
اعد األعداد الكبيرة للحاالت القائمة والتي تتص
يومًا بعد آخر تستوجب من كل شخص 

:وقفة جادة وسؤال نفسه عن مدى

هاتطبيقفيالتراخيوعدماالحترازيةباإلجراءاتالتزامه:أوال

رةاألسإطارخارجتكونالتيوخاصةالتجمعاتعنابتعاده:ثانيا

المسكننفسفيتقيمالتي

التطعيمعلىالحصولعلىحرصه:ثالثا

مالتطعيعلىاإلقبالطريقعنالمرحلةهذهتجاوزسنستطيعمًعا

عنهاالمعلنوالقراراتاالحترازيةباإلجراءاتوااللتزام



معدلالنتائج اليومية التي تنشر تبين أن 
هو من المخالطة داخل المجتمعاالنتشار األعلى

وليست قادمة من الخارج

أعداد الحاالت القائمة القادمة من الخارج محدودة بلغت

حالة2354يوم أمس من أصل حالة فقط 14

بينت االحصائيات أن نسبة الفحوصات الموجبة عند
(  أبريل)الوصول إلى البحرين خالل الشهر الماضي 

%1.76بلغت 



املصابين  نسبة األطفال املصابين من اجمالي البحرينيين
(سنة18-0)

42%

العائلية نسبة البحرينيين املصابين بسبب التجمعات
(  املصدر الرئيس ي  النتقال العدوى حتى اآلن)

71%

لحاالت نسبة البحرينيين املصابين من اجمالي ا

60%

نسبة الفحوصات املوجبة عند الوصول الى البحرين
(خالل الشهر املاض ي)

1.76%

نسبة الفحوصات املوجبة من إجمالي الفحوصات
(معدل األسبوع املاض ي)

10.5%

اية من اجمالي الحاالت في العناملتطعميننسبة غير 
املركزة

85%

من اجمالي الوفياتاملتطعميننسبة غير 

94%

من اجمالي االصاباتاملتطعميننسبة غير 

94%

أبرز االحصائيات



يوم الخميس الحاالت القائمة إحصائية لعدد 
2021مايو 13الماضي الموافق 

حالة قائمة جديدة1816تم تسجيل 

س هو أوضحت آلية تتبع أثر المخالطين أن مصدر انتشار الفيرو

%71.3بنسبة التجمعات في المنازل والمساكن 



بناء على زيادة أعداد الحاالت القائمة في الفترة األخيرة، فقد تقرر 
:ما يلي2021يونيو 3لغاية 2021مايو 21الموافق الجمعة بدًءا من اليوم 

يومًا بعد الجرعة الثانية 14الذين أتموا للمتطعمينمراكز التسوق والمحالت التجارية قصر دخول 
عامًا 18ولمن هم فوق الـ ، "مجتمع واعي"من خالل إبراز الشعار باللون األخضر في تطبيق والمتعافين 

.فقط، باستثناء محالت السوبرماركت والبنوك والصيدليات والمستشفيات

الل من خوالمتعافين للمتطعمين، (المطاعم، دور السينما، الصالونات وغيرها)حصر الخدمات الداخلية
.عاما فقط18ولمن هم فوق عمر الـ ، "مجتمع واعي"إبراز الشعار باللون األخضر في تطبيق 

14وا الذين أتمالمتطعمينمراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على في من المراجعين حصر الحضور 
،"مع واعيمجت"من خالل إبراز الشعار باللون األخضر في تطبيق يومًا بعد الجرعة الثانية والمتعافين 

.فقطعامًا 18ولمن هم فوق الـ 

.أشخاص فقط6الخاصة على قصر التجمعات التشجيع على 

من خالل يومًا بعد الجرعة الثانية والمتعافين 14الذين أتموا للمتطعمينالمجمعات التجارية قصر دخول 
.عامًا فقط18ولمن هم فوق ال ، "مجتمع واعي"إبراز الشعار باللون األخضر في تطبيق 



. ايام للقادمين من هذه الدول10لمدة الحجر الصحي االحترازي 

أيضًا فيما يتعلق بالقادمين من وتقرر
:الهند باإلضافة إلى باكستان وسريالنكا وبنغالديش ونيبال، فقد تقرر ما يلي

. دخول المملكة على حاملي تأشيرات االقامة من هذه الدولاقتصار

ري يتوجب على كافة القادمين من هذه الدولة تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختب•
.ساعة من وقت المغادرة48وذلك قبل QR codeتحوي رمز  PCRلفيروس كورونا

مون إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وإجراء فحص مختبري ثاني للقادمين الذين سيقي•
أيام، وفحص مختبري ثالث بعد عشرة أيام من تاريخ 5في البحرين لمدة تمتد ألكثر من 

.أيام10الوصول للقادمين الذين سيقيمون في البحرين لمدة تمتد ألكثر من 



بمختلفالتطعيماتاإلحصائيات تؤكد على أهمية 
معأنواعها في توفير الحماية والتحصين للفرد والمجت

2021يوليو 1بحلول 
نالمتطعميمن المتوقع أن تصل نسبة 

ية الذين أكملوا أسبوعين من الجرعة الثان

من عدد األشخاص المؤهلين% 78إلى 

2021يوليو 15وبحلول 
%87إلى 

الحاصلون على التطعيم

861398
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

657975
(يةالذين اكملوا أسبوعين من الجرعة الثان)

558669

37.2%
من إجمالي عدد 

السكان

48.6%
من إجمالي عدد 

المؤهلين للتطعيم

57%
من إجمالي عدد 

السكان

75%
من إجمالي عدد 

المؤهلين للتطعيم

%6المتطعمين

2021مايو 19حتى 

ة إجمالي عدد الحاالت القائمة البالغ
آالف حالة قائمة206نحو 

المتطعمينغير 

94%



ا في التي تمت إجازتهالتطعيماتفعالية كافة أنواع 
مملكة البحرين

2%
حاالت قائمة فقط

558,669
الذين المتطعمين

اكملوا اسبوعين من
الجرعة الثانية

التطعيم نسب الحاالت القائمة حسب نوع 

% 2الى % 1متقاربة حيث تراوحت ما بين 
:التاليةالتطعيمات لكل من 

(  سينوفارم)تطعيم •
(  بيونتيك-فايزر)تطعيم •
(ينكاأستراز-كوفيشيلد)تطعيم •
(سبوتنك)تطعيم •

الغالبية العظمى منها لم 
تشكو من أعراض حادة 

مصاحبة لإلصابة بالفيروس
ولم تتطلب حاالتها العالج

98%
وسلم يصابوا بالفير



بمختلفالتطعيماتاإلحصائيات تؤكد على أهمية 
معأنواعها في توفير الحماية والتحصين للفرد والمجت

حالة قائمة تم إدخالها 197من 
العناية المركزة

422نسبة الوفيات من مجموع 
حالة وفاة

حالة1المتطعمين

المتطعمينغير 

94%

%6المتطعمين

نالمتطعميغير 

85%

%15المتطعمين

2021مايو 19
لغاية 2021منذ يناير 

2021مايو 19

حاالت الوفاة في8
2021مايو 19

المتطعمينغير 

حاالت7

2021مايو 19








