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الهدف والنطاق

ــة  ــارض التجاري ــن للمع ــم اآلم ــهيل التنظي ــبل لتس ــل الس ــول أفض ــادات ح ــم إرش ــى تقدي ــة إل ــذه الوثيق ــدف ه ته
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 91 خال الفعاليات.

ــم،  	 ــي الدع ــن موظف ــم م ــات، وغيره ــري الفعالي ــة، ومدي ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــن ف ــع العاملي ــه جمي توجي
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، 
ــد-19  ــراء كوفي ــة ج ــود المفروض ــم للقي ــي المحك ــع التدريج ــة: )الرف ــة العام ــع وزارة الصح ــى موق ــرة عل والمتوف

.)»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 ضرورًيا. 

أعضاء الوفود الدولية

يتعيــن علــى جميــع المشــاركين الدولييــن إتبــاع سياســة الســفر والعــودة إلــى قطــر والمتوفــرة علــى موقــع  	
وزارة الصحة العامة. 

)Qatar Travel and Return Policy( 19 - سياسة السفر والعودة إلى قطر في ظل جائحة كوفيد

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

ــر  	 ــص والحج ــم والفح ــة للتطعي ــة العام ــادات وزارة الصح ــدث إرش ــزام بأح ــدث االلت ــي الح ــى منظم ــب عل يج
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 
ــن  ــن، والموردي ــن، والمتعاقدي ــع الموظفي ــة م ــل بفاعلي ــين والتواص ــاالت التحس ــراح مج ــة، واقت ــادئ التوجيهي بالمب

والضيوف.
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تتضمن مهام ومسؤوليات مدير الفعاليات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

ــات  	 ــة بالمتطلب ــى دراي ــوف عل ــن والضي ــن والموردي ــن والمتعاقدي ــن والموظفي ــع المنظمي ــن أن جمي ــد م التأك
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 
ــدء  ــل ب ــة قب ــات ذات الصل ــك للجه ــة بذل ــر المتعلق ــع التقاري ــم رف ــب أن يت ــك، يج ــى ذل ــة إل ــود. باإلضاف إدارة الحش

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، حفات  	
موسيقية، تقديم الطعام وغيره مما من شأنه أن يزيد من المخاطر. 

تحديد جاهزية المكان والبنية التحتية للسامة.  	

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 1 متر 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 العماء 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

ــام  	 ــدي طع ــن مقع ــًدا بي ــًرا واح ــغ مت ــة تبل ــافة آمن ــى مس ــاظ عل ــوب الحف ــدة بوج ــى بش ــاء، يوص ــد االقتض عن
مشغولين عند تقديم الوجبات ووفًقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة.

ــص  	 ــن التخل ــوات يمك ــي عب ــزة ف ــات الجاه ــى الوجب ــكان عل ــي الم ــام ف ــذ الطع ــر مناف ــل أن تقتص ــن األفض م
منهــا. علــى أن تكــون األطعمــة والمشــروبات معــدة مســبقًا وتتبــع نظــام الوجبــات الســريعة لتقصيــر وقــت 

االنتظار للعماء.

يجــب علــى كافــة منافــذ البيــع وضــع عامــات 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

الموظفيــن  	 مــع  الفعاليــة  قبــل  والكتيبــات  والافتــات  والمنشــورات  الرقميــة  الكتيبــات  ونشــر  تعميــم 
والمتعاقدين والضيوف وأصحاب المصلحة المعنيين.

وضــع الفتــات فــي المواقــع األكثــر وضوًحــا )مثــل المداخــل ودورات الميــاه( والتــي تــروج لتدابيــر الحمايــة اليومية  	
ــح  ــكل صحي ــام بش ــداء الكم ــن وارت ــل اليدي ــل غس ــات )مث ــم والفيروس ــار الجراثي ــف انتش ــة وق ــف كيفي وتص
والحفــاظ علــى مســافة آمنــة، ومــا إلــى ذلــك(. يجــب أن تتضمــن الافتــات إشــارات بصريــة مثــل صــور واضحــة 

وسهلة الفهم توضح السلوكيات الصحية بمستوى قراءة وكتابة مناسب للجميع.

إعان تدابير وبروتوكوالت السامة خال 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 المابــس  	
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. 	

ــال،  	 ــبيل المث ــى س ــة، عل ــار الفعالي ــي إط ــة ف ــة الذاتي ــي والمراقب ــزل الذات ــي والع ــر الصح ــى الحج ــرح معن ش
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 الازمــة  	
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 وفقــًا إلرشــادات وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة العامــة مــع ارتــداء جميــع الموظفيــن 
ــف  ــب تنظي ــة. ويج ــرات يدوي ــزة بمطه ــات مجه ــون المركب ــب أن تك ــات. يج ــن للكمام ــن والموردي والمتعاقدي

وتطهير المركبات بعد كل رحلة. 

ــي  	 ــادات الت ــر اإلرش ــًا آلخ ــه وفق ــي ب ــخاص الموص ــدد األش ــن ع ــد ع ــعة ال تزي ــات بس ــم االجتماع ــى بتنظي يوص
تصدرها وزارة الصحة العامة ومع الحرص على التقييد بإجراءات السامة.
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يجب تدريب الموظفين والمتعاقدين والموردين على إرشادات النظافة الشخصية التالية وااللتزام بها:     	

ــاد  	 ــب واالبتع ــة الطبي ــى مراجع ــم عل ــائهم، وحثه ــاغ رؤس ــب إب ــة فيج ــم الصحي ــور حالته ــال تده ــي ح ف
عن زمائهم. 

اتبــاع آداب الســعال: تغطيــة الفــم بالمنديــل عنــد الســعال أو العطــس والتخلــص مــن المناديــل المتســخة  	
في سلة المهمات على الفور وغسل اليدين جيدا بالصابون والماء. 

ممارســة عــادات النظافــة الجيــدة فــي دورات الميــاه )مثــل غســل اليديــن بعــد قضــاء الحاجــة(. وممارســة  	
ــة  ــد عملي ــات، وبع ــد الوجب ــل وبع ــاء قب ــون والم ــن بالصاب ــل اليدي ــل غس ــدة )مث ــخصية الجي ــة الش النظاف

التنظيف، وبعد التعامل مع القمامة أو غيرها من المواد القذرة(. 

ــن  	 ــل اليدي ــام بغس ــات. القي ــع النفاي ــل م ــد التعام ــف وعن ــال التنظي ــام بأعم ــد القي ــازات عن ــتخدام القف اس
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  	
ــاء تواجدهــم فــي المــكان. عــاوة علــى ذلــك، يجــب تنفيــذ فحــوص وإجــراءات إضافيــة بالنســبة للضيــوف  أثن

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 األقام والوثائق وما إلى ذلك. 	

ــهيل  	 ــل تس ــن أج ــض م ــوت منخف ــون الص ــب أن يك ــكان، يج ــل م ــة داخ ــيقى خلفي ــتعمال موس ــال اس ــي ح ف
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 المهمات على الفور. غسل اليدين جيدا بالصابون والماء. 
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ــد  	 ــات، وبع ــد الوجب ــل وبع ــاء قب ــون والم ــن بالصاب ــل اليدي ــل غس ــدة )مث ــخصية الجي ــة الش ــة النظاف ممارس
استخدام المرحاض، واستخدم مطهرات اليدين بشكل مستمر(. 

الحرص على الحفاظ على مسافة آمنة )1 متر( 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.  	

ــق  	 ــس، ومراف ــر الماب ــرف تغيي ــن وغ ــع األماك ــي جمي ــدة ف ــة الجي ــى النظاف ــث عل ــات تح ــود الفت ــان وج ضم
التدريب، الخ.

ضمــان التهويــة الجيــدة التــي تتيــح دخــول هــواء نقــي. راجــع الدالئــل اإلرشــادية التابعــة لــوزارة الصحــة العامــة  	
للتشغيل اآلمن لنظام التدفئة والتهوية والتكييف بالمباني.

ــروس  	 ــراض الفي ــه أع ــر علي ــخص تظه ــتيعاب أي ش ــدد الس ــكان مح ــزل أو م ــة للع ــص غرف ــل تخصي ــن األفض م
في مكان الفعالية حتى يتم نقله إلى الُمنشأة الطبية.

ــاء اإلعــداد والتنظيــف لضمــان التباعــد بيــن الموظفيــن والمتطوعيــن والمورديــن  	 تنظيــم جــداول التحميــل أثن
في أرصفة التحميل والمداخل.

يمكن استخدام الحواجز والافتات واإلعانات 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  	
ــي  ــتخدمة ف ــدات المس ــجيل والمع ــب التس ــواب ومكات ــض األب ــروج ومقاب ــول والخ ــواب الدخ ــك أب ــي ذل ــا ف بم

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 صاحية 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 لاستخدام أثناء الفعالية. 	

تنظيــف وتطهيــر جميــع المناطــق المشــتركة فــي المــكان بمــا فــي ذلــك المداخــل والمخــارج ومناطــق  	
ــات  ــات ومحط ــرات واالجتماع ــات المؤتم ــارض وقاع ــات المع ــجيل وقاع ــاك التس ــات وأكش ــتقبال والرده االس

األغذية، والمشروبات، ودورات المياه والمصاعد.

	 )HEPA( تنظيف السجاد باستخدام مكانس التنظيف التي تحوي على فاتر عالية الكفاءة
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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. 	

ــروج،  	 ــول والخ ــذ الدخ ــك مناف ــي ذل ــا ف ــكان بم ــي الم ــتركة ف ــق المش ــع المناط ــامل لجمي ــم ش ــراء تعقي إج
ــق  ــات، ومناط ــرات واالجتماع ــات المؤتم ــارض، وقاع ــات المع ــجيل، وقاع ــاك التس ــات، وأكش ــتقبال والرده واالس

الطعام والشراب، ودورات المياه والمصاعد.

	 )HEPA( تنظيف السجاد باستخدام مكانس التنظيف التي تحوي على فاتر عالية الكفاءة

بعد الفعالية

الحفاظ على نقاط دخول وخروج مخصصة، وتقييد الوصول إلى أجزاء من المكان. 	

ترتيب خروج العارضين من خال تخصيص فترات زمنية لكل عارض.  	

إجــراء تطهيــر شــامل لجميــع المناطــق المشــتركة فــي المــكان بمــا فــي ذلــك منافــذ الدخــول والخــروج،  	
ــق  ــات، ومناط ــرات واالجتماع ــات المؤتم ــارض، وقاع ــات المع ــجيل، وقاع ــاك التس ــات، وأكش ــتقبال والرده واالس

الطعام والشراب، ودورات المياه والمصاعد.

	 )HEPA( تنظيف السجاد باستخدام مكانس التنظيف التي تحوي على فاتر عالية الكفاءة

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 للعماء. 	

ــة  	 ــادئ التوجيهي ــاع المب ــع اتب ــات م ــد الفعالي ــن عق ــي أماك ــاعدة ف ــه بالمس ــات البوفي ــم خدم ــمح بتقدي يس
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.  	

ــام  	 ــدي طع ــن مقع ــًدا بي ــًرا واح ــغ مت ــة تبل ــافة آمن ــى مس ــاظ عل ــوب الحف ــدة بوج ــى بش ــاء، يوص ــد االقتض عن
مشغولين عند تقديم الوجبات ووفًقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة.

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 الماعق واألدوات أحادية االستخدام عند تقديم عينة من الطعام للعميل.  	

يجب أال يسمح مقدم الخدمة لعدة عماء بالتذوق في نفس الوقت. 	

يجب أن يوفر مقدم الخدمة سلة قمامة بدواسة تكون متاحة للعماء.  	

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. 	

ــك  	 ــفيات وذل ــة أو المستش ــة المخصص ــآت الصحي ــى المنش ــى ال ــل المرض ــة ونق ــق الطبي ــع المراف ــل م التواص
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

ــدم  ــة، بع ــم أو المناع ــة التطعي ــن حال ــر ع ــض النظ ــد19-، بغ ــة بكوفي ــر اإلصاب ــة لخط ــر عرض ــات األكث ــح الفئ ينص
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــات عل ــمل الفئ ــة، وتش ــات الثقافي ــرات والفعالي ــارض والمؤتم ــة والمع ــارض التجاري ــور المع حض
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 3 سنوات.
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