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 والوقائية واإلرشادات الصحية اإلجراءات دليل

 الرياضية باالتحادات الرياضي النشاط لعودة

هذه التعليمات يستمر العمل بها او تعديلها وفقا لقرارات 

 مجلس الوزراء 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 
ة السديد رئديس مجلدس الدوزراء وما تليها من قرارات في هذا الشأن وكذا القرار الصادر عن االجتماع السابع لمجموعة ازمة فيروس كورونا المستجد المنعقدد برئاسد

جميع اإلجراءات واالرشادات الصحية والوقائية والمراحل التنفيذية لعودة النشاط الرياضي والمعروض من قبل اللجنة الطبيدة  علىم بالموافقة 2020/ 6/  3بتاريخ 
 .العليا بوزارة الشباب والرياضة

لسدنة  71تور ، والقدانون رقدم مدن الدسد 84،  82رة الشدباب والرياضدة بموجدب ندا المدادتين رقمدي ونفاذا لما تقدم وبموجدب االتتصداا المعقدود دسدتوريا لدوزا
ة تضمن إرشادات وتعليمات لكافة الهيئات الرياضديي دليل بأعدادقامت الوزارة بشأن الهيئات الشبابية فقد  2017لسنة  218بشأن الرياضة، والقانون رقم  2017

 واألنديدة الصدحية وصداالت اللياقدة البدنيدةرالمبية واالتحادات الرياضية االوليمبية والغير اوليمبية واألندية الرياضية ومراكز الشدباب سواء كانت لجنة اوليمبية او با
لمعنية، وذلك حتي هات اومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات راعت فيها الوزارة كافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من الج

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

  لكافة التجمعات الرياضية. الرياضيعودة ممارسة النشاط  المتاطر عند وكذلك تقليلالدليل يشمل كافة االجراءات االحترازية للحد من معدل انتشار العدوى محتويات 

 وفي حالة عدم التزام أي هيئة من الهيئدات بتطبيدق تلدك االشدتراطات تتعدرض لاجدراءات القانونيدة  ،هذا الدليل فيفيذ االشتراطات الواردة نتلتزم الهيئات والمؤسسات الرياضية بت
ومددديريات الشددباب والرياضددة واللجنددة البارالمبيددة بددوزارة الشددباب والرياضددة واللجنددة االوليمبيددة المصددرية  متابعددة اللجنددة الطبيددة العليدداو مراجعددة فددي ضددوء  التددي قددد تصددل للغلددق

 الصحة.بوزارة  الوقائيبالتنسيق مع ادارات الطب وبالمحافظات 

  التاصة بالمرض. المعلومات واالستفساراتكافة  علي يحتوي شامل عن فيروس كورونا المستجد  توعوي مرفق مع هذه االجراءات دليل 
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 اإلجراءات واإلرشادات العامة واجبة التطبيق باالتحادات الرياضية
يقوم كل اتحاد بالتنسيق مع الهيئات التي تمتلك المالعب والصاالت وأماكن التدريب للبدء في التجهيز لعودة النشاط  2020 يونية 15اعتبارا من  .1

 .تدريجي التدريبي بشكل
 .نة طبية وفريق عمل إلدارة األزمةكل اتحاد تشكيل لج على .2
الفروسية  –العاب القوي  -الدراجات  –)التنس من تالل تدريبات او منافسات الغير تالمسيه لألنشطة  التدريجية تبدأ العودة 2020يوليو 1اعتبارات من  .3

 .(1) رقم مفتوحة جدولاأللعاب التي تمارس في مالعب أو أماكن  العاب ويفضلوما شابها من  الخ( 0000
 2020 أغسطس 1اعتبارا من المنافسات  بدءيمكن و 2020يوليو  1من اعتبارا التدريبات  سية بمستوياتها المتتلفة يمكن بدءاألنشطة واأللعاب التالم .4

 .وبشكل تدريجي بتطبيق أكثر التزاماو  المتتلفة التالمس اتدرجل وفقا  
)لجنة االشتراطات واإلجراءات الصادرة من الجهات المعنية  المسئولة عن قرار العودة في ضوء في جميع مراحل العودة تكون اللجنة الطبية باالتحاد هي .5

 .والرياضة(اللجنة الطبية بكال من اللجنة االولمبية المصرية ووزارة الشباب  – وزارة الصحة –لس الوزراء األزمات بمج
  باآلتي:مهام اللجنة الطبية بكل اتحاد القيام من  .6

وفقا لتعليمات اللجان الطبية باالتحاد الدولي متابعة اإلجراءات الطبية وعوامل األمن والسالمة بمالعب التدريب والصاالت التي تستضيف التدريبات  -
 التابع له كل لعبة.

مدادهم  علىعمال ....(  –حكام  –العبين  –إداريين  -أخصائيين  –تدريب جميع أفراد المنظومة الرياضية )مدربين  - كافة اإلجراءات الوقائية، وا 
جراءات. رشادات وا   بشكل دوري بكل ما يستجد من معلومات وا 

 الفحوصات المختلفة المقررة من وزارة الصحة( -فحوصات يوميه للرياضيين / المنافسين )قياس درجة الحرارة بجهاز قياس الحرارة عن بعد إجراء  -
 يبات من تالل مجموعات عمل منفصلةاإلشراف علي عودة التدر  .7
 هرات والمناشف واألدوات الشتصية()جميع المط علىالمنتتبات أو أعضاء األجهزة المتتلفة تشتمل  طبية لالعبيكل اتحاد تجهيز حقيبة  على .8
 المتتلفة. عناصر األجهزةالتنبيه بعدم مشاركة األدوات الشتصية بين الرياضيين أو  .9
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 اإلجراءات واإلرشادات العامة واجبة التطبيق باالتحادات الرياضيةتابع 

 الالعبين في غرفه واحدة أو التجمع في غرف تغيير المالبس أو اي مكان مغلق غير جيد التهوية.التنبيه بعدم تجميع  .10
 جميع عناصر المنظومة بمراعاة المسافات اآلمنة. علىيتم التنبيه  11
 جميع أماكن التدريب وممارسة النشاط أو أماكن تجمع الالعبين. التنظيف فيكل اتحاد توفير المطهرات ومواد  على 12
 .الهواء الطلق أو في قاعات كبيرةيتم عقد االجتماعات التططية في  13
اللجنة  –وزارة الصحة  –األزمات بمجلس الوزراء  )لجنةيراعي تطبيق اإلجراءات الوقائية واالحترازية بصورة حازمة الصادرة من الجهات المتتلفة  14

 أهمها:الطبية بكال من اللجنة االولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة( ومن 
 المسافات اآلمنة 
 تطهير وغسل اليدين 
 ارتداء الكمامة 
 استبعاد الذين لديهم اعراض مرضية 
 المنظومة()تتبع الحالة الصحية لعناصر  الكشف اليومي على جميع الالعبين  

رشادات وتعليمات االتحاد الدولي لكل  15 لعبة من يراعي اتباع اإلجراءات االحترازية في كل نشاط سواء )فردي د جماعي( وفقا  لمتطلبات كل رياضة وا 
 هذه الرياضات.

 كل اتحاد إجراء تحديث يومي لقواعد بيانات الالعبين ورصد الغيابات وأسبابها على 16
 .دة الالعب للمشاركة في النشاطولي أمر الالعبين بالموافقة علي عو و  عبالال كل اتحاد اتذ تعهد مكتوب من على 17
ية بوزارة الشباب تكون عودة النشاط باالتحادات االولمبية وفقا لقرار اللجنة الطبية باالتحاد المعني وبموافقة اللجنة االولمبية المصرية واللجنة الطب 18

 .والرياضة ووفقا لاجراءات االحترازية المرسلة من االتحاد الدولي التابع له كل لعبه
ية تكون العودة بذات التوقيتات واالشتراطات وبما هو مشابه لأللعاب االولمبية وبعد موافقة اللجنة الطبية باالتحاد بالنسبة لالتحادات غير االولمب 19

 واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.
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 ضوابط عودة النشاط باالتحادات الرياضية
 

 التدريبات والمنافسات المرحلة االولي:
 .2020يوليو  1للرياضات وااللعاب الغير تالمسيه بدًء من بداء النشاط التدريبي 

 

 تالمسيهب ألعاالمرحلة الثانية: 
 2020يوليو  1من  بدايةلتدريبات ا

 2020أغسطس  1من  بدايةالمنافسات 
 

 األولمبية المصرية او البارالمبيهوفقا لرؤية كل اتحاد وقرار اللجنة و

 ومكان الممارسة ودرجة التالمس لعبةحسب طبيعة كل و
 

كل اتحاد  علىوتتضمن تلك الفترة التدابير االحترازية واجبة االتباع ويقع 

 الحترازية وما ينتج عنها من اثارمسئولية تطبيق التدابير ا
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 ضوابط عودة النشاط باالتحادات الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1جدول رقم )

  تصنيف األنشطة واأللعاب وفقا لدرجة التالمس 

 اتحاد التنس  •

 اتحاد الدراجات  •

 اتحاد القوس والسهم •

 اتحاد الرماية •

 اتحاد الجولف •

 والكياك ياتحاد الكنو •

 اتحاد العاب القوى •

 اتحاد الشراع •

 اتحاد الفروسية •

التالمس  ةمعدومة أو محدودالعاب وأنشطة   

تالمس منخفضةدرجة  أو ذات  

   العاب(شابهها من  )وما 

 اتحاد الجمباز •
 اتحاد تنس الطاولة •

 اتحاد الريشة الطائرة •

 اتحاد االسكواش  •

 اتحاد السباحة •

 الثالثياتحاد  •

 اتحاد التجديف •

 الحديث الخماسياتحاد  •

 اتحاد كرة القدم •

 هوكيالاتحاد  •

 اتحاد الكرة الطائرة •

 اتحاد السالح  •

 اتحاد رفع االثقال •

 العاب وأنشطة متوسطة التالمس 
العاب(ما شابهها من )و  

 

 اتحاد كرة اليد •

 اد المالكمةاتح •

  يكوانداالتاتحاد  •

 اتحاد المصارعة •

 الجودواتحاد  •

 الباراليمبيةالعاب اللجنة  •

 كرة السلة دتحاا •

التالمس  عاليةالعاب وأنشطة   

  العاب()وما شابهها من  

  

http://www.egypttennis.com/ETF/Default.aspx
http://www.egycycling.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/Archery.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/
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/
http://www.efa.com.eg/
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.ebbfed.com/
http://www.boxegy.com/
http://www.boxegy.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/taekwondo.html
http://egyptianolympic.org/Arabic/Wrestling.html
https://www.facebook.com/EgyJudoFed
https://www.facebook.com/EgyJudoFed
https://www.facebook.com/EgyJudoFed
https://www.facebook.com/EgyJudoFed
http://egyptianolympic.org/Arabic/Para.html
http://egyptianolympic.org/Arabic/Para.html
http://www.ebbfed.com/
http://www.ebbfed.com/


 
 ة العليابياللجنة الط

7 
 

 

 

 

 اإلجراءات االحرتازية 

 لعودة النشاط باالحتادات الرياضية  
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 الرياضي باالحتاداتاجراءات يتم اختاذها قبل بدء عودة النشاط  .1

 

  لمتابعة تنفيذ االجراءات االحترازية والتنسيق مع الجهات المعنية المتتلفة. رياضيتشكيل لجنة طبية بكل اتحاد 

  اإلجراءات االحترازية. وتدريبها لتنفيذوالتنسيق معها  القومية المتتلفةتحديد األطقم الطبية للمنتتبات 

  مشاركتهم الستكمال موسم الحالي أو االستعداد للموسم القادم  والحكام المقررواالدارية والطبية  واالجهزة الفنيةتحديد اسماء الالعبين 

  العبيها قبل المشاركة  علىالزمة لفيروس كرونا المستجد منافسات االتحاد إلجراء االتتبارات الطبية ال فيمتاطبة جميع االندية المشاركة
 .طبية باالتحاد قبل بدء المنافساتفي تلك األنشطة والمسابقات وتقديم شهادة طبية الي اللجنة ال

  التي تبعاد العناصرواسالحرارة  المتكرر لدرجة والفحا اليومياالجهزة االدارية و  الحالة الطبية لكافة الالعبينتقوم االجهزة الطبية بمتابعة 
 عام.تعب  –اعراض تنفسية  –السعال الجاف  –قد تظهر عليها اعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة 

  جراءات التحاليل الالزمة  لهم اسوةيتم تجميع الحكام المنوط بهم إدارة المباريات من تالل لجنة الحكام الرئيسية وتحديد أسماءهم مسبقا وا 
 ية.الفن بالالعبين واألجهزة

  المنافسات.بداية  المشاركة قبلإقامة معسكر مغلق للفرق 

  من المنافسات الغير ملتزم واستبعاد الفريقهذا البروتكول  ذبتنفييتم التزام جميع الفرق. 
  يفضل استكمال إقامة المنافسات من تالل دورات مجمعة وبأقل عدد من المباريات واألدوار وساعات اللعب 

  جراءات احترازية لعودة النشاط لل بإعداد دليلتقوم اللجنة الطبية بكل اتحاد جراءات من قبل عبة يتواءم مع ما تم إقراره من اإرشادات وا 
اللجنة الطبية العليا بوزارة  –اللجنة الطبية باللجنة االولمبية المصرية  –وزارة الصحة  –الجهات المعنية )لجنة األزمات بمجلس الوزراء 

 لعبة(اللجنة الطبية باالتحاد الدولي لكل  –الشباب والرياضة 
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 وصاالت إقامة املبارياتالتدريب  اختاذها مبالعباجراءات يتم 2 .2

  ستجرى عليها التدريبات او المنافسات والتنسيق مع تلك الهيئات وتشكيل لجنة لمتابعة تجهيز أماكن استقبال  التيتحديد المالعب
 األنشطة والعبي المنتتبات 

  المباريات.األدوات الرياضية قبل التدريب او  ثابت معتمد لتطهيروضع نظام 

  ملعب وعند المداتل والمتارجة بالاماكن متعدد في والمطهرات والمناديل المبللةتوفير الكحول. 
  جيدة.االتفاق مع الهيئات التي ستستقبل تدريب العبي المنتتبات لتوفير وتدريب عدد مناسب من العاملين لتجهيز الملعب بصورة 

  الشتصية.الوقاية والحماية  وارتداء وسائلالوقائية  باإلجراءاتبالمالعب  المتواجدينالتزام جميع 

 شتاا غير المصرح لهم بدتول المالعب أو صاالت التدريب غير مسموح بتواجد اال 

  كة قبل بدء التدريب او المبارياتواالماكن المشتر  ودورات المياهيتم تطهير غرف المالبس  أن علىاالتفاق واإلشراف. 
  اعراض( ألية الظاهري الفحا  –الحرارة  )فحاعلى جميع المترددين على المالعب  ي يتم الكشف الظاهر 

  السعال  –درجة الحرارة  )ارتفاعشتا تظهر عليه االعراض  أليمنع الدتول  استبعاد اواللجنة الطبية باالتحاد لها سلطة-  
 عام(تعب  –اعراض تنفسية 
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 املبارياتقبل املنافسات واجراءات يتم اختاذها  .3

  حافالت مناسبة سبق تطهيرها  فيالتحرك من محل االقامة الى المالعب 

  الواقية.ارتداء الماسكات  علىالالعبين وأعضاء األجهزة المتتلفة والتأكيد  اآلمنة بينمراعاة المسافات 

 (.والفحا الظاهري فحا الحرارة الحافالت )قبل ركوب  الفنيجهاز يتم فحا الالعبين وال 

  الحافالت.داتل  والمطهرات والماسكاتيتم توفير الكحول 

  مرضية.حاالت ظهور اعراض  الدتول في المالعب وال يتمقبل دتول  واإلداري  الفنييتم فحا الالعبين والجهاز 

  الملعب ومراعاة المسافات اآلمنةمساحات الصالة أو  اإلمكان واستغاللقدر  أماكن مفتوحةالتوجيه نحو إجراء عمليات اإلحماء في. 
 والحكام فقط.بارتداء المسكات داتل ارض الملعب باستثناء الالعبين  إلزام الجميع 

  الحكام.تمنع المصافحة والتقارب بين الالعبين أو 

  يراعى موافقة اولياء االمور على مشاركة األبناء في نشاط االتحاد 

  تمنع المؤتمرات الصحفية بحضور وسائل اإلعالم المتتلفة ويكتفي باستتدام المؤتمرات عبر وسائل االتصال االلكتروني 

  أثناء إقامة التدريبات أو المنافسات ال بد من إحضار موافقة  ما شابهاستتدام أوالد لجمع الكرات أو  طهااشتاالتحادات التي تستوجب
سنا وتوفير  أكبرعام ويقترح قيام االتحاد بتوفير تلك التدمة من تالل عناصر  16يسمح باالستعانة بمن هم اقل من  األمر والولي 

 .تلك اإلجراءات علىبهم ويتم تدرياإلجراءات االحترازية المعتمدة 
  المسابقات المجمعة لأللعاب الفردية يسمح لكل اتحاد إقامتها بحضور الالعبين دون أسرهم ويراعي تقليل عدد الساعات وتوزيع

 .المسابقات بالشكل الذي يوفر عوامل األمن والسالمة
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 جراءات يتم اختاذها اثناء املبارياتإ .4

  والعصائر. المياهيلتزم جميع الالعبين بعدم مشاركة االدوات الشتصية مع زمالئهم وتاصة زجاجات 

  االمنة. وتراعى المسافاتاالحتفاالت بين الالعبين بعد تسجيل االهداف  التقارب او المصافحة اوتمنع 

  متكررة.بالكحول بصورة وتطهير اليدين  المياهزجاجات  وعدم مشاركةجامعي الكرات او المعاونون ال بد من ارتدائهم الماسكات 

  اآلمنة ويفضل قضاء وقت  الالعبين ومراعاة المسافاتيراعى تالل اوقات الراحة او توقف المباريات او التدريب عدم التقارب بين
 .الفنيالراحة بالملعب المفتوح ومراعاة المسافات اآلمنة بين الالعبين والجهاز 

  جد داتل الملعب أو أثناء التدريبتاا غير مصرح لهم بالتوااش أييراعى عدم تواجد. 
  بالملعب.االجهزة المعاونة  باقيى المسافات االمنة بين البدالء ويراع 

  الواقية االمنة وارتداء الماسكاتومراعاة المسافات  التليفزيونيالبث بالتصوير و يراعى تقليل عدد العاملين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ة العليابياللجنة الط

12 
 

 
 

 بعد املبارياتاجراءات يتم اختاذها  .5

  الناقلة.انتهاء التدريب او المباراة الى الحافالت  مباشرة بعديتم مغادرة الالعبين 

 الناقلة.ومراعاة المسافات االمنة داتل الحافالت  وفير الماسكات والكحول والمطهراتيتم ت 

  التواجد داتل الحافالت الناقلةاو  التوجهواثناء بارتداء الماسكات بعد المباراة مباشرة  الفنييلتزم جميع الالعبين والجهاز. 
 مباشرة. مكان االقامةالتوجه الى  المباريات ويتمالمالبس بعد  غرف تغييراو استتدام  يمنع االلتقاء 

  للتروج.من بوابة  أكثر ازدحام ويفضل تتصياحدوث  الفريقين لتفادى الملعب بينيتم تنسيق مغادرة ارض 

  ومسافات مناسبة  تاصة بمساحاتيتضعون التتبارات المنشطات بعد المباريات الرسمية يتم تنسيق غرفة  لالعبين الذينبالنسبة
 االتتبارات.ونقلهم بسيارات تاصة بعد اجراء  امنة

  الوقاية وارتداء الماسكات طوال فترة عملهم. الفحوصات وااللتزام بإجراءاتيتضع جميع سائقين الحافالت الناقلة لكافة 
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 إجراءات احرتازية تراعي عند التعامل مع املخلفات

ناصددر المنظومددة يدتم التعامددل مددع المتلفددات المتتلفددة بحددذر، تاصددة متلفددات الوقايددة الشتصددية )كمامدات د جوانتيددات د ....( وذلددك منعددا  النتشددار العدددوى بددين ع
 وبناء  عليه يجب إتباع كافة اإلجراءات الوقائية الحذرة والتي أقرتها وزارة البيئة ومنها:الرياضية وبالتنسيق التام مع المنشاة المستضيفة للتدريب أو المباراة 

 متابعة تكليف مسئول من قبل كل منشاة إلدارة النفايات بها ومتابعة تنفيذ تطة إدارة النفايات بالطريقة االمنة. .1
 الي المنشأة اال بعد التأكد من إجراء عمليات التطهير لهم.منع دتول أي من الرواد أو العاملين بالمنشأة أو المعدات المستتدمة  .2
 ضرورة التزام العاملين والرواد بالغسيل الدائم والجيد لأليدي بالماء والصابون. .3
 ضرورة التزام كافة العاملين والرواد بارتداء كمامات الوقاية الشتصية وعدم السماح بتلعها نهائيا  اثناء التواجد بالمنشأة نهائيا . .4
 عدم تداول األدوات الشتصية لألفراد بين بعضهم البعض. .5
صندوق  علىأن يكتب  علىأكياس سوداء يتم فيها تجميع المتلفات البلدية،  علىأن تحتوي  علىيجب أن يتم توفير صناديق قمامة للمتلفات البلدية ومتلفات الطعام ويفضل أن تكون ملونة بلون أتضر مثال ،  .6

 ت البلدية الصلبة(.القمامة )تاا بالمتلفا
 يتم التعاقد مع أي شركة أو جهة متتصصة للتعامل مع المتلفات البلدية ومتلفات الطعام. .7
أكياس حمراء يتم فيها تجميع متلفات الوقاية الشتصية )كمامات د جوانتيات د ....(، مع  علىأن تحتوي  علىكما يجب توفير صناديق أتري لمتلفات الوقاية الشتصية ويفضل أن تكون ملونة بلون أحمر مثال   .8

هذه  صندوق القمامة )تاا بمتلفات الوقاية الشتصية(، حيث يجب معاملة علىأن يكتب  علىأهمية التأكد من تدمير هذه المهمات أثناء التتلا منها )قطعها بمقا مثال لضمان عدم استتدامها مرة أتري( 
 أنها متلفات تطرة معدية ويجب أن تعامل بطرية تاصة. علىالمتلفات 

م نقلها الي مكان امن األكياس التاصة بمتلفات الوقاية الشتصية من الداتل والتارج قبل غلقها ثم غلقها، مع ضرورة وضعها في كيس أحم ثاني وعلقة أيضا، ومن ث علىيجب رش الكلور المتفف أو الكحول  .9
بمعرفة شركة متتصصة ومصرح لها بالتعامل مع يستتدم كغرفة تتزين مؤقت لتجميع هذه المتلفات )غرفة منفصلة مؤمن ويفضل أن تكون في مكان غير متداول الوصول اليه(، وذلك لحين نقلها  بالمنشأة

 ساعة(. 48المتلفات الطبية المعدية )يجب أال تظل المتلفات المعدية بغرفة التتزين أكثر من 
د أطباق د شوك د مالعق د ....( لضمان عدم استتدامها مرة  )األكوابل رة التأكد من توفير األدوات التي تستتدم مرة واحدة سواء المصنوعة من الورق أو البالستيك أو أي مواد أتري في الكافتيريات وتالفه مثضرو  .10

 بالكحول أو الكلور بعد استتدامها وتجميعها بمعرفة مسئولي الكافتيريا. ضرورة تطهيرهاأتري مع 
 منع تراكم المتلفات داتل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة التتلا منها أوال  بأول. .11
أن يتم تطهير األدوات والمعدات التفيفة المستتدمة قبل البدء في استتدامها  علىوالنقل، إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم وذلك لكافة أرجاء المنشأة وكذا المعدات المستتدمة في عمليات الجمع  .12

 %. 70أو الكحول االيثيلي بتركيز  10 :1باستتدام الكلور بتركيز 
 تفريغها في محطات المعالجة. يجب أن يتم التعقيم الكامل لمركبات نقل المتلفات قبل دتولها المنشأة، كما يجب أن تعقم بالكامل من الداتل والتارج بعد .13
ل مع أدوات الرواد والرياضيين بالمنشأة )ماليات د فوط د مالبس د أغطية د ضرورة االهتمام بتوفير مهمات الوقاية الشتصية لكافة األفراد الموجودين بالمنشأة )رواد د عاملين(، مع التعامل بحرا شديد عند التعام .14

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


