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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )36( ل�شنة 2020

 ب�شاأن اال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف من�شاآت ال�شينما اخلارجية

ـة لل�شيارات الحتواء ومْنع انت�شار   املخ�ش�شَّ

)COVID-19( فريو�س كورونا امل�شتجد

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 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  املحالِّ  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

ـخاذها  وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتِّ

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

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية،  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

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

لهذا  املرافقة  ال�شحية  بال�شرتاطات  ال�شيارات  �شينما  من�شاآت  كافة  تلتزم   ،)COVID-19(

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.
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املادة الثالثة

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

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

          

       

    وزير ال�شحة

 فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 23 �شوال 1441هـ

الـمـــــوافـــــق: 15 يونيـو 2020م
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ـ�شة لل�شيارات اال�شرتاطات ال�شحية ملن�شاآت ال�شينما اخلارجية املخ�شَّ

اأواًل: ا�شتراطات عامة: 

1- يجـــب قيا�ـــس درجة حرارة جميع العاملين قبـــل دخول المن�شاأة با�شتخـــدام مقيا�س الحرارة 

)Infrared Thermometer(، وعلـــى اأي عامـــل تكـــون درجة حرارتـــه 37.5 درجة مئوية اأو 
اأعلى مغادرة المن�شاأة على الفور والت�شال على الرقم 444.

2- اإذا ظهـــرت علـــى اأحد العاملين عند و�شولـــه اإلى المن�شاأة اأعرا�س مرتبطـــة بفيرو�س كورونا 

الم�شتجـــد )COVID-19(، ُيـمنع من الدخول وُيـطَلــــب منه مغادرة المن�شاأة والت�شال على 

الرقم 444.

ـباع تدابير التباعد  3- يجب على جميع العاملين ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، واتِّ

الجتماعي.

ـر بيع التذاكر على النظام الإلكتروني فقط. 4- ُيـقت�شَ

دة لذلك،  5- التاأكد من وقوف جميع المركبات ب�شكل �شحيح في الأماكن وبين العالمات المحدَّ

واأن ممرات الطوارىء خالية من المركبات في جميع الأوقات.

6- ُيـحَظـر التدخين في جميع الأوقات.

ـر الدخول على ال�شيارات فقط ول يجوز دخول الأفراد بدون �شيارة. 7- ق�شْ

8- ل ُيـ�شمـــح بالجلو�ـــس خارج ال�شيارة، ول ُيـ�شمح بالجلو�س على الجزء العلوي من ال�شيارة، كما 

ل تجوز الم�شاهدة با�شتخدام فتحة ال�شقف.

9- يتم تح�شير الطعام في مطبخ المن�شاأة في �شحون فردية من ذات ال�شتخدام الواحد ُمـحكمة 

الغْلـق، مع توفير اأدوات الأكل ذات ال�شتخدام الواحد.

ثانياً: ا�شتراطات خا�شة: 

1- تحديد الطاقة اال�شتيعابية:

ـ�س لها به من ِقـَبـل الإدارة العامة  اأ- يجب األ يتجاوز عدد الركاب في المركبة العدد المرخَّ

للمرور.

دة لم�شاحة 7 متر × 4 متر ل�شتيعاب  ب- يجب على الموظفين التاأكد من وجود عالمة محدَّ

كل مركبة و�شمان م�شافة 2 متر على الأقل بين المركبات في كل اتجاه. 

2- التعقيم:

اأ- يجب تنظيف وتطهير دورات المياه ب�شكل كامل بعد كل ا�شتخدام.

ـل العمالء من واإلى  لتَنـقُّ ب- يجب تنظيف وتطهير �شيارات الغولف في حالة ا�شتخدامها 
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دورات المياه الموجودة في المن�شاأة بعد كل ا�شتخدام.

ـرات الكحولية التي ل تقل ن�شبة تركيز المادة الكحولية فيها عن ٪70  ج- يجب توفير المطهِّ

عند مدخل كل دورة مياه وفي المناطق التي يتمركز فيها العاملون.

ـر  د- يجب توفير مخزون كاف من الإمدادات ال�شحية مثل ال�شابون وورق التواليت والمطهِّ

الكحولي الذي ل تقل ن�شبة تركيز المادة الكحولية فيه عن 70٪ طوال اليوم.

ـ�شب املو�شى بها من ِقـَبـل وزارة ال�شحة، وا�شتخدامها  ـرات بالنِّ مراعاة اأن تكون حماليل املطهِّ

ال�شليم ملعدات  ال�شالمة وال�شتخدام  اإر�شادات  ـانعة، مبا يف ذلك  ال�شركة ال�شَّ لتعليمات  ِوْفـًقا 

ـرات الكيميائية املختلفة ح�شب تو�شيات منظمة  الوقاية ال�شخ�شية )PPE( وجتنُّـب خْلـط املطهِّ

ال�شحة العاملية.

3- اإجراءات ال�شالمة:

وا�شتراتيجية  والم�شارات  ال�شيارات  لعدد  الأق�شى  الحد  يو�شح  مخطط  تقديم  يجب  اأ- 

الخروج المقترحة اإلى الإدارة العامة للدفاع المدني لعتماده.

ب- يجب عْر�س فيديو ب�شاأن تعليمات ال�شالمة قبل بداية كل عر�س.

ج- يجب تدريب اأفراد الأمن على تنفيذ اإجراءات الخروج الآمن في حالت الطوارىء.

د- يجب التاأكد من وجود وفاعلية جميع اأنظمة ومعدات الحماية من الحرائق في الأماكن 

ـ�شة لها في الموقع. المخ�شَّ

هـ- التاأكد من �شالحية �شهادة �شالمة الموقع.

ـدات بعيدًا عن ال�شيارات.  و- يجب تخ�شي�س اأماكن م�شادر الكهرباء، بما في ذلك المولِّ

ز- يجب التاأكد من تركيب جميع التو�شيالت الكهربائية بطريقة اآمنة من ِقـَبـل المتخ�ش�شين.

ح- يجب و�شع عالمات وا�شحة حول موقع المن�شاأة وداخلها تدل على مخارج الطوارىء.

ـع  ط- يجب اأن تكون طرق الخروج دون عوائق ي�شهل الو�شول اإليها، وتوؤدي اإلى منطقة تَجـمُّ

اآمنة لالأ�شخا�س، على األ تتجاوز المجموعة الواحدة 5 اأ�شخا�س.

ي- يجب ا�شتخدام مداخل المبنى وطرق الخروج كمخرج حريق.

ك- يجب توفير طفايات حريق اإ�شافية )نوع م�شحوق جاف( وو�شعها على م�شافة ل تتجاوز 

�شة لل�شم�س، مع وجود عالمات وار�شادات مرئية  20 مترًا مربعًا في مق�شورة غير معرَّ

تو�شح موقعها واآلية ا�شتخدامها.

ل- يجب توفير عالمات خروج وا�شحة وكبيرة لل�شائقين والأفراد عند الخروج.

 م- يجب توفير اأ�شواء طوارىء تعمل عند انقطاع مورد الكهرباء الرئي�شي في المكان.


