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وز�رة �ل�سحة

 قرار رقم )52( ل�سنة 2020

 با�ستبد�ل �ل�سرت�طات �ل�سحية �ملر�فقة للقر�ر رقم )46( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملن�ساآت �لتي حتتوي

 على برك وحمامات �سباحة لحتو�ء ومْنع �نت�سار 

) COVID-19( فريو�س كورونا �مل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 

املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد 

،)COVID-19(

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

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

ُي�شتبدل بال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات 

�شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( املرافقة للقرار رقم )46( 

برك  على  التي حتتوي  املن�شاآت  تطبيقها يف  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة 

وحمامات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، ال�شرتاطات 

ال�شحية املرافقة لهذا القرار.

�ملادة �لثانية

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

وُيعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

المـــــــوافـــــق: 29 يــــــوليـــــو 2020م
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�ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملن�ساآت �لتي حتتوي

على برك وحمامات �سباحة

) COVID-19( لحتو�ء ومْنع �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد

�أوًل: �ل�ستر�طات �لعامة:

1- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة ت�شجيل معلومـــات الت�شال وتاريخ ووقت الزيـــارة لمرتادي برك 

وحمامات ال�شباحة والعاملين في المن�شاأة وذلك قبل دخول المن�شاأة وارتياد برك وحمامات 

ال�شباحـــة والمرافـــق الملحقـــة بها، علـــى ان يكون ت�شجيـــل المعلومات لعميـــل واحد عن كل 

مجموعـــة، وتكون م�شئولية الحتفـــاظ بمعلومات الت�شال للمجموعـــة اأو الح�شور عند هذا 

ال�شخ�س، كما يجب على المن�شاأة الحتفاظ بهذه ال�شجالت لمدة 30 يوًما.

2-    يجـــب على مرتادي برك وحمامات ال�شباحة والعاملين فـــي المن�شاأة التي تديرها الحفاظ 

على م�شافة التباعد الجتماعي والمحددة بمترين في جميع الأوقات. 

3-    يجـــب على مرتـــادي برك وحمامـــات ال�شباحة اللتـــزام بارتداء الكمامات خـــارج منطقة 

الم�شبح خ�شو�شًا عند التعامل مع الغير.

ثانياً: �للتز�مات �لو�جب �تِّباعها من ِقَبل �إد�رة �لمن�ساأة �لتي تدير برك وحمامات �ل�سباحة:

1-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة اإلزام العاملين التابعين لها بالحفـــاظ على النظافة ال�شخ�شية 

والعامة. 

2-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة اإلـــزام العاملين التابعين لها بلب�س القفـــازات والكمامات طوال 

اأوقات العمل.

ق  3-    يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام مقيا�س الحرارة )Infrared Thermometer( للتََّحقُّ

من درجة حرارة العاملين ومرتادي برك وحمامات ال�شباحة قبل الدخول للمن�شاأة.

4-    يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة مْنع كل َمن كانت درجة حرارتـــه )37.5( درجة مئوية اأو اأعلى 

اأو يعانـــي من اأعرا�س فيرو�س كورونـــا الم�شتجد )COVID-19( من دخول المن�شاأة، وعليه 

مغادرتها فوًرا والت�شال على الرقم 444.

5-    يجب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام لفتات مرئية ت�شير اإلى الحد الأق�شى لعدد المجموعة 

الواحدة وهو )5 اأ�شخا�س(. 

6- تقليـــل العـــدد في الم�شبح عن طريق تخ�شي�س )4( متر مربع لـــكل �شخ�س وتحديد الطاقة 

ال�شتيعابية بناًء على ذلك. 

7- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة اإعادة ترتيـــب المقاعد للحفاظ علـــى الم�شافـــات الآمنة وتقليل 
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الت�شال المبا�شر.

ر كحولي ل يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن )%70(  8-    يجب على اإدارة المن�شاأة توفير مطهِّ

عة حول برك وحمامات ال�شباحة. عند المدخل وفي نقاط موزَّ

9- يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة تنظيف وتطهير جميع المرافق والمقاعـــد ب�شورة دورية مجدولة 

)مرتيـــن في اليـــوم على الأقـــل( ِوْفقًا لالإر�شـــادات ال�شحيـــة، وتطهير المعـــدات والأدوات 

الم�شتعملة.

10- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة تنظيف وتطهيـــر دورات الميـــاه واأماكن ال�شتحمـــام، وتطهير 

الأجهـــزة الإلكترونيـــة عند مغادرة العمـــل، والتخلُّ�س مـــن الأدوات ال�شخ�شية الم�شتخدمة 

لمرتادي برك وحمامات ال�شباحة ب�شكل �شحيح.

11- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة توفير عدد كاف من �شـــالل المهمالت والتخلُّ�ـــس من القمامة 

ب�شورة دورية.

ثالثاً: �ل�ستر�طات �لخا�سة بحو�س �ل�سباحة:

1-    يجب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام المواد الكيميائية المعتمدة لتعقيم مياه حو�س ال�شباحة، 

وتوفيـــر معدات خا�شة لإ�شافة هذه المواد وقيا�س ن�شبها ب�شكل منتظم، على اأن ت�شجل تلك 

الن�شـــب وتاريـــخ اإ�شافتها فـــي جدول خا�س يحفظ فـــي الملف ال�شحي لتطلـــع عليه الإدارة 

المخت�شـــة، ويجب اأن ي�شـــرف على اإ�شافة هذه المواد اأ�شخا�س موؤهلين اأو جهة متخ�ش�شة 

ب�شيانة اأحوا�س ال�شباحة.

2-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة الحر�س على اأن تكـــون ن�شبة الكلورين الكلـــي المتبقي في مياه 

حو�س ال�شباحة ما بين )1-3( ون�شبة الحمو�شة ما بين )6،8 - 7،8(.

3-    يجب على اإدارة المن�شاأة عدم ال�شماح با�شتخدام الحو�س اإل بعد �شاعتين من تعقيم مياهه 

بالمواد الكيميائية والتاأكد من ن�شبة تركيزها المنا�شبة.

4-    يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة تثبيت خطـــوط الممرات داخل حو�س ال�شباحـــة الأولمبية فقط 

لتحقيق التباعد في الم�شافات، و�شمان الحفاظ على التباعد الجتماعي في جميع الأوقات.

5-    يجب على اإدارة المن�شاأة مراعاة التباعد الجتماعي والم�شافات عند التدريب )مترين(. 

6-    يجب على اإدارة المن�شاأة توفير حرا�س الإنقاذ اأو غيرهم من العاملين الموؤهلين لذلك عند 

مواقع حو�س ال�شباحة طوال اأوقات �شاعات العمل، واأن يتم تكليفهم بتنفيذ هذه ال�شتراطات 

داخل حو�س ال�شباحة.

7-    يجب على اإدارة المن�شاأة اللتزام با�شتراطات ال�شالمة لبرك وحمامات ال�شباحة ال�شادرة 

من الوزير.
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ر�بعاً: �ل�ستر�طات �لخا�سة بغرف تبديل �لمالب�س:

1- يجـــب توفير المناديل المطهرة ذات ال�شتخـــدام الواحد اأو البخاخات المعقمة اأو المعقمات 

التي ل يقل تركيز المادة الكحولية فيها عن )70%( على الأقل.

2-    يجـــب تطهيـــر وتعقيـــم الخزانة وم�شحها قبـــل وبعد كل ا�شتخـــدام بالمناديـــل المطهرة اأو 

المعقمات ان اأمكن )اأو مرتين في اليوم على الأقل(.

3-    تفتح دورات المياه واماكن ال�شتحمام والتبديل ب�شرط التعقيم الم�شتمر )مرتين في اليوم 

على الأقل(. 

4-    يجـــب اإزالـــة �شفـــرات الحالقة واأعـــواد تنظيـــف الأذن ومجففات ال�شعر مـــن جميع غرف 

المالب�س. 

5-    يف�شل اأن يح�شر مرتادي برك وحمامات ال�شباحة المنا�شف الخا�شة بهم، وفي حال توفير 

المن�شـــاأة المنا�شـــف، يجب اأن يتم غ�شلها بالماء الدافئ، بدرجـــة )80( درجة اأو اأكثر دفئا، 

وو�شعها في اأكيا�س فردية.

خام�ســـاً: �ل�ستر�طات �لتي يجب علـــى �إد�رة �لمن�ساأة توجيه رو�د برك وحمامات �ل�سباحة لها 

و�للتز�م بها من قبلهم:

1-    يجـــب علـــى موظفي المن�شـــاأة توجيه مرتادي بـــرك وحمامات ال�شباحة �شـــواء كانوا ب�شكل 

فردي اأو من خالل مجموعات بالحفاظ على م�شافة مترين فيما بينهم في جميع الأوقات. 

2-    يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة ا�شتخدام الالفتات والمل�شقات التوعويـــة حول اإر�شادات غ�شل 

اليدين ومعايير النظافة الجيدة )متوفرة بوزارة ال�شحة بلغات متعددة(.

3-    يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام الالفتـــات والمل�شقات التوعوية التي ُت�شير اإلى وجوب 

غ�شـــل مرتادي برك وحمامات ال�شباحة اأج�شادهـــم و�شعرهم بالماء وال�شابون المعقم قبل 

الذهاب اإلى حو�س ال�شباحة.

4-    يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام الالفتات والمل�شقات التوعوية التي ُت�شير اإلى �شرورة 

عـــدم م�شاركة مرتادي بـــرك وحمامات ال�شباحة الأدوات الخا�شة بهـــم كالنظارات الواقية 

وزعانف وقبعات ال�شباحة وغيرها.

5-    توجيـــه مرتادي برك وحمامـــات ال�شباحة بالمتناع عن الت�شـــال الج�شدي بالآخرين باأي 

�شـــكل من الأ�شـــكال �شواء اأثنـــاء ال�شباحة اأو عند اأخـــذ ا�شتراحة، مع الحفـــاظ على م�شافة 

التباعد الجتماعي فيما بينهم. 

�ساد�ساً: �أحكام ختامية:

1-    يجـــوز للمن�شاآت التي تحتـــوي على مرافق �شياحية اأو محالت تجاريـــة عند برك وحمامات 

ال�شباحـــة بيـــع �شلـــع التجزئة، علـــى اأن يتم اللتـــزام بالإر�شـــادات وال�شتراطـــات ال�شحية 
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الخا�شـــة بوزارة ال�شحـــة لمحالت البيـــع بالتجزئة التجاريـــة، وت�شجيع العمـــالء على دفع 

الفواتيـــر بطريقة اإلكترونية. وعلى العاملين بالمن�شـــاأة م�شاعدة العمالء اأثناء الت�شوُّق للحد 

من الت�شال مع الموجودات. واإذا اأراد العميل اإجراء عملية ال�شراء، فيتوجب على الم�شتري 

دة اأثناء النتظار في الطابور. الوقوف على العالمات الأر�شية المحدَّ

2-    يجب على اإدارة المن�شاأة توجيه المطاعم ومحالت بيع المواد الغذائية والم�شروبات التابعة 

اخلة �شمن نطاقها المكاني؛ بالبيع عن طريق ِخْدمات البيع الخارجي.  لها اأو الدَّ

3-    تخ�شـــع المن�شاآت وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س مـــن ِقَبل الجهات الحكومية المخت�شة 

للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

4-    على كل من�شاأة اإغالق برك وحمامات ال�شباحة التابعة لها في حال عدم قدرتها على تطبيق 

ال�شتراطات واللتزامات المن�شو�س عليها في هذا القرار.


