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الهدف:

 يهــدف هــذا البروتوكــول إلــى تقديــم إرشــادات حــول أفضــل الســبل إلقامــة األنشــطة الرياضيــة اآلمنــة المصاحبــة 
لليــوم الرياضــي للدولــة فــي ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد -١٩، وال ســيما اتخــاذ تدابيــر وقائية فعالــة للصحــة العامة 

لحمايــة المشــاركين والمجتمــع مــن خــال الحــد مــن مخاطــر انتقــال الوبــاء قبــل اليــوم الرياضــي وأثنــاءه وبعــده.

نطاق النشاطات المسموحة وأماكنها:

تكون جميع األنشطة الرياضية هذا العام فردية فقط مثل رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجة  •

ال يسمح بالرياضات التي تستدعي تامس جسدي مثل مباريات الكرة  •

ال يسمح بالرياضات التي يتنافس فيها عدة فرق في مساحة محدودة  •

ــاء التدريــب واإلعــداد، وخــال اليــوم الرياضــي نفســه فــي أماكــن  ــة أثن يجــب أن تتــم جميــع األنشــطة الرياضي  •
ــة  ــن المغلق ــي األماك ــة ف ــطة الرياضي ــة األنش ــع ممارس ــق. وتمن ــواء الطل ــي اله ــة ف ــة مفتوح خارجي

فــي حــال الحاجــة الــى اســتخدام الســيارة للوصــول إلــى أماكــن األنشــطة الرياضيــة فانــه يجــب اال يزيــد عــدد   •
ــه يجــب  ــركاب عــن 4 أشــخاص فــي كل ســيارة بمــا فــي ذلــك الســائق. وفــي حــال اســتخدام الحافــات فان ال
ــى  ــب عل ــذ. ويج ــح النواف ــاة فت ــع مراع ــوى م ــة القص ــن الحمول ــة 30% م ــي الحافل ــخاص ف ــدد األش ــاوز ع اال يتج

ــل. ــاء النق ــه أثن ــات الوج ــداء كمام ــع ارت الجمي

تغلق جميع معدات التدريب الرياضية في الحدائق ومسارات الرياضة وجميع األماكن العامة األخرى.  •

تدابير الصحة العامة األخرى:

الكمامــات إلزاميــة ويجــب ارتداؤهــا طــوال الوقــت باســتثناء أثنــاء النشــاط الرياضــي نفســه.  وفــي حــال التوقــف   •
عــن النشــاط الرياضــي يجــب إعــادة وضعهــا

تجنب مصافحة أو معانقة أو تقبيل اآلخرين في جميع األوقات.  •

يجــب تجنــب التجمــع مــع األشــخاص اآلخريــن قبــل البــدء وبعــد االنتهــاء مــن األنشــطة الرياضيــة ويجــب الحفاظ   •
علــى مســافة آمنــة طــوال الوقــت.

يجــب علــى المشــاركين الحفــاظ علــى المســافة اآلمنــة التــي ال تقــل عــن 3 أمتــار بشــكل منتظــم طــوال الوقــت   •
أثنــاء ممارســة النشــاط الرياضــي.

•  يجــب علــى المشــاركين أثنــاء التحــدث إلــى المشــاركين اآلخريــن أو غيرهــم بالحفــاظ علــى مســافة ١.5 متــر علــى 
األقــل مــع االلتــزام بارتــداء الكمــام.

عــدم مشــاركة المابــس أو المناشــف أو قطــع الصابــون أو غيرهــا مــن األدوات أو األشــياء الشــخصية بيــن   •
المشــاركين، ويجــب عليهــم اســتخدام عبــوات الشــرب الخاصــة بهــم وعــدم مشــاركتها مــع اآلخريــن. 



اليديــن.  الــذي يحتــوي علــى الكحــول لتطهيــر  اليديــن  واســتخدام معقــم 

تنظيف وتطهير جميع االسطح التي يلمسها الناس باستمرار.   •

ال يسمح بالبصق وال الهتاف وال استخدام الجوقات الحية والغناء الحي ألن هذا من شأنه نشر الفيروس.  •

وضع حاويات للتخلص من المناديل المستعملة بأغطية متوفرة وفي جميع المرافق.   •

يجب على أي شخص يشعر بالمرض أال يشارك في اي نشاط رياضي وعليه مراجعة أقرب مركز صحي.  •

ــي  ــوم الرياض ــي الي ــة ف ــة الفردي ــطة الرياضي ــين لألنش ــى الممارس عل
مراعــاة اآلتــي:

ال ُيسمح بحضور الجمهور لألنشطة الرياضية أثناء اليوم الرياضي.  •

يمكــن لألســرة مــن نفــس المنــزل الجلــوس معــً فــي الهــواء الطلــق، ولكــن مــع ابقــاء مســافة ٢ متــر كحــد   •
ــام. ــس الكم ــزام بلب ــع االلت ــات م ــع االتجاه ــي جمي ــرى ف ــات األخ ــن العائ ــى م أدن

يجــب إجــراء الفحــص الحــراري لممارســي النشــاط الرياضــي، عنــد دخولهــم الــى أي منطقــة لممارســة األنشــطة   •
الرياضيــة، ومنــع مشــاركة مــن تبلــغ درجــة حرارتــه أكثــر مــن 37.8 درجــة مئويــة. باإلضافــة الــى التأكــد مــن اللــون 

األخضــر فــي تطبيــق احتــراز.

يجب على الجميع ارتداء كمامات الوجه طوال الوقت عند عدم ممارسة الرياضة او المشي الخفيف.  •

ــا  ــن 60 عاًم ــم ع ــد أعماره ــن تزي ــخاص الذي ــك األش ــي ذل ــا ف ــة بم ــر المحصن ــات غي ــجيع الفئ ــدم تش ــب ع يج  •
أجــل ســامتهم. األنشــطة مــن  بأمــراض مزمنــة، عــن حضــور  المصابيــن  واألشــخاص 

تقديم الطعام:

يفضل عدم تناول الطعام اثناء ممارسة األنشطة الرياضية  •

تقديــم وجبــات الطعــام فــي جميــع األماكــن العامــة يكــون وفًقــا إلرشــادات وزارة الصحــة العامــة والقيــود   •
ــم.  ــق بالمطاع ــا يتعل ــة فيم المفروض

منافــذ بيــع الطعــام فــي المــكان مقصــورة علــى الوجبــات الجاهــزة فــي عبــوات يمكــن التخلــص منهــا. كمــا   •
ــق. ــواء الطل ــي اله ــة ف ــة المفتوح ــن الخارجي ــي األماك ــام ف ــاول الطع ــون تن يك

يجــب أن تكــون المســافات بيــن األشــخاص فــي صفــوف االنتظــار للحصــول علــى الوجبــات ١.5 متــر وهــو الحــد   •
األدنــى مــن التباعــد الجســدي ولبــس الكمــام، وتوضــع عامــات أرضيــة تحــدد اماكــن الوقــوف، لضمــان االمتثــال. 
ويجــب توفيــر الموظفيــن أو المتطوعيــن لمراقبــة وضمــان االمتثــال لهــذه االجــراءات، كمــا انــه يمنــع تقديــم 

طعــام البوفيــه فــي أي مــكان.

لمزيد من المعلومات الصحية والوقائية العامة، يمكن توجيه االستفسارات إلى وزارة الصحة العامة.




