
                                                                       

 دليل عمل تدابير السالمة والوقاية الصحية للمنشات الفندقية 
المنشآت الفندقية 

 المستهدفة
 ، منتجعات الغوص السياحية  ، المخيمات ية الشقق الفندقية، النزل، االجنحة الفندق ،والمنتجعات  لفنادقا

االجراءات العامة داخل 

 المنشأة الفندقية

 . تعقيم المنشأة بالكامل قبل البدء باستقبال النزالء• 

 مدة من قبلتعقيم كافة االثاث واالسطح  وجميع النقاط الملموسة  كل ساعة في االماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات الفعالة والمعت

 . وزارة الصحة

 . توعية العاملين حول الفيروس ومدى خطورته وسرعة انتشاره وما هي االحتياطات الواجب عليهم اتخاذها قبل الدخول إلى مكان العمل   •

 . اإللتزام بتوفير وسائل النظافة والتعقيم لليدين  ذات النوعية الجيدة وتوزيعها بشكل مناسب داخل المنشأة خصوصا المداخل والمخارج• 

 سديجلوحات ارشادية في كافة مرافق المنشأة  للتأكيد على ضرورة لبس الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار واتباع اجراءات السالمة والتباعد الوضع   •

 .ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين باستمرار  من قبل كافة العاملين في المنشأة  وبشكل الزامي • 

 . غير الملتزمين بوسائل الوقاية الشخصية وتعقيم ايديهم قبل الدخول الى المنشأةم استقبال الزبائن داإللتزام بع• 

 . تنظيم عملية استقبال الزبائن داخل المنشأة  والتأكيد على تعقيم اليدين قبل الدخول الى المنشأة• 

 . واستخدام وسائل الدفع اإللكترونية الحد قدر اإلمكان من استخدام األوراق النقدية في عمليات الحجز والبيع، وضرورة توفير•  

 اإلستمرار بشكل دائم ويومي بإجراء اإلختبار السريع للعاملين قبل الدخول الى المنشأة •  

 . وضع سجل إثبات دخول يومي للعاملين وعدم استخدام البصمة االلكترونية •  

 تطبيق اجراءات التباعد فيما بين الموظفين والعاملين داخل مرافق المنشأة •  

 . اإللتزام بشكل عام بكافة متطلبات الصحة والسالمة العامة وفق التشريعات النافذة  •

  والزوار للموظفين الصحي الوضع حول يومي تقرير وتقديم المنشأة في ارتباط ضابط اعتماد
 نجوم الخمسة دون للفنادق بالنسبة استخدامه الية على الموظفين وتدريب  الحرارة لفحص جهاز وتوفير طبيب مع بالتعاقد االلتزام  •

 االلتزام بشروط السالمة الصحية وأي تعليمات تصدر  عن وزارة الصحة ولجنة االوبئة   •

وجوب عمل تقرير يومي يتضمن فحص الموظفين من حيث قياس درجة الحرارة والتأكد من عدم وجود عوارض العطس والسعال يوميا و في حال •  

 . تعرض أي عامل ألي حالة مرضية  يمنع إعادته للعمل إال بعد إثبات خلوه من أي أمراض معدية أو سارية وإثبات خلوه من فيروس الكورونا 
 الواجب اتباعهااالجراءات  

 االستقبال
 . يقهابمعرفة موظفي االستقبال بكافة اجراءات السالمة والوقاية الصحية وحسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة وكيفية التعامل معها وتط• 

 . الزبائن قدر االمكانعدم استخدام اجهزة تفتيش االشخاص اليدوية واالكتفاء باجهزة التفتيش عن عن بعد ودون االتصال مع 

 ان امكن  تركيب جهاز تعقيم على مدخل الفندق وتعقيم امتعة النزالء عند الوصول الى الفندق •



                                                                       

 قياس درجات الحرارة للموظفين وبشكل دوري من قبل موظف مختص •

من قبل وزارة الصحة وتوثيق ذلك لدى موظف  االستفسار من كل نزيل، ان كان يعاني من اي عرض من اعراض فيروس كورونا التي تم تعميمها •

 . االستقبال

 . قياس درجات الحرارة للنزالء كل مرة عند الدخول الى الفندق من قبل موظف مختص •

 . السماح فقط للزبائن والموظفين المعنيين بالدخول والتجول في منطقة االستقبال مع االلتزام بلبس الكمامات وتعقيم اليدين طيلة الوقت• 

ية ال تقل فتطبيق اجراءات التباعد الجسدي من خالل توزيع المقاعد بطريقة تضمن التباعد بين الزبائن الموجودين في منطقة االستقبال وترك مسافة كا •

 . والتأكد من عدم االكتظاظ في منطقة االستقبال ،مترينعن 

 . لتطبيق اجراء التباعد الجسدي بين الزبائن والنزالءضرورة وضع ملصقات على االرض في منطقة الحجز والمغادرة   •

 . اعتماد النظام االلكتروني قدر االمكان في عمليات الحجز والمغادرة من قبل الزبائن• 

 . فقط من الطاقة االستيعابية للمصاعد من قبل الزبائن وتنظيفها بشكل مستمر %30استخدام • 

 . المنشاة الفندقية لتعقيم االحذية قبل الدخولوضع دعاسات ارضية معقمة على مدخل • 

 . تنظيف كافة اثاث ومرافق منطقة االستقبال وخصوصا مناطق االلتماس بشكل دوري كل ساعة على االقل•  

 صاالت الطعام 

ويتم ) يتم تقديم الطعام في الصاالت المخصصة داخل المنشأة  على ان يتم تنظيم طاوالت المطعم بحيث يترك مسافة ال تقل عن مترين بين الموائد   •

 (. تنظيم موائد الطعام بناء على ذلك 

لوث استبدال الكمامة فور الت) يجب على العمال الذين يقومون بإعداد الطعام اإللتزام بمعدات الوقاية الشخصية مثل الكمامات وغسل اليدين باستمرار •  

 . وغطاء الرأس وغطاء اللحية  وواقي االحذية وكذلك مالبس العمل أو المراييل( أو الرطوبة

 . مناديل ومناشف ورقية يتم التخلص منها مباشرةيتم التجفيف والمسح باستخدام  •

 . يجب تطهير المطعم وجميع مرافقه قبل توريد المواد الغذائية وقبل عملية إعداد وتحضير الطعام   •

 تأمين العاملين  بلوازم نظافة اليدين مثل الصابون السائل، ووسائل التطهير والمناديل الصحية في االماكن المختلفة    •

 . تعقيم طاوالت الطعام بعد كل استخدام، وتقديم الملح والفلفل حسب الطلب بعد التعقيم •

 . توفير التهوية الجيدة داخل جميع المطاعم والمرافق   •

 . عدم استخدام المعقمات القابلة لالشتعال مثل معقمات الرش أو الكحول داخل المطاعم والمرافق   •

 . خارج منطقة إعداد الطعام وأن تكون المواد محفوظة بمكان مغلق أن تكون مواد التطهير   •

 . يوضع إشارات تحذيرية تلزم العاملين وفي كافة المرافق بالتطهير المستمر والتباعد وارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار وغسل االوان   •
 خدمة الغرف

 
 . باستخدام المواد الخاصة بذلك واتباع تعليمات وزارة الصحة(  شاملتعقيم ) تعقيم كافة الغرف والمرافق قبل العمل     •

 اضافة ملصقات داخل الغرف تبين اجراءات لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي عن طريق الصور

  . ليتمكن الزبائن من استخدامها طوال فترة االقامةفي الغرف وكافة مرافق الفندق المسموح بتشغيلها، غير القابلة لالشتعال  توفير مواد التعقيم    •

 . امدتعقيم الغرف بعد استخدامها من قبل الزبائن وتطهير كافة االسطح وتبديل كافة الشراشف والبياضات واغطية الوسائد والمناشف بعد كل استخ    •



                                                                       

 وضع خطة تنظيف وتطهير خاصة للغرف التي استخدمها  مرضى سواء زوار  او موظفين 
ل خان ال يزيد عدد موظفي خدمة الغرف عن اثنين بحد اقصى في كل غرفة وان يلتزم الموظفين بارتداء الكفوف والكمامات وعدم خلعها نهائيا دا   •

 . غرفةالغرف وتبديل الكفوف بعد االنتهاء من تنظيف كل 

 . العمالة المسموح لها بالعمل يجب أن تكون بحالة صحية جيدة وال تعاني من أمراض مزمنة  شريطة  موافقة طبيب الشركة المعتمد    •

 . توفير التهوية الجيدة داخل جميع الغرف والمرافق   •

 . عدم استخدام المعقمات القابلة لالشتعال مثل معقمات الرش أو الكحول داخل الغرف والمرافق    •

وبرك  الشواطئ الخاصة

 السباحة 

 المختص الموظف قبل من مستمر بشكل التكييف أجهزة فالتر تنظيف  . 

 مترين مسافة بترك الجسدي التباعد بتعليمات االلتزام 

 أن ىعل ، مبللة الوجه كمامات تكون عندما التنفس الصعب من يكون فقد الشاطئ في أو السباحة حمامات في الوجه كمامات ارتداء عدم على التنبيه 
 الجسدي التباعد فيها يصعب التي األوقات في خاصة و المرافق باقي في الكمامات تستخدم

 بالعمل البدء قبل لها التابعة المرافق جميع و السباحة برك تنظيف و تطهير 

 قالمراف جميع في مترين بمسافة و الجسدي التباعد بأسس االلتزام ضرورة على للتأكيد تنظيمية إرشادية لوحات و إجراءات و آليات توفير  

 متعددة نقاط في توزيعها و باللمس تعمل ال التي المهمالت وسالل الورقية والمناشف والصابون األيدي معقمات توفير  

 العدوى تفشي لمنع تهدف والتي المختصة السلطات قبل من المتخذة و الصادرة اإلجراءات و التدابير و للقرارات الفوري التنفيذ  

 الجسدي التباعد لتعزيز البرك مناطق إلى الخروج و الدخول لتنظيم آلية وضع 

 انتشاره وسرعة خطورته ومدى كورونا فيروس حول وتوعيتهم العاملين تدريب 

 التعهد بتوقيع وااللتزام بالفيروس مصاب لشخص مخالطته او إصابته عن فورا اإلفصاح 

 تلوثها وفور مستمر بشكل واستبدالها الكمامات مثل الشخصية الوقاية معدات بارتداء االلتزام 

 أمكن ما والمأكوالت للمشروبات واحدة لمرة تستخدم التي األكواب استخدام 

 الجماعية المائية األلعاب تشغيل عند الجسدي التباعد مراعاة 

 المطهرة و النظيفة للمعدات حاويات و تطهيرها و تنظيفها يتم لم التي المستعملة للمعدات حاويات توفير . 

 استخدام كل بعد النجاة سترات تطهير و األلعاب خاصة و متكرر بشكل المستخدمة األدوات تطهير 
 المياه ومعالجة ودفع لسحب ممتاز بشكل يعمل ميكانيكي نظام توفر عدم حال في البركة تشغيل عدم 

 استخدام الحمامات الخارجية من قبل شخص واحد فقط في كل مرة و الحرص على تطهيرها و تنظيفها بعد كل استخدام 

 وضع كراسي االستلقاء على بعد مترين فيما بينهم لمراعاة التباعد الجسدي 

  من الطاقة االستيعابية لحمامات السباحة و الشواطئ % 50االلتزام بنسبة 

 يجب تطهير خزائن المشتركين بشكل دوري بعد كل استخدام 



                                                                       

 تنظيف وتطهير غرف التبديل بشكل مستمر 

 تطهير و تنظيف دورات المياه بشكل كامل و باستمرار، وتوفير عدد كاٍف من سالل المهمالت  التي ال تعمل باللمس 

التخزين واالستالم ادارة 

 والمستودعات

   • وأن تكون األماكن منظفة ومطهرة وان يتم ( المجمدات، المبردات، موقع التخزين الجاف)قبل االستالم على المشرف إعداد مواقع لتخزين المواد

 . التخلص من المواد التالفة

   عند تفريغ الشاحنة يجب أن يتم استخدام الحد األدنى من الموظفين واستخدام سياسة التباعد فيما بينهم  على أن ال تقل عن متر ونصف .  

    على المشرف فحص درجة حرارة شاحنة التبريد عند استالم المواد . 

  ئية إلى اإذا كان كل شيء مطابق للمواصفات يبدأ الموظفين بتفريغ المواد ويجب تحديد منطقة االستالم والتي تكون معقمة، وقبل إدخال المواد الغذ

 الداخلية  ستودعاتالمستودعات يجب إزالة التغليف الثانوي ورميه وإعادة تعقيم األيدي ولبس القفازات والعمل على نقلها بحاويات نظيفة ومعقمة إلى الم

   عند التعامل مع المعلبات وكذلك مع الخضار والفواكه يجب العمل على تعقيمها قبل إدخالها إلى الثالجات . 

  على المشرف والموظفين ارتداء وتغيير الكمامات وتعقيم األيدي بشكل مستمر و بعد كل  عملية تنزيل او تحميل 

   على المشرف التأكيد على الموظفين بالتباعد فيما بينهم والعمل بشكل منظم . 

    التأكد من أن الحافالت المستعملة معقمة ونظيفة بشكل ممتاز بعد وقبل كل استعمال . 

   تعقيم الرافعات المستخدمة في نقل وتحميل المواد والبضائع بعد وقبل كل استعمال . 

  احنة شأن يتم تغليف طلبيات البضاعة بطبقتين من التغليف البالستيكي على األقل وأن يتم التخلص من التغليف بمجرد الوصول إلى المطعم وفتح ال

 . قبل البدء بالتفريغ 

    األماكن منظفة ومطهرة وان يتم وأن تكون ( المجمدات، المبردات، موقع التخزين الجاف)قبل االستالم على المشرف إعداد مواقع لتخزين المواد

 . التخلص من المواد التالفة

   عند تفريغ الشاحنة يجب أن يتم استخدام الحد األدنى من الموظفين واستخدام سياسة التباعد فيما بينهم  على أن ال تقل عن متر ونصف .  

    على المشرف فحص درجة حرارة شاحنة التبريد عند استالم المواد . 

 ئية إلى اإذا كان كل شيء مطابق للمواصفات يبدأ الموظفين بتفريغ المواد ويجب تحديد منطقة االستالم والتي تكون معقمة، وقبل إدخال المواد الغذ

 الداخلية  ستودعاتالمستودعات يجب إزالة التغليف الثانوي ورميه وإعادة تعقيم األيدي ولبس القفازات والعمل على نقلها بحاويات نظيفة ومعقمة إلى الم

   عند التعامل مع المعلبات وكذلك مع الخضار والفواكه يجب العمل على تعقيمها قبل إدخالها إلى الثالجات . 

  على المشرف والموظفين ارتداء وتغيير الكمامات وتعقيم األيدي بشكل مستمر و بعد كل  عملية تنزيل او تحميل 

  على المشرف التأكيد على الموظفين بالتباعد فيما بينهم والعمل بشكل منظم . 

 . التأكد من أن الحافالت المستعملة معقمة ونظيفة بشكل ممتاز بعد وقبل كل استعمال   

   تعقيم الرافعات المستخدمة في نقل وتحميل المواد والبضائع بعد وقبل كل استعمال . 

   احنة شأن يتم تغليف طلبيات البضاعة بطبقتين من التغليف البالستيكي على األقل وأن يتم التخلص من التغليف بمجرد الوصول إلى المطعم وفتح ال

 . قبل البدء بالتفريغ 



                                                                       

شروط تقديم خدمة 

 األراجيل
صدور الموافقات بعد 

 من
 الجهات المختصة

    استخدام من الزبون وذلك من خالل تنظيف كامل أجزاء األرجيلة من الداخل والخارج بالماء والصابون التعقيم الشامل لألرجيلة قبل وبعد كل

 . وتطهيرها بالمواد المعقمة المعتمدة عالميًا حسب تعليمات وشروط الصحة العامة

     استخدام ماكينة التعقيم بالبخار لكافة أجزاء األرجيلة من الداخل والخارج . 

    الماء المعبأ داخل زجاجة األرجيلة قبل وبعد كل عملية استخدام مع الحرص التام على استخدام ماء نظيف مع مادة معقمة غير ضارة بالصحة تبديل

 . وال تؤثر على النكهات

      الزبون وعند االستخدام تقديم البربيش الصحي ذو االستخدام لمرة واحدة على أن يكون مغلفًا من المنشأ مع الحرص على فتح التغليف أمام . 

      الحرص على استخدام األرجيلة لمرة واحدة فقط في اليوم بعد تنظيفها وتعقيمها بصفة كاملة . 

   ام تالتزام كافة موظفي تقديم خدمة األرجيلة بالشروط العامة للصحة والسالمة من خالل ارتداء الزي الخاص والكمامات والقفازات مع الحرص ال

 . النظافة الشخصيةعلى 

      الفحص الدوري للحرارة لكل موظفي تقديم خدمة األرجيلة . 

       التهوية الجيدة داخل أماكن تقديم خدمة االرجيلة . 

    التباعد المناسب بين الطاوالت . 

       (٦٥)أو فوق سن ( ١٨)عدم السماح بتقديم خدمة األرجيلة لمن هم دون سن 

       تطبيق خيار السماح للزبون بإحضار أرجيلته الخاصة مع االلتزام بكافة البنود المدرجة أعالهإمكانية . 

دليل السالمة العامة 

للندوات و المؤتمرات و 

 االجتماعات
 

 في القاعه مع األخذ بعين االعتبار ان تكون المسافه بين الكراسي متر واحد و مترين بين الطاوالت %50لطاقة االستيعابية ا 

 استراحة القهوه تكون داخل القاعه و ان ال تكون الخدمة ذاتية . 

 توفير المعقم على مداخل القاعات و وضع الملصقات التي تشجع على تعقيم االيدي 

 التهوية المستمرة للقاعات 

 التعقيم المنتظم للطاوالت و الكراسي 

  مقابض االبواب واية اماكن من المحتمل مسكها بااليديضرورة تعقيم غرف االستراحه الخاصة بالضيوف فيما يخص . 

  لكاسات و اان تكون الكاسات و الفناجين ذات االستخدام الواحد او اخذ اقصى درجات الحيطه و االلتزام لتعليمات مشددة فيما يتعلق بتنظيف و تعقيم

 الفناجين

 تخدامتعقيم ايدي الكراسي و اي اماكن يتم مسكها بااليدي بعد كل اس 

 المشاركين طاوالت االلتزام بمسافة مترين بين 

 اجبارية االلتزام بارتداء الكمامة 

 الزامية اتباع نظام تفتيش و رقابة على االلتزام باالجراءات المعتمدة 

  من سعة الطاولة الواحدة  %50استخدام ما ال يزيد عن 

  كافة المستلزماتالتاكد و التزويد بشكل يومي بالصابون و المعقم و . 

 التأكد من عدم اصابة العاملين بفيروس كورونا من خالل اجراء الفحص الخاص بذلك قبل مباشرتهم للعمل. 



                                                                       

 

 تنظيف وتطهير األدوات واألجهزة المستخدمة  تنظيف وتطهير المركز الرياضي أو مركز اللياقة البدنية وجميع المرافق التابعة قبل البدء بالعمل

 .ريبشكل دو

 ةتوفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل باللمس و توزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأ 

 التأكد من تباعد األجهزة الرياضية بمسافة ال تقل عن مترين. 

  االلتزام بأسس التباعد الجسدي وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافقتوفير اليات واجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية للتأكد من ضرورة 

النوادي الرياضية في 

 الفندق 

 

 لتعزيز التباعد الجسدي لناديوضع الية لتنظيم الدخول والخروج الى ا. 

  من الطاقة االستيعابية %50االلتزام بنسبة. 

  للمشروباتاستخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة 

  اإلكثار من شرب الماء 

 تنظيف وتطهير صالة التدريب بعد كل حصة تدريبية. 

 تنظيف وتطهير االدوات المشتركة االستخدام بشكل متكرر. 

 استخدام كل العب ادواته الخاصة. 

  اثناء استخدام االجهزة والمعدات الرياضية وخالل حصص التزام الالعبين بارتداء الكمامات أثناء الدخول الى أماكن التدريب عدم ارتداء الكمامات

 التمارين الرياضية

  ًاستخدام عبوات المياه المعبئة مسبقا 

 تعدم السماح بتواجد المرافقين اثناء التدريب. تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل بعد كل استخدام وتوفير عدد كاٍف من سالل المهمال. 

  االستراحة بما يضمن مسافة مترين بين كل فرد واالخر بوضع عالمات على المقاعديجب تنظيم منطقة 
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