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وزارة ال�ضحة

 قرار رقم )38( ل�سنة 2020

 ب�ضاأن اال�ضرتاطات واالإجراءات ال�ضحية التي يتعيَّـن اتِّـباعها

 يف املحال التجارية وال�ضناعية

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43(، )44( منه، 

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 

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

ـخاذها عند  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2020 ب�شاأن بع�س التدابري الوقائية التي يتعيَّ

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

،)COVID-19(

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

التالية، لحتواء  تلتزم كافة املحالِّ التجارية وال�شناعية بال�شرتاطات والإجراءات ال�شحية 

:)COVID-19( ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

1- تفعيل غرف تبديل مالب�س العمال ب�شكل �شحيح في المحالِّ التي تتطلب تبديل المالب�س. 

مات  ومعقِّ ازات  وقفَّ امات  كمَّ من  العاملين  لجميع  ال�شخ�شية  الوقاية  اأدوات  كافة  2- توفير 

رات الأيدي والأ�شطح ومواد واأدوات التنظيف الالزمة ب�شكٍل كاٍف. ومطهِّ

وال�شتخدام  الواقية  ـامات  الكمَّ وارتــداء  للعاملين،  ال�شخ�شية  النظافة  بمراعاة  3- اللتزام 

ال�شحيح للقفازات.

4- تقليل عدد العمال في مناطق العمل.

ار المحل. 5- توجيه العمال لتْرك م�شافة متر بين كل عامل واآخر، وبينهم وبين الزبائن اأو زوَّ

6- الك�شف عن الحالة ال�شحية للعاملين ب�شكل يومي، وقيا�س درجة حرارة الج�شم قبل الدخول 
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لمواقع العمل، وكذلك قيا�س درجة حرارة الزبائن قبل دخول المحل.

7- في حالة ال�شتباه بوجود اأية حالة َمَر�شية للعمال اأو الزبائن اأو �شكوى اأيٍّ منهم من اأعرا�س 

ة اأو ارتفاع في درجة الحرارة، ُيـ�شتبَعد العامل وُيـحَظـر عليه القيام  التهاب في الحْلق اأو كحَّ

باأية اأعمال. ويتم الإبالغ فورًا عن هذه الحالت من خالل الت�شال بالخط ال�شاخن لمكافحة 

الكورونا )444(.

وال�شابون  الماء  ا�شتخدام  خالل  من  ال�شحيحة  بالطريقة  الأيــدي  لتعقيم  العمال  8- توجيه 

م وغ�شيل اليدين من ال�شابون ثم  وفْرك الأ�شابع وفْرك كف اليد بالأ�شابع وفْرك الِمْع�شَ

تن�شيف اليدين. 

9- �شرورة تعقيم اليدين في كل مرحلة من مراحل العمل الآتية: 

 اأ-     قبل اإعداد الطعام. 

ـئة.  ـيِّ  ب-   بعد مالم�شة اللحوم والدواجن النَّ

ام.   ج-    بعد ا�شتخدام الحمَّ

 د-     بعد مالم�شة الفم اأو الأنف. 

 هـ-      قبل وبعد مناولة المواد الغذائية للزبائن. 

�س من القمامة اأو مالم�شة غطاء حاوية القمامة.  و-     بعد التخلُـّ

 ز-     بعد التدخين اأو مالم�شة الأحذية اأو بعد التقاط اأية مواد من الأر�س. 

10- �شرورة تنظيف وتعقيم عربات الت�شوُّق قبل وبعد ال�شتخدام من ِقـَبـل الزبائن. 

ـق من تنظيف الأ�شطح  ـَحـقُّ 11- تنظيف وتعقيم الأ�شطح با�شتمرار قبل وبعد واأثناء العمل، والتَّ

جيدًا بعد عمليات التعقيم؛ ل�شمان �شالمة المواد الغذائية. 

املادة الثانية

قانون  من   )121( املادة  بن�س  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

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

املادة الثالثة

ُيـعمل باأحكام هذا القرار ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ نفاذه.
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املادة الرابعة

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

وُيـعمل به من تاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير ال�ضحة

فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح

�شدر بتاريخ: 14 ذي القعدة 1441هـ

الـمـوافـــــــــق: 5 يـولــيــــــــــــــــو 2020م


