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معتمد من وزارة 

الصحة



مراكمما الوارممفراو والرمم وكر تممم ااممداا اممرا الوروتوكممول لتمممفي مممنمتلم لممس ملممفي العممم  ومممنمة مرتممفا  

ولم ع انتشفر ادوى لرروس كورونف ، لرا يرجى اتومف  امرا ارجمرا اع وامدت الت مفوي ب مف الترويحرة الريفضرة

بفرضفلة إلى تعارمفع الشروط الصحرة حرب القوانرن ال فلرة وقفنوي العم  األرانس وأنظمة وتعارممفع الرمنمة 

.والصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحة الم  رممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة الصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممفارة بموجومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
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:اجراءات الوقاية قبل البدء بالعمل 1.

وزارةعنالصادرةلوقائيةاالتدابيروبروتوكوالتالشتراطاتوفقا  الوقائيةوالتدابيراالحترازيةاالجراءاتباتخاذالخاصالتعهدعلىبالتوقيعالمنشأةتلتزم
إلعادةطلبتقديمبعد،((2)رقمملحق)كورونافيروسعدوى انتشارلمنعالخصوصبهذاالصادرةوالتعليماتوالبالغاتالدفاعأوامربموجبالعمل
.اختصاصهحسبكل  (الكبرى عمانامانة،البلديات/المحليةاالدارةوزارة)المسؤولةالجهةلدىالعمل

مطعوممناالولىالجرعةتلقيهمعلىيوما21مدةالمنشأةفيالعاملينوالعملأصحابعلىمضىقديكون أنيشترط(Covid-19).

سندتطبيقاستخدامبتفعيلالمنشأةتلتزم.

للعملمباشرتهمقبلبذلكالخاصالفحصإجراءخاللمنكورونابفيروسالعاملينإصابةعدممنالتأكد.
ومستمردوري وبشكل(الطاوالت،المستخدمةاألدوات،االرضيات)كاملبشكلوالسنوكرالبلياردوقاعاتوتطهيرتنظيف.
2م4عنيقلالبمابينهافيماتباعديتحققبحيثالطاوالتترتيب
مماثلةشاشةأوزجاجيحاجزبواسطةالخدمةمتلقيعنالبيعنقاطفصل.
المرافقجميعفيهاتوزيعوباللمستعملالالتيالمهمالتوساللالورقيةوالمناشفوالصابون اليدينتطهيرمستلزماتتوفير.
جميعفيينمتر نعتقلالبمسافةواألفرادبينالجسديالتباعدبأسسااللتزامضرورةعلىللتأكيدتنظيميةإرشاديةلوحاتوإجراءاتوآلياتتوفير

المرافق
انتشارهوسرعةخطورتهومدىكورونافيروسحولوتوعيتهمالعاملينتدريب.
االتدخينبحظرالمنشأةتلتزم .العامةالصحةلقانون وفق 
والتباعدالكمامةداءبارتوتوعيتهمالمنشأةومرتاديالعاملينالتزاممراقبةمهمتهتكون المنشأةفيالعاملينالموظفيناحدمنصحيةوقايةضابطتعيين

المعدالمنهاجحسبنيالمهالتدريبمؤسسةفيتدريبيةبدورةالتحاقهشريطةكورونافايروسانتشارلمنعالوقائيةوالتدابيرالعملواجراءاتلشروطواالرشاد
.الغايةلهذه
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((3)ملحق)دالتعهبتوقيعوااللتزامبالفيروسمصابلشخصمخالطتهاوإصابتهعنفورااإلفصاح
التيوصةالمختالسلطاتقبلمنالمتخذةوالصادرةاإلجراءاتوالتدابيروللقراراتالفوري التنفيذ

العدوى تفشيلمنعتهدف
ينمتر عنتقلالمسافةبتركالجسديالتباعدبتعليماتااللتزام.
ثهاتلو وفورمستمربشكلواستبدالهاالكماماتمثلالشخصيةالوقايةمعداتبارتداءااللتزام.
اإلمكانقدرباليدينوالفمواألنفالعينينمالمسةتجنب.
الحاجةدعتكلما(ثانية20لمدة)العملأثناءاليدينغسل.
أمكنماوالمأكوالتللمشروباتواحدةلمرةتستخدمالتياألكواباستخدام.
لصحةاعلىوالحفاظالمناعةتقوي التياألغذيةوتناولكافيةلفترةوالنومالماءشربمناإلكثار

.العامة

:  ياضية الترويحية الرالبلياردو والسنوكراإلجراءات  الوقائية المترتبة على العاملين في مراكز . 2
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: البلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية اجراءات دخول مرتادي مراكز . 3
ا21مضىممنالمرتادينبدخولبالسماحالمنشأةتلتزم،االقتصاديةواألنشطةالقطاعاتفتحتاريخمنعتبارا  ا الجرعةتلقيهمعلىيوم 

ا18دون هممنباستثناء(Covid-19)مطعوممناالولى ةوزار لتعليماتوفقا  )المطعومعلىالحصولعليهميستوجبالمناوعام 
«سند»تطبيقعبرذلكمنالتحققويتم،(الصحة

بوضعخرواآلفردكلبيناألقلعلىمترينمسافةيضمنبماالدخولطريقةتنظيمويجب،االستيعابيةالطاقةمن%50بنسبةااللتزام
.مخصصةعالمات

37.5عنالحرارةدرجةالتزيدانعلىالدخولقبلالمرتادينحرارةدرجةقياس.
المداخلعندالتجمعوعدمالكماماتبارتداءالمرتادينجميعالزام.
قللمرافالدخولقبلاليدينبتطهيروالسنوكرالبلياردومرتاديجميعوالزامالمداخلعنداليدينتطهيرمستلزماتتوفير.
للدخولالمخصصةالبوابةمنفقطالدخول.
الجسديعدالتبالضمانوذلكمعينةزمنيةفترةخاللالمرافقجميعالستخداموالسنوكرالبلياردومراكزلمرتاديزمنيةفترةتحديد.



: (كاونترات البيع) الوقائية جراءات إلا. 4

 فصل نقاط البيع بواسطة فاصل زجاجي

  من نقاط البيع بشكل فردي بما يضمن التباعد الجسدي من االقتراب البلياردو والسنوكر مراكز مرتادي الزام.

 الحد قدر االمكان من استخدام االوراق النقدية في عمليات البيع والتركيز على استخدام وسائل الدفع االلكترونية.

اليدين باستمرار بعد عملية البيع واستالم النقد تطهير.
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إجراءات الموظف المصاب
 مغادرة المكان على الفور مع مراعاة إجراءات  ضبط العدوى.
 13مهدة أيام في حال عدم ظهور أي أعراض عليه و اذا كان يعاني من اعراض خفيفة يقوم بعزل نفسهه ل10القيام بعزل نفسه في المنزل لمدة

.أيام بدون اعراض3يوم  شريطة أن يكون آخر 
 يعود الموظف المصاب الى عمله بعد انهاءه مدة العزل المنزلي المقرر بدون عمل فحص(PCR.)

إجراءات المنشأة
 تقوم المنشأة بإبالغ مديرية الرعاية الصحية في المحافظة في حال ظهور إصابة أو اكثر في المنشأة.
 ساعة24تقوم المنشأة بتعليق الدوام و االغالق لمدة.
 (.دقيقة و لمسافة أقل من متر ونصف 15مخالطة وجها لوجه لمدة ) تقوم المنشأة بحصر اعداد المخالطين المباشرين للمصاب
 ايام مع القيام بالفحص مرتين بحيث يكون الفحص10تقوم المنشأة بإبالغ العاملين المخالطين المباشرين بأن يقوموا بحجر انفسهم منزليا لمدة

.األول عند اكتشاف اإلصابة و الفحص الثاني قبل عودتهم للعمل
عليمات المنشأةتقوم المنشأة بفحص المخالطين غير المباشرين عند اكتشاف اإلصابة و اذا كانت النتيجة سلبية يعودون للعمل و حسب ت.
تقوم المنشأة بتعقيم مرافقها العامة و أماكن تواجد المصابين من خالل شركة خاصة .
تقوم المنشأة بإرسال و متابعة نتائج الفحوصات للمخالطين مع مديرية الرعاية الصحية في المحافظة.

.

البروتوكول الصحي الصادر عن المركز الوطني إلدارة األزمات للتعامل مع االصابة بالفيروس:

:  في حال ثبوت إصابة بين العاملين-

(1)ملحق 
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بناء على ذلك تقوم مديرية الرعاية الصحية بتقييم درجة سريان الوباء داخل المنشأة حال ظهور اإلصابات بها و
.يتم إقرار استمرارية العمل في هذه المنشأة أم ال

24ر من تقوم مديرية الرعاية الصحية بإبالغ غرفة عمليات المحافظة في حال تم إقرار إغالق المنشأة ألكث
.ساعة أو في حال عدم امتثال المؤسسة لتوصيات مديرية الصحة

(1)تفبع            ماحق

المحافظةفيالصحيةالرعايةمديريةإجراءات
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قرار وتعهد والتزامإ

()عنبالتوقيعمفوضا  أو/ومالكابصفتي()الوطنيالرقمحامل،()أدناهالموقعأناأقر
اومدينة/()محافظةفيوالكائنهاخرى جهةاياوالبلدياتاوعمانامانةمنةالمرخصالرياضيةالترويحيةوالسنوكرالبلياردومراكزقطاعمن

وفقاوذلكلهاأمثالتيالمنشأةلدىالوقائيةوالتدابيراالحترازيةاإلجراءاتباتخاذهذهبصفتيوالتزماتعهد()العنوان/()منطقة
لمنععنهاالصادرةليماتوالتع–الدفاعأوامربموجببهاالمعمولوالبالغاتوالتعليماتالعملوزارةعنالصادرةالوقائيةالتدابيروالبروتوكوالتلالشتراطات

.كورونافيروسعدوى انتشار
أوأعالهالواردةلاللتزاماتأةالمنشمخالفةعلىتترتبقدالتيالقانونيةالمسؤوليةكاملاتحملالشخصيةوبصفتياعالهالمذكورةبصفتيفإننيذلكوبخالف

دفعأو-ولهاأمثالتيالمنشأةإغالقذلكفيبماالمختصةالجهاتعنالصادرةوالقراراتالدفاعأوامروفقالمنشأةبحقالعقوباتمنايواتخاذمنهاأي
.ذلكعلىالمترتبةالماليةالغرامات

أوقعوعليه
التوقيعاالسم

التاريخالمنشأةاسم

(2)ملحق 



(3)ملحق 
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وصتعهد  وإقرار للحد من انتشار ونقل العدوى بفيروس كورونا سندا ألوامر الدفاع والبالغات والتعليمات الصادرة بهذا الخص

حالفيفوراوالتبليغباإلفصاح)(الشخصيالرقم/الوطنيورقمي)(أناأتعهد
اإلصابةأوالشتباهاحالفيعنهاالصادرةالتعليماتأو/واألوامرأو/والوبائيتقصيلجانلتعليماتوالخضوعكورونابفيروساإلصابة

أوللعدوى خصشأيتعريضوعدمعليالمفروضةوالعالجيةالوقائيةالتدابيرباتخاذالتزاميمعبالفيروسمصابلشخصالمخالطةأو
بماالمخالطةأوابةاإلصأواالشتباهحيثمنبهاأفصحالتيالمعلوماتجميعبانواقر.الغيرإلىالعدوى نقلشأنهمنتصرفبأيالقيام

والقانونيةتبعاتالكافةأتحملذلكوخالفا,المتاحةالطرق بكافةمنهاالتأكدالمختصةللجهاتويحقحقيقيةالفحوصاتنتائجذلكفي
.اإلدارية

اسم العامل و توقيعه
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نحو صرف آمن


