
يتم تخفيف اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وفتح األنشطة التجارية مع استمرار 
التقييم والتحديث بناء على مدى التزام الجهات بتطبيق البروتوكوالت الصحية، وكذلك تقييم المخاطر 

بتتبع الحاالت اإليجابية الجديدة ومدى ارتباطها بأي نشاط يحدث في كافة القطاعات.، مع استكمال 
العمل بالركائز األساسية للوقاية من الفيروس وهي على النحو التالي:

١. التباعد االجتماعي: 
يلتزم جميع مقدمي الخدمات والعمالء في كافة 
القطاعات بالحرص على تطبيق التباعد االجتماعي 
مما يساهم بخفض معدالت العدوى والسيطرة 

على المرض بشكل أسرع بمشيئة الله.

٢. لبس الكمامة: 
يلزم جميع أفراد المجتمع بلبس الكمامة الطبية أو 
القماشية أو تغطية األنف والفم طيلة تواجدهم 

في المجتمع وذلك لإلسهام بتقليل انتقال العدوى 
من األشخاص الذي ال تظهر لديهم أعراض وحماية 

المجتمع من انتقال العدوى. 

اإلطار العام للنطاق األخضر

covid19awareness.sa  - أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م



٣. تطهير األيدي: 
على جميع القطاعات توفير ما يساهم في رفع درجة 

االلتزام بتطهير األيدي وباألخص عند المداخل 
والمخارج وفي دورات المياه وتوزيعها بشكل يسهل 

الوصول لها من قبل العمالء والعاملين في 
المجتمع.

٥. التوعية:  
توعية المجتمع من أهم الركائز للسيطرة على انتشار الفيروس، فتوعية العاملين والعامة بالبرتوكوالت يجعل المجتمع شريك 

في تطبيق هذه البرتوكوالت. وتشمل التوعية وضع الالفتات التي توضح فيها أهم اإلجراءات االحترازية للوقاية من المرض.

٤. التطهير البيئي:  
يتم تطهير أماكن العمل والتجمعات بالتركيز على 
أماكن التالمس كأزرار المصاعد ومقابض األبواب 
وتوجيه العاملين في مجال التطهير البيئي بإتباع 
التوجيهات من الجهات ذات العالقة في ماهية 
المواد المستخدمة والتراكيز المناسبة وطرق 

التطهير.
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يجب الحرص على تطهير 
دورات المياه والحمامات كل 

يجب االحتفاظ يوم وبمطهرات معتمدة.
بسجل خاص بأوقات 

التطهير لألسطح 
ودورات المياه.

يجب على الموظفين لبس 
الكمامات الطبية أو 

القماشية أو ما يغطي 
األنف والفم في جميع 
األوقات بما في ذلك 
محطات االستقبال 
ومنطقة المحاسبة.

تشجيع الموظفين 
األكثر عرضة للخطر 

حسب الملحق أ 
على العمل من 
المنزل عن ُبعد.

يجب على العمالء 
والرياضيين ارتداء 

الكمامات الطبية أو 
القماشية أو ما يغطي 
األنف والفم أو تغطية 

الفم واألنف طوال 
الوقت

يجب االلتزام بتطهير األسطح 
البيئية كل يوم مع التركيز على 

األماكن التي يكثر فيها احتمالية 
التالمس في محطات االنطالق 
أو أماكن االستراحات مثل محطة 

االستقبال، مقاعد الجلوس، 
وأماكن االنتظار وكذلك مقابض 

األبواب وطاوالت الطعام 
ومساند المقاعد ومفاتيح 
المصاعد وخالفه وبعد كل 
استخدام. وإتباع اإلرشادات 
الواردة في الدليل العملي 
للتنظيف والتطهير الخاص 
بالمنشآت العامة لمكافحة 

عدوى كوفيد-١٩ والصادر من 
المركز الوطني للوقاية من 

األمراض ومكافحتها.

يجب إزالة االوساخ 
بالماء والصابون قبل 

عملية التطهير، 
وللتطهير يتم استخدام 
مطهرات مثل مركبات 
هيبوكلوريت الصوديوم 

واتباع االرشادات 
الموضحة على المنتج 

من ناحية التركيز 
وطريقة االستخدام. 

يجب أن يتم توزيع 
مطهرات اليدين ووضعها 

في أماكن بارزة وفي 
مناطق التجمع، مناطق 

االنتظار، والممرات 

الحرص على التهوية 
الجيدة 
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البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
ضوابط عامة:
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يجب تغير أو تنظيف فالتر 
الهواء ألجهزة التهوية وخاصة 

المكيفات بشكل دوري. 

تطبق المنشآت الخاصة باألنشطة الرياضية 
البرية والهوائية كافة إجراءات بروتكوالت 
المساجد  فيما يخص تطبيق االشتراطات 

الصحية للمنطقة المخصصة  للصالة.

تطبق مطاعم المنشآت الخاصة 
باألنشطة الرياضية البرية 
والهوائية كافة إجراءات 
بروتوكوالت المطاعم 

يجب وضع عالمات أو ملصقات 
واضحة للوقوف في أماكن 
االنتظار وكذلك في منطقة 

االستقبال ومنطقة المحاسبة 
لكي تساعد في عملية التباعد 
االجتماعي بما ال يقل عن متر 

ونصف إلى مترين.

إزالة جميع النسخ 
المطبوعه 
والمجالت

إيقاف وتعطيل 
الشاشات التفاعلية أو 
الشاشات اإلرشادية 
التي تعمل عن طريق 

اللمس الخاصة 
بالعمالء. 

يجب تفعيل نظام حجز األنشطة 
الرياضية البرية والهوائية عن طريق 

المواقع اإللكترونية، أو االتصال 
وغيرها من الوسائل بحيث تضمن 

عدم التزاحم للعمالء وتضمن 
توعيتهم مسبقا عن ماهية المرض 
وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه. 
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يجب على الرياضيين أو المشتركين 
استخدام أدواتهم الشخصية الخاصة 
بتسلق الجبال والتزحلق على الحبال 

والهايكنج ، وعدم استخدام أدوات الغير  
إن أمكن أو تطهير األدوات التي تزودهم 
بها  الجهة المنظمة بعد كل استخدام .

يجب تقليل عدد المشاركين إلى 
النصف بالنسبة لعدد االشتراكات 
المحدد بما يضمن عدم التزاحم 

وضمان التباعد االجتماعي.

يجب تطهير المالبس 
المخصصة للتزحلق أو التسلق 
مباشرة بعد استخدامها وعدم 

الذهاب بها للبيت.
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البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
األنشطة الرياضية البرية مثل تسلق الجبال والتزحلق على الحبال ونحوها

بروتوكوالت األنشطة الرياضية البرية والهوائية
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البيئة، التباعد الجسدي والعمل عن بعد
األنشطة الرياضية الهوائية مثل القفز المظلي ونحوها

بروتوكوالت األنشطة الرياضية البرية والهوائية

يجب على الجهة المنظمة للنشاط 
الرياضي تطهير األدوات المخصصة 
للرياضات الهوائية التي يتم تزويد 

المشاركين بها بشكل دوري بعد كل 
استخدام.

يجب منع التجمهر في 
أماكن الهبوط ومنع حضور 

الجماهير، وتطهير مكان 
الهبوط بشكل دوري. 

ال يشترط لبس الكمامة في 
األلعاب الهوائية 

يجب منع العناق 
والمصافحة عند االحتفال.

يفضل تأجيل حفالت التكريم 
في الوقت الراهن. 

يجب منع القفز المظلي 
بمرافقة المدرب واقتصارها 

على القفز لشخص واحد فقط.

يجب تطهير الطائرات المخصصة للقفز 
بعد كل استخدام وتقليل الطاقة 

االستيعابية لها إلى النصف بحيث تضمن 
التباعد االجتماعي وعدم التزاحم.
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اإلبالغ و مراقبة االعراض  

يجب عمل نقطة فحص 
عند المدخل الرئيسي 

تتضمن قياس درجة الحرارة 
بجهاز معتمد من الهيئة 
العامة للغذاء والدواء 
والسؤال عن األعراض 

التنفسية (سعال أو ضيق 
في التنفس) لكل العاملين 

والعمالء.

اإلبالغ عن الحالة التي لديها 
ارتفاع في درجة الحرارة أو 

أعراض تنفسية (كحة أو ضيق 
تنفس) ويشتبه بإصابتها 
بمرض كوفيد-١٩ وتحديد 
البيانات وأرقام التواصل 

للحالة لنقل الحالة 
للمستشفى. 

في حال تسجيل حالة مؤكدة 
بين أحد العاملين يجب تطبيق 
اإلجراءات واالحترازات الوارد 

في دليل التعامل مع الحاالت 
المشتبه أو المؤكد إصابتها 

بمرض كوفيد-١٩ بمقر العمل 
والصادر من المركز الوطني 

للوقاية من األمراض 
ومكافحتها.

في حال وجود سكن 
للعاملين فيفضل تجهيز 

غرفة عزل للحاالت 
المشتبه بها في مقر 
السكن المخصص لهم 
لكي يتم عزلهم فيها 

حتى يتم التواصل معه 
من قبل الجهات 

المختصة 

يجب على العاملين 
والعمالء اإلفصاح 

عند الشعور 
بأعراض تنفسية أو 

حمى.  
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التوعية والتواصل

نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل الفندق، االستقبال، البهو، واألماكن البارزة ويفضل أن تكون 
مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التالي:

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

التوعية بغسل األيدي وتجنب لمس العينين واألنف والفم قبل غسل اليدين والحث على االهتمام بالعناية 
الشخصية والرعاية الصحية.

استخدام  ممكن،  وقت  بأسرع  منها  والتخلص  الورقية  المناديل  (استخدام  والسعال  العطاس  آداب  اتباع 
المرفق عن طريق ثني الذراع).

نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي بطريقة صحيحة بين العاملين. 



التنفيذ

وضع لوحة تتضمن بيان 
باألفعال المخالفة وطريقة 

اإلبالغ عنها.

تدريب مسؤولين في 
نقاط الفحص على 

طريقة الفحص 
واستخدام جهاز قياس 

درجة الحرارة. 

تعيين مشرفين للتأكد 
من تطبيق االشتراطات 

واالرشادات 

إجراء تدريبات الزاميه عن 
الصحة والسالمة بشأن 
مرض كوفيد ١٩ لجميع 

الموظفين

يفضل إنشاء قنوات تواصل 
لإلبالغ عن أي خرق 

االشتراطات واإلبالغ عن 
المخالفات وذلك للعمل 

على تجنبها، ويكون 
المسؤول عنها أحد 

الموظفين.
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ملحق١: الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة

بروتوكوالت العمالة المنزلية (بنظام الساعة) 

الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خالل جائحة كوفيد 19 ترفق بتقرير طبي

التوصيفالعامل الصحي

-----من تجاوزت أعمارهم 65 عاما

أمراض الرئة المزمنة، أو الربو الشديد
لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على األقل في 

الستة أشهر الماضية.

-----نقص المناعة الوراثي

األمراض القلبية المزمنة
قصور في عضلة القلب.  .1

أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة       .2
         على األقل خالل السنة الماضية.
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ملحق١: الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة

بروتوكوالت العمالة المنزلية (بنظام الساعة) 

الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خالل جائحة كوفيد 19 ترفق بتقرير طبي

التوصيفالعامل الصحي

مؤشر كتلة الجسم > 40 السمنة المفرطة

1.  مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة الحاالت الطبية المزمنة
      واحدة على األقل خالل الستة أشهر الماضية

2.  مرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة 
     واحدة على األقل خالل الستة أشهر 

الفشل الكلوي (غسيل كلوي)  .3
تليف الكبد.  .4

نقص المناعة المكتسب
1.  مرض نقص المناعة المكتسب

2.  استخدام أدوية مثبطة للمناعة.
3.  استخدام عقارات عالج السرطان.

covid19awareness.sa  - أخر تحديث ٢٠٢٠/٦/٢م



www.covid19awareness.sa covid19.cdc.gov.sa

للمزيد من المعلومات

يرجى زيارة الموقع التوعوي
بطرق الوقاية من كورونا

الوقاية من كورونا

COVID-19
اضغط
هنا

اضغط
هنا

https://covid19awareness.sa
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar/



