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Code (4) 

 الصحية والوقائيةواإلرشادات جراءات اإلدليل 

 ي باألندية الصحية لعودة النشاط الرياض
  وصاالت اللياقة البدنية )اجليم(

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  740الوزراء رقم  باإلشارة الي قرار رئيس مجلس
رئديس مجلدس الدوزراء  وما تليها من قرارات في هذا الشأن وكذا القرار الصادر عن االجتماع السابع لمجموعة ازمة فيروس كورونا المستجد المنعقدد برئاسدة السديد

بيدة م بالموافقة على جميع اإلجراءات واالرشادات الصحية والوقائية والمراحل التنفيذية لعودة النشاط الرياضي والمعروض من قبل اللجنة الط2020/ 6/  3تاريخ ب
 العليا بوزارة الشباب والرياضة.

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

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

بتنفيذ هذه الضوابط العامة واعداد تعليمات وضوابط داتلية بما يتفق مع أهدافها والغدرض الدذا انشدأت او منشاة تمارس النشاط ئة رياضية او شبابية تقوم كل هي
اللعبدة او المسسسدة  من اجله وحتي يتحمدل كدل طدرن مدن األطدران بالمسدئوليات الموكلدة اليده وفقدا ألحكدام القدانون باعتبداره الجهدة المعنيدة المسدئولة عدن شدئون 

 الرياضية.
 كافة التجمعات الرياضية.محتويات الدليل يشمل كافة االجراءات االحترازية للحد من معدل انتشار العدوى وكذلك تقليل المتاطر عند عودة ممارسة النشاط الرياضي ل 

 الدليل، وفي حالة عدم التدزام أا هيئدة مدن الهيئدات بتطبيدق تلدك االشدتراطات تتعدرض ل جدراءات بتنفيذ االشتراطات الواردة في هذا نشئات الرياضية والشبابية تلتزم الهيئات والم
جنة البارالمبية ومدديريات الشدباب والرياضدة القانونية التي قد تصل للغلق في ضوء مراجعة ومتابعة اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة واللجنة االوليمبية المصرية والل

 0واللجان المشكلة لهذا االمر  افظات وبالتنسيق مع ادارات الطب الوقائي بوزارة الصحة.بالمح
 .مرفق مع هذه االجراءات دليل توعوا شامل عن فيروس كورونا المستجد يحتوا علي كافة المعلومات واالستفسارات التاصة بالمرض 
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 ضوابط عودة النشاط باألندية الصحية وصاالت اللياقة البدنية

 تكون العودة على مرحلتني:و

 املرحلة االويل:

 م2020 ليويو 1من  واختاذ إجراءات التعقيم والتطهرياالعداد والتجهيز 

 املرحلة الثانية:

 م2020 يوليو 15 وفق االشرتاطات والضوابط املوضوعة من التشغيل الفعلي
 



 
 ة العليااللجنة الطبي

4 
 

 

 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

جاشتتتطاا وإجراءتتتاا اإ 1

عومتتتتتبجراءوتتتتتبج  تتتتت   ج

جبوألنديتتتتتتتتتتتبجا نشتتتتتتتتتتتو 

جا صحيبجرا جيموإج

 حدد ومعلن من قبل إدارة المنشأة.تشجيع االستتدام في غير أوقات الذروة كما هو م •
تزيد أعمارهم  تاصة لألشتاا المعرضين لتطر أعلى مثل األشتاا الذينتقديم دروس لياقة افتراضية و  •

 ذين يعانون من حاالت طبية مزمنة.عاًما أو ال 60عن 
مدار ساعات  العمالء على ألعدادالحد االقصى  وتنظيمالكترونيا لتحديد ز جاو الح يانشاء نظام حجز الكترون •

 بالصالة.العمل 
التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة النشاء قواعد بيانات كاملة عن المترددين واالعداد والفئات العمرية  •

 والحالة الصحية وحالة المنشاة 
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

االنشتتتتتتتتتتتت بجا  يتتتتتتتتتتتتاج 2

ا ما لتتبججفتت مستتم  بج

االنديتتتتبججاالر تتتتخج ا تتتت 

رصتتتتتتتتوالإججا صتتتتتتتتحيب

 ا ليوقبجا ودنيب

 لحين اشعار اتر  والرياضات التالمسية ممارسة التدريباتيمنع  •
 الساونا وغرن البتار والجاكوزا.اغالق اماكن االستحمام و  •
 األترى.وجميع األنشطة المائية  السباحة،ودروس  الترفيهية،السباحة  السباحة ألنشطة اغالق حمامات •
 اقل من واحد متر()امنة  ال تسمح بمسافات والتيتلعب بالصاالت المغلقة  التييمنع ممارسة الرياضات  •
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

جا جستد جرا حتدا طووعدج 3

 ا تتتتت جمتتتتتزجا طتتتتت ا  ججج

ا صتتتتتتتتتتتحيبججاالنديتتتتتتتتتتتب

 ا ودنيبججرصوالإجا ليوقب

 .والمناعية المزمنةيحظر على المنشاه استقبال االعضاء اصحاب االمراض  •
يهم بمعرفة الطبيب عل الظاهرا  الطبيمن اية امراض ويوقع الكشف  ال يعانون تقديم اقرار من المترددين انهم  •

 التاا بالمكان
 م بين األشتاا 3 : 2 على الحفاظ على مسافة ال تقل عنااللتزام الكامل بعدد األفراد داتل المنشأة والتركيز  •
صاالت  فيذلك إما  أمكناالماكن جيدة التهوية ان هواء الطلق و عقد أنشطة اللياقة البدنية أو الفصول في ال •

الدورية مرتين اسبوعيا على  والصيانةتلك المساحات فيراعى التعقيم  ال تمتلك التياللياقة البدنية او الجيمات 
 .متر3ظ على مسافة امنة بين االعضاء والمدربين   ال تقل عن قل مع الحفااال

 التدريبات فيبين االجهزة المستتدمة  أمتارعلى ثالثة  ال تقلااللتزام بالحفاظ على مسافة  •
رفع  فيمساعدة الزميل  مشتركة اوحظر الرياضات التالمسية التي تنطوا على مشاركين أو استتدام معدات  •

 ولحين تعليمات اترا  الحمل
يفضل السماح باستتدام الصاالت الرياضية للرياضات غير المتصلة أو تنمية المهارات الفردية التي ال تتطلب  •

 .االتصال بأشتاا
 على )المدرب التاا يجب مراعاة اإلجراءات االحترازية والمسئولية تقع كاملة شتصيللحصول على تدريب  •

 .بينه وبين المتدرب األمنهلمسافة مع الحفاظ على اعاتقه( 
مباشرة  الكحولياليدين يجب على المدرب والعميل غسل اليدين جيًدا بالصابون والماء الدافئ أو استتدام معقم  •

 .التدريب وبعدهاقبل جلسة 
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

رفتتتتتتت جا تتتتتتت ع جبتتتتتتتيزج 4

جججاألعضتتتتتتو جرا  تتتتتتومليز

ا صتتتحيبجج ا تتت جاالنديتتتب

  ا ودنيبجرصوالإجا ليوقب

كيفية تجنب اإلصابة بالعدوى  البدنية عنتوعية العاملين واألعضاء داتل االندية الصحية وصاالت اللياقة  •
 اض التي يجب اإلبالغ فور حدوثها.واألعر 

 الدتول والتحرك داتل المنشاة الجسدا اثناءعلى جميع االعضاء والعاملين بالتباعد  التأكيد •
 .االعضاء من تالل االنترنتالعمل و نشر دورات التوعية والتدريب ألطقم  •
 الدتول.اماكن متعددة داتل المنشأة وعند بوابات  فيالبروشورات التوعوية  طباعة ونشر •
 داتل المنشأت. الشاشات المتاحةتشغيل االفالم التوعية على  •
 .داتل المنشاةعلى جميع االعضاء والعاملين بارتداء الكمامات اثناء الدتول والتحرك  التأكيد •
 .على القطاعات واالدارات المتتلفة عن فيرس كورونا المستجد توعوا توزيع دليل  •
دارة االتصاالت ا •  .الحكومية وغير الحكوميةلتارجية تحديد شتا متصا لقيادة النشاط اإلعالمي وا 
 .الشائعات ومواجهتها بصورة مبكرة رصد وسائل االعالم والتواصل االجتماعي للرد على  •
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

رانطقولججا حدجمزجانطشور 5

ج ا تتت جاالنديتتتبجا  تتتدر 

جرصتتتتتتتتوالإا صتتتتتتتتحيبج

  ا ودنيبجا ليوقب

 تأكد من أن جميع المرافق والمعدات آمنة للتشغيل وبحالة جيدة جدا قبل عودة النشاط. •
 الجاكوزا.الساونا وغرن البتار اغالق اماكن االستحمام و  •
 وجميع األنشطة المائية األترى.  السباحة،ودروس  الترفيهية،السباحة  السباحة ألنشطة اغالق حمامات •
 المنشأة.في جميع أنحاء  الجسداالعالمات االرشادية لتشجيع االبتعاد الالفتات و استتدم  •
ن عن طريق فتح النوافذ دوران الهواء قدر اإلمكا وقم بزيادةتأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح   •

 واألبواب.
لتوجيه تدفق حركة  تحديد تدفق حركة المرور أحادا االتجاه للمعدات والمسارات مع استتدم اإلشارات  •

 المرور باتجاه واحد. 
في جميع أنحاء المنشأة لالستتدام من قبل الموظفين  الكحوليتوفير محطات غسل اليدين أو معقم   •

 والعمالء. 
أو في أماكن أترى حيث يصعب الحفاظ  االستقبال،وضع حواجز بالستيكية أو زجاجية واضحة أمام مكاتب  •

 .المادية بين الموظفين والعمالءمن المسافة  متر 2على مسافة 
تحديد كل مكان داتل النادا الصحي ويكون لكل منطقة زجاجات ومناديل مطهرة إلزامية لألعضاء لضمان  •

 نظافة المعدات بعد كل استتدام.
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

جا  وتتتتتتت ا طاصتتتتتتتدج 6

 ا تتتتتتتتت جاالنديتتتتتتتتتبج

صتتتوالإجا صتتتحيبجر

 ا ليوقبجا ودنيب

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

عدم السماح بدتول المترددين الرياضية و المترددين على المنشأت  والفرز البصرا لجميعالتنبيه على الفحا  •
 (.التنفس فيضيق  – واجهاد عامب تع –سعال جان   -درجة الحرارة  )ارتفاعالذين لديهم اعراض مشابهة 

عليه أعراض المرض أثناء العمل أا فرد تظهر  الرياضية الستقبالإمكانية توفير غرفة عزل داتل المنشأت  •
استدعاء اإلسعان أونقلة ألقرب مستشفى وفقا ل جراءات المتفق عليها حسب الحالة مع االبالغ الفورا  حتى

 سواء كتابيا او من تالل منصة وزارة الشباب والرياضة او التط الساتن لمتابعة االندية الصحية والجيمات  
 فيفي حالة اكتشان عدم قيام المنشاة باإلبالغ عن أا حالة تغلق المنشاة غلقا نهائي لحين البت والتحقيق  •

 .االمر
رفع تقرير مفصل بالوضع والحاالت داتل المنشأة الي لجنة المتابعة بالمحافظة والتي تقوم برفعه للحنة  •

 الطبية بوزارة الشباب والرياضة.
 (ينات مثل فيتامن سى و ب المركبالفيتامباراسيتامول و للحرارة )توفير االدوية التافضة  •
التوجه فورا الى العيادة الطبية مرتديا  الحرارة فيجبدرجة  فيمن اعراض تنفسية او ارتفاع  تعانيكنت  إذا •

واتباع االرشادات والتعليمات والتوجه  (105 المتتصة )رقمللكشف عليك وابالغ الجهات  الواقيالماسك 
 ألقرب مستشفى.
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

ا ق اعتتدجا  ومتتبجا  وصتتبج 7

بو  تتتتتومليزجرا مطتتتتتا  يزج

جاالنديتتتتبجا صتتتتحيبجعلتتتتخ

 ا ودنيب.رصوالإجا ليوقبج

 والتروج.االماكن العامة وعند بوابات الدتول  فيالكمامات االلتزام بارتداء  •
   أمكنتوفير إمكانية تنظيف الحذاء للمترددين والعاملين قبل دتول المكان ان  •
 .متر( عن واحدامنة ال تقل  )مسافة والجسدااالجتماعي المحافظة على التباعد  •
 نظيفة.غير  والفم بأيداتجنب مالمسة االنف والعين  •
 المترددين.العاملين او  والمالمسة بينتجنب المصافحة  •
 المترددين.الالعبين او  مشتركة بينتجنب استتدام أا أدوات  •
  الورقية.و العطس والسعال باستتدام المناديل  أداب التنفس علىتطهير األماكن المشتركة والحفاظ  •
المتفف( استتدام الكلور  لمطهرات )يتمالمياه باالتنظيف والتطهير المستمر لألسطح واألرضيات ودورات  •

واالعداد لتطهير المكان  تدريبيةوذلك قبل وعقب كل وحدة ( ماءلتر  % الى 5كلور تركيز  مللي 20)
 اء بساعه هصرح بها بساعه وقبل مواعيد االنتقبل مواعيد العمل الم

 الذاالكحولي فركها بالجيل  ثانية او 20ال تقل عن  والصابون لمدةغسل األيدا باستمرار بالماء  •
 % كحول. 70 يحتوا 

وما إلى ذلك( مباشرة قبل وبعد كل  واآلالت، واألوزان، الكرات،مطالبة الموظفين بتطهير جميع المعدات ) •
 استتدام.

لحالة الصحية وبينات وزارة البدء بنسبة محددة من العمالة ثم يتم العودة تدريجيا لكامل القوة في ضوء ا •
 .الصحة
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

مكوفحتتتتتتتبجانطقتتتتتتتولججسيوستتتتتتتب 8

ا  تتتتتتدر جا  وصتتتتتتبجب متتتتتتولج

ا نظوفتتتتتبجرا مط تتتتتومليزجمتتتتت ج

ج ا تتتتتتت جاالنديتتتتتتتبجا نفويتتتتتتتوإ

جرصتتتتتوالإجا ليوقتتتتتبا صتتتتتحيبج

جا ودنيبج

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

ومناطق جميع عمال النظافة والعمال المسئولين عن جمع النفايات دتول مناطق اللعب  علىيحظر  •
 فقط.واالحذية التاصة بالمكان  وقفازات واقيةكمامات  الرياضي بدون النشاط  ممارسة

  العمل.ارتداء الواقيات الشتصية وتالل فترات  ت اثناءيحظر تناول المأكوالت والمشروبا •
 أمنة.م عمال النظافة وعمال النفايات بتلع الواقيات الشتصية بطريقه بعد انتهاء العمل يقو  •
 يتم غسل القفاز بالماء والصابون قبل تلع الواقيات الشتصية. •
 الشتصية.االلتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بعد تلع الواقيات  •
 .االماكن المتصصة لذلك منها فياكياس مغلقة والتتلا  فييتم جمع المتلفات وحفظها  •
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

سيوستتبجمكوفحتتبجا  تتدر ج 9

أثنتتتتتتو جاح يتتتتتت جا حو تتتتتتبج

 ا مسطشفخجا مشطوهبجا خ

بالهيئة  احدى العاملينالمنشأة الرياضية أو  علىفي إحدى الحاالت المترددة  االشتباهاالعراض او  بمجرد ظهور •
 فورا.وجيهه الى العيادة الطبية الرياضية يتم ت

   لذلك.فى حالة تأكيد االشتباه يتم العزل الفورا في الغرفة المتصصة  •
 .105رقم االتصال بالتط الساتن الصحية و اإلبالغ الفورا ل دارة  •
أو نقله ألقرب  سيارة اإلسعانالعزل من قبل طبيب المنشأة الرياضية حتى وصول  الكامل على عمليةيتم اإلشران  •

 مستشفى وفقًا ل جراءات المتفق عليها حسب الحالة.
 الحالة.المتعاملين مع  والقفازات والواقيات لألفراد بارتداء الكماماتيتم االلتزام  •
  بالكحول.على فرك يديه  مع التأكيد )الماسك(ة يتم التأكيد على الحالة المشتبهة بارتداء الواقيات الشتصي •
تواجدت الحالة المشتبهة فيها وكذلك فحا كافة المتالطين لها وتتبع ظهور اى  التييتم تطهير جميع االماكن  •

 وقائي. كإجراءاعراض عليهم ويفضل عزلهم منزليا 
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 الصحية وصاالت اللياقة البدنية عودة النشاط باألنديةضوابط 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

را اقوبتتتبجا يتتتبجا مطوب تتتبج 10

جبوألنديتتتبا نشتتتو جج  تتت   

جرصتوالإجا ليوقتبا صحيبج

 تتتكلج تتت جج)متتتزا ودنيتتتبج

ججمنشو (

ويجب عليه التوقيع على قائمة تطبيق تلك  عاليةكل مكان ملتزم بكافة اإلجراءات االحترازية المذكورة  •
 اإلجراءات على أن يكون هو المسئول عن أا تقصير في التنفيذ.

تعيين موظفين بالتناوب في مناطق محددة لمراقبة األعضاء أثناء التدريب ولضمان االهتمام بتفاصيل  •
 التعقيم والتطهير.

يجب أن يكون كل نادا صحي علي علم بأنه إذا حدث قصور في أيًا من تلك اإلجراءات سون يتم غلقه  •
من تالل التنسيق مع المحليات للمتابعة والتنسيق  وهذا يتمتمامًا إلى حين االنتهاء من األزمة الحالية، 

 مع وزارة الشباب والرياضة.
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 الرياضية ومراكز الشباب  ضوابط عودة النشاط باألندية

 اإلجراءات التنفيذية  االشرتاطات  م

اإلءتتتتتتتتتتتاا اإج 11

اال طاازيتتتتتتتتتتتبج

ا  اءتتتتتتتتتتتتتتتتتت ج

ااووعهتتتتوجعنتتتتدج

ا ط ومتتتتت جمتتتتت ج

ا م لفوإجا طت ج

انتتتتط جمتتتتزجأ ج

  منشأ جريوضيب

....( وذلك منعدًا النتشدار العددوا بدين الندزالء والعداملين ددد  د جوانتياتدديتم التعامل مع المتلفات الناتجة من المنشأة بحذر، تاصة متلفات الوقاية الشتصية )كمامات 
 كافة اإلجراءات الوقائية الحذرة ومنها: إتباعفي المنشأة 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 أا من ال 
 .ضرورة التزام العاملين والرواد بالغسيل الدائم والجيد لأليدا 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  علىأن تحتوا  علىيجب أن يتم توفير صناديق قمامة للمتلفات البلدية ومتلفات الطعام ويفضل أن تكون ملونة بلون أتضر مثاًل

 صندوق القمامة )تاا بالمتلفات البلدية الصلبة(. علىأن يكتب  علىية، البلد
 .يتم التعاقد مع أا شركة أو جهة متتصصة للتعامل مع المتلفات البلدية ومتلفات الطعام 
  أكياس حمراء يتم فيها تجميع متلفات الوقاية الشتصية  علىأن تحتوا  علىكما يجب توفير صناديق أترا لمتلفات الوقاية الشتصية ويفضل أن تكون ملونة بلون أحمر مثاًل

صندوق  علىأن يكتب  علىترا( )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. علىهذه المتلفات  القمامة )تاا بمتلفات الوقاية الشتصية(، حيث يجب معاملة

  االكياس التاصة بمتلفات الوقاية الشتصية من الداتل والتارج قبل غلقها ثم غلقها، مع ضرورة وضعها في كيس أحم ثاني وغلقة  علىيجب رش الكلور المتفف أو الكحول
ة يستتدم كغرفة تتزين مسقت لتجميع هذه المتلفات )غرفة منفصلة مسمن ويفضل أن تكون في مكان غير متداول الوصول اليه(، ايضًا، ومن ثم نقلها الي مكان امن بالمنشأ

 ساعة(. 48أكثر من وذلك لحين نقلها بمعرفة شركة متتصصة ومصرح لها بالتعامل مع المتلفات الطبية المعدية )يجب أال تظل المتلفات المعدية بغرفة التتزين 
  د أطباق د شوك د  )االكواب وتالفه مثل  الكافتيرياتورة التأكد من توفير األدوات التي تستتدم مرة واحدة سواء المصنوعة من الورق أو البالستيك أو أا مواد أترا في ضر

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

 %. 70بتركيز  يأو الكحول االيثيل 10 : 1المستتدمة قبل البدء في استتدامها باستتدام 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 
 اد والرياضيين بالمنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشتصية لكافة االفراد الموجودين بالمنشأة )رواد د عاملين(، مع التعامل بحرا شديد عند التعامل مع أدوات الرو  ضرورة االهتمام

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

 


