -
للدول والمعابر الن 

  حينها ويتم اإلعالن عنها 
ز
 ، أوتحدد ف

  حال عدم توفر  عند الوصول PCR وفحصساعة  72 قبل PCR عمل فحص -
ز
ف

 شهادة مطعوم. 

اطات  االشتر

ز من الخارج لغايات  ،Visit Jordan التسجيل عىل المنصة الخاصة بالقادمي 
 ، و QR Codeالتوثيق والحصول عىل 

 
ز برا ز ل لغايات الموافقة للقادمي  غت  الحاصلي 

 معتمدة.  عىل شهادة مطعوم

 

 من 
ً
 :15/6/2021اعتبارا

  الساحالسماح بإعادة تقديم ال -
ز
  المطاعم والمقاه  ات الخارجي  رجيلة فقط ف

ز
  البند ة ف

ز
اطات الواردة ف  المرحلة الوىل. من  1، وتخضع المنش ة لنفس االشت 

ونيار الغاء تص -   حال عدم التسجيل عىل المنصة الخاصة بإعطاء المطعوم، خالل ساعات الحظر  ةيللللح الحركة اإللكت 
ز
 ./https://vaccine.jo/cvms ف

  21لمن مضز أكتر من السماح  -
 
  يوما

 
 وىل من اللقاح بالحركة أثناء ساعات حظر التجوال. يه الجرعة العىل تلق

  النقل العام العمل  -
يطة أن يكون قد مضز  خاللالسماح لسائق    شر

 يوم 21ساعات الحظر الجزئ 
 
  ا

 
 من المطعوم.  وىليه الجرعة العىل تلق

 ة الخاص  االقتصادي  منع دخول الشاحنات إىل منطقة العقبة  -
 
  جرعة واحدة من المطعوم كحد

.  ة إال بعد تلق   أدئز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من الثانية: المرحلة 
ً
 1/7/2021  اعتبارا

 

ي لتصبح .1
 
 رفراد،  واعتبار شهادة التطعيم تيريحبعد منتصف الليل لأل  1ليال للمنشآت و 12) تقليص ساعات الحظر الجزئ

ً
لغايات الحركة خارج األوقات  ا

 المسموح بها
 

 ٪، 100عودة عمل المؤسسات الحكومية بنسبة ) .2
 

  إ .1
  لغاء الحظر الجزئ 

ز
ا ومخيمات رم والديس  )المثلث ف مدينة العقبة والبت 

)  ٪(. 100بطاقة تشغيلية ) فيها  عمالممارسة ال ، والسماح بالذهنر 

اطات  االشتر
 .الوصول لنسبة التطعيم المستهدفة .1
وتوكوالت الصحية .2 ام بالتر ز

 .االلت 
ط .3 ساعة  72قبل  PCRفحص  عمل ة المثلث الذهنر  طقمن للدخول إىل يشت 

 يوم 21مضز قد ن يكون أ( سنوات أو 6) أكتر منلكل من عمره 
 
   ا

عىل تلق 
 الجرعة الوىل من المطعوم. 

  يحددها وزير التعليم العاىل   .2
  الكليات الن 

ز
والبحث السماح بالتعليم الوجاه  ف

( العلم    
 .)الفصل الصيقز

اطات  االشتر
 يوم 21 مرور .1

 
   ا

  المنش ةلتلق  
ز
 . الجرعة الوىل من المطعوم لجميع الكوادر ف

 يوم 21 مرور .2
 
   ا

 :مرتادي المنش ة الجرعة الوىل من المطعوم للتلق  
 .سنة 18عمر الطالب فوق  -
  المالعب الرياضية -

ز
 .الجمهور ف

وتوكوالت  .3 ام بالتر ز
 .الصحيةااللت 

 

  .٪(30فتح المالعب الرياضية للجمهور بطاقة استيعابية ) .3

ة بالعمل خارج ساعات الحظر وبطاقة تشغيلية السماح للمنشآت الصناعي   .4
(100)٪. 

اطات  االشتر
 يوم 21 مرور .1

 
  المنش ة ا

ز
  الجرعة الوىل من المطعوم لجميع الكوادر ف

 .لتلق 
وتوكوالت الصحية .2 ام بالتر ز

 .االلت 
 
 
 
 

 .٪( وبكامل مرافقها100السماح للمنشآت السياحية بالعمل بطاقة استيعابية )  .5
 

فراح ومنشآت تنظيم الحفالت بالعمل بطاقة استيعابية لسماح لصاالت الا  .6
.  شخص 100 ٪( وبحد أقض50)   ذلك منطقة المثلث الذهنر 

ز
 بما ف

 

اطات  االشتر
 يوم 21 مرور .1

 
   ا

   عىل تلق 
ز
الجرعة الوىل من المطعوم لجميع الكوادر ف

 .المنش ة



ز  تقديم طلب لدى الجهة ة الراغبة بإعادة العمل المنش الصالة و  عىل يتعي  
وتوكوالت الصحيةوالالمسؤولة  ام بالتر ز

 .توقيع عىل التعهد الخاص بااللت 

 يوم 21 مرور .2
 
   ا

مرتادي الصاالت، لالجرعة الوىل من المطعوم  عىل تلق  
 الطفال. ويمنع اصطحاب 

وتوكوالت الصحية .3 ام بالتر ز
 .االلت 

  المنش ة لضمان العمل بتدابت   سميةت .4
مراقب صحة وقائية من موظقز

 .السالمة والوقاية الصحية

 من 
ً
 :15/7/2021اعتبارا

وني     ما إلغاء جميع تصاريللللح الحركة اإللكت 
  الجرعة ال ة خالل ساعات الحظر الجزئ 

المطعوم باستثناء من تحول أسباب خاصة دون تلقيه وىل من لم يقم حاملوها بتلق 
 .)  المطعوم )إصابة، سبب صح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من
ً
 1/9/2021  المرحلة الثالثة: اعتبارا

 

ي  .1
 

ي والكىل
 
ي إلغاء الحظر الجزئ

 
 محارفظات المملكة جميع ي

 .السماح بالتعليم الوجاه  للمدارس ورياض الطفال والجامعات .2
  
  

اطات  االشتر
  مرور شهر  .1

  الجرعة الوىل  عىل تلق  
ز
المدارس ورياض الطفال  للكوادر ف

 .والجامعات
  مرور شهر   .2

 طلبة الجامعات. لالجرعة الوىل  عىل تلق  
وتوكوالت الصحية  .3 ام بالتر ز

 .االلت 

  جميع الوقات وبطاقة تشغيلية ) لجميعالسماح   .3
ز
٪( 100القطاعات بالعمل ف

 :ويستثنز من ذلك
 .شخص 200 ٪( وبحد أقض50فراح العمل بطاقة استيعابية )صاالت ال - أ

 .٪50 النوادي الليلية والبارات وصاالت الديسكو العمل بطاقة استيعابية - ب
بالعمل بطاقة  حيث يسمح لها  لمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارحا-ج

اطات خاصة  .استيعابية محدودة واشت 
 

ز  توقيع والتقديم طلب لدى الجهة المسؤولة الراغبة بإعادة العمل   عىل المنش ةيتعي  
وتوكوالت الصحية ام بالتر ز

 .عىل التعهد الخاص بااللت 

اطات  االشتر
  مرور شهر   .1

  وسائل  عىل تلق  
الجرعة الوىل من المطعوم لجميع الكوادر وسائق 

 . النقل العام
  مرور شهر  .2

فراح صاالت ال الجرعة الوىل من المطعوم لمرتادي عىل تلق 
ومرتادي النوادي الليلية والبارات والديسكو والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض 

 .والمسارح
وتوكوالت الصحية .3 ام بالتر ز

 .االلت 
  

 .٪(100السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية ) .4

، عىل أن يسمح بإجراء السماح بعقد االنتخابات للنقابات والجمعيات واالتحادات .5 
عدد العضاء االنتخابات للنقابات والجمعيات واالتحادات الصغر من حيث 

 من 
 
 .1/8/2121اعتبارا

اطات:   االشت 
وتوكوالت الصحية ام بالتر ز

 .االلت 
 

 
  

 


