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Code 6 

 جراءات واإلرشادات الصحية والوقائيةاإل دليل

 لعودة النشاط الرياضي باملنشئات الرياضية والشبابية

 التابعة لوزارة الشباب والرياضة وشركات اخلدمات الرياضية 

    

 هذه التعليمات يستمر العمل بها او تعديلها وفقا لقرارات جملس الوزارء
 والسكانوتعليمات وزارة الصحة 
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 قدمة:م

                بشنن  حديدني مواددني  لنن اةةيين  الر ااني  والشنراي  ومراانز الشنبان بءاان  اةدناء الجم ور ن   2020لسنة   740باإلشارة الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
               رئنيس مجلنس النوزراء  وما حلد ا م  قرارات اني ذن ا الشنن  وءن ا ال نرار العناير دن  ااجحمنا  السناب  لمجمودن  ازمن  ادنروس ءوروةنا المسنحجي المةر ني ارئاسن  السندي

روية الةشاط الر ااي والمرروض م  قال اللجة  الطاي  الرليا م بالمواا   دلى جمي  اإلجراءات واارشايات العدي  والوقائي  والمرادل الحةفد ي  ل2020/ 6/  3احار خ 
بشنا  دنوية الةشناط  23/6/2020وقرار مجلس الوزراء العاير احنار خ م  15/6/2020وما اةح ي اليه مؤحمر دوية الةشاط الر ااي احار خ  اوزارة الشبان والر اا 

وحلك الةسب  قاال  للحريدل  وان للدال  الوبائي   %25ادم والمدال باةةيي  الر ااي  بطاق  اسحيرااي  واحح العاات والاااحدر ات والمط 27/6/2020الر ااي احار خ 
 0وح ار ر مجلس الوزارء ووزارة العد  

 2017لسنة   71من  اليسنحور ، وال ناةو  رقنم  84،  82وةفا ا لما ح يم وبموجن ااخحعاص المر وي يسحور ا لوزارة الشبان والر اا  بموجنن ةنص المنايحد  رقمني 
دنحم االحنزام ا نا ياخنل المةشنئات بشنن  ال دئنات الشنبااي  ا ني قامنت النوزارة بندنياي يلدنل دحانم  ترشنايات وحرليمنات  2017لسنة   218بشن  الر اا ، وال اةو  رقنم 

رادنت اد نا النوزارة ءاان  الانوابت والحرليمنات  ات العنل  والعنايرة دن  وزارة او شنرءات الخنيمات الر ااني  الحابرن  لنوزارة الشنبان والر اان  سنواء الر ااي  والشنبااي  
ةفدن  ذن ا الانوابت الرامن  وادنياي حرليمنات وانوابت ياخلين  بمنا دحفنن من   ذنياا ا او شبااي  احمةشاة ر ااي  العد  و درذا م  الج ات المرةي ، و لك دحي ح وم ءل 

تيارة المةشناة مسنئول  دن  والغرض ال ي اةشنت م  اجله ودحي دحدمل ءل طرف م  اةطراف بالمسئوليات الموءل  الينه وا نا ةدءنام ال ناةو  بادحبنارا الج ن  المرةين  ال
 .سواء ر اايا او اةيقيا او اجحماديا 

   والشبااي   لااا  الحجمرات الر ااي والشبااي اليلدل ءاا  ااجراءات اادحراز   للدي م  مريل اةحشار الريوى وح لدل المخاطر دةي دوية ممارس  الةشاط الر ااي دحام 

  ححررض لإلجراءات ال اةوةي  الحي قي حعل للغلن اني انوء مراجرن  ومحابرن  االحزام احةفد  ااشحراطات الوارية اي ذ ا اليلدل، واي دال  ديم ءل مةشاة ر ااي  او شبااي  حلحزم
اللجة  الطاي  الرليا اوزارة الشبان والر اان  وبالحةسندن من  ايارات الطنن مجلس اإليارة او مجلس اةمةاء المةوط به ااشراف دلي تيارة وحطو ر المةشاة و ياا لجة  المحابر  و 

 الوقائي اوزارة العد .

 ذ ا ااجراءات يلدل حودوي شامل د  ادروس ءوروةا المسحجي يدحوي دلي ءاا  المرلومات وااسحفسارات الخاع  بالمرض.مران م   
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 مصفوفة املنشآت الرياضية والشبابية 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 الجهة المختصة  / التصنيف مسمي المنشاة م

 المجلس القومي للشباب بيوت الشباب 1

 المجلس القومي للشباب منتديات الشباب بالمحافظات 2

 المجلس القومي للشباب المدنيمراكز التعليم  3

 المجلس القومي للشباب المدن الشبابية 4

 المجلس القومي للرياضة المدن الرياضية 5

 المجلس القومي للرياضة نادي النادي  6

 المجلس القومي للرياضة مراكز التنمية الرياضية 7

للرياضة المجلس القومي مركز استقبال الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي 8  

 المجلس القومي للرياضة  االستادات التابعة لوزارة الشباب   9

 شركات الخدمات الرياضية اكاديميات األلعاب الملحقة باالستادات   10

 حسري حلك ااشحراطات واادءام دلي ءاا  المةشئات سواء الوارية اي معفوا  اليلدل او الغدر موجوية وح يم ةفس الخيمات 
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 قواعد عامة جلميع املنشئات 
  وح ار ر وزارة وقرارات لجة  اازمات بمجلس الوزراء دسن الموقف الوبائي قاال  للحريدل ذ ا الحرليمات قاال  اسحمرار الرمل ا ا  ثةاء جمي  المرادل و

 . العد  اي ذ ا الشن  
    داحن ءل ذدئ  مسئولي  حوادر ومحابر  ءاا  اإلجراءات الوقائي  واادحراز   و ياًا حديدي ةو  الةشاط . دلىح 
 ي  والشنبااي  ذ ا الم حرح يشمل ءاا  ااجراءات اادحراز   للدي من  مرنيل اةحشنار الرنيوى وءن لك ح لدنل المخناطر دةني الرنوية الحير جين  لاةشنط  الر اان

 او اااييميات الران  اسحاياتاو شرءات الخيمات الر ااي  الحي حيدر زارة الشبان والر اا  بالمةشئات الحابر  لو 
 والمرادنل الزمةين  المرحبطن  بنالروية الااملن  والحج دنز  حلحزم ءل مةشاة احةفد  ااشحراطات الوارية اي ذ ا اليلدل ادحبارا م  تقرار مودي اياين  الرنوية للفنحح

 للةشاط الر ااي والشبااي 
  ءاا  المرلومات وااسحفسارات الخاع  بالمرض.حام  يلدل حودوى شامل د  ادروس ءوروةا المسحجي د اإلجراءاتمران م  ذ ا 
 والحواعنل من  حشنءدل لجةن  حشنرف دلني ءاان  الحج دنزات قانل ااسنحرياي للفنحح ح نا مجلنس  مةناء مءلنف اريار لنس تيارة مةشناة او جم ي   دلي دناحن ءنل

ديايالج ات المخحلف   الرناملد    والح ناو  اد نا من  قانل المحنرييد    وائد  د وبات اي دالن  دنيم حطادنن اادحنرازات  تديايالاياةات الالزم  و ياا  وا 
 و حم درا ا قال ادحمايذا دلي الج ات المرةي  بالوزارة 

 وممارس  الةشاط وبما ا دحرارض م  قرارات لجة  اةزمات بمجلس ءل مةشاة وميدرذا الحةفد ي حديدي ديي سادات الرمل   مةاءجلس ملإليارة او  دحرك
المسئولد   دلىو  المةشاةدلي  باإلشرافاوزارة الشبان والر اا  المرءز   المخحع   اإليارةك م  قال الوزراء وال رارات وال وادي الرام  المةظم  ل ل

 بمجلس الوزراء. اةزماتوبما ا دحرارض وقرارات وحوعيات لجة   ا حديدي دجم الرمال  ياخل بالمةشاة
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   الريوى لحاو  قوادي يسحمر الرمل ا ا يائما خالل ءل المرادل. لحفايى ة ل المةشئات جمي  وحةشر ايالوقائي   لإلجراءاتدحم وا  ال وادي الرام 
 م  احخا  ءاا  اإلجراءات                  25حشغدل المطادم والمدال والاااحر ات و ماا  الحرايه و رف حغددر المالبس بالمةشاة بطاق  حشغدلي  يسمح ا %

 وذ ا الةسب  قاال  للحريدل وا ا للموقف الوبائي وقرارات لجة  اازمات بمجلس الوزراء ووزارة العد  واادحراز   المحبر  
 ريدل خط  دوية الةشاط دسن الموقفوح الوبائي  ساودياح يم الموقف  اداية. 
 داش  وحاو  حابر  إليارة اةيقي  محخعع  حطان تجراءات وزارة السياد  والمرحمية م  وزارة العد  اي ذ ا   قامهالحي حمحلك  ماا   المةشآت وا 

                  %25اةسن ا ححريي  احشغدل ايسمح اةماا  الغدر حابر  إليارة اةيقي  محخعع  اما  واإل القالشن  بما اد ا ةسن الحشغدل وحوقدحات الفحح 
 م  احخا  ءاا  اإلجراءات واادحرازات الوقائي  ودوامل اام  والسالم  اي حلك المردل  

  ويراي ح ديم الموقف بشا  حةفد   2020دوليه 27و لك دحي يد ر ممارس   ي ةشاط اجحمادي او شبااي ) حجمرات ( طول احرة الحج دز والفحح
  الوقائي   ةشط  او ارامج اجحمادي  او شبااي  وا ا لخط  ءل مةشاة وبشءل حير جي درادي ءاا  اإلجراءات وااشحراطات الطاي  

 ةفس الخيمات   حسري حلك ااشحراطات واادءام دلي ءاا  المةشئات سواء الوارية اي معفوا  اليلدل او الغدر موجوية وح يم 
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 التنفيذيةالزمنية ملراحل ا
 عودة النشاط الرياضي والشبابي ل 

 

 المرحلة األولي

 

 مرحلة 

 تجهيز المنشاة

 

 2020يونيو  30يونيو حتى  15من 

 المرحلة الثانية

 مرحلة 

  التدريجيواالجتماعي والشبابي  بدء النشاط الرياضي

او محتتدودة التتتالمس متتن ختتالل  تالمستتي يتتتم ممارستتة األنشتتطة ال يتتر 

 الخاصة بها  بإقامة المنافساتالتدريبات ويسمح 

أمتتتا األنشتتتطة طات الطبيعتتتة التالمستتتية بمستتتتوياتها المختلفتتتة فتبتتتدأ 

  2020وتبدأ منافساتها في اغسطس  2020تدريباتها في يوليو 

األنشتتطة الشتتبابية واالجتماعيتتة مستتاولية  دارة كتتل منشتتاة ويراعتتي 

 تنفيطها بشكل تدريجي وفقا لالجراءات الطبية الوقااية اقتراحها و

  يوليو 1 اعتبارا من
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   مرحلة التجهيز  األويل:املرحلة 
 م2020 يونيو30 إلىيونيو  15اية من تبدأ هذه المرحلة بد

 وجسحي .اللمراجر  ءاا  الحج دزات و والشبااي  يالر ااالمةشاة لروية الةشاط  تدياي •
 المالبس. و رف حغددر المخحلف الشبااي  والارامج  الر اايممارس  الةشاط  و ماا  الميااحط در وحر يم ءاا  الغرف وال ادات ويورات  •
وذ ا الةسب  قاال  للحريدل اي اوء قرارات لجة  اازمات بمجلس الوزراء ووزارة العد   %25بطاق  اسحيرااي  حشغدلي  الاااد ات والمطادم حج دز  •

 .اآلمة الجلوس لحد دن المسااات   ماا حبادي والموقف الوبائي للفدروس و رادي 
 المخحلف .ووسائل الحير ن  ومرياتالر ااي   اةيواتءاا   حط در وحر يم •
 .احجاذات المرور الحبادي واس م تشارات الحزادم ووا اليخول وحديدي مسارات الخروج واليخول لح لدل  الاوابات وممرات تدياي •
 .ر بءميات مةاسب مريات الحط ددر الماسءات والواقيات الشخعي  و حوا •
 بالمةشاة.اادحراز    اإلجراءاتحةفد   المسئول  د اللجة    وحديدي الشخص المسئول  •
 .اادحراز   اإلجراءاتحةفد  و ياء ومحابر  جمي  الراملد  د  ءيفي  ل حير ايارةامج  حةفد  •
الاحروةينن      مءنن   و  او رسننوم المشننارء  انني اةلرننان بطر  نن  الاننيء انني حدعنندل ااشننحراااتو  الخننيمات اللوجسننحي  حاةولوجينن  لح ننييمل وسننائ تدننياي •

 ااسحمرار بالطر    الح لديي  م  احخا  ءاا  اإلجراءات والحياادر اادحراز   والوقائي .
المننيدر قننرار  دلننىالحوقدننت وانن ات ااشننحراطات اةنناء  حج دزذننا انني  اتء انني والانني اإلدننيايدننحم المةشنناة ياخننل ومننيارس اةلرننان اةااييميننات الر اانني   •

 د  ءل مةشاة  لئوالمساةمةاء  لسمجمجلس اإليارة او المسئول وبالحةسدن م  
وا ا ل رارات لجة  اازمات ووزارة او الةيوات  و الل اءات ( وما شاا  ا م   دياث  المجمر الم رجاةات   ويد ر تقام   ي حجمرات )اخحبارات اةلران  •

 الوقائي  ازات اادحر  و رادي ءاا العد  والموقف الوبائي ودحي اشرار اخر 
مس وطاير  ح   دلي داحن ءل ذدئ  مسئولي  حوادر ومحابر  ءاا  اإلجراءات الوقائي  واادحراز   و ياًا حديدي ةو  الةشاط بما دحالءم ويرج  الحال •

 .اإلحبا ا  اإلجراءات الوقائي  واجب  مءا  الممارس  واحخ
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   عودة النشاط  الثانية:املرحلة 
 .م2020يوليو  1من تبدأ هذه المرحلة 

  بشءل محيرج  ممارس  اةةشط  الشبااي  والةشاط ااجحمادييسمح ب •
و يانا المةااسنات مثنل  اإلدنيايومرسنءرات الحي حمارس اني اةمناا  المفحودن  من  خنالل الحنير بات الغدر حالمسي  و  واةلران الر اااتيسمح بروية  •

ويمء   شابه لحلك الر ااات م  الرانذو م و ما  الفريي (السباد   –ال وس والس م  -الفريي  الران ال وى  – اةرايالحةس  – الجري  – )المشي
وبالحةسنندن منن  ااحدننايات المةشنناة  المسننئول دنن  اإليارة او مجلننس اةمةنناءمجلننس بمواا نن  تقامنن  المةااسننات انني حلننك اةةشننط   و ااشننحراك ا ننا 

 الر ااي  المرةي  
 2020لش ر   سطس ل ا  تقام  المةااساتو وجل  2020  ايا الحير ن اي دولدو باقي اةلران واةةشط  الحالمسي  بمسحوياح ا المخحلف  ايمء •

 اةاء دلي قرار ميدر المةشاة وبالحةسدن م  احداي اللرب  المرةي وارشايات وحرليمات اللجة  الطاي  الرليا بالوزارة 
مةشاة دلي ا  دحم الحشغدل الفرلي ادحبارا م  ياخل ال والعاات المغل  عاات الجيم دحم الحناي م  جاذز    15/7/2020 ودحى 1/7ادحبارا م   •

 الخاع  باةةيي  العدي  والجيمات. الوقائي واالحزام بااشحراطات  م(2)الدفاظ دلى مسااات الحبادي  م  2020مةحعف دولدو 
                       الر ااننننات  ات يرجننننات الننننحالمس المخحلفنننن  اإلجننننراءات اادحراز نننن  ويسننننمح بممارسنننن وحطادننننن  الجسننننييحننننؤيي الحننننير بات منننن  مرادنننناة الحبادنننني  •

حرادنني اخحينار الةشناط  و اللربنن  بمنا دحةاسننن وطايرح نا ومءننا  حنير ا ا وااشننحراطات الفةين  ل ننا  مةشناة   ءننل  ودلنى)مدنيوية ن محوسننط  ن شننيدية( 
 حوادر اادحرازات الطاي  الالزم .  دلىح ا وقير 

 م(.2)مسااات الحبادي اامة  اي العاات المغل   درادي اإلجراءات اادحراز   و حمارس  الر ااات الفريي  الحي •
 .و رف حغددر المالبس و رادي حطادن ءاا  اإلجراءات اادحراز    والمطادم واةماا  الحراد ي ياخل ال ادات الحير جي بالحواجي يسمح  •
 دةي اوابات اليخول. ت للديد مط را ويفال حوادر ادص جمي  المحرييد  دلى اوابات اليخول )ادص الدرارة( •
 ا ا الح اء م  اخر  . الحي يديثدةي اوابات اليخول واى اةماا  الرام   الواقيالحزام جمي  المحرييد  بارحياء ال ةا   •
 . الشخعيالرام  ياخل ال دئات وء لك م  المحرييد  لالسحخيام  واةماا الطرقات  اي وال اةي جدل الادوليحوادر المط رات  •
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 ميار الدوم ويفال بري ءل اسحخيام شخعي. دلىبشءل يوري  المياا وااماا  الرام حط در يورات  •
 والسءا .الوقائي  المديية م  خالل وزارة العد   اإلجراءاتوحطادن دحم احبا  ةشرات واياةات الحودي   •
مسئولي  حوادر ومحابر  ءاا  اإلجراءات الوقائي  واادحراز   و ياًا حديدي ةو  الةشاط بما دحالءم ويرج  الحالمس وطاير  مةشاة  داحن ءل دلىح    •

 مءا  الممارس  واحخا  اإلجراءات الوقائي  واجب  ااحبا .
 م(.2مسااات الحبادي اامة  )اادحراز   و وحطادن ااجراءات  الجسييالحبادي درادي  •
 للديد  دةي اوابات اليخول. مط رات ويفال حوادردص الدرارة( ادص جمي  المحرييد  دلى اوابات اليخول )ا •
ويمء  حريدل حلك الةسب  م  احبا  اإلجراءات الوقائي  واادحراز   واجب  ااحبا   %25حشغدل المطادم والاااحر ات والمدال بالمةشاة بطاق  حشغدلي   •

 0رارات لجة  اازمات بمجلس الوزراء ووزارة العد  وا ا للموقف الوبائي وق
  مراداة:ادجن ااااييميات(  –)ياخل ال دئات او المةشاة بالةسب  لالشحراطات الواجب  اي دمامات السباد   •

 الخاص بالمةشاة او ال دئ .المادة  بالاوي  واإلجراءات الحةفد ي اادحراز    ااشحراطات -
 بالمةشاة او ال دئ   اإليارة طب ا ل رار اقل ديي سادات اي الفحرة ااولي(الحشغدل الحير جي للدمام ) -
دؤجل احح الفحرات الدرة للحرايه دحي اياي    سطس، واي اوء المسحجيات والحرليمات الحي حعير م  مجلس الوزراء  و وزارة العد   -

 والسءا   و وزارة الشبان والر اا .
د  او السبادد  با  درحيوا زي الحير ن م  المةزل وبري المحريي دلىديم اسحخيام اليش و رف حغدر المالبس و حم الحةايه  دلىالحنادي  -

 م ارحياء الزي الر ااي والمغايرة.الحير ن دح
 مراداة المسااات اامة  والحبادي.دحم  ح سيم ديي الدارات بددث -
 الدمام او اثةاء الحير ن او بريا.الحةايه بريم الحالمس قال ةزول  -
 لحةايه باسحخيام اةيوات الشخعي .ا -
 والم ادي والميرجات.  يم الاامل والمسحمر ةرجاء الدمام ودول الدمام قال واثةاء وبري الحير نالحر -
 درادي ااشحراطات المحرل   اةظاا  المياا ويرج  حر يم ا وا ا اشحراطات الطن الوقائي اي ذ ا اامر  -
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 ل محوالي يمة  الحايس واازيدام حديدي  ماا  لليخول و ماا  للخروج مةرا للحزادم واة اء احرات الحير ن بشء -
 الحنادي دلي الةظاا  الشخعي  للمحرييد  وال ائمد  احجمي  المخلفات وا ا لالشحراطات المادة  اي ذ ا الشن   -
 دحم الحةايه بريم حواجي  ولياء اةمور اثةاء الحير بات ب ير اإلمءا  مةرا للحزادم -
م  مراداة حطادن اقل ديي م  سادات  واإلجراءاتلدمامات السباد  المغل   دجن االحزام الحام احطادن ءاا  ااشحراطات بالةسب   -

 دلي الحبادي والمسااات اامة   الحشغدل والدرص
  م  مءا  ظاذر دحم االحزام به م  قال المحرييد  اثراي  ءل ذدئ  او تيارة مةشاة ا  حعير ايا  بالحرليمات والحةاد ات دوا  ودلى -

 والسبادد  والميراد  والراملد .
  مراداة:ااااييميات( ادجن  –بالةسب  لالشحراطات الواجب  دةي حنجدر مالدن ءرة ال يم )ياخل ال دئات او المةشاة   •

 المادة  بالاوي الخاص بالمةشاة وال دئ    ااشحراطات واإلجراءات الحةفد ي ااشحراطات اادحراز    -
 للمالدن )اقل ديي سادات اي الفحرة ااولي(الحشغدل الحير جي  -
ااجحمادي وحطادن ءاا  دوءل لال مجلس  يارة حديدي ديي سادات الرمل والطاق  ااسحيرااي  خالل احرات الشغدل بما يد ن الحبادي  -

 اإلجراءات وااشحراطات اادحراز  ، اي اوء مساد  وطاير  اسحخيام المالدن.
ديم اسحخيام اليش و رف حغدر المالبس و حم الحةايه دلي المحرييد  او الالداد  با  درحيوا زي الحير ن م  المةزل وبري  دلىالحنادي  -

 ة.م ارحياء الزي الر ااي والمغاير الحير ن دح
 مراداة المسااات اامة  والحبادي.اقل ديي م  الالداد  بشءل يسمح بريم الحزادم و  -
 الحالمس قال واثةاء وبري اللرن. الحةايه بريم -
 شخعي .الحةايه باسحخيام اةيوات ال -
 الارات  الحر يم الاامل والمسحمر ةرجاء الملرن وااسوار المديط  والم ادي واةيوات الر ااي  المسحخيم  وخاع   -
 حديدي  ماا  لليخول و ماا  للخروج مةرا للحزادم واة اء احرات شغل المالدن بشءل محوالي يمة  الحايس واازيدام  -
 الحنادي دلي الةظاا  الشخعي  للمحرييد  وال ائمد  احجمي  المخلفات وا ا لالشحراطات المادة  اي ذ ا الشن   -
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 رييد  اثةاء اللرن ب ير اإلمءا  مةرا للحزادمدحم الحةايه بريم اعطدان اةطفال م  المح -
 ي  ارحياء الامامات الطاي  اثةاء الحير بات او الممارس  الر ااو   الممارسددلي  يد ر -
ودلي ءل ذدئ  او تيارة مةشاة ا  حعير ايا  بالحرليمات والحةاد ات دوا  اي ااثر م  مءا  ظاذر دحم االحزام به م  قال المحرييد   -

 ودةاعر المةظوم  المخحلف   
-   
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

                   جسددددددددددد الالتباعددددددددددد  1

          التددددد اح مدددددن  والحدددددد

 المنشاة  داخل

 .المةشاةياخل حجةن اةماا  المزيدم   •
                            ياخنننننل المةشننننناة   دننننياثومننننا شننننناا  ا مننننن   دفنننننالت  وةنننننيوات   ومدااننننرات   ومنننننؤحمرات   و  ي حجمرننننناتيدنننن ر  •

ويءو  الحةفد  بشءل محيرج وا ا لخط  اإليارة والموقف الوبائي وقرارات لجة  اازمات ارئاس  مجلس  اخر تشرارولدد  
  الوزراء ووزارة العد  

 بمجلس الوزراء اةزماتاي اوء ال واةد  والحرليمات العايرة م  لجة  اإليارة دخا  لسلط   الراملد  بالمةشاةديي  •
 .)ا ح ل د  وادي محر( اد  الراملد  اآلمة اي جمي  اةدوال دجن مراداة المسااات  •
 .ز اية  ماا  ااةحظار وجرل ا اي اةماا  المفحود  •
 اةقل(محر دلى  )وادي ا لك ترشايي دةي الاوابات ووا  دالمات  اآلمة مراداة المسااات  •
 للخروج. اوابات لليخول و خرى حديدي  •
بطاقنن   27/6/2020منن  ادحبننارا والعنناات  اسننحخيام  منناا  الجلننوس بالمطننادم والاااد نناتيسننمح بننالروية الحير جينن   •

ويمءنن  حرننيدل الةسننب  وا ننا للموقننف الوبننائي وقننرارات لجةنن  اازمننات بمجلننس الننوزارء ووزارة  %25اسننحيرااي  حشننغدلي  
  دي حطادن اإلجراءات الوقائي  واادحراز   او ر العد  

 المغل  . رف ااسحدمام والعاات خل  المالبس والسوةا و   رفواسحخيام دظر حشغدل  •
 .االاحروةي(اسحايال خيمات الحرامل المباشر م  الجم ور بالخيمات االاحروةي  )اليا   •
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

رفددددددد  الدددددددوع  بدددددددين  2

والعدددددداملين األعضددددددا  

  المنشاة لداخ

د  ءيفي  حجةن اإلعاب  بالريوى واةدراض الحي دجن اإلبالغ المةشاة  واةدااء ياخلوالمحرييد  حودي  الراملد   •
 اور ديوث ا. 

 اليخول والحدرك ياخل المةشاة الجسيي تثةاءبالحبادي المحرييد  والراملد  دلى جمي   الحنادي •
 ةشر يورات الحودي  والحير ن ةط م الرمل م  خالل ااةحرةت. •
 محريية ياخل المةشنة اي  ماا  مةاسب .  ماا  ايحرلدن الاروشورات الحودوي   •
 المةشنة.ياخل  الشاشات المحاد الحودي  دلى  اةاالمحشغدل  •
 المةشاة.اليخول والحدرك ياخل   ثةاءالامامات بارحياء والمحرييد  والراملد   اةدااءدلى جمي   الحنادي •
 المخحلف . واإلياراتال طادات  المسحجي دلىادرس ءوروةا  الشامل د  الحودوي حوز   اليلدل  •
يارة ااحعاات الخارجي  الدءومي  و در  •  الدءومي .حديدي شخص مخعص ل ياية الةشاط اإلدالمي وا 
 مبءرة.والحواعل ااجحمادي للري دلى الشائرات ومواج ح ا بعورة  اإلدالمرعي وسائل   •
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

 لوانتقا انتشارالحد من  3

 المنشاة لالعدوى داخ

المحرييد  اد   الجسييدلى الحبادي  الرام  والمدااظ  اةماا اليخول والخروج واى   ثةاءالامامات االحزام بارحياء   •
 .والراملد  اةدااءو 

 والراملد .والمحرييد   اةدااءحجةن اسحخيام  ي  يوات مشحرء  اد   •
 الرطس والسرال باسحخيام المةايدل الورقي .  نا ي دلىحط در اةماا  المشحرء  والدفاظ  •
 .يورات المياا بالمط راتواةرايات و الحةظدف والحط در المسحمر لاسطح  •
 .بالادولا ح ل د  ةعف يقي ه  و ارء ا  لمية والعااو   سل اةديي باسحمرار بالماء  •
 حجةن مالمس  اةةف والرد  والفم بنديي  در ةظيف  •
 المسحطا .المدااظ  دلى الح وي  الطايري  للمءا  قير  •
 ءلما  مء .  الحاليفاتادجن حط در الفلحر دوميا والح لدل م  اسحخيام  الحاليفاتاي دال  اسحخيام  •
 وادي.حبادي ا ح ل د  محر  الخيمات بمساااترسم دالمات لحديدي المسااات اي  ماا   •
 ورقي .وجوي وحواار  ماا   سل الديد  بمسحلزمات العااو  ومةايدل  •
 . الرام  والممرات باةماا  لحط در اةدييءدول حوادر ماخات   •
  ج زة و يوات حسحخيم اي الحنذدل الر ااي. و ي للر ااات المخحلف واةيوات الر ااي   وحةظدف الاراتحط در  •
 المزمة . اةمراض و عدانحخعيص  ماا  لح ييم الخيمات المخحلف  للفئات السةي  الاادرة  •
المعادي  زرار و حةظدف وحط در اةسطح المشحرء  م  ارحياء ال فازات مثل م ابض اةاوان ودواف السلم المحدرك  •

 .ءاا  اةسطح المشحرء  اةخرى و 
لاي  المسحلزمات الوقائي  )الامامات ن ال فازات ن الادول ن الجدل المط ر ....... مةشاة ارورة حوادر مةف  ياخل ال •

 ال دئ . دلىالخ(، لحاو  محوارة لادااء والراملد  والمحرييد  
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

                    الترصددددددددددددد ال بدددددددددددد 4

 المنشاة داخل

ال ياس د  بري سواء للراملد   و المحنرييد   احرمومحراتة المةشن دلىاالحزام بالاشف د  يرج  درارة جمي  المحرييد   •
 مئوي (يرج   37)دوميا وديم السماح ايخول  ي اري حز ي يرج  درارحه د  المريل الطايري 

 وة ل  ي اري حظ ر دليه  دراض المرض  ثةاء الرمل دحى اسحيداء اإلسراف  اسح بال ةالمةشاحوادر  را  دزل ياخل  •
 دلد ا.ةقرن مسحشفى وا ا لإلجراءات المحفن 

 . واللجة  الطاي  بالوزارة را  ح ر ر مفعل بالوا  والداات ياخل المةشنة الي لجة  المحابر   •
الداات وحرعي  الريوى وااحشافمءااد   اءاتتجر  الطاي دلىوحير ن الطاقم ة طاي  ياخل المةشندياية حوادر  •

 المشحا  .
 و ن المرءن  ( سيالفدحامدةات مثل ادحام   )باراسدحامول وللدرارة حوادر اايوي  الخااا   •
ديم السماح ايخول المحرييد  ال د  ليد م ادراض و  ةالمحرييد  دلى المةشن والفرز البعري لجمي الحةايه دلى الفدص  •

ج ايحرن  –سرال جاف   -يرج  الدرارة  )ارحفا مشاا     (.الحةفس ايادن  – دام وا 
الحوجه اورا الى الرياية الطاي  مرحييا الماسك  الدرارة ادجنيرج   ايم  ادراض حةفسي  او ارحفا   حراةيءةت  ت ا •

 واحبا  الحرليمات والحوجه ةقرن مسحشفى. (105)رقماشف دليك وابالغ الج ات المخحع لل الواقي
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

القواعد العامة الخاصدة  5

والمتدددرددين لعددداملين با

 عل  المنشاة 

 ااماا  الرام  ودةي اوابات اليخول والخروج.  الامامات اياالحزام بارحياء  •
 .(م 1د  امة  ا ح ل  مساا )والجسيي ااجحمادي المدااظ  دلى الحبادي  •
 ةظيف . در  والفم بندييحجةن مالمس  ااةف والرد   •
 المحرييد .الراملد  او  والمالمس  اد حجةن المعااد   •
 .ااجحماديالمدااظ  دلى الحبادي والدوامل بالمةزل و المزمة   و وي اامراضيفال ب اء ءبار الس   •
 المحرييد .الالداد  او  مشحرء  اد حجةن اسحخيام  ي  يوات  •
 باسحخيام المةايدل الورقي   والرطس والسرال ن الحةفسا ي دلىحط در اةماا  المشحرء  والدفاظ  •
                      المخفنننننف(اسنننننحخيام الالنننننور  الميننننناا بنننننالمط رات )دنننننحمالحةظدنننننف والحط دنننننر المسنننننحمر لاسنننننطح واةرانننننيات ويورات  •

 .ماء(لحر  % الى 5ءلور حرءدز  مللي 20)
                               الننننن ي الادنننننوليارء نننننا بالجدنننننل  ثاةيننننن  او 20ا ح نننننل دننننن   والعنننننااو  لمنننننيةحمرار بالمننننناء  سنننننل اةدنننننيي باسننننن •

 % ءدول. 70 يدحوي 
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م 

سياسات مكافحة انتقدال  6

العدددوى الخاصددة بعمددال 

النظافة والمتعاملين م  

 المنشاة داخل  النفايات

مةاسن  زي  –تلزام دمال الةظاا  والراملد  دلي جم  الةفايات بارحياء الواقيات الشخعي  مثل ال فازات شيدية الحدمل  •
 خلر ا.ال ةا  الواقي و سل اةديي بالماء والعااو  قال ارحياء ال فازات ودةي  –

ممارس  الةشاط  مةاطنو اللرن  جمي  دمال الةظاا  والرمال المسئولد  د  جم  الةفايات يخول مةاطن دلىيدظر  •
 وقفازات واقي . ءمامات الر ااي ايو  

 الرمل.ارحياء الواقيات الشخعي  وخالل احرات   ثةاء تيدظر حةاول المناوات والمشروبا •
  مة .بري اةح اء الرمل ي وم دمال الةظاا  ودمال الةفايات اخل  الواقيات الشخعي  بطر  ه  •
 والعااو  قال خل  الواقيات الشخعي .دحم  سل ال فاز بالماء  •
 الشخعي .االحزام بغسل الديد  بالماء والعااو  بري خل  الواقيات  •
 ل لك.المخعع   اةماا  مة ا ايمغل   والحخلص   اياس ايدحم جم  المخلفات ودفظ ا  •
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م 

سياسددة مكافحددة العدددوى  7

الحالددددددة أثنددددددا  تحويددددددل 

 إلدددددددىفيهدددددددا  المشدددددددتب 

 المستشفى

دنحم حوجد نه النى ا نا  ادنيى الرناملد المةشننة  و  دلنىاني تدنيى الدناات المحنريية  ااشنحبااو  اةدنراض بمجري ظ ور •
 الرياية الطاي  اورا. 

 ل لك.دال  حنادي ااشحباا دحم الرزل الفوري اي الغرا  المخعع   اي •
 .105رقم الساخ   وااحعال بالختالعدي  اإلبالغ الفوري لإليارة  •
 و الة نل ةقنرن  سنيارة اإلسنرافالرزل م  قال طادن المةشننة الر ااني  دحنى وعنول  الاامل دلى دملي دحم اإلشراف  •

 مسحشفى وا ًا لإلجراءات المحفن دلد ا دسن الدال .
 اوزارة الشبان والر اا .  واللجة  الطايرا  ح ر ر مفعل بالوا  والداات ياخل المةشنة الي لجة  المحابر   •
 المحراملد  م  الدال .  وال فازات والواقيات لااراي بارحياء الاماماتدحم االحزام  •
 دلى ارك دييه بالادول.  )الماسك(م  الحناديدحم الحنادي دلى الدال  المشحا   بارحياء الواقيات الشخعي   •
  يحواجيت الدال  المشحا   اد ا وء لك ادص ءاا  المخالطد  ل ا وححب  ظ ور  الحيدحم حط در جمي  ااماا   •

 .ءرجراء وقائيادراض دلد م ويفال دزل م مةزليا 

 

 

  



 
 العليااللجنة الطبية 

20 
 

 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

ت بيدددأل األنشددد ة الذ يدددة  8

داخددل  لتفدداد  التجمعددات

 المنشاة

ءاانن  اإلجننراءات واجبنن  اإلحبننا  ديننال ااحفنناق منن   دنني شننرءات الحدعنندل االاحروةنني داننر  باحخننا مةشنناة القيننام  •
يار نن خننيمات مالينن   ي حةفدنن   اواةدانناء الحطاي ننات المخحلفنن  لحدعنندل ااشننحرااات السننةوي  منن   بعننورة  وا 

 الاحروةي 
 :المرحاية وبااشحراطات الحالي   الح لديي بالطر   الرمل  اللجوء تلىالم حرح يمء   واي دال  حر ر حةفد  •

 .اي  ماا  مفحود  وجدية ال وي  وح ييم الخيماتالحدعدل دحم  .1
اسنحةايا دلنى مسناد  الةنايي رسنوم   و حدعندل اإليار ن   و للخنيمات المالين المدحناجد  حديدي  دياي اةدااء  .2

 الخيم .ح ييم والمءا  المخعص ل
 المياا. ويوراتخيمات ال ماا   جمي  اي جدية بعورة الحةظدف ومواي المط رات حوادر .3
الدننيد   حط دننر و سنندلو اآلمة وحشننمل المسنناااح دازمنن  بعننورة واادحراز نن  الوقائينن  اإلجننراءات حطادننن درادنني .4

 .الامام وارحياء 
ء م اانل رسنوم تانااي  ي ررذنا لادانا المةشناةمن  خنالل تيفناي مةنيون من  ات ح نييم الخنيميمء  اسنحدياث  .5

 تحبننا منن   لادانناء ءبننار السنن   و  عنندان اةمننراض المزمةنن  مسننؤلي اإليارة او مجلننس  مةنناء المةشنناة  
 .الواقياادحراز   وارحياء الماسك  اإلجراءات
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 التنفيذية  اإلجراءات االشرتاطات  م

 الغيدر مسددموح  األنشد ة 9

 الثانية ف  المرحلة 

                         ( ءرة السل   –الدي ءرة  –المعارد   -الجويو – )المالام تقام  اي  مةااسات للر ااات الحالمسي  بءاا  يرجاح ا يمة   •
 او عيور حرليمات جيدية  2020  سطس  1ويءحفي بالحير بات دحي   و ما يشاا  ا م  الران

 اا اي الحوقدحات المديية وبري مراداة اإلجراءات اادحراز    العدي  ةيي واة يمة  حشغدل العاات المغل   للياق  الايةي   •
 حجمرات  سر   اد  اةدااء.  وشبااي  او  يمة  حماما تقام   ي   ةشط  اجحمادي  •
 الجمادي  واجحمادات اةسر. وقادات المشاذية  لن حام لعاات الةشاط ااجحمادي •
 الشرر  و عالوةات الحجمدل. لن لعاات اةاراح  و عالوةات قص  •
 المةشاة الميالي ياخلديم السماح ارقام   دياي  •
 المةشاة ياخل اليدةي  بالمساجيالشرائر  دخص اقام ايما  اةوقاف حرليمات وزارةا االحزامدحم  •
 يمة  اسحخيام الدمامات )بغرض ااسحدمام( م  قال الالداد  قال  و بري ة اي  الحمر   •
ويءحفي بالحير بات  طا  الةاشئد  والارادم ل ا ححرلن بتي اف  ي مساب ات رسمي  حم الحالمسي  بءل مسحوياح ا دةلران ا  •

 او عيور حرليمات جيدية  2020  سطس  1 دحىومرسءرات اادياي 
وا ًا لطاير  ءل لرب  ويرج  الحالمس اد ا  و رادي حديديذادحم م  خالل اإليارة بالمةشاة بالةسب  اخحيار اةلران  •

 وااشحراطات الفةي  وحاو  الروية اي جمي  اةدوال حير جي  لاةشط .
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 اإلجراءات التنفيذية  االشرتاطات  م

اشددددددددددددترا ات  10

إقامدددددددددددددددددددددددددة 

 المعسددددددددددكرات

المغلقددددددددددددددددددددة 

 للمنتخبدددددددددددددات

والفدددددددددددددددددددر  

بأحد   القومية

منشدددددددددددددددددد ات 

 الوزارة 

 

 و الجاري حنذدل م للمشارء  اد ا  2021لالداد  المشارءد  اي يورة اةلران ااوليماي  طوءدو المةشئات الحابر  للوزارة مغل   اي  دي  اي دال  تقام  مرسءرات
 واإلجراءات الحالي :واللجة  الطاي  الرليا وا ًا لالشحراطات واللجة  اةولماي  المعر   وزارة الشبان والر اا  ما اد  د  طر ن مةااسات رسمي  دحم الحةسدن 

 وحسجدل لليخول والخروج وبه خطه للحط در دوميًا م  حوادر المط رات  و الجدل الادول اي الوقائي  وبه حةظيممءا  المرسءر يطان ايه جمي  ااشحراطات  •
 الممرات ويورات المياا واةماا  الحي ا ا حجمرات.

  وءشف ال لن( Rapid Testالالزم  )اجراء الحدالدل  الاشف الطاي قال يخول مءا  المرسءر )قياس الدرارة ن •
حبا  اإلجراءات اادحراز   بعرام  دةني حجمين  المالبنس  و المسنحلزمات المطلنون و  وا   لي  للحغ ي  ياخل الغرفو اإلقام  ياخل  رف اريي   اليا ما سحاو   • ا 

 عغدرة  و د يذا اي قادات ءادرة م  مراداة المسااات اامة  اد  الداور. دظر الحجمرات  و ااجحمادات ياخل قادات مغل    و، و  حةظيف ا و سدل ا
 وجوي طاقم  و ار ن طاي وسيارة اسراف يائم  للمرسءر طوال احرة المرسءر م  الاشف الدومي والمحابر  الطاي  بعف  دومي . •
حنوادر المط نرات والادنول والد ائنن الخاعن  بنالالداد  ياخنل و  الجنيم و درذناحط در ءاا  مسحلزمات الحير ن وحط در  ماا  اللياق  واادياي الانيةي مثنل  نرف  •

 الملرن مباشرة. تلىيفال ارحياء الالداد  مالبس م ياخل  رف تقامح م وةزول م ويم اسحخيام  رف حغددر المالبس المجمر  م  د المرسءر
 ن. اراي و حم حوز ر ا دلى  رءا  الملر 8نن  6الحير ن اي مجمودات عغدر  •
لنه الحدالدل الراجلنه   ي ادن حظ ر دليه اةدراض ودمل الطاي واسحبرايمحابر  الالداد  طايًا  ثةاء وجويذم ياخل المرسءر عبادًا ومساًء م  خالل الاشف  •

رسنءر، )حديدني حواعنل من  الحةسندن من  المسحشنفيات والسنلطات العندي  للحعنرف اني  ي دناات حظ نر  ثةناء الموا اي من   م  دالحه سلن  و تدجااي للحناي
داطحه بءل  اادياث ياخل المرسءر و لي  الحعرف م  خالل حوجد ات وزارة العد   ال طا  الوقائي وا 

 حوادر محديث  دالمي لال مرسءر إلدطاء المرلومات العدي  ومواج    ي شائرات. •
 حوادر  رف دزل ودياية محخعع  ياخل مءا  المرسءر. •
 باص خاص( لة ل الالداد  والفر ن وحط درذا بعف  يور   قال ااسحخيام وبري ااسحخيام )سيارة  حوايس مخعص  و مدةيحخعيص وسدل  ة ل ثااحه  •
 الحةسدن م  الج ات اةمةي  واحخا  اإلجراءات واجب  اإلحبا  •
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االحترازيدددددددددددة 

الواجدددددددددددددددددد  

إتباعهددددا عنددددد 

التعامدددددل مددددد  

المخلفات التد  

تنددددت  مددددن أ  

 منشأة رياضية

....( و لنك مةرنًا اةحشنار الرنيوي اند  الةنزاء نننن  ن جواةحيناتننندحم الحرامل م  المخلفات الةاحج  م  المةشنة بد ر، خاع  مخلفنات الوقاين  الشخعني  )ءمامنات 
 ة ومة ا:ءاا  اإلجراءات الوقائي  الد ر  تحبا والراملد  اي المةشنة واةاًء دليه دجن 

 . حالدف مسئول إليارة الةفايات بءل مةشنة م  قوة الرمل ا ات المةشنة لمحابر  حةفد  خط  تيارة الةفايات بالطر    اامة 
 .مة  يخول  ي م  الرواي  و الراملد  بالمةشنة  و المريات المسحخيم  الي المةشنة اا بري الحناي م  تجراء دمليات الحط در ل م 
  الراملد  والرواي بالغسدل اليائم والجدي لاديي بالماء والعااو .ارورة الحزام 
 .ارورة الحزام ءاا  الراملد  والرواي بارحياء ءمامات الوقاي  الشخعي  وديم السماح اخلر ا ة ائيًا اثةاء الحواجي بالمةشنة ة ائيًا 
 .ديم حياول اةيوات الشخعي  لااراي اد  برا م البرض 
  ايناس سنوياء دنحم  دلنى   حدحنوي  دلنىعةايدن قمام  للمخلفات الاليي  ومخلفات الطرام ويفال    حاو  ملوة  النو   خانر منثاًل، دجن    دحم حوادر 

 عةيوق ال مام  )خاص بالمخلفات الاليي  العلب (. دلى   يءحن  دلىاد ا حجمي  المخلفات الاليي ، 
   المخلفات الاليي  ومخلفات الطرام.دحم الحراقي م   ي شرء   و ج   محخعع  للحرامل م 
  ايناس دمنراء دنحم اد نا حجمين   دلنى   حدحنوي  دلنىءما دجن حوادر عةايدن  خري لمخلفات الوقاي  الشخعي  ويفال    حاو  ملوةن  النو   دمنر منثاًل 

النحخلص مة نا )قطر نا بم نص منثال لانما  دنيم  مخلفات الوقاي  الشخعي  )ءمامات ن جواةحيات ن ....(، م   ذمي  الحناني من  حنيمدر ذن ا الم منات  ثةناء
 ة ا مخلفات خطنرة  دلىعةيوق ال مام  )خاص بمخلفات الوقاي  الشخعي (، ددث دجن مرامل  ذ ا المخلفات  دلى   يءحن  دلىاسحخيام ا مرة  خري( 

 مريي  و جن    حرامل بطر   خاع .
  فات الوقاي  الشخعي  م  الياخل والخارج قال  ل  ا ثنم  ل  نا، من  انرورة وانر ا اني اااياس الخاع  بمخل دلىدجن رش الالور المخفف  و الادول

فانل    ءيس  دم ثاةي و ل   اياًا، وم  ثم ة ل ا الي مءا  ام  بالمةشنة يسحخيم ءغرا  حخز   مؤقت لحجمي  ذن ا المخلفنات ) ران  مةفعنل  منؤم  وي
ة ل ا بمررا  شرء  محخعع  ومعرح ل نا بالحرامنل من  المخلفنات الطاين  المريين  )دجنن  ا حظنل حاو  اي مءا   در محياول الوعول اليه(، و لك لدد  

 ساد (. 48المخلفات المريي  بغرا  الحخز    اثر م  
  اننه مثننل وخال الاااحدر نناتاننرورة الحنانني منن  حننوادر اةيوات الحنني حسننحخيم مننرة وادننية سننواء المعننةود  منن  الننورق  و البالسننحيك  و  ي مننواي  خننري انني         

بنالادول  و الالنور برني اسنحخيام ا وحجمير نا بمرران   انرورة حط درذنان  طباق ن شنوك ن مالدنن ن ....( لانما  دنيم اسنحخيام ا منرة  خنري من   )اااوان
 مسئولي الاااحدر ا.
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اإلجدددددددددددرا ات 
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 منشأة رياضية

 .مة  حراام المخلفات ياخل الداويات وعةايدن ال مام  م  ارورة الحخلص مة ا  وًا بنول 
  ،دحم حط در اةيوات  دلىتجراء دمليات الحط در بعف  يور   طول الدوم و لك لااا   رجاء المةشنة وء ا المريات المسحخيم  اي دمليات الجم  والة ل   

 %. 70احرءدز  ي و الادول اادثدل 10 : 1والمريات الخفيف  المسحخيم  قال الايء اي اسحخيام ا باسحخيام الالور احرءدز 
 ي مدطات المرالج .دجن    دحم الحر يم الاامل لمرءبات ة ل المخلفات قال يخول ا المةشنة، ءما دجن    حر م بالاامل م  الياخل والخارج بري حفر غ ا ا 
 ل م   يوات ارورة ااذحمام احوادر م مات الوقاي  الشخعي  لااا  اااراي الموجويد  بالمةشنة )رواي ن داملد (، م  الحرامل بدرص شيدي دةي الحرام

اواسط  الراملد ، و لك قال جمر ا م   الرواي والر اادد  بالمةشنة )ماليات ن اوط ن مالبس ن   طي  ن ...( وارورة حط درذا بالمط رات بري اسحخيام ا
 تارورة الحرامل م  المخلفات بد ر شيدي لاما  ديم اةح ال الريوي م   دي الرواي الي باقي الراملد   و الرواي  سوة بما دحم بالمسحشفيا

 


