
                                                                              

 

 دليل عمل تدابير السالمة والوقاية الصحية  لمتاجر التحف الشرقية                             

 المنشآت المستهدفة
بازارات ومحالت بيع التحف الشرقية والصناعات التقليدية واالعمال الفسيفسائية الحجرية  ومنتجات  

 البحر الميت ومشتقاتها   واالستراحات التابعة لمحالت التحف 

 االجراءات العامة

  موزعة في كافة اماكن البيعتأمين كافة العاملين والزبائن بلوازم نظافة اليدين ووسائل التطهير والمناديل وعلى ان تكون . 

  عند تناول الطعام  داخل المنشاة ضرورة  التقييد بلبس القفازات وان يكون الطعام  مغلفا . 

  م عند بوابات الدخول2.00وضع عالمات توضح المسافة األمنة و هي . 

 استخدام غرف التعقيم إن أمكن ذلك خصوصا في األماكن المزدحمة . 

 التعقيم في نقطتي الدخول والخروج ليتمكن السائح من استخدامها توفير مواد . 

 الموظفين المسموح لهم بالعمل يجب أن يكونوا بحالة صحية جيدة وال يعانون من أمراض مزمنة شريطة موافقة طبيب . 

  عدم وجود عوارض مثل العطس وجوب عمل تقرير يومي يتضمن فحص الموظف من حيث قياس درجة الحرارة والتأكد من

 . والسعال

  في حال تعرض أي موظف ألي حالة مرضية يمنع إعادته للعمل إال بعد إثبات خلوه من أي أمراض معدية أو سارية وإثبات خلوه

 . من فايروس الكورونا وعلى نفقة صاحب العمل

  البيع والتشجيع على استخدام وسائل الدفع االلكترونية و تطويرها إن الحد قدر االمكان من استخدام االوراق النقدية في عمليات

 . أمكن

 توفير التهوية الطبيعية الجيدة داخل جميع الغرف  والمرافق إن أمكن . 

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

  إلزام الموظفين بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية مثل  الكمامات. 

  ايجاد الية لتعقيمها بشكل مستمر بإستخدام جدول زمني ) الحفاظ على نظافة الموقع وعلى االخص مقابض األبواب و الدرابزين الخ

 (لتعقيمها 

  إرتداء الموظفين مستلزمات الوقاية الشخصية مثل  الكمامات.  

 التخلص من النفايات عدة مرات في اليوم الواحد خصوصا بعد تناول الوجبات اليومية في غرف استراحة الموظفين . 

 التعقيم الدوري لكافة االسطح بالمحل . 
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