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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )33(  ل�سنة 2020

 ب�ساأن اال�سرتاطات ال�سحية الواجب توافرها يف املن�ساآت 

ـر االأن�سطة التدريبية اخلارجية   التي توفِّ

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

وعلى   ،2018 ل�شنة  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(

ـخاذها  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ

،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية،  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

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

بال�شرتاطات  اخلارجية  التدريبية  الأن�شطة  ـر  توفِّ التي  املن�شاآت  كافة  تلتزم   ،)COVID-19(

ال�شحية املرفقة بهذا القرار. 

املادة الثانية

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  ُيـخالف  من  كل  يعاَقـب 

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

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

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

         

 

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 31 مـايـو 2020م



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

14

 االشتراطات الصحية للمنشآت التي توفر األنشطة التدريبية الخارجية

 االشتراطات العامة: -

يسمح بعمل املنشآت الرياضية الحكومية في الهواء الطلق فقط لخدمة الرياضيين املحترفين املسجلين لدى •
 االتحادات واألندية الرياضية.

يتوجب على النادي أو االتحاد إعداد قائمة للحجوزات املسبقة للتمارين الرياضية وعدم السماح بإجراء •
كن هناك حجز مسبق ويجب عمل هذه الحجوزات في فترات زمنية متباعدة للسماح أي تدريبات إن لم ي

 بتنظيف وتعقيم املساحات واملرافق واملعدات املشتركة قبل إعادة االستخدام. 
ملء استمارة موفرة من قبل النادي أو التمرين يجب على جميع الرياضيين واإلداريين واملدربين قبل بدء •

 السابقة:يوم  14لى األسئلة الواردة أدناه والتي تغطي فترة االتحاد والتي تجيب ع
 . االسم ورقم التواصل والعنوان1
 . هل تعاني أو عانيت من أي من األعراض التالية؟2

 ارتفاع في درجة الحرارة -
 سعال-
 اجهاد وتعب -
 ضيق في التنفس-
 فقدان حاسة الشم-
 فقدان حاسة التذوق -
 احتقان في الحلق-

 ؟COVID-19 أحد يعاني من األعراض املذكورة اعاله أو تم تشخيصه بـهل خالطت  3 

 هل تسكن مع أي شخص تحت الحجر املنزلي؟ 4. 

 .إذا أجاب الشخص بنعم على أي من هذه األسئلة، فيتوجب على املنشأة منعه من الحضور 

ين والرياضيين للتحقق من درجة حرارة املوظف (Infrared Thermometer) يجب استخدام مقياس الحرارة•
درجة مئوية أو أعلى مغادرة   37.5قبل أي استخدام للمرافق. يجب على أي موظف أو رياض ي بدرجة حرارة  

 .444املبنى فوًرا واالتصال بـ 
 .من دخول املرفق COVID-19 سيتم منع أي شخص يعاني من أعراض•
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 .املدخل وفي عدة نقاط في املنشأة  ٪ من املادة الكحولية عند70يجب توفير مطهر كحولي ال يقل تركيزه عن  •
يجب على جميع األشخاص ارتداء أقنعة الوجه داخل املنشأة، ويسمح لهم بإزالتها في الهواء الطلق. وسييتم •

 .الطلب ممن ال يلتزم بهذا الشرط مغادرة املكان
وسيتم رفض الدخول للمنشأة  .Be Aware يجب على جميع الرياضيين واملوظفين تحميل تطبيق•

 .ألشخاص الذين ال يقومون بذلكل
يجب على املنشآت استخدام الالفتات لتحديد مسار االتجاه الواحد عند نقاط الدخول والخروج، وضمان •

 .الحفاظ على التباعد االجتماعي في جميع األوقات
 .زيادة عدد سالل املهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية، الستيعاب االستخدام املتزايد•
 .يع على دفع الفواتير بالطريقة اإللكترونيةالتشج•

أشخاص، بما في ذلك املدرب، مع الحفاظ على مسافة مترين  5الحد األقص ى للمشاركين بالتدريب هو •

 على األقل بين األشخاص في جميع األوقات وعدم املشاركة املعدات.

استخدام معدات أو أدوات مشتركة دون يحظر على الرياضيين املشاركة في األنشطة التي تتطلب ملس أو •
 .التعقيم بين االستخدامات

يتوجب غلق املرافق املشتركة مثل حمامات االستحمام والساونا وغرف البخار وغرف التبديل )عدا دورات •
 شعار آخر.إاملياه( حتى 

باالشتراطات  سيتم التفتيش الدوري على املنشآت من قبل الجهات الحكومية املختصة للتأكد من االلتزام•
 .الصحية

يجب على األشخاص إحضار عبوات املياه الخاصة بهم واملناشف وغيرها من املعدات غير القابلة •
 للمشاركة.

يمكن للرياضيين استخدام األوزان الرياضية واألجسام واملعدات الثقيلة األخرى املوجودة في املنشآت، طاملا •
دقيقة على األقل. ال يمكن مشاركة نفس األدوات   15رة التمرين بـ  يتم تطهيرها وتركها لتجف في الهواء قبل فت

 واألجهزة خالل التمرين.
يجب وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد في جميع األوقات. باإلضافة إلى تحديد حركة املرور •

 في اتجاه واحد.
اشرة أو التواصل في مسافة تقل عن يمنع ممارسة أي رياضة أو تمارين تتطلب من املشاركين املالمسة املب•

مترين أو تتضمن مشاركة معدات )مثل كرة القدم وكرة السلة واملصارعة واملالكمة والفنون القتالية 
 الخ(املختلطة، 
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 يجب على الرياضيين تطهير معداتهم الشخصية قبل وبعد استخدامها.•
تعديالت الضبطية باليد، ويتم تشجيع يجب على املدربين تقليل احتكاكهم بالرياضيين، ويمنع إجراء ال•

 اإلشارات اللفظية لضمان أداء التقنيات الرياضية الصحيحة.

 املنشاة الرياضية التي ال يمكنها تطبيق االشتراطات املذكورة أعاله تبقى مغلقة.•

 الرياضية  املنشآتاملوظفين العاملين في -

 .بالعمل COVID-19 عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ•
ثانية على األقل وفوًرا إذا أصبحت أيديهم   20يجب على املوظفين غسل أيديهم بانتظام باملاء والصابون ملدة  •

 .متسخة بشكل واضح
يجب أن تؤكد املنشأة على موظفيها أن أقنعة الوجه وغيرها من املعدات الوقائية ليست بدياًل عن التباعد •

  .لليدينالجسدي والنظافة الكافية 
ينبغي من املنشأة، حيثما كان ذلك ممكنًا، وضع خطة نوبات عمل للموظفين للتأكد من أن املوظفين •

 .األساسيين فقط هم في كل نوبة عمل

 التعقيم-

يجب إعطاء زمن كاٍف ال يقل عن عشرين دقيقة على األقل بين الحجوزات للسماح بتنظيف وتعقيم جميع •
 اعد وذلك قبل إعادة االستخدام.املعدات املشتركة ومنها املق

تعقيم جميع املناطق ذات اللمس املتكرر بعد كل استخدام أو فورًا إذا أصبحت هذه املناطق متسخة بشكل •
 .واضح

عدم استخدام املناديل املطهرة ملسح أكثر من سطح واحد. استخدم مندياًل واحًدا لكل منطقة والتخلص •
 .اتساخه بوضوحمنه بعد كل استخدام أو عند 

 .يجب تنظيف دورات املياه بشكل كامل بعد كل استخدام•
يجب أن تضمن املرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية )مثل الصابون وورق التواليت ومعقم •

 .٪( طوال اليوم70اليدين الذي ال يقل تركيز املادة الكحولية فيه عن )
 

 


