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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )88( ل�سنة 2020

 با�ستمرار العمل وتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )64( ل�سنة 2020 

 ب�ساأن بع�ض التدابري الوقائية التي يتعيَّـن اتِّـخاذها

 عند �سراء بع�ض ال�سلع من املحال التجارية وال�سناعية

  )COVID-19( لحتواء ومْنـع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه، 

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

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

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

،)COVID-19(

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )359 -2020( يف اجتماعها بتاريخ 29 دي�شمرب 2020 

وال�شرتاطات  الإجراءات  ببع�س  املتعلقة  القرارات  �شريان  متديد  مقرتح  على  املوافقة  ب�شاأن 

الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا )COVID-19( والقرارات الأخرى املتعلقة بانت�شار الفريو�س 

ملدة �شهرين اإ�شافيني، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س البند )اأوًل( من املادة الأوىل من القرار رقم )64( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س 

ـخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية  ـن اتِّ التدابري الوقائية التي يتعيَّ

لحتواء ومْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، الن�س الآتي: 

اأوًل(:  )البند  الأولى  "المادة 
اأوًل: ال�شماح بفْتح ُغـَرف تبديل المالب�س بالمحال التجارية، مع اللتزام بال�شتراطات الآتية:  

اأ- ال�ستراطات الخا�سة بُغـَرف تبديل المالب�ض:

1- تعقيم الُغـَرف ب�شورة م�شتمرة وخا�شة بعد كل ا�شتخدام.  
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2- تنظيم النتظار لم�شتخِدمي منطقة ُغـَرف التبديل بح�شب الم�شاحة بما ي�شمن التباعد 

الجتماعي بحيث يكون مترين بين كل �شخ�س واآخر. 

ق الإر�شادات الخا�شة بالتباعد الجتماعي على الأر�شيات ب�شكل وا�شح.  3- ل�شْ

4- تخ�شي�س مكان خا�س للمالب�س الم�شتخَدمة. 

ب- ا�ستراطات م�ستخِدمي ُغـَرف تبديل المالب�ض: 

ـم الكحولي.  1- تعقيم اليدين بالمعقِّ

ـام.   2- اللتزام بلْبـ�س الكمَّ

ج- ا�ستراطـــات المالب�ـــض: اأن يتم تعقيم المالب�س الم�شتخَدمـــة اأو عدم ا�شتخدامها مرة اأخرى 

لمدة 48 �شاعة." 

املادة الثانية

التي  الوقائية  التدابري  بع�س  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )64( رقم  القرار  باأحكام  العمل  ي�شتمر 

ـخاذها عند �شراء بع�س ال�شلع من املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنـع انت�شار  ـن اتِّ يتعيَّ

فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، حتى 28 فرباير 2021. 

املادة الثالثة

به من  وُيـعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  ُكـلٌّ فيما يخ�شه -  واملعنيني-  الوزارة  على وكيل 

تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.                                       

                        

            وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــوافــــــــق: 30 دي�شمبــــــــــــــــر 2020م


