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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )26( ل�سنة 2020

ـَبـاُعـد الجتماعي التي يتعيَّـن اتِّـخاذها يف املحالِّ التجارية  ب�ساأن تدابري التَّ

)COVID -19( وال�سناعية لحتواء ومْنـع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية، 

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنـع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـَبـاُعـد الجتماعي التالية؛ لحتواء ومْنـع  تلتزم كافة املحال التجارية وال�شناعية بتدابري التَّ

:)COVID-19( انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

1- تخ�شي�س اأول �شاعة من فْتـح المحل لكبار ال�شن والن�شاء الحوامل.

2- عـــدم ال�شمـــاح بتواُجـد عدد مـــن الأ�شخا�س يفـــوق الطاقة ال�شتيعابية للمحـــل، وذلك بواقع 

�شخ�س واحد لكل متر مربع من الم�شاحة الخالية من الأ�شياء وال�شواغل. ويجب و�شع لوحة 

ـن الحد الأق�شى لعدد الأ�شخا�س الم�شموح بتواُجـدهم داخل المحل  عند مدخـــل المحل تبيِّ

ِوْفـقًا لطاقته ال�شتيعابية.

ـ�َشـوُّق ل تقل عن متر،  ـع اإعالنات لمرتادي المحل بتْرك م�شافة بين كل زبون واآخر عند التَّ 3- و�شْ

وتكليف عامل اأو اأكثر بمراقبة تطبيق ذلك.

ــــع عالمـــات على الأر�شيات عند منافـــذ الدخول والخروج ليقف عندهـــا مرتادو المحل  4- و�شْ

بحيث ل تقل الم�شافة بين العالمة والأخرى عن متر.
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5- تكليـــف عامـــل اأو اأكثر بتنظيم النتظار عنـــد الدخول والخروج بوقـــوف مرتادي المحل عند 

العالمات المو�شوعة لذلك.

ـع اإر�شادات لمرتادي المحل بتعقيم  ـم لالأيدي عند منافذ الدخول والخروج، وو�شْ ــــع معقِّ 6- و�شْ

اأيديهم قبل وبعد الت�شوق.

7- التعقيم الم�شتمر للمحل بالكلور بن�شبة 8/1 اأو بو�شائل التعقيم التي تق�شي على الفيرو�شات.

ـامة الوجه الوقائية، بحيث تغطي منطقة الفم  8- عدم ال�شماح بالدخول للمحل لمن ل يرتدي كمَّ

ـع اإر�شادات بعدم جواز خْلـِعـها اأثناء الت�شوق. والأنف، وو�شْ

املادة الثانية

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  يعاَقـب 

ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018. 

املادة الثالثة

ُيـعمل باأحكام هذا القرار ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ نفاذه.

املادة الرابعة

على الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة، واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

  

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 8 اأبــــريـــل 2020م

 


