دﻟﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻵﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

ﺗﺘﻜــﻮن اﻵﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ  4ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤــﺎﻻت
اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت  ،إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى
اﻹﺷﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة  ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت

ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻤــﺪة
 14ﻳﻮم ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ 2%
ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺪة 7
أﻳﺎم ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻴﻦ  %2وأﻗﻞ ﻣﻦ %5

ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺪة 4
أﻳﺎم ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻴﻦ  %5وأﻗﻞ ﻣﻦ %8
ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺪة 3
أﻳﺎم ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت  %8وأﻛﺜﺮ

1

ٍ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت

ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻤــﺪة  14ﻳــﻮم ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ 2%
ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻤــﺪة  7أﻳــﺎم ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻴﻦ  %2وأﻗﻞ ﻣﻦ %5

ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻤــﺪة  4أﻳــﺎم ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻴﻦ  %5وأﻗﻞ ﻣﻦ %8

ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻤــﺪة  3أﻳــﺎم ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت  %8وأﻛﺜﺮ

ً
ً
ً

2

%2

14

12

3

ً

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

%2

7
%5

%50

30
ً

12
ً

50%

4

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

%5

4
%8

%70

6

12

ً

5

30
50
ً

ً

50

ً

30
ً

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

%8

3

%70

6

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻻت
اﻟﻌﺮض ﺑﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﻘﺘﺼﺮ دﺧﻮل ﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض ﺑﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ:
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
COVID-19
Vaccinated

اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻜﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋﻲ ” “BeAwareأو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،أو ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ ﺣﺠﺰ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ إن أﻣﻜﻦ ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻷﺑﻮاب ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﺰوار وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺰاﺣﻢ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻓﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر )اﻟﻤﺪاﺧﻞ ،أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ،ودورات اﻟﻤﻴﺎه(.
ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣﺮﺗﺎدي اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض
وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺤﺮارة ).(Infrared Thermometer
ﻳﺤﻈﺮ دﺧﻮل ﻣﻦ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ  37.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻋﻠﻰ أو ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ً
وﻳ َ
ﻓﻮرا واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ .444
ﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻐﺎدرة
ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ُ (Covid-19

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻻت
اﻟﻌﺮض ﺑﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺎدي دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻠﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷوﻗﺎت وﻋﺪم ﺧﻠﻌﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻛﻞ أو اﻟﺸﺮب.
ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  50%ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺮك ﻛﺮﺳﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﺮﺗﺎدي دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣﺪادات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺎﺑﻮن ،ﻣﻌﻘﻤﺎت
اﻟﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  % 70ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﺣﺎوﻳﺎت
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.

ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ
ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض ﺑﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺰوار ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﻼﻣﺴﻴﻪ.

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
COVID-19
Vaccinated

ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ).(COVID-19
ﺳﻴﺘﻢ ﻏﻠﻖ أي ﻣﻨﺸﺄة ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﻄﻌﻢ أو اﻟﻤﻘﻬﻰ ﻋﻠﻰ:
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
COVID-19
Vaccinated

اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
اﻷﻃﻔــﺎل ﻣﻤــﻦ ﺗﻘــﻞ أﻋﻤﺎرﻫــﻢ ﻋــﻦ اﺛﻨــﺎ ﻋﺸــﺮ ﺳــﻨﺔ ﺑﺼﺤﺒــﺔ ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ ﺿــﺪ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻜــﻮن اﻹﺛﺒــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪة ،أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻄﺎﻗــﺔ ﻗﺒــﻮل ﺷــﻬﺎدة اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل.
Thermometer

COVID-19
ُ

ً

Infrared
ُ َ

.444

37.5

ُ

َ

ً

.444

اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺤﻤﻴــﻞ اﻟﻌﻤــﻼء ﻏﻴــﺮ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋﻲ"  "BeAwareوﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺧﻴــﺎر ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻤﻮﻗــﻊ ،وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﻌــﺬر ﺗﺤﻤﻴــﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻳﺠــﻮز ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻼء )اﻻﺳــﻢ
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺎرﻳﺦ ووﻗﺖ اﻟﺰﻳﺎرة(.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
70%

80

ً

20

.

ً.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﻳــﻦ ﺑﻴــﻦ ﺣﺎﻓــﺔ ﻛﻞ ﻃﺎوﻟــﺔ واﻷﺧــﺮى ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ.
اﻟﺴﻤﺎح ﻟـ  6ﻋﻤﻼء ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ُ

ً

20

ُ

ً

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19

ً
70٪

ً

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ إﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت آﻟﻴﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺳﻮاء اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ،
ﺑﺨﻼف أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل وﻣﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻬﻢ ،واﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ.

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وذوي اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻟﺴﻔﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ 6
أﻓﺮاد.
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻮﻓﻴﻬﺎت.
إرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا وﻗﺖ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ
اﻟﻄﻌﺎم.
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ اﻷﺳﻄﺢ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب وﻃﺎوﻻت اﻟﻄﻌﺎم وﻣﺴﺎﻧﺪ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻹﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ إﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ دورات اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ.
أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﻬﺮات اﻟﻴﺪﻳﻦ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة.
ﺗﻨﺒﻴﻪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ رﺻﺪ
اﻟﺤﺎﻻت.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر أي ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎل أو اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﻴﻦ وﻓﺤﺼﻬﻢ.

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (121ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
) (34ﻟﺴﻨﺔ . 2018

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت ﺳﺒﺎﺣﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﻘﺘﺼﺮ دﺧﻮل ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ:
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
COVID-19
Vaccinated

اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸـــﺮ ﺳـــﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸـــﺮ
ﺳـــﻨﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷـــﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴـــﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴـــﺘﺠﺪ ) (COVID-19أو
اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻜـــﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻣـــﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋـــﻲ ” “BeAwareأو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـــﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،أو ﺑﺈﺑﺮاز
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻲ ﺑﺮك اﻟﺴـــﺒﺎﺣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴـــﺮ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴـــﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ ﻣﺠﺘﻤـــﻊ واﻋـــﻲ"  "BeAwareوﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻴﺎر ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،وﻓﻲ ﺣـــﺎل ﺗﻌﺬر ﺗﺤﻤﻴﻞ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺠﻮز ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء )اﻻﺳﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺎرﻳﺦ ووﻗﺖ اﻟﺰﻳﺎرة(
ﻳﺠـــﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗـــﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴـــﺒﺎﺣﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸـــﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت.
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ
ﻳﺠـــﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴـــﺒﺎﺣﺔ اﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴـــﺒﺢ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ.

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﱢ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻟﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻟﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﻠﺒﺲ اﻟﻘﻔﺎزات واﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻃﻮال أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸـــﺄة اﺳـــﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴـــﺎس اﻟﺤـــﺮارة ) (Infrared Thermometerﻟﻠﺘﱠ َﺤ ﱡﻘﻖ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸـــﺄة ﻣﻨْ ﻊ ﻛﻞ َﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ ) (37.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻋﻠﻰ أو ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻋﺮاض
ﻓـــﻮرا واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴـــﺘﺠﺪ ) (COVID-19ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺸـــﺄة ،وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ
ً
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اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت ﺳﺒﺎﺣﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﱢ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸـــﺄة اﺳـــﺘﺨﺪام ﻻﻓﺘﺎت ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺗﺸـــﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻮ ) 5أﺷﺨﺎص(.
ﺑﻨﺎء
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺴـــﺒﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ) (4ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﺷـــﺨﺺ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ً
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻵﻣﻨﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
ﻣﻄﻬﺮ ﻛﺤﻮﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴـــﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ) (70%ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ
ﻳﺠـــﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸـــﺄة ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﱢ
وﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻮزﱠ ﻋﺔ ﺣﻮل ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﻣﺠﺪوﻟﺔ )ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ( ِو ْﻓ ً
ﻘﺎ ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ دورات اﻟﻤﻴﺎه وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ،وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﱡ
واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴـــﺒﺎﺣﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﻤﻞ،
ﺻﺤﻴﺢ.
ﱡ
واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ ﺳﻼل اﻟﻤﻬﻤﻼت

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت ﺳﺒﺎﺣﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮض
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎه ﺣﻮض
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد وﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺴﺠﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺐ وﺗﺎرﻳﺦ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺪول ﺧﺎص ﻳﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد أﺷﺨﺎص
ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ أو ﺟﻬﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ أﺣﻮاض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻠﻮرﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه
ﺣﻮض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ) (3-1وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ).(7،8 - 6،8

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺤﻮض إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻤﺮات داﺧﻞ ﺣﻮض
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت،
وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ )ﻣﺘﺮﻳﻦ(.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺮاس اﻹﻧﻘﺎذ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻮض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻃﻮال
أوﻗﺎت ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،وأن ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت داﺧﻞ ﺣﻮض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﺒﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﺮف
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻤﻄﻬﺮة ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻟﺒﺨﺎﺧﺎت اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ أو
اﻟﻤﻌﻘﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ) (70%ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻬﻴﺮ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ وﻣﺴﺤﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻤﻄﻬﺮة أو
اﻟﻤﻌﻘﻤﺎت ان أﻣﻜﻦ )أو ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(.
ﺗﻔﺘﺢ دورات اﻟﻤﻴﺎه واﻣﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ )ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(.

ﻳﺠﺐ إزاﻟﺔ ﺷﻔﺮات اﻟﺤﻼﻗﺔ وأﻋﻮاد ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷذن
وﻣﺠﻔﻔﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻏﺮف اﻟﻤﻼﺑﺲ.

ﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺤﻀﺮ ﻣﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ ،ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﻢ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺪاﻓﺊ ،ﺑﺪرﺟﺔ ) (80درﺟﺔ أو أﻛﺜﺮ دﻓﺌﺎ،
ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ﻓﺮدﻳﺔ.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت ﺳﺒﺎﺣﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
إدارة اﻟﻤﻨﺸـــﺄة ﺗﻮﺟﻴـــﻪ رواد
ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴـــﺒﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ
واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻼﻓﺘﺎت واﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﺣﻮل
إرﺷﺎدات ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﻴﺪة )ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻠﻐﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة(.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻼﻓﺘﺎت واﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﺸﻴﺮ
إﻟﻰ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﻣﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ أﺟﺴﺎدﻫﻢ وﺷﻌﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎء
واﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﻤﻌﻘﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺣﻮض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻼﻓﺘﺎت
واﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻋﺪم
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻷدوات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻛﺎﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻮاﻗﻴﺔ وزﻋﺎﻧﻒ وﻗﺒﻌﺎت
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﺗﺎدي ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺠﺴﺪي ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺳﻮاء أﺛﻨﺎء اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
أو ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرﺷﺎدات واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻤﺤﻼت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﺴﻮق ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء أﺛﻨﺎء
ﱡ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات .وإذا أراد اﻟﻌﻤﻴﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ،ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺪدة أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻮر.
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ
ﱠ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ؛ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ِﺧ ْﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
ﻟﻬﺎ أو ﱠ
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة إﻏﻼق ﺑﺮك وﺣﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨْ ﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
COVID-19
Vaccinated

ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸـــﺮ ﺳﻨﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻜﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋﻲ ” “BeAwareأو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،أو ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ ﻋﺪد اﻟﻀﻴﻮف ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  50%ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ.
ُﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﺤﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ُﻳﻤﻨﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻮﻓﻴﻬﺎت واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
اﻟﻜﻤﺎﻣـــﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺪﺧﻮل وأﺛﻨـــﺎء اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وإﻟﻰ
ﻳﺠـــﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﺤﻀﻮر ارﺗﺪاء
ﱠ
اﻟﻤﻨﺸﺄة ،وﻻ ُﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل َﻣﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨْ ﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﺠﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻄﻬﺮات اﻟﻴﺪﻳﻦ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎرزة.
ﻳﺠـــﺐ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺤﻀﻮر ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺸـــﺄة ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام
ﻣﻘﻴـــﺎس اﻟﺤﺮارة ) .(Infrared Thermometerوﻳﺤﻈﺮ دﺧﻮل ﻣﻦ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ
 37.5درﺟـــﺔ ﻣﺌﻮﻳـــﺔ أو أﻋﻠـــﻰ أو ﺗﻈﻬـــﺮ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻋـــﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﻔﻴـــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
ً
وﻳ َ
ﻓﻮرا واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ .444
ﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻐﺎدرة
)ُ (COVID-19

COVID-19)
COVID-19
BeAware

.444

ً

37.5
َ

ُ

Infrared Thermometer)

Covid-19

70%

80

20

70%

ً
ّ

ّ

20

70%

ً

ً

.(COVID-19

ً

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
COVID-19
Vaccinated

ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو
اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻜﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋﻲ ” “BeAwareأو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،أو
ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻀﻮر اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ،وﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺪون ﺣﺠﺰ
ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ زﺑﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻄﻬﺮات اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻷﺳﻄﺢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  70%ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة.
37.5

ً.
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ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ،وﻟﺒﺲ اﻟﻘﻔﺎزات ﻋﻨﺪ أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺒﺲ

اﻟﻘﻔﺎزات .واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮاﻳﻴﻞ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ؛ ﻣﺜﻞ
ﻗﺺ وﺻﺒﻎ اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﻤﻜﻴﺎج ،ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﺸﺮة ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.

70%

20

%70

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮط ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ.
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺮاﻳﻴﻞ اﻟﻘﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻳﻴﻞ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮرق أو اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
ﻳﺠﺐ ﻗﺺ اﻟﺸﻌﺮ وﻫﻮ رﻃﺐ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻄﺎﻳﺮ ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء.

%70

ً

20
%70

% 70

اﻟﻤﺠﻔﻒ
ُ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
)اﻻﺳﺘﺸﻮار(

اﻟﺤﻔﺎف
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻴﻂ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ زﺑﻮن واﺣﺪ ،وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮاوح
ﺷﺎﻓﻄﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ،وزﻳﺎدة ﺗﻬﻮﻳﺔ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻮاﻓﺬ إن أﻣﻜﻦ.
اﻟﻤﺠﻔﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ )اﻻﺳﺘﺸﻮار( ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة.
ﺿﺒﻂ ﺣﺮارة ُ

ﻳﺠﺐ رش ﺑﻜﺮة اﻟﺨﻴﻮط ﺑﻤﻌﻘﻢ ﻛﺤﻮﻟﻲ ﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻜﺤﻮل
ﻓﻴﻪ ﻋﻦ  70%ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن.
ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻴﻂ اﻟﺤﻔﺎف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺮق
أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ أو ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺒﺔ.

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻮط اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت
أو أﻛﻴﺎس اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.

ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ أو اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﻧﻘﺶ اﻟﺤﻨﺎء
واﻟﺘﺨﻀﻴﺐ

ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺼﺎرات اﻟﺤﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ
زﺑﻮﻧﺔ ،وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺰﺑﻮﻧﺔ أﺧﺮى.

ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﻠﺐ اﻟﻤﻜﻴﺎج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻄﻬﺮات اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ  70%ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام.

اﻟﻤﻜﻴﺎج

اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺜﻞ )اﻟﻠﻮح "اﻟﺒﺎﻟﻴﺖ" ،ﻣﻼﻋﻖ
اﻟﻐﺮف ﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ،اﻟﻔﺮش ،واﻻﺳﻔﻨﺠﺎت( أو ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻷدوات
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻤﻄﻬﺮ ﻛﺤﻮﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  70%ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ.
واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام

ُﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺮﻣﻮش .ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ.

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻘﻂ.

ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻮﺟﻪ

ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﻠﺐ اﻟﻜﺮﻳﻤﺎت واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻄﻬﺮات اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ  70%ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ
اﺳﺘﺨﺪام.

ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷدوات ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼﻗﻂ ،إﺑﺮ اﻟﺮؤوس اﻟﺴﻮداء
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻄﻬﺮات اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ  70%ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻬﺮة ﺛﻢ ﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ وﻓﻖ إرﺷﺎدات وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ
اﺳﺘﺨﺪام.
اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺜﻞ )اﻟﻠﻮح "اﻟﺒﺎﻟﻴﺖ" ،ﻣﻼﻋﻖ ﻏﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
واﻟﻜﺮﻳﻤﺎت ،اﻟﻔﺮش ،واﻻﺳﻔﻨﺠﺎت( أو ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻷدوات ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻤﻄﻬﺮ ﻛﺤﻮﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ  70%ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ،.واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات واﻟﻜﺮﻳﻤﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ
ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام .

اﻟﺘﺴﻤﻴﺮ

ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻼت
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺرﺟﺎع

ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻷﺟﻬﺰة ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹرﺟﺎع ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻮﺻﻼت أو ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻟﻤﺪة  48ﺳﺎﻋﺔ.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت
وﻣﺤﺎل اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨْ ﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﻘﺘﺼﺮ دﺧﻮل أﻣﺎﻛﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ:
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
COVID-19
Vaccinated

اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸـــﺮ ﺳـــﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﺸـــﺮ ﺳـــﻨﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷـــﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿﺪ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-19أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻜـــﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋـــﻲ ” “BeAwareأو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،أو ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﺠـــﺐ أن ﻳﻜـــﻮن ﺗﻨﻈﻴـــﻢ زﻳﺎرة اﻷﻣﺎﻛـــﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺴـــﺒﻖ أو اﻟﺤﺠﺰ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺰاﺣﻢ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ وﺗﺴـــﻬﻴﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺰﻳﺎرات.
ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪاﺧـــﻞ وﻣﺨﺎرج ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ان أﻣﻜﻦ ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻷﺑﻮاب ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣـــﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ دﺧﻮل وﺧـــﺮوج اﻟﺰوار وﻣﻨـــﻊ اﻟﺘﺰاﺣﻢ واﻟﺘﺄﻛـــﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺴـــﺎﻓﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻳﺠـــﺐ وﺿـــﻊ ﻋﻼﻣـــﺎت واﺿﺤﺔ ﻷﻣﺎﻛـــﻦ اﻟﻮﻗـــﻮف ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻤـــﻦ اﻟﺘﺒﺎﻋـــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻤﺴـــﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر )اﻟﻤﺪاﺧﻞ ،أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ،أﻣﺎﻛﻦ
ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،ودورات اﻟﻤﻴﺎه(.
ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣﺮﺗﺎدي اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺸـــﺂت وأﻣﺎﻛﻦ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺤـــﺮارة ) .(Infrared Thermometerوﻳﺤﻈﺮ
دﺧﻮل ﻣﻦ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ  37.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻋﻠﻰ أو ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ً
وﻳ َ
ﻓﻮرا واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ .444
ﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻐﺎدرة
ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ُ (COVID-19

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت
وﻣﺤﺎل اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨْ ﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻤﻦ ﺗﻔﻮق أﻋﻤﺎرﻫﻢ  6ﺳـــﻨﻮات اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻠﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ً
ً
ﺑﺪﻧﻴﺎ(.
ﺟﻬﺪا
اﻷوﻗﺎت )ﻋﺪا اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت.
ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت وأﻣﺎﻛﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  50%ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴـــﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ وﺿﻊ
ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺰوار ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
2m

ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻠﻮس ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ.
ﻳﺠـــﺐ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻹﻣـــﺪادات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓـــﺔ اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺎﺑﻮن،
ﻣﻌﻘﻤـــﺎت اﻟﻴـــﺪ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  %70ﻣـــﻦ اﻟﻤـــﺎدة اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺎدﻳـــﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ
وﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ دون ﻟﻤﺲ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷﺳـــﻄﺢ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺲ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻤﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
وﺗﻨﻈﻴـــﻒ اﻷدوات ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳـــﺘﺨﺪام ﻛﻤﺠﺴـــﻤﺎت اﻟﺘﺴـــﻠﻖ واﻟﻠﻌﺐ ،واﻟﻜﺮاﺳـــﻲ
وأﺳﻄﺢ اﻟﻄﺎوﻻت ،ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب ،أﺳﻄﺢ دورات اﻟﻤﻴﺎه ،وأﻣﺎﻛﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ.
ﻳﺠـــﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ دورات اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺸـــﻜﻞ دوري ﻛﻞ ﺳـــﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ،ﻣﻊ
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة وﺗﻘﻠﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸـــﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﻛﻞ أﺳﺮة واﻷﺧﺮى ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ.

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت
وﻣﺤﺎل اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨْ ﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ً
وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﺂت وأﻣﺎﻛﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺰوار ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﻼﻣﺴﻴﺔ.
ﻳﺠـــﺐ ﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿـــﺪ ﻓﻴـــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
).(COVID-19
ﻳﺤﻈﺮ ﻓﺘﺢ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ.
ﻏﻠﻖ أي ﻣﻨﺸﺄة ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ.

عــــــــودة
النش اط الري اض ي
 oالتدريبات الرياضية لالتحادات الرياضية واألندية الوطنية
 oالدوريات المحلية

الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ اد ي
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التدريب ات الري اضي ة
لالتح ادات الري اضية واألندية الوطني ة

التعقيم والنظ افة

التواصل والتوعي ة

مقر المنش أة الري اضي ة

ارش ادات تحقي ق التب ا عد

األلع اب الري اضية

مت ابع ة تنفيذ
االجراءات الوق ائي ة

التعليم ات الصحي ة
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التعقيم والنظ اف ة

التدريب ات الري اضية
لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

• تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة (مرتين في اليوم على األقل) وتوفير
المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت.
• عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد.
• تعقيم دورات المياه بانتظام.
• غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.
• يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق
التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن (.)٪70
• زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية ،الستيعاب االستخدام
المتزايد.

• الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.
• إحضار األدوات الشخصية (المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان وسجادة
الصالة  ...الخ) وعدم السماح بالمشاركة في األدوات.
ً
يوميا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة ,ويفضل استخدام السيارة
• تطهير باصات النقل
الخاصة.

• تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان.
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مقر المنش أة الري اضي ة

التدريب ات الري اضية
لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

• فحص الكورونا قبل دخول المنشأة عن طريق جهاز الكشف السريع Antigen Test
• فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة.
• الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء
العمل في المنشأة.
• عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ  COVID-19بالعمل داخل
المنشأة.
• الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن مترين.
• الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين جميع األجهزة.

• وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.
• إعداد قائمة للحجوزات المسبقة للتدريب.
• في حال قدوم الشخص قبل الموعد المحدد للتدريب يجب عليه االنتظار خارج المنشأة
أو في سيارته الخاصة.
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مقر المنش أة الري اضي ة

التدريب ات الري اضية
لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

• إزالة أي معدات مخزنة أو إضافية من أرضية التدريب.
• عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب.
• عدم السماح باستخدام أجهزة تبريد الماء المشتركة.
• غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار.
• يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها ,وفي حال وجوب تأجير المعدات يتم
تعقيمها قبل وبعد استخدام كل شخص.
• تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.
• الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين أجهزة المشي وأجهزة اللياقة والدراجات
• الهوائية عالية الجهد.
• يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني.
• منع التزاحم في منطقة حوض السباحة وتقليل الطاقة االستيعابية للمسبح الى  4متر
مربع لكل شخص.

• تطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حصة تدريبية.
• منع المصافحة والعناق.
• التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين.
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التدريب ات الري اضية

األلع اب الري اضية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

الفروسي ة
تعقيم وتنظيف اللجام والسرج قبل وبعد التدريب.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.
الحفاظ على مسافة التباعد.

ري اض ة السي ارات والدراج ات الن اري ة
تعقيم وتنظيف السيارة او الدراجة النارية او سيارة
الكارتنج قبل وبعد االستخدام.
ال يسمح بوجود شخص آخر غير المتسابق في
السيارة او على الدراجة النارية.
يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.
الحفاظ على مسافة التباعد.

فنون القت ال
يسمح بمزاولتها فردي (دون نزال مع العب آخر)
وذلك لصعوبة تطبيق التباعد بين الالعبين
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التدريب ات الري اضية

األلع اب الري اضية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

كرة القدم
 22العب كحد اقصى.

األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.
يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
المخصصين لذلك.
كرة السل ة
 10العبين كحد اقصى مع مدرب يتم توزيعهم
ً
وفقا لذلك.

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.

ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
المخصصين لذلك.

المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

كرة اليد
 14العب كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم
ً
وفقا لذلك.
تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة
الموظفين المخصصين لذلك.
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التدريب ات الري اضية

األلع اب الري اضية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

كرة الط ائرة

األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى
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 12العب كحد أقصى مع مدرب
تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.
يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
المخصصين لذلك.

أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
للتباعد.
يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى شخص واحد
في كل حارة.
يجب على السباحين إحضار معداتهم الخاصة.

االلتزام بقرار وزارة الصحة بشأن االشتراطات
الصحية في المنشات التي تحتوي على برك
وحمامات سباحة الحتواء ومنع انتشار فيروس
كورونا المستجد COVID-19

التدريب ات الري اضية

األلع اب الري اضية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

الجولف
يسمح بعدد  3العبين وقت االنطالق فقط وتكون
أوقات االنطالق كل  10دقائق.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى
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منع تشغيل قاطرات الحقائب وعلى الالعبين وضع
حقائبهم الخاصة على عربات الجولف.
إذا كانت حقيبة الالعب في مخزن النادي ،فسيجمعها
له موظفو المكان نيابة عنه
إزالة العالمات األرضية أو األعالم أو عالمة المخبأ
تكون فقط من خالل الموظفين المعنيين.
يجب على الالعبين توفير كرات الجولف الخاصة بهم.

الدراج ات الهوائي ة والجر ي
مارس الرياضة بشكل فردي وفي أوقات مختلفة
خالل اليوم.
يسمح بالتدريب الجماعي في المساحات
الخارجية بحد اقصى  5أعضاء لكل
مجموعة ولكن ال يتم تشجيعه.

التدريب ات الري اضية

األلع اب الري اضية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

الكريكيت

األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى
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يسمح بالتدريب الجماعي على أال يزيد عدد
المشاركين في الحصة التدريبية عن  8أشخاص.
يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 6
العبين لكل شبكة.
يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم.

العب واحد لكل قارب شراعي.
تعقيم وتنظيف المعدات قبل وبعد االستخدام.
يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.

الحفاظ على مسافة التباعد.

التدريب ات الري اضية

األلع اب الري اضية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

الرجب ي
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين

يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى  23مشارك
في الحصة التدريبية بما في ذلك المدربين
يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة.

البولينغ
تعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد التدريب.
يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.
الحفاظ على مسافة التباعد.

البلي اردو والسنوكر
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

تقليص عدد الالعبين الى  2فقط.
تطهير اليدين باستمرار.
الحفاظ على مسافة التباعد.
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التدريب ات الري اضية

األلع اب الري اضية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

كرة المضرب:
يجب تنظيف المعدات بانتظام ،بما في ذلك المضارب
واألقماع المستهدفة والكرات وأدوات رمي الكرة والطاوالت
والزجاج المحيط وما إلى ذلك.

األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية ويفضل استخدام
كرات مختلفة لكل مجموعة.
أثناء التدريب :يجب أن يكون لالعبين أدوات خاصة بهم لتجنب
المشاركة مع الالعبين اآلخرين.
يفضل استخدام آلة أو جهاز رمي الكرة للتدريب مع تجنب لمس
الكرة.

تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام.

ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

التن س األرض ي
 4العبين كحد أقصى مع مدرب

تن س الط اول ة
العبين كحد أقصى مع مدرب

الريش ة الط ائ رة
 4العبين كحد أقصى مع مدرب
االسكوا ش
العبين كحد أقصى مع مدرب
زيادة تهوية غرفة اللعب
تطهير الجدران واالدوات باستمرار
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التدريب ات الري اضية
التعليم ات الصح ية

لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

• استخدام مقياس الحرارة للتحقق من درجة حرارة الموظفين والرياضيين والزوار
قبل أي استخدام للمرافق.

• يجب على أي رياضي أو موظف بدرجة حرارة  37.5درجة مئوية أو أعلى
ً
فورا بـ . 444
المغادرة واالتصال
• اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم.
• ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ قبل
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

• اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
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التواصل والتوع ي ة

التدريب ات الري اضية
لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

نشر الملصق ات التوعوي ة ف ي المنش أة وعل ى الب اص ات بعدة لغ ات عل ى ا ن
تشمل م ا يل ي:
• ﻃﺮق اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺮض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.

• اﺗﺒﺎع آداب اﻟﻌﻄﺎس واﻟﺴﻌﺎل (اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وكيفية اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ،
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻨﻲ اﻟﺬراع)
• ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻋﺮاض اﻟﻤﺮض وﺿﺮورة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
• اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻳﺪي وﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ واﻷﻧﻒ واﻟﻔﻢ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ارش ادات تحقي ق التب ا عد
وضع ملصق ات التب اعد عل ى االرضي ات وتوضيح مك ان الوقوف ف ي االم اكن
الت الي ة:
• ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻔﺤﺺ.

• ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ دورات اﻟﻤﻴﺎه.
• ﻗﺎﻋات تدريب ﺣﺼﺺ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ.
• ﻋﻨﺪ دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء  -اﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ.
• اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ.
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التدريب ات الري اضية
لالتح ادات الري اضية واالندية الوطنية

ارش ادات التب اعد داخل المنش أ ة
• ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺪ.
• اﺗﺒﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻼة.

• الحفاظ على مسافة اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اثناء اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء.

مت ابعة تنفيذ االجراءات الوق ائ ي ة
• ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺸﺮف من قبل كل اتحاد رياضي ونادي وطني ليكون نقطة التواصل مع
وزارة شؤون الشباب والرياضة.
• مهمة المشرف التأكد ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺨﺎص بالدليل االرشادي وﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
• يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات.

•
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ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋند ﻧﻘﺎط اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺟﻬﺎز ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وجهاز الكشف السريع عن كورونا . Antigen Test

#نلتزم_للبحرين

الدوري ات المحلي ة

مقر المنش أة الري اضي ة
وقت اإلحم اء قبل المب اراة
أثن اء المب اراة
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مقر المنش أة الري اضي ة

الدوري ات المحلية

• يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا
المستجد (كوفيد –  )19أو المتعافين منه ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة على ذلك
أو من خالل تطبيق مجتمع واعي "  " BeAwareأو غيره من التطبيقات المعتمدة.
• يسمح بحضور الجماهير بنسبة  %50من الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية
المغلقة.
• يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة ,مع وضع
منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات.
• استخدام مقياس الحرارة وجهاز الكشف السريع عن كورونا  Antigen Testلالعبين والجهاز
الفني واالداري والطاقم الطبي والحكام قبل الدخول للمنشأة التي ستقام عليها
المباراة.

• تعقيم وتنظيف مرافق المنشأة قبل وبعد إقامة المباراة المقررة.
• تنظيف وتعقيم غرف تبديل المالبس والحمامات قبل وبعد إقامة المباراة.
• الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين في جميع مرافق المنشأة بما فيها غرف تغيير
المالبس.
• االلتزام بمسافة التباعد أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻘﺎءات الصحفية ويفضل اجراء اللقاءات عن طريق
الوسائل التقنية المختلفة.
• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ في دكة اﻟﺒﺪﻻء أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
• ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة.
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وقت اإلحم اء قبل المب اراة

الدوري ات المحلية

• ﺗﻄﻬﻴﺮ أدوات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺮاﻳﺔ ،اﻟﺼﺎﻓﺮة ،واﻟﻜﺮوت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام وﻣﻨﻊ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ.
• ﺗﻄﻬﻴﺮ أرﺿﻴﺎت اﻟﻤﻼﻋﺐ ذات اﻷﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺠﺮي وﻟﻮﺣﺎت
اﻹﻋﻼﻧﺎت
• ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻗﻮاﺋﻢ أﺑﻮاب اﻟﻤﺮﻣﻰ واﻟُﻜﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﻮﻃﻴﻦ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة.
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أثن اء المب اراة

الدوري ات المحلية

• ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎص ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪ
• ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺮات دﺧﻮل اﻟﻤﻠﻌﺐ ،وﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ودورات اﻟﻤﻴﺎه
• ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺜﻞ اﻹدارﻳﻴﻦ ،واﻟﻔﻨﻴﻴن
• ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ وااللتزام بمسافة التباعد اآلمنة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ.

• ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ في جميع االتجاهات ﻟﻜﻞ ﻣﺼﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ مسافة
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
• تطهير اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻻء ،وأﺟﻬﺰة
ﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎر وﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
• إﻟﺰام اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﺮات لبس اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷﻳﺪي ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ
اﻟﻜﺮة
• ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ واﻟﻌﻨﺎق ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎراة ،وﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﻫﺪاف ،وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻤﺒﺎراة.
• ﻣﻨﻊ ﺗﺒﺎدل ﻗﻤﺼﺎن اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت.
• منع االحتفاالت والتجمعات داخل او خارج المنشأة.

• يجب على الطاقم الفني واإلداري والالعبين االحتياطيين الحفاظ على مسافة آمنة ال
تقل عن مترين وهم على كراسي االحتياط خالل المباراة.
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عــــــــودة
الجم اهير
الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ اد ي

#حماية_والتزام
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عودة الجم اهير
الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ اد ي

اجراءات الدخول
التعليم ات الصحي ة
مقر المنش أة الري اضي ة
التعقيم والنظ افة

#حماية_والتزام
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اجراءات الدخول

عودة الجم اهير

• يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا

المستجد ) (COVID-19أو المتعافين منه ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة على ذلك أو
من خالل تطبيق مجتمع واعي ” “BeAwareأو غيره من التطبيقات المعتمدة.
• االلتزام بارتداء الكمام أثناء التواجد في المنشأة.

التعليم ات الصح ي ة
ً
فورا
• يجب على أي شخص بدرجة حرارة  37.5درجة مئوية أو أعلى مغادرة المبنى
واالتصال بـ .444
• اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم.
• ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ قبل الفريق
الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
• اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
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مقر المنش أة الري اضي ة

عودة الجم اهير

• يسمح بحضور الجماهير بنسبة  %50من الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية المغلقة.
• يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة ,مع وضع
منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات.
• فحص درجة الحرارة قبل الدخول للمنشأة.
• وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.
• عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب.
• ازالة أجهزة تبريد الماء المشتركة.
• غلق المرافق المشتركة ( عدا دورات المياه ) حتى إشعار آخر.
• غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار.
• يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني.
• ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ وااللتزام بمسافة التباعد اآلمنة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ.
• منع االحتفاالت والتجمعات داخل او خارج المنشأة.
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التعقيم والنظ اف ة

عودة الجم اهير

• تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة (مرتين في اليوم على األقل) قبل
ويعد إقامة المباراة المقررة.
• تطهير اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﺜﻞ الساللم و المقاعد.
• تعقيم دورات المياه بانتظام.
• غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.

• يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق
التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن (.)٪70
• زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية الستيعاب االستخدام
المتزايد.
• الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.

• إحضار األدوات الشخصية وعدم السماح بالمشاركة في األدوات.
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عــــــــودة
النش اط الري اض ي
األندي ة الصحي ة واألك اديمي ات الري اضي ة والمالعب الخ ارجي ة

الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ اد ي

#حماية_والتزام
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عودة النش اط الري اض ي
األندي ة الصحي ة واألك اديمي ات الري اضي ة والمالعب الخ ا رجي ة
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التعقيم والنظ افة

ت أجير المالعب الري اض ي ة

مقر المنش أة الري اضية

التعليم ات الصحي ة

األندية الصحية
واللي اقة البدنية

التواصل والتوعي ة

األلع اب الري اضية

ارش ادات تحقي ق التب ا عد

األك اديمي ات الري اضية
ومدار س التدريب

مت ابع ة تنفيذ
االجراءات الوق ائي ة

#حماية_والتزام

عودة النش اط الري اض ي

التعقيم والنظ اف ة

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة (مرتين في اليوم على األقل) وتوفير
المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت.
عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد.
تعقيم غرف االستحمام والتبديل والخزائن ودورات المياه بانتظام.
غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.
يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق
التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن (.)٪70
زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية ،الستيعاب االستخدام
المتزايد.

الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.
إحضار األدوات الشخصية (المناشف وجلسات اليوغا والفرشات األرضية وأحزمة األوزان
وسجادة الصالة  ...الخ) وعدم السماح بالمشاركة في األدوات.
ً
يوميا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة ,ويفضل استخدام السيارة
تطهير باصات النقل
الخاصة.

تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان.
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مقر المنش أة الري اضي ة

عودة النش اط الري اض ي
األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا
المستجد (كوفيد –  )19أو المتعافين منه ولمن هم دون الـ  12عاما بصحبة شخص
متطعم أو متعافي ,ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة على ذلك أو من خالل تطبيق
مجتمع واعي "  " BeAwareأو غيره من التطبيقات المعتمدة.
يسمح بحضور الجماهير بنسبة  %50من الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية
المغلقة.
يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة ,مع وضع
منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات.
فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة.
الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل
في المنشأة.
عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ  COVID-19بالعمل داخل المنشأة.

الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن مترين.
وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.
إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ بمعلومات
اآلخرين في نفس المجموعة.
في حال قدوم الشخص قبل الموعد المحدد للتدريب يجب عليه االنتظار
خارج المنشأة أو في سيارته الخاصة.
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مقر المنش أة الري اضي ة

عودة النش اط الري اض ي
األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

إزالة أي معدات مخزنة أو إضافية من أرضية التدريب.

عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب.
غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار.
يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها ,وفي حال وجوب تأجير المعدات
يتم تعقيمها قبل وبعد استخدام كل شخص.

تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.
الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين أجهزة المشي وأجهزة اللياقة والدراجات
الهوائية عالية الجهد.
وضع خطة للخروج والطوارئ في حالة احتمال وجود مصابين أو ظهور أعراض على
أحد المرتادين بفيروس كورونا (كوفيد )19-في المنشأة.

يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني.
منع التزاحم في منطقة حوض السباحة وتقليل الطاقة االستيعابية للمسبح الى
 4متر مربع لكل شخص.
تطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حصة
تدريبية.

منع المصافحة والعناق.
التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين.
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عودة النش اط الري اض ي

األندية الصحية
واللي اق ة البدني ة
الع امة والخ اصة

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

ارش ادات ع ام ة:

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام
بالحجز االحتفاظ بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

السماح باستقبال الزبائن بدون موعد مع تشجيع الحجز
المسبق خصوصا للحصص التدريبية.
ترك فترة بين الصفوف التدريبية ( 10دقائق على األقل)
للسماح لموظفي المنشأة من تنظيفها وتطهيرها.
يسمح لبيع المنتجات مع االتزام باالرشادات واالشتراطات
الصحية الخاصة بوزارة الصحة لمحالت البيع بالتجزئة التجارية.
يلتزم المدربين بلبس األقنعة والقفازات ويمكن خفضها أو
خلعها أثناء التدريبات الشديدة ،وتغييرهم بعد كل حصة
تدريبية.
يلتزم الجميع بلبس األقنعة ويستثنى وقت ممارسة التدريب
الشديد من ذلك.
احضار المتدربين ألغراضهم الخاصة.
االتزام بتعقيم اماكن االستحمام والتبديل بصورة دورية
مجدولة (مرتين في اليوم على األقل).
يمكن للمنشأة توفير المناشف في حال التعقيم والتغليف
ً
فرديا او غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن  80درجة مئوية.
تقليل األعداد المسموح بها على ان ال يتجاوز عدد الحضور
عدد األجهزة الموجودة في الصالة.
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عودة النش اط الري اض ي

األندية الصحية
واللي اق ة البدني ة
الع امة والخ اصة

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

المدرب الشخص ي:
تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل بدء
الحصة التدريبية.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

على المدرب والمتدربين غسل وتطهير أيديهم بالماء
والصابون واستخدام الكحول المعقمة (ال تقل نسبتها
عن  )%70قبل وبعد التدريب بشكل مباشر.
يجب على المدربين الخاصين تقليل احتكاكهم بالرياضيين،
ويمنع إجراء التعديالت الضبطية باليد ،ويتم تشجيع
اإلشارات اللفظية لضمان أداء الحركات الرياضية الصحيحة.

ال صفوف والح ص ص التدريبي ة الجم اعي ة:
 4متر مربع (مترين xمترين) لكل شخص في الحصص التدريبية.
يجب تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل بدء
الحصة التدريبية.
إزالة جلسات التدريب األرضية وفرشات اليوغا من الصفوف
التدريبية.
استخدام الملصقات األرضية للحفاظ على مسافة ال تقل عن
مترين في جميع االتجاهات بين المتدربين.
صفوف تدريب الدراجات :ترك مسافة آمنة ال تقل عن مترين
بين كل دراجة وأخرى ،وينصح بتقليل الطاقة االستيعابية
لكل حصة تدريبية.
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عودة النش اط الري اض ي

األلع اب الري اضية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

الفروسي ة
تعقيم وتنظيف اللجام والسرج قبل وبعد التدريب.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.
الحفاظ على مسافة التباعد.

ري اض ة السي ارات والدراج ات الن اري ة
تعقيم وتنظيف السيارة او الدراجة النارية او سيارة
الكارتنج قبل وبعد االستخدام.
ال يسمح بوجود شخص آخر غير المتسابق في
السيارة او على الدراجة النارية.
يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.
الحفاظ على مسافة التباعد.

فنون القت ال
يسمح بمزاولتها فردي (دون نزال مع العب آخر)
وذلك لصعوبة تطبيق التباعد بين الالعبين
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عودة النش اط الري اض ي

األلع اب الري اضية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

كرة القدم
 22العب كحد اقصى

األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.
يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
المخصصين لذلك.

كرة السل ة
 10العبين كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم
ً
وفقا لذلك.
تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.
يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
المخصصين لذلك.
كرة اليد
 14العب كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم
ً
وفقا لذلك.
تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.
يجب ان يتم تجميع الكرات
بواسطة الموظفين المخصصين
لذلك.
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عودة النش اط الري اض ي

األلع اب الري اضية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

كرة الط ائرة
 12العب كحد أقصى مع مدربين ويتم توزيعهم
ً
وفقا لذلك.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى
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تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية
ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.
يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
المخصصين لذلك.
السب اح ة
أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
للتباعد االجتماعي.
يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى شخص واحد
في كل حارة.
يجب على السباحين إحضار معداتهم الخاصة.
االلتزام بقرار وزارة الصحة بشأن االشتراطات
الصحية في المنشات التي تحتوي على برك
وحمامات سباحة الحتواء ومنع انتشار فيروس
كورونا المستجد COVID-19

عودة النش اط الري اض ي

األلع اب الري اضية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

الجولف
يسمح بعدد  3العبين وقت االنطالق فقط وتكون
أوقات االنطالق كل  10دقائق.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

10
V3

#حماية_والتزام

منع تشغيل قاطرات الحقائب وعلى الالعبين وضع
حقائبهم الخاصة على عربات الجولف.
إذا كانت حقيبة الالعب في مخزن النادي ،فسيجمعها
له موظفو المكان نيابة عنه
إزالة العالمات األرضية أو األعالم أو عالمة المخبأ
تكون فقط من خالل الموظفين المعنيين.
يجب على الالعبين توفير كرات الجولف الخاصة بهم.

الدراج ات الهوائي ة والجر ي
مارس الرياضة بشكل فردي وفي أوقات مختلفة
خالل اليوم.
يسمح بالتدريب الجماعي في المساحات
الخارجية بحد اقصى  5أعضاء لكل
مجموعة ولكن ال يتم تشجيعه.

عودة النش اط الري اض ي

األلع اب الري اضية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

الكريكيت
يسمح بالتدريب الجماعي على أال يزيد عدد
المشاركين في الحصة التدريبية عن  8أشخاص.
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى
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يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 8
العبين لكل شبكة.
يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم.

الري اض ات البحري ة
العب واحد لكل قارب شراعي.
تعقيم وتنظيف المعدات قبل وبعد االستخدام.
يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.

الحفاظ على مسافة التباعد.

عودة النش اط الري اض ي

األلع اب الري اضية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

الرجب ي
األنشط ة المشمول ة
✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)
ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين

يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى  23مشارك
في الحصة التدريبية بما في ذلك المدربين
يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة.

البولينغ
تعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد التدريب.
يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم
مشاركتها مع اي شخص.
الحفاظ على مسافة التباعد.

البلي اردو والسنوكر
المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

تقليص عدد الالعبين الى  2فقط.
تطهير اليدين عند لمس الكرة.
الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي.
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عودة النش اط الري اض ي

األلع اب الري اضية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

كرة المضرب:
يجب تنظيف المعدات بانتظام ،بما في ذلك المضارب
واألقماع المستهدفة والكرات وأدوات رمي الكرة والطاوالت
والزجاج المحيط وما إلى ذلك.

األنشط ة المشمول ة

تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية ويفضل استخدام
كرات مختلفة لكل مجموعة.
أثناء التدريب :يجب أن يكون لالعبين أدوات خاصة بهم لتجنب
المشاركة مع الالعبين اآلخرين.

✓ جميع المالعب والصاالت
✓ التدريبات في المالعب
والمساحات الخارجية
✓ المسابح الرسمية والمعتمدة
✓ األندية الصحية واللياقة البدنية
✓ األكاديميات الرياضية
ومدارس التدريب
✓ تأجير المالعب الرياضية
✓ غرف البخار والسونا والجاكوزي
✓ السبا (التدليك والمساج)

التن س األرض ي
 4العبين كحد أقصى مع مدرب

ترك المس اف ة الك اف ي ة
ال تقل عن مترين

تن س الط اول ة
العبين كحد أقصى مع مدرب

المدة الزمني ة
 90دقيقة بحد اقصى

الريش ة الط ائ رة
 4العبين كحد أقصى مع مدرب

يفضل استخدام آلة أو جهاز رمي الكرة إلعطاء الدروس مع
تجنب لمس الكرة.

تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام.

االسكوا ش
العبين كحد أقصى مع مدرب
تطهير الجدران واالدوات باستمرار
زيادة تهوية غرفة اللعب
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األك اديمي ات الري اضي ة
ومدار س التدريب

عودة النش اط الري اض ي
األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

يسمح لغير المطعمين استخدام المالعب الخارجية ولمن هم دون الـ  12عاما بصحبة
شخص متطعم أو متعافي,
إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ
بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة.
يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم مشاركتها مع اي شخص.
يمنع توفير وتوزيع المالبس واألحذية الخاصة بالتدريب.
يمكن بيع المنتجات واالتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة
لمحالت البيع بالتجزئة التجارية.

ترك فترات بين الصفوف التدريبية للسماح لموظفي المنشأة من تنظيف وتطهير
األدوات المستخدمة.
يجب على المدربين تقليل احتكاكهم بالرياضيين ،ويمنع إجراء التعديالت الضبطية
باليد ،ويتم تشجيع اإلشارات اللفظية لضمان أداء التقنيات الرياضية الصحيحة.
يسمح بإقامة التدريبات في المساحات الخارجية والمفتوحة مع ضرورة االلتزام
بمسافة التباعد وتطهير وتنظيف األدوات والمعدات المستخدمة في التدريبات قبل
وبعد الحصة التدريبية.
االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا
بناء على طبيعة نشاطها.
الدليل اإلرشادي ً
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ت أجير المالعب الري اضي ة

عودة النش اط الري اض ي
األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

يسمح بتأجير المالعب الداخلية أو الخارجية عن طريق الحجوزات المسبقة فقط.
إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ بمعلومات
اآلخرين في نفس المجموعة.
تطهير الكرات واألدوات بعد كل حجز ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة.
ترك فترة بين الحجوزات ( 10دقائق على األقل) للسماح لموظفي المنشأة من
تنظيفها وتطهيرها.
عدم تأجير المالبس واألحذية وفي حال وجوب تأجيرها فيتم تعقيمها قبل وبعد
استخدام كل شخص.
يمكن بيع المنتجات وااللتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة
لمحالت البيع بالتجزئة التجارية.
ناء
االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي ب ً
على طبيعة نشاطها.
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عودة النش اط الري اض ي

التعليم ات الصح ية

األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

استخدام مقياس الحرارة للتحقق من درجة حرارة الموظفين والرياضيين
والزوار قبل أي استخدام للمرافق.

يجب على أي زائر أو موظف بدرجة حرارة  37.5درجة مئوية أو أعلى المغادرة
ً
فورا بـ . 444
واالتصال
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ قبل
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
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التواصل والتوع ي ة

عودة النش اط الري اض ي
األندية الصحية واألك اديمي ات الري اضية والمالعب ال خ ارجية

نشر الملصق ات التوعوي ة ف ي المنش أة وعل ى الب اص ات بعدة لغ ات عل ى ا ن
تشمل م ا يل ي:
ﻃﺮق اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺮض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.

اﺗﺒﺎع آداب اﻟﻌﻄﺎس واﻟﺴﻌﺎل (اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وكيفية اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ،
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻨﻲ اﻟﺬراع)
ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻋﺮاض اﻟﻤﺮض وﺿﺮورة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻳﺪي وﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ واﻷﻧﻒ واﻟﻔﻢ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ارش ادات تحقي ق التب ا عد
وضع ملصق ات التب اعد عل ى االرضي ات وتوضيح مك ان الوقوف ف ي االم اكن
الت الي ة:
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻔﺤﺺ.

ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ دورات اﻟﻤﻴﺎه.
ﻗﺎﻋات التدريب ﺣﺼﺺ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ.
ﻋﻨﺪ دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء  -اﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ.
اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ.
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ارش ادات التب اعد داخل المنش أ ة
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺪ.
اﺗﺒﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺼﻼة.
الحفاظ على مسافة اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اثناء اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء.

مت ابع ة تنفيذ االجراءات الوق ائ ي ة
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺸﺮف ليكون نقطة التواصل مع وزارة شؤون الشباب والرياضة.
مهمة المشرف التأكد ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺨﺎص بالدليل االرشادي وﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات.
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋند ﻧﻘﺎط اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺟﻬﺎز ﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة.
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عودة النش اط الري اض ي
األندي ة الصحي ة واألك اديمي ات الري اضي ة والمالعب الخ ارجي ة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺻﻒ
اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ واﺣﺪ
ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻳﻮﺻﻰ ﺑﻮﺿﻊ
ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن اﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﺼﺤﻴﺢ

ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮق ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻼم )ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻼت إن
أﻣﻜﻦ( أو اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل وأﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﻤﻼء

ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺎت ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ
ﻣﻨﺎوﺑﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
 37.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻞ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺴﻠﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﺴﻢ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺒﻴﻊ
"اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻘﻂ"
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮق ﻟﻠﻌﻤﻼء

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷرض أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر ذو اﺗﺠﺎه واﺣﺪ داﺧﻞ
اﻟﻤﺤﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدﺣﺎم أو ﻋﺒﻮر اﻟﻌﻤﻼء
ﻟﻠﻤﻤﺮات

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﺤﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻘﻤﺎت
اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج اﻟﻤﺤﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻞ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت ذات اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة،
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺣﻴﻦ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﺠﻨﺐ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻼت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق أو ﺳﻠﺔ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻴﻞ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت
ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻘﻔﺎزات
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻣﻴﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق )اﻟﻜﺎﺷﻴﺮ( وﺣﺎﻣﻠﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻼت ﺣﺼﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮق
داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ

ﺗﺨﺼﻴﺺ اول ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﺤﻮاﻣﻞ

ﻣﺨﻄﻂ اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﻤﺤﻼت اﻟﻬﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛﺖ واﻟﺒﻘﺎﻻت واﻟﺒﺮادات

ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺪﻓﻊ

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻴﻞ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻷرﺿﻲ

ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ
واﺣﺪ

floor
sticker
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ
واﺣﺪ

ﺻﻒ اﻻﻧﺘﻈﺎر
floor
sticker

ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ
واﺣﺪ

floor
sticker
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ
واﺣﺪ

اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻷرﺿﻲ

رﺟﺎء ﻗﻒ ﻫﻨﺎ
ً
Please stand here

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖ:
 .١ﻳﺠﺐ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻟﻴﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺻﻒ اﻻﻧﺘﻈﺎر
. 2ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻠﺼﻖ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ) (vinylذو ﺟﻮدةٍ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
 . 3ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻴﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ
)ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﺪاﺋﺮة  30ﺳﻢ(

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳــــــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴــــــــــﺔ ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﻴﺮوس ﻛـــــــﻮروﻧﺎ )(COVID-19
ﺗﻠﺘﺰم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أوﻻ :اﻟﺴـــﻤﺎح ﺑﻔﺘـــﺢ ﻏـــﺮف ﺗﺒﺪﻳـــﻞ اﻟﻤﻼﺑـــﺲ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﺗﻌﻘﻴـــﻢ اﻟﻐـــﺮف ﺑﺼﻮرة ﻣﺴـــﺘﻤﺮة و
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام
 -2ﺗﻨﻈﻴـــﻢ اﻻﻧﺘﻈـــﺎر ﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘـــﺔ ﻏـــﺮف اﻟﺘﺒﺪﻳـــﻞ ﺑﺤﺴـــﺐ
اﻟﻤﺴـــﺎﺣﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻀﻤـــﻦ اﻟﺘﺒﺎﻋـــﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ(

أ -اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻐﺮف ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ

 -3ﻟﺼـــﻖ اﻹرﺷـــﺎدات اﻟﺨﺎﺻـــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋـــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺿﻴﺎت
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
 -4ﺗﺨﺼﻴـــﺺ ﻣـــﻜﺎن ﺧـــﺎص ﻟﻠﻤﻼﺑـــﺲ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
1 2 3

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳــــــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴــــــــــﺔ ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﻴﺮوس ﻛـــــــﻮروﻧﺎ )(COVID-19

ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻢ اﻟﻜﺤﻮﻟﻲ.

ب -اﺷﺘﺮاﻃﺎت
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻏﺮف
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻠﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎم

ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻪ او
ﻋﺪم اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺮة اﺧﺮى ﻟﻤﺪة
 48ﺳﺎﻋﺔ.

ج -اﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﻤﻼﺑﺲ
1 2 3

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳــــــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴــــــــــﺔ ﻻﺣﺘﻮاء وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﻴﺮوس ﻛـــــــﻮروﻧﺎ )(COVID-19

اﻟﺴـــﻤﺎح ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ واﺳﺘﺮﺟﺎع وﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻊ
ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻜﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻢ
ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى ﺑﺸﺮط ﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻗﺒﻞ ارﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮف.
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ:
اﻟﻜﻲ
ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر

ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن

اﻟﻐﺴﻴﻞ
اﻟﺠﺎف

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪي اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺘﻢ ﻋﺰﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺪة  48ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎرات واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﻼﻣﺴﺔ أي ﻣﻦ رواد اﻟﻤﺤﻞ أو
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻬﺎ.
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