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Code 3  
 الصحية والوقائيةواإلرشادات جراءات اإل

لالعبي املنتخبات والفرق القوميةلمعسكرات املغلقة ل   

 

هذه التعليمات يستمر العمل بها او تعديلها وفقا 
  لقرارات جملس 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 
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
لمبيددة ومددديريات الشددباب والرياضددة التددي قددد تصددل للغلددق فددي ضددوء مراجعددة ومتابعددة اللجنددة الطبيددة العليددا بددوزارة الشددباب والرياضددة واللجنددة االوليمبيددة المصددرية واللجنددة البارا

 بالمحافظات وبالتنسيق مع ادارات الطب الوقائي بوزارة الصحة.

 ق مع هذه االجراءات دليل توعوي شامل عن فيروس كورونا المستجد يحتوي علي كافة المعلومات واالستفسارات التاصة بالمرض.مرف 
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   القوميةالفرق وللمنتخبات  املغلقة املعسكراتاشرتاطات 
لالعبي املنتخبات املؤهلني  أو التدريبات اتعسكراملميكن بدء  2020يوليو من  أوالً: اعتباراً 

م أو اجلاري تأهلهم ويتم التنسيق يف 2021للمشاركة يف دورة األلعاب االوليمبية طوكيو 
موعد بدء املعسكر بني كال من اللجنة الطبية باالحتاد املعني واللجنة الطبية باللجنة 

وعد واختيار مكان االوليمبية املصرية واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امل
 واشرتاطات املعسكر.

ن يف على باقي املنتخبات األخرى واملشاركوفرق املنتخبات القومية ويسري اعداد ثانيًا: 
ويرتك حتديد موعد العودة املنتخبات األوملبية  علىالبطوالت القارية او العاملية ما يطبق 

 واالشرتاطاتمع التدابري  ال يتعارضاملصرية ومبا اللجنة االوليمبية تنسيقا مع الحتاداتهم 
 الزمنية والصحية الواجبة.

 اثار(كل احتاد مسئولية تطبيق التدابري االحرتازية وما ينتج عنها من  على)ويقع 
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 والفرق القومية للمنتخبات املغلقة املعسكراتاشرتاطات 

 

يتم للمشاركة فيها عن طريق منافسات رسمية  تأهيلهمأو الجاري  2021طوكيو بين المشاركين في دورة األلعاب االوليمبية الالع

وفقًا لالشتراطات  ياضة واللجنة الطبية العلياالمناسبة ويتم التنسيق مع وزارة الشباب والر في أحد األماكن مغلقة معسكرات  تنفيذ

 واإلجراءات التالية:

تول والتروج وبه تطه للتطهير يوميًا مع توفير المطهرات أو وتسجيل للد الوقائية وبه تنظيممكان المعسكر يطبق فيه جميع االشتراطات  •
 الممرات ودورات المياه واألماكن التي بها تجمعات. الجيل الكحول في

  وكشف القلب (Rapid Test) الالزمةالكشف الطبي قبل دتول مكان المعسكر )قياس الحرارة د اجراء التحاليل  •
 اإلقامة داتل غرف فردية  •

 للتغذية داتل الغرفوضع ألية  •

 تجميع المالبس أو المستلزمات المطلوب تنظيفها وغسيلها.إتباع اإلجراءات االحترازية بصرامة عند  •

 حظر التجمعات أو االجتماعات داتل قاعات مغلقة أو صغيرة أو عقدها في قاعات كبيرة مع مراعاة المسافات االمنة بين الحضور. •

 عاف دائمة للمعسكر طوال فترة المعسكر مع الكشف اليومي والمتابعة الطبية بصفة يومية.وجود طاقم أو فريق طبي وسيارة اس •

 تطهير كافة مستلزمات التدريب وتطهير أماكن اللياقة واالعداد البدني مثل غرف الجيم وغيرها. •

 توفير المطهرات والكحول والحقائب التاصة بالالعبين داتل المعسكر. •
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 والفرق القومية للمنتخبات املغلقة املعسكراتاشرتاطات 

 

 المجمعة  عدم استتدام غرف تغيير المالبس •

 الملعب مباشرة. إلىارتداء الالعبين مالبسهم داتل غرف إقامتهم ونزولهم  يفضل •

 أفراد ويتم توزيعها على أركان الملعب. 8دد  6التدريب في مجموعات صغير  •

 أي العب تظهر عليه األعراض وعمل الطبي واستبعادمتابعة الالعبين طبيًا أثناء وجودهم داتل المعسكر صباحًا ومساًء من تالل الكشف  •
 من حالته سلب أو إيجابي. للتأكد هلعاجله التحاليل ال

حاطته بكل التنسيق مع المستشفيات والسلطات الصحية للتصرف في أي حاالت تظهر أثناء المعسكر، )تحديد •  تواصل مع القطاع الوقائي وا 
  االحداث داتل المعسكر وألية التصرف من تالل توجيهات وزارة الصحة

 توفير متحدث أعالمي لكل معسكر إلعطاء المعلومات الصحية ومواجهة أي شائعات. •

 توفير غرف عزل وعيادة متتصصة داتل مكان المعسكر. •

 الفريق وتطهيرها بصفة دورية قبل االستتدام وبعد االستتدام )سيارة أتوبيس متصا أو مينيقل الالعبين و نتتصيا وسيلة نقل ثابته ل •
 باا تاا(

 التنسيق مع الجهات األمنية واتتاذ اإلجراءات واجبة اإلتباع •
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 إجراءات احرتازية تراعي عند التعامل مع املخلفات

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

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

 القمامة )تاا بالمتلفات البلدية الصلبة(.
 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 مثاًل  .8

صندوق القمامة )تاا بمتلفات الوقاية الشتصية(، حيث يجب معاملة هذه  علىأن يكتب  علىان عدم استتدامها مرة أتري( أهمية التأكد من تدمير هذه المهمات أثناء التتلا منها )قطعها بمقا مثال لضم
 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
ل اليه(، وذلك لحين نقلها بمعرفة شركة متتصصة ومصرح لها بالتعامل مع بالمنشأة يستتدم كغرفة تتزين مؤقت لتجميع هذه المتلفات )غرفة منفصلة مؤمن ويفضل أن تكون في مكان غير متداول الوصو

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

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

 %. 70أو الكحول االيثيلي بتركيز  10 :1باستتدام الكلور بتركيز 
 حطات المعالجة.يجب أن يتم التعقيم الكامل لمركبات نقل المتلفات قبل دتولها المنشأة، كما يجب أن تعقم بالكامل من الداتل والتارج بعد تفريغها في م .13
ند التعامل 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 ع .14

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


