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وز�رة �ل�سحة

 قرار رقم )51( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملطاعم و�ملقاهي

.) COVID-19( لحتــــــــو�ء ومْنــــع �نت�سار فريو�س كورونــــــــــــــــــــــــــا �مل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  وت�شكيل  باإن�شاء   2020 ل�شنة   )10( رقم  القرار  وعلى 

كورونا امل�شتجد، املُعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2020، 

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  باعها  اتِّ يتعنيَّ 

،)COVID-19(

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها 

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

فتح  ا�شرتاطات  ب�شاأن  امل�شتجد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  تو�شيات  وعلى 

املطاعم واملقاهي،

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

ُقرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

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  اتخاذها  يتعني 

لهذا  املرافقة  ال�شحية  ال�شرتاطات  بتطبيق  واملقاهي  املطاعم  كافة  تلتزم   ،)COVID-19(

القرار. 
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�ملادة �لثانية

يعاَقب كل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة )121( من قانون ال�شحة 

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

�ملادة �لثالثة

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

وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.          

   وزير �ل�سحة

فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجة 1441هـ

المـــــــوافـــــق: 29 يــــــوليـــــو 2020م
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�ل�سرت�طات �ل�سحية �لو�جب تطبيقها يف �ملطاعم و�ملقاهي 

)COVID-19( لحتو�ء ومْنع �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد 

�أوًل: �ل�ستر�طات �لعامة: 

يجب قيا�س درجة حرارة جميع العاملين والعمالء قبل دخول المطعم اأو المقهى با�شتخدام   -1

مقيا�ـــس الحرارة )Infrared Thermometer(، ويحظر على من تكون درجة حرارته 37.5 

درجـــة مئويـــة اأو اأعلى دخول المطعـــم اأو المقهى وُيطَلب منه المغادرة فـــورًا والت�شال على 

الرقم 444.

اإذا ظهـــرت على اأحد العامليـــن اأو العمالء عند و�شولهم اإلى المطعم اأو المقهى اأي اأعرا�س   -2

مرتبطـــة بفيرو�ـــس كورونا الم�شتجـــد )COVID-19(، ُيمنع من دخـــول المطعم اأو المقهى 

وُيطَلب منه المغادرة فورًا والت�شال على الرقم 444.

يجـــب على المطاعم والمقاهي ت�شجيع الحجوزات الم�شبقة، مع ال�شماح بالدخول لمن ياأتي   -3

دون حجز في حال توفر المكان لذلك.   

يجـــب على المطاعـــم والمقاهي ت�شجيل معلومـــات الت�شال وتاريخ ووقـــت الزيارة للعمالء   -4

الذيـــن تتم تقديم الخدمات اإليهـــم في المطعم اأو المقهى، على اأن يكون ت�شجيل المعلومات 

لعميـــل واحد عـــن كل مجموعة تكـــون م�شئوليته الحتفـــاظ بمعلومات الت�شـــال للمجموعة 

والح�شور عند الطلب، كما يجب على المطعم اأو المقهى الحتفاظ بهذه ال�شجالت لمدة 30 

يوًما من تاريخ الزيارة. 

اإذا كان المطعـــم اأو المقهى ل ي�شتطيع توفير مـــكان لجلو�س العميل لأي �شبب من الأ�شباب،   -5

يجـــب على العميل النتظـــار خارج المطعم اأو المقهى حتى يتمكـــن من الح�شول على مكان 

للجلو�س. 

يجب توفير المطهرات التي تحتوي على ما ل يقل عن )70%( من الكحول في مناطق مختلفة   -6

من المطعم اأو المقهى، بما في ذلك المدخل وعند دورات المياه. 

يجب توفير المناديل الورقية.    -7

يجـــب غ�شل اأغطية الطـــاولت القابلة لإعـــادة ال�شتخـــدام، والح�شائـــر والمناديل بعد كل   -8

ا�شتخـــدام، على اأن يتم غ�شل المنا�شف بالماء الدافـــئ بدرجة حرارة )80( درجة مئوية اأو 

اأكثر دفئًا. 

9-  يجـــب على جميع العمالء ارتداء الكمامات طوال فتـــرة تواجدهم في المطعم اأو المقهى - 

با�شتثنـــاء وقت الأكل وال�شـــرب - ويطلب من اأولئك الذين ل يلتزمـــون بهذا ال�شرط مغادرة 

المكان فورًا. 
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10-  زيـــادة عدد اأوعية القمامة وزيادة عـــدد مرات التخل�س من القمامة ل�شتيعاب الزيادة في 

ال�شتخدام.

11- فـــي حـــال كان البوفيه �شرورًيـــا، يجب اأن يكون الطعـــام خلف حاجز واأن يتـــم تقديمه من 

قبـــل العاملين فقط. عالوة على ذلك، يجب تطبيـــق تدابير التباعد الجتماعي اإذا ا�شطف 

ال�شيـــوف في محطات البوفيه، وينطبـــق ال�شيء نف�شه على محطات تعبئة الم�شروبات اأو اأي 

محطة خدمة ذاتية. 

12- يجـــب اإزالة الأوعية الم�شتركة )مثل الملح والفلفل وال�شكـــر والكات�شب والخردل( من على 

الطاولت وتقدم في اأكيا�س وعلب ذات ا�شتخدام الواحد. 

ثانياً: ��ستر�طات خا�سة بالعاملين: 

ل ي�شمح لأي عامل يعاني من اأعرا�س مرتبطة بـ COVID-19 بالعمل في المطعم اأو المقهى.    -1

يجب على العاملين غ�شل اأيديهم بانتظام بالماء وال�شابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وعلى   -2

الفور اإذا اأ�شبحت اأيديهم مت�شخة ب�شكل وا�شح. 

يجـــب علـــى العاملين ارتداء القفـــازات في جميع الأوقـــات.  ويجب ا�شتبـــدال القفازات اإذا   -3

اأ�شبحت مت�شخة اأو ممزقة اأو كلما ا�شتخدم العامل دورة المياه.

يجب على العاملين ارتداء قناع الوجه في جميع الأوقات.  -4

يجب على المطاعم والمقاهي تقليل عدد العاملين للتاأكد من اأن العاملين الأ�شا�شيين فقط   -5

هم المتواجدين في كل نوبة، كلما كان ذلك ممكنًا. 

ثالثاً: ��ستر�طات خا�سة بالجلو�س في �لمطعم �أو �لمقهى: 

يجـــب اأن تكـــون هناك م�شافة متريـــن بين حافـــة كل طاولة والأخرى في جميـــع التجاهات   -1

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

الطاولة الواحدة. 

بالن�شبـــة لحجـــوزات المنا�شبـــات الخا�شـــة، ي�شمح بمـــا ل يزيد عن 20 فرًدا لـــكل مجموعة   -2

�شريطـــة األ تتجـــاوز الحجوزات حجًزا واحـــًدا في كل مرة. والحتفـــاظ بمعلومات الت�شال 

الخا�شة بالح�شور �شتكون م�شوؤولية ال�شخ�س الذي يقوم بالحجز. 

يجب على العاملين تقليل الت�شال المبا�شر مع العميل قدر الإمكان.   -3

ر�بعاً: ��ستر�طات خا�سة بتد�ول وتح�سير �لأطعمة و�لم�سروبات:  

يجب اأن يحر�س مقدمي الأطعمة على ترك م�شافة متر واحد بينهم وبين العمالء في جميع   -1

الأوقات.

يجـــب غ�شل اليدين بالماء وال�شابـــون بانتظام لمدة 20 ثانية على الأقل، وخا�شة قبل البدء   -2
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في تح�شير الطعام واأثناء التح�شير وبعد النتهاء.

يجـــب الحر�س علـــى ا�شتخدم القفازات لتفـــادي مالم�شة اليد مبا�شـــرة لالأطعمة الجاهزة   -3

لالأكل.

يجـــب ا�شتخدام اأدوات المائـــدة واأعواد الع�شيـــر والع�شي وعيدان تنـــاول الطعام وعيدان   -4

الأ�شنان الُمغلفة م�شبًقا. 

يجب التاأكد من غ�شل الفواكه والخ�شروات جيًدا قبل قطعها وطهيها.   -5

خام�ساً: ��ستر�طات خا�سة بالتعقيم: 

يجـــب ا�شتخـــدم المـــواد الكيميائية المنا�شبـــة فقط والمو�شـــي بها لتنظيـــف مناطق اإعداد   -1

الطعام.

تعقيم المناطق عالية التالم�س في المطعم اأو المقهى مرتين في اليوم على الأقل، اأو بعد كل   -2

ا�شتخدام.

تنظيف وتعقيم الطاولت والمقاعد بعد كل ا�شتخدام.   -3

تنظيف وتطهير الأ�شطح التي تالم�س الأغذية بعد كل ا�شتخدام.  -4

ا�شتخدام قوائم الطعام التي يمكن التخل�س منها اأو تعقيم قوائم الطعام بعد كل ا�شتخدام.   -5

يجـــب تنظيف دورات المياه ب�شكل جيد مرتين على الأقل يومًيا و�شمان الإمدادات ال�شحية   -6

الكافية )مثل ال�شابون والمناديل ال�شحية والمطهرات التي تحتوي على ما ل يقل عن %70 

من الكحول( على مدار اليوم.

يجـــب عدم ا�شتخدام مناديـــل مطهرة لم�شح اأكثر من �شطح واحد، والحر�س على ا�شتخدام   -7

منديل واحد لكل اأداة اأو منطقة والتخل�س منه بعد كل ا�شتخدام اأو عند الت�شاخ الوا�شح.

يجـــب اأن ت�شتخـــدم المطاعم والمقاهي غ�شـــالت الأطباق على اأعلى درجـــة حرارة متاحة.   -8

واإذا لم تتوفر غ�شالة الأطباق، فيجب ا�شتخدام الأطباق والكوؤو�س التي يمكن التخل�س منها 

فقط. 

�ساد�ساً: �أحكام ختامية: 

تخ�شـــع المطاعم والمقاهي وفقـــًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من قبـــل الجهات الحكومية   -1

المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

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

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

في هذا القرار.     


