
(2)بروتوكول رقم 
فيروس كورونا في المسابح عدوى إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار

والمسابح الداخلية في داخل المنشآت في المجمعات السكنية والمسابح العامة
الفندقية
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معتمد من وزارة 
الصحة
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سكنيةالالمجمعاتفيالمسابحمرتاديوسالمةالعملمكانفيسالمتكملضمانالبروتوكولهذاإعدادتم
لذارونا،كو فيروسإنتشارولمنعالفندقيةالمنشآتداخلالموجودةالداخليةوالمسابحالعامةوالمسابح

النافذةنالقوانيحسبالصحيةالشروطتعليماتالىباالضافةبهاالتهاون وعدماالجراءاتإتباعيرجى
.بموجبهالصادرةالمهنيةوالصحةالسالمةوتعليماتوأنظمةاالردنيالعملوقانون 
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الصادرةالوقائيةتدابيرالوبروتوكوالتالشتراطاتوفقا  الوقائيةوالتدابيراالحترازيةاالجراءاتباتخاذالخاصالتعهدعلىبالتوقيعالمنشأةتلتزم
بعد،((2)رقمملحق)كورونافيروسعدوى انتشارلمنعالخصوصبهذاالصادرةوالتعليماتوالبالغاتالدفاعأوامربموجبالعملوزارةعن

.اختصاصهحسبكل  )الشبابوزارة/واآلثارالسياحةوزارة/األردنيةاألولمبيةاللجنة(لدىالعملإلعادةطلبتقديم
مطعوممناالولىالجرعةتلقيهمعلىيوما21مدةالمنشأةفيالعاملينوالعملأصحابعلىمضىقديكون أنيشترط(Covid-19)
سندتطبيقاستخدامبتفعيلالمنشاةتلتزم.
االستيعابيةالطاقةمن%50عنتزيدالنسبةتشغيلبالمنشأةتلتزم.
االتدخينبحظرالمنشأةتلتزم .العامةالصحةلقانون وفق 
المغلقةاالماكنداخلالجماعيةالتدريبحصصاقامةبعدمالمنشأةتلتزم.
للعملمباشرتهمقبلبذلكالخاصالفحصإجراءخاللمنكورونابفيروسالعاملينإصابةعدممنالتأكد
ومستمردوري وبشكلبالعملالبدءقبللهاالتابعةالمرافقجميعوالمسابحوتطهيرتنظيف.
المنشأةفقامر عجميفيمترينوبمسافةالجسديالتباعدبأسسااللتزامضرورةعلىللتأكيدتنظيميةإرشاديةولوحاتوإجراءاتآلياتتوفير
المنشأةداخلمتعددةنقاطفيوتوزيعهااأليديمعقماتتوفير
الجسديالتباعدلتعزيزالمنشأةإلىوالخروجالدخوللتنظيمآليةوضع
انتشارهوسرعةخطورتهومدىكورونافيروسحولوتوعيتهمالعاملينتدريب
الكمامةبارتداءهموتوعيتالمنشأةومرتاديالعاملينالتزاممراقبةمهمتهتكون المنشأةفيالعاملينالموظفيناحدمنصحيةوقايةضابطتعيين

التدريبؤسسةمفيتدريبيةبدورةالتحاقهشريطةكورونافايروسانتشارلمنعالوقائيةوالتدابيرالعملواجراءاتلشروطواالرشادوالتباعد
.الغايةلهذهالمعدالمنهاجحسبالمهني

:لفندقية  المسابح في المجمعات السكنية والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت افي الوقاية قبل البدء بالعملجراءاتا-1



((3)قملح)التعهدبتوقيعوااللتزامبالفيروسمصابلشخصمخالطتهاوإصابتهعنفورااإلفصاحبااللتزام.
تفشيلمنعفتهدالتيوالمختصةالجهاتقبلمنالمتخذةوالصادرةاإلجراءاتوالتدابيروللقراراتالفوري التنفيذ

.العدوى 
مترينبمسافةالجسديالتباعدبتعليماتااللتزام.
تلوثهاوفورمستمربشكلواستبدالهاالكماماتمثلالشخصيةالوقايةمعداتبارتداءااللتزام.
اإلمكانقدرباليدينوالفمواألنفالعينينمالمسةتجنب.
الحاجةدعتكلما(ثانية20لمدة)العملأثناءاليدينغسل.
والمأكوالتللمشروباتواحدةلمرةتستخدمالتياألكواباستخدام.
العامةالصحةعلىوالحفاظالمناعةتقوي التياألغذيةوتناولكافيةلفترةوالنومالماءشربمناإلكثار.

منشآت المسابح في المجمعات السكنية والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في الاإلجراءات  الوقائية المترتبة على العاملين في -2
:الفندقية
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:لفندقية  المسابح في االمجمعات السكنية  والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت ااإلجراءات الوقائية اثناء العمل في -3

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

«سند»تطبيقعبرذلكمنالتحققويتم،(الصحةوزارةلتعليمات
للمسبحاالستيعابيةالطاقةمن%50بنسبةاللتزام.

أنلىع،مبللةالوجهكماماتتكون عندماالتنفسالصعبمنيكون فقدالسباحةاثناءالوجهكماماتارتداءعدمعلىالتنبيه
.الجسديالتباعدفيهايصعبالتياألوقاتفيخاصةوالسباحةبعدوقبلالكماماتتستخدم

استخدامكلبعدالنجاةستراتتطهيروومستمرمتكرربشكلالمستخدمةاألدواتوتطهيرتنظيف.
المياهومعالجةودفعلسحبممتازبشكليعملميكانيكينظامتوفرعدمحالفيالمسبحتشغيلعدم.
مقاعدالعلىعالماتبوضعواآلخرفردكلبينينمتر عنتقلالمسافةيضمنبمااالستراحةمنطقةتنظيم.

والواقيةاراتالنظالمثالسبيلعلى)الوجهتالمسأنالمفترضمنالتياوتعقيمهاأوتنظيفهايصعبالتيالعناصرمشاركةعدم
.(الغطسواألنفمقاطع
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في المنشآت في االمجمعات السكنية والمسابح العامة  والمسابح الداخلية الموجودةتابع              اإلجراءات الوقائية اثناء العمل في المسابح 
:الفندقية 

 ومستمر خزائن المشتركين بشكل دوري تطهير يجب

 مستمردوري و غرف التبديل بشكل وتطهير تنظيف.

ل باللمسالتي ال تعمو باستمرار، وتوفير عدد كاٍف من سالل المهمالتوبعد كل استخدامدورات المياه بشكل كاملتنظيف و تطهير.

 والمتضمن اإلفصاح فورا عن 8استنادا ألمر الدفاع (( 3)ملحق رقم )تلتزم المنشأة بتوقيع المشتركين في المركز على التعهد المرفق
. إصابته او مخالطته لشخص مصاب بالفيروس
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إجراءات الموظف المصاب

العدوى ضبطإجراءاتمراعاةمعالفورعلىالمكانمغادرة.
لمدةنفسهزلبعيقومخفيفةضرااعمنيعانيكاناذاوعليهأعراضأيظهورعدمحالفيأيام10لمدةالمنزلفينفسهبعزلالقيام

.اعراضبدون أيام3آخريكون أنشريطةيوم13
فحصعملبدون المقررالمنزليالعزلمدةانهاءهبعدعملهالىالمصابالموظفيعود(PCR).

المنشأةإجراءات
المنشأةفياكثرأوإصابةظهورحالفيالمحافظةفيالصحيةالرعايةمديريةبإبالغالمنشأةتقوم.
ساعة24لمدةاالغالقوالدوامبتعليقالمنشأةتقوم.
(ونصفمترمنأقللمسافةودقيقة15لمدةلوجهوجهامخالطة)للمصابالمباشرينالمخالطيناعدادبحصرالمنشأةتقوم.
األولالفحصيكون بحيثتينر مبالفحصالقياممعايام10لمدةمنزلياانفسهمبحجروايقومبأنالمباشرينالمخالطينالعاملينبإبالغالمنشأةتقوم

.للعملعودتهمقبلالثانيالفحصواإلصابةاكتشافعند
المنشأةماتتعليحسبوللعمليعودون سلبيةالنتيجةكانتاذاواإلصابةاكتشافعندالمباشرينغيرالمخالطينبفحصالمنشأةتقوم.
خاصةشركةخاللمنالمصابينتواجدأماكنوالعامةمرافقهابتعقيمالمنشأةتقوم.
المحافظةفيالصحيةالرعايةمديريةمعللمخالطينالفحوصاتنتائجمتابعةوبإرسالالمنشأةتقوم.

.

:البروتوكول الصحي الصادر عن المركز الوطني إلدارة األزمات للتعامل مع االصابة بالفيروس
:  في حال ثبوت إصابة بين العاملين

(1)ملحق
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إجراءات مديرية الرعاية الصحية في المحافظة
علىبناءوبهااإلصاباتظهورحالالمنشأةداخلالوباءسرياندرجةبتقييمالصحيةالرعايةمديريةتقوم

.الأمالمنشأةهذهفيالعملاستمراريةإقراريتمذلك
24منألكثرالمنشأةإغالقإقرارتمحالفيالمحافظةعملياتغرفةبإبالغالصحيةالرعايةمديريةتقوم

.الصحةمديريةلتوصياتالمنشأةامتثالعدمحالفيأوساعة

(1)ملحقتابع 
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قرار وتعهد والتزامإ

)عنبالتوقيعمفوضا  أو/ومالكابصفتي()الوطنيالرقمحامل،()أدناهالموقعأناأقر
امانةمنةصالمرخالفندقيةالمنشآتفيالموجودةالداخليةوالمسابحالعامةوالمسابحالسكنيةالمجمعاتفيالمسابحقطاعمن(

هذهبصفتيوالتزماتعهد()العنوان()منطقةاومدينة/()محافظةفيوالكائنهاخرى جهةاياوالبلدياتاوعمان
العملوزارةعنالصادرةوقائيةالالتدابيروالبروتوكوالتلالشتراطاتوفقاوذلكأمثلهاالتيالمنشأةلدىالوقائيةوالتدابيراالحترازيةاإلجراءاتباتخاذ

.كورونافيروسعدوى انتشارلمنععنهاالصادرةوالتعليمات–الدفاعأوامربموجببهاالمعمولوالبالغاتوالتعليمات
الواردةلاللتزاماتالمنشأةلفةمخاعلىتترتبقدالتيالقانونيةالمسؤوليةكاملاتحملالشخصيةوبصفتياعالهالمذكورةبصفتيفإننيذلكوبخالف

التيالمنشأةإغالقذلكفيبماالمختصةالجهاتعنالصادرةوالقراراتالدفاعأوامروفقالمنشأةبحقالعقوباتمنايواتخاذمنهاأيأوأعاله
.ذلكعلىالمترتبةالماليةالغراماتدفعأو-وأمثلها
أوقعوعليه
:التوقيع:االسم
:التاريخ:المنشأةاسم

(2)ملحق 
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(3)ملحق 
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والتزاموتعهدقرار إ

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



نحو صيف آمن
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