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وزارة ال�صحة

 قرار رقم )32( ل�صنة 2020

 ب�صاأن اال�صرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف 

حمال احلالقة والتجميل الحتواء ومْنع انت�صار 

)COVID-19( فريو�س كورونا امل�صتجد

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،

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

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

وعلى قرار اللجنة التن�شيقية رقم )3-321-2020( يف اجتماعها بتاريخ 21 مايو 2020، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـباعها يف املحالِّ التجارية  ـن اتِّ مع عدم الإخالل بال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية التي يتعيَّ

وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19( الواردة يف القرار رقم 

)24( ل�شنة 2020، تلتزم كافة حمال احلالقة والتجميل بال�شرتاطات ال�شحية املرافقة لهذا 

القرار. 

املادة الثانية

يعاَقـب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة )121( من قانون ال�شحة 

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة الثالثة



العدد: 3473 – الخميس 28 مايو 2020

6

على الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�صحة

فائقة بنت �صعيد ال�صالح

�شدر بتاريخ: 3  �شـــوال 1441هـ

الـمــوافـــــــق:  26 مايو  2020م
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اال�صرتاطات ال�صحية يف حمال احلالقة والتجميل

اأواًل: ال�شتراطات عامة:

1- يجـــب اأن يكون ح�شور الزبائن من خالل حْجـز المواعيد فقط، ويمنع الح�شور بدون موعد. 

ويجـــب تْرك 20 دقيقة بين كل موعـــد حتى يت�شنى للعامل التعقيم الجيد لالأدوات والمعدات 

وا�شتبدال اأدوات الوقاية ال�شخ�شية.

ـب على ال�شالون ومحـــل الحالقة والتجميل اأْخـذ معلومات  2- اأثنـــاء حْجـز الموعد للزبون يتوجَّ

الزبون خالل 14 يومًا ال�شابقة، وهي:  

�س/ هل تعاين اأو عانيت من اأيٍّ من هذه االأعرا�س؟

- ارتفاع يف درجة احلرارة.

- ال�شعال.

- اإجهاد وتعب.

ـْيـق يف التنف�س.  - �شِ

- فقدان حا�شة ال�شم. 

- فقدان حا�شة التذوُّق. 

- احتقان يف احللق. 

�س/ هل خالطت اأحداً يعاين من هذه االأعرا�س اأو مت ت�صخي�س اإ�صابته بفريو�س كورونا 

امل�صتجد )COVID-19(؟

�س/ هل ت�صكن مع اأيِّ �صخ�س حتت احلْجـر املنزيل؟

اإذا كانت الإجابة على اأيٍّ من الأ�شئلة بنعم، فيجب على ال�شالون اأو حمل احلالقة والتجميل 

المتناع عن حْجـز املوعد للزبون.

ـن اأن درجة  3- توفيـــر ثرمومتر حراري لقيا�س درجة الحرارة للزبائن والعاملين يوميًا، واإذا تبيَّ

حرارة الزبون اأو اأحد العاملين 37.5 اأو اأكثر، فيجب عليه مغادرة ال�شالون اأو محل الحالقة 

والتجميل فورًا والت�شال على الرقم )444(.

4- اأيُّ زبـــون تظهـــر عليـــه اأعرا�س لها عالقة بفيرو�ـــس كورونا الم�شتجـــد )COVID-19( اأثناء 

ـب اإلغاء موعده ومغادرة المكان فورًا. تواجده بال�شالون اأو محل الحالقة والتجميل يتوجَّ

5- يجـــب توفير �شجل يومي لجميع العمالء ُيـكَتـب فيه ا�شم الزبون ورقم التوا�شل ووقت الزيارة 

وُيـحتَفـظ به لمدة 30 يومًا من تاريخ الزيارة.

6- يجب تْرك م�شافة مترين بين كل زبون واآخر طوال الوقت.
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7- غْلـــق اأماكن النتظـــار واإزالة الكرا�شي والمجالت من ال�شالـــون اأو محل الحالقة والتجميل، 

ـــب عليه البقاء خارج ال�شالون اأو  وفـــي حالـــة و�شول الزبون في وقت مبكر قبل الموعد يتوجَّ

محل الحالقة والتجميل اأو في مركبته الخا�شة لحين ا�شتدعائه لبدء الخدمة المطلوبة له.

ـامات طوال الوقت، كما يجب ا�شتبدالها بعد  ـازات والكمَّ 8- يجب على جميع العاملين لْبـ�س القفَّ

النتهاء من خدمة كل زبون على حدة اأو في حال تلفها اأو تلوثها.

9- يجب على العمال ا�شتخدام واقي الوجه للخدمات التي تتطلب الت�شال المبا�شر مع الزبون، 

ـر كحولي ل يقل تركيزه عن 70% من  ويجب تعقيم واقي الوجه بعد كل زبون با�شتخدام مطهِّ

المادة الكحولية.

ـامات واإمكانية اإزالتها في حال تقديم ِخـْدمات  ــــازات والكمَّ 10- يجـــب على الزبائن ارتداء القفَّ

از لِخـْدمات المنيكير(. ـام لِخـْدمات الحالقة واإزالة �شعر الوجه واإزالة القفَّ معينة )اإزالة الكمَّ

11- المتنـــاع عن الأكل وال�شرب داخـــل المحل بالن�شبة للزبائن، ويجـــوز اإح�شار عبوات المياه 

الخا�شة بهم فقط، اأما بالن�شبة للعاملين فيجب اأن يكون الأكل وال�شرب في غرفة مخ�ش�شة 

لذلك.

12- يجـــب على العاملين غ�ْشـــل الأيدي با�شتخدام الماء الدافئ وال�شابـــون لمدة 20 ثانية على 

ـازات. الأقل قبل وبعد كل زبون اأو عند مالم�شة الوجه، اأو عند ا�شتبدال القفَّ

ـر التهوية الجيدة لل�شالون اأو محل الحالقة والتجميل وزيادة التهوية الخارجية  13- مراعاة توفُّ

ـاطة. عن طريق فْتـح النوافذ اأو الأبواب وا�شتخدام المراوح ال�شفَّ

ـم كحولي ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية وتوفيره عند كل  14- يجب ا�شتخدام معقِّ

خدمة.

15- الت�شجيع على دفع الفاتورة بطريقة اإلكترونية.

16- يجب غْلـق حمامات ال�شتحمام، الحمامات ال�شحية، ال�شونا، غرف البخار.

17- �شيتم التفتي�س الدوري الع�شوائي على جميع المحالت من ِقـَبـل الجهات الحكومية المخت�شة 

للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

18- يجب على اأيِّ �شالون اأو محل للحالقة والتجميل ل يمكنه توفير اأيٍّ من ال�شتراطات ال�شحية 

المطلوبة غْلـق المحل وعدم فْتـحه من جديد.

19- ل ُيـ�شمح لل�شالونات اأو محال الحالقة والتجميل تقديم الِخـْدمات في المنازل.

20- تعد كافة الِخـْدمات التالية ممنوعة:

اأ- عالجات الوجه والب�شرة.
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ـف الكهربائي )ال�شت�شوار(. ب- تجفيف ال�شعر با�شتخدام المجفِّ

الكيراتين  )الكيراتين،  الكهربائي  ـف  المجفِّ ا�شتخدام  تتطلب  التي  ال�شعر  عالجات  ج- 

البرازيلي، البروتين ... اإلخ(.

د- اإزالة ال�شعر با�شتخدام الخيوط. 

هـ- الميكروبليدنج. 

و- الَحـْقـن بالإبر. 

الحمامات  من  نوع  واأيُّ  التركي  الحمام  المغربي،  الحمام  )الم�شاج(،  ال�شبا  ِخـْدمات  ز- 

ال�شحية. 

ح- ِخـْدمات نْقـ�س الحناء والتخ�شيب. 

ط- المكياج. 

ي- ِخـْدمات الت�شمير. 

ك- تركيب الرمو�س. 

ـالت ال�شعر القابلة لالإرجاع. ل- تركيب و�شْ

ثانياً: ا�صتراطات خا�صة بكل خدمة:

1- ق�س ال�صعر:

اأ- يجب على الن�شاء غ�شل ال�شعر داخل ال�شالون، اأما بالن�شبة للرجال فُيـكتَفـى بتبليل ال�شعر 

ـاخ الماء. با�شتخدام بخَّ

ب- ا�شتخدام الُفـَوط ذات ال�شتخدام الواحد لتجفيف ال�شعر في حال تَطـلَّـب الأمر ذلك.

ج- يجب ق�س ال�شعر وهو رطب لتفادي تطاُيـر جزيئات ال�شعر في الهواء.

د- ا�شتخدام المراييل ذات ال�شتخدام الواحد الم�شنوعة من الورق اأو البال�شتك بدًل من 

المراييل القما�شية. 

2- الحالقة: 

ـْفـرات ذات ال�شتخدام الواحد والتخل�س منها بعد كل زبون. اأ- القت�شار على ا�شتخدام ال�شِّ

المادة  تركيزه عن 70% من  يقل  ل  ـم كحولي  معقِّ با�شتخدام  الحالقة  مكائن  تطهير  ب- 

الكحولية قبل وبعد كل ا�شتخدام.

3- �صْبـغ ال�صعر: 

اأ- ا�شتخدام �شْبـغ ال�شعر بكمية تكفي لزبون واحد فقط.

ب- ا�شتخدام المراييل ذات ال�شتخدام الواحد الم�شنوعة من الورق اأو البال�شتك بدًل من 

المراييل القما�شية. 

ج- ا�شتخدام الُفـَوط ذات ال�شتخدام الواحد عند الحاجة.
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4- ال�صمع اأو الحالوة: 

اأو الحالوة ل�شتخدام واحد في كل مرة  اأ- لمْنـع حدوث التلوث يجب تجهيز كمية ال�شمع 

وعدم تجهيز كمية كبيرة.

ب- ا�شتخدام الأدوات ذات ال�شتخدام الواحد )القما�س، الأعواد الخ�شبية وغيرها(.

ج- يجب ملء حاوية ال�شمع اأو الحالوة بكمية تكفي ل�شتخدام زبون واحد.

د- يجب تنظيف وتعقيم اأوعية ال�شمع اأو الحالوة بعد كل ا�شتخدام.

5- المنيكير والبديكير:

اأ- يجب على الزبائن غ�ْشـل اأيديهم بالماء الدافئ وال�شابون لمدة 20 ثانية على الأقل اأو 

وبعد  قبل  الكحولية  المادة  من   %70 عن  تركيزه  ن�شبة  تقل  ل  كحولي  ـم  معقِّ ا�شتخدام 

خدمة المنيكير.

ـامات اأثناء عمل المنيكير والبديكير. ب- يتوجب على الزبائن ارتداء الكمَّ

ـم ل تقل ن�شبة تركيزه عن  ج- يتوجب غ�ْشـل قدمي الزبون قبل عمل البديكير با�شتخدام معقِّ

70% من المادة الكحولية.

الأوعية،  الأظــافــر،  ـات  )مق�شَّ الم�شتخَدمة  الأدوات  جميع  وتعقيم  تطهير  ـب  يتوجَّ د- 

المق�شات ... اإلخ( بعد كل ا�شتعمال، وذلك با�شتخدام اأجهزة التعقيم الحراري. 


