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معتمد من وزارة 

الصحة



تشارإنولمنعالرياضيةاألنديةمرتاديوسالمةالعملمكانفيسالمتكملضمانالبروتوكولهذاإعدادتم
حسبيةالصحالشروطتعليماتالىباالضافةبهاالتهاونوعدماالجراءاتإتباعيرجىلذاكورونا،فيروس
.هبموجبالصادرةالمهنيةوالصحةالسالمةوتعليماتوأنظمةاالردنيالعملوقانونالنافذةالقوانين
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والبالغاتالدفاعأوامربموجبالعملوزارةعنالصادرةالوقائيةالتدابيروبروتوكوالتالشتراطاتوفقاً الوقائيةوالتدابيراالحترازيةاالجراءاتباتخاذالخاصالتعهدعلىبالتوقيعالمنشأةتلتزم
.(الشبابوزارة)المسؤولةالجهةلدىالعملإلعادةطلبتقديمبعد،((2)رقمملحق)كورونافيروسعدوًىانتشارلمنعالخصوصبهذاالصادرةوالتعليمات

ًيوماًعلىًتلقيهمًالجرعةًاالولىًمنًمطعوم21ًيشترطًأنًيكونًقدًمضىًعلىًأصحابًالعملًوًالعاملينًفيًالمنشأةًمدة(Covid-19)  .
سندتطبيقاستخدامبتفعيلالمنشاةتلتزم.
للعملمباشرتهمقبلبذلكالخاصالفحصاجراءخاللمنكورونابفيروسالعامليناصابةعدممنالتأكد.
بالعملالبدءقبلللناديالتابعةالمرافقجميعوتطهيرتنظيف.
دورًيبشكلالمستخدمةواألجهزةاألدواتريوتطهتنظيف.
المنشأةداخلمتعددةنقاطفيتوزيعهاوباللمستعملالالتيالمهمالتوساللالورقيةوالمناشفوالصابوًناأليديتطهيرمستلزماتتوفير
مترينعنتقلالبمسافةالرياضيةاألجهزةتباعدمنالتأكد.
المرافقجميعفيمترينعنتقلالوبمسافةالجسديالتباعدبأسسااللتزامضرورةمنللتأكدتنظيميةارشاديةولوحاتواجراءاتالياتتوفير.
الجسديالتباعدلتعزيزالمنشأةالىوالخروجالدخوللتنظيماليةوضع.
انتشارهوسرعةخطورتهومدىكورونافيروسحولوتوعيتهمالعاملينتدريب.
االستيعابيةالطاقةمن%50عنفيهاالتشغيلنسبةتزيدالأنبالمنشأةتلتزم.
االتدخينبحظرالمنشأةتلتزم .العامةالصحةلقانوًنوفق 
المغلقةالقاعاتداخلالجماعيةالتدريبحصص.ااقامةبعدمالمنشأةتلتزم.
والتدابيرالعملراءاتواجلشروطواالرشادوالتباعدالكمامةبارتداءوتوعيتهمالمنشأةومرتاديالعاملينالتزاممراقبةمهمتهتكوًنالمنشأةفيالعاملينالموظفيناحدمنصحيةوقايةضابطتعيين

.الغايةلهذهالمعدالمنهاجحسبالمهنيالتدريبمؤسسةفيتدريبيةبدورةالتحاقهشريطةكورونافايروسانتشارلمنعالوقائية

:إجراءات الوقاية قبل البدء بالعمل في األندية الرياضية -1

3/11



(3ملحقًرقمً)وًالتوقيعًعلىًالتعهدًاإلفصاحًفورا ًعنًاصابتهًاوًمخالطتهًلشخصًمصابًبالفيروسبااللتزام
التنفيذًالفوريًللقراراتًوالتدابيرًواالجراءاتًالصادرةًوالمتخذةًمنًقبلًالجهاتًالمختصةًوالتيًتهدفًلمنعًتفشيًالعدوًى.
اإللتزامًبتعليماتًالتباعدًالجسديًبمسافةًالًتقلًعنًمترين.
اإللتزامًبارتداءًمعداتًالوقايةًالشخصيةًمثلًالكماماتًواستبدالهاًبشكلًمستمرًوفورًتلوثها.
والتاكيدًعلىًضرورةًغسلًااليديًعندًالمالمسهتجنبًمالمسةًالعينينًواألنفًوالفمًباليدينًقدرًاالمكان.
ًكلماًدعتًالحاجة( ثانية20لمدةً)غسلًاليدينًأثناءًالعمل.
استخدامًاألكوابًالتيًتستخدمًلمرةًواحدةًللمشروبات.
اإلكثارًمنًشربًالماءًوالنومًلفترةًكافيةًوتناولًاألغذيةًالتيًتقويًالمناعةًوالحفاظًعلىًالصحةًالعامة.
ًتزامًبالسعةًداخلًالحافلةًواإللتنظيفًوتطهيرفيًحالًكانًالناديًهوًالمسؤولًعنًالمواصالتًالخاصةًبالمشتركينًفالًبدًمنًوضعًأدوات

.االستيعابيةًلوسائلًالنقلًالمحددةًمنًقبلًالجهاتًالمختصة
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:األندية الرياضية االجراءاتًالوقائيةًالمترتبةًعلىًالعاملينًفي-2



 ًا21مضىممنالمرتادينبدخولبالسماحالمنشأةتلتزم،االقتصاديةواألنشطةالقطاعاتفتحتاريخمناعتبارا تلقيهمعلىيوم 
ا18دوًنهممنباستثناء(Covid-19)مطعوممناالولىالجرعة وفقاً )المطعومعلىالحصولعليهميستوجبالمناوعام 

«سند»تطبيقعبرذلكمنالتحققويتم،(الصحةوزارةلتعليمات
يجبًتنظيمًمنطقةًاالستراحةًبماًيضمنًمسافةًمترينًبينًكلًفردًواالخرًبوضعًعالماتًعلىًالمقاعد.
وتسجيلهاً( 37.5)قبلًالدخول،ًعلىًانًالًتزيدًدرجةًالحرارةًعنًالمرتادينًمنًمشتركينًوغيرهالعاملينًوًجميعًقياسًدرجةًحرارة

.فيًسجلًخاصًويمنعًدخولًأيًشخصًيعانيًمنًارتفاعًفيًدرجةًالحرارة
اعدادًسجلًلكلًمشتركًيتضمنًالمعلوماتًكاملةًعنه.
التزامًالالعبينًبارتداءًالكماماتًأثناءًالدخولًالىًأماكنًالتدريبًوخلعهاًأثناءًالتدريب.
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:إجراءاتًالوقايةًأثناءًالدخولًالىًالنادي-3



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
توفير التهوية الجيدة داخل صالة التدريب.
تنظيف وتطهير صالة التدريب بعد كل حصة تدريبية.
 تنظيف وتطهير االدوات المشتركة االستخدام بشكل متكرر وبشكل دوري ومستمر.
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  .
استخدام مدخل واحد لتنظيم عملية الدخول والخروج للنادي مع المحافظه على التباعد الجسدي وعدم التجمع.
عدم ارتداء الكمامات اثناء استخدام االجهزة والمعدات الرياضية وخالل حصص التمارين الرياضية.
  استخدام عبوات المياه المعبئة مسبقا.
منع التجمعات عند بوابات النادي.
 حال وجود مسبحفي ( 2)بروتوكول رقم يطبق البروتوكول الخاص بالمسابح.
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:وأثناءًالعملاالجراءاتًالوقائيةًفيًمنطقةًالتدريب-4



:  فيًحالًثبوتًإصابةًبينًالعاملين-
إجراءاتًالعاملًالمصابً

 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)ملحقً

ًالبروتوكولًالصحيًالصادرًعنًالمركزًالوطنيًإلدارةًاألزماتًللتعاملًمعًاإلصابةًبالفيروس

جراءاتًالمنشأةإ
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 وجها  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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إجراءاتًمديريةًالرعايةًالصحيةًفيًالمحافظة



(2)ملحق 

وإلتزامإقرار وتعهد 

(عنبالتوقيعمفوضا  أو/ومالكا  بصفتي()الوطنيالرقمحامل)(أدناهالموقعأناأقر
)مرقالمهنبرخصةأخرى جهةأيأوالبلدياتأوعمانأمانةمنهالمرخصالرياضيةاألنديةقطاعمن)

)(العنوان/)(منطقةأومدينة/)(محافظةفيوالكائنة()رقمالتجاري السجلأو /و(
بهاالمعمولوالبالغاتوالتعليماتالعملوزارةعنالصادرةالوقائيةوالتدابيراالحترازيةاالجراءاتبإتخاذهذهبصفتيوااللتزامبالتعهد
.كورونافيروسعدوى إنتشارلمنععنهاالصادرةوالتعليماتالدفاعاوامربموجب

المنشأةمخالفةعلىتترتبقدالتيالقانونيةالمسؤوليةكاملأتحملالشخصيةوبصفتياعالهالمذكورةبصفتيفإننيذلكوبخالف
بمالمختصةاالجهاتعنالصادرةوالقراراتالدفاعأوامروفقالمنشأةبحقالعقوباتمنأيوإتخاذمنهاأيأوأعالهالواردةلإللتزامات

.ذلكعلىالمترتبةالماليةالغراماتدفعاو/وأمثلهاالتيالمنشأةإغالقذلكفي

أوقعوعليه

:التوقيع:االسم

:لتاريخا:المنشأةإسم
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(3)ملحقً

هذاًالخصوصتعهدًًوإقرارًللحدًمنًانتشارًونقلًالعدوىًبفيروسًكوروناًسنداًألوامرًالدفاعًوالبالغاتًوالتعليماتًالصادرةًب

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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