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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
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