
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

يقتصر دخول صاالت العرض بدور السينما على:

حاصل على
التطعيم
COVID-19 

Vaccinated

الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

األطفال ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة على أن يكون األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن اثنا عشر سنة بصحبة شخص بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد فيروس 

كورونا (COVID-19) أو المتعافين منه.

التطبيقات  من  غيره  أو   “BeAware” واعي  مجتمع  تطبيق  خالل  من  اإلثبات  يكون 
المعتمدة، أو بإبراز الوثيقة الدالة على ذلك.

يجب حجز التذاكر مسبقا متى أمكن ذلك.

يجب تحديد مداخل ومخارج منفصلة إن أمكن مع وضع منظمين عند األبواب للتأكد من 
عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد من وجود مسافات التباعد االجتماعي.

يتم وضع عالمات واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة ال 
تقل عن مترين في مناطق االنتظار (المداخل، أماكن بيع التذاكر، ودورات المياه). 

العرض  صاالت  دخول  قبل  السينما  ومرتادي  العاملين  جميع  حرارة  درجة  قياس  يجب 
.(Infrared Thermometer) وذلك باستخدام مقياس الحرارة

يحظر دخول من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى أو تظهر عليه اعراض مرتبطة 
بفيروس كورونا  (Covid-19) وُيطَلب منه المغادرة فورًا واالتصال على الرقم 444.



االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على صاالت 
العرض بدور السينما

(COVID-19) إلحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا

جميع  في  الكمام  بلبس  االلتزام  العاملين  وجميع  السينما  دور  مرتادي  على  يجب 
األوقات وعدم خلعها إال في حالة األكل أو الشرب. 

السعة  من   50% عن  يقل  ال  بما  السينما  لدور  االستيعابية  الطاقة  تقليل  يجب 
االجتماعي  التباعد  مسافة  يضمن  بما  مجموعة  كل  بين  كرسيين  وترك  اإلجمالية 
باالشتراطات  السينما  دور  مرتادي  التزام  من  للتأكد  منظمين  وضع  مع  المطلوبة، 

المطلوبة.

يجب توفير اإلمدادات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية كالصابون، معقمات 
وحاويات  الورقية  والمناديل  الكحولية،  المادة  من   %  70 عن  تقل  ال  بنسبة  اليد 

القمامة.

تخضع كافة صاالت العرض بدور السينما وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش من 
قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع الزوار على الدفع بطريقة الكترونية وغير تالمسيه.

ضد  التطعيم  على  الحصول  على  السينما  دور  في  العاملين  تشجيع  يجب 
 .(COVID-19) فيروس كورونا

المنصوص  وااللتزامات  االشتراطات  بتطبيق  تلتزم  ال  منشأة  أي  غلق  سيتم 
عليها في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.     
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