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(يونيو17ابتداًء من )استئناف األنشطة االقتصادية 

األنشطة 
المستأنفة

القيود العامة

الوصف

يجب مواءمة العمليات وساعات العمل مع توجيهات الحكومة االتحادية بشأن ساعات برنامج التعقيم الوطني•
النخراط لفحص درجة الحرارة اإللزامي قبل دخول أي منشأة أو ا) المرضى/ الركاب / العمالء / الضيوف / الموظفين أو الزوار ( التأكد من خضوع جميع •

في أي نشاط

(رااداتباستثناء الظروف المؤقتة والحاالت المستثنية المعلن عنها في اإل)يجب على جميع أفراد المجتمع ارتداء قناع الوجه عند مغادرة منازلهم •
(يفضل استخدام األجهزة التي تعمل من غير اللمس) يجب وضع أجهزة تعقيم اليد في جميع األماكن المشتركة •
بين المجموعات( متر4)بين األفراد و ( متر2)مسافة التباعد االجتماعي •
الحجر المؤسسي للمقيمين العائدين إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة/ يجب اإللتزام بالمنزل•
اإللتزام بالنظافة والحماية الشخصية•
اإللتزام باستخدام المعقمات واألدوات الشخصية ذات اإلستخدام الواحد•

على تدابير التباعد االجتماعيالتاممع الحفاظ % 100المراحل األولى والثانية والثالثة بنسبة •
المائيةواألماكن حمامات السباحة وجميع الرياضات •
كزخاصة والالمتاحف• الفنونوصاالت عرض الثقافيةالمرا
المكتبات العامة•
الحدائق المائية•
(حمامات السباحة وقاعات االجتماعات ونوادي األطفال)الفنادق •
(مقدمين الرعايةو المسنينتجميل ومرافق رعاية الخدمات )منزلية الخدمات ال•
في الحدائق العامة والشواطئ األطفاللعبرياضية ومناطق المعدات ال•

(ساعة2.5تتجاوز عمليات)االختيارية العمليات الجراحية•
(ثالثي ورباعي األبعاد) دور السينما•
المخيمات الصحراوية•

( انتقال متوسط الخطورة)



يةمصفوفة المسؤول-تحديد األولويات والضوابط -خطة إعادة االفتتاح للقطاعات المذكورة ادناه 

(في مختلف المرافق)المسابح •
الرياضات المائية•
رياضة السباحة•

كرة الماء•
السباحة المتزامنة مع الفرق•

المسابح و جميع مرافق األنشطة 
المائية

جميع الحدائق المائية• الحدائق المائية

الترفيه
نوادي األطفال في الفنادق•
اماكن األلعاب المتواجدة في الشواطئ و الحدائق العامة•
دور السينما ثالثية و رباعية األبعاد•

المتاحف الخاصة•
دور عرض الفنون•
(فيما عدا مكتبة الراس)المكتبات العامة •

الثقافة و الفنون

خدمات المنازل
خدمات التجميل•
المنزلية للكبار خدمات الرعاية•

المخيمات الصحراوية•السياحة في الهواء الطلق

تتجاوز العمليات التي)العمليات الجراحية االختيارية •الجراحات االختيارية
(ساعة2.5

المالكاألنشطة االقتصادية

اقتصادية  ,[فقط للمسابح]دبي للسياحة  ,, بلدية دبي
مجلس دبي الرياضي  ,دبي 

بلدية دبي ,دبي للسياحة  ,اقتصادية دبي 

بلدية دبي, اقتصادية دبي  ,دبي للسياحة 

دبي للثقافة, اقتصادية دبي 

اقتصادية دبي  ,هيئة تنمية المجتمع  ,بلدية دبي

دبي للسياحة 

مدينة دبي الطبية و هيئة الصحة بدبي



المرحلة األولى والثانية والثالثة لألنشطة المعاد فتحها-البروتوكوالت المحدثة  

:الحفاظ على جميع البروتوكوالت المعلنة سابقاً لألنشطة االقتصادية ، باإلضافة إلى التعديالت التالية

:دور السينما

تم اإلعالن عنها مسبقا والتعقيم التيفة إعادة فتح دور السينما ثالثية ورباعية األبعاد مع الحفاظ على جميع اإلجراءات االحترازية وقواعد التباعد االجتماعية وإراادات النظا•
.لدور السينما

.يجب على دور السينما  أن توفر نظارات ثالثية األبعاد ذات اإلستخدام لمرة واحدة فقط•

(.رذاذ الماءمثل الدخان أو)يجب على دور السينما  أن تقلل من ادة التأثيرات المستخدمة في دور السينما رباعية األبعاد ، خاصة تلك التي قد تؤدي الى السعال •

:الترفيه•

سكي دبي،ي دولفيناريومالمتاحف ، دب ،منصات المشاهدة ، ذا جرين بالنيت،حلبات التزلج ، سباقات الكارتينج)على جميع األنشطة الترفيهية التي تم اإلعالن عنها مسبقا •
كواريوم، ٪ مع الحفاظ على جميع اإلجرائات الوقائية وقواعد التباعد االجتماعي 100بالعمل بسعة ( العروض الحية الخارجية كالنافورة وعرض الليزر  في دبي فيستيفال،أ

.وإراادات النظافة والصرف الصحي التي تم اإلعالن عنها مسبقا

ضمن ( ي حوض الماءمثل الغوص والغواصة ف )السماح باألنشطة المستثنية التي توفرها بعض األماكن الترفيهية مثل الجلسات التفاعلية ولقاء الحيوانات والتجارب •
:الشروط التالية

كثر من )يجب تقديم الجلسات لألفراد أو ألعضاء مجموعة فردية ➢ (.أاخاص5التتجاوز المجموعة أ

أمتار بين المجموعات ، وترك مقعدين بين كل مقعدين  مشغولين 4إذا كانت مساحة المكان تسمح بتواجد مجموعات عديدة ، فيجب التأكد من الحفاظ على مسافة ➢
(.يمكن أن يجلس أعضاء المجموعة الواحدة مًعا)

.يجب تنظيف المكان أو المعدات المستخدمة أثناء الجلسات التفاعلية وتعقيمها بعد كل استخدام➢

.يجب أن يتجنب مضيفو الجلسات أي اتصال جسدي مع  الضيوف والحفاظ على التباعد االجتماعي في جميع األوقات➢



المرحلة األولى والثانية والثالثة لألنشطة المعاد فتحها-البروتوكوالت المحدثة  

:الحفاظ على جميع البروتوكوالت المعلنة سابقاً لألنشطة االقتصادية ، باإلضافة إلى التعديالت التالية

العيادات والمستشفيات

اساعة مع الحفاظ على جميع اإلجراءات والقواعد اإلحترازية التي أعلنتها هيئة الصحة بدبي مسبق2.5ُيسمح بجميع العمليات الجراحية المعقدة االختيارية التي تتجاوز •

كز اللياقة البدنية صاالت الرياضة ومرا
كز اللياقة البدنية بسعة • على جميع اإلجراءات االحترازية وقواعد التباعد االجتماعي وإراادات النظافة والتعقيم٪ ، مع الحفاظ 100ستعمل جميع الصاالت الرياضية ومرا

.التي تم اإلعالن عنها مسبقا
ين الرياضية المائية الدراجة المائية ، التمار )، جميع األنشطة المائية ( السباحة ، الغوص ، كرة الماء والسباحة المتزامنة مع الفرق)سيتم استئناف جميع الرياضات المائية •

.وفًقا لإلراادات التي وضعت من قبل مجلس دبي الرياضي( إلخ... 
ة ، كما يجب والتعقيم بعد كل استخدام ، أو على األقل مرة واحدة كل ساعُيسمح باستخدام مرافق االستحمام والخزائن وغرف تبديل المالبس بشرط إجراء التنظيف •

التعقيم وقواعد في حال عدم تمكن او قدرة المشغلون لهذه المرافق من الحفاظ على أنظمة التنظيف و. الحفاظ على التباعد االجتماعي في جميع األوقات في هذه المرافق
.التباعد االجتماعي الصارمة ، فيجب إغالق هذه المرافق

.السماح بفتح األكاديميات الرياضية التي تعمل في مباني المؤسسات التعليمية بشرط التزام المشغلون بإراادات مجلس دبي الرياضي•
.البطوالت/ يمنع ممارسة الفعاليات •
.السنوكر ، ولعب السهام ، والبولينج  باإللتزام باإلراادات الموضوعة من قبل مجلس دبي الرياضي/ على جميع األماكن التي تقدم البلياردو •
:يسمح بعمل المسابقات البحرية بشرط•
عدم تواجد المشاهدين➢
عدم إجراء المسابقات في أماكن قد تؤدي إلى االزدحام➢
التي تركز على السباقات الفردية وليس الفرق➢



المرحلة األولى والثانية والثالثة لألنشطة المعاد فتحها-البروتوكوالت المحدثة  

:الحفاظ على جميع البروتوكوالت المعلنة سابقاً لألنشطة االقتصادية ، باإلضافة إلى التعديالت التالية

األنشطة السياحة الخارجية
.ُيسمح  باستئناف المخيمات الصحراوية كجزء من رحالت السفاري بشرط اتباع اإلراادات التي أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري•

:منافذ بيع األطعمة والمشروبات
متر في طوابير الزوار وفقط إذا تم تقديم 2ُيسمح لجميع منافذ بيع األطعمة والمشروبات بتقديم بوفيه يخضع لتطبيق الحد األدنى من مبادئ التباعد األجتماعي وهي مسافة •

لنمط من لن يسمح هذا ا[. ال يسمح بالخدمة الذاتية]أو  أن يتم تقديم الطعام على طاولة الضيوف ( كأسلوب خدمة المقصف)الطعام من قبل عمال الخدمة في المطعم 
وفيه ، وأن يتم إدراة طابور يجب أن تضمن إدارة الموقع عدم التزاحم بين األاخاص في الب. البوفيه بمشاركة أو لمس أواني التقديم والمشروبات التي يتم توصيلها إلى الطاوالت

.االنتظار بشكل جيد

:الحدائق والشواطئ العامة 
:ُيسمح لساحات اللعب والجوالت والمعدات الرياضية في الشواطئ والحدائق العامة بالفتح مع ضمان 

.المشرفين على األطفال بالحفاظ على المسافة االجتماعية  في جميع األوقات/ مقدمي الرعاية / يجب على الوالدين •
.يجب تركيب أجهزة التعقيم حول الملعب وبالقرب من المعدات الرياضية•
.توفر موظفين مخصصين لضمان تعقيم وتنظيف هذه المرافق•
.ضمان تنظيف وتعقيم الملعب وجميع األلعاب مرة واحدة على األقل كل ساعة•
أن يكون هناك أرجوحة واحدة مغلقة في : مثال)متر 2يجب على المالعب التي يصعب  عليها االلتزام بمسافة التباعد االجتماعي، التحكم  بسعة الزوار لاللتزام بمسافة التباعد •

(.منتصف كل ثالث أرجوحات
.األفراد بعدم مشاركة المواد التي يصعب تنظيفها أو تطهيرها/ مقدمي الرعاية / تنصح العائالت •

(:معاهد التعليم)معاهد التدريب 
.لبشريةاميةُيسمح لمؤسسات التعليم بالعمل مشروطة باتباع اإلراادات المعلنة من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لهيئة المعرفة والتن•



المرحلة األولى والثانية والثالثة لألنشطة المعاد فتحها-البروتوكوالت المحدثة  

:الحفاظ على جميع البروتوكوالت المعلنة سابقاً لألنشطة االقتصادية ، باإلضافة إلى التعديالت التالية

سنة12سنة واألطفال أقل من 60كبار السن فوق 
.سنة في جميع البيئات واألنشطة ، مع اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة12سنة واألطفال دون سن 60رفع جميع القيود المفروضة على المسنين فوق سن •

اإلجرائات وصف اإلجراء

اعيالنظافة والتباعد االجتم
.واإللتزام بالنظافة والتعقيم في جميع األوقات( متر2)الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي •
ارتداء األقنعة في جميع األوقات ، باستثناء الحاالت المستثنية المذكورة في التعميمات المسبقة•

الخدمات ذات األولوية
.تخصيص طوابير و نوافذ تعطي  األولوية لكبار السن من المواطنين والمقيمين في جميع األنشطة المعاد فتحها•
(.متر2)ينصح كبار السن بالعمل في مكتب منفصل أو مكاتب مشتركة مع الحفاظ على مقاييس التباعد •

اللوائح واإلرشادات

ض مراينصح كبار السن ممن يعانون من حاالت صحية معينة أو أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الرئة وغيرها من األ•
.التي تضعف مناعتهم بالبقاء في المنزل

.ُينصح كبار السن ممن يحتاجون إلى مساعدة مقدمي الرعاية بالبقاء في منازلهم•
كثر من • (ما لم يذهبوا إلى العمل المكتبي)ساعات خارج المنزل 3ينصح بعدم قضاء كبار السن أ
.يجب على كبار السن تجنب األماكن المزدحمة•
.سنوات6يتحمل اآلباء مسؤولية رعاية أطفالهم عندما يكونون خارج المنزل وضمان الحفاظ على التباعد االجتماعي وارتداء األقنعة لألطفال فوق سن•
.البالغين في جميع األوقات عندما يكونون خارج المنزل/ مقدمي الرعاية / أولياء أمورهم / يجب أن يكون األطفال تحت إاراف والديهم •



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

(داخلية وخارجية)حمامات السباحة واألماكن المائية العامة •

ت صاال/ تطبق على المنشآت الفندقية ، النوادي الصحية •
نية األلعاب الرياضية ، النوادي الترفيهية ، المنشآت السك

والتجارية

التجمعات والفعاليات والمناسبات االجتماعية•

اكوزيجميع خدمات التدليك والمنتجع الصحي والساونا والج•

بار حمام السباحة•

أحواض السباحة

الحكومة الزوار الموظفين المنش
أة

وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

أة لفترة قبل إعادة الفتح ، يجب أن تخضع جميع حمامات السباحة للتنظيف العميق بعد إغالق المنش•
بل إعادة الفتح كما يجب إجراء اختبار جودة المياه ق. طويلة لتقليل خطر اإلصابة باألمراض المرتبطة بالمياه

(TBC  وLegionnaires)
دات بلدية دبيعلى حمامات السباحة اإللتزام بالحفاظ على متطلبات النظافة والصرف الصحي وفًقا إلراا•

يمكن ،(2.0PPMو 1.0بين )بما في ذلك اإللتزام بنظام التعقيم المنتظم واختبار المياه وتركيز الكلور 
:  على الرابطالعثور على قائمة مقترحة لشركات التنظيف والتطهير على موقع بلدية دبي

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/
األقل كل األسطح واألماكن المشتركة  التي يتم لمسها بشكل متكرر مرة واحدة علىوتعقيم تنظيف •

، ألواح الركل ، الدرابزين ، كراسي االستلقاء ، الطاولة)ساعة واألاياء المشتركة في كل مرة يتم استخدامها 
.(اإلستحمام بجانب المسبح ، إلخحمامات 

عدم البصق في ك)يجب على الزوار ومستخدمي المسبح اإللتزام  بآداب السباحة اآلمنة قبل وأثناء السباحة •
المسبح االستحمام في)المسبح وغسل اليدين بشكل مستمر وتغطية العطس والسعال واالستحمام 

(قبل وبعد استخدام المسبح ( الجانبي فقط
التعقيم بعد ُيسمح  باستخدام مرافق االستحمام والخزائن وغرف تبديل المالبس بشرط إجراء التنظيف و•

ع كل استخدام ، أو مرة واحدة على األقل كل ساعة ، ويجب الحفاظ على التباعد االجتماعي في جمي
باعد في حالة عدم تمكن المشغلون من الحفاظ على أنظمة التنظيف والتعقيم وقواعد الت. األوقات

.االجتماعي الصارمة ، فيجب إغالق هذه المرافق
.دورات المياه بعد كل استخدام أو مرة واحدة على األقل كل ساعة/ يجب تنظيف الحمامات •
.ال يسمح للزوار والضيوف بإحضار المنااف الخاصة بهم•
طانة جديدة بعد يجب تغطية أسرة التشمس بطبقة إضافية من الكتان ، والتي يجب إزالتها واستبدالها بب•

تلقاء بما في ذلك التعقيم الكامل لكراسي االس. ]كل استخدام ويتم توفيرها من قبل مقدم الخدمة
[.للتشمس بعد كل استخدام

.قم بتركيب معقمات اليد في األماكن العامة•
يح مع كمية التبريد وتكييف الهواء للمساحات الداخلية يعمل بشكل صح/ التأكد من أن نظام التهوية •

.مناسبة من الهواء النقي
رض أن تالمس اإلمتناع عن مشاركة األاخاص باألاياء التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها والتي من المفت•

(.كالنظارات الواقية ومقاطع األنف والغطس)الوجه 

سر امتناع األسر عن مشاركة بعض المواد كالطعام والمعدات واأللعاب واللوازم الخاصة مع األ•
.األخرى

اركة إلى أقصى ضمان المعدات المناسبة للزبائن والسباحين ، مثل لعبة ألواح الركل و غيرها لتقليل المش•
حد ممكن ، أو الحد من استخدام المعدات من قبل مجموعة واحدة من المستخدمين في وقت واحد 

ظمة التعقيم يجب على المشغلين غير القادرين على األلتزام  بأن. والتنظيف والتعقيم بين االستخدام
.الصارمة ، عدم توفير هذه المعدات

.د االجتماعيتزويد جميع الموظفين بالتدريب الالزم لتطبيق بروتوكوالت السالمة والنظافة والتباع•

النظافة والتعقيم. 1
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ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

(داخلية وخارجية)حمامات السباحة واألماكن المائية العامة •

ت صاال/ تطبق على المنشآت الفندقية ، النوادي الصحية •
نية األلعاب الرياضية ، النوادي الترفيهية ، المنشآت السك

والتجارية

التجمعات والفعاليات والمناسبات االجتماعية•

اكوزيجميع خدمات التدليك والمنتجع الصحي والساونا والج•

بار حمام السباحة•

أحواض السباحة

الحكومة الزوار الموظفين المنش
أة

وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

خول المدربين الخضوع لفحص درجة الحرارة قبل د/ الزوار / يجب على جميع الموظفين والضيوف •
خص لديه لن يسمح ألي ا. المسبح كما يجب اتباع إراادات الصحة والسالمة المعتمدة من بلدية دبي

.درجة مئوية بدخول المسبح37.5درجة حرارة تساوي أو تزيد عن 
حة والسالمة يجب أن تتبع جميع قواعد الموظفين المتعلقة بالسكن والنقل وما إلى ذلك إراادات الص•

.المعتمدة من بلدية دبي مسبًقا
و الزوار الذين يعانون من حاالت صحية معينة أو أمراض الجهاز التنفسي أ/ يجب على الضيوف •

.األمراض المزمنة عدم دخول منطقة المسبح
ات يجب على جميع حمامات السباحة وإدارة األماكن المائية العامة تخصيص غرفة عزل ، ووضع إجراء•

إذا كان. المؤكدة وفًقا إلراادات هيئة الصحة بدبي/ المشتبه فيها 19-للتعامل مع حاالت كوفيد
.المسبح داخل منشأة تحتوي على غرفة عزل ، فإن غرفة العزل الموجودة كافية

إجراءات الدخول. 2

R CM CR CR

2عي مسافة يجب على الزوار ومستخدمي مرافق  الحديقة المائية بالحفاظ على تدابير التباعد االجتما▪
واحدة من الممكن للمجموعة ال. متر في جميع األوقات داخل وخارج الحديقة المائية و منطقة جذب الزوار

متر من بين كل 4بالجلوس مًعا و الحفاظ على تدابير التباعد االجتماعي (  ااخاص10ما يصل إلى )
مجموعة 

متر بين كل 4متر و 2على مسافة ال تقل عن ( المستخدمة للتشمس)يجب وضع األسرة الخارجية ▪
مجموعة 

عند مدخل الحديقة و الحفاظ على سعة( امتار بين كل اخص4)وضع الفتات التدبير االحترازي للزوار  ▪
(.متطلبات الكثافة في المنشأة)أمتار مربعة 4الزوار في الحديقة المائية و البرك إلى اخص واحد لكل 

2عي لمسافة على موظفين الحديقة المائية المراقبة في جميع األوقات و التأكد من اجراء التباعد االجتما▪
متر بين كل مستخدم داخل الحديقة المائية 

يث يجب على أولياء األمور و مقدمو الرعاية و المدربين بمتابعة سلوك الطفل في الحديقة المائية ح▪
عليهم االاراف على األطفال لضمان تدابير التباعد االجتماعي في المسبح المخصص لهم

التباعد اإلجتماعي. 3

R CM CR CR

كثر من ساعتين في منطقة المسبح/ ينصح زوار • .ضيوف المسبح بعدم قضاء أ
في أحواض التي تتم( بما في ذلك التدريب و التمرين)يجب على جميع األنشطة الرياضية والمائية •

.يالخارجية أو في المنشأة اتباع اإلراادات التي وضعها مجلس دبي الرياض/ السباحة الداخلية 
افة التباعد يجب على منافذ بيع األطعمة والمشروبات تتبع جميع إراادات بلدية دبي واإللتزام بمس•

ما بين الطاوالت وأدوات المائدة التي يعاد استخدامها كما يمنع عمل البوفيه ، ك( متر2)اإلجتماعي 
(يمكن تقديم الطعام في منطقة محددة جًدا وليس في أي مكان حول المسبح

يمنع فتح البارات عند حمام السباحة•
، مع يجب على طاقم حوض السباحة والمدربين والزوار ارتداء واقي أو قناع للوجه في جميع األوقات•

المسبح ، أي أثناء جلسات السباحة داخل)امكانية إزالته أثناء النشاط الذي يتطلب غمر الجسم والوجه 
(عندما يقوم المدرب بالشرح

القيود والقواعد العامة. 4
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ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

(داخلية وخارجية)حمامات السباحة واألماكن المائية العامة •

ت صاال/ تطبق على المنشآت الفندقية ، النوادي الصحية •
نية األلعاب الرياضية ، النوادي الترفيهية ، المنشآت السك

والتجارية

التجمعات والفعاليات والمناسبات االجتماعية•

اكوزيجميع خدمات التدليك والمنتجع الصحي والساونا والج•

بار حمام السباحة•

أحواض السباحة

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

ية بما التأكد من وضع اإلعالنات العامة و القواعد في مناطق واضحة للرؤ •
.حمايةفي ذلك المداخل والمناطق المشتركة األخرى ، لتعزيز تدابير ال

.ال ُيسمح بجميع خدمات المساج والسبا والساونا والجاكوزي•
ية ، أو ال ُيسمح بالتجمعات االجتماعية من أي نوع ، أو الفعاليات الجماع•

.الحفالت
• ً .ينصح بالدفع غير النقدي ، اال أن الدفع النقدي اليزال مقبوال
من يمنع تأجير األاياء التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التي•

ة على سبيل المثال ، النظارات الواقي)المفترض أن تالمس الوجه 
(.ومشابك األنف والغطس

المدربون من أن/ مقدمو الرعاية / المعلمون / يجب أن يتأكد اآلباء •
.الأطفالهم يتواجدون في مناطق أحواض السباحة المخصصة لألطف

د من التأك(بما في ذلك حراس اإلنقاذ)يجب على إدارة حمامات السباحة  •
ضايقة تطبيق التوجيهات اإلحترازية دون الخوف من سوء المعاملة أو الم

.ماتمن قبل المستخدمين الذين ال يرغبون في االمتثال للتعلي
يجب عدم السماح للمستخدمين الذين يعرضون سالمة ورفاهية •

نى اآلخرين للخطر من خالل رفض االمتثال لإلراادات من دخول المب
.بعد التحذير المتكرر

(تابع)القيود والقواعد العامة . 4

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ع ع



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

القيود على بعض أنواع الرياضات

مستوى 
القدرات 

(التوظيف)

ساعات زيارة 
المستهلك

ساعات العمل وصف االجراء االجراءات

غير محدد ال يوجد
–صباحا 6

مساءا10

تحتاج األكاديميات الرياضية إلى االلتزام بالقيود الرياضية المذكورة بناًء على طبيعة النشاط•
مع ضمان النقاط األعضاء المسجلين وجداول التدريب األسبوعية/ الالعبين / يجب إعداد خطة تدريب ااملة تتضمن المعلومات المطلوبة من حيث المدربين •

:التالية
تحديد أولويات التدريب▪
وضع جدول التدريب األسبوعي▪
األعضاء الذين سيشاركون في التدريب في ذلك األسبوع/ الموافقة على الالعبين ▪

إعداد الخطط التشغيلية والتدريبية للطوارئ•
ق للتمكن من تتبع ومراقبة األعضاء القادمين من الخارج أو الذين كانوا على تواصل وثي19-كجزء من عملية التسجيل ، يفضل إضافة جزئية  تتعلق بـ كوفيد •

.بأفراد قادمين من الخارج أو مع حالة مؤكدة
عليمات يجب على ت/ تدابير / على األكاديميات  اإلطالع بوضوع على اإلراادات اإلحترازية والتوجيهات، كما يجب على األكاديميات تعميم أي توجيهات احترازية•

.(مثل الموقع الرسمي أو البريد اإللكتروني ، إلخ)المشاركين اتباعها من خالل أي منصة متاحة 
(طلبات النظافةوفًقا لمت)يجب وضع إراادات واضحة لموظفي األمن وأولئك الذين يقومون بتنظيف المنشأة للتأكد من أنهم يتبعون التدابير الصحيحة •
كاديمية مسموح بها • بديل التي يتم الت/ مرخصة لبيع المعدات أو التروس باتباع إراادات البيع بالتجزئة و الجملة و اتباع سياسة اإلرجاع / يجب على أي أ

تعميمها من قبل اقتصادية دبي
سؤولية ضمان يجب أن يتبع تقديم الطعام إراادات إدارة المخاطر و على األكاديميات م. يتم تشجيع المشاركين على إحضار األطعمة والمشروبات الخاصة بهم•

.اتباع تدابير النظافة
لتي تستخدم لمرة فقط الحافظات ا]يسمح بتواجد آالت البيع واستراحات الطعام واألطعمة المعبأة مسبًقا ، مشروطة باتباع اإلراادات االحترازية الالزمة للقطاع •

[.متر بين الطاوالت2واحدة ، والتعقيم المتكرر لآلالت ، ومواد المخازن ، والحفاظ على مسافة 
.تشجيع الدفع الغير النقدي ، ولكن يسمح بالدفع النقدي•
كاديميات رياضية داخل المدارس • سطح المستخدمة الكليات هي المسؤولة عن التنظيف اليومي وتعقيم المناطق واأل/ الجامعات / تعتبر الشركات التي تدير أ

ن اإلطالع على يمك. في جميع أنحاء المباني بما في ذلك المعدات أو  إجراء التعقيم بعد االنتهاء من كل يوم من أجل أن تكون متمااية مع إراادات بلدية دبي
أو عن طريق االتصال مع بلدية دبي عن طريق ،/https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-listاركات التعقيم المعتمدة من خالل الرابط  

.5758871058االتصال بالرقم
سات الكليات ، المسؤولة عن الحصول على موافقة من المدارس أو إدارة المؤس/ الجامعات / تعتبر الشركات التي تدير أنشطة رياضية داخل المدارس •

.التعليمية قبل استئناف العملية
المكتشفة أو المحتملة بما في ذلك تأمين غرفة منفصلة للعزل داخل 19-األكاديميات مسؤولة أيًضا عن جميع االستعدادات للتعامل مع أي حاالت كوفيد•

ن يرتدون يجب أن يقتصر التفاعل مع الحالة على الموظفين المعينين مم. للطوارئ بمجرد العثور على حالة ايجابية19-المبنى واالتصال بخط المساعدة كوفيد
.يجب إدارة التزاحم و الحشود في مثل هذه الحالة. معدات الوقاية الشخصية الكاملة حتى وصول سيارة اإلسعاف

التدريب / الرياضية تمياباإلضافة إلى هذه اإلجراءات والبروتوكوالت ، يجب أن تلتزم األكاديميات بالقواعد التعاقدية العامة من أجل استئناف العمل في األكادي•
.االستخدام التجاري واتباع قيود رياضية محددة للمنشآت التي تعمل عليها/ المنتظم 

بما في ذلك)األكاديميات . 1
اني األكاديميات العاملة في مب

(المؤسسات التعليمية

مع
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.يجب أن تلتزم األماكن التي تقدم هذه األنشطة بجميع القواعد والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس دبي الرياضي•
أمتار بين كل طاولة لعب4الحافظ على مسافة •
تخدامه بعد كل استخدام أو مرة واحدة على األقل كل ساعة إذا تم اس..( ]اإلاارات ، الكرات ، الطبااير إلخ )تعقيم طاولة اللعب والمعدات ذات الصلة مثل •

[بشكل متكرر
(الحفاظ على الفجوات بين المقاعد)عالمات على المقاعد للحفاظ على المسافة االجتماعية / إضافة الفتات •

البلياردو والسنوكر

يجب أن تلتزم األماكن التي تقدم هذه األنشطة بجميع القواعد والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس دبي الرياضي•
.تعقيم األسهم و األلواح الخاصة بها بعد كل استخدام•
.أعضاء من المجموعة الواحدة كحد أقصى5السماح ب •
.التأكد من وضع ألواح السهام على مسافات للحفاظ على قواعد المسافات االجتماعية ، وتجنب التجمع•

لعبة رمي السهام

يجب أن تلتزم األماكن التي تقدم هذه األنشطة بجميع القواعد والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس دبي الرياضي•
.فتح ممرات البولينج بالتناوب•
.تعقيم الكرات ، األثاث المشترك في المنطقة بعد كل استخدام•
.العبين بحد أقصى للمجموعة الواحدة لكل مسار5تواجد •
.المقاعد المقدمة في الممر فقط ألعضاء المجموعة الفردية/ الحفاظ على المقاعد الجانبية •

البولينج

مع
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تحتاج األكاديميات الرياضية إلى االلتزام بالقيود الرياضية المذكورة أعاله بناًء على طبيعة النشاط والخطط التشغيلية والتدريبية•
.يجب أن تحافظ حمامات السباحة على معايير جودة المياه وفًقا لتوجيهات بلدية دبي•
.يجب مراعاة إجراءات تعقيم المياه العادية اآلمنة والفعالة وفًقا إلراادات بلدية دبي•
(PPM to 2.0 PPM 1.0)حافظ على مستويات تركيز الكلور بين -زيادة مستوى الصرف الصحي للمياه •
تباعد االجتماعي في ساعة ، ويجب الحفاظ على الكليسمح باستخدام مرافق االستحمام والخزائن وغرف تبديل المالبس بشرط إجراء التنظيف والتعقيم بعد كل استخدام ، أو مرة واحدة على األقل•

.إذا كان المشغلون غير قادرين على الحفاظ على أنظمة التنظيف والتعقيم وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة ، فيجب إغالق هذه المرافق. جميع األوقات
في حالة توفر حمامات بجانب المسبح ، يجب على جميع السباحين االستحمام قبل وبعد كل جلسة•
.تطهير المعدات المستخدمة في المسبح بعد كل استخدام/ يجب تنظيف . يجب أن يقتصر استخدام معدات التدريب على الضرورة فقط•
.يجب إغالق الجاكوزي والبخار والساونا•
.كل استخدامل ، فيجب تنظيفها وتعقيمها بعدلركيتم تشجيع األعضاء على إحضار معداتهم الخاصة ، ومع ذلك ، إذا تم تقديم معدات مشتركة مثل العوامات وعوامات السحب والزعانف وألواح ا•
.يجب تنظيم أوقات الدخول والخروج لتفادي الطوابير واالكتظاظ•
.يجب أال يتجاوز تدريب كل مجموعة ساعة واحدة•
.يجب تطهير جميع المناطق والمعدات المشتركة بعد كل استخدام•
سبح ، عندما يعرض أي أثناء جلسات السباحة داخل الم)جه يجب على المدربين والمتدربين ارتداء واقي الوجه أو القناع في جميع األوقات ، ولكن يجب إزالته إذا كان النشاط يتطلب غمر الجسم والو•

(المدرب التقنيات
/ ريك في حالة صعوبة تح. متر  وأي معدات إضافية ال تتناسب مع متطلبات التباعد االجتماعي ليتم إزالتها من المنشأة2يجب وضع المعدات المستخدمة لألنشطة المائية على مسافة ال تقل عن •

.عليها" عدم االستخدام"نقل هذه المعدات لتحقيق المسافة البعيدة المطلوبة ، فما عليك سوى االحتفاظ بعالمة / إزالة 

ةالمرافق المائي

.متًرا في المرة الواحدة25سباحين كحد أقصى  في كل مسار مسبح بمساحة 3ُيسمح ب •
.متًرا في المرة الواحدة50سباحين كحد أقصى في كل مسار مسبح بمساحة 6يسمح ب •
.يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين السباحين•
يجب على السباحين بالبدء بطريقة متعاكسة  عند كل مسار بديل•
.يجب على السباحين بدء السباحة والراحة وإنهاء السباحة عند نقطة البداية المحددة•
.يجب على السباحين االستحمام قبل وبعد السباحة•
كمال تمارين اإلستعداد في المنزل قبل الوصول إلى المسبح• .يتعين على السباحين إ
.التجاوز أو أي اكل من أاكال االتصال الجسدي غير مسموح به•
.يسمح ببرنامج التدريب على التتابع•
.يسمح بمعدات سباحة واحدة فقط لكل سباح لكل جلسة تدريب ويجب تعقيم بعد كل استخدام•
.يجب على المدربين تجنب استخدام األلواح البيضاء أو أي طرق أخرى تتطلب من الرياضيين التجمع•
د عرض المدرب أي أثناء جلسات السباحة داخل المسبح ، عن)يجب على المدربين والمتدربين ارتداء قناع الوجه في جميع األوقات ، ولكن يجب إزالته إذا كان النشاط يتطلب غمر الجسم والوجه •

(التقنيات
.يجب على المدربين االحتفاظ بسجل حضور لكل تدريب•
.مسارات كحد أقصى5يمكن للمدرب اإلاراف على •

السباحة

مع
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القيود على بعض أنواع الرياضات

مستوى 
القدرات 

(التوظيف)

ساعات زيارة 
المستهلك

ساعات العمل وصف االجراء االجراءات

غير محدد ال يوجد
–صباحا 6

مساءا10

.غواصين كحد أقصى للتدريب في وقت واحد7يسمح ب •
.متر في المسبح2متر لكل غطاس على األرض ، و 2يجب مالحظة الحد األدنى للمسافة •
.يمنع عمل القفزات المتوازية •
.ال يسمح بأي اكل من أاكال االتصال الجسدي•
.يجب على الرياضيين تجنب لمس األاياء والساللم والدرابزين دون الحاجة•
.يمكن للرياضيين استخدام ألواح التدريب مع محافظتهم على التباعد االجتماعي في جميع األوقات•
د عرض المدرب أي أثناء جلسات السباحة داخل المسبح ، عن)يجب على المدربين والمتدربين ارتداء قناع الوجه في جميع األوقات ، ولكن يجب إزالته إذا كان النشاط يتطلب غمر الجسم والوجه •

(التقنيات

الغوص

.رياضيين كحد أقصى في كل جلسة تدريب10ُيسمح ب•
.يسمح بتواجد مدربين. متًرا25يتم تخصيص مسارين من جانب حوض السباحة للتدريب بطول •
.يسمح بتواجد مدربين. متًرا50يتم تخصيص مسار واحد من جانب حوض السباحة للتدريب بطول •
.بين الرياضيين في جميع األوقات( متر2)يجب مراعاة الحد األدنى للمسافة •
د عرض المدرب أي أثناء جلسات السباحة داخل المسبح ، عن)يجب على المدربين والمتدربين ارتداء قناع الوجه في جميع األوقات ، ولكن يجب إزالته إذا كان النشاط يتطلب غمر الجسم والوجه •

(التقنيات
.من المدربين والرياضيين اآلخرين في جميع األوقات( متر2)يجب أن يحافظ المدربون على مسافة التباعد اإلجتماعية •
.ال يسمح باالتصال الجسدي•

السباحة 
المتزامنة مع 

الفرق

.العبين كحد أقصى بما في ذلك حارس المرمى في المسبح في وقت واحد6ُيسمح ب•
.أمتار لحارس المرمى4يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين الالعبين و •
ال ُيسمح بأي اكل من أاكال االتصال الجسدي أو الرياضات العنيفة•
.إال من قبل الالعبين والمدربين وتعقيمها بعد استخدام كل مجموعة... ال يجوز استخدام معدات لعبة كرة الماء مثل الكرات والعربات إلخ•
.يجب أن يتم جمع الكرة والتقاطها من قبل موظفي المكان•
.يجب على الالعبين ارتداء قبعاتهم الخاصة•
ند عرض المدرب أي أثناء جلسات السباحة داخل المسبح ، ع)يجب على المدربين والمتدربين ارتداء اقنعة الوجه في جميع األوقات ، ولكن يجب إزالته إذا كان النشاط يتطلب غمر الجسم والوجه •

(التقنيات
.على المدربين مسؤولية مراقبة وتوجيه الالعبين للحفاظ على المسافة المتفق عليها لهذه الرياضة•

رة التدريب على ك
الماء

مع
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ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

قطاع االبداع–الثقافة والترفيه 

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

يجب ارتداء  األقنعة قبل دخول الموقع•
أعضاء كحد أقصى من المجموعات الفردية عند كل دخول5ُيسمح ب•
أفراد للمجموعة الواحدة5على جميع الجوالت اإلراادية ان ال تتجاوز •
ق تغطي الطري)يجب تواجد المعقمات التي تعمل من غير اللمس في مكانها •

(بأكمله من الدخول إلى الخروج
الء تأكد من خضوع أي اخص يدخل الموقع بما في ذلك جميع الموظفين والعم•

لفحص درجة الحرارة
ية المتعاقدين الذين يعانون من حاالت صح/ العمالء / يمنع دخول الموظفين •

درجة مئوية أو أعلى37.5والذين يظهرون أعراًضا بدرجة حرارة تساوي 
ينصح األاخاص الذين يعانون من حالة طبية وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز •

.التنفسي بعدم زيارة المبنى ، وخاصة خالل ساعات الذروة

قبل دخول المنشأة. 1

R
CM

CR CR

م فتح يجب تشجيع الضيوف على استخدام طرق الدفع الذكية ، ومع ذلك ، سيت•
كر بالتناوب للبيع عدادات التذا

يجب وضع عالمات التابعد االجتماعي على األرض عند طابور االنتظار•
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
ضمان تواجد أجهزة تعقيم اليد التي تعمل بغير اللمس في مكانها•
فوق )معقم اليدين يستخدمويجب أن يرتدي الموظفون األقنعة والقفازات و ان •

بعد كل معاملة( القفازات
كر كل ساعة• تعقيم معدات اباك بيع التذا
كر الذاتية كل ساعة• يتم تعقيم آالت بيع التذا
كر في طابور ا• النتظار ينصح أن يتقدم اخص واحد فقط من المجموعة لشراء التذا

كر. 2 شباك بيع التذا

R
CM

CR CR التأكد من تنظيف دورات المياه وتعقيمها بعد كل استخدام•
وضع عالمات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

دورات المياه. 3

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق

المتاحف•
كز الثقافية• المرا
(المؤسسات غير ربحية)الجمعيات الثقافية •
معارض الفنون، المعارض الفنية•

الفعاليات و المناسبات•

م
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ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

المتاحف•
كز الثقافية• المرا
(المؤسسات غير ربحية)الجمعيات الثقافية •
معارض الفنون، المعارض الفنية•

الفعاليات و المناسبات•

قطاع االبداع–الثقافة والترفيه 

الحكومة الزوار الموظفين المؤسسة وصف االجراء االجراءات

الصحة و السالمة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

(متر2)يجب على جميع الموظفين والعمالء المحافظة على تدابير التباعد االجتماعي •
في جميع مناطق المنشأة بوضوح( متر2)عرض مقاييس التباعد االجتماعي •

عدم السماح بإقامة الفعاليات و المناسبات•
التأكد من وضع الالفتات واإلاعارات على فترات منتظمة برؤية و تعليمات واضحة•
ق المحيطةاالتصال الواضح بشأن الحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في صاالت العرض والمراف•
ماعي من خالل على منافذ األطعمة والمشروبات و البيع بالتجزئة المحافظة على تدابير التباعد االجت•

و اقتصادية دبيإدارة طوابير االنتظار ويجب تتبع جميع اإلجراءات االحترازية التي وضعتها بلدية دبي

اللوائح و السياسات .4

R CM CR CR

ة و السالمة الفحص اإللزامي بعدم المالمسة للموظفين و الزوار والمقاولين بناًء على إراادات الصح•
درجة مئوية ، فسيتم منع و 37.5إذا كانت درجة حرارة الزائر تساوي أو تتجاوز )التابعة لبلدية دبي 

(دخول المنشأة
كتشاف حالة لديها أعراض • درجة 37.5)مثل الحمى 19–كوفيدإخطار السلطات الرسمية فوراً عند ا

سيالن ، والسعال ، وألم عضلي أو تعب ، وضيق في التنفس ، والتهاب الحلق ، و ( مئوية فما فوق
ي حالة األنف ، واإلسهال والغثيان ، والصداع ، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق بين الموظفين أو ف 

كتشاف حالة طارئة داخل المنشأة ا
من قبل هيئة  19PCR–لكوفيدإذا تم تأكيد حاالت إيجابية للموظفين وفًقا لالختبار المعتمد •

تمدة مع( اهادة تخليص)صحية معتمدة ، فلن يعود الموظف إال عند حصولهم على اهادة طبية 
من هيئة الصحة بدبي تفيد بأنهم خرجوا من العزلة

/  يها يجب أن تكرس إدارة المنشأة غرفة عزل ، وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه ف•
.  بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/باإلضافة إلى إجراءات التعقيم وفًقا إلراادات 19–كوفيدالمؤكدة لـ 

: ييمكن العثور على قائمة لشركات التنظيف والتطهير في موقع بلدية دبي اإللكترون 
https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/، أو عن طريق االتصال بغرفة القيادة

5758871055ببلدية دبي على الرقم
التواصل الحفاظ على سجالت دقيقة للموظفين و الضيوف و األعضاء بما في ذلك األسماء وأرقام•

وتواريخ الزيارة لالتصال عند الضرورة

خطة الفحص و الطوارئ . 5

R CM CR CR
تشجيع العمالء على عدم لمس المنتجات•
تعقيم أي منتج تم مالمسته من العميل قبيل اعادته الى الرف•
تشجيع التسوق عبر اإلنترنت•

ا محالت التحف و الهداي. 6

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق م

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/
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ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

الطوارمكتبة •
مكتبة المنخول•
مكتبة الراادية•
مكتبة هور العنز•
مكتبة أم سقيم•

مكتبة الراس•
الفعاليات و المناسبات و األنشطة ذوات التجمع الجمهوري•

الغفير
مكتب الدراسة والفصول متعددة االستخدام•

المكتبات–الثقافة والترفيه 

الحكومة الزوار الموظفين المؤسسة وصف االجراء االجراءات

الصحة و السالمة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

على الزوار ارتداء األقنعة عند دخول المكتبة•
(خروجتغطية الطريق بأكمله من الدخول إلى ال)وضع مطهرات تعمل باللمس في جميع األماكن •
التأكد من فحص الحرارة لجميع الموظفين و الزائرين•
على المقاولين الذين تظهر عليهم األعراض مثل درجة حرارة أ/ العمالء / ُيمنع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5من 
ي بعدم ينصح األفراد الذين يعانون من حالة طبية مثل األمراض المزمنة و مرضى الجهاز التنفس•

.زيارة المكتبات خاصة خالل ساعات الذروة

الدخول الى المنشأة . 1

R CM CR CR

ماح بإنشاء تشجيع الزوار على إنشاء عضوية المكتبة من خالل الخدمات الذكية ، ولكن سيتم الس•
العضوية في المركز

ن دون ُيسمح لزوار المكتبة بالدخول عن طريق حجز موعد لطلب زيارة ، ومع ذلك ، ُيسمح للزوار م•
مع المحافظة على القدرة االستيعابية و إجراءات التباعد االجتماعيموعد بالدخول 

ُيسمح لخدمة استعارة الكتب لمدة ساعة واحدة داخل المكتبة فقط•
عدم اتاحة خدمة حجز الفصول الدراسية•
عدم اتاحة خدمة حجز القاعات متعددة االستهالك•
وضع عالمات التباعد االجتماعي على األرض عند مناطق االنتظار•
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
وضع مطهرات تعمل باللمس في جميع األماكن •
ل معاملةبعد ك( فوق القفازات)على الموظفين ارتداء األقنعة والقفازات و استخدام معقم اليدين •
تعقيم المعدات المستعملة على مدار الساعة•
تعقيم الجهاز الذاتي المستخدم الستعارة الكتب•
تشجيع الدفع االلكتروني ، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

مكتب خدمات زوار . 2
المكتبة

صباحا إلى 10
مساء5.30

صباحا إلى 9.30
مساء5.30

ال يوجد

ق م

مكتبة الصفا•
مكتبة حتا•
المكتبات الخاصة•
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الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

المكتبات–الثقافة والترفيه 

الحكومة الزوار نالموظفي المؤسسة وصف االجراء االجراءات

الصحة و السالمة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR
تنظيف و تعقيم دورات المياه بعد كل استخدام•
وضع عالمات الصحة و السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة العامة•

دورات المياه. 3

R CM CR CR

(متر2)يجب على جميع الموظفين والعمالء المحافظة على تدابير التباعد االجتماعي •
في جميع مناطق المنشأة بوضوح( متر2)عرض مقاييس التباعد االجتماعي •

عدم السماح بإقامة الفعاليات و المناسبات•
التأكد من وضع الالفتات واإلاعارات على فترات منتظمة برؤية و تعليمات واضحة•
حات االتصال الواضح بشأن الحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في قاعات القراءة و المسا•

المفتوحة في المكتبة

اللوائح و التشريعات. 4

R CM CR CR

ة و السالمة الفحص اإللزامي بعدم المالمسة للموظفين و الزوار والمقاولين بناًء على إراادات الصح•
درجة مئوية ، فسيتم منع و 37.5إذا كانت درجة حرارة الزائر تساوي أو تتجاوز )التابعة لبلدية دبي 

(دخول المنشأة
درجة 37.5)مثل الحمى 19–كوفيدإخطار السلطات الرسمية فوراً عند معرفة حالة لديها أعراض •

سيالن ، والسعال ، وألم عضلي أو تعب ، وضيق في التنفس ، والتهاب الحلق ، و ( مئوية فما فوق
حالة األنف ، واإلسهال والغثيان ، والصداع ، أو فقدان حاسة الشم أو الذوق بين الموظفين أو في

كتشاف حالة طارئة داخل المنشأة ا
من قبل هيئة  19PCR–لكوفيدإذا تم تأكيد حاالت إيجابية للموظفين وفًقا لالختبار المعتمد •

تمدة مع( اهادة تخليص)صحية معتمدة ، فلن يعود الموظف إال عند حصولهم على اهادة طبية 
من هيئة الصحة بدبي تفيد بأنهم خرجوا من العزلة

/  يها يجب أن تكرس إدارة المنشأة غرفة عزل ، وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه ف•
.  بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/باإلضافة إلى إجراءات التعقيم وفًقا إلراادات 19–كوفيدالمؤكدة لـ 

: ييمكن العثور على قائمة لشركات التنظيف والتطهير في موقع بلدية دبي اإللكترون 
https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/، أو عن طريق االتصال بغرفة

5758871055القيادة ببلدية دبي على الرقم
التواصل الحفاظ على سجالت دقيقة للموظفين و الضيوف و األعضاء بما في ذلك األسماء وأرقام•

وتواريخ الزيارة لالتصال عند الضرورة

خطة الفحص و الطوارئ. 5

ال يوجد

ق م

الطوارمكتبة •
مكتبة المنخول•
مكتبة الراادية•
مكتبة هور العنز•
مكتبة أم سقيم•

مكتبة الراس•
الفعاليات و المناسبات و األنشطة ذوات التجمع الجمهوري•

الغفير
مكتب الدراسة والفصول متعددة االستخدام•

صباحا إلى 10
مساء5.30

صباحا إلى 9.30
مساء5.30

مكتبة الصفا•
مكتبة حتا•
المكتبات الخاصة•

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/
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مل يجب على أصحاب الع[: مباشر وغير مباشر بما في ذلك أصحاب االمتيازات: ]الموظفون1.
:التأكد مما يلي

رافق النقل اتباع جميع اإلراادات و المعايير الخاصة بالصحة والسالمة في أماكن إقامة الموظفين وم▪
بما يتمااى مع إراادات بلدية دبي للصحة والسالمة 

دخول الموظفين االلتزام بجميع البروتوكوالت التي تحددها إراادات بلدية دبي للصحة والسالمة قبل▪
إلى المبنى 

الزامية فحص درجة الحرارة لجميع الموظفين في الموقع▪
في "و " الءعلى اتصال مباار مع العم"ارتداء األقنعة والقفازات بشكل إلزامي للموظفين الذين هم ▪

ديقةأو أصحاب االمتيازات العاملين في الح" المطبخ للمطاعم وجميع المرافق الخاصة بالطعام
ية دبي يجب على جميع الموظفين ممارسة التباعد االجتماعي كما هو معتمد من قبل إراادات بلد▪

عند مكاتب خدمة العمالء و مكتب االدارةللصحة والسالمة 
عقد جلسات لإلحاطة االحترازية قبل االنتقال الى موقع العمل حيثما أمكن ذلك▪
متطلبات النظافة.2
د فيها الضيوف غسل و تعقيم كامل للحديقة يتم إجراؤه خاصًة في المناطق التي يتواج: قبل االفتتاح▪

كاتب اإلدارية و الموظفين بما في ذلك الغرف الخضراء وغرف التحكم في القيادة ومرافق التدريب والم
.الخزائن ومرافق خدمة صف السيارات/ غرف التغيير / وغرف الغسيل 

ليل خطر التأكد من جميع أنظمة المياه آمنة لالستخدام على المدى الطويل بعد إغالق المنشأة لتق▪
.اإلصابة باألمراض المرتبطة بالمياه

طاقات أجهزة الصراف اآللي ، وآالت ب]التعقيم المتكرر لجميع مناطق تواجد العمالء و أجهزة اللمس ▪
ين ، االئتمان ، والدرابزين ، والمقاعد ، دورات المياه ، وأسطح الطاوالت ، وأسطح العدادات ، والدرابز 

دبي للصحة تمشيا مع إراادات بلدية..[ والشرائح ، والخزائن ، وهياكل التسلق أو اللعب وما إلى ذلك 
[.والسالمة حيث يكون الحد األدنى هو مرة واحدة كل ساعة أو بعد كل استخدام

[إن أمكن]توزيع مطهرات ذات اللمس االلي في جميع انحاء المنشأة ▪
[على غرار ما قبل القائمة االفتتاحية]غسل وتعقيم المناطق المشتركة : بعد اإلغالق▪
التعقيم اإللزامي الكامل للمرافق مرة كل أسبوع▪
-https://www.dm.gov.ae/health-safetyعند اختيار اركة معتمدة للتعقيم يرجى التوجه الى ▪

approved-list/،058صال أو عن طريق االتصال المباار بغرفة القيادة ببلدية دبي عن طريق االت
5758871

.التأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح▪

خدمة العمالء

50%

ع ع

و تسلق الجدران و النطاطات)جميع مناطق اللعب األخرى مثل •
(ما الى ذلك

المقابلة وجًها لوجه•
الفعاليات والترفيه الحي•
كب االحتفاالت• موا

بما في ذلك جميع )جميع المنتزهات و المرافق المائية •
(المنتزهات المائية الملحقة بمرافق الفندق

(الخ... ركوب الخيل ، والشرائح )جميع مناطق اللعب المائية •
يات أو أي جلسات تفاعلية تتضمن اخص)الجلسات تفاعلية •

(لقاء حيوانات
غرف تغيير المالبس/ االستحمام / الخزائن •

ال يوجد

ال يوجد

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/
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اللوائح و النظم التشغيلية.3
والعمالء بما يتمااى مع إراادات بلدية دبي للصحة والسالمة للموظفين SOPيجب وضع واعتماد ▪

لتغطية متطلبات الصحة و السالمة RACIمصفوفة. والمستأجرين والمقاولين بما في ذلك
مدير و فريق نظافة. 4

المة و اللوائح و تعيين الموظفين لضمان جميع المبادئ التوجيهية إلراادات بلدية دبي للصحة والس
النظم التشغيلية

:خطة الفحص والطوارئ. 5
ة و السالمة الفحص اإللزامي بعدم المالمسة للموظفين و الزوار والمقاولين بناًء على إراادات الصح•

درجة مئوية ، فسيتم منع و 37.5إذا كانت درجة حرارة الزائر تساوي أو تتجاوز )التابعة لبلدية دبي 
(دخول المنشأة

درجة 37.5)مثل الحمى 19–كوفيدإخطار السلطات الرسمية فوراً عند معرفة حالة لديها أعراض •
سيالن ، والسعال ، وألم عضلي أو تعب ، وضيق في التنفس ، والتهاب الحلق ، و ( مئوية فما فوق

حالة األنف ، واإلسهال والغثيان ، والصداع ، أو فقدان حاسة الشم أو الذوق بين الموظفين أو في
كتشاف حالة طارئة داخل المنشأة ا

من قبل هيئة  19PCR–لكوفيدإذا تم تأكيد حاالت إيجابية للموظفين وفًقا لالختبار المعتمد •
تمدة مع( اهادة تخليص)صحية معتمدة ، فلن يعود الموظف إال عند حصولهم على اهادة طبية 

من هيئة الصحة بدبي تفيد بأنهم خرجوا من العزلة
/  يها يجب أن تكرس إدارة المنشأة غرفة عزل ، وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه ف•

.  بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/باإلضافة إلى إجراءات التعقيم وفًقا إلراادات 19–كوفيدالمؤكدة لـ 
: ييمكن العثور على قائمة لشركات التنظيف والتطهير في موقع بلدية دبي اإللكترون 

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/، أو عن طريق االتصال بغرفة
5758871055القيادة ببلدية دبي على الرقم

التواصل الحفاظ على سجالت دقيقة للموظفين و الضيوف و األعضاء بما في ذلك األسماء وأرقام•
وتواريخ الزيارة لالتصال عند الضرورة

FOH Waterpark

50%

ع ع

ال يوجد

ال يوجد

و تسلق الجدران و النطاطات)جميع مناطق اللعب األخرى مثل •
(ما الى ذلك

المقابلة وجًها لوجه•
الفعاليات والترفيه الحي•
كب االحتفاالت• موا

بما في ذلك جميع )جميع المنتزهات و المرافق المائية •
(المنتزهات المائية الملحقة بمرافق الفندق

(الخ... ركوب الخيل ، والشرائح )جميع مناطق اللعب المائية •
يات أو أي جلسات تفاعلية تتضمن اخص)الجلسات تفاعلية •

(لقاء حيوانات
غرف تغيير المالبس/ االستحمام / الخزائن •

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/
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كر. 6 :منطقة إصدار التذا
كر مدفوعة مسبًقا عبر اإلنترنت أو التصاري▪ ح سنوية أو أي منح األولوية للعمالء الذين حصلوا على تذا

رة ومع ذلك ، ُيسمح للعمالء بالدخول مع المحافظة على القد. اكل آخر للدخول الى الحديقة
االستيعابية و إجراءات التباعد االجتماعي

ل في على الزوار ارتداء األقنعة في جميع األوقات مع مراعاة استثناء الزوار الذين يعانون من مشاك▪
...سنوات وما إلى ذلك 6الجهاز التنفسي ، واألطفال دون سن 

.٪50الحد األقصى للقدرة االستيعابية للزوار ▪
اطق المشار ينطبق على جميع المرافق والمن]على األمن الداخلي مراقبة السعة االستيعابية للزوار ▪

[إليها في الوثيقة
متر بين كل 4متر بين الناس و مسافة 2مسافة : الحفاظ على إجراءات التباعد االجتماعي▪

من الممكن أن يكونوا من ]أاخاص في المجموعة واحدة 10أال يزيد عن . مجموعتين من الناس
فحصاريطة أن تمر نفس المجموعة عند دخول الحديقة و القيام بعملية ال[ العائلة أو األصدقاء

يتم تشجيع ُيسمح باستئجار عربات األطفال والكراسي المتحركة تعقيمها بعد كل استخدام، ولكن▪
الضيوف على إحضار عرباتهم وكراسيهم المتحركة الخاصة بهم

وزيعها يدويًا أو ت[ حيثما أمكن]يفضل توفير أارطة معصم اليدين من خالل الموزعات األوتوماتيكية ▪
حديقةبعد اجراء الفحص داخل الحديقة  و على الزوار ارتدائها في جميع األوقات حتى خروجهم من ال

سيتم إخراج أي زائر غير مرتدي السوار من الحديقة ▪
:قواعد تفاعل الموظفين والضيوف داخل الحدائق. 7
ل الحديقة يقتصر تفاعل الموظفين مع الضيوف في المنتزه على خدمة المعلومات المخصصة داخ▪

وأثناء حاالت الطوارئ
يجب على الموظفين ارتداء األقنعة و القفازات في جميع األوقات▪
ُيسمح بظهور الشخصيات فقط في جدول محدد المكان و الزمن مع عدم السماح بالتجمع أو ▪

متر بين كل اخصية و ضيف و 2األخذ باالعتبار إجراءات التباعد االجتماعي ]الترحيب بالضيوف 
[على موظفين األمن تحمل مسؤولية مراقبة الضوابط و ضمان التدابير

ُيسمح بالعروض التوضيحية المتزامنة مع اللعبة ▪

خدمة العمالء

50%

ع ع

ال يوجد

ال يوجد

و تسلق الجدران و النطاطات)جميع مناطق اللعب األخرى مثل •
(ما الى ذلك

المقابلة وجًها لوجه•
الفعاليات والترفيه الحي•
كب االحتفاالت• موا

بما في ذلك جميع )جميع المنتزهات و المرافق المائية •
(المنتزهات المائية الملحقة بمرافق الفندق

(الخ... ركوب الخيل ، والشرائح )جميع مناطق اللعب المائية •
يات أو أي جلسات تفاعلية تتضمن اخص)الجلسات تفاعلية •

(لقاء حيوانات
غرف تغيير المالبس/ االستحمام / الخزائن •
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:الضوابط. 8
اعي إاراف أولياء االمور على أطفالهم في جميع األوقات لضمان المحافظة على التباعد االجتم▪
ُيسمح بخدمة صف السيارات بشرط اتباع االراادات المعلنة عنها مسبقا▪
اع خدمة الحافالت و العربات التي تجرها الدواب من أماكن وقوف السيارات إلى الحديقة باتب▪

[و يتم تعقيمها بعد كل استخدام]إراادات التباعد االجتماعي للمواصالت العامة 
ال يسمح بتوزيع المياه ونوافير المياه▪
وضع عالمات واضحة عن إراادات التباعد االجتماعي للمصاعد و الساللم المتحركة▪
والجاكوزيال ُيسمح بخدمات المساج والسبا والساونا ▪
ال ُيسمح بالتجمعات االجتماعية من أي نوع ، أو الفعاليات الجماعية ، أو الحفالت▪
تشجيع الدفع عن طريق األجهزة االلكترونية، مع مراعاة قبول الدفع النقدي▪
من سوء بتطبيق اجراء مبدئ التوجيه من دون الخوف( بما في ذلك رجال اإلنقاذ)على إدارة المنشأة ▪

كرر عدم بعد التحذير المت. المعاملة أو المضايقة من قبل الزوار الغير ملتزمين باللوائح و النظم
السماح للزوار الذين يعرضون سالمة ورفاهية اآلخرين للخطر بالدخول الى الحديقة

والتعقيم ُيسمح بمرافق االستحمام وخزائن المالبس وغرف تغيير المالبس بشرط إجراء التنظيف▪
اعي في بعد كل استخدام ، أو مرة واحدة على األقل كل ساعة ، و الحفاظ على إراادات التباعد االجتم

وقواعد إذا كان المشغلون غير قادرين على الحفاظ على أنظمة التنظيف والتعقيم. جميع األوقات
التباعد االجتماعي الصارمة ، فيجب أن تكون هذه المرافق محدودة االستخدام أو مغلقة

FOH Water park

50%

ع ع

ال يوجد

ال يوجد

و تسلق الجدران و النطاطات)جميع مناطق اللعب األخرى مثل •
(ما الى ذلك

المقابلة وجًها لوجه•
الفعاليات والترفيه الحي•
كب االحتفاالت• موا

بما في ذلك جميع )جميع المنتزهات و المرافق المائية •
(المنتزهات المائية الملحقة بمرافق الفندق

(الخ... ركوب الخيل ، والشرائح )جميع مناطق اللعب المائية •
يات أو أي جلسات تفاعلية تتضمن اخص)الجلسات تفاعلية •

(لقاء حيوانات
غرف تغيير المالبس/ االستحمام / الخزائن •
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:ضوابط التباعد االجتماعي. 9
ماعي مسافة يجب على الزوار ومستخدمي مرافق  الحديقة المائية بالحفاظ على تدابير التباعد االجت▪

وعة من الممكن للمجم. متر في جميع األوقات داخل وخارج الحديقة المائية و منطقة جذب الزوار2
متر من 4بالجلوس مًعا و الحفاظ على تدابير التباعد االجتماعي (  ااخاص10ما يصل إلى )الواحدة 

بين كل مجموعة 
متر بين كل 4متر و 2على مسافة ال تقل عن ( المستخدمة للتشمس)يجب وضع األسرة الخارجية ▪

مجموعة 
عند مدخل الحديقة و الحفاظ على ( امتار بين كل اخص4)وضع الفتات التدبير االحترازي للزوار  ▪

متطلبات الكثافة في )أمتار مربعة 4سعة الزوار في الحديقة المائية و البرك إلى اخص واحد لكل 
(.المنشأة

تماعي على موظفين الحديقة المائية المراقبة في جميع األوقات و التأكد من اجراء التباعد االج▪
متر بين كل مستخدم داخل الحديقة المائية 2لمسافة 

ة حيث يجب على أولياء األمور و مقدمو الرعاية و المدربين بمتابعة سلوك الطفل في الحديقة المائي▪
همعليهم االاراف على األطفال لضمان تدابير التباعد االجتماعي في المسبح المخصص ل

FOH Water Park
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مداخل الركوب. 1
في طابور االنتظار( متر2)وضع إراادات واضحة للتباعد االجتماعي ▪

٪50ركوب مناطق اللعب بسعة استيعابية لـ ▪
.ال يسمح بحمل أو استهالك الطعام والشراب في مناطق اللعب▪
[إن أمكن]تثبيت أجهزة التعقيم االلكترونية في كل مدخل ومخرج على جهاز ▪
:عمليات الركوب. 2
تثناء باس]السماح بدخول فرد واحد لكل لعبة مائية مثل الجندول و غيرها مع مراعاة توازن الحركة ▪

[نفس المجموعة التي يمكن أن يجلسوا مًعا/ العائلة 
(مع مراعاة وقت اللعبة)ُتترك كل مركبة بديلة فارغة ▪
ه أو الرحالت التي ارتداء اقنعة الوجه في جميع األوقات ، باستثناء االنخراط في األنشطة المتعلقة بالميا▪

تتطلب غمر الوجه والجسم بالماء
متر مع وضع 2على الزوار المشي في اتجاه واحد في مناطق الحديقة المائية و الحفاظ على مسافة ▪

االراادات االحترازية
الجذب السياحي غير مسموح به. 3
هذا النشاط مستبعد لمناطق لعب األطفال و مسرحيات األطفال وأي مناطق جذب أخرى تخلق▪

ماالزدحام ، ال يمكنها الحفاظ على التباعد االجتماعي ، أو لها صعوبة في التنظيف التعقي
متطلبات النظافة واآلداب. 4
.يتم تعقيم و غسل الحديقة بالكامل وتعقيم جميع األلعاب والمعدات: قبل االفتتاح▪
إن استخدام إذا لم يكن اللمس ممكناً ، ف. تركيب معقمات تعمل بالحساسات في المناطق المشتركة▪

.المعقم العادي يكون أمر إلزامي
يع األوقات يجب على الموظفين والضيوف الحفاظ على آداب النظافة العامة واآلمنة والمرغوبة في جم▪

طس أي عدم البصق في المسبح ، وغسل أيديهم في كثير من األوقات ، وتغطية الفم عند الع)
(.إلخ... والسعال ، والحفاظ على اجراء التباعد االجتماعي ، وارتداء األقنعة حيثما ينطبق ذلك 

.التصوير إلخ]توفير قفازات لركوب اللعبة حيث يلزم عند االستخدام ▪
.تعقيم لوحة التحكم و التشغيل ، وبوابات األمان والسور بعد تناوب كل موظف▪
اعة على زيادة المدة في دورات التشغيل لضمان التعقيم الشامل بعد كل استخدام لمرة واحدة كل س▪

متطلبات يتم تخصيص الجداول الزمنية بما يتمااى مع أنواع الرحالت لضمان االمتثال ب]األقل 
[.النظافة
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:متطلبات إضافية. 5
إراادات الصحة و السالمة التابعة لبلدية دبيمناطق اللعب داخل الحديقة المائية و التوافق مع ▪
٪ و تتم ادارتها من قبل األمن عند مدخل هذه المنطقة50ركوب مسابح اللعب بسعة استيعابية لـ ▪
تعقيم األلعاب المائية بعد كل استخدام مثل الطوافات واألنابيب و غيرها▪
ة دبي و تعقيمها يجب أن تكون الطوافات المائية متاحة لإليجار بناًء على إراادات الصحة و السالمة التابعة لبلدي▪

قبل إعادة استخدامها بناًء على إراادات الصحة و السالمة التابعة لبلدية دبي
(بدون ازدحام)ُيسمح باستخدام مرافق االستحمام المفتوحة و المغلقة ▪

Ride Operations
Water Parks

تابع

R CM CR CR

"  الحدائق المائية"اتباع نفس القواعد المذكورة في : طاقم العمل1.

يع و التجزئةتغيير استخدام الغرف المسموح بها وفًقا لقيود ولوائح بلدية دبي و اقتصادية دبي لقطاع الب2.

لدية دبي اقتصادية تتبع جميع منافذ بيع التجزئة في المنتزهات المائية نفس اإلراادات والقيود التي تطبقها ب3.
اسة االستردادعلى جميع منافذ البيع بالتجزئة في أي مكان آخر في المدينة بما في ذلك غرف القياس ، وسيدبي 

[العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور وما إلى ذلك]غير مسموح بالمختبر 4.

األمن الداخلي للحفاظ على قيود السعة5.

تماعية وفًقا وضع قائمة انتظار للحصول على المدفوعات للحفاظ على الحد األدنى من متطلبات المسافة االج6.
إلراادات الصحة و السالمة لبلدية دبي

البيع بالتجزئة

R CM CR CR

عة لبلدية دبي الفحص اإللزامي بعدم المالمسة للموظفين و الزوار والمقاولين بناًء على إراادات الصحة و السالمة التاب•
(درجة مئوية ، فسيتم منع و دخول المنشأة37.5إذا كانت درجة حرارة الزائر تساوي أو تتجاوز )
، ( درجة مئوية فما فوق37.5)مثل الحمى 19–كوفيدإخطار السلطات الرسمية فوراً عند معرفة حالة لديها أعراض •

، والصداع ، أو والسعال ، وألم عضلي أو تعب ، وضيق في التنفس ، والتهاب الحلق ، وسيالن األنف ، واإلسهال والغثيان
كتشاف حالة طارئة داخل المنشأة فقدان حاسة الشم أو الذوق بين الموظفين أو في حالة ا

من قبل هيئة صحية معتمدة ، فلن  19PCR–لكوفيدإذا تم تأكيد حاالت إيجابية للموظفين وفًقا لالختبار المعتمد •
أنهم خرجوا من معتمدة من هيئة الصحة بدبي تفيد ب( اهادة تخليص)يعود الموظف إال عند حصولهم على اهادة طبية 

العزلة
–وفيدكالمؤكدة لـ / يجب أن تكرس إدارة المنشأة غرفة عزل ، وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه فيها •

ات يمكن العثور على قائمة لشرك. بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/باإلضافة إلى إجراءات التعقيم وفًقا إلراادات 19
أو ،/https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list: التنظيف والتطهير في موقع بلدية دبي اإللكتروني

5758871055عن طريق االتصال بغرفة القيادة ببلدية دبي على الرقم
خ الزيارة الحفاظ على سجالت دقيقة للموظفين و الضيوف و األعضاء بما في ذلك األسماء وأرقام التواصل وتواري•

لالتصال عند الضرورة

و االطعمة 
المشروبات

ق م

50%

ال يوجد

ال يوجد

و تسلق الجدران و النطاطات)جميع مناطق اللعب األخرى مثل •
(ما الى ذلك

المقابلة وجًها لوجه•
الفعاليات والترفيه الحي•
كب االحتفاالت• موا

بما في ذلك جميع )جميع المنتزهات و المرافق المائية •
(المنتزهات المائية الملحقة بمرافق الفندق

(الخ... ركوب الخيل ، والشرائح )جميع مناطق اللعب المائية •
يات أو أي جلسات تفاعلية تتضمن اخص)الجلسات تفاعلية •

(لقاء حيوانات
غرف تغيير المالبس/ االستحمام / الخزائن •

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/
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ن على الموظفين التأكد من خلو الزوار م. خضع الزوار لفحص درجة الحرارة قبل دخولهم النادي▪
أعراض المرض مثل الحمى و غيرها طوال الوقت و عند المغادرة

ن عند من الضرورة على الموظفي. سيتم منع الموظفين من الخروج من نوادي األطفال خالل النهار▪
البسمغادرة النادي لظرف طارئ و العودة الى النادي بعد التغيير التام لألقنعة و القفازات و الم

استالم ُيسمح فقط ألفراد األسرة أو من مقدمي الرعاية المصرح لهم بالدخول إلى المنشأة إلنزال او▪
الطفل

عدم السماح بكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة بإنزال و استالم الطفل▪
وقع خاص يجب تنظيم أوقات متفاوتة للعوائل عند انزال او استالم أطفالهم كما يجب تخصيص م▪

عدم دخول العائلة النادي لمدة ال تتجاوز العشرة دقائق. للتحكم بهذه الحركة
طبيق يجب أن تتم زيارات عمال الصيانة و تسليم الشحنات بعد ساعات العمل مع الحفاظ على ت▪

اإلجراءات االحترازية

إجراءات الدخول. 1

ال يوجد

ق ع

الحفالت والتجمعات والفعاليات•

أركيد/ اإلكترونيةألعاب •

لألطفالملعب الكرات•

منطقة نطاطات األطفال•

أندية األطفال في الفنادق•

ال يوجد

ال يوجد
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ة و السالمة الفحص اإللزامي بعدم المالمسة للموظفين و الزوار والمقاولين بناًء على إراادات الصح•
درجة مئوية ، فسيتم منع و 37.5إذا كانت درجة حرارة الزائر تساوي أو تتجاوز )التابعة لبلدية دبي 

(دخول المنشأة
درجة 37.5)مثل الحمى 19–كوفيدإخطار السلطات الرسمية فوراً عند معرفة حالة لديها أعراض •

سيالن ، والسعال ، وألم عضلي أو تعب ، وضيق في التنفس ، والتهاب الحلق ، و ( مئوية فما فوق
حالة األنف ، واإلسهال والغثيان ، والصداع ، أو فقدان حاسة الشم أو الذوق بين الموظفين أو في

كتشاف حالة طارئة داخل المنشأة ا
من قبل هيئة  19PCR–لكوفيدإذا تم تأكيد حاالت إيجابية للموظفين وفًقا لالختبار المعتمد •

تمدة مع( اهادة تخليص)صحية معتمدة ، فلن يعود الموظف إال عند حصولهم على اهادة طبية 
من هيئة الصحة بدبي تفيد بأنهم خرجوا من العزلة

/  يها يجب أن تكرس إدارة المنشأة غرفة عزل ، وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه ف•
.  بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/باإلضافة إلى إجراءات التعقيم وفًقا إلراادات 19–كوفيدالمؤكدة لـ 

: ييمكن العثور على قائمة لشركات التنظيف والتطهير في موقع بلدية دبي اإللكترون 
https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/، أو عن طريق االتصال بغرفة القيادة

5758871055ببلدية دبي على الرقم
لتواصل الحفاظ على سجالت دقيقة للموظفين و الضيوف و األعضاء بما في ذلك األسماء وأرقام ا•

وتواريخ الزيارة لالتصال عند الضرورة

خطة الفحص و . 2
الطوارئ

ال يوجد

ق ع

أندية األطفال في الفنادق•

ال يوجد

ال يوجد

الحفالت والتجمعات والفعاليات•

أركيد/ اإلكترونيةألعاب •

لألطفالملعب الكرات•

منطقة نطاطات األطفال•

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/


مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

نوادي األطفال

الحكومة الزوار نالموظفي المؤسسة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

/  يها يجب أن تكرس إدارة المنشأة غرفة عزل ، وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه ف•
.  بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/باإلضافة إلى إجراءات التعقيم وفًقا إلراادات 19–كوفيدالمؤكدة لـ 

: ييمكن العثور على قائمة لشركات التنظيف والتطهير في موقع بلدية دبي اإللكترون 
https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/، أو عن طريق االتصال بغرفة القيادة

5758871055ببلدية دبي على الرقم
-DM (DM-PH & SD-GU94يجب تتبع إراادات التنظيف و التعقيم من قبل بلدية دبي مثل  ▪

CDCN2) (لكل من التعقيم الروتيني اليومي.)
صحة عدم استخدام منتجات المنظفات و المعقمات التي تحمل تحذيًرا خطًرا أو التي قد تضر ب▪

منظفات ال تخلط ال. األطفال واألفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو الحاالت الطبية
المعقمات تحت أي ظرف من الظروف

.  خولالزوار بارتداء األقنعة في جميع األوقات داخل المنشأة منذ الد/ يتم الزام جميع الموظفين ▪
سيؤدي عدم االمتثال إلى رفض الدخول إلى المرفق

ى ويتم على الموظفين ارتداء األقنعة و القفازات في جميع األوقات ، وتغييرها بين اآلونة و األخر▪
غسل أيديهم بانتظام/ تشجيعهم على تعقيم 

ُيعفى األطفال دون سن السادسة من ارتداء األقنعة أو أغطية وجههم▪
انت متوفرة ، يتم تشجيع الموظفين الذين على اتصال مباار باألطفال بارتداء أقنعة افافة ، إذا ك▪

لتمكين قراءة الشفاه وتعبيرات الوجه
طريق التأكد من توفر معقم اليد لكل موظف واإلاراف على مكان حفاظه لتجنب ارب الطفل ب▪

على كل اخص يدخل المبنى من غسل و تعقيم يديهم على الفور. الخطأ
طفال لألالمعقمات تشجيع نظام غسل اليدين الصارم عند استراحة األطفال ، وتجنب استخدام ▪

يهم الرضع مساعدة األطفال في غسل اليدين ، بمن ف. الذين يميلون إلى لعق أيديهم أو مص أصابعهم
.الذين ال يمكنهم غسل اليدين بمفردهم

.نشأةتنظيف حقائب وأحذية الموظفين واألطفال فوًرا وراها بالمعقمات بمجرد وصولها إلى الم▪
داخل القيام بوضع رف أحذية في المرافق التي تتطلب خلع األحذية عند المداخل بدالً من أخذه▪

.النادي
اادات يجب أن تتبع مناطق تغيير الحفاض ، وروتين استخدام دورات المياه لألطفال الصغار إر ▪

محددة للتطهير والتعقيم وفًقا إلراادات

معدات الوقاية . 3
الشخصية والنظافة

ال يوجد

ق ع

أندية األطفال في الفنادق•

ال يوجد

ال يوجد

الحفالت والتجمعات والفعاليات•

أركيد/ اإلكترونيةألعاب •

لألطفالملعب الكرات•

منطقة نطاطات األطفال•

https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/


مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

نوادي األطفال

الحكومة الزوار نالموظفي المؤسسة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

تأكد من وضع إراادات واضحة لموظفين األمن و موظفين الصحة و النظافة بتنظيف المنشأة و ال▪
اتباع اإلجراءات الرسمية مثل ارتداء القفازات أثناء التنظيف و ما الى ذلك

اجراء الصحة و تنظيف و تعقيم األماكن و األسطح التي يتم مالمستها بشكل متكرر و مباار لضمان▪
السالمة

لهواتف وأجهزة استخدام المناديل المعقمة لتعقيم األجهزة اإللكترونية التي يتم لمسها كثيًرا ، مثل ا▪
الكمبيوتر و ما الى ذلك

.وضع ملصقات اراادية تصف خطوات غسل اليدين في دورات المياه▪
اإلاراف على األطفال من ذوي الهمم لتلقي الدعم الذي يحتاجونه▪

معدات الوقاية . 3
الشخصية والنظافة

(تابع)

R CM CR CR

متر في مناطق اللعب ومكاتب الخدمة وما إلى 2التأكد من الحفاظ على تدابير التباعد االجتماعي ▪
.ذلك

متر مربع لكل طفل4وضع مساحة واضحة للتباعد االجتماعي ▪
كثر من مجموعة واحدة من األطفال ▪ بحد ]تشجيع األنشطة الخارجية كلما أمكن ذلك ، مع عدم وجود أ

[  أطفال لكل مجموعة مع االاراف العام من قبل اإلدارة8أقصى 
.أمتار مربعة لكل طفل أثناء وقت اللعب في الملعب4الحفاظ على مسافة ▪
و أوقات الراحة متوافقة مع ( متر2)عند دخول و خروج الموظفين االخذ بأجراء التباعد االجتماعي ▪

راءات التباعد عند فترة الراحة على الموظفين االخذ بإج. عدد الموظفين في غرفة االستراحة للموظفين
.متر عند تناول الطعام2االجتماعي و الجلوس على مسافة 

عام والشراب من الممكن فتح استراحة الموظفين مع االلتزام باستخدامه بشكل صارم الستهالك الط▪
متر2و المحافظة على مسافة التباعد االجتماعي 

متر وتجنب االزدحام ، وال 2على أماكن استخدام ماكينة القهوة اتباع إراادات التباعد االجتماعي ▪
.ُيسمح بموزع مياه يدوي ، فقط زجاجات مياه محكمة الغلق

يجب إلغاء أو تأجيل األحداث الخاصة مثل المهرجانات وأحداث العطالت والعروض الخاصة▪

التباعد االجتماعي. 4

ال يوجد

ق ع

أندية األطفال في الفنادق•

ال يوجد

ال يوجد

الحفالت والتجمعات والفعاليات•

أركيد/ اإلكترونيةألعاب •

لألطفالملعب الكرات•

منطقة نطاطات األطفال•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

نوادي األطفال

الحكومة الزوار نالموظفي المؤسسة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

إزالة الدمى و الدببة واأللعاب ذات األجزاء المعقدة و التي يصعب تنظيفها▪
الم الملونة تعقيم جميع المعدات في المنشأة مثل األلعاب والكتب والمقصات وأقالم الرصاص واألق▪

داموالمواد الفنية والحرفية باإلضافة إلى مالبس لعب األدوار والمواد األخرى بعد كل استخ
لة أخرى حيث يجب فصلها في س. الحفاظ على مكان معين لفصل األلعاب المالمسة لفم الطفل▪

يجب تعقيم هذه األلعاب بعد كل استخدام. بعيدة عن متناول الطفل االخر
على األطفال الحصول على أدوات القرطاسية الحصرية الخاصة بهم كلما أمكن ذلك▪
ما لم يتم ( نةالمالبس التنكرية ، ومناطق اللعب اللي)إغالق أو إزالة اقسام معينة لمناطق اللعب مثل ▪

تعقيمها بالكامل بعد كل استخدام
لها إلى االمتناع عن مشاركة األلعاب مع مجموعات أخرى من األطفال ، إال عند تعقيم األلعاب قبل نق▪

المجموعة األخرى
4معدات حيث الحد األقصى لألطفال يكون / الحد من تجمع األطفال حول كل لعبة ▪

األلعاب و المعدات. 5

ال يوجد

ق ع

الحفالت والتجمعات والفعاليات•

أركيد/ اإلكترونيةألعاب •

لألطفالملعب الكرات•

منطقة نطاطات األطفال•

أندية األطفال في الفنادق•

ال يوجد

ال يوجد



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

نوادي األطفال في مرافق الفندق•

الحفالت والتجمعات والفعاليات•

أركيد/ اإلكترونيةألعاب •

لألطفالملعب الكرات•

منطقة نطاطات األطفال•

نوادي األطفال

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

يجب أن يكون هناك موظف واحد على األقل يحمل اهادة حالية في•
األوقاتاإلسعافات األولية لألطفال واإلنعاش القلبي الرئوي في جميع

أطفال8يجب تعيين موظف واحد لكل •
.أطفال8يجب أال تتجاوز المجموعة الواحدة عدد •
.متر لكل طفل أو اخص2يجب الحفاظ على مسافة آمنة تبلغ •

نسبة الموظفين والزوار. 6

R CM CR CR

ميع التأكد من استخدام قنوات التدريب واالتصال الكافية إلبقاء ج•
سات الموظفين وأولياء األمور واألطفال على اطالع على األوضاع والممار 

.وأساليب النظافة الجديدة
ارية وضع خطة جاهزية تضمن وجود إجراءات مناسبة تحافظ على استمر •

.العمليات وسالمة الجميع في المبنى

خطط التواصل والجهوزية. 7

R CM CR CR

المة يسمح بتناول الطعام في هذه المرحلة وفًقا إلراادات الصحة والس•
م األدوات التي استخدابااللتزام.التابعة لبلدية دبي في المناطق المخصصة

.تستخدم لمرة واحدة بشكل إلزامي
اركوا التأكد من أن األطفال يهتمون بحافظات الطعام الخاصة بهم وال يش•

.الطعام مع بعضهم البعض
.يجب أن تكون فواصل الوجبات متداخلة•

والمشروباتاالطعمة . 8

R CM CR CR

ى للسن بـ يرتبط الحد األدن . ال يسمح بتواجد أولياء األمور في نادي األطفال•
SOPsطفال في الفندق ، سيكون موظفي نادي األطفال مسؤولين عن األ

.المتواجدون من دون األوصياء
اس في محاولة للحفاظ على النظام واألمن واالنضباط ، ولتجنب المس•

م أو اآلخرين ، إذا أثبت الطفل عدم االنضباط أو عد/ بسالمة الطفل و 
ألخذ ولي األمر/ الطاعة لتعليمات الموظفين ، فسيتم طلب الوالدين 

.طفلهم
من ال ُيعد نادي األطفال خدمة رعاية مخصصة لألطفال ، لذلك سُيطلب•

في ( ندقأي الف)األوصياء القانونيين البقاء داخل مباني المنشأة / اآلباء 

.جميع األوقات أثناء تسجيل طفلهم في نادي األطفال
عدم السماح لألطفال بدخول النادي في حالة ظهور أعراض المرض أو •

ال . الإن قرار قبول طفل يخضع لتقدير مشرف نادي األطف. أمراض معدية
.يسمح للموظفين بإدارة أي أدوية

القيود . 9

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق ع



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

خدمات صحيةخدمات العالج الطبيعي•

خدمات التمريض المنزليخدمات عالج النطق والعمل•

جلسات فرديةخدمات إعادة التأهيل•

(غير طبية)جلسات مساج •

التجميلية/ خدمات العناية الشخصية •

الهممأصحابالرعاية المنزلية للمسنين و

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

.ُيسمح فقط بجلسات فردية مع المرضى•
قيم تع/ التزام مقدمي خدمات الرعاية المنزلية بتوفير المواد لمسح •

دبيبلديةالمعدات قبل وبعد استخدام المعدات وفقا إلراادات 
تخزين االلتزام بالتعقيم المكثف للحاويات والعناصر المستخدمة ل•

.المعدات قبل وبعد تخزين العناصر
ايات الخطرة االلتزام بتوفير حاويات النفايات الطبية للتخلص من النف•

.حسب متطلبات البلدية( األقنعة والقفازات)
مواد تنظيف جميع األسطح والبالتزام مقدمي خدمة الرعاية المنزلية •

.المستخدمة للجلسة قبل وبعد الجلسة
مم يجب إحالة مقدمي خدمات الرعاية المنزلية للمسنين وأصحاب اله•

مستخدمة إلى موقع بلدية دبي الختيار اركة معتمدة لتعقيم المعدات ال
-https://www.dm.gov.ae/healthأثناء الجلسة من خالل الرابط 

safety-approved-list / ة دبي أو عن طريق االتصال بغرفة القيادة ببلدي
5758871055عن طريق االتصال على الرقم

كن ، يوصى بأن توفر العائالت معداتها الخاصة للجلسات ، حيثما أم•
.لتقليل االتصال بالمعدات الخارجية

فة من يجب تشجيع إدارات الرعاية المنزلية على تعيين مسؤول النظا•
بهم على فريقهم لإلاراف على التنظيف اليومي والمستمر ويتم تدري

دبيبلديةأفضل الممارسات ومتطلبات 

الصحة والنظافة. 1

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق ع



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

خدمات صحيةخدمات العالج الطبيعي•

خدمات التمريض المنزليخدمات عالج النطق والعمل•

جلسات فرديةخدمات إعادة التأهيل•

(غير طبية)جلسات مساج •

التجميلية/ خدمات العناية الشخصية •

الهممأصحابالرعاية المنزلية للمسنين و

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

اسات على مقدمي خدمات الرعاية المنزلية للمسنين وأصحاب الهمم  الحصول على سي•
موظفين إجازة مرضية غير عقابية ومرنة تزامنا مع سياسات الصحة العامة التي تسمح لل

.المرضى بالبقاء في المنزل
ة المعايير الخاصة بالصحة والسالمة في أماكن إقام/ يجب اتباع جميع اإلراادات •

يبلدية دب الموظفين ومرافق النقل بما يتمااى مع إراادات الصحة والسالمة من 
ت الصحة يجب االلتزام بجميع البروتوكوالت التي تحددها هيئة الصحة في دبي واجرائا•

.قبل تعامل مقدي الخدمة مع كبار السن وأصحاب الهمموالسالمة التابعة لبلدية دبي 
نزلية قبل إرسالها إلى خدمة الرعاية المعاملينالزام عمل فحوصات درجة الحرارة لجميع ال•

(.درجة مئوية37.50>الحد األدنى لدرجة الحرارة )للمسنين وأصحاب الهمم
مثل . 19-في منزل الرعاية إذا كان لديهم أعراض كوفيدمقدمي الخدمة يجب عدم تواجد •

، أو السعال ، أو ألم عضلي ، أو التعب ، وضيق التنفس ، ( درجة مئوية37.5˚)الحمى 
شم أو والتهاب الحلق ، وسيالن األنف ، واإلسهال ، والغثيان ، والصداع ، أو فقدان حاسة ال

.يجب على مقدمي الخدمة  اإلخطار عن جميع األعراض قبل إرسالها. التذوق
الت مخصص لكل مريض وال ينبغي السماح بالتناوب إال لحاموظفإلزامية تعيين •

(.مثل استقالة أو مرض الممارس)الطوارئ أو ألسباب خارجة عن السيطرة 
إحالتهم الموظفين بدء الحجر الصحي ، ويجب/ في بداية األعراض ، يجب على المعالجين •

.كما يمنع الذهاب إلى العمل حتى يتم تأكيد النتيجة.  PCRو 19-إلجراء فحص كوفيد
عند تقديم خدمة الرعاية مقدمي الخدمات يجب ارتداء األقنعة والقفازات من قبل •

طق ، إذا كانت الجلسة تتطلب إيماءات للوجه مثل عالج الن. للمسنين وأصحاب الهمم
ع ، م( الموظف أوالً ثم المريض)يمكن أن يخلع كل طرف األقنعة مرة واحدة في كل مرة 

(.جعندما يكون ذلك ممكًنا واعتماًدا على طبيعة العال)الحفاظ على مترين متباعدين 
م وفًقا 2يجب على جميع الموظفين والمدربين ممارسة التباعد االجتماعي لمسافة •

.كلما أمكن ذلكبلدية دبيلإلراادات المعتمدة من قبل 
عاًما أو أي اخص يعاني 60الذين تزيد أعمارهم عن مقدمي الخدمة يجب عدم إرسال •

.من أمراض مزمنة أو الذين يعانون من ضعف المناعة لخدمة الرعاية المنزلية
قبل الجلسة ، يجب على مقدم الخدمة التحقق من درجة حرارة المريض والسؤال عن •

وجود أي أعراض ؛ إذا أظهر المريض أي أعراض ، أو إذا الحظ الممارس أي أعراض أثناء 
.الجلسة ، فيحق له إنهاء الجلسة والمغادرة على الفور

عدم تناول أي طعام أو مشروب يقدمه المرضى ويجب أن مقدمي الخدمة يجب على •
بنى يجب أال يتحرك مقدمي الخدمة داخل الم. يحدوا من التفاعل مع اآلخرين في المنزل

.دون الضرورة

مقدمي الخدمة. 2

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق ع



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

خدمات صحيةخدمات العالج الطبيعي•

خدمات التمريض المنزليخدمات عالج النطق والعمل•

جلسات فرديةخدمات إعادة التأهيل•

(غير طبية)جلسات مساج •

التجميلية/ خدمات العناية الشخصية •

الهممأصحابالرعاية المنزلية للمسنين و

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

ات الصحة الفحص اإللزامي بعدم المالمسة للموظفين و الزوار والمقاولين بناًء على إرااد•
درجة 37.5إذا كانت درجة حرارة الزائر تساوي أو تتجاوز )و السالمة التابعة لبلدية دبي 

(مئوية ، فسيتم منع و دخول المنشأة
مثل الحمى 19–إخطار السلطات الرسمية فوراً عند معرفة حالة لديها أعراض كوفيد •

، ، والسعال ، وألم عضلي أو تعب ، وضيق في التنفس( درجة مئوية فما فوق37.5)
شم أو والتهاب الحلق ، وسيالن األنف ، واإلسهال والغثيان ، والصداع ، أو فقدان حاسة ال

كتشاف حالة طارئة داخل المنشأة الذوق بين الموظفين أو في حالة ا
من قبل  19PCR–إذا تم تأكيد حاالت إيجابية للموظفين وفًقا لالختبار المعتمد لكوفيد •

ادة اه)هيئة صحية معتمدة ، فلن يعود الموظف إال عند حصولهم على اهادة طبية 
معتمدة من هيئة الصحة بدبي تفيد بأنهم خرجوا من العزلة( تخليص

يجب أن تكرس إدارة المنشأة غرفة عزل ، وأن تضع إجراءات للتعامل مع الحاالت •
باإلضافة إلى إجراءات التعقيم وفًقا إلراادات 19–المؤكدة لـ كوفيد / المشتبه فيها 

ف والتطهير في يمكن العثور على قائمة لشركات التنظي. بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/
-https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved: موقع بلدية دبي اإللكتروني

list/،5758871055أو عن طريق االتصال بغرفة القيادة ببلدية دبي على الرقم
ماء وأرقام الحفاظ على سجالت دقيقة للموظفين و الضيوف و األعضاء بما في ذلك األس•

التواصل وتواريخ الزيارة لالتصال عند الضرورة

خطط الفحص . 3
والطوارئ

R CM CR
CR

.  الجلسةالتزام كبار السن وأصحاب الهمم بإجراء فحص درجة حرارة للموظفين قبل بدء•
، أو ظهرت عليهم أي أعراض ، ( درجة مئوية37.5˚)إذا كانت درجة حرارة الموظفين 

.فورأثناء الجلسة ، عندها يحق للمرضى إنهاء الجلسة ويطلب منهم المغادرة على ال
دامها يجب على المسنين وأصحاب الهمم اختيار مكان أو غرفة للخدمة ال يتم استخ•

.بشكل متكرر أو مساحة ال تقضي األسرة معظم وقتها فيها
عدم السماح بوجود أاخاص آخرين في منطقة الخدمة باستثناء مقدم الخدمة •

.والمريض ، وخاصة األاخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنة

المسنين وأصحاب . 4
الهمم

R
CM

CR CR
(.الصلةالبطاقات والوسائل اإللكترونية األخرى ذات)الترويج لحلول الدفع الذكية • الدفع الرقمي. 5

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق ع
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مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

التجميل/ خدمات العناية الشخصية •

حمام منتجع صحي، والتدليك وحمام البخار وحوض السباحة، وال•
المغربي

الخدمات المنزلية

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

.ُيسمح فقط بجلسات فردية مع العمالء•
مكن يجب التزام مقدمي الخدمات المنزلية للتجميل استخدام األدوات والمنااف التي ي•

والتي تعد التخلص منها ، وحمل التعقيم المكثف للعناصر المستخدمة قبل وبعد االستخدام
.معدات قطع/ مواد / جميعها أدوات 

( فازاتاألقنعة والق)يجب على مزودي الخدمة توفير حاويات للتخلص من النفايات الخطرة •
.دبيبلديةوفًقا لمتطلبات 

يجب على مزودي الخدمة تنظيف جميع األسطح واألدوات والمواد والحقائب المستخدمة•
.للخدمة قبل وبعد تقديم الخدمة

للتنظيفيجب إحالة مقدمي الخدمة إلى موقع بلدية دبي على اإلنترنت الختيار اركة معتمدة•
ركات يمكن العثور على قائمة لش. بلدية دبي و هيئة الصحة بدبي/والتعقيم وفًقا إلراادات 

-https://www.dm.gov.ae/health-safety: التنظيف والتطهير في موقع بلدية دبي اإللكتروني
approved-list/،5758871055أو عن طريق االتصال بغرفة القيادة ببلدية دبي على الرقم.

، لتقليل يفضل أن يقوم العمالء بتوفير المعدات واألدوات الخاصة بهم للخدمة ، حيثما أمكن•
.االتصال بالمعدات واألدوات الخارجية

اراف على يتم تشجيع مقدمي الخدمات المنزلية على تعيين مسؤول النظافة من فريقهم لإل•
دبيديةبلالتنظيف اليومي والمستمر ويتم تدريبهم على أفضل الممارسات ومتطلبات 

دم لمرة يجب على الموظفين ترك األحذية خارج منازل العمالء واستخدام األحذية التي تستخ•
.واحدة في الداخل فقط ، إذا كان ذلك مسموًحا به

.اليدينضمان توفر واستخدام معقم اليدين قبل وبعد كل خدمة وتشجيع العمالء على غسل•

الصحة والنظافة. 1

R CM CR
CR

يجب أن يكون لدى مقدمي الخدمات المنزلية سياسات إجازة مرضية غير عقابية ومرنة•
.لمنزلومتزامنة مع سياسات الصحة العامة التي تسمح للموظفين المرضى بالبقاء في ا

وظفين المعايير الخاصة بالصحة والسالمة في أماكن إقامة الم/ يتم اتباع جميع اإلراادات •
دبيبلديةومرافق النقل بما يتمااى مع إراادات الصحة والسالمة من 

.المناسبيجب على الموظفين الحفاظ على النظافة الشخصية في جميع األوقات وارتداء الزي•
صحة والسالمة يجب االلتزام بجميع البروتوكوالت التي تحددها هيئة الصحة في دبي و اجرائات ال•

.قبل تفاعل الموظفين مع العمالءمن بلدية دبي
رارة درجة الح) إلزامية فحص درجة الحرارة لجميع الموظفين قبل إرسالهم للخدمة المنزلية •

<37.50C).

الموظفين. 2
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مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

التجميل/ خدمات العناية الشخصية •

حمام منتجع صحي، والتدليك وحمام البخار وحوض السباحة، وال•
المغربي

الخدمات المنزلية

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

-كوفيدالخدمة المنزلية إذا كانت لديهم أعراضتقديميجب عدم إرسال الموظفين إلى •
، أو السعال ، أو ألم عضلي ، أو التعب ، وضيق ( درجة مئوية37.5˚)مثل الحمى 19

فقدان التنفس ، والتهاب الحلق ، وسيالن األنف ، واإلسهال ، والغثيان ، والصداع ، أو
.ايجب سؤال الممارسين عن وجود جميع األعراض قبل إرساله. حاسة الشم أو الذوق

جب الموظفين بدء الحجر الصحي ، وي/ في بداية األعراض ، يجب على المعالجين •
لز يمنع استئناف العمل حتى يتم تأكيد  PCRو 19-إحالتهم إلجراء فحص كوفيد

.النتيجة
منزلية االلتزام  بارتداء األقنعة والقفازات من قبل الموظفين عند تقديم الخدمات ال•

.للعمالء
عاًما أو أي اخص يعاني من 60يجب عدم إرسال الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن •

.أمراض مزمنة أو الذين يعانون من ضعف المناعة لخدمة الرعاية المنزلية
ار عن قبل الجلسة ، يجب على الموظفين التحقق من درجة حرارة العميل واالستفس•

وجود أي أعراض ؛ إذا أظهر العميل أي أعراض ، أو إذا الحظ الموظفون أي أعراض أثناء 
.الجلسة ، فيحق لهم إنهاء الجلسة والمغادرة على الفور

يجب أال يستهلك الموظفون أي طعام أو مشروب يقدمه العميل ويجب أن يحد من•
.اعيجب أال يتحرك الموظفون داخل المبنى دون د. التفاعل مع اآلخرين في المنزل

(تابع)الموظفين . 2

R CM CR CR

ت درجة إذا كان. التزام العمالء  بإجراء فحص درجة الحرارة للموظفين قبل بدء الجلسة•
، أو ظهرت عليهم أي أعراض أثناء الجلسة ، ( درجة مئوية37.5˚)حرارة الموظفين 

.عندها يحق للعمالء إنهاء الجلسة ومطالبتهم بالمغادرة على الفور
أو مساحة ال التزام العمالء باختيار مكان أو غرفة للخدمة ال يتم استخدامها بشكل متكرر•

.تقضي األسرة معظم وقتهم فيها
لعمالء عدم السماح بوجود أاخاص آخرين في منطقة الخدمة باستثناء مقدم الخدمة وا•

.، وخاصة األاخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنة

الزبائن. 3

R CM CR CR (البطاقات ، والوسائل اإللكترونية األخرى )تعزيز حلول الدفع الذكية • الدفع الرقمي. 4
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ق ع



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

التدريبات•

االجتماعات•

االمتحانات"القاعات المستخدمة لألغراض األكاديمية •

االمتحانات/ االجتماعات / الدورات التدريبية 

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

التدبير تشمل موظفي المكان ، واألمن ، و]المتطلبات العامة للموظفين •
رف المقاولون ، ومقاولون الط/ والمطبخ ، ومنظمي التدريب ،المنزلي

:أصحاب العمل لضمان ما يلي-الثالث ، واإلنتاج 

في أماكن المعايير الخاصة بالصحة والسالمة/ جميع اإلراادات بااللتزام•

إقامة الموظفين ومرافق النقل بما يتمااى مع إراادات الصحة 
دبيبلديةوالسالمة من 

ة يجب االلتزام بجميع البروتوكوالت التي تحددها اراادات الصح•
قبل دخول الموظفين إلى المبنىوالسالمة من بلدية دبي 

ترات فحص درجة الحرارة لجميع الموظفين في الموقع على فالزام عمل•
منتظمة

ما يجب يجب على جميع الموظفين ارتداء األقنعة في جميع األوقات بين•
بخ في مط"و " على اتصال مباار مع العمالء"على الموظفين الذين 

.ارتداء القفازات أيًضا" المطاعم ومرافق تناول الطعام
دللتباعيجب على جميع الموظفين ممارسة المبادئ التوجيهية •

وفًقا لما تمت الموافقة عليه من قبل إراادات الصحة االجتماعي
ستالم و مناطق المنشأة الشاملة لمنطقة االفي دبيبلديةوالسالمة من 

خدمة العمالء و غيرها
ل العمل جلسات  عبر االنترنت لعمل لتبادل المعلومات  عند تبديعقد •

بالتناوب 
يتم تدريب جميع الموظفين على إراادات إدارة الصحة والسالمة•

المهنية للتطبيق أثناء التطبيق

الموظفين. 1

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

م ع

االجتماعات والمؤتمرات والمعارض

المعارض•

فعاليات المعارض•

المعارض و المؤسسات بما في ذلك•
الندوات

الترفيه

طبق ال تن)الغنائية الداخلية الحفالت•
(على مدن المالهي و القرية العالمية

ق على تنطبالحفالت الغنائية الخارجية •
العالميةمدن المالهي و القرية 

الفعاليات األخرى
حفالت الزفاف•
حفالت المآدب•
حفالت التكريم و التخرج•
غير)الفعاليات الرياضية الداخلية •
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التعقيم قبل إعادة فتح المكان.1
ن التعقيم التام لجميع األصول والمعدات واألماكن العامة كما هو محدد م

انقبل إعادة فتح المكدبيبلديةقبل إراادات الصحة والسالمة من 
أيام بدون وجود أي من الفعاليات  .2
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راف أجهزة الص]التعقيم المتكرر لجميع المناطق العامة عالية اللمس •

القمامة اآللي ، وآالت بطاقات االئتمان ، والدرابزين ، والمصاعد ، وصناديق
العدادات ،/ ، والمراحيض ، وأسطح المناضد ، وآالت وقوف السيارات 

ية بما يتوافق مع إراادات إدارة الصحة والسالمة المهن..[ وما إلى ذلك 
[بعد كل استخدام]

[كل يوم لمدة ساعتين]تبخير المراحيض •
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[ ا إلى ذلكاألقنعة والقفازات وم]وفي الحمامات الخاصة بالنفايات الطبية 
[الحد األدنى مرة كل ساعتين]ويجب إزالتها بشكل متكرر 

الزامية توفير موزعات المعقم اليدوي عبر المنشأة•
لعمالء تعقيم جميع مناطق المنشأة الشاملة لمنطقة االستالم و خدمة ا•

و غيرها
إجراء التعقيم الكامل للمكان مرة كل أسبوعيجب •

قبل افتتاح أماكن الفعاليات. 3
تعقيم جميع األصول والمعدات واألماكن العامة في المكان•
و مة االطعمعدات / تعقيم جميع المعدات المطلوبة للتدريب ، مناطق •

المشروبات
شغل تحضير قائمة ااملة لجميع األصول المطبقة التي سيقدمها م•

المكان
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(على مدن المالهي و القرية العالمية

ق على تنطبالحفالت الغنائية الخارجية •
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خالل أيام فعاليات. 4
"أيام من غير وجود أي من الفعاليات "•
متطلبات التعقيم اإلضافية•

معدات /التعقيم المتكرر لجميع المعدات المطلوبة للتدريب ، مناطق -
تم قائمة ااملة لجميع األصول المطبقة التي ي-و المشروبات االطعمة 

توفيرها من قبل مشغل المكان
متطلبات إضافية لإلجتماعات•

-ون يوم واحد بالنسبة للجلسات التدريبية المتعددة التي تتم في غض-
دقيقة على 30]يتم إجراء التعقيم بعد التدريب والفترات الزمنية الكافية 

دقيقة لجميع أنواع 60وحدة و 25>األقل لجميع أنواع التدريب 
لليتم توفيرها بعد التدريب للتعقيم الفعا[ وحدة 25< التدريب

بعد انتهاء اليوم التدريبي للحدث أو الفعالية. 5
تعقيم المكان الكامل

[حيث يكون هدم مطلوبًا"]فترة ما بعد عملية التهدئة . 6
"أيام من غير وجود أي من الفعاليات "نفس •
يتم االلتزام  بالتعقيم الكامل للمكان المطلوب–ما بعد الهدم •

:ياسيةالتشغيل القتخصيص عامل النظافة الالزم لتنفيذ إجراءات . 7
مناطق / يتم تعيين موظفي النظافة المخصصة والمدربين عبر وظائف•

DMHSمتعددة داخل المكان لضمان االمتثال لجميع قواعد 
يجب وضع إجراءات التشغيل الموحدة والموافقة عليها من قبل •

الموظفين والمستأجرين والمقاولين والمنظمين

مناطق العزل. 8
ها حتى  يتم توفير مناطق العزل اإللزامية الستضافة الحاالت المشتبه في•

نطبق ذلكاالنتقال إلى هيئة الصحة بدبي لمزيد من الفحوصات حيثما ي

(تابع) متطلبات النظافة . 2
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[بما في ذلك موقف السيارات]مداخل الملعب .1
حص الماسحات الضوئية الحرارية اإللزامية عبر جميع نقاط الدخول لف•

رارة الزائرين أو جميع الزوار ليتم فحصهم من خالل اختبارات درجة الح
أماكن من خالل البوابات الرئيسية و]بدون تالمس قبل دخول المكان 

[وقوف السيارات
إلزامية  ارتداء أقنعة الوجه في جميع األوقات في المكان•

مناطق التسجيل.2
ع  بما في يقوم الزوار بالتسجيل المسبق عبر اإلنترنت قبل زيارة الموق•

تصال ذلك التفاصيل ذات الصلة المطلوبة للسماح بتتبع جهات اال
[لدائرة السياحة في دبيتمشيا مع متطلبات التسجيل ]

يجب استخدام مناطق التسجيل بشكل أساسي لمسح الضيوف•
متر في 2المسجلين مسبًقا للدخول ويجب أن تضمن مسافة ال تقل عن 

الطابور باستخدام عالمات األرضية
غير مسموح بالتبرع بالخارج في مناطق التسجيل•

يجب إجراء الفحص-بالنسبة إلى األماكن ذات األحداث المتعددة 
[ريعلى غرار المركز التجا]والتسجيل فقط في المداخل الرئيسية 

مركز خدمة العمالءإجراءات . 3
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م ع
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المعارض•

فعاليات المعارض•
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[القاعات/ بما في ذلك غرف االجتماعات ]االمتحانات / االجتماعات / التدريب .1
متطلبات السعة والتمييز االجتماعي•
•1.5m  متر مربع2.25على األقل من التباعد االجتماعي مقابل اخص واحد لكل
:المذكورة أدناهعلى أنماط اإلعداد تنظيم السعة سيتم تطبيق •

المسرحي لتنظيم الطاوالتاألسلوب
لةطاوااغرين يعادل بين كل االخذ بالعلم الحد األدنى لكل مقعدين أاخاص لكل مساحة مربعة مع 10الحد األقصى -

نمط الفصل الدراسي
م2الحد األدنى من المسافة بين كل طاولة -
اخصان كحد أقصى لكل جدول-

نمط الملهى
متر بين كل طاولة2أاخاص كحد أقصى لكل طاولة مع مسافة ال تقل عن 4-
م إذا تم الفصل بينها بفواصل 2م كحد أدنى بين كل طاولة أو مسافة 4أاخاص كحد أقصى لكل طاولة مع مسافة 10-

مادية
Uأسلوب مجلس اإلدارة ونمط شكل 

مقعد/ مقعدان ااغران على األقل يعادالن بين كل اخص -
نمط الوالئم

متر بين كل طاولة2أاخاص كحد أقصى لكل طاولة مع مسافة ال تقل عن 4-
م إذا تم الفصل بينها بفواصل 2م كحد أدنى بين كل طاولة أو مسافة 4أاخاص كحد أقصى لكل طاولة مع مسافة 10-

مادية
25< دقيقة للتدريب60و وحدة 25>دقيقة على األقل للتدريبات 30]يتم التعقيم بعد كل تدريب وفترات زمنية كافية •

الفعال للمنشأةيتم توفير التدريب بعد التعقيم وحدة 
اتباع العملية المذكورة في إجراءات متطلبات النظافة•
نقاط دخول وخروج واضحة المعالم ومنفصلة•
"المناطق العامة و غيرها/ مناطق الردهة / البهو "مثل في مناطق االنتظار االجتماعي التباعد •
يتم التعقيم في نهاية كل يوم ويتم التعقيم بعد تمزيق الدورة التدريبية•
داخل المنشأةالمعقمات يجب توفير •

قيود
"المناطق العامة و غيرها/ مناطق الردهة / البهو "التباعد االجتماعي في مناطق االنتظار مثل : قيود الزائر•
تباعد االجتماعي ُيسمح لجميع منافذ بيع األطعمة والمشروبات بتقديم بوفيه يخضع لتطبيق الحد األدنى من مبادئ ال•

ة كأسلوب خدم)متر في طوابير الزوار وفقط إذا تم تقديم الطعام من قبل عمال الخدمة في المطعم 2وهي مسافة 
البوفيه لن يسمح هذا النمط من[. ال يسمح بالخدمة الذاتية]أو  أن يتم تقديم الطعام على طاولة الضيوف ( المقصف

ع عدم التزاحم يجب أن تضمن إدارة الموق. بمشاركة أو لمس أواني التقديم والمشروبات التي يتم توصيلها إلى الطاوالت
.طابور االنتظار بشكل جيدادراةبين األاخاص في البوفيه ، وأن يتم 

القدرات . 4
والقيود 

االجتماعية 
ومتطلبات 

التقييد
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المشروباتو منافذ بيع االطعمة / خدمات .1
المطاعم•

دات متطلبات الجلوس والسعة و التباعد االجتماعي إلتباع  اإلراا-
المشروباتو االطعمة المعلنة سابًقا لقطاع 

المقهى داخل القاعة حيثما ينطبق ذلك•
لمعلنة متطلبات سعة الجلوس والتمييز االجتماعي التباع اإلراادات ا

سابًقا لقطاع األطعمة و المشروبات
بًقا يتم تشجيع الطلبات الخارجية مع حافظات االطعمة المعبأة مس-

ط في منافذ وأدوات التقطيع التي يمكن التخلص منها ويتم استهالكها فق
بيع األطعمة و المشروبات المخصصة

ة وضع قائمة انتظار التباع إراادات التباعد االجتماعي مع مساف-
دقيقتين والعالمات  األرضية

[داخلي وخارجي]والمشروبات العامة المعينة منافذ بيع االطعمة •
م و المشروبات حيث يتاالطعمة عامة مخصصة الستهالك المناطق -

كطرق و المشروبات التي تم اراؤهااالطعمة توفيرها للزوار الستهالك 
من األماكن

ت المعلنة متطلبات الجلوس والقدرة والتباعد  االجتماعي التباع اإلراادا
مسبًقا للقطاع

لوس تنظيف الطاوالت ومناطق الج/ طاقم تنظيف مخصص لتعقيم -
بعد االستخدام

قطاع التجزئة•
ي والحفاظ على السعة المناسبة ف ( متر2)اتباع إراادات التباعد االجتماعي -

غرف التبدي و أثناء تبادل البضائع
أعاله في نهاية اليومما ذكر  يجب تعقيم جميع -

المرافق األخرى. 5

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

م ع

االجتماعات والمؤتمرات والمعارض

المعارض•
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:مرافق وقوف السيارات ومحطات سيارات األجرة ومحطات الحافالت . 3
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المصاعد والساللم المتحركة. 3
الُمعلن عنها سابًقا في جميع القطاعاتالتباع إراادات بلدية دبي •

األنشطة المستبعدة. 7
غرف الصالة•
ولكن ُيسمح باستخدام آلة توزيع زجاجات)موزعات المياه اليدوية •

(المياه
غرف التمريض•

المرافق األخرى. 5
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ذات ة المواقع االلكترونييجب أن تكون اإلراادات متاحة للوصول إلى •

ى ويجب إرسالها إل .[ ومعاهد تدريب ومنظمين إلخمثل أماكن ]الصلة 
.الزوار عند التسجيل
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