
ً
( )

يجـــب أن يكـــون حضـــور الزبائـــن بالحجـــز 
بالمواعيد فقط

اشتراطات عامة:
يمنع الحضور بدون موعد

يتوجب ترك 20 دقيقة بين كل موعد حتى يتسنى للعامل التعقيم الجيد
لألدوات والمعدات واستبدال أدوات الوقاية الشخصية.

أثناء أخذ الموعد للزبون
يتوجب على الصالون أخذ المعلومات التالية خالل الـ 14 يوم السابقة:

هـــل تعاني او عانيت مـــن أي من هذه 
األعـــراض: ارتفـــاع فـــي درجة الحـــرارة، 
الســـعال، اجهـــاد وتعـــب، ضيـــق فـــي 
التنفس، فقدان حاســـة الشم، فقدان 

حاسة التذوق، احتقان في الحلق 

هل تسكن مع أي شخص تحت 
الحجر المنزلي؟

اذا كانت االجابة على أي من األسئلة بـ نعم
يتوجب على الصالون االمتناع عن حجز الموعد للزبون. 

توفيـــر ثرمومتـــر حراري لقياس درجة الحرارة للزبائن والعامليـــن يوميا وفي حال وجود أي عامل أو زبون 
تكون درجة حرارته 37.5 أو أكثر يتوجب عليه مغادرة الصالون فورا واالتصال بـ444.

أي زبون تظهر عليه أعراض لها عالقة بالكوفيد 19  أثناء تواجده بالصالون يتوجب الغاء موعده ومغادرة 
الصالون فورًا.

هل خالطـــت أحـــدا يعاني من 
هذه األعراض أو تم تشخيصه 

مصاب بالكوفيد 19؟

يتوجب توفير سجل يومي لجميع العمالء يكتب فيه اسم الزبون ورقم التواصل ووقت الزيارة ويحتفظ 
به لمدة 30 يوم من تاريخ الزيارة.

ضرورة ترك مسافة مترين بين كل زبون وآخر طوال الوقت.
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يتوجب على جميع العاملين لبس القفازات والكمامات طوال الوقت ويتوجب استبدالها بعد كل زبون 
أو في حال تلفها او تلوثها.

يتوجـــب على العمال اســـتخدام واقـــي الوجه للخدمـــات التي تتطلـــب االتصال المباشـــر مع الزبون 
ويتوجب تعقيم واقي الوجه بعد كل زبون باستخدام مطهر كحولي ال يقل تركيزه عن %70 من المادة 

الكحولية.

يجـــب على الزبائن ارتداء القفـــازات والكمامات وإمكانية إزالتها في حال تقديـــم خدمات معينة ( إزالة 
الكمام لخدمات الحالقة وإزالة شعر الوجه وإزالة القفاز لخدمات المنيكير).

االمتناع عن االكل والشـــرب داخل المحل بالنســـبة للزبائن ويمكنهم احضار عبوات المياه الخاصة بهم 
فقط، أما العاملين فيتوجب أن يكون األكل والشرب في غرفة مخصصة لذلك.

يتوجب على العاملين غسل األيدي باستخدام الماء الدافي والصابون لمدة 20 ثانية على األقل قبل 
وبعد كل زبون أو عند مالمسة الوجه ، أو عند استبدال القفازات.

مراعـــاة توفـــر التهوية الجيـــدة للصالون وزيـــادة التهويـــة الخارجية عن طريـــق فتح النوافـــذ أواألبواب 
وأستخدام المراوح الشافطة.

يجب استخدام معقم كحولي ال يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية وتوفيره عند كل خدمة.

التشجيع على دفع الفواتير بطريقة الكترونية.

يتوجب غلق حمامات االستحمام ، الحمامات الصحية ، سونا ، غرف البخار.

ســـيتم التفتيش الدوري العشـــوائي على جميع المحالت من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد 
من االلتزام باالشتراطات الصحية.

أي صالون ال يمكنه توفير أي من االشتراطات الصحية المطلوبة يتوجب عليه الغلق وعدم اعادة الفتح.

ال يسمح للصالونات تقديم الخدمات في المنازل.

إلغاء مناطق اإلنتظار وإزالة الكراسي والمجالت من الصالون وفي حال وصول الزبون في وقت مبكر 
قبل الموعد يتوجب عليه البقاء خارج الصالون أو في مركبته الخاصة لحين استدعائه لبدء عمل الخدمة 

المطلوبة له.
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خدمات مسموح للعمل بها داخل 
صالونات التجميل النسائية شرط اتباع 

االشتراطات الصحية لكل خدمة

خدمة رســـم الحواجب أو تخفيف شـــعر الحواجب وذلك باســـتخدام شـــفرات الحالقة ذات االستخدام الواحد 
والتخلص منها بعد كل زبونة.

خدمـــات إزالة الحواجب والشـــعر من الوجه باســـتخدام الشـــمع، علـــى أن تمأل حاوية الشـــمع بكمية تكفي 
الستخدام زبونة واحدة فقط.

خدمات التشـــقير باســـتخدام مفتح الشعر للحواجب بالفرشاة ذات االستخدام الواحد والتخلص منها بعد كل 
زبونة.

خدمات الكيراتين أو عالجات الشعر شرط استخدام أداة فرد الشعر (مكواة الشعر أو الستريتنر) بدل مجفف 
الشعر (االستشوار).

خدمات الشعر باستخدام أداة فرد الشعر بشكل عام وجهاز تمويج الشعر، وعدم السماح ألي نوع من 
أجهزة تجفيف الشعر الهوائية.

خدمـــة البارافيـــن (شـــمع لتنعيم اليد والقدم)، على أن تمأل حاوية الشـــمع بكمية تكفي الســـتخدام زبونة 
واحدة فقط.

خدمـــة طالء األظافر، مع اشـــتراط غســـل اليدين او القدمين بالماء الدافئ والصابـــون لمدة 20 ثانية على 
األقل أو استخدام معقم كحولي ال تقل نسبة تركيزه عن %70 من المادة الكحولية قبل الخدمة.
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قص الشعر

النســـاء غســـل  يتوجـــب علـــى 
أمـــا  الصالـــون  داخـــل  الشـــعر 
بالنسبة للرجال فيكتفي بتبليل 

الشعر باستخدام بخاخ الماء.

اســـتخدام الفوط ذات االســـتخدام 
الواحـــد لتجفيـــف الشـــعر في حال 

تطلب األمر.

يجب قص الشعر وهو رطب لتفادي تطاير 
جزيئات الشعر في الهواء .

ذات  بالمراييـــل  القماشـــية  المراييـــل  اســـتبدال 
او  الـــورق  مـــن  المصنوعـــة  الواحـــد  االســـتخدام 

البالستك.

جميع الخدمات التالية ممنوعة:

عالجات الوجه 
والبشرة

تجفيف الشعر باسخدام المجفف 
الكهربائي (االستشوار)

عالجـــات الشـــعر التـــي تتطلـــب اســـتخدام 
المجفـــف الكهربائي ( الكيراتيـــن ، الكيراتين 

البرازيلي ، البروتين.. الخ)

إزالة الشعر 
باستخدام الخيوط 

خدمات السبا ( المساج ) ، الحمام الحقن باالبر الميكروبليدنج 
المغربي ، الحمام التركي وأي نوع من 

الحمامات الصحية 

خدمات نقش 
الحناء والتخضيب 

تركيب وصالت الشعر تركيب الرموش خدمات التسمير المكياج
القابلة لالرجاع

اشتراطات خاصة بكل خدمة:
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الشمع
أو الحالوة

لمنع حـــدوث التلوث يجب تجهيز 
الحـــالوة  أو  الشـــمع  كميـــة 
الســـتخدام واحـــد فـــي كل مرة 

وعدم تجهيز كمية كبيرة.

اســـتخدام االدوات ذات االستخدام 
الواحد ( القماش ، االعواد الخشبية 

) وغيرها .

يجـــب أن تمأل حاوية الشـــمع أو الحالوة بكمية 
تكفي الستخدام زبون واحد.

يجب تنظيف وتعقيم أوعية الشـــمع أو الحالوة 
بعد كل استخدام .

الحـالقة

االقتصار على اســـتخدام الشفرات ذات االستخدام الواحد والتخلص منه بعد 
كل زبون.

تطهيـــر مكائن الحالقة باســـتخدام معقم كحولي ال يقـــل تركيزه عن 70% من 
المادة الكحولية قبل وبعد كل استخدام .

صبغ الشعر

الشـــعر  صبـــغ  اســـتخدام 
بكمية زبون واحد فقط.

االســـتخدام  ذات  المراييـــل  اســـتخدام 
أو  الـــورق  مـــن  المصنوعـــة  الواحـــد 
البالستك  بدًال من المراييل القماشية.

استخدام الفوط ذات االستخدام الواحد عند الحاجة.
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المنيكير 
والبديكير 

يجب على الزبائن غســـل أيديهم بالماء الدافي والصابون لمدة 20 ثانية على 
األقل أو اســـتخدام معقم كحولي ال تقل نســـبة تركيزه عـــن 70% من المادة 

الكحولية قبل وبعد خدمة المنيكير.

يتوجب غســـل أقدام الزبائن عمالء قبل عمل البديكير باستخدام معقم ال تقل نسبة تركيزة عن 70 % 
من المادة الكحولية.

يتوجب على الزبائن ارتداء الكمامات اثناء عمل البديكير والمنيكير.

يتوجب تطهير وتعقيم جميع األدوات المستخدمة (مقصات االظافر ، االوعية ، المقصات .. الخ ) بعد 
كل استخدام باستخدام أجهزة التعقيم الحراري. 
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