
خطة وزارة الشباب والرياضة  
لعودة النشاط الرياضي



لوزراءرؤية القيادة السياسية وتنفيذا لقرارات جملس ايف إطار 

األهداف

يف بدء اعدداد الععدبا اهدنيهلا للرشدار ة    
.2021دورة األلعاب األوهبية طو يو

يددة اسددماراا اهنااسددات واهسددابقات  الر   
.وخاصة  رة القدم 

حتديددد ارتاددتاطات العاوددة  و ارت ددراءات    
ريد   المنفيذية لعودة النشاط الرياضدي   
ادات  اهليئات الرياضية و الشدبابية   و ارتحتد  

.اثناء المدريب و  اهنااسات الر ية 

ود   تشجي  ممارسة النشاط الرياضى ها لد  
. اثار اجيابية على   صحة اهواطنا

ثدار  عودة احلياة للرنظووة الرياضدية  و ففيدا ا   
ي ود   ارتقمصادية الناجتة ع  توقا النشاط الرياض

بدة  األخذ يف ارتعمبار  ااة اإل راءات ارتحتازيدة وا  
.ارتتباع
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5 ود

اإلراادىالدليل 
لضوابط عودة 
نشاط  رة القدم

الرياضىأ واد ضوابط عودة النشاط 

الدليل اإلراادي



اهراحل  القواعد العاوة جلري  

.هذه ارت راءات خاصة بعودة النشاط الرياضي•
.و الساانة الصحةاراحملددة و  خعا وزو ارتاتاطات  العاوة الموعية و تطبيق ارت راءات الوقائية•
العرل مجي  اهنيسسات الرياضية لمفادى  نقل العدوى لماون قواعد يسمرراىالوقائية و نشرها لع راءاتيمم وض  قواعد عاوة •

.صفة دائرةب
يموىل جملس إدارة  ل هيئة حتديد عدد ساعات العرل وممارسة النشاط ومبا رت يمعارض و  قرارات جلنة ارتزوات  •

.مبجلس الوزراء والقرارات والقواعد العاوة اهنظرة لذلك
. ل ورحلةو غرف تغيري اهعبس واق ترتيبات وضوابطباألنديةو ارتوا    التايهية عدم السراح بالموا د داخل القاعات واهطاعم •
.عند بوابات الدخواوطهرات لليدي  وتواري ( احص احلرارة)احص مجي  اهتددي  على بوابات الدخوا •
.ري  خآحيدث بها المقاء و  وا   العاوة اليتعند بوابات الدخوا واى األ( اهاسك)الواقىالمزام مجي  اهتددي  بارتداء القناع •
.ى و ذلك و  اهتددي  لعسمخدام الشخص   العاوة داخل األنديةااى الطرقات وارتوالاحوىل تواري اهطهرات و اهلاند  يل •
.بصفة دوريةتطهري دورات اهياة  و ارتوا   العاوة •
.الصادر ع  وزارة الصحة والساانالوبائىمقيم اهوقا واقا لتعديل خطة عودة النشاط •
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هذه المعليرات يسمرر العرل بها أو تعديلها واقًا لقرارات جملس 
الوزراء وتعليرات وزارة الصحة والساان



الرياضىالضوابط العاوة لعودة النشاط 
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.بابية التصد  الطيب باهنشآت الرياضية والش

صة سياسات واااحة انمقاا العدوى اخلا
بعردداا النظااددة والددمخلص ا ودد  ودد   

.النفايات

اخلاصدددةاإلحتازيدددةالمددددابري 
بالعددداولا واهتدديددد  علدددى  

.يةاهليئات الرياضية والشباب

.المزاحم المباعد اجلسدي واحلد و 

العرل على احلد و  انمشار و انمقاا   
.العدوى

.را  الوعي با األعضاء والعاولا

ئة علي مجي  اهليئات ويق  على  ل هياإلحتازيةوتطبق هذه المدابري 
وسئولية تطبيقها ووا ينمج عنها و  آثار

04

قدل  اخلطوات اهمبعة يف حاا ارتادمباه وطدرق ن  
وزارة إلادتاطات احلالة والمعاول وعهدا واقدًا   

.الصحة والساان



1 ود 
لضوابط عودة النشاط  اإلراادىالدليل 
ابباألندية الرياضية  وورا ز الشبالرياضى
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يونيو  30يونيو إىل 15األندية الرياضية وورا ز الشباب و  امح 

المجهيز اإلداري لعودة العاولا، وافاذ إ راءات المعقيم والمطهري وحتصيل ارتاتا ات

.و  ااة المجهيزات اخلاصة بهاالرياضىاعداد اهنشاة لعودة النشاط •

لس العودة المدرجيية للعاولا بال هيئة بناًء على قرار جملس ادارة اهليئة واقًا لقرارات جم•

.هذا الشأناىالوزراء 

ة اهعبس وأوا   ممارستغييريتطهري وتعقيم  ااة الغرف والقاعات ودورات اهياه وغرف •

.النشاط الرياضي

.تطهري وتعقيم  ااة ارتدوات و المجهيزات الرياضية•

رارتتاإلحميف  ااة اإلحتازيةتدريب وتأهيل العاولا على تطبيق اإل راءات •



.ور حتديد ممرات الدخوا وحتديد وسارات اخلروج والدخوا لمقليل المزاحم  ووض  ااارات المباعد  واسهم اجتاهات اهر•

.و وب اسمخدام مجي  األعضاء الاراوات الواقية عند دخوا اهليئات الرياضية والشبابية وتواريها إن أوا •

.حتديد الشخص اهسئوا او اللجنة اهسئولة  ع  تنفيذ ارت راءات ارتحتازية باهنشاة •

.تنفيذ برناوج تدريبى على مجي  العاولا ع   يفية اداء  ارت راءات ارتحتازية•

لدا  اعداد وسائل تانولو ية  لمقديم اخلدوات و بدء بعض اخلدوات اللو سمية و حتصيل ارتاتا ات بأحد وسائل ا•

.ارتلاتونى أو بالطريقة المقليدية و  افاذ  ااة اإل راءات والمدابري ارتحتازية والوقائية

8

يونيو  30يونيو إىل 15األندية الرياضية وورا ز الشباب و  امح 

.  آثاروسئولية تطبيق المدابري ارتحتازية ووا ينمج عنها و ل هيئة رياضية وابابية ويق  على 



2 ود 
اضيةالدليل اإلراادي لضوابط عودة النشاط بارتحتادات الري



تنفيذعةهمابرياضياحتادبالطبيةجلنةتشايل
.ارتحتازيةارت راءات

ار ة يف حتديد الطواقم الطبية باألنديدة اهشد  
أنشطة ارتحتادات

دارية حتديد ا اء الععبا و ارت هزة الفنية وارت
باريات اهاىوالطبية و احلاام اهقرر وشار مهم 

.اهمبقية و  اهنااسات 

ات اهنااسدداددىخماطبددة مجيدد  ارتنديددة اهشددار ة 
ر ة إل راء اخمبار  ورونا على مجي  العناصر اهشا

ل اهنااسات و  رتعدبا وا هدزة وشدار ة قبد    اى
. بدء اهنااسات 

يددمم المددزام مجيدد  الفددرق بمنفيددذ هددذا ال وتاددوا     
.واسمبعاد الفريق الغري ولمزم و  اهنااسات 

جلنةخعاو اهبارياتادارةبهماهنوطاحلاامجتري يمم
اليلالمحوا راءاتوسبقاا اءهموحتديدالرئيسيةاحلاام
.الفنيةوارت هزةبالععبااسوةهلمالعزوة

يدة لااادة   تقوم ارت هزة الطبية بالفرق اهشار ة مبمابعة احلالدة الطب 
الععددبا  و ارت هددزة ارتداريددة و الفحددص اليددووي اهماددرر لدر ددة   

فاع احلرارة واسمبعاد العناصر اليت قد تظهر عليها اعراض وثل ارت
.تعب عام–اعراض تنفسية –السعاا اجلاف –در ة احلرارة 

ية  بارتحتادات الرياضالرياضىا راءات يمم افاذها قبل بدء عودة النشاط 

يددمم المنسدديق ودد  اإلدارات الطبيددة بارتحتددادات يف طددرق      
وااتاطات القياس قبل  اهسابقات  واهعسارات  



بارتحتادات الرياضيةعودة النشاط الرياضي الضوابط العاوة ل

ا راء احوصات 
/ يووي  للرياضيا

قياس )اهنااسا 
احلرارة دد اهمابعة 

(الطبية

يت البدء بالرياضات ال
متارس يف اهععب 

.اهفموحة

البدء بالرياضات 
الفردية والرياضات
.الغري تعوسي 

يمم بدء العودة 
النشاط )تدرجييا 

(العام والمدريب

اصل الرياضيا ع  
اإلداريا ع  اهنظرا

جمروعات عرل )
(ونفصلة

عدم المجر  يف غرف
خل  اهعبس أو 

.غريها

عدم وشار ة األدوات 
الشخصية با 

.الرياضيا

فصيص حقائب 
خاصة للرياضيا 
ي  واهشار ا بها مج

اهطهرات واهنااا
.واألدوات الشخصية

تواري عيادة طبية 
ومخصصة واريق 
.طبى داخل اهنشأة 

12345

6789

ا يف ضوء ويمم المنسيق و  ارتحتادات الوطنية على واق أ واد ارتحتادات الدولية ذات الصلة إن و دت وارتلمزام بمطبيقه
واإل راءات الوقائية الصادرة يف هذا الشأناإلحتازيةالمدابري 



بارتحتادات الرياضيةعودة النشاط الرياضي الضوابط العاوة ل

يراعي تطبيق 
اإل راءات 
الوقائية 

وارتحتازية 
:بصورة حازوة

يمم عقد ارت مراعات 
يف اهلواء  اخلططية

الطلق أو يف قاعات 
ات  برية وتراعي اهساا
ا ونة با الععبا

.واأل هزة

تواري اهطهرات ووواد
ة المنظيا بصورة  يد
يف مجي  أوا    

المدريب وممارسة 
.الرياضة ودورات اهياه

وراعاة اهسااات 
ا ا ونة با الععب
دد اهدربا دد 

األ هزة الفنية د 
.األ هزة اإلدارية

يراعي اتباع 
اإل راءات  

ارتحتازية يف  ل 
اردي د)نشاط سواء 
واقًا  ( مجاعي

اضة همطلبات  ل ري
.و  هذه الرياضات

101112

14 13

اهسااات األونة

تطهري وغسيل اليدي 
ورضيةاعراضلديهمالذي اسمبعاد

ارتداء الاراوة

الععبامجي علىالدوريالاشا

ا يف ضوء ويمم المنسيق و  ارتحتادات الوطنية على واق أ واد ارتحتادات الدولية ذات الصلة إن و دت وارتلمزام بمطبيقه
واإل راءات الوقائية الصادرة يف هذا الشأناإلحتازيةالمدابري 
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2020يوليو 1بدءا و  اخلريطة الزونية لعودة النشاط الرياضي بارتحتادات الرياضية 

2020يوليو 31يوليو  حمى 1و  بدءًاتعوسيةبدء النشاط المدرييب والرياضات الغري 

:ولياهرحلة األ

اتحاد التنس •

اتحاد الدراجات •

اتحاد القوس والسهم•

اتحاد رفع األثقال•

اتحاد الرماية•

اتحاد الجولف•

الكياكو الكانوىاتحاد •

اتحاد العاب القوى•

اتحاد الشراع•

اتحاد الفروسية•

وععب وفموحة  -تعوسيةألعاب غري 

ووا يشابها و  احتادات 
(باراهيب–غري أوهيب –أوهيب )

المدريبات واهنااسات 

http://www.egypttennis.com/ETF/Default.aspx
http://www.egycycling.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/Archery.html
http://egyptianolympic.org/Arabic/Weightlifting.html
http://www.egyptianshooting.org/news.aspx
http://www.egyptiangolffederation.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/kayak.html
http://eaf-egy.com/
https://www.facebook.com/Egyptian-Sailing-and-Water-Ski-Federation-502347319896929/
http://www.eefegypt.org/


2020يوليو 1بدءا و  بارتحتادات الرياضية اخلريطة الزونية لعودة النشاط الرياضي 

2020يوليو 1المدريب بداية و  

تعوسيةألعاب :لثانيةاهرحلة ا
صارتت وغلقة 

ألعاب وموسطة المعوس 
وععب وفموحة او صارتت وغلقة 

اتحاد الجمباز•

اتحاد تنس الطاولة•

اتحاد الريشة الطائرة•

االسكواشاتحاد •

اتحاد السباحة•

اتحاد الثالثى•

اتحاد التجديف•

اتحاد الخماسى الحديث•

اتحاد الهوكى•

اتحاد الكرة الطائرة•

اتحاد السالح •

اتحاد كرة اليد•

اتحاد كرة السلة•

اتحاد المالكمة•

التيكواندواتحاد •

اتحاد المصارعة•

اتحاد الجودو•

الباراليمبيةالعاب اللجنة •

ري وتمضر  تلك الفتة المداب
وا بة اإلتباع ويق  اإلحتازية

ق وسئولية تطبيعلى  ل احتاد 
ينمجالمدابري ارتحتازية ووا 

.عنها و  آثار
ووا يشابها و  احتادات 

(غري أوهيب –أوهيب )

2020أغسطس 1اهنااسات بداية و  

http://www.egyptgymnastics.com/
http://www.ettf.org/
http://www.facebook.com/AlathadAlmsryLlryshtAltayrt
http://www.esf-eg.org/
https://www.facebook.com/EgyptianTriathlon
http://egyptianolympic.org/Arabic/kayak.html
http://www.pentathlonegypt.org/
https://www.facebook.com/Egyptian-Hockey-Federation-Competitions-Committee-285603421557478/info/?tab=overview
http://www.egyptvbf.com/
http://www.ehf.com.eg/
http://www.ebbfed.com/
http://www.boxegy.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/taekwondo.html
http://egyptianolympic.org/Arabic/Wrestling.html
https://www.facebook.com/EgyJudoFed
http://egyptianolympic.org/Arabic/Para.html


3 ود 
الدليل اإلراادي لضوابط عودة نشاط الفرق

األوهبىالقووية واإلعداد 
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2020بدءًا و  يوليو األوهبىنشاط الفرق القووية واإلعداد اخلريطة الزونية لعودة 

2021إعداد الفرق القووية اهنيهلة لطو يو 

إعداد ارق اهنمخبات القووية

نيهلا مياد  بدددء اهعسدارات أو المدددريبات لععديب اهنمخبددات اهدد   
م أو اجلداري  2021للرشار ة يف دورة األلعداب األوليربيدة طو يدو    

ات بدا  تأهيلهم ويمم المنسيق يف ووعد بدء اهعسدار أو المددريب  
اللجندة   ع ود  اللجندة الطبيدة بارتحتداد اهعدل واللجندة الطبيدة ب       

اضددة ارتوليربيددة اهصددرية واللجنددة الطبيددة بددوزارة الشددباب والري 
.لمحديد اهوعد واخميار واان وااتاطات اهعسار

رتت ويسري علدى بداقي اهنمخبدات األخدرى و اهشدار ون يف البطدو      
تك حتديدد  القارية أو العاهية وا يطبق على اهنمخبات األوهبية، وي

رية ووعد العودة رتحتاداتهم تنسيقًا ود  اللجندة ارتوليربيدة اهصد    
.باعوا بة ارتتاإلحتازيةومبا رت يمعارض و  المدابري واإل راءات 

اعمبارا و 
2020يوليو 

ج عنها ويق  على  ل احتاد وسئولية تطبيق المدابري ارتحتازية ووا ينم
.و  آثار



اراتاخلطوات الوا ب اتباعها للقياس والمحليل قبل بدء اهعس

سهم عدم اسمخدام غرف تغيري اهعبس ويفضل ارتداء الععبا وعب
.داخل غرف إقاومهم ونزوهلم الي اهلعب وباارة

.ويمم توزيعها على أر ان اهلعبةالمدريب يف جمروعات صغري

ومابعة الععبا طبيًا أثناء و ودهم داخل اهعسار صباحًا ووساًء و  خعا
  ل           وعرل حتاليل عا لرتعب تظهر علي  األعراض الاشا الطيب  واسمبعاد أي 

(Rapid Test Or PCR      )للمأ د و  حالم  سلب أو إجيابي.

.عزا وعيادة ومخصصة داخل واان اهعسارةتواري غرا

رية قبلوتطهريها بصفة دوالفرق الرياضيةنقللوسيلة تواري
.ارتسمخداموبعد

(Rapid Test)ا راء حتاليل طبية قبل بدء اهعسار 

يفعقدهاأوصغريةأووغلقةقاعاتداخلارت مراعاتأوالمجرعاتحظر
.احلضورباارتونةاهساااتوراعاةو  بريةقاعات



جيل واان اهعسار يطبدق ايد  مجيد  ارتادتاطات الوقائيدة  و بد  تنظديم وتسد        
احدوىل للدخوا واخلروج وب  خط  للمطهري يوويًا و  تواري اهطهرات أو اجليل ال

.اهررات ودورات اهياه واألوا   اليت بها جترعاتيف

قيدداس احلددرارة د ا ددراء )الاشددا الطدديب قبددل دخددوا واددان اهعسددار  
(.المحاليل العزوة

س أو اإلقاوة داخل غرف اردية ووض  ألية للمغذية داخل الغرف د وجتري  اهعبد 
.اهسملزوات اهطلوب تنظيفها وغسيلها

رة  ود طاقم أو اريق طديب وسديا  ة و  ومخصصعزا وعيادة ةتواري غرا
اسددعاف دائرددة للرعسددار طددواا اددتة اهعسددار ودد  الاشددا اليددووي   

.واهمابعة الطبية بصفة يووية

ارتعدداد  تطهري  ااة وسملزوات المدريب وتطهري أوا   اللياقة و
.البدني وثل غرف اجليم وغريها

حددارتت المنسدديق ودد  اهسمشددفيات والسددلطات الصددحية للمصددرف يف أي
ادل حتديد تواصدل ود  القطداع الوقدائي وإحاطمد  ب     )تظهر أثناء اهعسار، 

(.ةارتحداث داخل اهعسار وألية المصرف و  خعا تو يهات وزارة الصح

تنفيذيمميةر ونااساتاىللرشار ةتأهيلهماجلاريأوارتوليربيةاأللعابدورةيفاهشار ابالععبايمعلقايرا•
–الشيخشرمبالرياضيةاهدينةأوباهعاديالقوويةاهنمخباتتدريبور ز)لذلكاهخصصةاألوا  أحديفوغلقةوعسارات

وارتحتاداتيةاألوهباللجنةو اي المنسيقيممواأو(اجلزيرةابابور زوععبواسمخدامباجلزيرةاهدنيالمعليمور ز
:الماليةواإل راءاتلعاتاطاتواقًا

األوهبىعودة نشاط الفرق القووية واإلعداد ااتاطات 

.ارتواري اهطهرات والاحوا واحلقائب اخلاصة بالععبا داخل اهعس
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الصحية وصارتت اللياقة البدنية
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بدنيةاخلريطة الزونية لعودة النشاط باألندية الصحية وصارتت اللياقة ال

:ولياهرحلة األ

:اهرحلة الثانية

ارتعداد والمجهيز وافاذ إ راءات المعقيم والمطهري

عةواق ارتاتاطات والضوابط اهوضوالفعلىالمشغيل 

2020يوليو 1و  

2020يوليو 15و  



الضوابط العام لعودة النشاط باألندية الصحية وصارتت اللياقة البدنية

07

01

06

02

05

03

نة  التصد و  خعا اهراقب الطيب واللج
ت  اهخمصة داخل  ارتندية الصحية وصارت

.اللياقة البدنية
اا سياسات واااحة انمقاا العدوى اخلاصة بعرد 

النظااددة والددمخلص ا ودد  ودد  النفايددات داخددل  
.  ارتندية الصحية و  صارتت اللياقة البدنية

ديد   القواعد اخلاصة بالعداولا واهتد 
اقدة  على ارتندية  الصدحية وصدارتت اللي  

.البدنية

المباعددد اجلسدددي  واحلددد ودد  المددزاحم داخددل  
.ةارتندية الصحية و  صارتت اللياقة البدني

احلد و  انمشدار و انمقداا  العددوى      
داخدددل  ارتنديدددة الصدددحية وصدددارتت 

.اللياقة البدنية

بري را  الوعي با األعضاء والعاولا بالمدا
والمدريب عليها  داخل  ارتنديةاإلحتازية

الصحية وصارتت اللياقة البدنية

04
 راءات اسمخدام  ااة الوسائل اهرتبطة باإل

والمعقيم اهسمرراإلحتازية

08

09

10

نسب تفعيل احلجز اإللاتوني والمقيد ب
إاددغاا دددددة تضددر  عدددم الاثااددة    

.العددية داخل األندية الصحية

وىل  ارتنشطة الغدري وسدروحة يف اهرحلدة ارت   
داخددل ارتنديددة الصددحية وصددارتت اللياقددة    

.  البدنية

الصدحية  وتمضر  تلك ارتاتاطات ضوابط دددة ووفصلة وا بة اإلتباع ويق  علدى األنديدة  
.آثارووا ينمج عنها و اإلحتازيةالمدابري وصارتت اللياقة البدنية وسئولية تطبيق 

حلالدة  اخلطوات اهمبعة يف حاا ارتامباه وطرق نقل ا
وزارة الصددحة إلاددتاطاتوالمعاوددل وعهددا واقددًا   

.والساان



5 ود 
دمالدليل اإلراادي لضوابط عودة نشاط احتاد  رة الق



مت ارتسمعانة بهاالمىاهصادر والدراسات و اخل ات 

الطب الوقائي–وزارة الصحة والساان 

"2020وايو "إراادات وتعليرات الفيفا ونظرة الصحة العاهية

تعليرات وإراادات وقرارات جلنة األزوات مبجلس الوزراء
دليل ارتراادات الوقائية والطبية واهعد و  قبل

اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة 

خ ات عدد و  الدوا بالدوريات األوربية

لارة القدم اهصرىتشايل جلنة طبية عليا يف الوزارة تضم رئيس اللجنة الطبية بارتحتاد 
ورئيس اللجنة الطبية باللجنة األوهبية وممثل و  وزارة الصحة والساان 



5

نشاط احتاد  رة القدماخلريطة الزونية لعودة 

بدء النشاط المدرييب

ة القدمإتاحة بدء اهنااسات الر ية ألنشطة احتاد  ر

2020يونيو 20و   

2020يوليو 25و  

:ولياهرحلة األ

:اهرحلة الثانية

"  األندية"يق  على ارتحتاد اهصري لارة القدم واهليئات اهشار ة باهسابقات 
.واإل راءات الوقائية ووا ينمج عنها و  آثاراإلحتازيةوسئولية تطبيق المدابري 



الضوابط العاوة لعودة نشاط احتاد  رة القدم 

04

01

03

02

05

06

07 الععددبا و ارت هددزة رادد  الددوعي بددا 
ارتداريددة و الفنيددة و مجيدد  العدداولا  

باهنظووة

باهععدددب القواعدددد اخلاصدددة بالعددداولا 
وارتسمادات

رة المباعد اجلسدي لاااة عناصر ونظووة  
ىالعدووانمقاا لحد و  انمشارالقدم ل

قدداا اااحددة انمهالموعيددة بالمدددابري ارتحتازيددة  
.النظااةالعدوى اخلاصة بعراا

يب الطيب و  خعا اهراقب الطد صد تال
.واللجنة اهخمصة بارتحتاد

اه اخلطددوات اهمبعددة يف حدداا ارتاددمب 
ًا وطرق نقل احلالة والمعاول وعها واق

.رتاتاطات وزارة الصحة والساان

المخلص ا و  و  اهخلفات و  وراعاة 
والوقائيةاإلحتازيةالمدابري 



وارتعداد  البدنىالمدريبىورحلة بدء النشاط 

.يسرح بعودة المدريبات  و  وراعاة المباعد اجلسدي وتطبيق ارت راءات ارتحتازية•
.تواري مجي  اهسملزوات الوقائية داخل اهععب وتطبيق  ااة ارتاتاطات العاوة•
.و ارتوا    اهغلقة و غرف تغيري اهعبس عدم السراح بالموا د داخل القاعات واهطاعم •
.خواعند بوابات الدوتواري وطهرات لليدي ( احص احلرارة)احص مجي  اهتددي  على بوابات الدخوا •

ة اليت  عند بوابات الدخوا واى األوا   العاو( اهاسك)المزام مجي  اهتددي  بارتداء القناع الواقي •
.حيدث بها المقاء و  آخري 

ا  يف اهلواء الطلق أو يف قاعات  برية وتراعي اهسااات ارتونة باخلططيةيمم عقد ارت مراعات •
.الععبا واأل هزة الفنية 

8



اهرمازللدورىاواانية بدء اهنااسات الر ية 

يمم حتديد  اهععب وارتسمادات المى جترى عليها اهباريات الر ية  •
.تواري مجي  اهسملزوات الوقائية داخل اهععب وتطبيق  ااة المدابري ارتحتازية العاوة•
.اوتواري وطهرات لليدي  عند بوابات الدخو( احص احلرارة)احص مجي  اهتددي  على بوابات الدخوا •
دث  عند بوابات الدخوا واى األوا   العاوة اليت  حي( اهاسك)المزام مجي  اهتددي  بارتداء القناع الواقي •

.بها المقاء و  آخري  
.  وا   العاوة بصفة دوريةتطهري دورات اهياه و األ•
.و الساانة الصحةارالموعية وتطبيق ارت راءات الوقائية احملددة و  خعا وز•



(للرنااساتإسمعدادًا)مبععب المدريب واهباريات إفاذهاإ راءات يمم 

قبل اهبارياتإفاذهاإ راءات يمم 

إ راءات وصوا الفرق إىل وععب اهباريات

(ارق وحاام)إ راءات اسمخدام غرف خل  اهعبس 

إ راءات دخوا الفريقا للرلعب

داخل  "قطاعات 3يمم تقسيرة إىل )ارتإسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –ارتسماد 

إ راءات أثناء اهباراة

إ راءات وا بعد اهباريات

إراادات خاصة بأطقم المصوير واإلععم

اإل راءات اخلاصة بإقاوة الفرق بالفنادق

إ راءات تمب  يف حالة رصد حالة إجيابية أو عارض ألحد عناصر
...(  إخل–ودرب –إداري –رتعب )اهنظووة الرياضية 

اهرتبطة بعودة نشاط احتاد  رة القدمارت راءات المنظيرية

إسمعدادًا)مبععب المدريب واهباريات إفاذهاإ راءات يمم 
(للرنااسات

3يمم تقسيرة إىل )ارتسماداتإ راءات الموا د داخل 

"خارج اهلعب–اهدر ات –داخل ارتسماد "قطاعات 

إ راءات أثناء اهباراة
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وضدد  نظددام وعمرددد  لددمطهري اهععددب  وارتدوات الرياضددية واأل هددزة 
.ريات الطبية اهسمخدوة يف المأهيل والععج قبل المدريب او اهبا

باهلعدب  اوا   ومعددةاىتواري الاحوا و اهطهرات و اهناديل اهبللة 
.وعند اهداخل واهخارج 

تددواري وتدددريب عدددد وناسددب ودد  العدداولا لمجهيددز اهلعددب 
.بصورة  يدة 

رتدداء  المزام مجي  اهموا دي  باهععب باإل راءات الوقائيدة و ا 
.وسائل الوقاية واحلراية الشخصية 

اع ارتفد )  يمم اسمبعاد او ون  الدخوا ألى اخص تظهر عليد  ارتعدراض   
(تعب عام –اعراض تنفسية -السعاا –در ة احلرارة 

 هدزة  اجلهاز الطيب بال اريق وسئوا ع  ومابعة الععدبا وارت 
ة اهعاونددة بددالفريق  واسددمبعاد العناصددر الدديت تظهددر عليهددا ايدد 

اعراض وفطر اللجنة الطبية بارتحتاد بأية وسمجدات 

ا راءات يمم افاذها  مبععب المدريب واهباريات

سمجرى عليها المدريبات او اهنااساتالمىحتديد اهععب 
م غري وسروح بموا د ارتاخاص غري اهصدرح هلدم بددخوا اهععدب ويدم     

ريةوارتوا   اهشت ة بصفة دواهياةتطهري غرف اهعبس و دورات 

رارة احص احلد ) على مجي  اهتددي  على اهععب الظاهرىيمم الاشا 
(  الفحص الظاهري ألية اعراض –

1
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احلرارة احص) قبل ر وب احلااعت  الفنىيمم احص الععبا واجلهاز 
لعدب  وأيضا قبل دخوا احلااة او السيارة حملديط اه (  و الفحص الظاهري 

.لة ويمم تواري الاحوا و اهطهرات واهاساات داخل احلااعت  الناق

رتيممقبل دخوا اهععب  ووارتدارىالفنىيمم احص الععبا واجلهاز 
.حارتت ظهور اعراض  ورضية اىالدخوا  

داخل  "قطاعات 3يمم تقسيرة إىل )ارتإسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –ارتسماد 

رات مج  الااىيراعى ووااقة اولياء ارتوور على وشار ة ارتبناء 
و تدريبهم على ارت راءات  الوقائية( سنة 16رت يقل الس  ع  ) 

لددك قبددل اهباريددات  ويوصددي باسددمخدام عناصددر ا دد  سددنا يف ت
اهرحلة 

ا راءات يمم افاذها قبل اهباريات

عت حداا ادى المحرك و  دل ارتقاوة اىل اهععب  ل رتعب بسيارت  او 
وناسبة  سدبق تطهريهدا ود  وراعداة اهسدااات ارتوندة عندد اجللدوس         

.وارتداء اهاساات الواقية 
اودا   ومباعددة ويراعدي اهسدااات     ادى جترى عرليات ارتمحداء  

( .م  2) ارتونة 

اءباسددثنيلمددزم اجلريدد  بارتددداء اهاسدداات داخددل ارض اهلعددب 
لععبا او الععبا واحلاام  اقط و متن  اهصااحة والمقارب با ا

.احلاام 

2
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, هم اخلاصة ميا  وصوا الععبا بسيارات, بالنسبة للرباريات احمللية 
.و لا  بدون وشار ة السيارات سويا

.يمم حتديد توقيمات ومباعدة آونة با وصوا الفرق و بعضها

داخدل  "قطاعدات  3يمم تقسديرة إىل  )ارتإسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –ارتسماد 

سدب  يفضل  اسمخدم وسارات خمملفدة لغدرف تغديري اهعبدس ح    
.البنية المحمية للرلعب 

وصوا الفرق إىل اهلعبا راءات 

د احلد )نداقعت ومعدددة او سديارات الععدبا     / تصل الفرق يف حدااعت  
اهوظفون يرتدون أقنعة/ ؛ الععبون ( وت 2األدنى للرسااة ارتونة هو 

دخدوا  جيب تأوا المطهري الاايف للحدااعت قبدل  . الو   عند الوصوا
اهلعب رترضالفريق وقبل وغادرة احلاالة او السيارة 

عدب   اهعارتلمزام بالاشا ع  در ة حرارة مجي  اهتددي  علدي  
و بتودووتات القيداس عد  بعدد سدواء للعداولا أ      ارتسماداتو 

اهتدديدد  يوويددا وعدددم السددراح بدددخوا أي اددرد تزيددد در ددة  
(در ة وئوية 37) حرارت  ع  اهعدا الطبيعي 

الفحددص و الفددرز البصددرى  جلريدد  اهتدديدد  علددى اهععددب  و  
و عدددم السددراح بدددخوا اهتدديدد  الددذي  لددديهم   ارتسددمادات

تعدب و  –سدعاا  داف   -ارتفاع در ة احلرارة ) اعراض وشابهة 
(.المنفس  اىضيق –ا هاد  عام 

3
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دائل يوصى بشدة باسمخدام اهساحات اخلالية اجملاورة  خيارات و ب
1.5هو لغرف تغيري اضااية و ارتلمزام باحلد األدنى للرسااة ارتونة و

وت ويفضل اسمخدام ارتور بالمناوب ومبجروعات دددة  

تشايلة البداية ، . 1)اسمخدام ومبادا لغرف تغيري اهعبس 
(ووا إىل ذلك..... الععبا ارتحمياطيا.2

داخل  "قطاعات 3يمم تقسيرة إىل )ارتإسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –ارتسماد 

داخل الغرف  الاجوىلتواري  ااة اهطهرات و اجليل 

(وحاامارق)اهعبستغيريغرفاسمخداما راءات

يفضل عدم اسمخدام غرف تغيري اهعبس و يمم حضور الععبا
ة تعذر  اهزي  مبعبسهم الرياضية اىل ارض اهلعب وباارة  واى حال

.ذلك يمم اتباع ارت راءات العحقة 

يري جيب أن يقمصر الوقت الذي يقضي  الععبا يف غرف تغ
(.دقيقة 30اقل و  )اهعبس على احلد األدنى الضروري 

رتداء جيب على أي اخص يقضي وقت يف غراة تغيري اهعبس ا
.قناع للو  

تطهري الغرف  ومجي  ارتسطح وارتثاث و الدواليب قبل وصوا 
الععبا وبعد وغادرتهم  

4
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(للرنااساتإسمعدادًا)مبععب المدريب واهباريات إفاذهاإ راءات يمم 

.داخل النفق الاحوىلتواري  ااة اهطهرات و اجليل 

رت ورااقا

رت متائم

رت حفل لعامماح و  أاخاص إضاايا

اول  اهصوري  يف الداخل اقط وراء اهلدف و احل)رت صور جمرعة للفريق 
(اهعا س

ممر/ جيب اسمخدام احلد األدنى لقاعدة اهسااات يف نفق 
، أثناء اإلمحاء ، عند دخوا اهلعب)الععبا يف مجي  األوقات 

اراة و بعد اهب"  نصا الوقت" أثناء ارتستاحة با الشوطا 

اهلعبإىلالفريقدخواا راءات

رت وصااحةيفضل ارتسمخدام اهمبادا لنفق الععبا با الفريقا  

رت ترتيب للفرق يف جمروعات
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د و اخص يف وبنى ارتسماد بأ رل  يف وقت واح300يسرح حبد أقصى 
جيب أن تاون مجي  جمروعات  العاولا قد خفضت إىل احلد األدنى

و  اية قوتمطايوواق خلطة تشغيل يضعها وسئولي اهلعب او ارتسماد 
إ راءات واو تعليرات او قرارات ونظرة صادرة و  جملس الوزراء يف 

هذا الشأن 

اخص تقريًبا يف  ل ونطقة يف وقت واحد و رت100ُيسرح حبد أقصى 
.جيوز تعويض األاخاص اهو ودي  يف  ل ونطقة 

داخل  "قطاعات 3يمم تقسيرة إىل )ارتإسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –ارتسماد 

واض   يف الداخل و تقليل والملفزيونىالبث  ووظفىتقليل 
.الااوريات 

ارتسمادداخلالموا دا راءات

/  ر اتاهد/  داخل ارتسماد   :  " يمم تقسيم ارتسماد اىل ثعث قطاعات 
"خارج اهلعب 

)  مباعدة اهقاعد باهنطقة المقنية و انب اهلعب على وسااات  و
(م  2

ادي  اهشجعا ليست وو ودة يف أي و  اهناطق الثعث و  الن
.اهضيا هو اهسئوا ع  ذلك يف وباني ارتسماد

.رت وراسلون ويدانيون داخل اهلعب 
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يل ارتهداف  متن  اهصااحة  او المقارب  او ارتحمفارتت با الععبا بعد تسج
.و تراعى اهسااات ارتونة  

اةاهي اوعي الارات لعبد و  ارتدائهم اهاساات و عدم وشار ة ز ا ات 
.و تطهري اليدي   بالاحوا بصورة وماررة 

ا يراعى خعا اوقات الراحة او توقا اهباريات او المدريب  عدم المقارب ب
.الععبا  و وراعاة اهسااات ارتونة 

ووراعاة المليفزيونىيراعى تقليل عدد العاولا بالمصوير  و البث 
.اهسااات ارتونة  و ارتداء اهاساات الواقية  

.اهلعب ارت هزة اهعاونة بباقىيراعى اهسااات ارتونة با البدرتء و 

اهبارياتاثناءافاذهايمما راءات

دم يلمزم مجي  الععبا او ااراد األطقم الفنية والطبية واإلدارية بع
.ر والعصائاهياةوشار ة ارتدوات الشخصية و  زوعئهم وخاصة ز ا ات 

ااخاص غري وصرح هلم بالموا د داخل اىيراعى عدم توا د 
.اهلعب 

رتونة يفضل قضاء وقت الراحة باهلعب اهفموح ووراعاة اهسااات ا
الفنىبا الععبا واجلهاز 
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نة داخل يمم تواري اهاساات والاحوا واهطهرات ووراعاة اهسااات ارتو
.احلااعت الناقلة 

باراة بارتداء اهاساات بعد اهالفنىيلمزم مجي  الععبا واجلهاز 
. وباارة و اثناء المو   او الموا د داخل احلااعت الناقلة 

داخل  "قطاعات 3يمم تقسيرة إىل )ارتإسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –ارتسماد 

و ارتلمزام  خيض  مجي  سائقا احلااعت الناقلة لاااة الفحوصات
.الوقاية وارتداء اهاساات طواا اتة عرلهم با راءات

اهبارياتبعدافاذهايمما راءات

يمم وغادرة الععبا وباارة  بعد انمهاء المدريب او اهباراة اىل
.احلااعت الناقلة 

حدوث  يمم تنسيق وغادرة ارض اهلعب  با الفريقا  لمفادى
.ازدحام  و يفضل فصيص ا ثر و  بوابة للخروج 

بعد بالنسبة لععبا الذي  خيضعون رتخمبارات اهنشطات
ناسبة و اهباريات الر ية يمم تنسيق غراة خاصة  مبساحات و

وسااات اونة ونقلهم بسيارات خاصة بعد ا راء ارتخمبارات 

   اىل واان   مين   ارتلمقاء او اسمخدام غرف  تغيري اهعبس بعد اهباريات  ويمم المو
.ارتقاوة وباارة 
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جيب على مجي  العاولا اععن ووااقمهم و المزاوهم 
صات بمطبيق  ااة ارت راءات الوقائية و خضوعهم لاااة الفحو

.الطبية عند احلا ة و المزاوهم بمعليرات اجلهاز الطيب 

ء جيب المزام مجي  العاولا باإل راءات ارتحتازية و  ارتدا
.  سمررار اهاساات والمباعد اجلسدي وتطهري  اليدي  بالاحوا با

يف حالة أي نشاط إععوي بعد اهباراة جيب وراعاة المدابري
ل ارتحتازية  الوقائية وتأ يد المباعد اجلسدي  او عرل اواص

.ز ا ية 

رتععمارتراادات اخلاصة بأطقم المصوير المليفزيوني و ا

قبل خيض  مجي  العاولا بالمصوير المليفزيوني للفحص
ق دخوا ارتسماد و يفضل حضورهم يف سيارات خاصة بهم سب
تطهريها  و  وراعاة اهسااات ارتونة با العاولا وجتنب

.احملادثات اجلانبية ألنها تنيدى اىل المقارب اجلسدي 

9



تباع ارتلمزام بمطبيق  ااة المدابري واإل راءات ارتحتازية وا بة ارت
احة احلد األدنى و  ووظفي الفندق طبقا رتاتاطات وزارة السي

وا ثار

بالفنادقالرياضيةالفرقبإقاوةاخلاصةارتراادات

رية  وناطق  اولة حص/ يمم حجز الفندق حصريا للفريق أو أدوار  اولة 
.هن  المواصل و  ضيوف الفندق ا خري 

لى قاعات طعام و ا مراعات  برية تموااق و  اهسااات ارتونة ع
.وت و  بعضها البعض2األقل 
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.المنسيق واهمابعة لعرل باقي ارتخمبارات لععب اهعل

ر السريري تنظيم اخمبار اهخالطا اهوثقا لععب واهعحظة وارتخمبا
.لألعراض يف الفريق

جي رت داعي للذعر ، الت يز ارتستاتي)طرأنة الفريق وارح اهوقا 
(.للفريق ، السيطرة على تدابري النظااة ووا إىل ذلك

اوج يمم تنفيذ برن, يف حالة و ود اخمبار إجيابي بدون ورض 
.تدريب اخصي يف اهنزا بالمشاور و  طبيب الفريق

.إذا  ان وريًضا ، يمجنب األنشطة الشاقة  سدًيا

ارت راءات اهوصي بها يف حالة و ود نميجة اجيابية ألحد الععبا

إخطار طبيب الفريق على الفور ع  طريق اهلاتا بأعراض .إخطار السلطة الصحية  والعزا الفوري لععب اهعل
اإلصابة 

ي رت  الشروع على الفور يف عزا الذات يف اال احلجر الصحي  لا
.يصيب الععبون أاراد عائلمهم واريقهم

:الععبون طبيب الفريق
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دراسة تقييم اهخاطر  



رتحمااكواالمعوسنميجة ورونااريسعدويانمشاراتدر لطبقاالرياضيةاأللعابتصنياإىلالدراسةانمهتوقد
دعاليدوموسطدونخفضد داونخفض)المقييمواقاهنااسة،ونظامالمدريبوواانرياضة، لوطبيعةلنوعواقا
.رياضةلالاهخاطرتقييمدر ةعلىبناءالرياضةهلذهالنشاطقرارعودةافاذيممو،( دًاعالي

اضةريممارسةعنداهسمجد وروناسواريعدويانمشارخماطرمقييملدراسةباعدادبالوزارةالطبيةاللجنةقاوت
علىا وروناريوسعدوىانمشارخماطرلمقييمالعاهيةالصحةونظرةدراسةونياراتإىلالدراسةواسمندتوعينة

ىأوصوقد،اهناسبالقرارافاذيممساسهاأوعلىالمجر هلذاخلطورةتقييمدر اتحسابيممحبيثالمجرعات
.الدراسةهذهو بارتسمفادةبهذهالفيفاالقدملارةالدوىلارتحتاد

دراسة تقييم اهخاطر      



وعدا خماطر ونخفض  دا

وعدا خماطر ونخفض 

وعدا خماطر وموسط ونخفض

عاىلوعدا خماطر وموسط  

عاىلوعدا خماطر 

 دا عاىلوعدا خماطر 

رت يو د خماطر  يسرح بعودة النشاط

يسرح بعودة النشاط

يسرح بعودة النشاط

رت يسرح بعودة النشاط

رت يسرح بعودة النشاط

رت يسرح بعودة النشاط

رت يسرح بعودة النشاط

اضية  وسمويات تقييم اهخاطر للمجرعات الري

دراسة تقييم اهخاطر      نمائج 




