
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت 
التي تقدم خدمة الشيشة

(COVID-19) لمنع انتشار فيروس كورونا
يقتصر تقديم الشيشة على المنطقة الخارجية للمحل فقط ويمنع منعًا باتًا تقديم 

الشيشة في األماكن المغلقة.

يجب استخدام خراطيم الشيشة ذات االستخدام الواحد فقط.

ال يسمح باختبار الشيشة من قبل العاملين قبل التقديم للزبون.

يجب غسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستعمل في الشيشة بعد كل 
مستخدم.

يجب تنظيف وتطهير جميع أجزاء الشيشة بما في ذلك المالقط قبل وبعد كل 
مستخدم.

يجب توفير عبوات المعقمات اليدوية في المحل بعدد كاف في مناطق مختلفة من 
المنشأة.

يجب أن تحتفظ إدارة المحل بسجالت متكاملة للموظفين والعاملين والزائرين (سواء 
المدخنين أو األفراد المرافقين لهم) بما في ذلك األسماء وأرقام الهواتف وتواريخ 

الزيارة.

يجوز االستعاضة عن تسجيل البيانات الشخصية للعمالء (االسم ومعلومات االتصال 
 BeAware وتاريخ ووقت الزيارة)، وذلك بالتأكد من تحميل الزبون لتطبيق مجتمع واعي

وتفعيله لخيار تحديد الموقع.

يجب على الموظفين والعاملين ارتداء الكمامات والقفازات في جميع األوقات.

يجب على عمال الشيشة غسل ايديهم بالماء والصابون أو تعقيم ايديهم بالمعقم 
الكحولي قبل وبعد تقديم الخدمة لكل عميل.

قياس درجات الحرارة للموظفين والعاملين ومرتادي المقهى قبل الدخول للمحل وعدم 
السماح لمن تظهر عليهم أعراض ارتفاع الحرارة ألكثر من 37.5 من دخول الموقع.
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تخضع كافة المنشآت التي تقدم خدمة الشيشة وفقًا ألحكام هذا القرار للتفتيش 
من قبل الجهات الحكومية المختصة للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية.

يجب تشجيع العمالء على دفع الفواتير بطريقة الكترونية.

سيتم إغالق أي مطعم أو مقهى ال يلتزم بتطبيق االشتراطات وااللتزامات 
المنصوص عليها في هذا القرار، وغيرها من القرارات ذات الصلة.     

تنظيف وتعقيم جميع االسطح والمناطق المشتركة للمحل مرة واحدة على األقل 
كل ساعة مثل الطاوالت والكراسي والكاونترات ومقابض األبواب ودورات المياه 

وغيرها من األسطح.

يجب أن تكون هناك مسافة مترين بين حافة كل طاولة واألخرى في جميع 
االتجاهات األربعة، مع السماح باستخدام %50 فقط من سعة الطاولة، وبحد 

أقصى (5) عمالء على كل طاولة.

يجب توفير عالمات أرضية واضحة والفتات تشير الى مسافات التباعد االجتماعي.

توزيع الطاوالت لتتوافق مع المسافات اآلمنة للتباعد االجتماعي.

ال يسمح بالتجمعات أو إقامة الحفالت.

التأكيد من تعقيم العمالء أليديهم عند الوصول.


