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 االش��اطات ا�خاصة بمنظ�ي الفعاليات والزوار لتطبيق االجراءات االح��از�ة عند إقامة الفعاليات

 البيئة والوقاية 

   �� ش��ط التحص�ن بجرعت�ن لدخول الفعاليات ال��ف��ية ويستث�ى من ذلك غ�� املشمول�ن واملستثني�ن بحسب ما يظهر�

 تطبيق تو�لنا 

  بدخول أي زائر أو موظف ا�� املوقع إال �عد ابراز تطبيق تو�لناال �سمح  

   بالدخول لألماكن ال��ف��ية    ١٢يتم السماح ملن هم دون سن ،(
ً
سنة (أو األقل من العمر األد�ى للتحص�ن إذا تم تحديثھ الحقا

 املغلقة أو املفتوحة مع االخذ باالعتبار ما ي��:  

o ��افق�ن معهم من مكتم  التحص�ن �� الفعاليات الغ�� مخصصة لهم.  أن يكون املر

o كوفيد بمضاعفات  لإلصابة  عرضة  األك��  لأل�خاص  ا�حضور  تجنب  بضرورة  التنو�ھ  �عيلون   19-يتم  من  أو 

 للمرفق (أ) �غض النظر عن حالة التحص�ن
ً
  أ�خاص لد��م عوامل ا�خطورة وفقا

  .السماح ب�امل الطاقة االستيعابية و�لغاء التباعد 

  واملفتوحة. �� أماكن الفعاليات املغلقةإلزام ا�جميع بلبس الكمامة بالش�ل ال�حيح، ومنع الدخول بدون لبس الكمامة 

  توفر عدد �ا�� من املنظم�ن وتوزيعهم ع�� البوابات ومناطق الفعالية، واستخدام مسارات منفصلة والتأكد من االل��ام ال�امل

  .بتطبيق االح��ازات ملنع ال��احم

  يجب أن يتم توف�� مطهرات األيدي ووضعها �� أماكن بارزة عند األبواب ودورات املياه بحيث �سهل الوصول إل��ا من قبل جميع

  الزوار 

 يجب أال يز�د عدد األفراد ع�� الطاولة الواحدة عن عشرة أ�خاص ح�ى ولو �انوا من عائلة واحدة أو أصدقاء. 

 

 اش��اطات تتعلق بال��و�ة:

o .ا�حرص ع�� ال��و�ة ا�جيدة داخل القاعات وتقليل درجة ا�حرارة 

o  .(
ً
 �غي�� فالتر التكييف والتأكد من نظاف��ا �ش�ل دوري (ال تقل عن مرة واحدة شهر�ا

o ��يجب التأكد من أن مرواح شفط الهواء عند املداخل ودورات املياه �عمل �ش�ل جيد و�جب رفع كفاء��ا ل�حد األع. 

 اقبةاإلبالغ واملر 

 و�تم منع تواجد أي �خص 19- يتم استخدام تطبيق (تو�لنا) للتأكد من ا�حالة ال�حية لألفراد فيما يخص مرض �وفيد ،

 .حالتھ إيجابية، أو مخالط �حالة إيجابية حسب ما هو مب�ن �� التطبيق 

   ا�حالة �� تطبيق تو�لنا يتم تمك�ن املوظف من العودة إ�� العمل �عد �عافيھ والتحقق من ذلك عن طر�ق تحديث. 

  عدم تمك�ن أي �خص من القائم�ن ع�� الفعاليات، لديھ أعراض مشا��ھ لإلنفلونزا (�خونة، سعال، سيالن األنف، احتقان

 .ا�حلق) من العمل أو دخول امل�ان ح�ى زوال األعراض حسب تقر�ر الطبيب املعا�ج 

  ارتفاع �� درجة ا�حرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق �� التنفس)   اإلبالغ عن ا�حاالت ب�ن املوظف�ن والعامل�ن ممن لد��م

 و�جب منعهم من حضور الفعاليات.   ١٩- ويشتبھ بإصاب��م بف��وس �وفيد 

  حال وجود سكن للعامل�ن، فيجب تجه�� غرفة عزل ل�حاالت املشتبھ ��ا �� مقر السكن ا�خصص لهم ل�ي يتم عزلهم ف��ا ��

من قبل ا�جهات ا�ختصة. (ير�� مراجعة دليل االش��اطات ال�حية ملساكن العمال مل�افحة مرض ح�ى يتم التواصل معهم 

 ). ١٩- �وفيد

  حال ��جيل حالة مؤكدة ب�ن أحد القائم�ن ع�� الفعاليات يجب تطبيق اإلجراءات واالح��ازات الوارد �� دليل التعامل مع ��

 .بمقر العمل والصادر من هيئة ال�حة العامة   19-ا�حاالت املشتبھ أو املؤكد إصاب��ا بمرض �وفيد 
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 التوعية

  وخطورتھ املرض  انتقال  ووسائل  املرض  أعراض  عن  ال��ف��ية  األماكن  ع��  والقائم�ن  والزوار  العامل�ن  توعية  يتم  أن  يجب 

 .ارتفاع �� درجة ا�حرارةوتوعي��م بتجنب الذهاب لهذه األماكن �� حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق �� التنفس) أو  

   �� توعية العامل�ن والزوار والقائم�ن ع�� األماكن ال��ف��ية بضرورة اإلفصاح عند ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق

 ٩٣٧التنفس) أو ارتفاع �� درجة ا�حرارة وذلك باالتصال بالرقم 

 رشادية خاصة بالتداب�� واإلجراءات االح��از�ة وم��اتوف�� مواد تثقيفية لتوعية جميع العامل�ن والزائر�ن و�شر لوحات إ: 

o طرق انتشار املرض والوقاية منھ. 

o   ال�خصية بالعناية  االهتمام  ع��  وح��م  اليدين  غسل  قبل  والفم  واألنف  العين�ن  ملس  وتجنب  األيدي  �غسل  التوعية 

 .والرعاية ال�حية

o تخلص م��ا بأسرع وقت ممكن، استخدام املرفق عن طر�ق اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام املناديل الورقية وال

 ث�ي الذراع).

 التنفيذ 

  يفضل وضع لوحة تتضمن بيان باألفعال ا�خالفة وطر�قة اإلبالغ ع��ا. 

  تدر�ب املسؤول�ن �� نقاط الفحص ع�� طر�قة التأكد من ا�حالة ال�حية �� تطبيق تو�لنا. 

  ��األماكن ال��ف��ية عن خرق لالش��اطات واإلبالغ عن ا�خالفات والعمل ع�� تجن��ا يفضل إ�شاء قنوات تواصل للقائم�ن ع. 

  عي�ن مشرف�ن مسؤول�ن عن تطبيق االش��اطات ال�حية�. 

   جميع املوظف�ن.  19إجراء تدر�بات إلزامية عن ال�حة والسالمة �شأن مرض كوفيد� 

 


