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Code 1  

 والوقائية الصحيةواإلرشادات جراءات اإل دليل

 لعودة النشاط الرياضي باألندية ومراكز الشباب

هذه التعليمات يستمر العمل بها او تعديلها وفقا لقرارات مجلس الوزارء 

 وتعليمات وزارة الصحة والسكان 
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 مقدمة:

بشأن تحديد مواعيد غلق األندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة انحاء الجمهورية  2020لسنة  740باإلشارة الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
رئديس مجلدس الدوزراء  وما تليها من قرارات في هذا الشأن وكذا القرار الصادر عن االجتماع السابع لمجموعة ازمة فيروس كورونا المستجد المنعقدد برئاسدة السديد

موافقة على جميع اإلجراءات واالرشادات الصحية والوقائية والمراحل التنفيذية لعودة النشاط الرياضي والمعروض من قبل اللجنة الطبيدة م بال2020/ 6/  3بتاريخ 
 العليا بوزارة الشباب والرياضة.

لسدنة  71مدن الدسدتور ، والقدانون رقدم  84،  82ونفاذا لما تقدم وبموجدب االتتصداا المعقدود دسدتوريا لدوزارة الشدباب والرياضدة بموجدب ندا المدادتين رقمدي 
بشأن الهيئات الشبابية فقد قامت الوزارة بأعداد دليل يتضمن إرشادات وتعليمات لكافة الهيئات الرياضدية  2017لسنة  218بشأن الرياضة، والقانون رقم  2017

يمبية واألندية الرياضية ومراكز الشدباب واألنديدة الصدحية وصداالت اللياقدة البدنيدة سواء كانت لجنة اوليمبية او بارالمبية واالتحادات الرياضية االوليمبية والغير اول
هات المعنية، وذلك حتي ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات راعت فيها الوزارة كافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من الج

نفيذ هذه الضوابط العامة واعداد تعليمات وضوابط داتلية بما يتفق مع أهدافها والغرض الذي انشأت من اجله وحتي يتحمل كل تقوم كل هيئة رياضية او شبابية بت
 ة.طرف من األطراف بالمسئوليات الموكلة اليه وفقا ألحكام القانون باعتباره الجهة المعنية المسئولة عن شئون اللعبة او المؤسسة الرياضي

  لرياضية.يشمل كافة االجراءات االحترازية للحد من معدل انتشار العدوى وكذلك تقليل المتاطر عند عودة ممارسة النشاط الرياضي لكافة التجمعات امحتويات الدليل 

 ك االشدتراطات تتعدرض لرجدراءات القانونيدة تلتزم الهيئات والمؤسسات الرياضية بتنفيذ االشتراطات الواردة في هذا الدليل، وفي حالة عدم التزام أي هيئة من الهيئدات بتطبيدق تلد
نسديق مدع ادارات الطدب الوقدائي بدوزارة التي قد تصل للغلق في ضوء مراجعة ومتابعة اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وبالت

 الصحة.

  ونا المستجد يحتوي علي كافة المعلومات واالستفسارات التاصة بالمرض.مرفق مع هذه االجراءات دليل توعوي شامل عن فيروس كور 
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 لعودة النشاط الرياضي المراحل التنفيذية
 

 األوليالمرحلة 

 

 مرحلة التجهيز واإلعداد لعودة النشاط الرياضي وتحصيل االشتراكات

 

  2020 يونيو 30يونيو حتى  15من 

 المرحلة الثانية

 

  تالمسيهالغير  لرياضاتمنافسات لوبدء مرحلة بدء النشاط التدريبي 

 

 2020يوليو  1من 

 تدريب وبدء منافساتبدء 

 المرحلة الثالثة

 

مرحلة بدء ممارسة الرياضات المختلفة وفقاً لطبيعة كل لعبة ومكان 

 ممارستها:

 محدودة التالمس  أ. 

 متوسطة التالمس ب.

 شديدة التالمس ج.

  المنافسات الرسميةد. 

                   2020يوليةةةةةةةو1بدايةةةةةةةة تةةةةةةةدريب مةةةةةةةن 

                         2020 أغسةةةةةةطس 1مةةةةةةن ومنافسةةةةةةات 

فةةةي مجلةةةس ردارة الهيئةةةة  لقةةةراروفقةةةاً و

لجنةةةة االزمةةةات بمجلةةةس ضةةةوء قةةةرارات 

الوزراء ووزارة الصحة والسكان واللجنة 

  الطبية بوزارة الشباب والرياضة.
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 لجميع المراحل قواعد عامة
 

 صحة.هذه اإلجراءات تاصة بعودة النشاط الرياضي فقط ويؤجل النظر في عودة النشاط االجتماعي ألشعار أتر وفقًا للمستجدات وتعليمات وزارة ال 
  راء والقرارات والقواعد يترك لمجلس إدارة كل هيئة تحديد عدد ساعات العمل وممارسة النشاط وبما ال يتعارض مع قرارات لجنة األزمات بمجلس الوز

 العامة المنظمة لذلك.
 كل هيئة تحديد حجم العمالة داتل الهيئة ويسمح بالعودة التدريجية لها وبما ال يتعارض وقرارات وتوصيات لجنة االزمات بمجلس الوزراء. على 
  تالل كل العدوى لتكون قواعد يستمر العمل بها دائما  لتفادى نقلجميع الهيئات الرياضية  وتنشر فيالوقائية  لرجراءاتيتم وضع القواعد العامة

 المراحل.
  المالبس وغرف تغيير باألندية واالماكن الترفيهيةوالمطاعم ال يسمح بالتواجد داتل القاعات. 
  )عند بوابات الدتول مطهرات لليدين ويفضل توفيرفحا جميع المترددين على بوابات الدتول )فحا الحرارة. 
   اترين.بها التقاء مع  يحدثي التماكن العامة عند بوابات الدتول وفى األ الواقيالتزام جميع المترددين بارتداء القناع 
  الشتصي.وكذلك مع المترددين لالستتدام  هيئاتكن العامة داتل الاالطرقات واالم في الكحوليوالهاند جيل توفير المطهرات 
  بشكل دوري على مدار اليوم ويجب أن يتم بعد كل استتدام شتصي امةالمياه واالماكن العتطهير دورات. 
  الطبية  واللجنةوالسكان  ة الصحةار من تالل لجنة االزمات بمجلس الوزراء ووز  المحددةواالشتراطات العامة  الوقائية وتطبيق االجراءاتالتوعية

 .العليا بوزارة الشباب والرياضة
  عديل تطة عودة النشاط حسب الموقفوتأسبوعيا  الوبائياعادة تقيم الموقف. 
  تعليمات هذه التعليمات قابلة الستمرار العمل بها أثناء جميع المراحل ويمكن تعديلها حسب الموقف الوبائي وتقارير وزارة الصحة في هذا الشأن و

 اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.
  ة عاتق كل هيئة مسئولية توفير ومتابعة كافة اإلجراءات الوقائية واالحترازية وأيضًا تحديد نوع النشاط بما يتالءم ودرجة التالمس وطبيع علىتقع

 .اإلتباعمكان الممارسة واتتاذ اإلجراءات الوقائية واجبة 
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 اكاتلعودة النشاط الرياضي وتحصيل االشتر اإلعدادمرحلة التجهيز و :األوليالمرحلة 

 م2020 يونيو 30 يونيو الى 15اية من تبدأ هذه المرحلة بد
 

 ومراجعة كافة التجهيزات الرياضية واللوجستية. الرياضياعداد المنشاة لعودة النشاط  •
 المالبس. الرياضي وغرف تغييرواماكن ممارسة النشاط  المياهتطهير وتعقيم كافة الغرف والقاعات ودورات  •
 .الجلوس لتحقيق المسافات االمنة والمطاعم ورفع وتباعد اماكنغلق الكافيهات  •
 واي أجهزة وأدوات أتري. ووسائل التدريب واألجهزة التاصة بالتأهيل والعالج والكرات ومعداتوتعقيم كافة االدوات الرياضية  تطهير •
 .اتجاهات المرور التباعد واسهمت اشارا التزاحم ووضعالدتول وتحديد مسارات التروج والدتول لتقليل  البوابات وممراتاعداد  •
 .ر بكميات مناسبةمعدات التطهيير الماسكات والواقيات الشتصية و توف •
  بالمنشاة.تنفيذ االجراءات االحترازية  المسئولة عنتحديد الشتا المسئول او اللجنة   •
 .االحترازيةاالجراءات تنفيذ وأداء ومتابعة جميع العاملين عن كيفية ل تدريبيبرنامج  تنفيذ •
التدمات اللوجستية والبدء في تحصيل االشتراكات بطريقة الكترونية أن أمكن أو االستمرار بالطريقة  تكنولوجية لتقديم اعداد وسائل •

 التقليدية مع اتتاذ كافة اإلجراءات والتدابير االحترازية والوقائية.
 قرار مجلس إدارة كل هيئة علىء في نفس التوقيت وبذات االشتراطات بناء والبد اإلعداداألكاديميات الرياضية داتل الهيئات يتم  •

 الوقائية ازات ويراعي كافة االحتر  المجمعة(او المهرجانات ويحذر إقامة أي تجمعات )اتتبارات األلعاب 
وع النشاط بما يتالءم ودرجة تقع علي عاتق كل هيئة مسئولية توفير ومتابعة كافة اإلجراءات الوقائية واالحترازية وأيضًا تحديد ن •

 التالمس وطبيعة مكان الممارسة واتتاذ اإلجراءات الوقائية واجبة االتباع.
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 الغير تالمسيه التدريبي والرياضاتمرحلة بدء النشاط  الثانية:المرحلة 

 .م2020يوليو  1من تبدأ هذه المرحلة 
 الرياضي. يستمر منع النشاط االجتماعي أو أي أنشطة موازية غير النشاط •
وأيضا ومعسكرات االعداد التي تمارس في األماكن المفتوحة من تالل التدريبات الغير تالمسية و  وااللعاب الرياضاتيسمح بعودة  •

 الكانوي   –القوس والسهم  –لرماية ا – الفرديالتجديف  -الفردية العاب القوى  – األرضيالتنس  – الجري  – )المشيالمنافسات مثل 
وتطبيق االجراءات  الجسديالتباعد ويراعي شابه لتلك الرياضات من العاب هو مأو ما  الفردية(السباحة  –الفروسية –الشراع  –والكياك 

 م(.2مسافات التباعد االمنة )و االحترازية 
واالماكن  بالتواجد داتل القاعات والمطاعمببدء التدريب بها وال داتل الهيئات وال يسمح  والصاالت المغلقةصاالت الجيم التأكد من جاهزية  •

 المالبس. وغرف تغييرالترفيهية 
 لليدين عند بوابات الدتول. مطهرات ويفضل توفيرحا الحرارة( فحا جميع المترددين على بوابات الدتول )ف •
 اترين.بها التقاء مع  يحدثالتي عند بوابات الدتول وفى األماكن العامة  الواقيالتزام جميع المترددين بارتداء القناع   •
 الشتصي.الطرقات واالماكن العامة داتل األندية وكذلك مع المترددين لالستتدام  في والهاند جيل الكحوليتوفير المطهرات  •
 مدار اليوم ويفضل بعد كل استتدام شتصي. علىبشكل دوري  المياه واالماكن العامةتطهير دورات  •
 .والسكانية المحددة من تالل وزارة الصحة الوقائ وتطبيق االجراءاتالتوعية  •
والتجهيز لعملية التشغيل تالل الفترة  اإلعداداما فيما يتعلق باألكاديميات الرياضية تارج األندية الرياضية ومراكز الشباب يتم  •

رقابة لمتابعة و  األكاديمياتوبذات الضوابط، وتتضع  2020يوليو 15من ويتم التشغيل الفعلي  ،15/7/2020 وحتى 1/7/2020من
 ويحذر الدعوة او إقامة أي تجمعات تتعلق اتتبارات ومهرجانات األلعاب او مدارس األلعاب لحين اشعار اتر  اللجان المشكلة بكل محافظة

رجة التالمس عاتق كل هيئة مسئولية توفير ومتابعة كافة اإلجراءات الوقائية واالحترازية وأيضًا تحديد نوع النشاط بما يتالءم ود علىتقع  •
 وطبيعة مكان الممارسة واتتاذ اإلجراءات الوقائية واجبة االتباع.
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  د(أ ـ ب ـ ج ـ  التالمسيه مرحلة بدء ممارسة الرياضاتالثالثة )المرحلة 
 

          2020أغسطس  1وتبدأ بالتدريبات واالعداد اما المنافسات لتلك األنشطة واأللعاب تبدأ في  2020يوليو  1من المرحلة  تبدأ هذه
الصحة والسكان  الوزراء ووزارةبمجلس  األزماتلجنة مجلس إدارة الهيئة ومن مستوي ألخر وفقاً لمستجدات وتعليمات  ويتم االنتقال

  أخر المستجدات الخاصة بانتشار الفيروس. علىواللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة وبناء 

الرياضات ذات درجات التالمس المتتلفة  االحترازية ويسمح بممارسة اإلجراءاتوتطبيق  الجسديمع مراعاة التباعد  تؤدي التدريبات •
كل هيئة أن تراعي اتتيار النشاط أو اللعبة بما يتناسب وطبيعتها ومكان تدريبها واالشتراطات الفنية  ىوعل)محدودة د متوسطة د شديدة( 

 توفير االحترازات الطبية الالزمة.  علىلها وقدرة تلك الهيئة 
    م(.2)مسافات التباعد االمنة يراعي اإلجراءات االحترازية و  الصاالت المغلقة فيتمارس  الرياضات الفردية التي •
  المالبس. وغرف تغييرباألندية  والمطاعم واالماكن الترفيهيةعدم السماح بالتواجد داتل القاعات  •
 م(2)الحفاظ على مسافات التباعد  مع م2020يوليو  15من  لهيئاتاب واألندية الصحية السماح بممارسة الرياضة داتل صاالت الجيم •

 التاصة باألندية الصحية والجيمات. الوقائيةاالشتراطات االلتزام بو 
  عند بوابات الدتول. ت لليدينمطهرا ويفضل توفيرفحا الحرارة( فحا جميع المترددين على بوابات الدتول ) •
 بها التقاء مع اترين. التي يحدثعند بوابات الدتول وفى األماكن العامة  الواقيالتزام جميع المترددين بارتداء القناع  •
 . الشتصيالطرقات واالماكن العامة داتل الهيئات وكذلك مع المترددين لالستتدام  في والهاند جيل الكحوليتوفير المطهرات  •
 مدار اليوم ويفضل بعد كل استتدام شتصي. علىبشكل دوري  المياه واالماكن العامةتطهير دورات  •
 والسكان.الوقائية المحددة من تالل وزارة الصحة  وتطبيق االجراءاتيتم اتباع نشرات وبيانات التوعية  •
عاتق كل هيئة مسئولية توفير ومتابعة كافة اإلجراءات الوقائية واالحترازية وأيضًا تحديد نوع النشاط بما يتالءم ودرجة التالمس  علىتقع  •

 وطبيعة مكان الممارسة واتتاذ اإلجراءات الوقائية واجبة االتباع.
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 واإلجراءات التنفيذيةاالشتراطات 

 الرياضية ومراكز الشباب باألنديةالنشاط لعودة 
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

 والحدد جسدديالالتباعد  1

 داخدددددد  التدددددد احممددددددن 

الرياضدددددددددية  األنديدددددددددة

 مراك  الشبابو

 الشباب.داتل االندية ومراكز تجنب األماكن المزدحمة  •
 .ومراكز الشباب األنديةحفالت داتل  أوندوات  أومحاضرات  أومؤتمرات  أو منع أي تجمعات •
 األزماتيتضع لسلطة مجلس إدارة كل هيئة في ضوء القوانين والتعليمات الصادرة من لجنة  العاملين بالمنشاةعدد  •

 .)ال تقل عن واحد متر( لمسافات االمنة بين العاملينبمجلس الوزراء وفي جميع األحوال يجب مراعاة ا
 .زيادة أماكن االنتظار وجعلها في األماكن المفتوحة •
 األقل(متر على  بذلك )واحد إرشاديةعند البوابات ووضع عالمات  اآلمنةمراعاة المسافات  •
 للتروج. بوابات للدتول وأترى تحديد  •
 الدليفرى. والكافيهات واالكتفاء بتدماتالجلوس بالمطاعم  استتدام أماكنحظر  •
 المغلقة.غرف االستحمام والصاالت تلع المالبس والسونا و  غرفواستتدام حظر تشغيل  •
 .االلكتروني(استبدال تدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالتدمات االلكترونية )الدفع  •
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

رفددددددد  الدددددددوعي بدددددددين  2

   األعضدددددداء والعدددددداملين

الرياضددية  داخدد  األنديددة

 ومراك  الشباب 

ومراكز الشباب عن كيفية تجنب اإلصابة بالعدوى واألعراض التي يجب اإلبالغ  األنديةتوعية العاملين واألعضاء داتل  •
 فور حدوثها. 

 الدتول والتحرك داتل المنشاة إثناء الجسديوالعاملين بالتباعد  األعضاءعلى جميع  التأكيد •
 نشر دورات التوعية والتدريب ألطقم العمل من تالل االنترنت. •
 متعددة داتل المنشأة في أماكن مناسبة. أماكن فيتعليق البروشورات التوعوية  •
 المنشأة.تشغيل االفالم التوعية على الشاشات  المتاحة داتل  •
 المنشاة.الدتول والتحرك داتل  الكمامات اثناءعلى جميع االعضاء والعاملين بارتداء  التأكيد •
 المتتلفة.القطاعات واالدارات  المستجد علىفيرس كورونا  الشامل عن التوعوي توزيع الدليل  •
دارة االتصاالت التارجية الحكومية وغير  •   الحكومية.تحديد شتا متصا لقيادة النشاط اإلعالمي وا 
  مبكرة.رصد وسائل االعالم والتواصل االجتماعي للرد على الشائعات ومواجهتها بصورة   •
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

انتقال و الحد من انتشار 3

داخددد  األنديدددة  العددددو 

  ومراك  الشباب

بين االعضاء  الجسديعلى التباعد  العامة والمحافظةالدتول والتروج وفى االماكن  الكمامات اثناءااللتزام بارتداء   •
 .والعاملين

  والعاملين.تجنب استتدام أي أدوات مشتركة بين االعضاء  •
 العطس والسعال باستتدام المناديل الورقية.  باأد علىتطهير األماكن المشتركة والحفاظ  •
 .دورات المياه بالمطهراتواألرضيات و ستمر لألسطح التنظيف والتطهير الم •
  .بالكحولال تقل عن نصف دقيقه أو فركها  لمدة والصابون غسل األيدي باستمرار بالماء  •
  تجنب مالمسة األنف والعين والفم بأيدي غير نظيفة •
  المستطاع.المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر  •
 كلما أمكن.  التكيفاتفيجب تطهير الفلتر يوميا والتقليل من استتدام  التكيفاتفي حالة استتدام  •
  واحد.تباعد ال تقل عن متر  التدمات بمسافاترسم عالمات لتحديد المسافات في أماكن  •
  ورقية.وجود وتوافر أماكن غسل اليدين بمستلزمات الصابون ومناديل  •
 . العامة والممرات األيدي باألماكن كحول لتطهيرتوفير مضتات   •
 واي أجهزة وأدوات تستتدم في التأهيل الرياضي. للرياضات المتتلفةواألدوات الرياضية  وتنظيف الكراتتطهير  •
 تتصيا أماكن لتقديم التدمات المتتلفة للفئات السنية الكبيرة واصحاب االمراض المزمنة. •
المصاعد أزرار و تنظيف وتطهير األسطح المشتركة مع ارتداء القفازات مثل مقابض األبواب وحواف السلم المتحرك  •

 .كافة األسطح المشتركة األترى و 
ضرورة توفير منفذ داتل الهيئة لبيع المستلزمات الوقائية )الكمامات د القفازات د الكحول د الجيل المطهر ....... الخ(،  •

  الهيئة. علىلألعضاء والعاملين والمترددين  لتكون متوفرة
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

 الطبددددي داخدددد  الترصددددد 4

  ألندية ومراك  الشبابا

القياس عن بعد سواء للعاملين أو  الرياضية بترمومتراتالمنشأت  علىااللتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع المترددين  •
  مئوية(درجة  37)المترددين يوميا وعدم السماح بدتول أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي 

أي فرد تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل حتى استدعاء  الرياضية الستقبالتوفير غرفة عزل داتل المنشأت  •
  عليها.ا لرجراءات المتفق نقلة ألقرب مستشفى وفق اإلسعاف أو

رفع تقرير مفصل بالوضع والحاالت داتل المنشأة الي لجنة المتابعة بالمحافظة والتي تقوم برفعه للحنة الطبية بوزارة  •
 الشباب والرياضة. 

وترصد  العدوى واكتشافاجراءات مكافحة  الطبي علىتوفير عيادات طبية داتل المنشأت الرياضية وتدريب الطاقم  •
 الحاالت المشتبهة.

 و ب المركب  ( سيباراسيتامول  و الفيتامينات مثل فيتامن  للحرارة )توفير االدوية التافضة  •
عدم السماح بدتول المترددين الذين الرياضية و المترددين على المنشأت  والفرز البصري لجميعالتنبيه على الفحا  •

 (.التنفس فيضيق  – واجهاد عامتعب  –سعال جاف   -درجة الحرارة  )ارتفاعلديهم اعراض مشابهة 
التوجه فورا الى العيادة الطبية مرتديا الماسك  الحرارة فيجبدرجة  فيمن اعراض تنفسية او ارتفاع  تعانيكنت  إذا •

 واتباع التعليمات والتوجه ألقرب مستشفى. (105 )رقم كشف عليك وابالغ الجهات المتتصةلل الواقي
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

القواعد العامة الخاصدة  5

والمتدددرددين لعددداملين با

ومراكدددد   األنديددددة علدددى

 .الشباب

 االماكن العامة وعند بوابات الدتول والتروج.  الكمامات فيااللتزام بارتداء  •
 .متر( عن واحدامنة ال تقل  )مسافة االجتماعي والجسديالمحافظة على التباعد  •
 نظيفة.غير  والفم بأيديتجنب مالمسة االنف والعين  •
 المترددين.العاملين او  والمالمسة بينتجنب المصافحة  •
  .االجتماعيالمحافظة على التباعد والحوامل بالمنزل و المزمنة  وذوي االمراضيفضل بقاء كبار السن  •
  المترددين.الالعبين او  مشتركة بينتجنب استتدام أي أدوات  •
 باستتدام المناديل الورقية  والعطس والسعال أدب التنفس علىتطهير األماكن المشتركة والحفاظ  •
كلور  لليم 20) المتفف(استتدام الكلور  المياه بالمطهرات )يتمالتنظيف والتطهير المستمر لألسطح واألرضيات ودورات  •

 .ماء(لتر  % الى 5تركيز 
%  70 يحتوي  الذي الكحوليفركها بالجيل  ثانية او 20ال تقل عن  والصابون لمدةغسل األيدي باستمرار بالماء  •

  كحول.
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

سياسات مكافحة انتقدال  6

العدددو  الخاصددة بعمددال 

النظافة والمتعاملين م  

داخددد  األنديدددة  النفايدددات

  ومراك  الشباب

مناسب  زي  –إلزام عمال النظافة والعاملين علي جمع النفايات بارتداء الواقيات الشتصية مثل القفازات شديدة التحمل  •
  تلعها.القناع الواقي وغسل األيدي بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات وعند  –

ممارسة النشاط  مناطقو جميع عمال النظافة والعمال المسئولين عن جمع النفايات دتول مناطق اللعب  علىيحظر  •
 وقفازات واقية. كمامات الرياضي بدون 

  العمل.ارتداء الواقيات الشتصية وتالل فترات  أثناء تيحظر تناول المأكوالت والمشروبا •
  أمنة.بعد انتهاء العمل يقوم عمال النظافة وعمال النفايات بتلع الواقيات الشتصية بطريقه  •
 يتم غسل القفاز بالماء والصابون قبل تلع الواقيات الشتصية. •
 الشتصية.االلتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بعد تلع الواقيات  •
  لذلك.المتصصة  األماكن منها فيمغلقة والتتلا  أكياس فييتم جمع المتلفات وحفظها  •
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

سياسددة مكافحددة العدددو   7

أثندددددداء تحويدددددد  الحالددددددة 

  المستشفى إلى المشتبهة

بالهيئة  احدى العاملينالمنشأة الرياضية أو  علىفي إحدى الحاالت المترددة  االشتباه أو األعراض بمجرد ظهور •
 الرياضية يتم توجيهه الى العيادة الطبية فورا. 

    لذلك.حالة تأكيد االشتباه يتم العزل الفوري في الغرفة المتصصة  في •
  .105رقم الساتن  الصحية واالتصال بالتطاإلبالغ الفوري لردارة  •
أو النقل ألقرب  سيارة اإلسعافالعزل من قبل طبيب المنشأة الرياضية حتى وصول  الكامل على عمليةيتم اإلشراف  •

 مستشفى وفقًا لرجراءات المتفق عليها حسب الحالة.
رة رفع تقرير مفصل بالوضع والحاالت داتل المنشأة الي لجنة المتابعة بالمحافظة والتي تقوم برفعه للحنة الطبية بوزا •

  الشباب والرياضة.
 المتعاملين مع الحالة.  والقفازات والواقيات لألفراد بارتداء الكماماتيتم االلتزام  •
 على فرك يديه بالكحول.  مع التأكيد )الماسك(يتم التأكيد على الحالة المشتبهة بارتداء الواقيات الشتصية  •
 أيتواجدت الحالة المشتبهة فيها وكذلك فحا كافة المتالطين لها وتتبع ظهور  التييتم تطهير جميع االماكن  •

  وقائي. كإجراءاعراض عليهم ويفضل عزلهم منزليا 
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

تطبيدددأل األنشدددطة الذكيدددة  8

داخدد   لتفددادي التجمعددات

  ومراك  الشباب األندية

كافددة اإلجددراءات واجبددة اإلتبدداع حيددال االتفدداا مددع أحددد شددركات التحصدديل االلكترونددي عبددر  باتتدداذهيئددة القيددام  •
بصددورة  إداريددة أوتدددمات ماليددة  يأتنفيددذ  اواألعضدداء التطبيقددات المتتلفددة لتحصدديل االشددتراكات السددنوية مددن 

 الكترونية
 :ة المعتادة وباالشتراطات التاليةالتقليدي بالطريقةالعمل  اللجوء إلىالمقترح يمكن  وفي حالة تعذر تنفيذ •

 .في أماكن مفتوحة وجيدة الهوية وتقديم التدماتالتحصيل يتم  .1
استنادا على مساحة النادي رسوم  تحصيل أو اإلدارية أو للتدمات الماليةالمحتاجين تحديد أعداد األعضاء  .2

 التدمة.تقديم والمكان المتصا ل
 المياه. ودوراتتدمات الأماكن  جميع في جيدة بصورة التنظيف ومواد المطهرات توفير .3
وغسيل اليدين  تطهيرو اآلمنة وتشمل المسافات حازمة بصورة واالحترازية الوقائية اإلجراءات تطبيق يراعي .4

 .الكمامةوارتداء 
النادي لألعضاء مقابل رسوم إضافية يقررها مجلس من تالل إيفاد مندوب من تقديم التدمة يمكن استحداث  .5

مع اتباع االجراءات االحترازية وارتداء الماسك  إدارة النادي لألعضاء كبار السن أو أصحاب األمراض المزمنة
 .الواقي
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 الرياضية ومراكز الشباب  النشاط باألنديةضوابط عودة 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

 الغيدر مسددموح  األنشدطة 9

  في المرحلة األولى

                        السلة( –اليد  –المصارعة  -الجودو – )المالكمةإقامة اية منافسات للرياضات التالمسية بكافة درجاتها يمنع  •
 او صدور تعليمات جديدة  2020أغسطس  1ويكتفي بالتدريبات حتي  أو ما يشابهها من العاب

 اال في التوقيتات المحددة وبعد مراعاة اإلجراءات االحترازية  واالندية الصحيةيمنع تشغيل الصاالت المغلقة للياقة البدنية  •
  .يمنع تماما إقامة أية أنشطة اجتماعية أو تجمعات أسرية بين األعضاء •
  .الجماعية واجتماعات األسر المشاهدةوقاعات  غلق تام لصاالت النشاط االجتماعي •
  .غلق لصاالت األفراح أو صالونات قا الشعر أو صالونات التجميل •
  الشباب.االندية ومراكز  داتل الميالدعدم السماح بإقامة أعياد  •
 داتل الهيئات بالمساجدالدينية الشعائر  يتا اقامةف فيما األوقات تعليمات وزارةب االلتزاميتم  •
 قبل الالعبين قبل أو بعد نهاية التمرين( من بغرض االستحماميمنع استتدام الحمامات ) •
إيقاف أي مسابقات بالنسبة لأللعاب الغير تالمسية يمكن إقامة منافسات اما األلعاب التالمسية بكل مستوياتها فيتم  •

او صدور تعليمات  2020أغسطس  1 حتىويكتفي بالتدريبات ومعسكرات االعداد رسمية لقطاع الناشئين والبراعم 
 جديدة 

بالنسبة التتيار األلعاب يراعي مجلس اإلدارة تحديدها وفقًا لطبيعة كل لعبة ودرجة التالمس فيها واالشتراطات الفنية  •
  وتكون العودة في جميع األحوال تدريجية لألنشطة.
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 الرياضية ومراكز الشباب  ضوابط عودة النشاط باألندية

 اإلجراءات التنفيذية  االشرتاطات  م

اإلجدددددددددددراءات  10

االحترازيدددددددددددة 

الواجدددددددددددددددددد  

إتباعهددددا عنددددد 

التعامددددد  مددددد  

المخلفات التدي 

تنددددت  مددددن أي 

  منشأة رياضية

....( وذلدك منعدًا النتشدار العددوي بدين الندزالء والعداملين فدي دددد  د جوانتيداتددديتم التعامل مع المتلفات الناتجة من المنشأة بحذر، تاصة متلفات الوقاية الشتصدية )كمامدات 
 كافة اإلجراءات الوقائية الحذرة ومنها: إتباعالمنشأة وبناًء عليه يجب 

 .تكليف مسئول إلدارة النفايات بكل منشأة من قوة العمل بذات المنشأة لمتابعة تنفيذ تطة إدارة النفايات بالطريقة االمنة 
 رواد أو العاملين بالمنشأة أو المعدات المستتدمة الي المنشأة اال بعد التأكد من إجراء عمليات التطهير لهم.منع دتول أي من ال 
 .ضرورة التزام العاملين والرواد بالغسيل الدائم والجيد لأليدي بالماء والصابون 
 بتلعها نهائيًا اثناء التواجد بالمنشأة نهائيًا. ضرورة التزام كافة العاملين والرواد بارتداء كمامات الوقاية الشتصية وعدم السماح 
 .عدم تداول األدوات الشتصية لألفراد بين بعضهم البعض 
  ،أكياس سوداء يتم فيها تجميع المتلفات البلدية،  علىأن تحتوي  علىيجب أن يتم توفير صناديق قمامة للمتلفات البلدية ومتلفات الطعام ويفضل أن تكون ملونة بلون أتضر مثاًل

 صندوا القمامة )تاا بالمتلفات البلدية الصلبة(. علىأن يكتب  على
 .يتم التعاقد مع أي شركة أو جهة متتصصة للتعامل مع المتلفات البلدية ومتلفات الطعام 
  أكياس حمراء يتم فيها تجميع متلفات الوقاية الشتصية  علىأن تحتوي  علىنة بلون أحمر مثاًل كما يجب توفير صناديق أتري لمتلفات الوقاية الشتصية ويفضل أن تكون ملو

صندوا القمامة  علىأن يكتب  علىتري( )كمامات د جوانتيات د ....(، مع أهمية التأكد من تدمير هذه المهمات أثناء التتلا منها )قطعها بمقا مثال لضمان عدم استتدامها مرة أ
 أنها متلفات تطرة معدية ويجب أن تعامل بطرية تاصة. علىات الوقاية الشتصية(، حيث يجب معاملة هذه المتلفات )تاا بمتلف

  االكياس التاصة بمتلفات الوقاية الشتصية من الداتل والتارج قبل غلقها ثم غلقها، مع ضرورة وضعها في كيس أحم ثاني وغلقة ايضاً  علىيجب رش الكلور المتفف أو الكحول ،
داول الوصول اليه(، وذلك لحين نقلها ومن ثم نقلها الي مكان امن بالمنشأة يستتدم كغرفة تتزين مؤقت لتجميع هذه المتلفات )غرفة منفصلة مؤمن ويفضل أن تكون في مكان غير مت

 ساعة(. 48بغرفة التتزين أكثر من  بمعرفة شركة متتصصة ومصرح لها بالتعامل مع المتلفات الطبية المعدية )يجب أال تظل المتلفات المعدية
  د أطباا د شوك د مالعق د  )االكواب وتالفه مثل  الكافتيرياتضرورة التأكد من توفير األدوات التي تستتدم مرة واحدة سواء المصنوعة من الورا أو البالستيك أو أي مواد أتري في

 أو الكلور بعد استتدامها وتجميعها بمعرفة مسئولي الكافتيريا. بالكحول ضرورة تطهيرها....( لضمان عدم استتدامها مرة أتري مع 
 .منع تراكم المتلفات داتل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة التتلا منها أواًل بأول 
  ،أن يتم تطهير األدوات والمعدات التفيفة المستتدمة  علىإجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم وذلك لكافة أرجاء المنشأة وكذا المعدات المستتدمة في عمليات الجمع والنقل

 %. 70بتركيز  يأو الكحول االيثيل 10 : 1قبل البدء في استتدامها باستتدام الكلور بتركيز 
 ا في محطات المعالجة.يجب أن يتم التعقيم الكامل لمركبات نقل المتلفات قبل دتولها المنشأة، كما يجب أن تعقم بالكامل من الداتل والتارج بعد تفريغه 
 ل مع أدوات الرواد والرياضيين بالمنشأة )ماليات ضرورة االهتمام بتوفير مهمات الوقاية الشتصية لكافة االفراد الموجودين بالمنشأة )رواد د عاملين(، مع التعامل بحرا شديد عند التعام

استتدامها بواسطة العاملين، وذلك قبل جمعها مع ضرورة التعامل مع المتلفات بحذر شديد لضمان عدم انتقال العدوي د فوط د مالبس د أغطية د ...( وضرورة تطهيرها بالمطهرات بعد 
 من أحد الرواد الي باقي العاملين أو الرواد أسوة بما يتم بالمستشفيات.

 


