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الصحية والوقائيةواإلرشادا  رجاااا  اإلدليل 
نشاط كاة القدم لعودة 

هذه التعليما  يستما العمل بها او تعديلها وفقا لقاارا  جملس الوزراا 
وتعليما  وزارة الصحة والسكان
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دليل 
اإلرشادا  الصحية والوقائيةو رجاااا  اإل

لكاة القدم لعودة النشاط الاياضي

واملعد من قبل اللجنة الطبية بالوزارة بالتنسيق مع االحتاد
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:مقدمة
ا مقن بشأن تحديد مواعيد غلق  اننديقة الرضاةقية والشق وية ومرالقز الشقباة بنااقة انحقاء الجماورضقة ومقا تلياق2020لسنة 740باإلشارة الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

م 6/2020/ 3اء وتققارض  وزر قققراراف اققي اققأا الشققأن ونققأا القققرار المققادر عققن اججتمققاز السققاب  لمجموعققة ازمققة ايققروس نورونققا المسققتجد المن قققد ورئاسققة السققيد رئققيس مجلققس القق
.باة والرضاةةل ليا ووزارة الشة ابالموااقة على جمي  اإلجراءاف واجرشاداف المحية والوقائية والمراحل التنفيأية ل ودة النشاط الرضاةي والم روض من قول اللجنة الطوي

بشققأن 2017لسققنة 71مققن الدسققتور ، والقققانون رقققم 84، 82ونفققاأا لمققا تقققدم وبموجققة اجمتمققاد الم قققود دسققتورضا لققوزارة الشققباة والرضاةققة بموجققة نققد المققادتين رقمققي 
نقة اوليمويقة او بشأن الايئاف الشباوية اقد قامف الوزارة بأعداد دليل يتةمن إرشقاداف وت ليمقاف للااقة الايئقاف الرضاةقية سقواء نانقف لج2017لسنة 218الرضاةة، والقانون رقم 

الرضاةقة بالمحاااقاف راعقف الشقباة و ف واجتحاداف الرضاةية اجوليموية والغير اوليموية وانندية الرضاةية ومرالز الشباة وانندية المحية ومقاجف اللياققة الودنيقة ومقديرضابارالموية
يقأ اقأا الةقوابط ال امقة شقباوية وتنفاواياا الوزارة نااة الةوابط والت ليماف أاف الملة والمادرة عن وزارة المحة وغيراا من الجااف الم نية، وألك حتقي تققوم نقل ايئقة رضاةقية

لققانون باعتبقارا واققا نحنقام اليق واعداد ت ليماف وةوابط داملية بما يتف  م  أاداااا والغرض الأي انشأف من اجلق  وحتقي يتحمقل نقل طقرا مقن انطقراا بالمسقئولياف المونلقة ا
.الجاة الم نية المسئولة عن شئون الل بة او المؤسسة الرضاةية

ضاةيةة التجم اف الر لاامحتوياف الدليل يشمل نااة اججراءاف اجحترازضة للحد من م دل انتشار ال دوى ونألك تقليل المماطر عند عودة ممارسة النشاط الرضاةي ل.
ت قرض لججقراءاف القانونيقة تراطاف تجشقتلتزم الايئاف والمؤسساف الرضاةية وتنفيأ اجشتراطاف الواردة اي اأا الدليل، واي حالة عدم التزام أي ايئة من الايئاف وتطويق  تلقك ا

ف الشققباة والرضاةققة ومققديرضاالبارالمويققةالتققي قققد تمققل للغلقق  اققي ةققوء مراج ققة ومتاب ققة اللجنققة الطويققة ال ليققا وققوزارة الشققباة والرضاةققة واللجنققة اجوليمويققة الممققرضة واللجنققة 
.بالمحااااف وبالتنسي  م  اداراف الطة الوقائي ووزارة المحة

مرا  م  اأا اججراءاف دليل توعوي شامل عن ايروس نورونا المستجد يحتوي علي نااة الم لوماف واجستفساراف المامة بالمرض.
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ارساة هذا املقرتح  يشمل كافة االرجاااا  االحرتازية للحد من معدل انتشار العدوى وكذلك  تقليل املخاارا  نناد ناودة م•
.النشاط الاياضى لكاة القدم 

ى هاذا الادليل   تلتزم اهليئا  الاياضية املشاركة يف مسابقا  االحتاد املصاي لكاة القادم بتنيياذ االشارتارا  الاواردة فا•
.انتبارا من إقاار موند بداية نودة النشاط الاياضى 

اصاة مافق مع هذه االرجاااا  دليل تونوى شامل نن فريوس كورونا املستجد  حياوى كافاة املعلوماا   واالستيساارا  اخ•
.باملاض

اد توقيت نودة النشاط يتم تنسيقه ماع نناة االزماا  سجلاس الاوزراا ووزارة الشاباي والاياضاة ووزارة الصاحة  واالحتا•
.املصاي لكاة القدم

ة  التوقيتا  الواردة فى هذا املقرتح قابلة للتعديل حسب املوقف الوبائى وتعليما  جملس الوزراا ووزارة الصح•
الينياة يتم التنسايق ماع نناة املساابقا  واللجناة الينياة باحتااد الكااة املصااى فيماا تا  االرجااااا   التن يمياة و•

واللورجستية و يتم التنسيق مع اللجنة الطبية باالحتاد فيما ت  االرجاااا  الطبية 
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احملتوياااااا 

القدماملااحل الزمنية املقرتحة لعودة نشاط كاة: ثانيًا 

ة العامة و االرجاااا   التنييذيشرتارا  اال:ثالثًا 

واملالنبباإلستادا اإلرجاااا  التن يمية :خامساً 
املاتبطة بعودة نشاط كاة القدم 

الطبية والوقائيةاالرجاااا  :رابعاً 
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املقدمة اا املصادر واخربا : أوالً 



املقدمة اا املصادر واخربا : اوال 
عليلالعموالطبيةالمتطلباتتحديدعلىيعتمدالقدمكرةنشاطبعودةالخاصةواإلرشاداتاإلجراءاتيتضمنالذيالدليلهذااعدادمنالهدف

.مستجدالكورونافيروسجائحةانتشاربسببتوقفتوالتيودوليةمحلية(ومبارياتمعسكرات)الرياضيالنشاطلعودةامكنانتحقيقها
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.الشأنهذافيالطبيةالتقاريرألحدثوفقا ًوذلك%100بنسبةالمشاركينجميعسالمةضمانالمستحيلمنيكونيكاد

الظروفيفالمنافساتوالمبارياتوالتدريباتبإجراءالسماحإلىتهدفالقدملكرةالمصريباالتحادالطبيةاللجنةوضعتهاالتيالتدابير

(اقتصادياوسياسياومجتمعيا)تأثيرهاحيثمنالقدمكرةألهميةنظراذلكوالمعنيينلجميعطبيامقبولةمخاطرنسبةتقبلمعالحالية

اءًوومارةًضىًلكرةًالقدمًًبالتنسيقًمعًًلجنةةًاألممةاتًبمجلةلًالةومرلعودةًالنشاطًالريااإلرشاداتًالصحيةًوالوقائيةوًجراءاتًاإلدليلًإعدادًتمًً

.الصحةًوالسكانًواللجنةًالطبيةًالعلياًبومارةًالشبابًوالرياضة
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الطب الوقائي–وزارة الصحة والسكان 

"2020مايو "إرشادا  وتعليما  اليييا من مة الصحة العاملية

جتابة نودة الدوري األملاني لكاة القدم تعليما  وإرشادا  وقاارا  ننة األزما  سجلس الوزراا

خربا  ندد من الدول بالدوريا  األوربية

عد من قبل دليل اإلرشادا  الوقائية والطبية للهيئا  التابعة لوزارة الشباي والاياضة وامل
اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباي والاياضة

مت االستعانة بهاالىتاملصادر والدراسا  و اخربا  : تابع أوالً 
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: ثانياً 
دم املااحل الزمنية املقرتحة لعودة نشاط كاة الق



ةنياملاحلة الثا
اتاحة بدا املنافسا  الامسية ألنشطة االحتاد  

املاحلة االويل 
(بدا النشاط التدريبي )

يقع نلي االحتاد املصاي لكاة القدم واهليئا  املشاركة باملسابقا  املختلية
مسئولية تطبيق التدابري االحرتازية واإلرجاااا  الوقائية وما ينتج ننها من اثار 

2020يونيو20من

2020يوليو 25من 
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املااحل الزمنية املقرتحة لعودة نشاط كاة القدم



بدا النشاط التدريبي لكاة القدم: املاحلة االويل

)

(2020ًًيوليو 20بدا النشاط التدريبي من )ًًًًًاملاحلة االويل  

.لعودةًالنشاطًالرياضيًلكرةًالقدمًومراجعةًكافةًالتجهيزاتًالرياضيةاالستاداتتحديدًوًتجهيزًًالمالعبًوً•

.واألستاداتتطهيرًوتعقيمًكافةًالغرفًوالقاعاتًودوراتًالمياهًواماكنًممارسةًالنشاطًالرياضيًًوًغرفًتغييرًالمالبلًًًبالمالعبً•

.تطهيرًوتعقيمًكافةًاالدواتًالرياضيةًوالكراتًوًًوسائلًوًًمعداتًالتدريب•

.تجهيزًًالبواباتًًوممراتًالدخولًوتحديدًمساراتًالخروجًوالدخولًلتقليلًالتزاحمًًووضعًاشاراتًالتباعدًًواسهمًاتجاهاتًالمرورً•

.ًًالشخصيةًوًمعداتًالتطهيرًبكمياتًمناسبةًوالواقياتتوفيرًالماسكاتً•

.تحديدًالشخصًالمسئولًاوًاللجنةًالمسئولةًًعنًتنفيذًاالجراءاتًاالحتراميةًبكلًًنادىًاوًفريقًرياضي•

.تحديدًالشخصًالمسئولًاوًاللجنةًالمسئولةًًعنًتنفيذًاالجراءاتًاالحتراميةًبكلًًاستادًاوًملعب•

وًالمالعبًعنًكيفيةًاداءًًاالجراءاتًاالحتراميةباالستاداتتنفيذًًًبرنامجًتدريبيًلجميعًالعاملينًً•
.يسمحًبعودةًالتدريباتًًمعًمراعاةًالتباعدًالجسديًوتطبيقًاالجراءاتًاالحترامية•

.توفيرًجميعًالمستلزماتًالوقائيةًداخلًالمالعبًوتطبيقًكافةًاالشتراطاتًالعامةًالمذكورةًسابقا•

.وًاالماكنًًالمغلقةًوًغرفًتغييرًالمالبلًعدمًالسماحًبالتواجدًداخلًالقاعاتًوالمطاعمً•

.حذيةًعندًبواباتًالدخولألاوتطهيرًمطهراًتًًلليدينًوًيفضلًتوفيرً(ًفحصًالحرارة)فحصًجميعًالمترددينًعلىًبواباتًالدخولً•

.يحدثًبهاًالتقاءًمعًاخرينًيًماكنًالعامةًالتالتزامًجميعًالمترددينًبارتداءًالقناعًالواقيًعندًبواباتًالدخولًوفىًاأل•

المالعبًوكذلكًمعًالالعبينًواالجهزةًاالداريةًوالفنيةًلالستخدامًالشخصيًكنًالعامةًداخلًافيًالطرقاتًواالمالكحوليًتوفيرًالمطهراتًوًالهاندًجيلً•

تطهيرًدوراتًالمياهًًوًاالماكنًالعامةًمرتينًيومياًعلىًاألقل•

.فيًالهواءًالطلقًأوًفيًقاعاتًكبيرةًوتراعيًالمسافاتًاالمنةًبينًالالعبينًواألجهزةًالفنيةًالخططيةيتمًعقدًاالجتماعاتً•

.وًالسكانةًالصحةارالتوعيةًوًتطبيقًاالجراءاتًالوقائيةًالمحددةًمنًخاللًوم•
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اداتاحة بدا املنافسا  الامسية ألنشطة االحت: انية املاحلة الث
.2020يوليو 25تبدا من : املاحلة الثانية 

يتمًتحديدًًالمالعبًواالستاداتًالتىًتجرىًعليهاًالمبارياتًالرسميةً•

.توفيرًجميعًالمستلزماتًالوقائيةًداخلًالمالعبًوتطبيقًكافةًاالشتراطاتًالعامةًالمذكورةًفةًهذاًالدليلً•

.حذيةًعندًبواباتًالدخولألاوتطهيرًمطهراًتًًلليدينًوًيفضلًتوفيرً(ًفحصًالحرارة)فحصًجميعًالمترددينًعلىًبواباتًالدخولً•

.يحدثًبهاًالتقاءًمعًاخرينًيًماكنًالعامةًالتالتزامًجميعًالمترددينًبارتداءًالقناعًالواقىًعندًبواباتًالدخولًوفىًاأل•

.وكذلكًمعًالمترددينًلالستخدامًالشخصىًكنًالعامةًداخلًاألنديةافىًالطرقاتًواالمالكحولىًتوفيرًالمطهراتًوًالهاندًجيلً•

.تطهيرًدوراتًالمياةًًوًاالماكنًالعامةًمرتينًيومياًعلىًاألقل•

.تخصيصًحقائبًخاصةًللرياضيينًوالمشاركينًبهاًجميعًالمطهراتًوالمناشفًًًالخاصةًًواألدواتًالشخصيةً•

.وًالسكانةًالصحةارالتوعيةًوًتطبيقًاالجراءاتًالوقائيةًالمحددةًمنًخاللًوم•
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:ثالثاً 
العامة واالرجاااا  التنييذية شرتارا اال
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حماور أساسية وهي كالتايل7حتتوي نلى 

ىالعدوو انتقال احلد من انتشارو انسدىالتباند 

االستادا و املالنب و أ باملنشالطىبصد رتال
إيلةسياسة مكافحة العدوى أثناا حتويل احلالة املشتبه

املستشيى

الالنبني و االرجهزة االدارية و الينية و مجيع العاملني رفع الوني بني 
ادا واالستاملالنب القواند العامة اخاصة بالعاملني واملرتددين نلى باملن ومة

ني مع سياسا  مكافحة انتقال العدوى اخاصة بعمال الن افة واملتعامل
النيايا 

ركة باملسابقة وتتضمن تلك احملاور إشرتارا  حمددة وميصلة وارجبة اإلتباع ويقع نلى االحتاد املصاي لكاة القدم واهليئا  املشا
.مسئولية ندم تطبيق االشرتارا  وما ينتج ننها من آثار

ي اإلرجاااا  االحرتازية الوارجب اتبانها نند التعامل مع املخليا  الت
تنتج من أي منشأة رياضية



العامة  و االرجاااا  التنييذية شرتارا  اال
االرجاااا  التنييذية االشتراطات م

زة الالنبني و االرجهرفع الوني بني 1
االدارية و الينية و مجيع العاملني

باملن ومة 

التيضواألعرابالعدوىاإلصابةتجنبكيفيةعنواالداريةالفنيةواالجهزةالالعبينوالعاملينتوعية•

.حدوثهافوراإلبالغيجب

المنشاةداخلوالتحركالدخولاثناء(م2)الجسدىبالتباعدوالعامليناالعضاءجميععلىالتاكيد•

.االنترنتخاللمنالعملألطقموالتدريبالتوعيةدوراتنشر•

.الدخولبواباتوعندالمالعبداخلمتعددةاماكنفىاالرشاديةاللوحاتوضع•

.المالعبوالمنشأتداخلالمتاحةالشاشاتعلىالتوعيةاالفالمتشغيل•

التحركوالدخولاثناءالكماماتبارتداءواالداريةالفنيةواالجهزةالالعبينوالعاملينجميععلىالتاكيد•

.المنشاةداخل

.المختلفةواالداراتالقطاعاتعلىالمستجدكورونافيرسعنالشاملالتوعوىالدليلتوزيع•

وةالحكوميوغيرالحكوميةالخارجيةاالتصاالتوإدارةاإلعالميالنشاطلقيادةمخصصشخصتحديد•

.االجتماعىالتواصلصفحات

مبكرةبصورةومواجهتهاالشائعاتعلىللرداالجتماعيوالتواصلاالعالموسائلرصد•
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العامة  و االرجاااا  التنييذية شرتارا  اال
االرجاااا  التنييذية االشتراطات م

اراحلد من انتشالتباند انسدى و 2
ىالعدوو انتقال 

.م2تقلالامنةمسافات-التحركاتاثناءالمزدحمةاألماكنتجنب•

.احتفاالتاوندواتاومحاضراتاومؤتمراتاوتجمعاتأيمنع•

.(م2)العاملينبيناالمنةالمسافاتمراعاةوبالمالعبالعاملينعددتواجدضيخفت•

(العالماتبيناالقلعلىم2ارشاديةعالماتووضعالبواباتعنداالمنةالمسافاتمراعاة•

.التزاحملمنعللخروجواخرىللدخولبواباتتحديد•

.والمالعبباالستاداتاالستراحاتووالكافيهاتبالمطاعمالجلوساماكناستخدامحظر•

.المغلقةوالصاالتاالستحمامغرفوالسوناوالمالبسخلعغرفاستخداموتشغيلحظر•

العامةاالماكنوفىوالخروجالدخولاثناءالكماماتبارتداءااللتزام•

.العامليناواالالعبينبينمشتركةأدواتأياستخدامتجنب•

.الورقيةالمناديلباستخداموالسعالالعطسباأدعليالحفاظوالمشتركةاألماكنتطهير•

.بالمطهراتالمياهدوراتوواألرضياتاالبوابوالمقابضولألسطحالمستمروالتطهيرالتنظيف•

.بالكحولفركهاأودقيقهنصفعنتقلاللمدةوالصابونبالماءباستمراراأليديغسل•

نظيفةغيربأيديوالفموالعيناألنفمالمسةجنبت•

.والممراتالعامةباالماكناأليديلتطهيركحولمضخاتتوفير•

.الرياضيةاألدواتوالكراتتنظيفوتطهير•

.(المزمنةاالمراضوالسنكبار)االداريةاالجهزةاوالعاملينمنلإلصابةعرضةاألكثرالفئاتحضورتجنب•
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العامة  و االرجاااا  التنييذية شرتارا  اال
االشتراطات م

االرجاااا  التنييذية 

النب و املأ باملنشالطىب صد رتال3
و االستادا  

بعدعنالقياسبترمومتراتاالستاداتوالمالعبعليالمترددينجميعحرارةدرجةعنبالكشفااللتزام•

يالطبيعالمعدلعنحرارتهدرجةتزيدفردأيبدخولالسماحوعدميومياالمترددينأوللعاملينسواء

(مئويةدرجة37)

دخولبالسماحعدمواالستاداتوالمالعبعلىالمترددينلجميعالبصرىالفرزوالفحصعلىالتنبيه•

ضيق–عاماجهادوتعب–جافسعال-الحرارةدرجةارتفاع)مشابهةاعراضلديهمالذينالمترددين

.(التنفسفى

حتىالعملأثناءالمرضأعراضعليهتظهرفردأيالستقبالالرياضيةمنشأتالداخلعزلغرفةتوفير•

.مستشفىاقربالىالمصابتوجيهاوعليهاالمتفقلإلجراءاتوفقاونقلةاإلسعافاستدعاء

والعدوىمكافحةاجراءاتعلىالطبىالطاقموتدريبالرياضيةالمنشأتداخلطبيةعياداتتوفير•

.المشتبهةالحاالتوترصداكتشاف
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العامة  و االرجاااا  التنييذية شرتارا  اال
االشتراطات م

االرجاااا  التنييذية 

القواند العامة اخاصة بالعاملني 4
املالنب واالستادا  واملرتددين نلى 

.بوابات الدخول والخروج فى االماكن العامة وعندااللتزام بارتداء الكمامات •

(.م 2عن  مسافة امنة ال تقل) و الجسدى المحافظة على التباعد االجتماعي •

.تجنب مالمسة االنف والعين والفم  بايدى غير نظيفة •

.تجنب المصافحة و المالمسة بين العاملين او المترددين •

لى يفضل بقاء العاملين من  كبار السن و ذوى االمراض المزمنة والحوامل  بالمنزل  و المحافظة ع•

.التباعد االجتماعى 

.بين الالعبين او المترددين تجنب استخدام أي أدوات مشتركة •

لورقية العطس والسعال باستخدام المناديل االتنفس و ب االحفاظ علي أدوتطهير األماكن المشتركة •

لكلور يتم استخدام ا) بالمطهراتودورات المياهالتنظيف والتطهير المستمر لألسطح واألرضيات•

( .الى لتر ماء  %  5مللى كلور تركيز 20( ) المخفف 

ثانية  او فركها بالجيل الكحولى  الذى 20لمدة ال تقل عن غسل األيدي باستمرار بالماء والصابون •

كحول %  70يحتوى 
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العامة  و االرجاااا  التنييذية شرتارا  اال
االشتراطات م

االرجاااا  التنييذية 

ة سياسا  مكافحة انتقال العدوى اخاص5
ايا بعمال الن افة واملتعاملني مع الني

داخل املالنب واالستادا  

ةشديدالقفازاتقيات الشخصية مثل اإلزام عمال النظافة والعاملين علي جمع النفايات بارتداء الو•

عند القناع الواقي وغسل األيدي بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات و–زى مناسب –التحمل 

.خلعها 

و يحظر علي جميع عمال النظافة والعمال المسئولين عن جمع النفايات دخول مناطق اللعب•

.و قفازات بدون كمامات النشاط الرياضى ممارسة

.ت  اثناء ارتداء الواقيات الشخصية وخالل فترات العمل يحظر تناول المأكوالت والمشروبا•

.نة بعد انتهاء العمل يقوم عمال النظافة وعمال النفايات بخلع الواقيات الشخصية بطريقه أم•

.قيات الشخصيةايتم غسل القفاز بالماء والصابون قبل خلع الو•

.الشخصية االلتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بعد خلع الواقيات•

.فى االماكن المخصصة لذلك يتم جمع المخلفات وحفظها فى اكياس مغلقة والتخلص منها•
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العامة  و االرجاااا  التنييذية شرتارا  اال
االشتراطات م

االرجاااا  التنييذية 

سياسة مكافحة العدوى أثناا حتويل 6
إيل املستشيىةاحلالة املشتبه

يتم او االستاد  لملعبباه في إحدى الحاالت المترددة علي اتاألشظهور االعراض او بمجرد •

.  اقرب مستشفى  توجيهه الى العيادة الطبية فورا  او الى

.105و االتصال بالخط الساخن رقم اإلبالغ الفوري لإلدارة الصحية•

او اإلسعافسيارة حتى وصولالفريق من قبل طبيب عملية العزل على يتم اإلشراف الكامل •

.توجيه المصاب الى اقرب مستشفى 

.قيات لألفراد المتعاملين مع الحالة االوالكمامات و القفازات و ارتداء يتم االلتزام ب•

ى فرك يديه علمع  التأكيد( الماسك ) يتم التأكيد على الحالة المشتبهة بارتداء الواقيات الشخصية •

.بالكحول 

لها يتم تطهير جميع االماكن التى تواجدت الحالة المشتبهة فيها وكذلك فحص كافة المخالطين•

.وتتبع ظهور اى اعراض عليهم ويفضل عزلهم منزليا كاجراء وقائى 
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االشتراطات م
االرجاااا  التنييذية 

االحرتازيةاإلرجاااا 7
ننداتبانهاالوارجب
املخليا معالتعامل

أيمنتنتجالتي
رياضيةمنشأة

وذلك(....ـجوانتياتـكمامات)الشخصيةالوقايةمخلفاتخاصةبحذر،المنشأةمنالناتجةالمخلفاتمعالتعامليتم

:ومنهالحذرةاالوقائيةاإلجراءاتكافةاتباعيجبعليهوبناءً المنشأةفيوالعاملينالنزالءبينالعدويالنتشارمنعا ً

تكليف مسئول إلدارة النفايات بكل منشأة من قوة العمل بذات المنشأة لمتابعة تنفيذ خطة إدارة النفايات بالطريقة ا. .المنة1

منع دخول أي من الرواد أو العاملين بالمنشأة أو المعدات المستخدمة الي المنشأة اال بعد التأكد من إجراء عمليات التطهير ل. هم2

ضرورة التزام العاملين والرواد بالغسيل الدائم والجيد لأليدي بالماء والصابون. 3.

ضرورة التزام كافة العاملين والرواد بارتداء كمامات الوقاية الشخصية وعدم السماح بخلعها نهائياً اثناء التواجد بالم. نشأة نهائياً 4

عدم تداول األدوات الشخصية لألفراد بين بعضهم البعض. 5.

يجب أن يتم توفير صناديق قمامة للمخلفات البلدية ومخلفات الطعام ويفضل أن تكون ملونة بلون أخضر مثالً، عل. ي أن تحتوي 6

(.لصلبةخاص بالمخلفات البلدية ا)علي أكياس سوداء يتم فيها تجميع المخلفات البلدية، علي أن يكتب علي صندوق القمامة 

يتم التعاقد مع أي شركة أو جهة متخصصة للتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الطعام. 7.

كما يجب توفير صناديق أخري لمخلفات الوقاية الشخصية ويفضل أن تكون ملونة بلون أحمر مثالً علي أن تحتوي ع. لي أكياس 8

ء ، مع أهمية التأكد من تدمير هذه المهمات أثنا....(ـ جوانتياتكمامات ـ )حمراء يتم فيها تجميع مخلفات الوقاية الشخصية 

خاص بمخلفات )علي أن يكتب علي صندوق القمامة ( قطعها بمقص مثال لضمان عدم استخدامها مرة أخري)التخلص منها 

.، حيث يجب معاملة هذه المخلفات علي أنها مخلفات خطرة معدية ويجب أن تعامل بطرية خاصة(الوقاية الشخصية
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االشتراطات م
االرجاااا  التنييذية 

ةاالحرتازياإلرجاااا تابع7
ننداتبانهاالوارجب
املخليا معالتعامل

أيمنتنتجالتي
رياضيةمنشأة

يجب. مثغلقهاقبلوالخارجالداخلمنالشخصيةالوقايةبمخلفاتالخاصةاالكياسعليالكحولأوالمخففالكلوررش9

خزينتكغرفةيستخدمبالمنشأةامنمكانالينقلهاثمومنايضاً،وغلقةثانيأحمكيسفيوضعهاضرورةمعغلقها،

نقلهالحينوذلك،(اليهالوصولمتداولغيرمكانفيتكونأنويفضلمؤمنمنفصلةغرفة)المخلفاتهذهلتجميعمؤقت

التخزينبغرفةالمعديةالمخلفاتتظلأاليجب)المعديةالطبيةالمخلفاتمعبالتعامللهاومصرحمتخصصةشركةبمعرفة

.(ساعة48منأكثر

يفأخريموادأيأوالبالستيكأوالورقمنالمصنوعةسواءواحدةمرةتستخدمالتياألدواتتوفيرمنالتأكدضرورة01.

تطهيرهاضرورةمعأخريمرةاستخدامهاعدملضمان(....ـمالعقـشوكـأطباقـاالكواب)مثلوخالفهالكافتيريات

.الكافتيريامسئوليبمعرفةوتجميعهااستخدامهابعدالكلورأوبالكحول

.بأولأوالً منهاالتخلصضرورةمعالقمامةوصناديقالحاوياتداخلالمخلفاتتراكممنع.11

الجمععملياتفيالمستخدمةالمعداتوكذاالمنشأةأرجاءلكافةوذلكاليومطولدوريةبصفةالتطهيرعملياتإجراء.12

أو1:10يزبتركالكلورباستخداماستخدامهافيالبدءقبلالمستخدمةالخفيفةوالمعداتاألدواتتطهيريتمأنعليوالنقل،

.%70بتركيزااليثيليالكحول

بعدجوالخارالداخلمنبالكاملتعقمأنيجبكماالمنشأة،دخولهاقبلالمخلفاتنقللمركباتالكاملالتعقيميتمأنيجب.13

.المعالجةمحطاتفيتفريغها

رصبحالتعاملمع،(عاملينـرواد)بالمنشأةالموجوديناالفرادلكافةالشخصيةالوقايةمهماتبتوفيراالهتمامضرورة.14

هراتبالمطتطهيرهاوضرورة(...ـأغطيةـمالبسـفوطـماليات)بالمنشأةوالرياضيينالروادأدواتمعالتعاملعندشديد

مندويالعانتقالعدملضمانشديدبحذرالمخلفاتمعالتعاملضرورةمعجمعهاقبلوذلكالعاملين،بواسطةاستخدامهابعد

.بالمستشفياتيتمبماأسوةالروادأوالعاملينباقياليالروادأحد
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:  رابعاً 
االرجاااا  الطبية والوقائية



االرجاااا  الطبية والوقائية

.تراميةاالحاالجراءاتلتنفيذوتدريبهامعهاالتنسيقوالقوميةوالمنتخباتالمشاركةباالنديةالطبيةالطواقمتحديد•

.لمنافساتامنالمتبقيةالمبارياتفىمشاركتهمالمقررالحكامووالطبيةواالداريةالفنيةاالجهزةوالالعبيناسماءتحديد•

العبينمنالمنافساتفىالمشاركةالعناصرجميععلىكورونااختبارالجراءالمنافساتفىالمشاركةاالنديةجميعمخاطبة•

.الصحةومارةخاللمنالمحددالنحوعلىوالمنافساتبدءقبلمشاركةواجهزة

المتكرراليومىالفحصواالداريةاالجهزةوالالعبينلكافةالطبيةالحالةبمتابعةالمشاركةبالفرقالطبيةاالجهزةتقوم•

نفسيةتاعراض–الجافالسعال–الحرارةدرجةارتفاعمثلاعراضعليهاتظهرقدالتىالعناصراستبعادوالحرارةلدرجة

.عامتعب–

حاليلالتواجراءاتمسبقااسماءهموتحديدالرئيسيةالحكاملجنةخاللمنالمبارياتادارةبهمالمنوطالحكامتجميعيتم•

.الفنيةواالجهزةبالالعبيناسوةلهمالالممة
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صالشخأوالطبيةاللجنةلعضوواالستادمنالصلةذاتاألقسامجميعفيكإشعاراتنشرهاووالتطهيرالتنظيفخطةوضع•

.تصاريحهموسحبالملعبدخولمنمباشرةملتزمينالغيرالموظفينلمنعالصالحياتجميعالمفوض

يجبذلكذرتعحالةوفىمباشرةالملعبارضالىبمالبسهمجاهزينالالعبينحضوريتموالمالبلتغييرغرفاستخدامعدميفضل•

.(دقيقة30مناقل)الضرورياألدنىالحدعلىالمالبلتغييرغرففيالالعبينيقضيهالذيالوقتيقتصرأن

.الوجهقناعلبلعليالدخولنقطةمشرفيلتزمو،الموظفينوالالعبينفحصعندهايتموللملعبالدخولنقطةتحديد•

.يتمًوضعًمعقماتًاليدينًامامًاوًبداخلًكلًغرفةًلوًامكن•

يًاألوقاتًيتمًتطهيرًاالسطحًبصفةًدوريةًقبلًوصولًالفرقًوًبعدًوصولًالفرقًللملعبًيجبًتنظيفًوتطهيرًغرفًخلعًالمالبلًف•

(.علىًسبيلًالمثالًبينًالشوطين)التيًالًيوجدًفيهاًأحدً

.تركًاألبوابًمفتوحةًقدرًاإلمكانًوتجنبًمالمسةًالمقابض•

.جميع المجموعات باستثناء الالعبين النشطين والحكام على أرض الملعب ملزمة بارتداء أقنعة الوجه في الملعب•

.ملزمون بارتداء أقنعة الوجه في الملعب( البدالء)حتى المدربين والالعبين غير النشطين •
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االرجاااا  الطبية والوقائية



.يجب تطهير كرات المباراة قبل وأثناء المباراة•

بتطهير اليدين بشكل دوري اليدين عند مشاركتهم و يجب الحصول على ( سنة على األقل 16)يجب أن يقوم أطفال احضار الكرات •

.كبديل لألطفالموافقة الوالدين قبل اشتراكهم بالنشاط، ويمكن للجنة الفنية باالتحاد الزام الهيئات المشاركة بتوفير عناصر لجمع الكرات

.بالزجاجات الشخصية تستخدم لمرة واحدة فقط  و لشخص واحد فقط بدون مشاركة و  يتم جمعها و يتم التخلص منها بشكل مناس•

متر2الهيواالمنةالمسافةمراعاةمعصغيرةمجموعاتفياستخدامهايتم(واالستحمامالمالبستغييرغرف)المشتركةالمساحات•

.احترازىكاجراءاالستخدامعدميفضلوالمستخدمينبين

اليدازاتقفاستخدامعدمحالةفي.استخدامهاوبعدقبلبالمعقماتتطهيرهايتموالوجهأقنعةمعفقطالبدنيةاللياقةمعداتتستخدم•

.لليدينمتكررتعقيموبغسيليوصي

ومعقم،هالوجأقنعةباستخدامالعمل(إلخالتأهيلإعادةمدربون،الطبيعيالعالجأخصائيو،الفريقأطباء)الطبيالفريقاعضاءعلي•

.الطبيةاألماكنفيالنظافةعنمسئولونهمالطبيالفريقاعضاء.فقطواحدةلمرةتستخدمالتيوالقفازات،اليدين
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بعدواماالستخدقبلتطهيرهاحالةفيإالالتصادميةالموجاتوالصوتيةفوقالموجاتمثلالطبيةالمعداتاجهزةاستخدامتجنب•

.اخريمرةاالستخدام

.الفنىوالجهازوالبدالءالالعبينمنفقطالضروريةبالعناصرالملعبارضداخلاالعدادتخفيضيتم•

داخلسيةنفثقةوبناءكحمايةالمستجدكورونافيروسكشفالختبارالقدمكرةإلىيعودونالذينالالعبينجميعخضوعيتم•

مباراةكلقبلاختباراجراءيتمثمالقدمكرةأنشطةاستئنافمنساعة72قبلاختبارأولإجراءيتموالمحيطةوالمناطقالفريق

PCRالصحةبوزارةالصحيةالسلطاتخاللمناالختبارنوعتحديديتمومباشرة or Antibody Rapid Test فقطيُسمحو((

.القدمكرةأنشطةفييشاركواأنالسلبيةالنتائجالصحاب

.االحترازيةاالجراءاتتنفيذلمتابعةملعبكلفىدائمصحىمراقبتوفيرمنالبد•

الموظفينوالالعبينخروج/دخولتنظيمولمراقبةامنينظامتواجدمنالبد•

.اعراضلديهااومصابةحاالتاكتشافحاالتفىعزلغرفةوالمنشطاتلفحصمنفصلتانغرفتانتوفيرمنالبد•
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27

: خامساً 
باالحتادا  و املالنباالرجاااا  التن يمية

املاتبطة بعودة نشاط كاة القدم 



28

( للمنافساإستعداداً )سالنب التدريب واملباريا  إختاذهاإرجاااا  يتم 

قبل املباريا إختاذهاإرجاااا  يتم 

إرجاااا  وصول الياق إىل مالنب املباريا 

(فاق وحكام)إرجاااا  استخدام غاف خلع املالبس 

إرجاااا  دخول اليايقني للملعب

داخل "قطانا  3يتم تقسيمة إىل )االإستادا إرجاااا  التوارجد داخل 
"خارج امللعب–املدررجا  –االستاد 

إرجاااا  أثناا املباراة

إرجاااا  ما بعد املباريا 

إرشادا  خاصة بأرقم التصويا واإلنالم

اإلرجاااا  اخاصة بإقامة الياق بالينادق

اضية إرجاااا  تتبع يف حالة رصد حالة إجيابية أو نارض ألحد نناصا املن ومة الاي
...(إخل–مدري –إداري –النب )

املاتبطة بعودة نشاط كاة القدماالرجاااا  التن يمية

( للمنافساإستعداداً )سالنب التدريب واملباريا  إختاذهاإرجاااا  يتم 
داخل "قطانا  3يتم تقسيمة إىل )االإستادا إرجاااا  التوارجد داخل 
"خارج امللعب–املدررجا  –االستاد 

إرجاااا  أثناا املباراة



المنافساتاوالتدريباتعليهاستجرىالتىالمالعبتحديد.

المبارياتاوالتدريبقبلوالعالجالتأهيلفيالمستخدمةالطبيةواألجهزةالرياضيةواالدواتالمالعبلتطهيرمعتمدنظاموضع.

والمخارجالمداخلوعندبالملعبمتعددةاماكنفىالمبللةالمناديلوالمطهراتوالكحولتوفير.

جيدةبصورةالملعبلتجهيزالعاملينمنمناسبعددوتدريبتوفير.

الشخصيةوالحمايةالوقايةوسائلارتداءوالوقائيةباالجراءاتبالمالعبالمتوجدينجميعالتزام.

لمبارياتااوالتدريببدءقبلالمشتركةواالماكنالمياةدوراتوالمالبلغرفتطهيرويتمالمالعببدخوللهمالمصرحغيراالشخاصبتواجدمسموحغير

(اعراضاليةالظاهرىالفحص–الحرارةفحص)المالعبعلىالمترددينجميععلىالظاهرىالكشفيتم

(عامتعب–تنفسيةاعراض-السعال–الحرارةدرجةارتفاع)االعراضعليهتظهرشخصالىالدخولمنعاواستبعاديتم

باالتحادالطبيةةاللجنوتخطراعراضايةعليهاتظهرالتىالعناصراستبعادوبالفريقالمعاونةواالجهزةالالعبينمتابعةعنمسئولفريقبكلالطبىالجهام

مستجداتبأية

واملباريا التدريبسالنباختاذهايتمارجاااا 
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الجلوسعنداالمنةالمسافاتمراعاةمعتطهيرهاسبقمناسبةحافالتفىاوبسيارتهالعبكلالمالعبالىاالقامةمحلمنالتحرك•

.الواقيةالماسكاتوارتداء

محيطلالسيارةاوالحافةدخولقبلوأيضا(الظاهريالفحصوالحرارةفحص)الحافالتركوبقبلالفنىوالجهامالالعبينفحصيتم

.الناقلةالحافالتداخلوالماسكاتالمطهراتوالكحولتوفيرويتمالملعب

مرضيةاعراضظهورحاالتفىالدخولاليتموالمالعبدخولقبلواالدارىالفنىوالجهامالالعبينفحصيتم.

(م2)االمنةالمسافاتويراعيمتباعدةاماكنفىاالحماءعملياتتجرى.

الحكاماوالالعبينبينوالتقاربالمصافحةتمنعوفقطوالحكامالالعبينباسثناءالملعبارضداخلالماسكاتبارتداءالجميعيلتزم.

قبلالوقائيةاالجراءاتعلىتدريبهمو(سنة16عنالسنيقلال)الكراتجمعفىاالبناءمشاركةعلىاالموراولياءموافقةيراعى

المرحلةتلكفيسنااكبرعناصرباستخدامويوصيالمباريات

املباريا قبلاختاذهايتمارجاااا 
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امللعبإىلالياقوصولارجاااا 
الموظفونً/ً؛ًالالعبونً(ًمتر2ًالحدًاألدنىًللمسافةًاالمنةًهوً)ناقالتًمتعددةًاوًسياراتًالالعبينً/ًتصلًالفرقًفيًحافالتً•

الرضيارةًيجبًتأمينًالتطهيرًالكافيًللحافالتًقبلًدخولًالفريقًوقبلًمغادرةًالحافلةًاوًالس.ًيرتدونًأقنعةًالوجهًعندًالوصول

الملعبً

.وًلكنًبدونًمشاركةًالسياراتًسويا،ًيمكنًوصولًالالعبينًبسياراتهمًالخاصةً،ًبالنسبةًللمبارياتًالمحليةً•

.يتمًعملًتوقيتاتًمتباعدةًامنةًبينًوصولًالفرقًوًبعضها•

نًأوًبترمومتراتًالقياسًعنًبعدًسواءًللعامليالمالعبًًوًاالستاداتًااللتزامًبالكشفًعنًدرجةًحرارةًجميعًالمترددينًعليً•

(درجةًمئوية37ً)ًالمترددينًيومياًوعدمًالسماحًبدخولًأيًفردًتزيدًدرجةًحرارتهًعنًالمعدلًالطبيعيً

اضًالفحصًوًالفرمًالبصرىًًلجميعًالمترددينًعلىًالمالعبًًوًاالستاداتًوًعدمًالسماحًبدخولًالمترددينًالذينًلديهمًاعر•

(.ضيقًفىًالتنفلًً–تعبًوًاجهادًًعامً–سعالًجافً-ارتفاعًدرجةًالحرارةً)ًمشابهةً

.يفضلًًاستخدمًمساراتًمختلفةًلغرفًتغييرًالمالبلًحسبًالبنيةًالتحتيةًللملعبً•
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(وحكامفاق)املالبستغيريغافاستخدامارجاااا 

وفىًحالةًيفضلًعدمًاستخدامًغرفًتغييرًالمالبلًوًيتمًحضورًالالعبينًجاهزينًبمالبسهمًالرياضيةًالىًارضًالملعبًمباشرة•

.تعذرًذلكًيتمًاتباعًاالجراءاتًالالحقةً

افةًاالمنةًوًيوصىًبشدةًباستخدامًالمساحاتًالخاليةًالمجاورةًكخياراتًوًبدائلًلغرفًتغييرًاضافيةًوًااللتزامًبالحدًاالدنيًللمس•

0مترًويفضلًاستخدامًاالمرًبالتناوبًوبمجموعاتًمحددة1.5ًهوً

(وماًإلىًذلك.....ًالالعبينًاالحتياطيين.2تشكيلةًالبدايةً،ً.1ً)استخدامًمتبادلًلغرفًتغييرًالمالبلً•

(.دقيقة30ًاقلًمنً)يجبًأنًيقتصرًالوقتًالذيًيقضيهًالالعبينًفيًغرفًتغييرًالمالبلًعلىًالحدًاألدنىًالضروريً•

.يجبًعلىًأيًشخصًيقضيًوقتًفيًغرفةًتغييرًالمالبلًارتداءًقناعًللوجه•

توفيرًكافةًالمطهراتًوًالجيلًالكجولىًداخلًالغرفً•

تطهيرًالغرفًًوجميعًاالسطحًواالثاثًوًالدواليبًقبلًوصولًالالعبينًوبعدًمغادرتهمً•
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امللعباىلاليايقدخولارجاااا 

لعبً،ًأثناءًاإلحماءً،ًعندًدخولًالم)ممرًالالعبينًفيًجميعًاألوقاتً/ًيجبًاستخدامًالحدًاألدنىًلقاعدةًالمسافاتًفيًنفقً•

وًبعدًالمباراةً"ًًنصفًالوقت"ًأثناءًاالستراحةًبينًالشوطينً

يفضلًاالستخدامًالمتبادلًلنفقًالالعبينًبينًالفريقينً•

.توفيرًكافةًالمطهراتًوًالجيلًالكجولىًداخلًالنفقً•

الًاطفالًمرافقين•

الًتمائم•

(المصورينًفيًالداخلًفقطًوراءًالهدفًوًالحاملًالمعاكل)الًصورًمجمعةًللفريقً•

الًحفلًلالفتتاحًمعًأشخاصًإضافيين•

الًمصافحة•

الًترتيبًللفرقًفيًمجموعات•
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االستادداخلالتوارجدارجاااا 

"خارج الملعب /  المدرجات/  داخل االستاد   :  " يتم تقسيم االستاد الى ثالث قطاعات •

حد شخص في مبنى االستاد بأكمله في وقت واحد و يجب أن تكون جميع مجموعات  العاملين قد خفضت إلى ال300يسمح بحد أقصى •

ن مجلس األدنى ووفق لخطة تشغيل يضعها مسئولي الملعب او االستاد وتتطايق مع اية إجراءات واو تعليمات او قرارات منظمة صادرة م

الوزراء في هذا الشأن 

.شخص تقريبًا في كل منطقة في وقت واحد و ال يجوز تعويض األشخاص الموجودين في كل منطقة 100يُسمح بحد أقصى •

(م  2) المقاعد بالمنطقة التقنية وجانب الملعب على مسافات  متباعدة •

.ال مراسلون ميدانيون داخل الملعب •

.تقليل موظفى البث  التلفزيونى في الداخل و تقليل مواضع الكاميرات •

.المشجعين ليست موجودة في أي من المناطق الثالث و  النادي المضيف هو المسئول عن ذلك في مباني االستاد•
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لعصائرواالمياةمجاجاتوخاصةممالئهممعالشخصيةاالدواتمشاركةبعدمواإلداريةوالطبيةالفنيةاألطقمافراداوالالعبينجميعيلتزم.

االمنةالمسافاتتراعىواالهدافتسجيلبعدالالعبينبيناالحتفاالتاوالتقارباوالمصافحةتمنع.

متكررةبصورةبالكحولاليدينتطهيروالمياةمجاجاتمشاركةعدموالماسكاتارتدائهممنلالبدالكراتاطفال.

االمنةالمسافاتمراعاةوالالعبينبينالتقاربعدمالتدريباوالمبارياتتوقفاوالراحةاوقاتخالليراعى.

الملعبداخلبالتواجدلهممصرحغيراشخاصاىتواجدعدميراعى.

الفنىوالجهامالالعبينبيناالمنةالمسافاتومراعاةالمفتوحبالملعبالراحةوقتقضاءيفضل

بالملعبالمعاونةاالجهزةباقىوالبدالءبيناالمنةالمسافاتيراعى.

الواقيةالماسكاتارتداءواالمنةالمسافاتومراعاةالتليفزيونىالبثوبالتصويرالعاملينعددتقليليراعى.

املباريا اثناااختاذهايتمارجاااا 
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الناقلةالحافالتالىالمباراةاوالتدريبانتهاءبعدمباشرةالالعبينمغادرةيتم.

الناقلةالحافالتداخلاالمنةالمسافاتومراعاةوالمطهراتوالكحولالماسكاتتوفيريتم.

الناقلةالحافالتداخلالتواجداوالتوجهاثناءومباشرةالمباراةبعدالماسكاتبارتداءالفنىوالجهامالالعبينجميعيلتزم.

مباشرةاالقامةمكانالىالتوجهويتمالمبارياتبعدالمالبلتغييرغرفاستخداماوااللتقاءيمنع.

للخروجبوابةمناكثرتخصيصيفضلوامدحامحدوثلتفادىالفريقينبينالملعبارضمغادرةتنسيقيتم.

ونقلهمامنةسافاتمومناسبةبمساحاتخاصةغرفةتنسيقيتمالرسميةالمبارياتبعدالمنشطاتالختباراتيخضعونالذينلالعبينبالنسبة

.االختباراتاجراءبعدخاصةبسيارات

عملهمفترةطوالالماسكاتوارتداءالوقايةباجراءاتااللتزاموالفحوصاتلكافةالناقلةالحافالتسائقينجميعيخضع.

املباريا بعداختاذهايتمارجاااا 
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و ظافةخالل النه اال من ال يمكن تحقيق الحماية القصوى االمن،علما بانه الهدف  هو حماية كل العاملين فى مجال التصوير والبث التليفزيونى واالعالم•

.الشعور بالمسئولية و التباعد الجسدى و اتباع كافة االجراءات الوقائية 

م بتعليمات مهتزايجب على جميع العاملين اعالن موافقتهم و التزامهم بتطبيق كافة االجراءات الوقائية و خضوعهم لكافة الفحوصات الطبية عند الحاجة و ال•

.الجهاز الطبى 

.  يجب التزام جميع العاملين باإلجراءات االحترازية من ارتداء الماسكات والتباعد الجسدى وتطهير  اليدين بالكحول باستمرار •

.يلتزم كل فنى اوعامل او حامل للكاميرا بالمكان المحددوعدم التحرك فى اماكن غير مسموحة •

االمنة اة المسافات يخضع جميع العاملين بالتصوير التليفزيونى للفحص قبل دخول االستاد و يفضل حضورهم فى سيارات خاصة بهم سبق تطهيرها  مع مراع•

.بين العاملين وتجنب المحادثات الجانبية النها تؤدى الى التقارب الجسدى 

.يتم تحديد  ورسم مسارات التحرك وتكون فى اضيق الحدود •

.فى حالة اى نشاط اعالمى بعد المباراة يجب مراعاة تدابير الصحة الوقائية وتاكيد التباعد الجسدى  او عمل فواصل زجاجية •

.ال يتم عمل مقايالت شخصية مباشرة لالعالم و تفضل المقابالت عبر االنترنت من خالل الهواتف المحمولة •

كون فى موعد ويقا يتم عقد المؤتمرات االعالمية من خالل ابليكش االجتماعات االلكترونية لتفادى اللقاء المباشر ويتم تنسيق موعد اللقاء االلكترونى مسب•

.مناسب بعد المباراة 

االرشادا  اخاصة بارقم التصويا التلييزيونى و االنالم
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بالينادقالاياضيةالياقباقامةاخاصةاالرشادا 
.مناطق كاملة حصرية لمنع التواصل مع ضيوف الفندق اآلخرين/ يتم حجز الفندق حصريا للفريق أو أدوار كاملة •

:إذا كان الحجز الحصري غير ممكن ، فمن المحتمل وجود خيارات أخرى ، مثل•

مدخل مخصص للفريق

 (جناح من الغرف ، غرفة الطعام ، غرفة االجتماعات)مناطق فندقية مخصصة بدون ضيوف آخرين

مصعد خاص

.التوزيع المثالي هو في كل غرفة. في غرف الطاقم الطبي ، توفير معقم اليدين في االجنحة و الغرف و أمام المساحات المشتركة •

لة و خارج حاف( لعزل أفضل من الناس الخارجيين)يجب لبس أقنعة الوجه لالعبين والموظفين المتحركين خارج غرفهم الخاصة وغرفة الطعام •

.الفريق

.ضمان تهوية جيدة. الشامل وتنظيف الغرف و المساحات التي يستخدمها الفريق مباشرة قبل وصول الفريق/ التطهير الخاص •

ية ، أدوات صحية ال يتواجد طاقم التنظيف في الجناح لفترات اإلقامة لبضعة أيام فقط ؛ مناشف كاف. عدم تنظيف الغرف أثناء وجود الفريق في الفندق•

.مع مدير المعدات أو في األجنحة لمنع الفريق من التعامل مع موظفي التنظيف
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بالينادقالاياضيةالياقباقامةاخاصةاالرشادا 
.متر من بعضها البعض2قاعات طعام و اجتماعات كبيرة تتوافق مع المسافات االمنة على األقل •

.يتم تقديم معظم الخدمات للفريق عن طريق مسئولي التدريب بالفريق. الحد األدنى من موظفي الفندق هم من يتعاملون مع الفريق•

كان أي ريق إذايجب على موظفي الفندق ارتداء أقنعة الوجه وتطهير اليدين بانتظام وأن يكون تم تعليمهم و تدريبهم ؛ ال يمكن الوصول إلى فندق الف•

.من موظفي الفندق لديه أعراض العدوى

(.٪60-50: درجة مئوية ، الرطوبة21)غرف بها خيارات تهوية مناسبة ،  بخالف ذلك هواء جاف من خالل مكيف الهواء •

(.ركبتك/ مرفقك : بدالً من ذلك)ال تلمس أزرار المصعد ، درابزين الدرج أو مقابض األبواب بيديك •

.ويقتصر على الملعب،م عند الحاجة لالتصال الجسدي بين افراد الفريق 2مراعاة مسافة ال•

:قاعدة عامة •

.يجب التأكد بشكل عام من أن االشخاص االساسين فقط من طاقم التدريب للعب المباراة هم مع الفريق•

.يمكن أن يكون األشخاص غير المطلوبين للتعامل المباشر مع المباراة يتم االتصال بهم عبر الهاتف أو مؤتمر الفيديو•

39



االرجاااا  املوصي بها يف حالة ورجود نتيجة اجيابية ألحد الالنبني

:ربيب اليايق •

.إخطار السلطة الصحية  والعزل الفوري لالعب المعني•

.الترتيب المحتمل لعمل باقي االختبارات لالعب المعني•

.تنظيم اختبار المخالطين الموثقين لالعب و المالحظة واالختبار السريري لألعراض في الفريق•

(.ذلكال داعي للذعر ، التركيز االستراتيجي للفريق ، السيطرة على تدابير النظافة وما إلى)طمأنة الفريق وشرح الموقف •

:الالنبون •
إخطار طبيب الفريق على الفور عن طريق الهاتف بأعراض اإلصابة •

.الشروع على الفور في عزل الذات في شكل الحجر الصحي  لكي ال يصيب الالعبون أفراد عائلتهم وفريقهم•

.إذا كان مريًضا ، يتجنب األنشطة الشاقة جسديًا•

.يقيتم تنفيذ برنامج تدريب شخصي في المنزل بالتشاور مع طبيب الفر، في حالة وجود اختبار إيجابي بدون مرض •
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شكاا رجزيال 
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