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آﻟﻴﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﺷﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻵﻟﻴــﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﻌــﺪد اﻟﺤــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

اﻷﺧﻀﺮ
اﻷﺻﻔﺮ
اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
اﻷﺣﻤﺮ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة

ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺤــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﻛــﺰة
ﻳﻮﻣﺎ.
 50ﺣﺎﻟﺔ أو أﻗﻞ ﻟﻤﺪة ً 14
ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺤــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﻛــﺰة
 100 - 51ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺪة  7أﻳﺎم.
ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺤــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﻛــﺰة
 200 - 101ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺪة  4أﻳﺎم.
ﺣﻴــﻦ ﻳﺒﻠــﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺤــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻤﺮﻛــﺰة
 201ﺣﺎﻟﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻤﺪة  3أﻳﺎم.

ً
ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع.
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻵﺧﺮ
ً
ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﻟﻰ آﺧﺮ
اﻻﻧﺘﻘـــﺎل ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎﺷـــﺮةً ﻣﻦ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻷﺧﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻷﺣﻤـــﺮ دون اﻟﻤﺮور
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻷﺻﻔﺮ واﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ.
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴـــﺘﺠﺪات ﻃﺎرﺋﺔ،
ﻳﻤﻜـــﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳـــﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘـــﺎل إﻟﻰ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ً
ﻣﺸـــﻴﺮا ﺑﺄن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻮﻳﺎت وﻓﻖ آﻟﻴﺔ اﻹﺷـــﺎرة اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس
ً
ﻛﻮروﻧﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات.

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﺧﻀﺮ

ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
ﻳﻮﻣﺎ.
 50ﺣﺎﻟﺔ أو أﻗﻞ ﻟﻤﺪة ً 14

ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ:
إﺗﺎﺣﺔ ﺧﻴﺎر اﻟﺤﻀﻮر
ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ

ﻣﺤﻼت اﻟﺤﻼﻗﺔ
واﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت وﻣﺤﻼت
اﻟﺴﺒﺎ

اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت

اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت

اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

دﺧﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وﻗﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

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

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﺻﻔﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
 100 - 51ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺪة  7أﻳﺎم.

ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨـــﺰل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ  30%ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ:
إﺗﺎﺣـــﺔ ﺧﻴـــﺎر اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻤﺆﺳﺴـــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت

إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ
ﺷﺨﺼﺎ
اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 30
ً

اﻗﺘﺼﺎر ﻓﺘﺢ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

دﺧﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ
ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻌﺎر اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻔﻴﺮوس

اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ

اﻟﺴﻤﺎح ﺑـ  %50ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت وﻣﺤﻼت
اﻟﺴﺒﺎ وﻣﺤﻼت اﻟﺤﻼﻗﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وﻗﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
) 50%ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(

ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﻤﻦ ﻫﻢ دون ً 12
ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﻄﻌﻢ أو ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ

ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
) 50%ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(

اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
) 50%ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(

ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﻬﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،واﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،واﻟﺒﺮادات واﻟﺒﻘﺎﻻت ،وﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻀﺮوات واﻷﺳﻤﺎك واﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ ،اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻴﺪوﻳﺔ
واﻵﻟﻴﺔ ،ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد وﻣﺤﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻬﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ( ،اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺼﺎرف وﻣﺤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ ،اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ورش وﻛﺮاﺟﺎت ﺗﺼﻠﻴﺢ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻣﺤﺎل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ،ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،ﻣﺤﺎل
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.
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ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
 200 - 101ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺪة  4أﻳﺎم.

ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨـــﺰل ﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50%ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻴﺔ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ:
إﺗﺎﺣـــﺔ ﺧﻴـــﺎر اﻟﺤﻀـــﻮر ﺑﻤﺆﺳﺴـــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻗﺘﺼﺎر ﻓﺘﺢ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  6أﺷﺨﺎص

ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ
ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻌﺎر اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻔﻴﺮوس

اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋـــﻢ
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻟﻠﺤﺠﺰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 30
ً
ﺷـــﺨﺼﺎ واﻟﺤﺠﺰ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺷﺨﺼﺎ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 50
ً
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت

اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻘﻂ
ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ

دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ

ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﻤﻦ ﻫﻢ دون ً 12
ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷﺨﺺ
ﻣﺘﻄﻌﻢ أو ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ

إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـــﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤـــﺮات وﻗﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻻ ﻳﺘﻌـــﺪى 30
ﺷـــﺨﺼﺎ
ﺷـــﺨﺼﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و50
ً
ً
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت وﻣﺤﻼت
اﻟﺴﺒﺎ وﻣﺤﻼت اﻟﺤﻼﻗﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﺰع اﻟﻜﻤﺎم
دﺧﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻬﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،واﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،واﻟﺒﺮادات واﻟﺒﻘﺎﻻت ،وﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻀﺮوات واﻷﺳﻤﺎك واﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ ،اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻴﺪوﻳﺔ
واﻵﻟﻴﺔ ،ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد وﻣﺤﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻬﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ( ،اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺼﺎرف وﻣﺤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ ،اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ورش وﻛﺮاﺟﺎت ﺗﺼﻠﻴﺢ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻣﺤﺎل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ،ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،ﻣﺤﺎل
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.
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ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﺣﻤﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
 201ﺣﺎﻟﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻤﺪة  3أﻳﺎم.

ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨـــﺰل ﻋﻠـــﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  70%ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻴﺔ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ

إﻏﻼق اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻨﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺤﻀـــﻮر ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﻛﺘﻔـــﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )وﻳﺴـــﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ(
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎرج
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﺻﺎﻻت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل
وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـــﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤـــﺮات
اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت وﻣﺤﻼت
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻟﺴﺒﺎ وﻣﺤﻼت اﻟﺤﻼﻗﺔ
ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺎر اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻼم
اﻗﺘﺼﺎر ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

دﺧﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻌﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ دون ً 12
ﻣﻦ
ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷﺨﺺ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻌﺎر اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻔﻴﺮوس ﻣﺘﻄﻌﻢ أو ﻣﺘﻌﺎﻓﻲ

ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻬﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،واﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،واﻟﺒﺮادات واﻟﺒﻘﺎﻻت ،وﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻀﺮوات واﻷﺳﻤﺎك واﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ ،اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻴﺪوﻳﺔ
واﻵﻟﻴﺔ ،ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد وﻣﺤﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻬﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ( ،اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺼﺎرف وﻣﺤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ ،اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ورش وﻛﺮاﺟﺎت ﺗﺼﻠﻴﺢ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻣﺤﺎل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ،ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،ﻣﺤﺎل
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.
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ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

االشتراطات الصحية إلحتواء ومنع انتشار
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1

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي

إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

إذا ظهرت على أحد العاملين أو العمالء عند وصولهم إلى المطعم أو المقهى أي
أعـراض مرتبطـة بفيـروس كورونـا (ُ ،)COVID-19يمنع من دخـول المطعم أو المقهى
ً
فورا و االتصال على الرقم .444
ويطلب منه المغادرة
ُ

يجب على المطاعم والمقاهي تشجيع الحجوزات المسبقة ،مع السماح بالدخول لمن
يأتي دون حجز في حال توفر المكان لذلك.
يجب توفير المطهرات التي تحتوي على ما ال يقل عن ( )%70من الكحول في مناطق
مختلفة من المطعم أو المقهى ،بما في ذلك المدخل وعند دورات المياه.
يجب توفير المناديل الورقية.
يجب غسل أغطية الطاوالت القابلة إلعادة االستخدام ،والحصائر والمناديل بعد كل
استخدام ،على أن يتم غسل المناشف بالماء الدافئ بدرجة حرارة ( )80درجة مئوية أو
ً
دفئا ،كما ويفضل استخدام تلك األغطية ذات االستخدام الواحد فقط.
أكثر
يجب على جميع العمالء ارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج من وإلى المطعم أو
المقهى في المستويين األصفر والبرتقالي ،وال يسمح بدخول من ال يلتزمون بهذا
الشرط.
زيادة عدد أوعية القمامة وزيادة عدد مرات التخلص من القمامة الستيعاب الزيادة في
االستخدام.

اشتراطات خاصة بالعاملين
يجب على العامليـــن غســل أيديهم بانتظــام،
بالماء والصابون لمـدة  20ثانيــة على األقل
وعلى الفـور إذا أصبحـت أيديهـم متسخــة.
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يجب على العامليــن ارتـداء الكمامات في
جميع األوقات.

1

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي

إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

اشتراطات خاصة
بالجلوس في المطعم أو المقهى
يجب أن تكون هناك مسافة متر بين حافة
كـل طاولـة واألخـرى في جميـع االتجاهـات
األربعة.

يجب أن يحرص مقدمي األطعمة على ترك
مسافــة متــر واحـد بينهم وبيـن العمـالء في
جميع األوقات.

يج ــب أن تك ــون المس ــافة مت ــر عل ــى األق ــل
بيــــن حافــــة طــــاوالت الجــــلوس والممــرات
العامـــة فــي المجمعـــات التجاريـــة.

يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام
لمدة  20ثانية على األقل ،وخاصة قبل
البدء في تحضيــر الطعــام وأثنــاء التحضيــر
وبعــد االنتهاء.

يجب على العاملين تقليل االتصال المباشر
مع العميل قدر اإلمكان.
السماح بتنقل العمالء وتلقي الخدمة في
جميع ارجاء المطعم في المستوى األخضر.

10

اشتراطات خاصة
بتداول وتحضير األطعمة والمشروبات

1

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المطاعم والمقاهي

إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

اشتراطات خاصة بالتعقيم
يجب استخدام المواد الكيميائية المناسبة فقط
والموصى بها لتنظيف مناطق إعداد الطعام.
تنظيف وتعقيــم الطــاوالت والمقــاعد بعـد كل
استخدام.
تش ــجيع القوائ ــم االلكتروني ــة أو تعقي ــم قوائ ــم
الطع ــام بع ــد كل اس ــتخدام.
يجب تنظيف دورات المياه بشكل جيد مرتين على
ً
يوميا وضمان االمدادات الصحية الكافية
األقل
(مثل الصابون والمناديل الصحيـة والمطهرات
التي تحتوي على ما ال يقل عن  %70من الكحول
على مدار اليوم).

ً
وفقا
تخضع المطاعم والمقاهي
ألحكام هذا القرار للتفتيش من
قبل الجهات الحكومية المختصة
للتأكد من االلتزام باالشتراطات
الصحية.

11

تعقيم المناطق عالية التالمس في المطعم أو
المقهى مرتين في اليوم على األقل ،أو بعد كل
استخدام.
تنظيف وتطهيــر األسطـح التي تالمس األغذيــة
بعد كل استخدام.
يجب عدم استخدام مناديل مطهرة لمسح أكثر
من سطح واحد ،والحرص على استخدام منديل
واحـد لكـل أداة ومنطقــة والتخلص منـه بعد كـل
استخدام أو عند االتساخ الواضح.
يجب أن تستخدم المطاعم والمقاهي غساالت
األطبــاق على أعلى درجــة حرارة متاحــة .وإذا لم
تتوفر غسالة األطباق ،فيجب استخدام األطباق
والكؤوس التي يمكن التخلص منها فقط.

يجـــــب تشجيـــع العمـــــالء علـــــى
دفع الفواتير بطريقة إلكترونية.

سيتم إغالق أي مطعم أو مقهى
ال يلتـــزم بتطبيـــق االشتراطـــات
وااللتزامـــات المنصـــوص عليهـــا
في هذا القرار.

2

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

إقامة الفعاليات والمناسبات والمؤتمرات
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

يتعين االلتزام باالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في
المطاعم والمقاهي ،باإلضافة إلى االشتراطات التالية:
ُيسمح بالعروض الحية والبوفيهات في المستوى األخضر.
يجب على جميع الحضور ارتداء الكمامات أثناء الدخول وأثناء الخروج من وإلى المنشأة
في المستويين األصفر والبرتقالي وال ُيسمح بدخول َمن ال يلتزمون بهذا الشرط.
يجب على جميع العاملين لبس الكمامات في جميع األوقات.
يجب توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة.
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
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3

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في
المنازل واألماكن الخاصة

إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

يجب أال يزيد عدد المدعوين على العدد المحدد في كل مستوى
من مستويات آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس
في حال إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في المنازل
واألماكن الخاصة ،سواء المفتوحة أو المغلقة ،بخالف أفراد،
األسرة والمقيمين معهم من العمالة المنزلية ومن في حكمهم
والمدعوين الحاصلين على التطعيم أو المتعافين.

تشجيع كبار السن وذوي األمراض المزمنة على تجنب الحضور لالحتفاالت والتجمعات
العائلية.
إرتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت الجلوس على طاولة الطعام في
المستويين األصفر والبرتقالي.
االلتزام بتطهير األسطح بصورة دورية مع التركيز على األماكن التي يكثر فيها احتمالية
التالمس مثل مقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد.
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3

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية في
المنازل واألماكن الخاصة

إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

الحرص على تطهير دورات المياه
بصورة دورية.

أن يتــم توزيــــع مطهــــرات اليديــــن
ووضعها في أماكن بارزة.

تنبيــه أفـراد العائلـة بعـدم الحضـور
في حـال ظهـور أعراض إلى أن يتم
رصد الحاالت.

في حال ظهور أي حالة إصابة في
االحتفال أو التجمع يجب التواصل
مــع إدارة الصحــة العامــة للقيــــام
بعملية تتبع المخالطين وفحصهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة
المقررة في المادة ( )121من قانون الصحة العامة
الصادر بالقانون رقم ( )34لسنة .2018
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4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

اشتراطات عامة:
تشجيع حجز المواعيد ،مع السمــاح بالدخول لمن يأتي دون حجز في حال توفر المكان
لذلك.
يجب تنظيف وتطهير كراسي الخدمة قبل وبعد كل زبون باستخدام المطهرات الكحولية
الخاصة باألسطح بتركيز ال يقل عن  %70من المادة الكحولية المطهرة.
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
يجب أال تقل المسافة بين كراسي الخدمة عن متر.
يجب على العاملين لبس الكمامات طوال الوقت ،ولبس القفازات عند أداء الخدمات
المتطلبة للبس القفازات.
يجب على الزبائن ارتداء الكمامات وإمكانية إزالتها في حال تقديم خدمات تستلزم
ذلك.
يتوجب على العاملين غسل األيدي باستخدام الماء الدافي والصابون لمدة  20ثانية
على األقل قبل وبعد كل زبون أو عند مالمسة الوجه.
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4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19
مراعاة توفر التهوية الجيدة للصالون وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ
أو األبواب وأستخدام المراوح الشافطة.
التشجيع على دفع الفواتير بطريقة إلكترونية.
أي صالون ال يمكنه توفير أي من االشتراطات الصحية المطلوبة يتوجب عليه الغلق
وعدم إعادة الفتح.
ال يسمح للصالونات تقديم الخدمات في المنازل.

16

4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

االشتراطـات الخاصـة بكـل خدمـة

قص الشعر
استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد أو التأكد
من غسل الفوط العادية بعد كل زبون.

الحالقة
االقتصار على استخدام الشفرات ذات االستخدام
الواحد والتخلص منه بعد كل زبون.
تطهير مكائن الحالقة باستخدام معقم كحولي ال
يقل عن تركيزه عن  %70من المادة الكحولية قبل
وبعد كل استخدام.

صبغ الشعر
استخدام صبغ الشعر بكمية زبون واحد فقط.
استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد أو التأكد
من غسل الفوط العادية بعد كل زبون.

الشمع أو الحالوة
لمنع حدوث التلوث يجب تجهيز كمية الشمع أو
الحالوة الستحدم واحد في كل مرة وعدم تجهيز
كمية كبيرة.
استخـــدام األدوات ذات االستخــــدام الواحــــــــد
(القماش ،األعواد الخشبية) وغيرها.
يجــب أن تمأل حاويــة الشمــع أو الحـــالوة بكميـــة
تكفي الستخدام زبون واحد.
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4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

يجب على الزبائن غسل أيديهم بالماء الدافي والصابون لمدة  20ثانية على
األقل أو استخدام معقم كحولي ال تقل نسبة تركيزه عن  %70من المادة
الكحولية قبل وبعد خدمة المنيكير.
يتوجب على الزبائن ارتداء الكمامات اثناء عمل البديكير والمنيكير.

المنيكير و البديكير

يتوجب غسل أقدام الزبائن قبل عمل البديكير باستخدام معقم ال تقل نسبة
تركيزه عن  %70من المادة الكحولية.
يتوجب تطهير وتعقيم جميع األدوات المستخدمة (مقصات االظافر ،االوعية،
المقصات  ...الخ) بعد كل استخدام باستخدام أجهزة التعقيم الحراري.

يجب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق
فتح النوافذ واألبواب واستخدام المراوح الشافطة.

التهوية
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19
يجب رش بكرة الخيوط بمعقم كحولي سائل ال يقل تركيز الكحول فيه عن
 %70قبل البدء بعمل الخدمة للزبون .

الحفاف باستخدام
الخيط

يجب عدم استخدام خيط الحفاف عن طريق الفم واالستعاضة عنه بطرق
اخرى مناسبة تمنع انتقال العدوى على سبيــل المثـال ال الحصر استخدامـه
باليد أو بوضعه على الرقبة.
التخلص مـن الخيــوط المستخدمــة فــور االنتهــاء منها بطريقــة آمنــة وذلك
بوضعها في حاويات أو أكياس القمامة.

يجب غسل وتعقيم اليدين أو الرجلين قبل الخدمة.

نقش الحناء والتخضيب

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

19

المكياج

استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل (اللوح «الباليت» ،مالعق
الغرف لمستحضرات التجميل ،الفرش ،واالسفنجات) أو تعقيم األدوات بعد
كل استخدام بمطهر كحولي ال يقل عن  %70من المادة الكحولية .والتخلص
من المستحضرات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام.
ُيسمح بتركيب الرموش مع ضرورة تعقيم المعاد استخدامها من قبل تركيبها.

4

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

الصالونات ومحالت الحالقة والتجميل
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19
استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد أو التأكد من غسل الفوط العادية
بعد كل زبون.

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

تنظيف الوجه

يجب تنظيف وتطهير األدوات ذات االستخدام المتكرر مثل المالقط ،إبر
الرؤوس السوداء وغيرها باستخدام المطهرات الكحولية التي ال يقل تركيزها
عن  %70من المادة الكحولية المطهرة ثم تعقيمها باستخدام جهاز التعقيم
وفق إرشادات وزارة الصحة قبل وبعد كل استخدام.
استخدام األدوات ذات االستعمال الواحد مثل (اللوح “الباليت” ،مالعق غرف
المستحضرات والكريمات ،الفرش ،واالسفنجات) أو تعقيم األدوات بعد كل
استخـدام بمطهـر كحولي ال يقل عن  %70من المادة الكحوليـة ،والتخلـص
من المستحضرات والكريمات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام.

تعقيم األجهزة بعد كل استخدام.

التسمير

تركيب وصالت الشعر
القابلة لإلرجاع

20

في حالة اإلرجاع يجب تعقيم الوصالت أو عزلها لمدة  48ساعة.

5

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

محال التدليك (المساج) والسبا
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

اشتراطات عامة:
تشجيع حجز المواعيد ،مع السمــاح بالدخول لمن يأتي دون حجز في حال توفر المكان
لذلك.
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
يجب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ
واألبواب واستخدام المراوح الشافطة.
يجب استخدام المعقم للزبائن ال يقل تركيزه عن  %70من المادة الكحولية وتوفيره
عند المداخل والمخارج في كل غرفة.
يجب تعقيم دورات المياه بصورة دورية مجدولة (مرتين في اليوم على االقل) مع
توفير المعقمات.
يجب على العاملين بالمحل التقيد بارتداء الكمامات في جميع األوقات.
اس ــتخدام الف ــوط ذات االس ــتخدام الواح ــد أو التأك ــد م ــن غس ــل الف ــوط العادي ــة بع ــد
كل زبون.
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5

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

محال التدليك (المساج) والسبا
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19
يجب على مؤدي الخدمة التقيد بغسل اليدين بالماء الدافىء والصابون أو التعقيم
بمعقـم معتمــد ال يقل عن  %70من المادة الكحوليــة لمدة  20ثانية قبــل وبعــد أداء
الخدمة لمتلقي الخدمة أو عند مالمسة الوجه.
يجب على مؤدي الخدمة ارتداء الكمام أثناء أداء الخدمة.

اشتراطات خاصة
بخدمة التدليك
)المساج(

األسرة والكراسي وأدوات
يجب تنظيف وتعقيم جميع مستلزمات الخدمة ،بما يشمل
ّ
التدليك (المساج) وعبوات المستحضرات بعد كل استخدام بالمطهرات المعتمدة.
أسرة التدليك (المساج) مثل الوسائد والشراشف ذات استخدام
يجب أن تكون ملحقات ّ
واحد أو يتم تعقيمها بعد كل استخدام.

اشتراطات خاصة
بخدمة الحمامات الصحية
يجب على مؤدي الخدمة التقيد بغسل اليدين بالماء
الدافىء والصابون أو التعقيم بمعقم معتمد ال يقل
عن  %70من المادة الكحولية لمدة  20ثانية قبل
وبعد أداء الخدمــة لمتلقي الخدمــة أو عند مالمسة
الوجه.
يمكن لمتلقي ومؤدي الخدمة إزالة الكمام أثناء الخدمة.
فتح أبواب الحمام الصحي وغرف البخار والساونا في
فترة التعقيم لضمان تجديد الهواء.

22

أحكام
ختاميـــــة
ً
وفقا ألحكام هذا
تخضع كافة محال التدليك (المساج)
القرار للتفتيش من قبل الجهات الحكومية المختصة
للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.
يجب تشجيع متلقي الخدمة على دفع الفواتير بطريقة
الكترونية وغير تالمسية.
يمكــن تشجيــع مـؤدي الخدمـــة على الحصــول علـــى
التطعيم ضد فيروس كورونا ).(COVID-19
سيتم إغالق أي محل ال يتلزم بتطبيق االشتراطات
وااللتزامات المنصوص عليها في هذا القرار ،وغيرها
من القرارات ذات الصلة.

6

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على

صاالت العرض بدور السينما
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

ترك كرسي على األقل بين المجموعات.
ً
مسبقا متى امكن ذلك.
تشجيع حجز التذاكر
يتم وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة
ال تقل عن متر في مناطق االنتظار (المداخل ،أماكن بيع التذاكر ،ودورات المياه(.
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
يجب على مرتــادي دور السينمــا وجميــع العامليــن االلتــزام بلبس الكمـام في جميـع
األوقات وعدم خلعها إال في حالة األكل أو الشرب.
يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون ،معقمات
اليــد بنسبــة ال تقــل عــن  %70مــن المــادة الكحوليــة ،والمــناديــل الورقيــة وحاويــات
القمامة.
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تخضع كافة صاالت العرض بدور السينما
ً
وفقا ألحكام هذا القرار للتفتيش من قبل
الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام
باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة إلكترونية
وغير تالمسية.

يجب تشجيــــع العامليـــن فــي دور السينمـــا
على الحصـــول علـى التطعيـــم ضـــد فيـــروس
كورونـــا (.)COVID-19

سيتم غلق أي منشأة ال تلتزم بتطبيق
االشتراطات وااللتزامات المنصوص عليها في
هذا القرار ،وغيرها من القرارات ذات الصلة.

7

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

منشآت ومحال األلعاب الترفيهية
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19
تشجيع الحجز المسبق وذلك لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع وتسهيـل
تنظيم الزيارات.
يجب وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة
ال تقل عن متر في مناطق االنتظار (المداخل ،أماكن بيع التذاكر ،أماكن بيع المأكوالت
والمشروبات ،ودورات المياه).
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
يجب على العمالء ممن تفوق أعمارهم  6سنوات االلتزام بلبس الكمام في جميع
ً
ً
بدنيا).
جهدا
(األوقات عدا األنشطة التي تتطلب
يجب على جميع العاملين ارتداء الكمامات في جميع األوقات.
يجب إعادة ترتيب مقاعد الجلوس للحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي لمسافة ال
تقل عن متر.
يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون ،معقمات
اليد بنسبة ال تقل عن  %70من المادة الكحولية ،والمناديل الورقية وحاويات القمامة
التي تفتح دون لمس.
يجب تنظيف وتطهير األسطح المعرضة للمس بشكل متكرر بالمعقمات الكحولية
وتنظيف األدوات متعددة االستخدام كمجسمات التسلق واللعب ،والكراسي وأسطح
الطاوالت ،مقابض األبواب ،أسطح دورات المياه ،وأماكن غسل اليدين.
يجب تنظيـف وتطهيـر دورات الميـاه بشكـل دوري كل ساعتيـن متى أمكن ذلك ،مع
الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.
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7

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند

منشآت ومحال األلعاب الترفيهية
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

ً
وفقا ألحكام هذا القرار
تخضع كافة منشآت وأماكن األلعاب الترفيهية
للتفتيش من قبل الجهــات الحكوميــة المختصــة للتأكـد من االلتــزام
باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسية.

يجب تشجيع العاملين على الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا

).(COVID-19

يحظر فتح األلعاب التي يصعب فيها إجراء التنظيف والتعقيم.

غلق أي منشأة ال تلتزم بتطبيق االشتراطات وااللتزامات المنصوص
عليها في هذا القرار ،وغيرها من القرارات ذات الصلة.
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8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات
سباحة
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

يجب على مرتادي برك وحمامات السباحة والعاملين في المنشأة الحفاظ على مسافة
التباعد االجتماعي والمحددة بمتر بين المجموعات في جميع األوقات.
يجب على مرتادي برك وحمامـات السباحـة االلتـزام بارتـداء الكمامـات في المناطق
ً
خصوصا عند التعامل مع الغير.
الداخلية
يجب على إدارة المنشـأة إلزام العامليـن التابعيـن لها بالحفـاظ على النظافة الشخصية
والعامة.
يجـب على إدارة المنشــأة إلــزام العامليــن التابعيــن لها بلبس الكمامات طوال أوقات
العمل.

وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
يجب على إدارة المنشأة إعادة ترتيب المقاعد للحفاظ على المسافات اآلمنة وتقليل
االتصال المباشر.
مطهر كحولي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن
يجب على إدارة المنشأة توفير
ِّ
( )%70عند المدخل وفي نقاط َّ
موزعة حول برك وحمامات السباحة
يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعد بصورة دورية مجدولة
(مرتين في اليوم على األقل) ِو ْف ً
قا لإلرشادات الصحية ،وتطهير المعدات واألدوات
المستعملة.
يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير دورات المياه وأماكن االستحمام ،وتطهير
ُّ
والتخلص من األدوات الشخصية المستخدمة
األجهزة اإللكترونية عند مغادرة العمل،
لمرتادي برك وحمامات السباحة بشكل صحيح.
ُّ
والتخلص من القمامة
يجب على إدارة المنشأة توفير عدد كاف من سالل المهمالت
بصورة دورية.
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8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات
سباحة
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

االشتراطات الخاصة بحوض السباحة
يجب على إدارة المنشأة استخدام المواد الكيميائية المعتمدة لتعقيم مياه حوض السباحة ،وتوفير معدات
خاصة إلضافة هذه المواد وقياس نسبها بشكل منتظم ،على أن تسجل تلك النسب وتاريخ إضافتها في جدول
خاص يحفظ في الملف الصحي لتطلع عليه اإلدارة المختصة ،ويجب أن يشرف على إضافة هذه المواد أشخاص
مؤهليــن أو جهــة متخصصــة بصيــانة أحواض السباحــة.
يجــب على إدارة المنشــأة الحــرص عــلى أن تكــون نسبــة الكلوريــن الكلــي المتبقــي فــي ميــاه حــوض السبــاحة
ما بين ( )3-1ونسبــة الحموضــة ما بيــن (.)7,8 - 6,8
يجــب عـــلى إدارة المنشــــأة مراعـــاة التبــاعــد االجتمـاعي والمسافـات عنـد التدريــب (متر(.
يجــب على إدارة المنشــأة االلتـزام باشتراطـات السالمـة لبـرك وحمامـات السباحـة الصـادرة من الوزيـر.

يجب توفير المناديل المطهرة ذات االستخدام الواحد أو البخاخات المعقمة
أو المعقمـات التي ال يقـل تركيـــز المــادة الكحوليــة فيهــا عن ()%70
على األقل.
يجب تطهيـر وتعقيـم الخزانـة ومسحهـا قبل وبعـد كل استخـدام بالمناديل
المطهرة أو المعقمات ان أمكن (أو مرتين في اليوم على األقل).

االشتراطات خاصة
بغرف تبديل المالبس
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تفتح دورات المياه واماكن االستحمام والتبديل بشرط التعقيم المستمر
(مرتين في اليوم على األقل).
يفضل أن يحضر مرتادي برك وحمامات السباحة المناشف الخاصة بهم،
وفي حال توفير المنشأة المناشف ،يجب أن يتم غسلها بالماء الدافئ
ً
دفئا بعد كل استخدام.
بدرجة ( )80درجة أو أكثر

8

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في

المنشآت التي تحتوي على برك وحمامات
سباحة
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

االشتراطات التي يجب على إدارة المنشأة توجيه رواد
برك وحمامات السباحة لها وااللتزام بها من قبلهم
يجـــب عــلى إدارة المنشـــأة استخــــدام الالفتـــات والملصقات التوعوية حول إرشادات غسل اليدين ومعايير
النظافة الجيدة (متوفرة بوزارة الصحة بلغات متعددة).
يجـــب عــلى إدارة المنشـــأة استخــــدام الالفتـــات والملصقات التوعوية التي ُتشير إلى ضرورة تعقيم االدوات
التي يتم مشاركتها قبل االستعمال مثل النظارات الواقية وزعانف وقبعات السباحة وغيرها.

ً
وفقا ألحكام هذا القرار للتفتيش من ِق َبل الجهات الحكومية المختصة
تخضع المنشآت
للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية .

على كل منشأة إغالق برك وحمامات السباحة التابعة لها في حال عدم قدرتها على
تطبيق االشتراطات وااللتزامات المنصوص عليها في هذا القرار .
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النشاط الرياضي
التدريبات الرياضية لإلتحادات الرياضية
واألندية الوطنية
األندية الصحية واألكاديميات الرياضية
والمالعب الخارجية
الجماهير الرياضية
الدوريات المحلية
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1

الدليل اإلرشادي

للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية

األلعاب الرياضية
األنشطة المشمولة
جميع المالعب والصاالت.
التدريبــات فــي المــالعــب والمســاحات الخارجيــة.
المسابح الرسمية والمعتمدة.
األندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية.
األكاديميـات الرياضيــــة ومـدارس التدريب.
تأجير المالعب الرياضية.
غرف البخار والسونا والجاكوزي.
السبا (التدليك والمساج).
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1

الدليل اإلرشادي

للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية
التعقيم والنظافة
تعقيم المنشـأة ومرافقهـا بصورة دوريـة مجدولـة (مرتيـن 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
التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن (.)%70
الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.
تشجيع إحضار األدوات الشخصية (المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان
وسجادة الصالة  ...الخ) أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك في األدوات.
ً
يوميـا قبل وبعد االنتقـال الى المنشـأة ،ويفضـل استخدام
تطهير باصات النقل
السيارة الخاصة.
تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان.
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1

الدليل اإلرشادي

للتدريبات الرياضية لإلتحادات
الرياضية واألندية الوطنية
مقر المنشأة الرياضية
الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن متر.
الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر بين جميع األجهزة.
وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.
تشجيع الحجوزات المسبقة للتدريب.
السماح بتأجير المعدات التي يجب ارتدائها ،شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.
تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.
يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني.
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التعليمات الصحية
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
اتباع البروتوكوالت المعتمدة من الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بالنسبة
للفحوصات ،وفي حال تسجيل حالة مؤكدة.
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

التواصل والتوعية
نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على أن تشمل ما يلي:
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 اﻟﻌﻴﻨﻴـﻦ واﻷﻧﻒ واﻟﻔﻢ ﻗﺒﻞ ﻏﺴـﻞ اﻟﻴﺪﻳـﻦ واﻟﺤﺚ
ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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إرشادات تحقيق التباعد
وضع ملصقات التباعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االماكن التالية:
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.

إرشادات التباعد داخل المنشأة
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺪ.
اﺗﺒـﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻃـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘـﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـﻖ اﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ
ﻟﻠﺼﻼة.
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متابعة تنفيذ اإلجراءات الوقائية
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺸﺮف من قبل كل اتحاد رياضي ونادي وطني ليكون نقطة التواصل مع
الهيئة العامة للرياضة.
مهمة المشرف التأكد ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺨﺎص بالدليـل االرشـادي وﺗﻮﻓـﺮ ﺟﻤﻴـﻊ
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 وجهاز الكشف السريع عن كورونا .Antigen Test
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مقر المنشأة الرياضية
يسمح بحضور الجماهير للمنشآت الرياضية المغلقة بنسبة  %100في المستوى
األخضر.
يجب ترك كرسي بين كل مجموعة بما يضمن مسافـة التباعـد المطلوبـة ،مع وضـع
منظميـن للتأكـد من التـزام الجماهيـر باالشتراطـات.
الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء الكمامات أثناء العمل في
المنشأة.
عـدم السمـاح ألي موظـف أو متدرب يعانـي من أعراض مرتبطـة بـ ()COVID-19
بالعمــل داخــل المنشأة.
الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن متر.
وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.
السماح بتأجير المعدات التي يجب ارتدائها ،شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.
تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام.
الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر بين أجهـزة المشـي وأجهزة اللياقـة والدراجـات
الهوائية عالية الجهد.
تشجيع استخدام آليات الدفع الال تالمسي وخدمات التسجيل االلكتروني.
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األنشطة المشمولة
جميع المالعب والصاالت.
التدريبــات فــي المــالعــب
والمســاحات الخارجيــة.
المسابح الرسمية والمعتمدة.
األندية الصحية واللياقة البدنية.

إرشادات عامة:
السماح باستقبال الزبائن بدون موعد مع تشجيع الحجز
المسبق خصوصا للحصص التدريبية.
ترك فترة بين الصفوف التدريبية ( 10دقائق على األقل)
للسماح لموظفي المنشأة بتنظيفها وتطهيرها.
يسمـــح لبيـــع المنتجـــات مـــع االلتـــــزام باإلرشادات
واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة لمحالت
البيع بالتجزئة.
يلتزم المدربين بلبس الكمامات ويمكن خفضها أو
خلعها أثناء التدريبات الشديدة.

األكاديميـات الرياضيــــة ومـدارس
التدريب.

يلتزم المدربين والمتدربين بلبـس الكمامات ويستثنـى
وقـت ممـارسة التدريب الشديد من ذلك.

تأجير المالعب الرياضية.

تشجيع احضار المتدربين ألغراضهم الخاصة.

غرف البخار والسونا والجاكوزي.

االلتـزام بتعقيــم اماكــن االستحمـام والتبديــل بصـورة
دورية مجدولة (مرتين في اليوم على األقل).

السبا (التدليك والمساج).

يمكن للمنشأة توفير المناشف في حال التعقيم أو
غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن  80درجة مئوية.
تقليــل األعـداد المسمـوح بهـا قدر اإلمكان علـى أن ال
يتجــاوز عــدد الحضور عدد األجهزة الموجودة في الصالة.
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تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل بدء الحصة التدريبية.
على المدرب والمتدربين غسل وتطهير أيديهم بالماء والصابون واستخدام
الكحول المعقمة (ال تقل نسبتها عن  )%70قبل وبعد التدريب بشكل مباشر.

المدرب الشخصي

يج ــب عل ــى المدربي ــن الخاصي ــن تقلي ــل احتكاكه ــم بالرياضيي ــن ،ويقت ــرح ع ــدم
إج ــراء التعدي ــات الضبطي ــة بالي ــد ،ويت ــم تش ــجيع اإلش ــارات اللفظي ــة لضم ــان
أداء الح ــركات الرياضي ــة الصحيح ــة.

 1متر مربع لكل شخص في الحصص التدريبية.

الصفوف والحصص
التدريبية الجماعية
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يجب تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل بدء الحصة
التدريبية.
صفوف تدريـب الدراجـات :تـرك مسافـة آمنـة ال تقـل عن متر بيـن كل دراجـة
وأخرى ،وينصح بتقليل الطاقة االستيعابية لكل حصة تدريبية.
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األكاديميات الرياضية ومدارس التدريب
تشجيع إحضار األدوات والمعدات الشخصية (المناشف والفرشات األرضية وأحزمة
األوزان وسجادة الصالة  ...الخ) أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك لألدوات.
يمكن بيع المنتجات مع االلتزام باإلرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة
الصحــة لمحالت البيع بالتجزئة.
ترك فترات بين الصفوف التدريبيـة للسمـاح لموظفـي المنشـأة من تنظيــف وتطهيــر
األدوات المستخدمة.
يجـــب عـــلى المدربيـــن تقليـــل احتكاكهـــم بالرياضييـــن ،ويتم تشــجيع اإلشــارات اللفظية
لضم ــان أداء التقني ــات الرياضي ــة الصحيح ــة.
بنـــاء
االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي
ً
على طبيعة النشاط.
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تأجير المالعب الرياضية
ترك فترة بين الحجوزات ( 10دقائق على األقل) للسماح لموظفي المنشأة من تنظيفها
وتطهيرها.
السماح بتأجير المعدات التي يجب اردائها ،شريطة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام.
يمكن بيع المنتجات مع االلتزام باإلرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة
لمحالت البيع بالتجزئة.
بنـاء
االلتزام بجميع القيود والتعليمـات واإلرشـادات الواردة في هذا الدليـل اإلرشـادي ً
على طبيعة النشاط.

التعليمات الصحية
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس كورونــا (ُ )COVID-19
ً
فــورا واالتصــال على الرقم .444
منــه المغــادرة
اتباع البروتوكوالت المعتمدة من الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بالنسبة
للفحوصات ،وفي حال تسجيل حالة مؤكدة.
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
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الرياضية
المالعب
تأجير
والتوعية
التواصل
نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على ان تشمل ما
يلي :
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 اﻹﻓﺼـﺎح ﻋﻨﻪ واﻻﻟﺘــﺰام ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒــﻪ اﻹﺟﺮاءات
المتبعة.
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻳــﺪي وﺗﺠﻨﺐ ﻟﻤﺲ اﻟﻌﻴﻨﻴـﻦ واﻷﻧـﻒ واﻟﻔـﻢ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳــﻦ واﻟﺤﺚ
ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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الرياضية
المالعب
تأجير
تحقيق التباعد
إرشادات
وضع ملصقات التباعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االماكن التالية:
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.

إرشادات التباعد داخل المنشأة
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.
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لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية
والمالعب الخارجية
متابعة تنفيذ اإلجراءات الوقائية
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺸﺮف من قبل كل اتحاد رياضي ونادي وطني ليكون نقطة التواصل مع
الهيئة العامة للرياضة.
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 وجهاز الكشف السريع عن كورونا .Antigen Test
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لألندية الصحية واألكاديميات الرياضية
والمالعب الخارجية
التعقيم والنظافة
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
الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.
تشجيع إحضار األدوات الشخصية (المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان وسجادة
الصالة  ...الخ) أو االلتزام بالتعقيم قبل االستخدام المشترك في األدوات.
ً
يوميا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة ،ويفضل استخدام السيارة
تطهير باصات النقل
الخاصة.
تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام وتقليل مشاركتها بقدر االمكان.
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للجماهير الرياضية
إجراءات الدخول
االلتزام بارتداء الكمام أثناء التواجد في المنشأة.

التعليمات الصحية
وي َ
طلب
يحظر دخول من تظهر عليه اعراض مرتبطة بفيروس كورونا (ُ )COVID-19
ً
فورا واالتصال على الرقم .444
منه المغادرة
اإلبالغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها واتخاذ ما يلزم.
في حال تسجيل حالة مؤكدة يجب تطبيـق البروتوكوالت المعتمـدة من قبل الفريـق
الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحـاالت المخالطـة للحالـة المؤكدة لكي يتم
تطبيق إجراءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
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للجماهير الرياضية
مقر المنشأة الرياضية
يجب ترك كرسي بيـن كل مجموعـة بما يضمن مسافـة التبـاعد المطلوبـة ،مع وضع
منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات.
وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج.
تشجيع استخدام آليات الدفع الال تالمسي وخدمات التسجيل االلكتروني.

التعقيم والنظافة
تعقيم المنشأة ومرافقها بصـورة دوريـة مجدولـة (مرتيـن في اليـوم على األقـل) قبـل
وبعد إقامة المباراة المقررة.
تطهير األماكن التي يكثر فيها التالمس 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
الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن.
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للدوريات المحلية
مقر المنشأة الرياضية
االلتزام بمسافة التبـاعد أﺛﻨـﺎء اﻟﻠﻘـﺎءات الصحفيـة ويفضـل اجراء اللقـاءات عن طريـق
الوسائل التقنية المختلفة.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ في دكة اﻟﺒﺪﻻء.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة.

وقت اإلحماء قبل المباراة
ﺗﻄﻬﻴﺮ أدوات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺮاﻳـﺔ ،اﻟﺼﺎﻓـﺮة ،واﻟﻜﺮوت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨـﺪام.
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للدوريات المحلية
أثناء المباراة
ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺮات دﺧﻮل اﻟﻤﻠﻌﺐ ،وﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ودورات اﻟﻤﻴﺎه.
تطهير اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺪﻻء ،وأﺟﻬﺰة
ﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎر وﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
إﻟﺰام اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﺮات بلبس اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷﻳﺪي ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ
اﻟﻜﺮة.
يجب على الطاقم الفني واإلداري والالعبين االحتياطيين الحفاظ على مسافة آمنة ال
تقل عن متر وهم على كراسي االحتياط خالل المباراة.
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التعليمات التوجيهية لكافة

المحال التجارية والصناعية

ينبغي أن يحافظ العمالء في صف االنتظار على
مسافة ال تقل عن متر واحد بين بعضهم البعض،
ويوصــى بوضــع عالمات على األرض لمساعــدة
العمالء على معرفة مكان االصطفاف الصحيـح.

تنظيم المحل بحيث يتم وضع السلع األساسية
بطريقة يسهل الوصول إليها.

50

يجب تشجيع العمالء على التسوق عبر اإلنترنت
وتوفير خدمة االستالم (خارج المحالت إن أمكن)
أو التوصيل إلى المنازل وأماكن العمالء.

يجب على المحالت حصر وتحديد عدد العمالء
المسمـوح لهم بالتســوق داخــل المحـل في
وقـت واحد.

يجب أن تحتوي المحالت على معقمات اليدين
(ال تقل تركيزها عن  %70من المادة الكحولية)
عنـــد مداخل ومخارج المحل ،باإلضافة إلى
مواقع مختلفة داخل المحل.

يجب على العاملين في المحالت ارتداء كمامات
الوجه ،بما في ذلك أمين الصندوق (الكاشير)
وحاملي المشتريات.

تشجيع عمليات الدفع اإللكتروني وتجنب
استخدام األوراق النقدية قدر اإلمكان.

تشجيع عمال المحالت بااللتزام بالتنظيف
المستمر لكل عربة تسوق أو سلة بعد استخدامها
من قبل كل عميل.

2

مخطط األرضية

لمحالت الهايبر ماركت والبقاالت
والبرادات

منطقة
الدفع
مسافة

متر واحد

صف االنتظار
مسافة

متر واحد

تعليمات طباعة الملصق :

يجب طباعة هذا الملصق ليوضع على األرض
لإلشارة إلى وجود مسافة متر واحد بين العمالء
في صف االنتظار.

..........
نوصـي باستخــدام ملصـق الفينيــل )(vinyl
بجودة عالية للطباعة.
يجب أن يكون حجم الملصق كبيرا بما يكفي
ليقف عليه الشخص (نوصي بأن يكون نصف
(قطر الدائرة  30سم).
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من المحال التجارية والصناعية
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

تلتزم كافة المحال التجارية والصناعية بتدابير الوقاية التالية:
االشتراطات الخاصة بغرف تبديل المالبس

السماح بفتح غرف تبديل المالبس بالمحال التجارية باالشتراطات اآلتية :
تعقيـم الغرف بصـورة مستمـرة
وتشجيع تعقيمها بعد كل استخدام.

تنظيم االنتظار لمستخدمي منطقة غرف
التبديــل بحسـب المســاحة بمـــا يضمــن
التباعد االجتماعي (متر لكل شخص).

لصــق اإلرشــادات الخاصـــــة بالتبــاعد
االجتماعــي على األرضيـــــات بشكــــــل
واضح.

تخصـــيــص مكـــان خــاص للمــالبس
المستخدمة.

اشتراطات مستخدمي غرف تبديل المالبس
تعقيم اليدين بالمعقم الكحولي.

االلتزام بلبس الكمام.

اشتراطات المالبس
تعقيم المالبس المستخدمة أو عدم استخدامها مرة أخرى لمدة  48ساعة.
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من المحال التجارية والصناعية
إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )(COVID-19

السماح بتجربة واسترجاع وتبديل السلع بالضوابط التالية:

ال يتم تجربة مستحضرات التجميل
والكمامات الطبية ،وال يتم تبديلها أو
استرجاعها بعد تجربتها أو بيعها.

يتم السماح بتجربة واسترجاع السلع
األخــرى بشرط تعقيمها مــن قبل
الموظفين بالمحل قبل ارجاعها للرف.

يتم تعقيم المالبس التي تم تبديلها أو استرجاعها بأحد الطرق اآلتية:

الكي بالبخار

غسيل المالبس 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 االنسان مباشرة ويمكن تعقيمها بسوائل
التعقيم التي تقضي على الفيروسات بعد مالمسة أي من رواد
المحل أو العاملين فيه لها.

53

