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متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات

تتكــون اآلليــة مــن 4 مســتويات تعتمــد علــى متوســط نســبة الحــاالت 
مســتوى  إلــى  إضافــة   ، الفحوصــات  إجمالــي  مــن  الجديــدة  القائمــة 

اإلشغال في العناية المركزة ، وذلك على النحو التالي:

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة  لمــدة 
14 يوم من إجمالي الفحوصات أقل من 2%

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة لمدة 7 
أيام من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة  لمدة 4 
أيام من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

حين يبلغ متوســط نســبة الحاالت القائمة الجديدة لمدة 3 
أيام من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر

دليل االشتراطات الصحية
آللية عمل اإلشارة الضوئية

لمستوى انتشار فيروس كورونا
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متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات
حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة  لمــدة 14 يــوم مــن إجمالــي 

الفحوصات أقل من 2%

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة لمــدة 7 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات بين 2% وأقل من %5

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

حيــن يبلــغ متوســط نســبة الحــاالت القائمــة الجديــدة لمــدة 3 أيــام مــن إجمالــي 
الفحوصات 8% وأكثر
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بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع
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بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

يقتصر دخول صاالت العرض بدور السينما على:

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على 
التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

التطبيقات  من  غيره  أو   “BeAware” واعي  مجتمع  تطبيق  خالل  من  اإلثبات  يكون 
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 األبواب للتأكد من 
عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد من وجود مسافات التباعد االجتماعي.

يتم وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة ال 
تقل عن مترين في مناطق االنتظار (المداخل، أماكن بيع التذاكر، ودورات المياه). 

العرض  صاالت  دخول  قبل  السينما  ومرتادي  العاملين  جميع  حرارة  درجة  قياس  يجب 
.(Infrared Thermometer) وذلك باستخدام مقياس الحرارة

يحظر دخول من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى أو تظهر عليه اعراض مرتبطة 
بفيروس كورونا  (Covid-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

جميع  في  الكمام  بلبس  االلتزام  العاملين  وجميع  السينما  دور  مرتادي  على  يجب 
األوقات وعدم خلعها إال في حالة األكل أو الشرب. 

السعة  من   50% عن  يقل  ال  بما  السينما  لدور  االستيعابية  الطاقة  تقليل  يجب 
االجتماعي  التباعد  مسافة  يضمن  بما  مجموعة  كل  بين  كرسيين  وترك  اإلجمالية 
باالشتراطات  السينما  دور  مرتادي  التزام  من  للتأكد  منظمين  وضع  مع  المطلوبة، 

المطلوبة.

يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون، معقمات 
وحاويات  الورقية  والمناديل  الكحولية،  المادة  من   %  70 عن  تقل  ال  بنسبة  اليد 

القمامة.

تخضع كافة صاالت العرض بدور السينما وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش من 
قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسيه.

ضد  التطعيم  على  الحصول  على  السينما  دور  في  العاملين  تشجيع  يجب 
 .(COVID-19) فيروس كورونا

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

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated



تقتصر الخدمة في داخل المطعم أو المقهى على:

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفــال ممــن تقــل أعمارهــم عــن اثنــا عشــر ســنة بصحبــة شــخص بالــغ مــن الحاصليــن علــى التطعيــم ضــد 
فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو المتعافين منه.

يكــون اإلثبــات مــن خــالل التطبيقــات المعتمــدة، أو مــن خــالل بطاقــة قبــول شــهادة التطعيــم للزائريــن مــن 
الدول األخرى التي تم تزويدهم بها عند الوصول.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

Infrared
َ ُ 37.5 Thermometer

.444 ً

.444 ً َ ُ ُ COVID-19

التأكــد مــن تحميــل العمــالء غيــر الحاصلين على التطعيم وغير المتعافين لتطبيق مجتمع واعي" BeAware" وتفعيل 
خيــار تحديــد الموقــع، وفــي حــال تعــذر تحميــل التطبيــق يجــوز  تســجيل البيانــات الشــخصية للعمــالء (االســم 

ومعلومات االتصال وتاريخ ووقت الزيارة).
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

فــي جميــع  واألخــرى  حافــة كل طاولــة  بيــن  متريــن  تكــون هنــاك مســافة  أن  يجــب 
االتجاهات األربعة.

السماح لـ 6 عمالء كحد أقصى للجلوس على الطاولة الواحدة في المناطق الخارجية.
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االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي 

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة االحتفاالت 
والتجمعات العائلية في المنازل واألماكن الخاصة 
(COVID-19) إلحتواء ومنع إنتشار فيروس كورونا

تشجيع كبار السن وذوي األمراض المزمنة على تجنب الحضور لالحتفاالت 
والتجمعات العائلية.

أال يتجاوز عدد الجالسين على الطاولة الواحدة أو السفرة الواحدة على 6 
أفراد.

ال يجوز بأي حال إقامة البوفيهات.

إرتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت الجلوس على طاولة 
الطعام.

االلتزام بتطهير األسطح بصورة دورية مع التركيز على األماكن التي يكثر 
فيها احتمالية التالمس مثل مقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند 

المقاعد.

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

حكمهم، والمدعوين الحاصلين على التطعيم أو المتعافين.



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة االحتفاالت 
والتجمعات العائلية في المنازل واألماكن الخاصة 
(COVID-19) إلحتواء ومنع إنتشار فيروس كورونا

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 
الحاالت.

في حال ظهور أي حالة إصابة في االحتفال أو التجمع يجب التواصل مع 
إدارة الصحة العامة للقيام بعملية تتبع المخالطين وفحصهم.

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

(34) لسنة 2018 .



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشـــر ســـنة على أن يكون األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشـــر 
ســـنة بصحبة شـــخص بالغ من  الحاصلين على التطعيـــم ضد فيروس كورونا المســـتجد (COVID-19) أو 

المتعافين منه.

يكـــون اإلثبات مـــن خالل تطبيق مجتمع واعـــي ”BeAware“ أو غيره من التطبيقـــات المعتمدة، أو بإبراز 
الوثيقة الدالة على ذلك.

لمســـتخدمي برك الســـباحة الخارجية، يرجى التأكد من تحميل العمالء غيـــر الحاصلين على التطعيم وغير 
المتعافيـــن لتطبيـــق مجتمـــع واعـــي" BeAware" وتفعيل خيار تحديـــد الموقع، وفي حـــال تعذر تحميل 

التطبيق يجوز  تسجيل البيانات الشخصية للعمالء (االسم ومعلومات االتصال وتاريخ ووقت الزيارة)

يجـــب على مرتـــادي برك وحمامات الســـباحة والعاملين في المنشـــأة التي تديرها الحفاظ على مســـافة 
التباعد االجتماعي والمحددة بمترين في جميع األوقات. 

يجـــب على مرتادي برك وحمامات الســـباحة االلتـــزام بارتداء الكمامات خارج منطقة المســـبح خصوصًا عند 
التعامل مع الغير.

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated

يقتصر دخول برك وحمامات السباحة الداخلية على:

باعها من ِقَبل إدارة المنشأة التي تدير برك وحمامات السباحة: االلتزامات الواجب اتِّ

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.

ق من درجة حرارة  َحقُّ يجب على إدارة المنشـــأة اســـتخدام مقيـــاس الحـــرارة (Infrared Thermometer) للتَّ
العاملين ومرتادي برك وحمامات السباحة قبل الدخول للمنشأة.

يجب على إدارة المنشـــأة مْنع كل َمن كانت درجة حرارته (37.5) درجة مئوية أو أعلى أو يعاني من أعراض 
فيروس كورونا المســـتجد (COVID-19) من دخول المنشـــأة، وعليه مغادرتها فـــوًرا واالتصال على الرقم 

.444



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

باعها من ِقَبل إدارة المنشأة التي تدير برك وحمامات السباحة: االلتزامات الواجب اتِّ

يجب على إدارة المنشـــأة اســـتخدام الفتات مرئية تشـــير إلى الحد األقصى لعدد المجموعة الواحدة في 
المناطق الخارجية وهو (5 أشخاص). 

تقليل العدد في المســـبح عن طريق تخصيص (4) متر مربع لكل شـــخص وتحديد الطاقة االستيعابية بناًء 
على ذلك. 

يجب على إدارة المنشأة إعادة ترتيب المقاعد للحفاظ على المسافات اآلمنة وتقليل االتصال المباشر.

ر كحولي ال يقل تركيز المادة الكحوليـــة فيه عن (%70) عند المدخل  يجـــب على إدارة المنشـــأة توفير مطهِّ
عة حول برك وحمامات السباحة. وفي نقاط موزَّ

يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعد بصورة دورية مجدولة (مرتين في اليوم 
على األقل) ِوْفقًا لإلرشادات الصحية، وتطهير المعدات واألدوات المستعملة.

يجب على إدارة المنشأة تنظيف وتطهير دورات المياه وأماكن االستحمام، وتطهير األجهزة اإللكترونية عند 
ص من األدوات الشـــخصية المســـتخدمة لمرتادي برك وحمامات الســـباحة بشـــكل  مغادرة العمل، والتخلُّ

صحيح.

ص من القمامة بصورة دورية. يجب على إدارة المنشأة توفير عدد كاف من سالل المهمالت والتخلُّ



االشتراطات 
الخاصة بحوض 

السباحة

حوض  مياه  لتعقيم  المعتمدة  الكيميائية  المواد  استخدام  المنشأة  إدارة  على  يجب 
السباحة، وتوفير معدات خاصة إلضافة هذه المواد وقياس نسبها بشكل منتظم، على 
الصحي  الملف  في  يحفظ  خاص  جدول  في  إضافتها  وتاريخ  النسب  تلك  تسجل  أن 
أشخاص  المواد  هذه  إضافة  على  يشرف  أن  ويجب  المختصة،  اإلدارة  عليه  لتطلع 

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 (1-3) ونسبة الحموضة ما بين (6،8 - 7،8).

االشتراطات 
الخاصة بغرف 
تبديل المالبس

باستخدام  السماح  المنشأة عدم  إدارة  يجب على 
الحوض إال بعد ساعتين من تعقيم مياهه بالمواد 

الكيميائية والتأكد من نسبة تركيزها المناسبة.

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

يجب على إدارة المنشأة تثبيت خطوط الممرات داخل حوض 
المسافات،  في  التباعد  لتحقيق  فقط  األولمبية  السباحة 
وضمان الحفاظ على التباعد االجتماعي في جميع األوقات.

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

االشتراطات داخل حوض السباحة.

يجب على إدارة المنشأة االلتزام باشتراطات السالمة لبرك وحمامات السباحة الصادرة من الوزير.

أو  المعقمة  البخاخات  أو  الواحد  االستخدام  ذات  المطهرة  المناديل  توفير  يجب 
المعقمات التي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيها عن (%70) على األقل.

أو  المطهرة  بالمناديل  استخدام  كل  وبعد  قبل  ومسحها  الخزانة  وتعقيم  تطهير  يجب 
المعقمات ان أمكن (أو مرتين في اليوم على األقل).

تفتح دورات المياه واماكن االستحمام والتبديل بشرط التعقيم المستمر (مرتين في 
اليوم على األقل). 

األذن  تنظيف  وأعواد  الحالقة  إزالة شفرات  يجب 
ومجففات الشعر من جميع غرف المالبس. 

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

ووضعها في أكياس فردية.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا



االشتراطات التي يجب على 
إدارة المنشـــأة توجيـــه رواد 
برك وحمامات الســـباحة لها 

وااللتزام بها من قبلهم

وحمامات  برك  عند  تجارية  محالت  أو  سياحية  مرافق  على  تحتوي  التي  للمنشآت  يجوز 
السباحة بيع سلع التجزئة، على أن يتم االلتزام باإلرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة 
بوزارة الصحة لمحالت البيع بالتجزئة التجارية، وتشجيع العمالء على دفع الفواتير بطريقة 
ق للحد من االتصال مع  إلكترونية. وعلى العاملين بالمنشأة مساعدة العمالء أثناء التسوُّ
الموجودات. وإذا أراد العميل إجراء عملية الشراء، فيتوجب على المشتري الوقوف على 

دة أثناء االنتظار في الطابور. العالمات األرضية المحدَّ

يجب على إدارة المنشأة توجيه المطاعم ومحالت بيع المواد الغذائية والمشروبات التابعة 
اخلة ضمن نطاقها المكاني؛ بالبيع عن طريق ِخْدمات البيع الخارجي.  لها أو الدَّ

المختصة  الحكومية  الجهات  ِقَبل  للتفتيش من  القرار  المنشآت وفقًا ألحكام هذا  تخضع 
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.

يجب على موظفي المنشأة توجيه مرتادي برك وحمامات السباحة سواء كانوا 
بشكل فردي أو من خالل مجموعات بالحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم 

في جميع األوقات. 

حول  التوعوية  والملصقات  الالفتات  استخدام  المنشأة  إدارة  على  يجب 
بلغات  الصحة  بوزارة  (متوفرة  الجيدة  النظافة  ومعايير  اليدين  غسل  إرشادات 

متعددة).

يجب على إدارة المنشأة استخدام الالفتات والملصقات التوعوية التي ُتشير 
بالماء  أجسادهم وشعرهم  السباحة  برك وحمامات  مرتادي  إلى وجوب غسل 

والصابون المعقم قبل الذهاب إلى حوض السباحة.

الالفتات  استخدام  المنشأة  إدارة  على  يجب 
والملصقات التوعوية التي ُتشير إلى ضرورة عدم 
األدوات  السباحة  وحمامات  برك  مرتادي  مشاركة 
وقبعات  وزعانف  الواقية  كالنظارات  بهم  الخاصة 

السباحة وغيرها.

توجيه مرتادي برك وحمامات السباحة باالمتناع عن االتصال 
الجسدي باآلخرين بأي شكل من األشكال سواء أثناء السباحة 
التباعد  مسافة  على  الحفاظ  مع  استراحة،  أخذ  عند  أو 

االجتماعي فيما بينهم. 

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت
التي تحتوي على برك وحمامات سباحة

(COVID-19) الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة الفعاليات 
والمناسبات والمؤتمرات

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا

يتعين االلتزام باالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي، 
باإلضافة إلى االشتراطات التالية: 

 (COVID-19) يقتصر الحضور على الحاصلين علـــى التطعيم ضد فيروس كورونا
أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة على أن يكون األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن اثنا عشـــر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد 

فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

يكون اإلثبات من خالل تطبيق مجتمع واعي ”BeAware“ أو غيره من التطبيقات 
المعتمدة، أو بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك.

يجب عدد الضيوف ال يتجاوز %50 من الطاقة االستيعابية في األماكن المغلقة.

ُيسمح بإقامة العروض الحية مع االلتزام بتدابير التباعد االجتماعي.

ُيمنع إقامة البوفيهات والخدمة الذاتية.

امـــات أثناء الدخول وأثنـــاء الخروج من وإلى  يجـــب على جميـــع الحضور ارتداء الكمَّ
المنشأة، وال ُيسمح بدخول َمن ال يلتزمون بهذا الشرط.

يجب على جميع العاملين لبس الكمامات في جميع األوقات. 

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated



يجب توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة. 

يجـــب قياس درجة حرارة جميع العاملين والحضور قبل دخول المنشـــأة باســـتخدام 
مقيـــاس الحرارة (Infrared Thermometer). ويحظر دخول من تكون درجة حرارته 
37.5 درجـــة مئويـــة أو أعلـــى أو تظهـــر عليـــه اعـــراض مرتبطـــة بفيـــروس كورونا 

(COVID-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها عند إقامة الفعاليات 
والمناسبات والمؤتمرات

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا



COVID-19)

BeAware

37.5 Infrared Thermometer)
.444 ً َ ُ Covid-19

70%

80

COVID-19



ً

 20 70%

ّ

ّ

ً

ً

 .(COVID-19

ً

 20 70%



.444 37.5

19
. ً

70%

يجب على العاملين لبس الكمامات طوال الوقت، ولبس القفازات عند أداء الخدمات المتطلبة للبس 
القفازات. واستخدام المراييل ذات االستخدام الواحد للزبائن في الخدمات التي تتطلب ذلك؛ مثل 

قص وصبغ الشعر، المكياج، تنظيف البشرة، وغيرها.

يجب أال تقل المسافة بين كراسي الخدمة عن مترين. 

يجب أن يكون حضور الزبائن من خالل حجز المواعيد، ويجوز السماح لمن يأتون بدون حجز 
شريطة توافر العاملين الالزمين ألداء الخدمة. 

يجب تنظيف وتطهير كراسي الخدمة قبل وبعد كل زبون باستخدام المطهرات الكحولية الخاصة 
باألسطح بتركيز ال يقل عن %70 من المادة الكحولية المطهرة.

يقتصر الحضور على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشر سنة على أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنا 
عشر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو 

المتعافين منه.

يكون اإلثبات من خالل تطبيق مجتمع واعي ”BeAware“ أو غيره من التطبيقات المعتمدة، أو 
بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك.

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated
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استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد لتجفيف الشعر في حال 
تطلب األمر.

استبدال المراييل القماشية بالمراييل ذات االستخدام الواحد المصنوعة 
من الورق أو البالستيك.

يجب قص الشعر وهو رطب لتفادي تطاير جزيئات الشعر في الهواء.
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تخصيص غرفة منفصلة لخدمة زبون واحد، وتحتوي على مراوح 
شافطة وأنظمة تهوية تعمل بشكل فعال، وزيادة تهوية الهواء 

الخارجي قدر اإلمكان عن طريق فتح النوافذ إن أمكن.

ضبط حرارة الُمجفف الكهربائي (االستشوار) على أعلى درجة حرارة. 

الُمجفف 
الكهربائي

(االستشوار)

الحفاف 
باستخدام الخيط

يجب رش بكرة الخيوط بمعقم كحولي سائل ال يقل تركيز الكحول 
فيه عن %70 قبل البدء بعمل الخدمة للزبون.

عدم استخدام خيط الحفاف عن طريق الفم واالستعاضة عنه بطرق 
أخرى مناسبة تمنع انتقال العدوى على سبيل المثال ال الحصر 

استخدامه باليد أو بوضعه بالرقبة.

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

نقش الحناء 
والتخضيب

يجب غسل وتعقيم اليدين أو الرجلين قبل الخدمة. 

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



 المكياج

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

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 %70 من المادة الكحولية.  

والتخلص من المستحضرات المتبقية مباشرة بعد كل استخدام 

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

تنظيف الوجه

استخدام المناشف ذات االستخدام الواحد فقط.

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

استخدام.

يجب تنظيف وتطهير األدوات ذات االستخدام المتكرر مثل المالقط، إبر الرؤوس السوداء 
وغيرها باستخدام المطهرات الكحولية التي ال يقل تركيزها عن %70 من 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 استخدام بمطهر كحولي ال يقل 
عن %70 من المادة الكحولية.، والتخلص من المستحضرات والكريمات المتبقية مباشرة بعد 

كل استخدام .



التسمير
تعقيم األجهزة بعد كل استخدام. 

تركيب وصالت 
الشعر القابلة 

لإلرجاع

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



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في منشآت
ومحال األلعاب الترفيهية

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن اثنا عشـــر ســـنة على أن يكون األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن اثنا عشـــر ســـنة بصحبة شـــخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد 

فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

يكـــون اإلثبات من خالل تطبيق مجتمع واعـــي ”BeAware“ أو غيره من التطبيقات 
المعتمدة، أو بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك.

يجـــب أن يكـــون تنظيـــم زيارة األماكـــن الترفيهية عن طريـــق الحجز المســـبق أو الحجز 
اإللكتروني متى أمكن، وذلك لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع وتســـهيل 

تنظيم الزيارات.

يجب تحديد مداخـــل ومخارج منفصلة ان أمكن مع وضع منظمين عند األبواب للتأكد 
مـــن عمليـــة دخول وخـــروج الزوار ومنـــع التزاحم والتأكـــد من وجود مســـافات التباعد 

االجتماعي.

يجـــب وضـــع عالمـــات واضحة ألماكـــن الوقـــوف بحيث تضمـــن التباعـــد االجتماعي 
لمســـافة ال تقل عن مترين في مناطق االنتظار (المداخل، أماكن بيع التذاكر، أماكن 

بيع المأكوالت والمشروبات، ودورات المياه).

يجب قياس درجة حرارة جميع العاملين ومرتادي المكان قبل دخول المنشـــآت وأماكن 
األلعاب الترفيهية باســـتخدام مقياس الحـــرارة (Infrared Thermometer). ويحظر 
دخول من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى أو تظهر عليه اعراض مرتبطة 
بفيروس كورونا (COVID-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated

يقتصر دخول أماكن األلعاب الترفيهية على:



يجب على العمالء ممن تفوق أعمارهم 6 ســـنوات االلتزام بلبس الكمام في جميع 
األوقات (عدا األنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا). 

يجب على جميع العاملين ارتداء الكمامات في جميع األوقات.

يجب تقليل الطاقة االســـتيعابية للمنشآت وأماكن األلعاب الترفيهية إلى ما ال يزيد 
عن %50 بما يضمن مســـافة التباعد االجتماعي المطلوبة بين األشخاص مع وضع 

منظمين للتأكد من التزام الزوار باالشتراطات المطلوبة.

يجب إعادة ترتيب مقاعد الجلوس للحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي لمسافة ال 
تقل عن مترين.

يجـــب توفيـــر اإلمـــدادات الكافية مـــن مســـتلزمات النظافـــة الشـــخصية كالصابون، 
معقمـــات اليـــد بنســـبة ال تقل عن 70% مـــن المـــادة الكحولية، والمناديـــل الورقية 

وحاويات القمامة التي تفتح دون لمس.

يجب تنظيف وتطهير األســـطح المعرضة للمس بشـــكل متكرر بالمعقمات الكحولية 
وتنظيـــف األدوات متعددة االســـتخدام كمجســـمات التســـلق واللعب، والكراســـي 

وأسطح الطاوالت، مقابض األبواب، 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 وااللتزام بالتباعد 
االجتماعي على أن يكون بين كل أسرة واألخرى مسافة ال تقل عن مترين.

2m

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في منشآت
ومحال األلعاب الترفيهية

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا



تخضع كافة منشآت وأماكن األلعاب الترفيهية وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش 
من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسية.

يجـــب تشـــجيع العامليـــن على الحصـــول علـــى التطعيم ضـــد فيـــروس 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.

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في منشآت
ومحال األلعاب الترفيهية

(COVID-19) الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا



عــــــــودة 
النشاط الرياضي

ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

oلالتحادات الرياضية واألندية الوطنيةالتدريبات الرياضية
oالدوريات المحلية

للبحرين_نلتزم#
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التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واألندية الوطنية

التعقيم والنظافة 

مقر المنشأة الرياضية

األلعاب الرياضية

ة التعليمات الصحي

التواصل والتوعية

ا عدارشادات تحقيق التب

ابعة تنفيذ مت
االجراءات الوقائية

1
للبحرين_نلتزم#
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التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية ة التعقيم والنظاف

فير وتو( مرتين في اليوم على األقل)تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة •
.المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت

. عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد•

.تعقيم دورات المياه بانتظام•

.ثانية على األقل20غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة •

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق•
.(٪70)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن 

دام زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية، الستيعاب االستخ•
.المتزايد

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن•

المناشف والفرشات األرضية وأحزمة األوزان وسجادة )إحضار األدوات الشخصية •
.وعدم السماح بالمشاركة في األدوات( الخ... الصالة 

السيارة ويفضل استخدام, تطهير باصات النقل يوميًا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة•
.الخاصة

.تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان•

2
للبحرين_نلتزم#
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 Antigen Testالسريعفحص الكورونا قبل دخول المنشأة عن طريق جهاز الكشف•

.فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة•

ء الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثنا•
.العمل في المنشأة

بالعمل داخل  COVID-19عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ•
.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•

أة في حال قدوم الشخص قبل الموعد المحدد للتدريب يجب عليه االنتظار خارج المنش•
.أو في سيارته الخاصة

ةمقر المنشأة الرياضي

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية
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ةمقر المنشأة الرياضي

.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•

وفي حال وجوب تأجير المعدات يتم , يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها•
.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•

متر 4منع التزاحم في منطقة حوض السباحة وتقليل الطاقة االستيعابية للمسبح الى •
.مربع لكل شخص

.يبيةتطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حصة تدر•

.منع المصافحة والعناق•

.التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين•

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية
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(دون نزال مع العب آخر)يسمح بمزاولتها فردي 
ين وذلك لصعوبة تطبيق التباعد بين الالعب

فنون القتال

.ريبتعقيم وتنظيف اللجام والسرج قبل وبعد التد

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الفروسية

يارة تعقيم وتنظيف السيارة او الدراجة النارية او س
.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

ارية ارات والدراجات الن رياضة السي

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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كرة القدم

.العب كحد اقصى22

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

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

العبين كحد اقصى مع مدرب يتم توزيعهم 10
.  وفقًا لذلك

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

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

كرة السلة

العب كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 14
.  وفقًا 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

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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العب كحد أقصى مع مدرب12
تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
.المخصصين لذلك

كرة الطائرة

أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
.للتباعد

د يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى شخص واح
.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

COVID-19كورونا المستجد 

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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وتكون العبين وقت االنطالق فقط3يسمح بعدد 
.دقائق10أوقات االنطالق كل 

منع تشغيل قاطرات الحقائب وعلى الالعبين وضع
.حقائبهم الخاصة على عربات الجولف

ها إذا كانت حقيبة الالعب في مخزن النادي، فسيجمع
له موظفو المكان نيابة عنه

إزالة العالمات األرضية أو األعالم أو عالمة المخبأ 
.تكون فقط من خالل الموظفين المعنيين

.هميجب على الالعبين توفير كرات الجولف الخاصة ب

الجولف

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

ة مارس الرياضة بشكل فردي وفي أوقات مختلف
.خالل اليوم

يسمح بالتدريب الجماعي في المساحات
أعضاء لكل 5الخارجية بحد اقصى 

.مجموعة ولكن ال يتم تشجيعه

الدراجات الهوائية والجري

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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.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

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

يسمح بالتدريب الجماعي على أال يزيد عدد 
.أشخاص8المشاركين في الحصة التدريبية عن 

6يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 
.العبين لكل شبكة

.يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم

الكريكيت

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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البولينغ

اردو والسنوكر البلي

.فقط2تقليص عدد الالعبين الى 

.تطهير اليدين باستمرار

. الحفاظ على مسافة التباعد

.دريبتعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد الت

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

مشارك 23يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى 
في الحصة التدريبية بما في ذلك المدربين

.يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة

الرجبي

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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:كرة المضرب

يجب تنظيف المعدات بانتظام، بما في ذلك المضارب 
واألقماع المستهدفة والكرات وأدوات رمي الكرة والطاوالت 

.والزجاج المحيط وما إلى ذلك

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

جنب يجب أن يكون لالعبين أدوات خاصة بهم لت: أثناء التدريب
. المشاركة مع الالعبين اآلخرين

مس يفضل استخدام آلة أو جهاز رمي الكرة للتدريب مع تجنب ل
.الكرة

.تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام

العبين كحد أقصى مع مدرب 4
س األرضي التن

ش االسكوا

العبين كحد أقصى مع مدرب 
زيادة تهوية غرفة اللعب

تطهير الجدران واالدوات باستمرار

العبين كحد أقصى مع مدرب 
س الطاول ةتن

رةالريشة الطائ
العبين كحد أقصى مع مدرب 4

األلعاب الرياضية

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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ية التعليمات الصح

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

درجة مئوية أو أعلى 37.5يجب على أي رياضي أو موظف بدرجة حرارة •
.444المغادرة واالتصال فورًا بـ 

.مما يلزذ تخاواحالة يشتبه بإصابتها أي عن غ إلبالا•

قبل من ة لمعتمدت اتوكوالولبرايجب تطبيق ة تسجيل حالة مؤكدل في حا•
.الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ة لمؤكدالمخالطة للحالة ت الحاالاصد رلصحة في عملية وزارة امع ون لتعاا•
.اءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوروناجرإلكي يتم  تطبيق 

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية
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13

يةالتواصل والتوع

. لوقاية منهض والمرر انتشاق اطر•

، لتخلص منهاوكيفية اقية رلوايل دلمناام استخدا)ل لسعاس والعطاع آداب اتباا•
(راعلذالمرفق عن طريق ثني ام استخدا

بما تستوجبه ام اللتزواعنه ح إلفصاورة اضرض ولمراض التوعية بأعرانشر •
.لمتبعةاءات اإلجرا

ليدين  الفم قبل غسل واألنف والعينين اتجنب لمس ي وأليدالتوعية بغسل ا•
.لصحيةالرعاية والشخصية ابالنظافة م الهتماالحث على وا

ن نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على ا
:تشمل ما يلي

ا عدارشادات تحقيق التب

.  لفحصاللكشف في نقطة ر النتظاالرياضية عند ة الرئيسي للمنشأالمدخل اقبل •

.هلميادورات الى ل إلدخواعند •

.للياقةاحصص ات تدريب قاع•

.لرياضييناحة استرا-ء لبدالاكة دعند •

.لمصاعدا•

اعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االم اكن وضع ملصقات التب
الية :الت

للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية
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اعد داخل المنشأ ةارشادات التب

.صفقها بشكل خاامرم ولرياضية بشكل عاة المنشأاالستيعابية في الطاقة اتقليص •

.لمستخدمين للمصاعدص األشخاد الحد من عدا•

.ةلمخصصة للصالالمناطق الصحية في ت اطااالشترالخاصة بتطبيق ت اطااالشترع اتباا•

.  ءلبدالاكة دفي س لجلواثناء التباعد الحفاظ على مسافة ا•

ابعة تنفيذ االجراءات الوقائ يةمت

ف من قبل كل اتحاد رياضي ونادي وطني ليكون نقطة التواصل مع تخصيص مشر•
.وزارة شؤون الشباب والرياضة

توفر جميع  ص بالدليل االرشادي ولخال اتوكوولبرامن تنفيذ مهمة المشرف التأكد •
.لرياضيةة المنشأافي ت طااالشترا

.يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات•

ام لصحيحة الستخدالطريقة الفحص على ط انقاند لين عولمسؤايب رتد•
. Antigen Testالسريع عن كوروناارة وجهاز الكشفلحراجة س درقياز جها

14
للبحرين_نلتزم#

التدريبات الرياضية

لالتحادات الرياضية واالندية الوطنية
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للبحرين_نلتزم#

الدوريات المحلية

اراة وقت اإلحماء قبل المب

اراة اء المب أثن

ةمقر المنشأة الرياضي

15
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الدوريات المحلية

ونا يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كور•
ذلك ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة علىمنه أو المتعافين ( 19–كوفيد )المستجد 

.أو غيره من التطبيقات المعتمدة"   BeAware" أو من خالل تطبيق مجتمع واعي 

من الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية % 50يسمح بحضور الجماهير بنسبة •
.المغلقة

ضع مع و, يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة•
.منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات

لالعبين والجهاز Antigen Testالسريع عن كورونا استخدام مقياس الحرارة وجهاز الكشف•
ا الفني واالداري والطاقم الطبي والحكام قبل الدخول للمنشأة التي ستقام عليه

.المباراة

.  تعقيم وتنظيف مرافق المنشأة قبل وبعد إقامة المباراة المقررة•

.  تنظيف وتعقيم غرف تبديل المالبس والحمامات قبل وبعد إقامة المباراة•

يير الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين في جميع مرافق المنشأة بما فيها غرف تغ•
.المالبس

ءات الصحفية ويفضل اجراء اللقاءات عن طريقللقاء اثناااللتزام بمسافة التباعد أ•
.الوسائل التقنية المختلفة

لرياضيةوالطبية ت وايارلمباء اثناء ألبدالفي دكة التباعد أ اتطبيق مبد•

عن د البتعاوالمجموعة امالئه في زمع ك الحتكاالرياضي تقليل رس الممااعلى •
.ةلمنشأاخل ت دالتجمعاا

16

ةمقر المنشأة الرياضي

للبحرين_نلتزم#
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منع ام وستخداغيرها بعد كل وت ولكرة، والصافر، ايةالرالتحكيم مثل أدوات اتطهير •
.كتهارمشا

ت لوحاي ولجرر العشبية مثل مضمااألسطح غير ذات المالعب ت اضياأرتطهير •
تإلعالناا

بين  دوري لك بشكل وذلمستخدمة ات الُكروالمرمى اب ابوأئم اتطهير قو•
.راةبعد كل مباولشوطين ا

17

اراة وقت اإلحماء قبل المب

للبحرين_نلتزم#

الدوريات المحلية
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بشكل متباعدل لدخواتنظيم أو لكل فريق ص تخصيص مدخل خا•

هلميا، ودورات المالبساغرفة ، ولملعبل اخوات دحم في ممرالتزامنع •

نلفنيي، واييندارإلالمهمين في كل فريق مثل اغير ء ألعضاد اتقليل عد•

.قعهمافي مووااللتزام بمسافة التباعد اآلمنة ين رلمصود اتقليل عد•

مسافة بما يضمن ر لكل مصوفي جميع االتجاهات تخصيص مساحة ال تقل عن مترين •
.لتباعد بينهما

ة جهزء، وألبدالامقاعد ، ولمرمىائم التالمس مثل قوالتي يكثر فيها األماكن تطهير ا•
تطهيرها بشكل مستمرر ولفام احكا

عند لمس  ي أليداتطهير وئم دابشكل ت لكماماات لبس الكرالقائمين على جمع ام الزإ•
ةلكرا

ء نتهاابعد اف، وألهدابتسجيل ل الحتفااعند راة، ولمبااقبل ق لعناوالمصافحة امنع •
.راةلمباا

.تيارلمباالبعض بعد نهاية الالعبين مع بعضهم ن اقمصادل منع تبا•

.منع االحتفاالت والتجمعات داخل او خارج المنشأة•

ة ال يجب على الطاقم الفني واإلداري والالعبين االحتياطيين الحفاظ على مسافة آمن•
.تقل عن مترين وهم على كراسي االحتياط خالل المباراة

18

اراة اء المب أثن

للبحرين_نلتزم#

الدوريات المحلية
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عــــــــودة 
الجماهير

ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

والتزام_حماية#

V3



عودة الجماهير

التعقيم والنظافة 

ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

مقر المنشأة الرياضية

اجراءات الدخول

والتزام_حماية#

ة التعليمات الصحي

V3



1

اجراءات الدخول

ا يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورون•

ك أو ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة على ذلمنه أو المتعافين  (COVID-19)المستجد 

.أو غيره من التطبيقات المعتمدة”BeAware“من خالل تطبيق مجتمع واعي 

.االلتزام بارتداء الكمام أثناء التواجد في المنشأة•

عودة الجماهير

والتزام_حماية#

درجة مئوية أو أعلى مغادرة المبنى فورًا 37.5يجب على أي شخص بدرجة حرارة •
.444واالتصال بـ 

.مما يلزذ تخاواحالة يشتبه بإصابتها أي عن غ إلبالا•

قبل الفريق من ة لمعتمدت اتوكوالولبرايجب تطبيق ة تسجيل حالة مؤكدل في حا•
.الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ة لمؤكدالمخالطة للحالة ت الحاالاصد رلصحة في عملية وزارة امع ون لتعاا•
.اءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوروناجرإلكي يتم  تطبيق 

ية التعليمات الصح

V3



2

ةمقر المنشأة الرياضي
عودة الجماهير

والتزام_حماية#

.ةمن الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية المغلق% 50يسمح بحضور الجماهير بنسبة •

مع وضع, يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة•
.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•

.حتى إشعار آخر( عدا دورات المياه) غلق المرافق المشتركة •

.غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار•

.يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني•

.قعهمافي مووااللتزام بمسافة التباعد اآلمنة ين رلمصود اتقليل عد•

.منع االحتفاالت والتجمعات داخل او خارج المنشأة•

V3



ة التعقيم والنظاف

قبل( مرتين في اليوم على األقل)تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة •
.ويعد إقامة المباراة المقررة

.الساللم  و المقاعدلتالمس مثل التي يكثر فيها األماكن تطهير ا•

.تعقيم دورات المياه بانتظام•

.ثانية على األقل20غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة •

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق•
.(٪70)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن 

ام زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية الستيعاب االستخد•
.المتزايد

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن•

.إحضار األدوات الشخصية وعدم السماح بالمشاركة في األدوات•

3

عودة الجماهير

والتزام_حماية#
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عــــــــودة 
النشاط الرياضي

ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

ةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجي

والتزام_حماية#

V3



عودة النشاط الرياضي

رجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخا

مقر المنشأة الرياضية

األندية الصحية 
اقة البدنية واللي

األكاديميات الرياضية 
س التدريب ومدار

ة التعليمات الصحي

التواصل والتوعية

ا عدارشادات تحقيق التب

ابعة تنفيذ  مت
االجراءات الوقائية

أجير المالعب الرياض يةت

1

التعقيم والنظافة 

األلعاب الرياضية

V3
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

فير وتو( مرتين في اليوم على األقل)تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة �
.المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت

. عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد�

.تعقيم غرف االستحمام والتبديل والخزائن ودورات المياه بانتظام�

.ثانية على األقل20غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة �

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق�
.(٪70)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن 

دام زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية، الستيعاب االستخ�
.المتزايد

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن�

زان المناشف وجلسات اليوغا والفرشات األرضية وأحزمة األو)األدوات الشخصية إحضار�
.وعدم السماح بالمشاركة في األدوات( الخ... وسجادة الصالة 

السيارة ويفضل استخدام, تطهير باصات النقل يوميًا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة�
.الخاصة

.تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان�

2

ة التعقيم والنظاف

V3
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

3

ا يقتصر دخول المنشآت الرياضية على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورون�
عاما بصحبة شخص 12أو المتعافين منه ولمن هم دون الـ ( 19–كوفيد )المستجد 

يق ويكون اإلثبات بابراز الوثيقة الدالة على ذلك أو من خالل تطب, متطعم أو متعافي
.أو غيره من التطبيقات المعتمدة"   BeAware" مجتمع واعي 

من الطاقة االستيعابية للمنشآت الرياضية % 50يسمح بحضور الجماهير بنسبة �
.المغلقة

ع مع وض, يجب ترك كرسيين بين كل مجموعة بما يضمن مسافة التباعد المطلوبة�
.منظمين للتأكد من التزام الجماهير باالشتراطات

.فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة�

لعمل الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء ا�
.في المنشأة

.بالعمل داخل المنشأة COVID-19عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ�

.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�

ةمقر المنشأة الرياضي

V3
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

4

ةمقر المنشأة الرياضي

.إزالة أي معدات مخزنة أو إضافية من أرضية التدريب�

.عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب�

.غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار�

وفي حال وجوب تأجير المعدات , يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها�
.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 �
.في المنشأة( 19-كوفيد)أحد المرتادين بفيروس كورونا 

.يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني�

ح الى    منع التزاحم في منطقة حوض السباحة وتقليل الطاقة االستيعابية للمسب�
.متر مربع لكل شخص4

ة تطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حص�
.تدريبية

.منع المصافحة والعناق�

.التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين�

V3
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

5

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

:ارشادات عامة

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام 
.بالحجز االحتفاظ بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

السماح باستقبال الزبائن بدون موعد مع تشجيع الحجز 
.المسبق خصوصا للحصص التدريبية

(  دقائق على األقل10)ترك فترة بين الصفوف التدريبية 
.للسماح لموظفي المنشأة من تنظيفها وتطهيرها

ت يسمح لبيع المنتجات مع االتزام باالرشادات واالشتراطا
.تجاريةالصحية الخاصة بوزارة الصحة لمحالت البيع بالتجزئة ال

ها أو يلتزم المدربين بلبس األقنعة والقفازات ويمكن خفض
الشديدة، وتغييرهم بعد كل حصة خلعها أثناء التدريبات

.تدريبية

تدريب يلتزم الجميع بلبس األقنعة ويستثنى وقت ممارسة ال
.الشديد من ذلك

.احضار المتدربين ألغراضهم الخاصة

ة االتزام بتعقيم اماكن االستحمام والتبديل بصورة دوري
(.مرتين في اليوم على األقل)مجدولة 

غليف يمكن للمنشأة توفير المناشف في حال التعقيم والت
.درجة مئوية80فرديًا او غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن 

تقليل األعداد المسموح بها على ان ال يتجاوز عدد الحضور 
.عدد األجهزة الموجودة في الصالة

األندية الصحية 
اقة البدنية  واللي
العامة والخاصة
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

6

األندية الصحية 
اقة البدنية  واللي
العامة والخاصة

بدء تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل
.الحصة التدريبية

على المدرب والمتدربين غسل وتطهير أيديهم بالماء 
ها ال تقل نسبت)والصابون واستخدام الكحول المعقمة 

.قبل وبعد التدريب بشكل مباشر%( 70عن 

اضيين، يجب على المدربين الخاصين تقليل احتكاكهم بالري
ع ويمنع إجراء التعديالت الضبطية باليد، ويتم تشجي

. حيحةاإلشارات اللفظية لضمان أداء الحركات الرياضية الص

:المدرب الشخصي

.ةلكل شخص في الحصص التدريبي( مترين xمترين )متر مربع 4

بدء يجب تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل
.الحصة التدريبية

إزالة جلسات التدريب األرضية وفرشات اليوغا من الصفوف
.التدريبية

ن استخدام الملصقات األرضية للحفاظ على مسافة ال تقل ع
.مترين في جميع االتجاهات بين المتدربين

ترك مسافة آمنة ال تقل عن مترين: صفوف تدريب الدراجات
بين كل دراجة وأخرى، وينصح بتقليل الطاقة االستيعابية

.لكل حصة تدريبية

ص التدريبية الجماعي :ةالصفوف والحص

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

7

(دون نزال مع العب آخر)يسمح بمزاولتها فردي 
ين وذلك لصعوبة تطبيق التباعد بين الالعب

فنون القتال

.ريبتعقيم وتنظيف اللجام والسرج قبل وبعد التد

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الفروسية

يارة تعقيم وتنظيف السيارة او الدراجة النارية او س
.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

ارية ارات والدراجات الن رياضة السي

األلعاب الرياضية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

8

كرة القدم

العب كحد اقصى22

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

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

العبين كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 10
.  وفقًا لذلك

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

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

كرة السلة

العب كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 14
.وفقًا 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

األلعاب الرياضية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

V3

والتزام_حماية#



عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

9

العب كحد أقصى مع مدربين ويتم توزيعهم 12
.وفقًا لذلك

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

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
.المخصصين لذلك

كرة الطائرة

احة السب

أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
.للتباعد االجتماعي

د يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى شخص واح
.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

COVID-19كورونا المستجد 

األلعاب الرياضية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

10

وتكون العبين وقت االنطالق فقط3يسمح بعدد 
.دقائق10أوقات االنطالق كل 

منع تشغيل قاطرات الحقائب وعلى الالعبين وضع
.حقائبهم الخاصة على عربات الجولف

ها إذا كانت حقيبة الالعب في مخزن النادي، فسيجمع
له موظفو المكان نيابة عنه

إزالة العالمات األرضية أو األعالم أو عالمة المخبأ 
.تكون فقط من خالل الموظفين المعنيين

.هميجب على الالعبين توفير كرات الجولف الخاصة ب

الجولف

ة مارس الرياضة بشكل فردي وفي أوقات مختلف
.خالل اليوم

يسمح بالتدريب الجماعي في المساحات
أعضاء لكل 5الخارجية بحد اقصى 

.مجموعة ولكن ال يتم تشجيعه

الدراجات الهوائية والجري

األلعاب الرياضية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

يسمح بالتدريب الجماعي على أال يزيد عدد 
.أشخاص8المشاركين في الحصة التدريبية عن 

8يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 
.العبين لكل شبكة

.يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم

الكريكيت

.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

الرياضات البحرية

األلعاب الرياضية

11

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

12

مشارك 23يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى 
في الحصة التدريبية بما في ذلك المدربين

.يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة

الرجبي

البولينغ

اردو والسنوكر البلي

.فقط2تقليص عدد الالعبين الى 

.تطهير اليدين عند لمس الكرة

.  الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي

.دريبتعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد الت

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

األلعاب الرياضية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

13

:كرة المضرب

يجب تنظيف المعدات بانتظام، بما في ذلك المضارب 
واألقماع المستهدفة والكرات وأدوات رمي الكرة والطاوالت 

.والزجاج المحيط وما إلى ذلك

تخدام تطهير الكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية ويفضل اس
.كرات مختلفة لكل مجموعة

جنب يجب أن يكون لالعبين أدوات خاصة بهم لت: أثناء التدريب
. المشاركة مع الالعبين اآلخرين

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

.تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام

العبين كحد أقصى مع مدرب 4

س األرضي التن

ش االسكوا

العبين كحد أقصى مع مدرب 

باستمرارتطهير الجدران واالدوات

زيادة تهوية غرفة اللعب

العبين كحد أقصى مع مدرب 

س الطاول ةتن

رةالريشة الطائ

العبين كحد أقصى مع مدرب 4

األلعاب الرياضية

ةاألنشطة المشمول

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✓
(التدليك والمساج)السبا ✓

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

14

األكاديميات الرياضية
س التدريب ومدار

عاما بصحبة 12يسمح لغير المطعمين استخدام المالعب الخارجية ولمن هم دون الـ �
,  شخص متطعم أو متعافي

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ �
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

.احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم مشاركتها مع اي شخصيجب �

.يمنع توفير وتوزيع المالبس واألحذية الخاصة بالتدريب�

الصحة يمكن بيع المنتجات واالتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة�
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

وتطهير ترك فترات بين الصفوف التدريبية للسماح لموظفي المنشأة من تنظيف�
.األدوات المستخدمة

بطية يجب على المدربين تقليل احتكاكهم بالرياضيين، ويمنع إجراء التعديالت الض�
.  حيحةباليد، ويتم تشجيع اإلشارات اللفظية لضمان أداء التقنيات الرياضية الص

يسمح بإقامة التدريبات في المساحات الخارجية والمفتوحة مع ضرورة االلتزام�
ات قبل بمسافة التباعد وتطهير وتنظيف األدوات والمعدات المستخدمة في التدريب

.وبعد الحصة التدريبية

االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا �
.الدليل اإلرشادي بناًء على طبيعة نشاطها
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

15

أجير المالعب الرياضي ةت

.يسمح بتأجير المالعب الداخلية أو الخارجية عن طريق الحجوزات المسبقة فقط�

مات إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ بمعلو�
.اآلخرين في نفس المجموعة

.ةتطهير الكرات واألدوات بعد كل حجز ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموع�

للسماح لموظفي المنشأة من ( دقائق على األقل10)ترك فترة بين الحجوزات �
.تنظيفها وتطهيرها

عدم تأجير المالبس واألحذية وفي حال وجوب تأجيرها فيتم تعقيمها قبل وبعد �
.استخدام كل شخص

ة الصحة يمكن بيع المنتجات وااللتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزار�
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

ناًء االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي ب�
.على طبيعة نشاطها
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال
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ية التعليمات الصح

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

درجة مئوية أو أعلى المغادرة 37.5يجب على أي زائر أو موظف بدرجة حرارة �
.444واالتصال فورًا بـ 

.مما يلزذ تخاواحالة يشتبه بإصابتها أي عن غ إلبالا�

قبل من ة لمعتمدت اتوكوالولبرايجب تطبيق ة تسجيل حالة مؤكدل في حا�
.الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ة لمؤكدالمخالطة للحالة ت الحاالاصد رلصحة في عملية وزارة امع ون لتعاا�
.اءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوروناجرإلكي يتم  تطبيق 
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عودة النشاط الرياضي

خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال
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يةالتواصل والتوع

. لوقاية منهض والمرر انتشاق اطر�

، لتخلص منهاوكيفية اقية رلوايل دلمناام استخدا)ل لسعاس والعطاع آداب اتباا�
(راعلذالمرفق عن طريق ثني ام استخدا

بما تستوجبه ام اللتزواعنه ح إلفصاورة اضرض ولمراض التوعية بأعرانشر �
.لمتبعةاءات اإلجرا

ليدين  الفم قبل غسل واألنف والعينين اتجنب لمس ي وأليدالتوعية بغسل ا�
.لصحيةالرعاية والشخصية ابالنظافة م الهتماالحث على وا

ن نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على ا
:تشمل ما يلي

ا عدارشادات تحقيق التب

.  لفحصاللكشف في نقطة ر النتظاالرياضية عند ة الرئيسي للمنشأالمدخل اقبل �

.هلميادورات الى ل إلدخواعند �

.للياقةاحصص ات التدريب قاع�

.لرياضييناحة استرا-ء لبدالاكة دعند �

.لمصاعدا�

اعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االم اكن وضع ملصقات التب
الية :الت
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عودة النشاط الرياضي
األندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجية

اعد داخل المنشأ ةارشادات التب

م لرياضية بشكل عاة المنشأاالستيعابية في الطاقة اتقليص �
.صفقها بشكل خاامرو

.لمستخدمين للمصاعدص األشخاد الحد من عدا�

لمخصصة المناطق الصحية في ت اطااالشترالخاصة بتطبيق ت اطااالشترع اتباا�
.ةللصال

.  ءلبدالاكة دفي س لجلواثناء التباعد الحفاظ على مسافة ا�

ابعة تنفيذ االجراءات الوقائ يةمت

.ف ليكون نقطة التواصل مع وزارة شؤون الشباب والرياضةتخصيص مشر�

توفر جميع  ص بالدليل االرشادي ولخال اتوكوولبرامن تنفيذ مهمة المشرف التأكد �
.لرياضيةة المنشأافي ت طااالشترا

.يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات�

ام لصحيحة الستخدالطريقة الفحص على ط انقاند لين عولمسؤايب رتد�
.ارةلحراجة س  درقياز جها
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التعليمات التوجيهية لكافة
المحال التجارية والصناعية

يوصى بقياس درجات حرارة الجسم 
للعاملين في المحل قبل بداية كل 

مناوبة، وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من 
37.5 درجة مئوية، فال يجب السماح لهم 

بالتواجد داخل المحل.

يجب تشجيع العمالء على التسوق عبر 
اإلنترنت واستخدام الدفع اإللكتروني 

وتوفير خدمة االستالم (خارج المحالت إن 
أمكن) أو التوصيل إلى المنازل وأماكن 

العمالء

ينبغي أن يحافظ العمالء في صف 
االنتظار على مسافة ال تقل عن متر واحد 

بين بعضهم البعض، ويوصى بوضع 
عالمات على األرض لمساعدة العمالء على 

معرفة مكان االصطفاف الصحيح

استخدام العالمات اإلرشادية على 
األرض أو غيرها من العالمات المرئية 
لإلشارة إلى مسار ذو اتجاه واحد داخل 
المحل لتجنب االزدحام أو عبور العمالء 

للممرات

النظر في إنشاء قسم أو أكثر لبيع 
"المستلزمات واألشياء الضرورية فقط" 

لتقليل وقت عملية التسوق للعمالء

تنظيم المحل بحيث يتم وضع السلع 
األساسية بطريقة يسهل الوصول إليها

بالنسبة للمحالت ذات المساحة المحدودة، 
يجب على العمالء االنتظار في الخارج حين 
تلقي الطلبات مع الحفاظ على مسافة ال 

تقل عن متر واحد بين بعضهم البعض 
االقتصار على تسليم المشتريات في الخارج

يجب أن تحتوي المحالت على معقمات 
اليدين عند مداخل ومخارج المحل، باإلضافة 

إلى مواقع مختلفة داخل المحل

يجب على المحالت حصر وتحديد عدد 
العمالء المسموح لهم بالتسوق 

داخل المحل في وقت واحد

يجب على عمال المحالت االلتزام بالتنظيف 
المستمر لكل عربة تسوق أو سلة بعد 

استخدامها من قبل كل عميل

تشجيع عمليات الدفع اإللكتروني وتجنب 
استخدام األوراق النقدية قدر اإلمكان

يجب على العاملين في المحالت 
ارتداء كمامات الوجه والقفازات 
البالستيكية، بما في ذلك أمين 

الصندوق (الكاشير) وحاملي 
المشتريات

تخصيص اول ساعة لكبار السن والحوامل



منطقة
الدفع

مسافة متر 
واحد

�oor 
sticker

�oor 
sticker

�oor 
sticker

 مخطط األرضية لمحالت الهايبر ماركت والبقاالت والبرادات

على كل عميل أن يقف على 
الملصق األرضي

صف االنتظار
مسافة متر 

واحد

مسافة متر 
واحد

مسافة متر 
واحد



الملصق األرضي

رجاًء قف هنا
Please stand here



تعليمات طباعة الملصق:

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

2 .نوصي باستخدام ملصق الفينيل (vinyl) ذو جودٍة عالية للطباعة

3 . يجب أن يكون حجم الملصق كبيرا بما يكفي ليقف عليه الشخص
(نوصي بأن يكون نصف قطر الدائرة 30 سم)



1- تعقيـــم الغـــرف بصورة مســـتمرة و 
خاصة  بعد كل استخدام 

4- تخصيـــص مـــكان خـــاص للمالبـــس 
المستخدمه

2- تنظيـــم االنتظـــار لمســـتخدمي 
بحســـب  التبديـــل  غـــرف  منطقـــة 
التباعـــد  يضمـــن  بمـــا  المســـاحة 

االجتماعي (مترين لكل شخص)

الخاصـــة  اإلرشـــادات  لصـــق   -3
بالتباعـــد االجتماعي على األرضيات 

بشكل واضح

أ- االشتراطات الخاصة
بغرف تبديل المالبس

تلتزم كافة المحال التجارية والصناعية بتدابير الوقاية التالية:

التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع 
من المحال التجاريــــــة والصناعيــــــــــة الحتواء ومنع انتشار 

  (COVID-19) فيروس كـــــــورونا

أوًال: الســـماح بفتـــح غـــرف تبديـــل المالبـــس 
بالمحال التجارية باالشتراطات اآلتية: 

1 2 3



التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع 
من المحال التجاريــــــة والصناعيــــــــــة الحتواء ومنع انتشار 

  (COVID-19) فيروس كـــــــورونا

تعقيم اليدين بالمعقم الكحولي. 

االلتزام بلبس الكمام

ج- اشتراطات
المالبس

ب- اشتراطات 
مستخدمي غرف 
تبديل المالبس

تعقيم المالبس المســـتخدمه او 
عدم اســـتخدامها مرة اخرى لمدة 

48 ساعة. 

1 2 3



التدابير الوقائية عند شراء بعض السلع 
من المحال التجاريــــــة والصناعيــــــــــة الحتواء ومنع انتشار 

  (COVID-19) فيروس كـــــــورونا

الســـماح 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 األخرى بشرط تعقيمها من قبل 
الموظفين بالمحل قبل ارجاعها للرف.

بالنسبة للسلع التي يصعب تعقيمها بأحدي الطرق السابقة، يتم عزلها 
في غرفة منفصلة لمدة 48 ساعة 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. 

الكي 
بالبخار

غسيل المالبس 
بالماء والصابون

الغسيل 
الجاف

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

1 2 3


