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وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )46( ل�سنة 2020

ب�ضاأن اال�ضرتاطات ال�ضحية الواجب تطبيقها يف املن�ضاآت التي حتتوي 

على برك وحمامات �ضباحة الحتواء ومْنع انت�ضار فريو�ض 

)COVID-19( كورونا امل�ضتجد

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،

اتِّخاذها  يتعنيَّ  التي  الوقائية  التدابري  بع�س  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )28( رقم  القرار  وعلى 

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

،)COVID-19( امل�شتجد

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

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

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعنيَّ اتِّخاذها يف 

،)COVID-19( املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع 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 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتِّخاذها  يتعنيَّ 

)COVID-19(، تلتزم كافة املن�شاآت التي حتتوي على برك وحمامات �شباحة بتطبيق ال�شرتاطات 

ال�شحية املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

رة يف املادة )121( من قانون ال�شحة  يعاَقب كل َمن 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 ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 18 ذي القعدة 1441هـ

الــمــوافـــــــق: 9 يــولـيـــــــــــــــــو 2020م
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اال�ضرتاطات ال�ضحية الواجب تطبيقها يف املن�ضاآت التي حتتوي 

على برك وحمامات �ضباحة

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد

اأوًل: ال�شرتاطات العامة:

1-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري ا�شتمارة معدة من قِبَلها وحترر من قِبل مرتادي برك وحمامات 

ال�شباحة  وحمامات  برك  وارتياد  املن�شاأة  دخول  قبل  وذلك  املن�شاأة  يف  والعاملني  ال�شباحة 

واملرافق امللحقة بها، ويجب اأن تت�شمن ال�شتمارة طلب ملء البيانات ال�شخ�شية وعلى الأخ�س 

ي مدة )14( يومًا  نة بها والتي تغطِّ ال�شم ورقم التوا�شل والعنوان، والإجابة عن الأ�شئلة املدوَّ

ال�شابقة، وهي كالآتي:

 اأ-    هل تعاني 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 بـفيرو�س كورونا  

الم�شتجد )COVID-19(؟

ج-  هل ت�شكن مع اأيِّ �شخ�س تحت الحْجر المنزلي؟ واإذا اأجاب ال�شخ�س بنعم على اأيٍّ من    

هذه الأ�شئلة، فيتوجب على اإدارة المن�شاأة منعه من دخول المن�شاأة.

تديرها احلفاظ على  التي  املن�شاأة  والعاملني يف  ال�شباحة  برك وحمامات  2- يجب على مرتادي 

م�شافة التباعد الجتماعي واملحددة مبرتين يف جميع الأوقات.

امات عند التعامل مع الغري، ويف حالة  3-    يجب على مرتادي برك وحمامات ال�شباحة ارتداء الكمَّ

عدم اللتزام بذلك ُيطَلب من ال�شخ�س املخالف مغادرة املن�شاأة.

باعها من ِقَبل اإدارة املن�شاأة التي تدير برك وحمامات ال�شباحة: ثانيًا: اللتزامات الواجب اتِّ

1-  يجب على اإدارة املن�شاأة اإلزام العاملني التابعني لها باحلفاظ على النظافة ال�شخ�شية والعامة.
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طوال  والكمامات  القفازات  بلب�س  لها  التابعني  العاملني  اإلزام  املن�شاأة  اإدارة  على  يجب    -2 

اأوقات العمل.

ق من  3-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام مقيا�س احلرارة )Infrared Thermometer( للتََّحقُّ

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

4-   يجب على اإدارة املن�شاأة مْنع كل َمن كانت درجة حرارته )37،5( درجة مئوية اأو اأعلى اأو يعاين 

من اأعرا�س فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( من دخول املن�شاأة، وعليه مغادرتها فوًرا 

والت�شال على الرقم 444.

5-   يجب على اإدارة املن�شاأة ت�شجيل معلومات الت�شال بالعاملني والحتفاظ بها.

املجموعة  لعدد  الأق�شى  احلد  اإىل  ت�شري  مرئية  لفتات  ا�شتخدام  املن�شاأة  اإدارة  على  6-    يجب 

الواحدة وهو )5 اأ�شخا�س(.

7-    يجب على اإدارة املن�شاأة احلر�س على األ تتجاوز ن�شبة اإ�شغال الأفراد )30%( من �شعة املن�شاأة.

ر كحويل ل يقل تركيز املادة الكحولية فيه عن )70%( عند  8-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري مطهِّ

عة حول برك وحمامات ال�شباحة. املدخل ويف نقاط موزَّ

9-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري خمزن منا�شب حلفظ املواد الكيميائية وتخزينها.

10-  يجب على اإدارة املن�شاأة غ�ْشل املنا�شف باملاء الدافئ، بدرجة )80( اأو اأكرث دفئًا، على األ ت�شل 

لدرجة الغليان.

ال�شحية، وتطهري  لالإر�شادات  ِوْفقًا  املرافق  تنظيف وتطهري جميع  املن�شاأة  اإدارة  11- يجب على 

�شة لال�شتئجار اليومي بعد كل ا�شتخدام. املعدات والأدوات امل�شتعملة املخ�شَّ

12- يجب على اإدارة املن�شاأة تنظيف وتطهري دورات املياه ب�شكل كامل بعد كل ا�شتخدام، وتطهري 

الأجهزة الإلكرتونية عند مغادرة العمل، والتخلُّ�س من الأدوات ال�شخ�شية امل�شتخدمة ملرتادي 

برك وحمامات ال�شباحة ب�شكل �شحيح.

13- يجب على اإدارة املن�شاأة توفري عدد كاف من �شالل املهمالت والتخلُّ�س من القمامة ب�شورة 

دورية.

ثالثًا: ال�شرتاطات اخلا�شة بحو�س ال�شباحة:

اآمن للمياه التي تو�شع يف حو�س ال�شباحة بحيث  اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام م�شدر  1-    يجب على 

تكون نظيفة و�شفافة وكافية وخالية من امللوثات اجلرثومية والكيميائية والفيزيائية ومطابقة 

للموا�شفات ال�شحية املعتمدة من الإدارة املخت�شة.

ال�شباحة،  حو�س  مياه  لتعقيم  املعتمدة  الكيميائية  املواد  ا�شتخدام  املن�شاأة  اإدارة  على  يجب    -2

تلك  ت�شجل  اأن  ب�شكل منتظم، على  ن�شبها  وقيا�س  املواد  لإ�شافة هذه  وتوفري معدات خا�شة 
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الن�شب وتاريخ اإ�شافتها يف جدول خا�س يحفظ يف امللف ال�شحي لتطلع عليه الإدارة املخت�شة، 

ويجب اأن ي�شرف على اإ�شافة هذه املواد اأ�شخا�س موؤهلني اأو جهة متخ�ش�شة ب�شيانة اأحوا�س 

ال�شباحة.

اأن تكون ن�شبة الكلورين الكلي املتبقي يف مياه حو�س  اإدارة املن�شاأة احلر�س على  3-   يجب على 

ال�شباحة ما بني )1-3( ون�شبة احلمو�شة ما بني )7،8-6،8(.

اإل بعد �شاعتني من تعقيم مياهه  اإدارة املن�شاأة عدم ال�شماح با�شتخدام احلو�س  4-   يجب على 

باملواد الكيميائية والتاأكد من ن�شبة تركيزها املنا�شبة.

يف  التباعد  لتحقيق  ال�شباحة  حو�س  داخل  املمرات  خطوط  تثبيت  املن�شاأة  اإدارة  على  يجب     -5

امل�شافات، و�شمان احلفاظ على التباعد الجتماعي يف جميع الأوقات.

6-    يجب على اإدارة املن�شاأة عدم ال�شماح بدرو�س ال�شباحة وجتمعات فرق ال�شباحة بداخل احلو�س.

7-    يجب على اإدارة املن�شاأة توفري حرا�س الإنقاذ اأو غريهم من العاملني املوؤهلني لذلك عند مواقع 

حو�س ال�شباحة طوال اأوقات �شاعات العمل، واأن يتم تكليفهم بتنفيذ هذه ال�شرتاطات داخل 

حو�س ال�شباحة.

8-    يجب على اإدارة املن�شاأة اللتزام با�شرتاطات ال�شالمة لربك وحمامات ال�شباحة ال�شادرة من 

الوزير.

رابعًا: ال�شرتاطات اخلا�شة بغرف تبديل املالب�س:

1-    يجب على اإدارة املن�شاأة تدوير اخلزائن املعدة لال�شتخدام، وذلك بتحديد عدد من اخلزائن 

من خالل و�شع العالمات عليها بحيث يكون على مرتادي برك وحمامات ال�شباحة ا�شتخدام 

تلك اخلزائن التي مت و�شع العالمة عليها فقط، ول يجوز ا�شتخدام اخلزائن من قبل الرواد 

مرتني متتاليتني.

2-   يجب توفري املناديل املطهرة ذات ال�شتخدام الواحد اأو البخاخات املعقمة اأو املعقمات التي ل 

يقل تركيز املادة الكحولية فيها عن )70%( على الأقل. 

3-    يجب على كل م�شتخدم للخزانة م�شحها قبل وبعد كل ا�شتخدام باملناديل املطهرة اأو املعقمات.

4-    يجب اإبقاء حمامات ال�شتحمام مغلقة.

5-    يجب اإزالة �شفرات احلالقة واأعواد تنظيف الأذن وجمففات ال�شعر من جميع غرف املالب�س.

توفري  املنا�شف اخلا�شة بهم، ويف حال  ال�شباحة  اأن يح�شر مرتادي برك وحمامات  6-   يف�شل 

املن�شاأة املنا�شف، فيجب الحتفاظ بها يف حاويات مغطاة ومعقمة ويتم متييزها بو�شوح على 

اأنها “نظيفة” اأو “م�شتعملة”.
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لها  ال�شباحة  املن�شاأة توجيه رواد برك وحمامات  اإدارة  التي يجب على  خام�شًا: ال�شرتاطات 

واللتزام بها من قبلهم:

1-    يجب على موظفي املن�شاأة توجيه مرتادي برك وحمامات ال�شباحة �شواء كانوا ب�شكل فردي اأو 

من خالل جمموعات باحلفاظ على م�شافة مرتين فيما بينهم يف جميع الأوقات.

2-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام الالفتات واملل�شقات التوعوية حول اإر�شادات غ�شل اليدين 

ومعايري النظافة اجليدة. )متوفرة بوزارة ال�شحة بلغات متعددة(.

3-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام الالفتات واملل�شقات التوعوية التي ُت�شري اإىل وجوب غ�شل 

مرتادي برك وحمامات ال�شباحة اأج�شادهم و�شعرهم باملاء وال�شابون املعقم قبل الذهاب اإىل 

حو�س ال�شباحة. 

4-   يجب على اإدارة املن�شاأة ا�شتخدام الالفتات واملل�شقات التوعوية التي ُت�شري اإىل �شرورة عدم 

م�شاركة مرتادي برك وحمامات ال�شباحة الأدوات اخلا�شة بهم كالنظارات الواقية وزعانف 

وقبعات ال�شباحة وغريها.

5-   يجب ت�شجيع مرتادي برك وحمامات ال�شباحة على اإح�شار املنا�شف وعبوات املياه اململوءة 

اخلا�شة بهم.

6-   توجيه مرتادي برك وحمامات ال�شباحة بالمتناع عن الت�شال اجل�شدي بالآخرين باأي �شكل 

التباعد  م�شافة  على  احلفاظ  مع  ا�شرتاحة،  اأخذ  عند  اأو  ال�شباحة  اأثناء  �شواء  الأ�شكال  من 

الجتماعي فيما بينهم.

�شاد�شًا: اأحكام ختامية:

وحمامات  برك  عند  جتارية  حمالت  اأو  �شياحية  مرافق  على  حتتوي  التي  للمن�شاآت  1-    يجوز 

ال�شباحة بيع �شلع التجزئة، على اأن يتم اللتزام بالإر�شادات وال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة 

بوزارة ال�شحة ملحالت البيع بالتجزئة التجارية، وت�شجيع العمالء على دفع الفواتري بطريقة 

مع  الت�شال  من  للحد  الت�شوُّق  اأثناء  العمالء  م�شاعدة  باملن�شاأة  العاملني  وعلى  اإلكرتونية. 

على  الوقوف  امل�شرتي  على  فيتوجب  ال�شراء،  عملية  اإجراء  العميل  اأراد  واإذا  املوجودات. 

دة اأثناء النتظار يف الطابور. العالمات الأر�شية املحدَّ

2-    يجب على اإدارة املن�شاأة توجيه املطاعم وحمالت بيع املواد الغذائية وامل�شروبات التابعة لها اأو 

اخلة �شمن نطاقها املكاين؛ بالبيع عن طريق ِخْدمات البيع اخلارجي. الدَّ

3-    تخ�شع املن�شاآت وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من ِقَبل اجلهات احلكومية املخت�شة للتاأكد 

من اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية.

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

ال�شرتاطات واللتزامات املن�شو�س عليها يف هذا القرار.


