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وزارة ال�سحة

 قرار )68( ل�سنة 2020

 ب�ساأن اال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها

م ال�سي�سة   على املطاعم واملقاهي التي تقدِّ

)COVID-19( الحتواء ومْنـع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه،

الأخ�س  وعلى   ،2018 ل�شنة   )34( رقم  بالقانون  ال�شادر  العامة،  ال�شحة  قانون  وعلى 

املادتني )43( و)44( منه،

املطاعم  يف  توافرها  الواجب  ال�شرتاطات  باإ�شدار   2011 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

واملقاهي وغريها من املحالت التي تقدم التبغ وم�شتقاته لأغرا�س التدخني، 

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

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

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

ل بالقرار رقم )61( ل�شنة 2020، )COVID-19(، املعدَّ

ـخاذها  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ

 ،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ل بالقرار رقم )62( ل�شنة 2020، املعدَّ

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

مع عدم الإخالل بال�شرتاطات الواجب توافرها يف املطاعم واملقاهي وغريها من املحالت 

التي تقدم التبغ وم�شتقاته بغر�س التدخني، وال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم 

ـخاذها  ـن اتِّ واملقاهي، وال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية وتدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ
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 ،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

ال�شي�شة بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة لهذا  التي تقدم  تلتزم كافة املطاعم واملقاهي 

القرار. 

املادة الثانية

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

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

املادة الثالثة

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - ُكـلٍّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

ابتداًء من تاريخ 24 اأكتوبر 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الأول 1442هـ 

الـمـــوافـــــــق: 22 اأكتوبـــــر 2020م
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اال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها على املطاعم واملقاهي التي تقدم

)COVID-19( ال�سي�سة الحتواء ومْنع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد 

 اأواًل: ال�شتراطات العامة:

1- يقت�شـــر تقديم ال�شي�شة على المنطقة الخارجية للمحل فقط ويمنع منعًا باتًا تقديم ال�شي�شة 

في الأماكن المغلقة.

2- يجب و�شع حاجز بارتفاع ل يقل عن مترين ون�شف بين منطقة المدخنين الخارجية والممر 

المخ�ش�س للم�شاة.

3-    يجب ا�شتخدام خراطيم ال�شي�شة ذات ال�شتخدام الواحد فقط.

4-    ل ي�شمح باختبار ال�شي�شة من قبل العاملين قبل التقديم للزبون.

5-    يجب غ�شل وتطهير ال�شي�شة بعمق وتغيير الماء الم�شتعمل في ال�شي�شة بعد كل م�شتخدم.

6-    يجب تنظيف وتطهير جميع اأجزاء ال�شي�شة بما في ذلك المالقط قبل وبعد كل م�شتخدم.

7-    يجب توفير عبوات المعقمات اليدوية في المحل بعدد كاف في مناطق مختلفة من المحل.

8- يجـــب اأن تحتفـــظ اإدارة المحل ب�شجالت متكاملـــة للموظفين والعامليـــن والزائرين )�شواء 

المدخنين اأو الأفراد المرافقين لهم( بما في ذلك الأ�شماء واأرقام الهواتف وتواريخ الزيارة.

9-    يجب على الموظفين والعاملين ارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات.

10- يجب على عمال ال�شي�شة غ�شل ايديهم بالماء وال�شابون اأو تعقيم اأيديهم بالمعقم الكحولي 

قبل وبعد تقديم الخدمة لكل عميل.

11- قيا�ـــس درجـــات الحرارة للموظفين والعاملين ومرتادي المقهـــى قبل الدخول للمحل وعدم 

ال�شماح لمن تظهر عليهم اأعرا�س ارتفاع الحرارة لأكثر من 37.5 من دخول الموقع.

12- تنظيف وتعقيم جميع ال�شطح والمناطق الم�شتركة للمحل مرة واحدة على الأقل كل �شاعة 

مثل الطاولت والكرا�شي والكاونترات ومقاب�س الأبواب ودورات المياه وغيرها من الأ�شطح.

13- يجـــب اأن تكـــون هنـــاك م�شافة مترين بين حافـــة كل طاولة والأخرى فـــي جميع التجاهات 

الأربعـــة، مع ال�شماح با�شتخدام 50% فقط من �شعة الطاولة، وبحد اأق�شى )5( عمالء على 

كل طاولة.

14-  يجب توفير عالمات اأر�شية وا�شحة ولفتات ت�شير اإلى م�شافات التباعد الجتماعي.

15-  توزيع الطاولت لتتوافق مع الم�شافات الآمنة للتباعد الجتماعي.

16-  ل ي�شمح بالتجمعات اأو اإقامة الحفالت.
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17-  التاأكيد من تعقيم العمالء لأيديهم عند الو�شول.

ثانياً: اأحكام ختامية:

1- تخ�شـــع كافة المطاعـــم والمقاهي التي تقدم ال�شي�شة وفقًا لأحكام هـــذا القرار للتفتي�س من 

قبل الجهات الحكومية المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

2- يجب ت�شجيع العمالء على دفع الفواتير بطريقة اإلكترونية وغير تالم�شية.

3- �شيتم اإغالق اأي مطعم اأو مقهى ل يلتزم بتطبيق ال�شتراطات واللتزامات المن�شو�س عليها 

في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات ال�شلة.    
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ا�ستدراك

وزير  قرار   ،2020 اأكتوبر   22 بتاريخ  ال�شادر  العدد )3494(  الر�شمية  ُنـ�ِشـر يف اجلريدة 

املطاعم  على  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )68( رقم  ال�شحة 

 ،)COVID-19( امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنـع  لحتواء  ال�شي�شة  م  تقدِّ التي  واملقاهي 

ـنااً ال�شرتاطات ال�شحية، وحيث اإنه ورد خطاأ يف فقرة )اأولاً( ال�شرتاطات العامة، فاإنه  مت�شمِّ

يعاد ن�شر الفقرة املذكورة كالآتي:

اأوًل: ال�شتراطات العامة: 

يقت�شر تقديم ال�شي�شة على المنطقة الخارجية للمحل فقط، وُيـمنع منعااً باتااً تقديم ال�شي�شة   -1

في الأماكن المغلقة.

- يجب ا�شتخدام خراطيم ال�شي�شة ذات ال�شتخدام الواحد فقط. 2

ل ُيـ�شمح باختبار ال�شي�شة من ِقـَبـل العاملين قبل التقديم للزبون.  -3

يجب غ�ْشـل وتطهير ال�شي�شة بعمق، وتغيير الماء الم�شتعَمـل في ال�شي�شة بعد كل م�شتخِدم.  -4

يجب تنظيف وتطهير جميع اأجزاء ال�شي�شة بما في ذلك الَمـالِقـط قبل وبعد كل م�شتخِدم.  -5

ـمات اليدوية في المحل بعدد كاف في مناطق مختلفة من المحل. يجب توفير عبوات المعقِّ  -6

يجـــب اأن تحتفـــظ اإدارة المحل ب�شجـــالت متكاملة للموظفين والعامليـــن والزائرين )�شواء   -7

المدخنين اأو الأفراد المرافقين لهم( بما في ذلك الأ�شماء واأرقام الهواتف وتواريخ الزيارة.

ـازات في جميع الأوقات. ـامات والقفَّ يجب على الموظفين والعاملين ارتداء الكمَّ  -8

ـم الكحولي  يجب على عمال ال�شي�شة غ�ْشـل اأيديهم بالماء وال�شابون اأو تعقيم اأيديهم بالمعقِّ  -9

قبل وبعد تقديم الخدمة لكل عميل.

10- قيا�ـــس درجات الحرارة للموظفين والعامليـــن ومرتادي المقهى قبل الدخول للمحل، وعدم 

ال�شماح لَمـن تظهر عليهم اأعرا�س ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 37.5 من دخول الموقع.

11- تنظيف وتعقيم جميع الأ�شطح والمناطق الم�شتَركة للمحل مرة واحدة على الأقل كل �شاعة 

مثل الطاولت والكرا�شي والكاونترات ومقاب�س الأبواب ودورات المياه وغيرها من الأ�شطح.

12- يجـــب اأن تكـــون هنـــاك م�شافة مترين بين حافـــة كل طاولة والأخرى فـــي جميع التجاهات 

الأربعـــة، مع ال�شماح با�شتخدام 50% فقط من �شعة الطاولة، وبحد اأق�شى )5( عمالء على 

كل طاولة.

13- يجب توفير عالمات اأر�شية وا�شحة ولفتات ت�شير اإلى م�شافات التباعد الجتماعي.
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14- توزيع الطاولت لتتوافق مع الم�شافات الآمنة للتباعد الجتماعي.

ـعات اأو اإقامة الحفالت. 15- ل ُيـ�شمح بالتجمُّ

16- التاأكيد من تعقيم العمالء لأيديهم عند الو�شول.

لذا لزم التنويه.


