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الهدف والنطاق
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى تقديــم إرشــادات حــول أفضــل الســبل لتســهيل التنظيــم اآلمــن للمعــارض التجاريــة
والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الثقافية في دولة قطر ،وعلى وجه الخصوص:
•اتخــاذ تدابيــر وقائيــة فعالــة لحمايــة صحــة المشــاركين والمنظميــن والموظفيــن مــن خــال الحــد مــن خطــر
انتقال فيروس كوفيد  91خالل الفعاليات.
•توجيــه جميــع العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،ومديــري الفعاليــات ،وغيرهــم مــن موظفــي الدعــم،
بشأن إدارة أي معرض ،أو معرض تجاري ،أو مؤتمر أو حدث ثقافي في سياق كوفيد .19-
تــم إعــداد هــذه الوثيقــة تماشــيًا مــع إجــراءات وزارة الصحــة العامــة المتعلقــة بكوفيــد ،19-بمــا فــي ذلــك
بروتوكوالت الفحص وترتيبات أعضاء الوفود /المشاركين  /الزوار.
قــد تتغيــر التدابيــر والقيــود الــواردة فــي هــذا البروتوكــول خــال مختلــف مراحــل الوبــاء .لذلــك ،يتحمــل
منظمــو الفعاليــة وإدارة الموقــع الــذي تعقــد فيــه الفعاليــات مســؤولية مراقبــة وتطبيــق اإلجــراءات
ذات الصلة حيثما لزم أو اقتضى األمر.

التطعيم ضد كوفيد  19 -واختباره والحجر الصحي
علــى منظمــي الحــدث االلتــزام بأحــدث إرشــادات التطعيــم واالختبــار والحجــر الصــادرة عــن وزارة الصحــة العامــة،
والمتوفــرة علــى موقــع وزارة الصحــة العامــة( :الرفــع التدريجــي المحكــم للقيــود المفروضــة جــراء كوفيــد19-
«.)»moph.gov.qa
قــد تختلــف حاجــة ومــدى تــردد االختبــار اعتمــادا علــى حالــة المــرض ومــدى تفشــيه بيــن المشــاركين طــوال فتــرة
الفعالية وحسب ما تراه وزارة الصحة العامة ضرور ًيا.
أعضاء الوفود الدولية
•يتعيــن علــى جميــع المشــاركين الدولييــن إتبــاع سياســة الســفر والعــودة إلــى قطــر والمتوفــرة علــى موقــع
وزارة الصحة العامة.
سياسة السفر والعودة إلى قطر في ظل جائحة كوفيد )Qatar Travel and Return Policy( 19 -
•يتعين على المشاركين تحميل تطبيق احتراز.
•يتعيــن علــى المشــاركين االلتــزام بجميــع إرشــادات الحجــر الصحــي الصــادرة عــن وزارة الصحــة العامــة ووزارة
الداخلية حيثما ينطبق ذلك.
أعضاء الوفود المحلية
•يجــب علــى منظمــي الحــدث االلتــزام بأحــدث إرشــادات وزارة الصحــة العامــة للتطعيــم والفحــص والحجــر
الصحي المتعلقة بكوفيد 19-والمتاحة على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة.

إدارة الفعاليات
يتعيــن علــى منظمــي الفعاليــات تعييــن مديــر فعاليــات وفريــق إلدارة األزمــات لتولــي مســؤولية التأكــد مــن االلتزام
بالمبــادئ التوجيهيــة ،واقتــراح مجــاالت التحســين والتواصــل بفاعليــة مــع الموظفيــن ،والمتعاقديــن ،والمورديــن
والضيوف.
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تتضمن مهام ومسؤوليات مدير الفعاليات ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
•التأكــد مــن أن جميــع المنظميــن والموظفيــن والمتعاقديــن والمورديــن والضيــوف علــى درايــة بالمتطلبــات
والتأكد من التزامهم بها.
•إدارة فريق عمل إدارة األزمات.
•التأكد من التواصل بشكل فعال مع المنظمين ،والموظفين ،والمتعاقدين والموردين.
يتعيــن علــى منظمــي الفعاليــات مســؤولية إجــراء تقييــم شــامل للمخاطــر ،وضمــان جاهزيــة المــكان وبروتوكوالت
إدارة الحشــود .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن يتــم رفــع التقاريــر المتعلقــة بذلــك للجهــات ذات الصلــة قبــل بــدء
الفعالية.
تقييم المخاطر
يلــزم اســتكمال تقاريــر تقييمــات المخاطــر ومشــاركتها مــع الجهــات الرســمية قبــل بــدء الحــدث .يتعيــن أن يشــمل
تقييم إدارة المخاطر لمنظمي الفعاليات ما يلي:
•خطــة تفصيليــة للطوابــق مــع تقســيم المناطــق الداخليــة ،والقيــود المتعلقــة بالســعة ،وحركــة الســير وإدارة
كثافة التدفق.
•الجوانــب الرئيســية للعــرض بمــا فــي ذلــك المداخــل  /المخــارج ،والتخطيــط ،وأوقــات الترتيــب واإلعــداد ،وترتيــب
العرض.
•تقييــم تاريــخ الســفر والفئــات العمريــة واالحتياجــات الطبيــة الخاصــة بالضيــوف والعارضيــن والمنظميــن
واألطراف األخرى ذات الصلة.
•تقديــم معلومــات عــن نــوع الفعاليــة واالنشــطة المصاحبــة وبيــان ان كانــت تتضمــن أنشــطة لألطفــال ،حفالت
موسيقية ،تقديم الطعام وغيره مما من شأنه أن يزيد من المخاطر.
•تحديد جاهزية المكان والبنية التحتية للسالمة.
•إثبات التزام الموظفين ،والمتعاقدين ،والموردين ،والضيوف.
•تحديد خطة إدارة االعمال الخاصة بكوفيد .19 -
المتطلبات العامة (جميع المجاالت)
•يجب أال تتجاوز سعة المكان السعة المسموح بها وفقا لقيود وزارة الصحة العامة.
• التوصية بالمحافظة على مسافة  1متر بين األشخاص ،وباألخص عند عدم ارتداء الكمامة.
•يجب أن تظل مخارج الحريق واألبواب والممرات ومناطق التجمع واضحة وخالية دائما.
•يجــب علــى جميــع األفــراد ارتــداء الكمامــات فــي جميــع األوقــات وجميــع الفعاليــات الداخليــة .بينمــا ُيســمح
بعدم ارتدائها عند إقامة الفعالية في األماكن المفتوحة.
•إلزاميــة ارتــداء الكمامــة للعامليــن فــي المنشــآت والتــي تتطلــب طبيعــة عملهــم التواجــد فــي األماكــن
المفتوحة والتواصل مع العمالء كموظفي الضيافة واألمن.
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•على الموظفين مراقبة قوائم االنتظار والتأكد من سرعة حركتها.
•التأكد من توفر مرافق غسل اليدين و  /أو معقمات اليدين في مواقع متعددة.
مكاتب التسجيل وحجز التذاكر
•التشجيع على شراء التذاكر عبر اإلنترنت قبل الحضور للحد من االصطفاف عند المداخل.
•وصول الوفود والجمهور بشكل متدرج وموقوت لتجنب الطوابير واالزدحام.
•وجود مسافة ال تقل عن مترين كحد أدنى بين مكاتب التسجيل أو التذاكر.
•تنفيذ التسجيل اإللكتروني ،حسبما يمكن تطبيقه.
•تثبيت فاصل شفاف بين موظفي التسجيل واألشخاص الراغبين في التسجيل.
•تقليل استخدام النقود الورقية.
منطقة االستقبال
•يجــب إظهــار تطبيــق احتــراز عنــد المدخــل ،ويســمح بالدخــول فقــط ألولئــك الذيــن تظهــر حالتهــم خضــراء فــي
التطبيــق .عنــد التحقــق مــن الحالــة فــي احتــراز ،يجــب التأكــد مــن أن التطبيــق يعمــل عــن طريــق التحقــق مــن
مؤشر الوقت.
•الحد من عدد المداخل والمخارج بالمكان.
•تخصيص أبواب منفصلة للدخول والخروج.
•يجب فتح البوابات مبكرا لتجنب االزدحام.
قاعات المعارض
يجب أن يضمن تصميم مخطط الطابق التقيد بالسعة المحددة المسموح بها  ،باإلضافة إلى:
•الدخول والخروج اآلمن
•عدد األفراد المسموح بهم في الجناح
•إدارة تدفق الزوار
•نقاط التعقيم
•تركيب فواصل شفافة
•غــرف العــزل المؤقتــة /أماكــن مخصصــة للعــزل وأماكــن إلجــراء فحوصــات كوفيــد ( 19 -مــن األفضــل توفرهــا
خاصة في الفعاليات الكبرى)
•مخارج الحريق
•صناديق توزيع الكهرباء
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•مناطق الخدمة والتخزين
•الهياكل المؤقتة والحواجز والفواصل والستائر
قاعات المؤتمرات واالجتماعات
•تخصيص قاعات اجتماعات لضمان التباعد اآلمن بين المجموعات.
•ضمان التقيد بالسعة االستيعابية للمجموعة وفقا للقدرة االستيعابية الرسمية المسموح بها.
•تنسيق جداول استخدام غرفة االجتماعات وتخصيص وقت للتنظيف والتطهير بين كل اجتماع.
محطات تقديم الطعام والشراب
واحــدا بيــن مقعــدي طعــام
•عنــد االقتضــاء ،يوصــى بشــدة بوجــوب الحفــاظ علــى مســافة آمنــة تبلــغ متــ ًرا
ً
ً
ووفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة.
مشغولين عند تقديم الوجبات
•مــن األفضــل أن تقتصــر منافــذ الطعــام فــي المــكان علــى الوجبــات الجاهــزة فــي عبــوات يمكــن التخلــص
منهــا .علــى أن تكــون األطعمــة والمشــروبات معــدة مســبقًا وتتبــع نظــام الوجبــات الســريعة لتقصيــر وقــت
االنتظار للعمالء.
•يجــب علــى كافــة منافــذ البيــع وضــع عالمــات علــى األرضيــات وتوفيــر موظفيــن أو متطوعيــن لضمــان االمتثــال
العام.
•ال يسمح بمشاركة األطباق أو األواني.
•يتم تقديم الماء في قوارير أو أكواب ذات االستخدام الواحد.
المصاعد
•ضمان التقيد بالسعة االستيعابية المسموح بها داخل المصاعد.
دورات المياه
•ضمان تنظيف دورات المياه بشكل متكرر وتعقيمها بعد كل استخدام.
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التثقيف والتوعية
•تعميــم ونشــر الكتيبــات الرقميــة والمنشــورات والالفتــات والكتيبــات قبــل الفعاليــة مــع الموظفيــن
والمتعاقدين والضيوف وأصحاب المصلحة المعنيين.
وضوحــا (مثــل المداخــل ودورات الميــاه) والتــي تــروج لتدابيــر الحمايــة اليومية
•وضــع الفتــات فــي المواقــع األكثــر
ً
وتصــف كيفيــة وقــف انتشــار الجراثيــم والفيروســات (مثــل غســل اليديــن وارتــداء الكمــام بشــكل صحيــح
والحفــاظ علــى مســافة آمنــة ،ومــا إلــى ذلــك) .يجــب أن تتضمــن الالفتــات إشــارات بصريــة مثــل صــور واضحــة
وسهلة الفهم توضح السلوكيات الصحية بمستوى قراءة وكتابة مناسب للجميع.
•إعالن تدابير وبروتوكوالت السالمة خالل الفعالية.
•تطوير المواد التعليمية التالية وضمان توافرها:
¶التعريف بالتدابير الوقائية ضد كوفيد  19 -وتوضيح مدى أهميتها.
¶وضــع الفتــات حــول أهميــة النظافــة الشــخصية الســليمة فــي جميــع األماكــن ،مثــل غــرف تغييــر المالبــس
ومرافق التدريب وما الى ذلك.
¶مشاركة المعلومات حول التدابير الوقائية من عدوى كوفيد .19 -
¶نشــر الوعــي حــول الخصائــص الســريرية لكوفيــد  19 -والتدابيــر الوقائيــة ،وخاصــة آداب العطــس والســعال
وممارسات نظافة اليدين.
¶كيفيــة الطلــب مــن األفــراد الذيــن يعانــون مــن أعــراض كوفيــد  19 -مغــادرة المــكان أو التراجــع إلــى منطقة
معينة.
¶معلومات استخدام الكمامات.
¶شــرح معنــى الحجــر الصحــي والعــزل الذاتــي والمراقبــة الذاتيــة فــي إطــار الفعاليــة ،علــى ســبيل المثــال،
عدم الحضور.

الموظفون والمتعاقدون والموردون
•التأكــد مــن التمــاس الموظفيــن والمتعاقديــن والمورديــن للرعايــة الطبيــة الفوريــة إذا شــعروا بتوعــك أو ظهرت
عليهم أعراض تنفسية أثناء الخدمة.
•ضمــان أن الموظفيــن والمتعاقديــن والمورديــن الذيــن دخلــوا قطــر مؤخــرا ولــم يقومــوا بالفحوصــات الالزمــة
حســب مــا تقتضيــه سياســة الســفر ،أو الذيــن يخضعــون للحجــر الصحــي المنزلــي غيــر متواجديــن فــي مــكان
الفعاليــة .يجــب تســجيل العمليــة التــي ســيتم اتباعهــا لتتبــع مــرض الموظفيــن والمتعاقديــن والمورديــن فــي
خطة إدارة االعمال الخاصة بكوفيد .19 -
•نقــل الموظفيــن والمتعاقديــن مــن وإلــى أماكــن اإلقامــة المختلفــة علــى دفعــات .يجــب أن تعمــل المركبــات
بالســعة المســموحة وفقــً إلرشــادات وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة العامــة مــع ارتــداء جميــع الموظفيــن
والمتعاقديــن والمورديــن للكمامــات .يجــب أن تكــون المركبــات مجهــزة بمطهــرات يدويــة .ويجــب تنظيــف
وتطهير المركبات بعد كل رحلة.
•يوصــى بتنظيــم االجتماعــات بســعة ال تزيــد عــن عــدد األشــخاص الموصــي بــه وفقــً آلخــر اإلرشــادات التــي
تصدرها وزارة الصحة العامة ومع الحرص على التقييد بإجراءات السالمة.
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•يجب تدريب الموظفين والمتعاقدين والموردين على إرشادات النظافة الشخصية التالية وااللتزام بها:
¶فــي حــال تدهــور حالتهــم الصحيــة فيجــب إبــاغ رؤســائهم ،وحثهــم علــى مراجعــة الطبيــب واالبتعــاد
عن زمالئهم.
¶اتبــاع آداب الســعال :تغطيــة الفــم بالمنديــل عنــد الســعال أو العطــس والتخلــص مــن المناديــل المتســخة
في سلة المهمالت على الفور وغسل اليدين جيدا بالصابون والماء.
¶ممارســة عــادات النظافــة الجيــدة فــي دورات الميــاه (مثــل غســل اليديــن بعــد قضــاء الحاجــة) .وممارســة
النظافــة الشــخصية الجيــدة (مثــل غســل اليديــن بالصابــون والمــاء قبــل وبعــد الوجبــات ،وبعــد عمليــة
التنظيف ،وبعد التعامل مع القمامة أو غيرها من المواد القذرة).
¶اســتخدام القفــازات عنــد القيــام بأعمــال التنظيــف وعنــد التعامــل مــع النفايــات .القيــام بغســل اليديــن
بشكل مستمر.
¶عدم تعقيم القفازات ،وازالتها في حال اتساخها ،والتخلص منها بعد االستخدام.
•االمتناع عن لمس العينين واألنف والوجه والذراعين بقفازات متسخة أو أيدي غير مغسولة.
•تقــع علــى عاتــق المنظــم مســؤولية تعييــن موظفيــن أو متطوعيــن لرصــد امتثــال جميــع المشــاركين
والمندوبين للتدابير الوقائية.

التدابير المتخذة للمشاركين والوفود
يجب على منظمي الفعالية التحقق من:
•أي أعراض تنفسية.

•ضمان الحالة على تطبيق احتراز باللون األخضر.
•حالة التطعيم للمشاركين والمندوبين الذين يدخلون المكان حيثما يقتضي االمر.
•يجــب علــى جميــع الضيــوف االلتــزام بإرشــادات الصحــة العامــة حــول التباعــد اآلمــن وآداب النظافــة الشــخصية
أثنــاء تواجدهــم فــي المــكان .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب تنفيــذ فحــوص وإجــراءات إضافيــة بالنســبة للضيــوف
القادمين من الخارج وفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة:
• التأكــد مــن التمــاس المشــاركين والوفــود للرعايــة الطبيــة الفوريــة فــي حالــة وجــود أعــراض تتعلــق بالجهــاز
التنفسي.
•يجب على المشاركين والوفود عدم مشاركة أي مواد مثل األقالم والوثائق وما إلى ذلك.
•فــي حــال اســتعمال موســيقى خلفيــة داخــل مــكان ،يجــب أن يكــون الصــوت منخفــض مــن أجــل تســهيل
المحادثــات .قــد تزيــد الموســيقى الصاخبــة مــن حاجــة المشــاركين إلــى االنحنــاء أقــرب إلــى بعضهــم البعــض
أو رفع أصواتهم.
•التأكد من اتباع جميع المشاركين والوفود آلداب النظافة الشخصية:
¶اتبــاع آداب الســعال :قــم بتغطيــة الفــم بالمنديــل عنــد الســعال أو العطــس والتخلــص مــن المناديــل
المتسخة في سلة المهمالت على الفور .غسل اليدين جيدا بالصابون والماء.
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¶ممارســة النظافــة الشــخصية الجيــدة (مثــل غســل اليديــن بالصابــون والمــاء قبــل وبعــد الوجبــات ،وبعــد
استخدام المرحاض ،واستخدم مطهرات اليدين بشكل مستمر).
¶الحرص على الحفاظ على مسافة آمنة ( 1متر) بينك وبين الضيوف والموظفين اآلخرين.
¶االمتناع عن لمس العينين واألنف والوجه والذراعين بقفازات متسخة أو أيدي غير مغسولة.
¶العزل في حالة ظهور أعراض ملحوظة واالتصال بفريق إدارة األزمات على الفور.

تدابير العدوى العامة والوقاية منها ومكافحتها
•غســل اليديــن و /أو اســتخدام معقمــات أو مطهــرات اليديــن فــي مواقــع متعــددة فــي مــكان الفعاليــة
واإلقامــة .توفيــر مناشــف ومناديــل لليــد ذات االســتعمال لمــرة واحــدة .عــدم اســتعمال المجففــات الهوائيــة.
ضــرورة توفيــر المطهــرات التــي تحتــوي علــى نســب مناســبة مــن الكحــول ويجــب توفيرهــا فــي جميــع أنحــاء
المكان.
•يجــب علــى جميــع األفــراد ارتــداء الكمامــات فــي جميــع األوقــات فــي جميــع األحــداث الداخليــة بينمــا ُيســمح
بعدم ارتدائها عند إقامة الفعالية في األماكن المفتوحة.
•اتباع آداب العطس والسعال.
•ضمــان وجــود الفتــات تحــث علــى النظافــة الجيــدة فــي جميــع األماكــن وغــرف تغييــر المالبــس ،ومرافــق
التدريب ،الخ.
•ضمــان التهويــة الجيــدة التــي تتيــح دخــول هــواء نقــي .راجــع الدالئــل اإلرشــادية التابعــة لــوزارة الصحــة العامــة
للتشغيل اآلمن لنظام التدفئة والتهوية والتكييف بالمباني.
•مــن األفضــل تخصيــص غرفــة للعــزل أو مــكان محــدد الســتيعاب أي شــخص تظهــر عليــه أعــراض الفيــروس
المنشأة الطبية.
في مكان الفعالية حتى يتم نقله إلى ُ
•تنظيــم جــداول التحميــل أثنــاء اإلعــداد والتنظيــف لضمــان التباعــد بيــن الموظفيــن والمتطوعيــن والمورديــن
في أرصفة التحميل والمداخل.
•يمكن استخدام الحواجز والالفتات واإلعالنات الشفوية للحث على التباعد الجسدي.
•يجب أن تبقى األبواب مفتوحة لمنع الحاجة إلى لمس مقابض األبواب.
تدابير التنظيف والتطهير
يجــب علــى منظمــي الفعاليــة ضمــان التنظيــف والتعقيــم المســتمر فــي جميــع المنشــآت المشــتركة .اتبــع
إرشادات وزارة الصحة العامة للتنظيف والتعقيم البيئي في المنشآت غير الصحية
المتطلبات العامة (جميع المجاالت):
•تنظيــف وتطهيــر المناطــق التــي يتــم لمســها بشــكل متكــرر بمعــدل ال يقــل عــن ســاعتين ،مثــل جميــع األبــواب
بمــا فــي ذلــك أبــواب الدخــول والخــروج ومقابــض األبــواب ومكاتــب التســجيل والمعــدات المســتخدمة فــي
التسجيل ومحطات الدفع واألرضيات والطاوالت ،والكراسي ،وعلب القمامة ،والمفاتيح.
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•الحفاظ على سجل للتنظيف والفحص.
•استخدم مواد التنظيف الكيميائية المعتمدة فقط.
•يجب إزالة جميع القمامة كل ساعتين على أقل تقدير.
•إنشاء محطات لتطهير اليدين في جميع أنحاء مناطق االستقبال والردهات.
دورات المياه:
•تنظيــف وتطهيــر المناطــق المعرضــة للمــس المتكــرر وذلــك بمعــدل ال يقــل عــن كل ســاعتين ويشــمل ذلــك،
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،صنابيــر الميــاه ،ومقابــض األبــواب ،ومقابــض صهريــج التواليــت ،ومقاعــد وأغطيــة
التواليت ،وأحواض غسيل اليدين ،ومقابض األبواب ،واألزرار والمفاتيح.
•استخدام مواد التنظيف الكيميائية المرخصة من وزارة الصحة العامة فقط.
•توفيــر كميــات كافيــة مــن ورق التواليــت والمناشــف الورقيــة والصابــون الســائل ومعقــم اليديــن أو مجففــات
األيدي والصابون السائل بجميع األوقات.
•التخلص من النفايات كل ساعتين على األقل.
•التأكد من عمل جهاز تنظيف المرحاض في جميع األوقات.
•التأكد من صالحية األنابيب واألدوات الصحية.

تجهيزات الفعالية واألنشطة
قبل الفعالية
•إعداد وفحص جميع أرجاء المكان للتأكد من جاهزيته كجزء من تقييم المخاطر.
•عمل نقاط دخول وخروج مخصصة ،وتقييد الوصول إلى بعض أجزاء المكان.
•التحقــق مــن عــدم وجــود أعــراض تنفســية لجميــع الموظفيــن والمتعاقديــن والمورديــن الذيــن يعملــون علــى
تجهيز المكان.
•وضع جدول عمل عن طريق تخصيص فترات زمنية محددة للعارضين المنفردين.
•إنشاء محطات تعقيم اليدين.
•وضع الفتات توضح معلومات الصحة العامة.
•تطهير المعدات المعتمدة لالستخدام أثناء الفعالية.
•تنظيــف وتطهيــر جميــع المناطــق المشــتركة فــي المــكان بمــا فــي ذلــك المداخــل والمخــارج ومناطــق
االســتقبال والردهــات وأكشــاك التســجيل وقاعــات المعــارض وقاعــات المؤتمــرات واالجتماعــات ومحطــات
األغذية ،والمشروبات ،ودورات المياه والمصاعد.
•تنظيف السجاد باستخدام مكانس التنظيف التي تحوي على فالتر عالية الكفاءة ()HEPA
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أثناء الفعالية
•تنفيذ تنظيف وتطهير جميع المرافق المشتركة حسب النسب المعتمدة.
•اعادة تعبئة محطات تطهير اليدين.
•التخلص من جميع النفايات كل ساعتين على أقل تقدير.
•إجــراء تعقيــم شــامل لجميــع المناطــق المشــتركة فــي المــكان بمــا فــي ذلــك منافــذ الدخــول والخــروج،
واالســتقبال والردهــات ،وأكشــاك التســجيل ،وقاعــات المعــارض ،وقاعــات المؤتمــرات واالجتماعــات ،ومناطــق
الطعام والشراب ،ودورات المياه والمصاعد.
•تنظيف السجاد باستخدام مكانس التنظيف التي تحوي على فالتر عالية الكفاءة ()HEPA
بعد الفعالية
•الحفاظ على نقاط دخول وخروج مخصصة ،وتقييد الوصول إلى أجزاء من المكان.
•ترتيب خروج العارضين من خالل تخصيص فترات زمنية لكل عارض.
•إجــراء تطهيــر شــامل لجميــع المناطــق المشــتركة فــي المــكان بمــا فــي ذلــك منافــذ الدخــول والخــروج،
واالســتقبال والردهــات ،وأكشــاك التســجيل ،وقاعــات المعــارض ،وقاعــات المؤتمــرات واالجتماعــات ،ومناطــق
الطعام والشراب ،ودورات المياه والمصاعد.
•تنظيف السجاد باستخدام مكانس التنظيف التي تحوي على فالتر عالية الكفاءة ()HEPA
حماية الموظفين و  /أو المتعاقدين الذين يقومون بأعمال التعقيم
يجــب الحفــاظ علــى ســامة وحمايــة الموظفيــن و  /أو المتعاقــدون الذيــن يقومــون بعمليــات التطهيــر ،بمــا فــي
ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
•توفيــر كمامــات عاليــة الجــودة ،وقفــازات ،ومســتلزمات تطهيــر لجميــع الموظفيــن والمتعاقديــن الذيــن
يقومون بأعمال التطهير والتنظيف.
•عمل سجل للمرافق المشتركة التي تم تطهيرها عند الدخول اليومي للعمال.
•توفير مناديل التعقيم ومعقمات اليدين عند نقاط الدخول والمناطق الرئيسية ذات حركة المرور العالية.

المناطق المخصصة للطعام
•يجب اتباع آخر القرارات وأحدث ارشادات وزارة الصحة العامة.
•يفضل بيع األطعمة الجاهزة والمغلفة مسبقًا لتقصير وقت االنتظار للعمالء.
•يســمح بتقديــم خدمــات البوفيــه بالمســاعدة فــي أماكــن عقــد الفعاليــات مــع اتبــاع المبــادئ التوجيهيــة
الستئناف خدمات البوفيه :بالمساعدة المتوفر على موقع وزارة الصحة العامة.
•يسمح فقط بالمياه المعبأة.
•االمتثال اإللزامي لإلرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والخاصة بالمطاعم.
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•تنظيــف وتطهيــر المناطــق المعرضــة للمــس المتكــرر وذلــك بمعــدل ال يقــل عــن ســاعتين ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصر ،األبواب ومقابض األبواب والطاوالت والكراسي واألسطح ومناطق إعداد الطعام ومناطق الخدمة.
•استخدام مواد التنظيف الكيميائية المرخصة.
واحــدا بيــن مقعــدي طعــام
•عنــد االقتضــاء ،يوصــى بشــدة بوجــوب الحفــاظ علــى مســافة آمنــة تبلــغ متــ ًرا
ً
ً
ووفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة.
مشغولين عند تقديم الوجبات
•ضمــان الحصــول علــى جميــع المنتجــات الغذائيــة مــن مصــادر غذائيــة مرخصــة يقدمهــا مــوردون معتمــدون
مع وجود أوراق ثبوتية.
•يجب تزويد جميع محضري األغذية بمعدات الوقاية الشخصية.
•عدم استخدام األقمشة على أسطح الطاوالت وتعقيمها مرتين يوميا.
•تغطية الطعام بشكل جيد لمنع التلوث.
•استخدام قفازات نظيفة وأحادية االستخدام عند تحضير األطعمة.
مالحظات هامة:
•يسمح للزوار بتذوق الطعام وذلك وفق إجراء محدد مسبقًا يتم اإلشراف عليه من قبل مقدم الخدمة.
•ال يســمح بالخدمــة الذاتيــة عنــد تــذوق األطعمــة وعــدم إتاحــة األطعمــة للتــذوق إال مــن قبــل مقــدم الخدمــة
فقط.
•استخدام األعواد الخشبية أو المالعق واألدوات أحادية االستخدام عند تقديم عينة من الطعام للعميل.
•يجب أال يسمح مقدم الخدمة لعدة عمالء بالتذوق في نفس الوقت.
•يجب أن يوفر مقدم الخدمة سلة قمامة بدواسة تكون متاحة للعمالء.
•التأكيــد علــى نظافــة اليديــن (غســل اليديــن ،واســتخدام معقــم اليديــن) واالســتخدام الســليم وتغييــر
القفازات بعد كل استخدام.

إدارة حاالت كوفيد 19-المشتبه بها والمؤكدة أثناء الفعالية
ينبغــي علــى منظمــي الفعاليــة والمســؤولين عــن إدارة الموقــع التأكــد مــن وجــود إجــراءات خاصــة بــإدارة حــاالت
كوفيد 19-المشتبه بها والمؤكدة وفقا آلخر المستجدات الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
تحديــد والتعامــل مــع المرضــى مــن األفــراد والمندوبيــن والضيــوف والموظفيــن والمتعاقديــن والمورديــن باتبــاع
اآلتي:
•التوصية بتوفير مناطق عزل /حجر صحي مخصصة للحاالت المشتبه بها أو المؤكدة.
•تعيين مسار إلى مناطق العزل/الحجر الصحي ومنطقة مخصصة لنقل المرضى.
•التواصــل مــع المرافــق الطبيــة ونقــل المرضــى الــى المنشــآت الصحيــة المخصصــة أو المستشــفيات وذلــك
بدعم من وزارة الصحة العامة.
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•مســاعدة وزارة الصحــة العامــة فــي إجــراء اختبــارات وتتبــع المخالطيــن بعــد اكتشــاف الحــاالت المؤكــد إصابتها
بكوفيد .19 -
•تنظيف وتطهير المباني التي تم استخدامها من قبل الحاالت المشتبه إصابتها بكوفيد .19 -

الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة بكوفيد 19 -
ينصــح الفئــات األكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بكوفيــد ،-19بغــض النظــر عــن حالــة التطعيــم أو المناعــة ،بعــدم
حضــور المعــارض التجاريــة والمعــارض والمؤتمــرات والفعاليــات الثقافيــة ،وتشــمل الفئــات علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر :كبــار الســن أو األشــخاص الذيــن لديهــم تاريــخ مرضــي مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم ومرض االنســداد
الرئــوي المزمــن والســرطان والخــرف والســكتة الدماغيــة وتليــف الكبــد وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وأمــراض
الكلى المزمنة وقصور المناعة واألطفال دون سن  3سنوات.
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