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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )53( ل�سنة 2020

 باعتماد الدليـــــــــــل االر�سادي لعــــــــــــودة الن�ســـــــــــــــاط الريا�سي 

 لالأندية ال�سحية واالأكادمييات الريا�سية واملالعب اخلارجية 

�)COVID- 19( الحتواء ومْنع انت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد 

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  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 

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

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

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار  رقم )10( ل�شنة  2020،

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

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

،)COVID- 19(

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

وعلى القرار رقم )40( ل�شنة 2020 با�شتمرار  العمل باأحكام القرار رقم )28( ل�شنة 2020 

ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعنيَّ اتخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحالِّ التجارية 

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

وعلى القرار رقم )52( ل�شنة 2020 با�شتبدال ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة للقرار رقم 

)46( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املن�شاآت التي حتتوى على 
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،)COVID- 19( برك وحمامات �شباحة لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

فتح �شالت الألعاب الريا�شية وقاعات اللياقة البدنية،

وعلى الدليل الر�شادي لعودة الن�شاط الريا�شي لالأندية ال�شحية والأكادمييات الريا�شية 

واملالعب اخلارجية، ال�شادر  عن وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

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  اتخاذها  يتعني 

ال�شحية  لالأندية  الريا�شي  الن�شاط  لعودة  الر�شادي  الدليل  ُيعتمد   ،)COVID-  19(

والأكادمييات الريا�شية واملالعب اخلارجية املرافق لهذا القرار، وُيعمل به لحتواء ومْنع انت�شار 

 .)COVID- 19( فريو�س كورونا امل�شتجد

املادة الثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام الدليل الر�شادي املرافق لهذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة 

)121( من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة الثالثة

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 ال�سحة 

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 15 ذي الحجة 1441هـ

المــــــــــوافــق: 5 اأغ�شــــــــط�س 2020م   
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عــــــــودة 
النشاط الرياضي
ادي الدليـــــــــــــــــــــل االرشــــــــــــــــــــــ

ةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجي

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
رجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخا

التعقيم والنظافة 

مقر المنشأة الرياضية

األلعاب الرياضية

اق ة األندية الصحية واللي
البدنية

األكاديميات الرياضية 
ومدارس التدريب

ة التعليمات الصحي

التواصل والتوعية

ا عدارشادات تحقيق التب

ابعة تنفيذ االجراءات مت
الوقائية

أجير المالعب الرياض يةت

1
بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال ة التعقيم والنظاف

فير وتو( مرتين في اليوم على األقل)تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة •
.المعقمات عند المداخل وانحاء الصاالت

. عدم استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد•

.تعقيم دورات المياه بانتظام•

.ثانية على األقل20غسل األيدي بانتظام بالماء والصابون لمدة •

يجب أن تضمن المرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية مثل الصابون وورق•
.(٪70)التواليت ومعقم اليدين الذي ال يقل تركيز المادة الكحولية فيه عن 

دام زيادة عدد سالل المهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية، الستيعاب االستخ•
.المتزايد

.  الحرص على التهوية الجيدة في جميع األماكن•

زان المناشف وجلسات اليوغا والفرشات األرضية وأحزمة األو)إحضاراألدوات الشخصية •
.وعدم السماح بالمشاركة في األدوات( الخ... وسجادة الصالة 

السيارة ويفضل استخدام, تطهير باصات النقل يوميًا قبل وبعد االنتقال الى المنشأة•
.الخاصة

.تطهير أدوات التحكيم بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر االمكان•

2
بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

3

مقر المنشأة الرياضية

.فحص درجة الحرارة قبل دخول المنشأة•

جة  س درلرياضي لقياط النشاء اقبل بدة ولمنشأاخل اتحديد نقطة فحص عند مد•
. ارةلحرا

ثناء الزام المدربين والجهاز الفني واالداري والعاملين بارتداء األقنعة والقفازات أ•
.العمل في المنشأة

بالعمل داخل  COVID-19عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ•
.المنشأة

.الحفاظ على مسافة التباعد بما ال تقل عن مترين•

.الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين جميع األجهزة•

.وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد عند المداخل والمخارج•

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ •
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

في حال قدوم الشخص قبل الموعد المحدد للتدريب يجب عليه االنتظار خارج•
.المنشأة أو في سيارته الخاصة

.إزالة أي معدات مخزنة أو إضافية من أرضية التدريب•

.عدم السماح بعقد الجلسات االجتماعية والتشارك في األكل والشرب•

.عدم السماح باستخدام أجهزة تبريد الماء المشتركة•

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

4

مقر المنشأة الرياضية

(  عدا دورات المياه)غلق المرافق المشتركة مثل والسونا والجاكوزي وغرف البخار•
.حتى إشعار آخر

.غلق وعدم استخدام أماكن االنتظار•

وفي حال وجوب تأجير المعدات , يمنع تأجير األدوات والمعدات التي يجب ارتدائها•
.يتم تعقيمها قبل وبعد استخدام كل شخص

.تعقيم األجهزة الرياضية المشتركة بانتظام•

الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين أجهزة المشي وأجهزة اللياقة والدراجات•
.الهوائية عالية الجهد

وضع خطة للخروج والطوارئ في حالة احتمال وجود مصابين أو ظهور أعراض على •
.في المنشأة( 19-كوفيد)أحد المرتادين بفيروس كورونا 

.يفضل استخدام آليات الدفع اإللكتروني وخدمات التسجيل االلكتروني•

ح وضمان منع التزاحم في منطقة حوض السباحة بتقليل الطاقة االستيعابية للمسب•
.  مسافة تباعد ال تقل عن مترين

ة تطهير قوائم ابواب المرمى والكرات المستخدمة وذلك بشكل دوري بعد كل حص•
.تدريبية

.منع المصافحة والعناق•

.التوجه الى المخارج مباشرة عند نهاية التمرين•

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

5

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

ية األندية الصحية واللياقة البدن
العامة والخاصة

:ارشادات عامة

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام 
.بالحجز االحتفاظ بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

السماح باستقبال الزبائن بدون موعد مع تشجيع الحجز 
.المسبق خصوصا للحصص التدريبية

(  دقيقة على األقل30)ترك فترة بين الصفوف التدريبية 
.للسماح لموظفي المنشأة من تنظيفها وتطهيرها

ت يسمح لبيع المنتجات مع االتزام باالرشادات واالشتراطا
.تجاريةالصحية الخاصة بوزارة الصحة لمحالت البيع بالتجزئة ال

أو يلتزم المدربين لبس األقنعة والقفازات ويمكن خفضها
الشديدة، وتغييرهم بعد كل حصة خلعها أثناء التدريبات

.تدريبية

تدريب يلتزم الجميع بلبس األقنعة ويستثنى وقت ممارسة ال
.الشديد من ذلك

.احضار المتدربين ألغراضهم الخاصة

ة االتزام بتعقيم اماكن االستحمام والتبديل بصورة دوري
(.مرتين في اليوم على األقل)مجدولة 

غليف يمكن للمنشأة توفير المناشف في حال التعقيم والت
.درجة مئوية80فرديًا او غسلها بدرجة حرارة عالية ال تقل عن 

تقليل األعداد المسموح بها على ان ال يتجاوز عدد الحضور 
.عدد األجهزة الموجودة في الصالة

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

6

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

ية األندية الصحية واللياقة البدن
العامة والخاصة

بدء تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب قبل
.الحصة التدريبية

على المدرب والمتدربين غسل وتطهير أيديهم بالماء 
ها ال تقل نسبت)والصابون واستخدام الكحول المعقمة 

.قبل وبعد التدريب بشكل مباشر%( 70عن 

اضيين، يجب على المدربين الخاصين تقليل احتكاكهم بالري
ع ويمنع إجراء التعديالت الضبطية باليد، ويتم تشجي

. حيحةاإلشارات اللفظية لضمان أداء الحركات الرياضية الص

:المدرب الشخصي

.أشخاص لكل مدرب في الحصص التدريبية5

بل يجب تطهير وتعقيم األدوات المستخدمة في التدريب ق
.بدء الحصة التدريبية

إزالة جلسات التدريب األرضية وفرشات اليوغا من 
.الصفوف التدريبية

قل استخدام الملصقات األرضية للحفاظ على مسافة ال ت
.عن مترين في جميع االتجاهات بين المتدربين

ترك مسافة آمنة ال تقل عن : صفوف تدريب الدراجات
مترين بين كل دراجة وأخرى، وينصح بتقليل الطاقة 

.االستيعابية لكل حصة تدريبية

ص التدريبية الجماعي :ةالصفوف والحص

بعزم_نواصل#



العدد: 3483 – الخميس 6 أغسطس 2020

17

عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

7

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

(دون نزال مع العب آخر)يسمح بمزاولتها فردي 
ين وذلك لصعوبة تطبيق التباعد بين الالعب

فنون القتال

.ريبتعقيم وتنظيف اللجام والسرج قبل وبعد التد

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الفروسية

يارة تعقيم وتنظيف السيارة او الدراجة النارية او س
.الكارتنج قبل وبعد االستخدام

ال يسمح بوجود شخص آخر غير المتسابق في 
.السيارة او على الدراجة النارية

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

ارية ارات والدراجات الن رياضة السي

الرياضية األلعاب

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

8

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

كرة القدم

مدربين يتم توزيعهم 5العب كحد اقصى و22
.وفقًا لذلك 

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

العبين كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 6
.  وفقًا لذلك

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

ن يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفي
.المخصصين لذلك

كرة السلة

العبين كحد أقصى مع مدرب يتم توزيعهم 6
.وفقًا لذلك

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات 
بواسطة الموظفين المخصصين

.لذلك

كرة اليد

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

9

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

العبين كحد أقصى مع مدربين ويتم توزيعهم8
.وفقًا لذلك

تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية 
.ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجموعة

يجب ان يتم تجميع الكرات بواسطة الموظفين
.المخصصين لذلك

كرة الطائرة

ة مارس الرياضة بشكل فردي وفي أوقات مختلف
.خالل اليوم

يسمح بالتدريب الجماعي في المساحات
أعضاء لكل 5الخارجية بحد اقصى 

.مجموعة ولكن ال يتم تشجيعه

الدراجات الهوائية والجري

احة السب

أن تكون المسارات المخصصة للتدريب محققة
.للتباعد االجتماعي

د يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى شخص واح
.في كل حارة

. يجب على السباحين إحضار معداتهم الخاصة

االلتزام بقرار وزارة الصحة بشأن االشتراطات 
الصحية في المنشات التي تحتوي على برك 
وحمامات سباحة الحتواء ومنع انتشار فيروس

COVID-19كورونا المستجد 

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

10

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

وتكون العبين وقت االنطالق فقط3يسمح بعدد 
.دقائق10أوقات االنطالق كل 

منع تشغيل قاطرات الحقائب وعلى الالعبين وضع
.حقائبهم الخاصة على عربات الجولف

ال يسمح بوجود شخص آخر غير الالعب عند استخدام
.  عربات الجولف

ها إذا كانت حقيبة الالعب في مخزن النادي، فسيجمع
له موظفو المكان نيابة عنه

إزالة العالمات األرضية أو األعالم أو عالمة المخبأ 
.تكون فقط من خالل الموظفين المعنيين

.هميجب على الالعبين توفير كرات الجولف الخاصة ب

الجولف

يسمح بالتدريب الجماعي على أال يزيد عدد 
.أشخاص8المشاركين في الحصة التدريبية عن 

6يسمح بعمل شبكات للتدريب على أال يزيد عن 
.العبين لكل شبكة

.يجب على الالعبين إحضار معداتهم الخاصة معهم

الكريكيت

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

11

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

مشاركين 10يسمح بالتدريب الجماعي بحد أقصى 
في الحصة التدريبية بما في ذلك المدربين

.يجب على االعبين إحضار معداتهم الخاصة

الرجبي

البولينغ

اردو والسنوكر البلي

.فقط2تقليص عدد الالعبين الى 

.تطهير اليدين عند لمس الكرة

.  الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي

.دريبتعقيم وتنظيف كرة البولينغ قبل وبعد الت

يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم 
.مشاركتها مع اي شخص

.الحفاظ على مسافة التباعد

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

12

ةاألنشطة المشمول
جميع المالعب والصاالت✓
التدريبات في المالعب✓

والمساحات الخارجية
المسابح الرسمية والمعتمدة✓
األندية الصحية واللياقة البدنية ✓
األكاديميات الرياضية ✓

ومدارس التدريب 
تأجير المالعب الرياضية✓

البطوالت والمسابقات▪
غرف البخار والسونا والجاكوزي▪
(التدليك والمساج)السبا ▪

يةترك المسافة الكاف

المدة الزمنية
دقيقة بحد اقصى90

ال تقل عن مترين

األنشطة الغير مشمولة

:كرة المضرب
يجب تنظيف المعدات بانتظام، بما في ذلك المضارب 

واألقماع المستهدفة والكرات وأدوات رمي الكرة والطاوالت 
.والزجاج المحيط وما إلى ذلك

تخدام تطهيرالكرات واألدوات بعد كل حصة تدريبية ويفضل اس
.كرات مختلفة لكل مجموعة

جنب يجب أن يكون لالعبين أدوات خاصة بهم لت: أثناء التدريب
. المشاركة مع الالعبين اآلخرين

يفضل استخدام آلة أو جهاز رمي الكرة إلعطاء الدروس مع 
.تجنب لمس الكرة

.تعقيم األنابيب وسالل الكرات بعد االستخدام

العبين كحد أقصى مع مدرب 4
س األرضي التن

ش االسكوا
الممارسة بشكل فردي

زيادة تهوية غرفة اللعب
تطهير الجدران واالدوات باستمرار

العب واحد كحد أقصى مع مدرب 
س الطاول ةتن

رةالريشة الطائ
العبين كحد أقصى مع مدرب 4

الرياضية األلعاب
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

13

األكاديميات الرياضية
س التدريب ومدار

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ •
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

.يجب احضار االدوات والمعدات الشخصية وعدم مشاركتها مع اي شخص•
.يمنع توفير وتوزيع المالبس واألحذية الخاصة بالتدريب•

الصحة يمكن بيع المنتجات واالتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزارة•
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

وتطهير ترك فترات بين الصفوف التدريبية للسماح لموظفي المنشأة من تنظيف•
.األدوات المستخدمة

بطية يجب على المدربين تقليل احتكاكهم بالرياضيين، ويمنع إجراء التعديالت الض•
.  حيحةباليد، ويتم تشجيع اإلشارات اللفظية لضمان أداء التقنيات الرياضية الص

يسمح بإقامة التدريبات في المساحات الخارجية والمفتوحة مع ضرورة االلتزام•
ات قبل بمسافة التباعد وتطهير وتنظيف األدوات والمعدات المستخدمة في التدريب

.وبعد الحصة التدريبية

.يمنع دخول الجمهور والمتفرجين•

.سنة وما فوق15الفئة العمرية المسموح لها بدخول واستخدام المنشأة هي •

سنة شريطة توافر 15يسمح بدخول واستخدام المنشأة لمن تقل أعمارهم عن •
.الموافقة الخطية من ولي األمر

االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا •
.الدليل اإلرشادي بناًء على طبيعة نشاطها

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

14

أجير المالعب الرياضية ت

.يسمح بتأجير المالعب الداخلية أو الخارجية عن طريق الحجوزات المسبقة فقط•

إعداد قائمة للحجوزات المسبقة والزام الشخص الذي قام بالحجز االحتفاظ •
.بمعلومات اآلخرين في نفس المجموعة

.عةتطهيرالكرات واألدوات بعد كل حجز ويفضل استخدام كرات مختلفة لكل مجمو•

للسماح لموظفي المنشأة من ( دقيقة على األقل30)ترك فترة بين الحجوزات •
.تنظيفها وتطهيرها

عدم تأجير المالبس واألحذية وفي حال وجوب تأجيرها فيتم تعقيمها قبل وبعد•
.استخدام كل شخص

ة الصحة يمكن بيع المنتجات واالتزام باالرشادات واالشتراطات الصحية الخاصة بوزار•
.لمحالت البيع بالتجزئة التجارية

.يمنع دخول الجمهور والمتفرجين•

بناًء االلتزام بجميع القيود والتعليمات واإلرشادات الواردة في هذا الدليل اإلرشادي•
.على طبيعة نشاطها
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

15

ة التعليمات الصحي

للتحقق من درجة حرارة الموظفين والرياضيين استخدام مقياس الحرارة•
.  والزوار قبل أي استخدام للمرافق

درجة مئوية أو أعلى المغادرة 37.5يجب على أي زائر أو موظف بدرجة حرارة •
.444واالتصال فورًا بـ 

.مما يلزذ تخاواحالة يشتبه بإصابتها أي عن غ إلبالا•

.لرياضيينللموظفين والصحية الحالة امتابعة •

قبل من ة لمعتمدت اتوكوالولبرايجب تطبيق ة تسجيل حالة مؤكدل في حا•
.الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

ة لمؤكدالمخالطة للحالة ت الحاالاصد رلصحة في عملية وزارة امع ون لتعاا•
.اءات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كوروناجرإلكي يتم  تطبيق 

بعزم_نواصل#
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عودة النشاط الرياضي
خارجيةاألندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب ال

16

التواصل والتوعية

. لوقاية منهض والمرر انتشاق اطر•

، لتخلص منهاوكيفية اقية رلوايل دلمناام استخدا)ل لسعاس والعطاع آداب اتباا•
(راعلذالمرفق عن طريق ثني ام استخدا

بما تستوجبه ام اللتزواعنه ح إلفصاورة اضرض ولمراض التوعية بأعرانشر •
.لمتبعةاءات اإلجرا

ليدين  الفم قبل غسل واألنف والعينين اتجنب لمس ي وأليدالتوعية بغسل ا•
.لصحيةالرعاية والشخصية ابالنظافة م الهتماالحث على وا

ن نشر الملصقات التوعوية في المنشأة وعلى الباصات بعدة لغات على ا
:تشمل ما يلي

اعد ارشادات تحقيق التب

.  لفحصاللكشف في نقطة ر النتظاالرياضية عند ة الرئيسي للمنشأالمدخل اقبل •

.هلميادورات الى ل إلدخواعند •

.للياقةاحصص ات التدريب قاع•

.لرياضييناحة استرا-ء لبدالاكة دعند •

.لمصاعدا•

اعد على االرضيات وتوضيح مكان الوقوف في االم اكن وضع ملصقات التب
الية :الت
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عودة النشاط الرياضي
األندية الصحية واألكاديميات الرياضية والمالعب الخارجية

ة اعد داخل المنشأ ارشادات التب

م لرياضية بشكل عاة المنشأاالستيعابية في الطاقة اتقليص •
.صفقها بشكل خاامرو

.لمستخدمين للمصاعدص األشخاد الحد من عدا•

لمخصصة المناطق الصحية في ت اطااالشترالخاصة بتطبيق ت اطااالشترع اتباا•
.ةللصال

.ل المنشأةخودمن ل ألطفاامنع •

.  ءلبدالاكة دفي س لجلواثناء التباعد الحفاظ على مسافة ا•

ابعة تنفيذ االجراءات الوقائي ةمت

.ف ليكون نقطة التواصل مع وزارة شؤون الشباب والرياضةتخصيص مشر•

توفر جميع  ص بالدليل االرشادي ولخال اتوكوولبرامن تنفيذ مهمة المشرف التأكد •
.لرياضيةة المنشأافي ت طااالشترا

.يحتفظ المشرف بجميع السجالت اليومية واالستمارات ونتائج الفحوصات•

س  قياز جهاام لصحيحة الستخدالطريقة الفحص على ط انقاند لين عولمسؤايب رتد•
.ارةلحراجة در

17
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