
                                                                                  

 دليل عمل مراكز الغوص والقوارب السياحية وااللعاب المائية

 مركز الغوص

   تعقيم  المراكز والمعدات واالدوات والماكينات المستخدمة في الغوص واألنشطة البحرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لمعرفة

 . المواد الواجب استخدامها في عملية التعقيم

  المنظم "تعقيم المعدات التي يتم تأجيرها وإتخاذ اإلجراءات الضرورية للحد من إنتقال العدوى واهمها(Regulator) وقناع الوجه ،

والتأكد من غمرها بالكامل في مادة التعقيم ومن ثم " ، وبدلة الغوص(BCD)، وجهاز معادل الطفو(Snorkeling equipment)و

 . غسلها بالماء العذب

  من الطاقة االستيعابية للقوارب % 75تعقيم قوارب الغوص ومرافقها وتطبيق اجراءات التباعد من خالل تشغيل . 

   اإللتزام باإلشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة قبل تشغيل برك السباحة، والتقيد بنسب مواد التعقيم وأنواعها وعدم تشغيل

 . البركة في حال عدم توفر نظام ميكانيكي لسحب ودفع ومعالجة المياه في حوض بركة السباحة يعمل بشكل ممتاز

  بنقل الزبائن الى مواقع الغوص وبشكل دوري بعد كل عملية نقلتعقيم سيارات المراكز التي تقوم . 

  إلزام العاملين في التعقيم المستمر وارتداء الكمامة واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها . 

 التأكد من سالمة الغواصين وعدم اصابتهم بأي من اعراض فيروس كورونا قبل البدء بالغطس . 

  داخل وخارج الماء واثناء عملية الغطسمراعاة التباعد الجسدي . 

 غسل اليدين جيدا من قبل الموظفين قبل لمس المعدات وتجهيزها لإلستخدام . 

  عدم تبادل معدات الغطس قبل غسلها وتعقيمها جيدا . 

 القوارب السياحية 

  متر2من الطاقة اإلستيعابية ومراعاة التباعد الجسدي في ترتيب اماكن الجلوس والطاوالت بما ال يقل عن  %75تشغيل القارب بنسبة . 

 تعقيم كافة االلعاب المائية الموجودة على القارب قبل استخدامها من قبل الزوار . 

 عدم اقامة اي نوع من الحفالت على القوارب السياحية . 

 •  في الرحالت السياحية على متن القوارب واالعتماد على قوائم طعام محددة حسب الطلب حظر خدمة البوفيه المفتوح 

 •   استعمال ادوات الطعام احادية االستخدام قدر اإلمكان ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع االرشادات

 . التوعوية في جميع انحاء القارب

  استبدال) يجب على العمال الذين يقومون بإعداد الطعام اإللتزام بمعدات الوقاية الشخصية مثل الكمامات وغسل اليدين باستمرار 

وكذلك مالبس ( نوع ال يؤثر على الغذاء)وغطاء الرأس وغطاء اللحية وأحذية السالمة الخاصة بالغذاء ( الكمامة فور التلوث أو الرطوبة

 . يلالعمل أو المراي

 وضع إشارات تحذيرية في القارب تلزم العاملين وفي كافة المرافق بالتعقيم المستمر والتباعد وارتداء الكمامات وغسل اليدين . 

 االلعاب والرياضات المائية

 تعقيم كافة األلعاب المائية بعد كل استخدام وخصوصا مناطق االلتماس . 

 وتعقيم اليدين قبل استخدام االلعاب التأكيد على العاملين والزوار بضرورة غسل . 

 في االلعاب الجماعية وتعقيم سترات النجاة بعد كل استخدام الجسدي مراعاة التباعد . 


