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إلغاء جهاز البصمة واستخدام طرق بديلة.

يفضل تشجيع كبار السن والمرضى من ذوي األمراض المزمنة على عدم الحضور.

التقليل من التواصل الشخصي مع المشتركين عند التعامل معهم وااللتزام بالتباعد االجتماعي.

منع المشتركين الذين ال يرتدون الكمامات من الدخول أو توفيرها لهم عند المدخل إن أمكن.

منع األطفال دون 15 سنة من الدخول، ويستثنى من ذلك المراكز الرياضية المخصصة لهم.

ال ُينصــح باســتخدام القفــازات كبديــل لغســيل وتطهيــر األيدي بعد اســتخدام األجهــزة وال يتطلب 
توفيرها للمشتركين.

علــى العامليــن غســل اليديــن لمــدة ال تقــل عــن 40  ثانيــة بالمــاء والصابــون أو تطهيرهــا بمطهــر 
األيدي لمدة ال تقل عن 20 ثانية إذا لم يتوفر الماء والصابون.

يجــب علــى العامليــن اتبــاع اإلرشــادات فيمــا يخــص وقــت ونــوع وكيفيــة لبــس أدوات الســالمة 
والحماية الشخصية .

منــع تقديــم المأكــوالت والمشــروبات والتخلــص مــن بــرادات الميــاه وثالجــات المــواد الغذائيــة، 
ويسمح بتوزيع علب المياه على المشتركين أو إحضارها معهم.

إلــزام العامليــن بلبــس الكمامــات داخــل الصــاالت والمراكــز الرياضيــة، وتوفيــر وســائل وأدوات 
السالمة والحماية.
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التأكيد على المشتركين بارتداء مالبسهم الرياضية قبل القدوم.

التأكد من توفر صابون األيدي في دورات المياه.

يفضــل إغــالق أماكــن الصــالة خاصــة إذا كانــت المســاحة المخصصــة صغيــرة بالنســبة لعــدد 
المشتركين أو االلتزام بتطبيق االشتراطات الصحية حسب البروتوكوالت الخاصة بالمساجد.

إزالــة األوســاخ بالمــاء والصابــون قبــل عمليــة تعقيــم األســطح، مــع االحتفــاظ بســجل خــاص 
بأوقات التعقيم.

توزيــع مطهــرات األيــدي ووضعهــا فــي أماكــن بــارزة مثــل المداخــل الرئيســة ومداخــل دورات 
المياه ومناطق التجمعات.

إغالق القاعات المخصصة لالستراحة أو تناول الطعام.

يجــب تطهيــر خزائــن المشــتركين بشــكل دوري بعــد كل اســتخدام ووضــع ملصقــات  لتذكيــر 
المشتركين بذلك.

الحــرص علــى تعقيــم دورات الميــاه كل ســاعتين بمطهــرات معتمــدة أو تخصيــص عامــل لتنظيــف 
وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

االلتــزام بتعقيــم األســطح البيئيــة بشــكل روتينــي كل ســاعتين وتعقيــم األجهــزة الرياضيــة بعــد 
اســتخدامها مــن قبــل المشــتركين، مــع التركيــز علــى األماكــن التــي يكثــر فيهــا احتماليــة التالمــس 

كمقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخالفه.
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يفضــل أن يكــون هنــاك أبــواب تعمــل ذاتًيــا وخاصــة فــي المداخــل وكذلــك صنابيــر تعمــل ذاتًيــا 
في دورات المياه .

التأكــد مــن وجــود وقــت كاٍف بيــن الفتــرات الزمنيــة للســماح بالتنظيــف وتعقيــم المرافــق 
والمعدات وتقليل االزدحام.

ــع األماكــن وخاصــة أماكــن التجمــع ويفضــل اســتخدام  ــدة فــي جمي ــة الجي الحــرص علــى التهوي
التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة بشكل عام وفي صاالت التدريب بشكل خاص.

علــى  والتأكيــد  الرياضيــة  والمراكــز  الصــاالت  قبــل  مــن  للمشــتركين  مناشــف  توفيــر  عــدم 
المشتركين بجلب مناشفهم الخاصة.

التخلــص مــن األدوات التــي قــد يتشــارك فــي اســتخدامها العامليــن مثــل األقــالم واألوراق 
وبرادات شرب المياه وأدوات تحضير الشاي والقهوة وغيرها.

تحديــد عــدد األشــخاص المســتخدمين للمصاعــد بمــا يضمــن التباعــد االجتماعــي (متــر ونصــف 
الى مترين) أو تحديد شخصين لكل مصعد.

وضــع عالمــات أو ملصقــات واضحــة للوقــوف علــى أرضيــات أماكــن االنتظــار مثــل منطقــة 
المحاســبة (الكاشــير) أو االســتقبال، ودورات الميــاه وغيرهــا، بمــا يحقــق التباعــد االجتماعي بما ال 

يقل عن متر ونصف.

اســتخدام عالمــات إرشــادية فــي الســاللم الكهربائيــة أو الســاللم العاديــة بمــا يضمــن تحقيــق 
التباعد.
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يفضــل االســتحمام فــي الصــاالت أو المراكــز الرياضيــة بعــد االنتهــاء مــن التمريــن قبــل العــودة 
للمنزل.

تقليل عدد العاملين في االستقبال واألعمال اإلدارية التي يمكن تنفيذها عن بعد.

إلغاء كافة الفعاليات واالجتماعات بين الموظفين واستخدام وسائل التواصل عن بعد.

تشجيع المشتركين على استخدام الطرق االلكترونية للدفع.

يفضــل وجــود ســالل مهمــالت ونفايــات تعمــل دون الحاجــة للمــس مــع التخلــص مــن النفايــات 
بشكل مستمر.

إيقــاف وتعطيــل الشاشــات التفاعليــة أو الشاشــات اإلرشــادية التــي تعمــل عــن طريــق اللمــس 
والخاصة بالمشتركين.

ال تقــل المســافة بيــن جهــاز وآخــر عــن متــر ونصــف إلــى متريــن، أو تعطيــل بعــض األجهــزة إذا كان 
نقلها غير ممكنًا.
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ــرة  ــز والحضــور لفت ــز يومــي يســمح لعــدد محــدود مــن المســتفيدين بالحج اســتخدام نظــام حج
زمنية محددة بما يضمن عدم التزاحم في المنشأة.

إزالــة بســاط اإلطالــة وكــرات اإلســفنج وقفــازات التدريــب حيــث يجــب علــى المشــتركين إحضــار 
األدوات الرياضية الشخصية.

منع استخدام األجهزة الرياضية بالتناوب بين المشتركين (جوالت)

منع مساعدة شخص آخر في التدريب (مثل المساعدة في حمل األثقال)

تقليــل الطاقــة االســتيعابية للصــاالت والمراكــز الرياضيــة بمــا يضمــن التباعــد االجتماعــي بيــن 
المشــتركين لمســافة متــر ونصــف إلــى متريــن ومنــع دخــول المشــتركين بعــد الوصــول للطاقــة 
االســتيعابية المحــددة وذلــك بتخصيــص مســاحة 90 متــر مربــع لكل 10 أشــخاص (9 متــر مربع لكل 
شــخص)، وتعتبــر الصالــة أو المركــز الرياضيــة مخالفــة فــي حــال وجــود عــدد أشــخاص أكثــر مــن 

السعة المسموحة.

إلــزام الصــاالت والمراكــز الرياضيــة بتنظيــم المشــتركين وعــدم تقاربهــم مــع وجــود مشــرف لــكل 
مساحة 90 متر مربع لضمان توعية المشتركين.

ال تقــل المســافة بيــن األجهــزة الرياضيــة عــن متــر ونصــف لضمــان المحافظــة علــى التباعــد 
االجتماعي

ــك  ــوزي) بمــا فــي ذل ــار، الجاك ــا (حمــام الســونا، البخ إغــالق منطقــة حــوض الســباحة ومرفقاته
أنشطة المساج.

الصــــاالت
والمــــــراكز
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الصــــاالت
والمــــــراكز

يفضل تعقيم األجهزة الرياضية مباشرة بعد االستخدام وتخصيص عامل لتولي ذلك .

توفيــر مناديــل معقمــة وتوزيعهــا فــي أماكــن مختلفــة فــي النــادي لكــي يتــم اســتخدامها مــن 
قبــل المشــتركين لتعقيــم األجهــزة الرياضيــة بشــكل دوري ووضــع لوحــة إرشــادية عنــد كل جهــاز 

للتأكيد على تعقيم الجهاز قبل وبعد التمرين.

استخدام مناشف نظيفة عند الجلوس على األجهزة.

ال تزيد فترة التواجد في المنشأة عن ساعة ونصف يوميا لكل شخص.

عدم التشارك في استخدام جهاز واحد في نفس الوقت

تخفيض وقت الحصص الجماعية الى النصف لتقليل وقت التواصل والتقارب بين األعضاء.

إزالة أجهزة قياس الوزن والطول لتقليل مناطق التقارب بين المشتركين
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المالعب

يمنع حضور الجماهير إلى الملعب.

تقليل عدد الالعبين في كل فريق إلى أقل عدد ممكن.

منع التجمعات بعد نهاية المباراة والتوجه للمخارج مباشرة.

منع التجمع عند مواقف السيارات أو عند مدخل الصاالت.

منــع ارتــداء واســتخدام المالبــس واألطقــم الرياضيــة التــي يتشــارك الالعبــون فيها مثــل قفازات 
الحراس، ومالبس التمارين األحذية.

اســتخدام ومنــع  كل  بعــد  والكــروت وغيرهــا  والصافــرة،  الرايــة،  مثــل  الحكــم  أدوات  تعقيــم 
مشاركتها بقدر اإلمكان.

إلــزام الالعبيــن باســتخدام أدواتهــم الرياضيــة الخاصــة مثــل مضــارب التنــس و اإلســكواش، 
الجولف وغيرها.

تنظيــم أوقــات المباريــات بحيــث ال تتجــاوز أكثــر مــن ســاعة للمبــاراة الواحــدة، ومنــع دخــول الالعبين 
بدون حجز مسبق.

منــع التصافــح بيــن الالعبيــن والعنــاق عنــد بدايــة المبــاراة، أو بعــد تســجيل األهــداف أو عنــد نهايــة 
المباراة.

تعقيــم األماكــن القابلــة للتعقيــم، مثــل أرضيــات المالعــب ذات األســطح غيــر العشــبية، وقوائــم 
أبــواب المرمــى أو شــبك الكــرات، والُكــرات المســتخدمة، ومضــرب كــرة التنــس، وذلــك بشــكل 

دوري بين األشواط وبعد كل مباراة.
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الرياضـــات التي
تستلـزم إجراءات
احترازية ووقائية

إضافية

يسمح بمزاولتها بشكل فردي دون نزال مع العٍب آخر لصعوبة تطبيق التباعد االجتماعي.

يســمح بممارســتها بشــكل فــردي (العبيــن فقــط)، مــع الحــرص علــى تطبيــق 
التباعد وزيادة تهوية غرفة اللعب.

الكاراتيه

اإلسكواش

يســمح بمزاولتهــا مــع تقليــص عــدد الالعبين إلى 2 وضمان تطبيــق التباعد ووضع 
مطهر األيدي على الطاولة أو بجانبها وتطهير اليدين عند أي لمس للكرات.

البلياردو والسنوكر 

الطاولــة  فــي  المســافة  تراعــى  وأن  اللعــب  أثنــاء  الكمامــات  لبــس  يجــب 
المستخدمة.

الشطرنج 

يجب تعقيم الكرات قبل كل استخدام.
البولينج

المصارعة  الجوجيتسوالجودوالتايكوندو

الكيك بوكسنجالموتايالقتال المتنوعالمالكمة



التعــاون مــع وزارة الصحــة فــي عمليــة رصــد الحــاالت المخالطــة للحالــة المؤكــدة، لكــي يتــم تطبيق 
إجــراءات التقصــي الوبائــي والحجــر الصحــي عليهــا وفقــًا لإلجــراءات المتبعــة مــن فريــق الصحــة 

العامة.

اإلبـالغ ومراقبة
األعــــــــــــــــراض
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تدريــب المســؤولين فــي نقــاط الفحــص علــى طريقــة الفحــص واســتخدام جهــاز قيــاس درجــة 
الحرارة.

وضــع نقطــة فحــص عنــد جميــع المداخــل تتضمــن قيــاس درجــة الحــرارة والســؤال عــن األعــراض 
التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

ــرارة  ــة الح ــرة العمــل وتســجيل درج ــة فت ــل بداي ــًا قب ــن يومي ــع العاملي ــرارة لجمي ــة الح ــاس درج قي
وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

منــع المشــتركين أو الالعبيــن الذيــن لديهــم ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة أو أعــراض تنفســية مــن 
الدخول.

ــز غرفــة عــزل للحــاالت المشــتبه بهــا فــي مقــر  فــي حــال وجــود ســكن للعامليــن، يفضــل تجهي
السكن المخصص لهم، ليتم عزلهم فيها حتى التواصل معهم من ِقبل الجهات المختصة. 

عــدم تمكيــن أي شــخص مــن العامليــن، فــي حــال كان لديــه أعــراض مشــابهة لإلنفلونزا (ســخونة، 
ســعال، ســيالن األنــف، احتقــان الحلــق) مــن العمــل أو دخــول المنشــأة حتــى زوال األعــراض 

حسب تقرير الطبيب المعالج.

اإلبــالغ عــن الحــاالت التــي تظهــر بيــن العامليــن ممــن لديهــم ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة أو أعــراض 
تنفســية (ســعال أو ضيــق فــي التنفــس) ويشــتبه بإصابتهم مرض كوفيــد 19 ويجب منعهم من 
دخــول المنشــأة وتحديــد البيانــات وأرقــام التواصــل للحــاالت واالتصــال فــورًا علــى 937  لمعرفــة 

التوجيهات المطلوبة إلحالتهم للمستشفى.

عند تسجيل حالة مؤكدة بين العاملين يجب تطبيق البروتوكوالت المعتمدة.
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التوعيــــــة
والتواصل 

توعيــة المدربيــن والمشــتركين والعامليــن بأعــراض المرض ووســائل انتقالــه وخطورته وتوعيتهم 
باالمتنــاع عــن الحضــور فــي حــال ظهــور أي أعــراض تنفســية (ســعال أو ضيــق فــي التنفــس) أو 

ارتفاع في درجة الحرارة واالتصال على وزارة الصحة.

اتبــاع آداب العطــاس والســعال (اســتخدام المناديــل الورقيــة والتخلــص منهــا، اســتخدام المرفــق 
عن طريق ثني الذراع).

نشــر الرســائل التوعويــة عــن المــرض وطــرق الوقايــة منــه وذلــك عــن طريــق وســائل التواصــل 
كالرســائل النصيــة والمنشــورات مــع أهميــة االعتمــاد علــى المصــادر الرســمية للمعلومــة كــوزارة 

الصحة والمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.

ــداء وســائل  مســاهمة المدربيــن والعامليــن فــي نشــر التوعيــة والتأكيــد علــى المشــتركين بارت
الوقايــة بالشــكل الصحيــح، والتذكيــر بضــرورة التباعــد االجتماعــي وعــدم تمكيــن أي شــخص غيــر 

ملتزم بالتعليمات من إكمال التمرين أو استخدام األدوات الرياضية.

عــرض الملصقــات التثقيفيــة داخــل المنشــآت الرياضيــة التــي توضــح الطريقــة الصحيحــة لغســل 
اليدين بالماء والصابون وتعقيمها، وكذلك أهمية ارتداء وسائل الوقاية.

يجب وجود حراس أمن أو مشرفين لمنع التجمهر والتجمعات أو دخول غير المصرح لهم.

يفضل وضع لوحة تتضمن بيان بالمخالفات وطريقة اإلبالغ عنها.

االلتــزام بالتعليمــات واإلرشــادات الوقائيــة الموجــودة داخــل الصــاالت والمراكــز الرياضيــة (عــدد 
المشــتركين فــي صالــة التدريــب، المســافة بيــن األجهــزة الرياضيــة، المســافة المحــددة بيــن 

المشتركين).



مع خالص األمنيات
برياضـــــــــة ممتعـــــــــة
وسالمة دائمة للجميع
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