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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )9( ل�سنة 2021

 ب�س�أن اال�سرتاط�ت ال�سحية الواجب تطبيقه� عند اإق�مة االحتف�الت

 والتجمع�ت الع�ئلية يف املن�زل واالأم�كن اخل��سة الحتواء ومنع انت�س�ر فريو�ض

)COVID-19( كورون� امل�ستجد

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، 

وعلى تو�شيات الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

ُقرر االآتي:

امل�دة االأوىل

املنازل  يف  العائلية  والتجمعات  الحتفالت  اإقامة  حال  يف  املدعوين  عدد  يزيد  األ  يجب 

والأماكن اخلا�شة، �شواء املفتوحة اأو املغلقة، على ثالثني �شخ�شًا بخالف اأفراد الأ�شرة واملقيمني 

معهم من خدم املنازل ومن يف حكمهم، وذلك �شريطة اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية الواردة 

باملادة الثانية من هذا القرار. 

امل�دة الث�نية

يجب يف حال اإقامة احتفال اأو جتمع عائلي اللتزام بال�شرتاطات ال�شحية الآتية: 

األ يتجاوز عدد الجال�شين على الطاولة الواحدة اأو ال�شفرة الواحدة على 6 اأفراد.   -1

ترك م�شافة مترين بين كل فرد واآخر.   -2

ل يجوز باأي حال اإقامة البوفيهات.    -3

ارتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت الجلو�س على طاولة الطعام.   -4

اللتـــزام بتطهير الأ�شطح ب�شورة دورية مع التركيز علـــى الأماكن التي يكثر فيها احتمالية   -5

التالم�س مثل مقاب�س الأبواب وطاولت الطعام وم�شاند المقاعد.
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الحر�س على تطهير دورات المياه ب�شورة دورية.   -6

اأن يتم توزيع مطهرات اليدين وو�شعها في اأماكن بارزة.   -7

تنبيه اأفراد العائلة بعدم الح�شور في حال ظهور اأعرا�س اإلى اأن يتم ر�شد الحالت.  -8

فـــي حال ظهـــور اأي حالة اإ�شابة في الحتفـــال اأو التجمع، يجب التوا�شل مـــع اإدارة ال�شحة   -9

العامة للقيام بعملية تتبع المخالطين وفح�شهم.  

امل�دة الث�لثة

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

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

امل�دة الرابعة 

على الوكيل الوزارة واملعنيني - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.          

وزير ال�سحة

ف�ئقة بنت �سعيد ال�س�لح

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الآخرة 1442هـ   

المـــــوافــــــق: 4 فبــــــــرايـــــــــــــــــر 2021م  


