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المهاراتلىعالتدريبخدمةتقدمالتيالثقافيةالمراكزلجميععملومنهاجاساسيةكركيزةالبروتوكولهذاإعدادتم
لمتدربينواالعاملينصحةعلىوالمحافظةالعامةالسالمةيضمنبماالمدرسيةالمناهجعلىالمبنيةغيرالمعارفو
إلىاإلضافةببهاالتهاون وعدماإلجراءاتهذهاتباعيرجىلذا,كورونافايروسانتشارولمنع,وغيرهمالمراجعينو

ووزارةوالتعليميةالتربوزارةعنالصادرالصحيالبروتوكولفيهابماالنافذةالقوانينحسبالصحيةالشروطتعليمات
.بموجبهالصادرةالمهنيةوالصحةالسالمةوتعليماتوأنظمةاالردنيالعملوقانون ،الصحة
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 نطاق تطبيق هذا البروتوكول

بالتدريبقومتالتيبالمنشآتتعرفوالتيالثقافيةالمراكزعلىالبروتوكولهذايطبق•
درسيةالموالكتبالمناهجعلىالمبنيةغيروالمعارفالمهاراتأنواعمننوعأيعلى

والنةساألعلىحدهايتجاوزوالاألمدقصيرةدوراتشكلعلىفيهاالتدريسويكون 
.يموالتعلالتربيةوزارةقبلمنمرخصةوتكون مدرسيةشهاداتبموجبهايمنح
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عنالصادرةالوقائيةدابيرالتوبروتوكوالتالشتراطاتوفقا  الوقائيةوالتدابيراالحترازيةاالجراءاتباتخاذالخاصالتعهدعلىبالتوقيعالمنشأةتلتزم
طلبتقديمبعد،((2)رقمملحق)كورونافيروسعدوى انتشارلمنعالخصوصبهذاالصادرةوالتعليماتوالبالغاتالدفاعأوامربموجبالعملوزارة

.(والتعليمالتربيةوزارة)المسؤولةالجهةلدىالعملإلعادة
مطعوممناالولىالجرعةتلقيهمعلىيوما21مدةالمنشأةفيالعاملينوالعملأصحابعلىمضىقديكون أنيشترط(Covid-19).
سندتطبيقاستخدامبتفعيلالمنشأةتلتزم.
للعملمباشرتهمقبلبذلكالخاصالفحصاجراءخاللمنكورونابفيروسالعامليناصابةعدممنالتأكد.
بالعملالبدءقبلالتابعةالمرافقوجميعالثقافيةكزاالمر وتطهيرتنظيف.
دوري بشكلالمستخدمةواألجهزةاألدواتريوتطهتنظيف.
المنشأةداخلمتعددةنقاطفيتوزيعهاوباللمستعملالالتيالمهمالتوساللالورقيةوالمناشفوالصابون األيديتطهيرمستلزماتتوفير.
المرافقجميعيفمترينعنتقلالوبمسافةالجسديالتباعدبأسسااللتزامضرورةمنللتأكدتنظيميةارشاديةولوحاتواجراءاتالياتتوفير.
الجسديالتباعدلتعزيزالمنشأةالىوالخروجالدخوللتنظيماليةوضع.
انتشارهوسرعةخطورتهومدىكورونافيروسحولوتوعيتهمالعاملينتدريب.
االستيعابيةالطاقةمن%50عنتزيدالنسبةتشغيلبالمنشأةتلتزم.
االتدخينبحظرالمنشأةتلتزم .العامةالصحةلقانون وفق 
الكمامةبارتداءهموتوعيتالمنشأةومرتاديالعاملينالتزاممراقبةمهمتهتكون المنشأةفيالعاملينالموظفيناحدمنصحيةوقايةضابطتعيين

المهنيالتدريبسةمؤسفيتدريبيةبدورةالتحاقهشريطةكورونافايروسانتشارلمنعالوقائيةوالتدابيرالعملواجراءاتلشروطواالرشادوالتباعد
.الغايةلهذهالمعدالمنهاجحسب

:الثقافيةالمراكز إجراءات الوقاية قبل البدء بالعمل في -1
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(3ملحق رقم )و التوقيع على التعهد اإلفصاح فورًا عن اصابته او مخالطته لشخص مصاب بالفيروسبااللتزام
دوى التنفيذ الفوري للقرارات والتدابير واالجراءات الصادرة والمتخذة من قبل الجهات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي الع.
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.

:االجراءات الوقائية المترتبة على العاملين في المراكز الثقافية -2
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  ا21مضىممنالمرتادينبدخولبالسماحالمنشأةتلتزم،االقتصاديةواألنشطةالقطاعاتفتحتاريخمناعتبارا تلقيهمعلىيوم 
ا18دون هممنباستثناء(Covid-19)مطعوممناالولىالجرعة وفقا  )المطعومعلىالحصولعليهميستوجبالمناوعام 

«سند»تطبيقعبرذلكمنالتحققويتم،(الصحةوزارةلتعليمات
يجب تنظيم منطقة االستراحة بما يضمن مسافة مترين بين كل فرد واالخر بوضع عالمات على المقاعد.

وتسجيلها ( 37.5)قبل الدخول، على ان ال تزيد درجة الحرارة عن وغيرهمتدربين المرتادين من العاملين و جميع قياس درجة حرارة
.في سجل خاص ويمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة

يتضمن المعلومات كاملة عنهحضور في المركز الثقافي للمتدربين والعاملين  والزوار اعداد سجل.

:إجراءات الوقاية أثناء الدخول الى المراكز الثقافية-3
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االلتزام بتنظيف وتطهير القاعات بعد كل حصة تدريبية.
 لمنع تجمع المتدربين والكادر داخلها خالل االستراحات( إن وجدت ) أو البوفية ايقاف عمل الكفتيريا
 بين الدورة واألخرى وفقا  لبرنامج معد مسبقا  دقيقة( 60)أن يكون تباعد بين الدورات بما ال يقل عن
توفير التهوية الجيدة داخل مرافق المركز.
 وعدم مشاركتها مع اخرين( الخ... قرطاسية/كرسي/مكتب)المحافظة على استعمال االدوات المكتبية الشخصية
 اشخاص من الكادر   5يفضل عقد االجتماعات عبر المنصات االلكترونية ما امكن ومنع االجتماع ألكثر من
استخدام المراسالت االلكترونية بدال من الورقية ما امكن
تنظيم عملية الدخول والخروج للمركز الثقافي مع المحافظه على التباعد الجسدي وعدم التجمع.
 دقائق بعد نهاية التدريب وضمن برنامج معد مسبقا10دقائق قبل موعد التدريب و10عدم السماح للمتدربين بالتواجد في حرم المركز لمدة اكثر من.
التقليل ما امكن من تداول العمالت الورقية والمعدنية واالستعاضة عنها بالتحويالت البنكية والدفع االلكتروني.
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة للمشروباتإلىباالضافة ،عدم التشارك في تناول وجبات الطعام.
بسجادة خاصة للفرد فقطوااللتزامالصالة بشكل فردي.
ان ينصح السرط, السكري , السمنة, في حال وجود متدربين أو مدربين أو احد أعضاء الكادر ممن يعانون امراضا  مزمنة تسبب نقص المناعة مثل امراض الرئة المزمنة

أن يكون خيار التدريب عن بعد هو الخيار المعتمد
عدم السماح الي شخص تظهر عليه أي اعراض اإلصابة بالفايروس بالدخول لمبنى المركز أو االحتكاك بالمتدربين او المدربين او الكادر.
 استخدام الكمامة بطريقة صحيحة بحيث تغطي االنف والفم واسفل الذقن.

:االجراءات الوقائية أثناء العمل-4
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:في حال ظهور اعراض المرض على احد المتدربين أو المدربين أو احد أعضاء الكادر -5

(:1)االلتزام باجراء التالي باالضافة الى ما ورد في الملحق رقم 

يوما  ويتم ( 13)أيام وفي حال ظهور أعراض لمدة ( 10)في حال تأكيد إصابة متدرب وبعد اجراء الفحص ولم تظهر عليه أعراض يعزل لمدة
.اجراء الفحص للمدرب والمتدربين المخالطين للمصاب

 يب الوجاهي ويتم في حال تأكيد إصابة مدرب وبعد اجراء الفحص يتم تحويل الدورة كاملة للتدريب عن بعد أو توفير مدرب بديل ومتابعة التدر
.اجراء الفحص لبقية المتدربين المخالطين للمصاب

أيام وفي حال ظهور ( 10)في حال تأكيد إصابة احد العاملين من غير المدربين بعد اجراء الفحص ولم تظهر عليه أعراض يعزل لمدة
(.1تطبق إجراءات الملحق رقم )أيام 10يوما  ويتم اجراء الفحص للمخالط اللصيق و يحجر المخالط اللصيق لمدة ( 13)أعراض لمدة 
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:  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

إجراءات مديرية الرعاية الصحية في المحافظة
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(2)ملحق 

إقرار وتعهد والتزام 

بالتوقيعمفوضاأو/ومالًكابصفتي()الوطنيالرقمحامل()أدناهالموقعأناأُقر

)محافظةفيوالكائنةوالتعليم،التربيةوزارةمنالمرخصةالخاصةالتعليميةالمنشآتقطاعمنالثقافي()مركزعن

()العنوان/مدينة(

والتدابيرلبروتوكوالتوالالشتراطاتوفقاوذلكأمثلها،التيالمنشأةلدىالوقائيةوالتدابيراالحترازيةاإلجراءاتباتخاذهذهبصفتيوألتزمأتعهد

فيروسدوىعانتشارلمنععنهاالصادرةوالتعليماتالدفاعأوامربموجببهاالمعمولوالبالغاتوالتعليماتالعملوزارةعنالصادرةالوقائية

.كورونا

لاللتزاماتالمنشأةفةمخالعلىتترتبقدالتيالقانونيةالمسؤوليةكاملأتحملالشخصيةوبصفتيأعالهالمذكورةبصفتيفإننيذلكوبخالف

التيأةالمنشإغالقذلكفيبماالمختصةالجهاتعنالصادرةالدفاعأوامروفقالمنشأةبحقالعقوباتمنأيواتخاذمنها،أيأوأعالهالواردة

.ذلكعلىالمترتبةالماليةالغراماتدفعأو/وأمثلها

أُوقعوعليه

:التوقيع:االسم

:التاريخ:المنشأةاسم
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(3)ملحق 
تعهد  وإقرار لإلفصاح والتبليغ استنادا ألوامر الدفاع والبالغات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

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

وعدمعليلمفروضةاوالعالجيةالوقائيةالتدابيرباتخاذالتزاميمعبالفيروسمصابلشخصالمخالطةأواإلصابةأواالشتباه
منبهاأفصحيالتالمعلوماتجميعبانواقر.الغيرإلىالعدوى نقلشأنهمنتصرفبأيالقيامأوللعدوى شخصأيتعريض

الطرق بكافةنهامالتأكدالمختصةللجهاتويحقحقيقيةالفحوصاتنتائجذلكفيبماالمخالطةأواإلصابةأواالشتباهحيث
.اإلداريةوالقانونيةالتبعاتكافةأتحملذلكوخالفا,المتاحة

االسم والتوقيع
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نحو صيف آمن
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