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وز�رة��ل�سحة

�قر�ر�رقم�)81(�ل�سنة�2020

�بتعديل�بع�ص��ال�سرت�طات��ل�سحية��ملر�فقة�للقر�ر�رقم�)32(�ل�سنة�2020

�ب�ساأن��ال�سرت�طات��ل�سحية��لو�جب�تو�فرها�يف�حمال��حلالقة�و�لتجميل

)COVID-19(الحتو�ء�ومْنع��نت�سار�فريو�ص�كورونـا��مل�ستجد�

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 )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال 

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

ي لفريو�س كورونا امل�شتجد ب�شاأن ال�شرتاطات  وعلى تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدِّ

ال�شحية ملحال احلالقة والتجميل، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر��الآتي:

�ملادة��الأوىل

ال�شرتاطات  من  )اأوًل(  الفقرة  من  و)8(  و)6(  و)2(   )1( البنود  بن�شو�س  ُيـ�شتبَدل 

ال�شحية يف حمال احلالقة والتجميل املرافقة للقرار رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات 

كورونـا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  والتجميل  احلالقة  حمال  يف  توافرها  الواجب  ال�شحية 

امل�شتجد )COVID-19(، الن�شو�س الآتية: 

يجـــب اأن يكـــون ح�شور الزبائن من خالل حْجـز المواعيد، ويجـــوز ال�شماح لمن ياأتون بدون   -1

حْجـز �شريطة توافر العمال الالزمين لأداء الخدمة. 

رات الكحولية  2-  يجـــب تنظيف وتطهير كرا�شي الخدمة قبل وبعد كل زبـــون با�شتخدام المطهِّ

الخا�شة بالأ�شطح التي ل يقل تركيزها عن 70% من المادة الكحولية.

6- يجب األ تقل الم�شافة بين كرا�شي الخدمة عن مترين. 

ـازات عند اأداء الخدمات التي  ـامات طوال الوقـــت، وِلـْبـ�س القفَّ 8- يجـــب على العمال ِلـْبـ�س الكمَّ

ازات. وا�شتخدام المراييل ذات ال�شتخدام الواحد للزبائن في الخدمات  تتطلـــب ِلـْبـ�س القفَّ

التي تتطلب ذلك، مثل ق�س و�شبغ ال�شعر، والمكياج، وتنظيف الوجه.
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�ملادة��لثانية

الفقرة  اإىل  و)12(  و)11(  و)10(  و)9(  و)8(  و)7(   )6( باأرقام  جديدة  بنود  ُتـ�شاف 

)ثانيًا( من ال�شرتاطات ال�شحية يف حمال احلالقة والتجميل املرافقة للقرار رقم )32( ل�شنة 

2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال احلالقة والتجميل لحتواء ومْنع 

انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد )COVID-19(، ن�شو�شها الآتية: 

ـف الكهربائي )ال�شت�شوار(: 6- تجفيف ال�شعر با�شتخدام المجفِّ

تخ�شي�س غرفة منف�شلة لخدمة زبون واحد، وتحتوي على مراوح �شافطة واأنظمة تهوية  اأ- 

ـال، وزيادة تهوية الهواء الخارجي قْدر الإمكان عن طريق فْتـح النوافذ. تعمل ب�شكل فعَّ

ـف الكهربائي )ال�شت�شوار( على اأعلى درجة حرارة.  ب- �شْبـط حرارة المجفِّ

7- اإزالة ال�شعر با�شتخدام الخيط: 

ـم كحولي �شائل ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية  يجب ر�س َبـَكـرة الخيوط بمعقِّ اأ- 

قبل البدء بعمل الخدمة للزبون.

ب- عدم ا�شتخدام خيط الحفاف عن طريق الفم وال�شتعا�شة عنه بطرق اأخرى منا�شبة 

تمنع انتقال العدوى كا�شتخدامه باليد اأو بو�شعه بالرقبة.

ـ�س من الخيوط الم�شتخَدمة فور النتهاء منها بطريقة اآمنة وذلك بو�شعها في  ج- التخلُّ

حاويات اأو اأكيا�س القمامة.

ـاء والتخ�شيب: 8- نْقـ�س الحنَّ

يجب غ�شل وتعقيم اليدين اأو الرجلين قبل الخدمة.  اأ- 

وعدم  زبــون،  كل  من  النتهاء  فور  الم�شتخَدمة  الحنة  ـارات  ع�شَّ من  �س  التخلُـّ يجب  ب- 

ا�شتخدام الكمية المتبقية لزبون اآخر.

9- المكياج:

ـرات الكحولية التي ل يقل تركيزها عن %70  يجب تطهير علب المكياج با�شتخدام المطهِّ اأ- 

ـرة قبل وبعد كل ا�شتخدام. من المادة الكحولية المطهِّ

الغرف  ومالعق  "الباليت"،  )اللوح  مثل  الواحد  ال�شتعمال  ذات  الأدوات  ا�شتخدام  ب- 

ا�شتخدام  كل  بعد  الأدوات  تعقيم  اأو  وال�شفنجات(  والفر�س،  التجميل،  لم�شتح�شرات 

�س من الم�شتح�شرات  ـر كحولي ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية، والتخلُـّ بمطهِّ

المتبقية مبا�شرة بعد كل ا�شتخدام. 

ج- ُيـ�شمح بتركيب الرمو�س، مع �شرورة تعقيم المعاد ا�شتخدامها قبل تركيبها.  

10- تنظيف الوجه:

ا�شتخدام المنا�شف ذات ال�شتخدام الواحد فقط. اأ- 

ــرات الكحوليـة التي  ب- يجـب تطـهيـر علـب الكريمـات والم�شتح�شـرات با�شتخـدام المطهِّ
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ـرة قبل وبعد كل ا�شتخدام. ل يقل تركيزها عن 70% من المادة الكحولية المطهِّ

الروؤو�س  ــر  واإَِب كالمالقط،  ر  المتكرِّ ال�شتخدام  ذات  الأدوات  وتطهير  تنظيف  يجب  ج- 

من   %70 عن  تركيزها  يقل  ل  التي  الكحولية  ـرات  المطهِّ با�شتخدام  وغيرها  ال�شوداء 

وزارة  اإر�شادات  وفق  التعقيم  جهاز  با�شتخدام  تعقيمها  ثم  ـرة  المطهِّ الكحولية  المادة 

ال�شحة قبل وبعد كل ا�شتخدام.

غرف  ومالعق  "الباليت"،  )اللوح  مثل  الواحد  ال�شتعمال  ذات  الأدوات  ا�شتخدام  د- 

الم�شتح�شرات والكريمات، والفر�س، وال�شفنجات( اأو تعقيم الأدوات بعد كل ا�شتخدام 

�س من الم�شتح�شرات  ـر كحولي ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية، والتخلُـّ بمطهِّ

والكريمات المتبقية مبا�شرة بعد كل ا�شتخدام. 

11 – ِخـْدمات الت�شمير:

تعقيم الأجهزة بعد كل ا�شتخدام. 

ـالت ال�شعر القابلة لالإرجاع:  12- تركيب و�شْ

ـالت اأو عزلها ملدة 48 �شاعة.  يف حالة الإرجاع يجب تعقيم الو�شْ

�ملادة��لثالثة

ُتـلغى البنود الفرعية )اأ( و)ب( و)ج( و)د( و)ح( و)ط( و)ي( و)ك( و)ل( من البند 

)20( من الفقرة )اأوًل( من ال�شرتاطات ال�شحية يف حمال احلالقة والتجميل املرافقة للقرار 

رقم )32( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف حمال احلالقة والتجميل 

 .)COVID-19( لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونـا امل�شتجد

كما يلغى البند الفرعي )اأ( من البند )1( من الفقرة )ثانيًا( من ال�شرتاطات ال�شحية يف 

حمال احلالقة والتجميل املرافقة لذات القرار.

�ملادة��لر�بعة�

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

ابتداًء من تاريخ 13 دي�شمرب 2020، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.          

�����وزير��ل�سحة�

فائقة�بنت��سعيد��ل�سالح

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الآخر 1442هـ  

الـمـــوافـــــــق: 10 دي�شمـبـــــر 2020م


