
(1)رقم بروتوكول

لمراكز إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا  في ا
الرياضية واالكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية
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اديمياتاالكوالرياضيةالمراكزمرتاديوسالمةالعملمكانفيسالمتكملضمانالبروتوكولهذاإعدادتم
بهاالتهاون موعداالجراءاتإتباعيرجىلذاكورونا،فيروسإنتشارولمنعالبدنيةاللياقةومراكزالرياضية
تعليماتو وأنظمةاالردنيالعملوقانون النافذةالقوانينحسبالصحيةالشروطتعليماتالىباالضافة
.بموجبهالصادرةالمهنيةوالصحةالسالمة
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: يطبق هذا البروتوكول على المنشاة التي تشمل غاياتها ما يلي 
أو تدريب الرياضات الجماعية / تعليم و1.
أو تدريب الفروسية وركوب الخيل / تعليم و2.
(  اليوغا)التأملية الرياضاتأو تدريب / وتعليم 3.
أو تدريب الجمباز/ وتعليم 4.
أو تدريب الفنون القتالية والدفاع عن النفس / وتعليم 5.
أو تدريب الرماية / وتعليم 6.
أو تدريب المبارزة / وتعليم 7.
أو تدريب الشطرنج / وتعليم 8.
أو تدريب بلياردو وسنوكر والبولينغ/ تعليم و9.
أو تدريب السباحة / تعليم و. 10
مراكز اللياقة البدنية. 11
المالعب والصاالت الرياضية الخارجية . 12
او التدريب الرياضي األخرى و التي يتم تحديدها من قبل اللجنة األولمبية األردنية / انشطة التعليم و . 13

نطاق تطبيق هذا البروتوكول -1
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الدفاعأوامربموجبالعملرةوزاعنالصادرةالوقائيةالتدابيروبروتوكوالتالشتراطاتوفقا  الوقائيةوالتدابيراالحترازيةاالجراءاتباتخاذالخاصالتعهدعلىبالتوقيعالمنشأةتلتزم
.(األردنيةاألولمبيةاللجنة)المسؤولةالجهةلدىالعملإلعادةطلبتقديمبعد،((2)رقمملحق)كورونافيروسعدوى انتشارلمنعالخصوصبهذاالصادرةوالتعليماتوالبالغات

 يوما على تلقيهم الجرعة االولى من مطعوم 21يشترط أن يكون قد مضى على أصحاب العمل و العاملين في المنشأة مدة(Covid-19)  .
 سند»تلتزم المنشأة بتفعيل استخدام تطبيق  »
للعملمباشرتهمقبلبذلكالخاصالفحصاجراءخاللمنكورونابفيروسالعامليناصابةعدممنالتأكد.
بالعملالبدءقبلالتابعةالمرافقوجميعالبدنيةاللياقةمركزأواألكاديميةأوالرياضيالمركزوتطهيرتنظيف.
دوري بشكلالمستخدمةواألجهزةاألدواتريوتطهتنظيف.
المنشأةداخلمتعددةنقاطفيتوزيعهاوباللمستعملالالتيالمهمالتوساللالورقيةوالمناشفوالصابون األيديتطهيرمستلزماتتوفير
مترينعنتقلالبمسافةالرياضيةاألجهزةتباعدمنالتأكد.
المرافقجميعفيمترينعنتقلالوبمسافةالجسديالتباعدبأسسااللتزامضرورةمنللتأكدتنظيميةارشاديةولوحاتواجراءاتالياتتوفير.
الجسديالتباعدلتعزيزالمنشأةالىوالخروجالدخوللتنظيماليةوضع.
انتشارهوسرعةخطورتهومدىكورونافيروسحولوتوعيتهمالعاملينتدريب.
االستيعابيةالطاقةمن%50عنفيهاالتشغيلنسبةتزيدالأنبالمنشأةتلتزم.
االتدخينبحظرالمنشأةتلتزم .العامةالصحةلقانون وفق 
المغلقةالقاعاتداخلالجماعيةالتدريبحصصاقامةبعدمالمنشأةتلتزم.
واجراءاتلشروطرشادواال والتباعدالكمامةبارتداءوتوعيتهمالمنشأةومرتاديالعاملينالتزاممراقبةمهمتهتكون المنشأةفيالعاملينالموظفيناحدمنصحيةوقايةضابطتعيين

.الغايةلهذهالمعدالمنهاجحسبالمهنيالتدريبمؤسسةفيتدريبيةبدورةالتحاقهشريطةكورونافايروسانتشارلمنعالوقائيةوالتدابيرالعمل

:المراكز الرياضية و االكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنيةإجراءات الوقاية قبل البدء بالعمل في -2
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(3ملحق رقم )و التوقيع على التعهد اإلفصاح فورا  عن اصابته او مخالطته لشخص مصاب بالفيروسبااللتزام
 التنفيذ الفوري للقرارات والتدابير واالجراءات الصادرة والمتخذة من قبل الجهات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى.
اإللتزام بتعليمات التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن مترين.
اإللتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها.
والتاكيد على ضرورة غسل االيدي عند المالمسهتجنب مالمسة العينين واألنف والفم باليدين قدر االمكان.
 كلما دعت الحاجة( ثانية20لمدة )غسل اليدين أثناء العمل.
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة للمشروبات.
اإلكثار من شرب الماء والنوم لفترة كافية وتناول األغذية التي تقوي المناعة والحفاظ على الصحة العامة.
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:ة البدنيةاالجراءات الوقائية المترتبة على العاملين في المراكز الرياضية واألكاديميات الرياضية ومراكز اللياق-3



  ا21مضىممنالمرتادينبدخولبالسماحالمنشأةتلتزم،االقتصاديةواألنشطةالقطاعاتفتحتاريخمناعتبارا تلقيهمعلىيوم 
ا18دون هممنباستثناء(Covid-19)مطعوممناالولىالجرعة وفقا  )المطعومعلىالحصولعليهميستوجبالمناوعام 

«سند»تطبيقعبرذلكمنالتحققويتم،(الصحةوزارةلتعليمات
المقاعدعلىعالماتبوضعواالخرفردكلبينمترينمسافةيضمنبمااالستراحةمنطقةتنظيميجب.
وتسجيلها(37.5)عنالحرارةدرجةتزيدالانعلىالدخول،قبلوغيرهمشتركينمنالمرتادينوالعاملينجميعحرارةدرجةقياس

.الحرارةدرجةفيارتفاعمنيعانيشخصأيدخولويمنعخاصسجلفي
عنهكاملةالمعلوماتيتضمنالبدنيةاللياقةومركزالرياضيةواالكاديميةالرياضيالمركزفيمشتركلكلسجلاعداد.
التدريبأثناءوخلعهاالتدريبأماكنالىالدخولأثناءالكماماتبارتداءالالعبينالتزام.
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:يةإجراءات الوقاية أثناء الدخول الى المراكز واألكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدن-4



أن تكون المسافة بين األجهزة الرياضية مترين على األقل لضمان المحافظة على التباعد الجسدي.
تنظيف وتطهير الشاورات وغرف الغيار وخزائن المشتركين بعد كل استخدام.
 من % 50لكل العب داخل المكان المخصص للتدريب بحيث يطبق نسبة (  ²م4)من كل الجهات أي بمساحة ( م2)التباعد خالل التدريبات بمسافة

.الطاقة االستيعابية
 2م4بالنسبة لمراكز البلياردو و السنوكر يجب وجود تباعد بين طاوالت التدريب بما ال يقل عن
توفير التهوية الجيدة داخل منطقة التدريب.
تنظيف وتطهير صالة التدريب بعد كل حصة تدريبية.
تنظيف وتطهير االدوات المشتركة االستخدام بشكل متكرر.
استخدام كل العب ادواته الخاصة.
عدم السماح بتواجد المرافقين اثناء التدريب.
تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل  بعد كل استخدام وتوفير عدد كاٍف من سالل المهمالت  .
اعد لتباستخدام مدخل واحد لتنظيم عملية الدخول والخروج للمركز الرياضي او األكاديمية الرياضية او مركز اللياقة البدنية مع المحافظه على ا

.الجسدي وعدم التجمع
عدم ارتداء الكمامات اثناء استخدام االجهزة والمعدات الرياضية وخالل حصص التمارين الرياضية
  استخدام عبوات المياه المعبئة مسبقا
منع التجمعات عند بوابات المركز الرياضي او االكاديمية الرياضية او مركز اللياقة البدنية.
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:وأثناء العملاالجراءات الوقائية في منطقة التدريب-5



:  في حال ثبوت إصابة بين العاملين-
إجراءات العامل المصاب 

 مغادرة المكان على الفور مع مراعاة إجراءات ضبط العدوى.
 يوم 13أيام في حال عدم ظهور اي اعراض عليه واذا كان يعاني أعراض خفيفة يقوم بعزل نفسه لمدة 10القيام بعزل نفسه في المنزل لمدة

.أيام بدون أعراض3شريطة ان يكون 
 يعود العامل المصاب الى عمله بعد إنهاءه مدة العزل المنزلي بدون عمل فحص(PCR)

(1)ملحق 

 البروتوكول الصحي الصادر عن المركز الوطني إلدارة األزمات للتعامل مع اإلصابة بالفيروس

جراءات المنشأةإ
تقوم المنشأة بإبالغ مديرية الرعاية الصحية في المحافظة في حال ظهور إصابة أو أكثر في المنشأة.
 ساعة24تقوم المنشأة بتعليق الدوام واالغالق لمدة .
 (.دقيقة ولمسافة اقل من متر ونصف15مخالطة وجهًا لوجه لمدة )تقوم المنشأة بحصر أعداد المخالطين المباشرين للمصاب
 أيام مع القيام بالفحص مرتين بحيث يكون الفحص االول 10تقوم المنشأة بإبالغ العاملين المخالطين المباشرين بأن يقوموا بحجر أنفسهم لمدة

.  عند إكتشاف االصابة والفحص الثاني قبل عودتهم الى العمل
ات المنشأة تقوم المنشأة بفحص المخالطين غير المباشرين عند إكتشاف االصابة واذا كانت النتيجة سلبية يعودون للعمل وحسب تعليم
تقوم المنشأة بتعقيم مرافقها العامة واماكن تواجد المصابين من خالل شركة خاصة  .
تقوم المنشأة بإرسال ومتابعة نتائج الفحوصات للمخالطين مع مديرية الرعاية الصحية في المحافظة  .
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ذلكعلىبناءوبهااإلصاباتظهورحالالمنشأةداخلالوباءسرياندرجةبتقييمالصحيةالرعايةمديريةتقوم
.الأمالمنشأةهذهفيالعملاستمراريةإقراريتم

24منرألكثالمنشأةإغالقإقرارتمحالفيالمحافظةعملياتغرفةبإبالغالصحيةالرعايةمديريةتقوم
.الصحةمديريةلتوصياتمنشأةالامتثالعدمحالفيأوساعة

(1)تابع               ملحق
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إجراءات مديرية الرعاية الصحية في المحافظة



(2)ملحق 

وإلتزامإقرار وتعهد 

(عنبالتوقيعمفوضاً أو/ومالكاً بصفتي()الوطنيالرقمحامل)(أدناهالموقعأناأقر
أوعمانأمانةمنالمرخصالبدنيةاللياقةومراكزالرياضيةواالكاديمياتالرياضيةالمراكزقطاعمن)

(محافظةفيوالكائنة()رقمالتجاري السجلأو /و()رقمالمهنبرخصةأخرى جهةأيأوالبلديات
دابيروالتاالحترازيةاالجراءاتبإتخاذهذهبصفتيوااللتزامبالتعهد)(العنوان/)(منطقةأومدينة/)

عدوى إنتشارلمنععنهاالصادرةوالتعليماتالدفاعاوامربموجببهاالمعمولوالبالغاتوالتعليماتالعملوزارةعنالصادرةالوقائية
.كورونافيروس

المنشأةمخالفةعلىتترتبقدالتيالقانونيةالمسؤوليةكاملأتحملالشخصيةوبصفتياعالهالمذكورةبصفتيفإننيذلكوبخالف
بمالمختصةاالجهاتعنالصادرةوالقراراتالدفاعأوامروفقالمنشأةبحقالعقوباتمنأيوإتخاذمنهاأيأوأعالهالواردةلإللتزامات

.ذلكعلىالمترتبةالماليةالغراماتدفعاو/وأمثلهاالتيالمنشأةإغالقذلكفي

أوقعوعليه

:التوقيع:االسم

:لتاريخا:المنشأةإسم
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(3)ملحق 

هذا الخصوصتعهد  وإقرار للحد من انتشار ونقل العدوى بفيروس كورونا سندا ألوامر الدفاع والبالغات والتعليمات الصادرة ب

فوراوالتبليغباإلفصاح)(الشخصيالرقم/الوطنيورقمي)(أناأتعهد
حالفيعنهادرةالصاالتعليماتأو/واألوامرأو/والوبائيتقصيلجانلتعليماتوالخضوعكورونابفيروساإلصابةحالفي

وعدمعليلمفروضةاوالعالجيةالوقائيةالتدابيرباتخاذالتزاميمعبالفيروسمصابلشخصالمخالطةأواإلصابةأواالشتباه
منبهاأفصحيالتالمعلوماتجميعبانواقر.الغيرإلىالعدوى نقلشأنهمنتصرفبأيالقيامأوللعدوى شخصأيتعريض

الطرق بكافةنهامالتأكدالمختصةللجهاتويحقحقيقيةالفحوصاتنتائجذلكفيبماالمخالطةأواإلصابةأواالشتباهحيث
.اإلداريةوالقانونيةالتبعاتكافةأتحملذلكوخالفا,المتاحة

المشترك و توقيعه/ اسم العامل
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نحو صيف آمن
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