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وزارة ال�سحة

قرار رقم )37( ل�سنة 2020 

ب�ساأن ال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها يف املن�ساآت التي حتتوي على 

.)COVID-19( سواطئ لحتواء ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

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

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

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

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

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

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد  ال�شلع من املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع  �شراء بع�س 

،)COVID-19(

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

قرر الآتي:

املادة الأوىل

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

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

تلتزم كافة املن�شاآت التي حتتوي على �شواطئ بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية

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

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�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 10 ذي القعدة 1441هـ   

الـمـوافـــــــــق: 2 يوليــــــــــــــــــو 2020م     
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ال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها يف املن�ساآت التي حتتوي على �سواطئ 

)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 

اأوًل: ال�شتراطات العامة: 

1- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة توفيـــر ا�شتمارة معدة مـــن ِقـَبـلها تت�شمن الطلب بمـــلء البيانات 

نة بها قبل دخول المن�شاأة وارتياد ال�شواطئ والَمـرافق  ال�شخ�شية والإجابة عن الأ�شئلة المدوَّ

ال�شياحية الملحقة بها، وعلى الأخ�س البيانات ال�شخ�شية )ال�شم ورقم التوا�شل والعنوان(، 

ـي مدة )14( يومًا �شابقة: والإجابة على الأ�شئلة التالية والتي تغطِّ

اأ- هل تعاين اأو عانيت من اأيٍّ من الأعرا�س الآتية؟

- ارتفاع في درجة الحرارة.  

- �شعال.  

- اإجهاد وتعب.  

- �شيق في التنف�س.  

- فقدان حا�شة ال�شم.  

- فقدان حا�شة التذوق.  

- احتقان في الحلق.  

ب- هل خالطت اأحدًا يعاني من الأعرا�س المذكورة اأعاله اأو تم ت�شخي�شه بـ )COVID-19(؟ 

ج- هل ت�شكن مع اأيِّ �شخ�س تحت الحْجـر المنزلي؟

واإذا اأجاب ال�شخ�س بنعم على اأيٍّ من هذه الأ�شئلة، فيتوجب على اإدارة المن�شاأة منعه من    

دخول المن�شاأة.

2- يجـــب على مرتادي ال�شواطئ وموظفي المن�شاأة التي تدير ال�شاطئ تحرير ال�شتمارة الم�شار 

اليها اأعاله.

ـامات عند التعامل مع الغير، وفي حالة عدم اللتزام  3- يجب على مرتادي ال�شاطئ ارتداء الكمَّ

بذلك ُيـطَلـب من ال�شخ�س المخالف مغادرة المن�شاأة.

ـباعها من ِقـَبـل اإدارة المن�شاأة التي تدير ال�شاطئ:  ثانيًا: اللتزامات الواجب اتِّ

1- يجـــب على اإدارة المن�شـــاأة اإلزام الموظفين التابعين لها بالحفـــاظ على النظافة ال�شخ�شية 

والعامة.

ـق  ـَحـقُّ 2- يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام مقيا�ـــس الحرارة )Infrared Thermometer( للتَّ

من درجة حرارة الموظفين ومرتادي ال�شاطئ قبل دخول المن�شاأة.

3-  يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة مْنـع كل َمـن كانت درجة حرارته )37.5( درجة مئوية اأو اأعلى اأو 
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يعانـــي من اأعرا�ـــس )COVID-19(  من دخول المن�شاأة، و عليه مغادرتها فوًرا والت�شال على 

الرقم  444.

ـر كحولي ل يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن )%70(  4- يجب على اإدارة المن�شاأة توفير مطهِّ

عة حول ال�شاطئ. عند المدخل وفي نقاط موزَّ

ـامات طوال اأوقات العمل.  ـازات والكمَّ 5-  يجب على موظفي المن�شاأة لْبـ�س القفَّ

6- يجب على اإدارة المن�شاأة ت�شجيل معلومات الت�شال بالموظفين والحتفاظ بها.

7- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام لفتات مرئية لتحديد م�شـــار التجاه الواحد عند نقاط 

الدخول والخروج، و�شمان الحفاظ على التباعد الجتماعي في جميع الأوقات.

8- يجـــب على اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام لفتات مرئية ت�شيـــر اإلى الحد الأق�شى لعدد المجموعة 

الواحدة و هو )5 اأ�شخا�س(.

9- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة ا�شتخدام الالفتـــات والمل�شقات التوعوية حـــول اإر�شادات غ�ْشـل 

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

10- يجب على موظفي المن�شاأة توجيه مرتادي ال�شاطئ )�شواء كانوا ب�شكل فردي اأو مجموعات( 

اإلى الحفاظ على م�شافة تباعد )2( متر فيما بينهم. 

11- يجـــب على موظفي المن�شاأة اإعـــادة ترتيب المقاعد للحفاظ علـــى الم�شافات الآمنة لتقليل 

الت�شال المبا�شر.

12-  يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة تنظيـــف وتطهير جميع المرافـــق ِوْفـقا لالإر�شـــادات ال�شحية، 

ـ�شة لال�شتئجار اليومي بعد كل ا�شتخدام. وتطهير المعدات والأدوات الم�شتعملة المخ�شَّ

13- يجب على اإدارة المن�شاأة غ�ْشل المنا�شف بالماء الدافىء، بدرجة )80( درجة اأو اأكثر دفئًا 

ولكن دون درجة الغليان.

14- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة اإغـــالق حمامات ال�شتحمـــام وال�شاونا وغـــرف تغيير المالب�س 

والمناطق الم�شتركة الأخرى )عدا دورات المياه( حتى اإ�شعار اآخر.

15- يجـــب علـــى اإدارة المن�شـــاأة تنظيف وتطهيـــر دورات المياه ب�شكل كامل بعـــد كل ا�شتخدام، 

�ـــس مـــن الأدوات ال�شخ�شية  وتطهيـــر الأجهـــزة الإلكترونيـــة عند مغـــادرة العمـــل، والتخلُـّ

الم�شتخدمة لمرتادي ال�شاطئ ب�شكل �شحيح.

�س من القمامة  16- يجـــب علـــى اإدارة المن�شاأة توفير عدد كاف مـــن �شالل المهمـــالت والتخلُـّ

ب�شورة دورية.
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ثالثًا: اأحكام ختامية: 

1- يجـــوز للمن�شـــاآت التي تحتوي على مرافق �شياحية اأو محـــالت تجارية على ال�شواطئ بيع �شلع 

التجزئـــة، على اأن يتم اللتزام بالإر�شادات وال�شتراطات ال�شحية الخا�شة بوزارة ال�شحة 

لمحـــالت البيع بالتجزئة التجارية، وت�شجيع العمالء على دفـــع الفواتير بطريقة اإلكترونية. 

وعلى موظفـــي المن�شاأة م�شاعدة العمالء اأثناء الت�شوُّق للحـــد من الت�شال مع الموجودات. 

واإذا اأراد العميـــل اإجـــراء عملية ال�شـــراء، فيتوجب علـــى الم�شتري الوقـــوف على العالمات 

دة اأثناء النتظار في الطابور. الأر�شية المحدَّ

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

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

3- تخ�شـــع المن�شاآت وفقًا لأحكام هـــذا القرار للتفتي�س من ِقـَبـل الجهـــات الحكومية المخت�شة 

للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

4- علـــى كل من�شـــاأة اإغالق �شاطئها حـــال عدم قدرتها علـــى تطبيق ال�شتراطـــات واللتزامات 

المن�شو�س عليها في هذا القرار.     


