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 رســــــــــهــــــــــفـــــــــــــال

 

 اسم القطاع الرقم

 

 الصفحة المراجع / بروتوكوالت وزارة العمل

 كاديمياتالرياضية واألالمراكز  1

             الرياضية ومراكز اللياقة البدنية

 (1بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى 

كاديميات الرياضية واأل في المراكز فيروس كورونا

          الرياضية ومراكز اللياقة البدنية

3 

في المجمعات السكنية المسابح  2

والمسابح العامة والمسابح الداخلية 

 في داخل المنشآت الفندقية

 (2قم )بروتوكول ر

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى 

فيروس كورونا في المسابح في المجمعات السكنية 

والمسابح العامة والمسابح الداخلية في داخل 

 المنشآت الفندقية

4 

برك السباحة الخارجية في المنشآت  3

 الفندقية

 (3بروتوكول رقم )

 لمنع انتشار فيروسإجراءات العمل والتدابير الوقائية 

كورونا في برك السباحة الخارجية في المنشآت 

 الفندقية

5 

الحدائق العامة والمحالت التي  4

 بداخلها

 ( 4بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 كورونا في الحدائق العامة والمحالت التي بداخلها

6 

رفيهية مدن األلعاب واألماكن الت 5

ومراكز األلعاب الكهربائية 

 وااللكترونية

 (5بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

كورونا في مدن األلعاب واألماكن الترفيهية ومراكز 

 األلعاب الكهربائية وااللكترونية

8 

المدراس الخاصة ورياض األطفال  6

 2021-202للفصل الدراسي الثاني 

 ( 6بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

كورونا في المدارس الخاصة ورياض األطفال للفصل 

 2021-2020الدراسي الثاني 

9 

 (7بروتوكول رقم ) المراكز الثقافية 7

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 الثقافيةكورونا في المراكز 

10 

منشآت صناعة األلبسة  8

 والمنسوجات

 ( 8بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 كورونا في منشآت صناعة األلبسة والمنسوجات

11 

المراكز التجارية والسوبرماركت  9

الخاصة ببيع المواد التموينية والتي 

 2م200مساحتها أكثر من 

 (9بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

كورونا في المراكز التجارية والسوبرماركت الخاصة 

 2م200ببيع المواد التموينية والتي مساحتها أكثر من 

14 

 (10بروتوكول رقم ) منشآت دور السينما 10

روس فيإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار 

 كورونا في منشآت دور السينما

15 

أكاديميات ومراكز التدريب المهني  11

 والتقني

 (11بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 كورونا في أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني

16 
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 المراجع / بروتوكوالت وزارة العمل اسم القطاع الرقم

 

 الصفحة

 (12بروتوكول رقم ) الحمامات التركية والشرقية 12

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 كورونا في الحمامات التركية والشرقية

17 

 (13بروتوكول رقم ) األندية الرياضية 13

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 الرياضيةكورونا في األندية 

18  

مراكز البلياردو والسنوكر  14

 الترويحية الرياضية

 (14بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

كورونا في مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية 

 الرياضية

19 

المنشآت المصرح لها بتقديم  15

 األرجيلة

 (15بروتوكول رقم )

ل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس إجراءات العم

 كورونا في المنشآت المصرح لها بتقديم األرجيلة

20 

صاالت االفراح ومنشآت تنظيم  16

وإقامة الحفالت وقاعات الحفالت 

 داخل المنشآت الفندقية

 (16بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

االفراح ومنشآت تنظيم وإقامة كورونا في صاالت 

 الحفالت وقاعات الحفالت داخل المنشآت الفندقية

21 

 (17بروتوكول رقم ) المالعب والصاالت الرياضية 17

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 كورونا في المالعب والصاالت الرياضية

22 

منشآت إقامة وتنظيم المهرجانات  18

ات والمعارض والحفالت والمؤتمر

 الغنائية

 (18بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

كورونا في منشآت إقامة وتنظيم المهرجانات 

 والمؤتمرات والمعارض والحفالت الغنائية 

24 

 (19بروتوكول رقم ) المسارح 19

روس فيإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار 

 كورونا في المسارح

26 

انتخابات النقابات والجمعيات  20

 واالتحادات

 (20بروتوكول رقم )

إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

 كورونا في انتخابات النقابات والجمعيات واالتحادات

27 

            

شأأأأأأتراط أن يكون صأأأأأأاحأأب العمأأل والعأأاملين في المنشأأأأأأ ة ملزمأأة بأأايرجى العلم بأأ ن جميع القطأاعأأات ( 35بموجب أمر دفاع )

ح يسأأم، كما أنه ال المنشأأ ة بتفعيل اسأأتخدام تطبيق "سأأند" ، باإلضأافة إلى التزام19والمرتادين من متلقي جرعتي مطعوم كوفيد 

ويسأأأأأأتثنى من يقوم بمراجعة  19 اال إذا تلقوا جرعتي مطعوم كوفيدإلى أي منشأأأأأأ ة عأام من عمرمم الدخول  18للأيين تجأاوزا 

 .المستشفيات والمراكز الصحية في الحاالت الطارئة

( 15( أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم وألكثر من )10( بعدم السماح ألكثر من )46استناداً إلى بالغ رقم )

 طاوالت في جميع األحوال عن مترين.شخص على الطاولة الواحدة في الساحات الخارجية، وأن ال تقل المسافة بين ال
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 المراكز الرياضية واألكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية القطاع:اسم 

  إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في المراكز الرياضية : (1المرجع: بروتوكول رقم )     

 وامر الدفاع ذات العالقةأو ومراكز اللياقة البدنيةكاديميات الرياضية واأل     

 28/9/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

و/ أو تدريب الرياضات  تعليم-1

 الجماعية
و/ أو تدريب الفروسية  تعليم-2

 وركوب الخيل
الرياضات  و/ أو تدريب تعليم-3

 التأملية )اليوغا(
 الجمباز و/ أو تدريب تعليم-4

الفنون القتالية  و/ أو تدريب تعليم-5

 والدفاع عن النفس
 الرماية و/ أو تدريب تعليم-6

 المبارزة و/ أو تدريب تعليم-7

 الشطرنج و/ أو تدريب تعليم-8

بلياردو وسنوكر  و/ أو تدريب تعليم-9

 والبولينغ
 السباحة و/ أو تدريب ليمتع-11

 مراكز اللياقة البدنية-11

المالعب والصاالت الرياضية -12

 الخارجية
أنشطة التعليم و/أو التدريب -13

الرياضي األخرى والتي يتم تحديدها 
 من قبل اللجنة األولمبية األردنية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

بعد تقديم  ،(2م )رق )ملحقعدوى فيروس كورونا 

طلب إلعادة العمل لدى الجهة المسؤولة )اللجنة 
 األردنية(. األولمبية

توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي للتأكد 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 لتعزيز التباعد الجسدي
تلتزم المنشأة بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة -5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

شأة تكون مهمته مراقبة التزام العاملين في المن
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 

شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب 
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 

ألكواب التي تستخدم لمرة واحدة استخدام ا-7

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

تنظيف وتطهير المركز الرياضي أو األكاديمية أو -1

مركز اللياقة البدنية وجميع المرافق التابعة قبل البدء 
 بالعمل.

تنظيف وتطهير األدوات واألجهزة المستخدمة بشكل -2

 دوري
 مسافة ال تقل عنالتأكد من تباعد األجهزة الرياضية ب-3

 مترين
يجب تنظيم منطقة االستراحة بما يضمن مسافة -4

 مترين بين كل فرد واآلخر بوضع عالمات على المقاعد
إعداد سجل لكل مشترك في المركز الرياضي -5

واألكاديمية الرياضية ومركز اللياقة البدنية يتضمن 
 المعلومات الكاملة عنه

ات أثناء الدخول الى التزام الالعبين بارتداء الكمام-6

 أماكن التدريب وخلعها أثناء التدريب
تنظيف وتطهير الشاورات وغرف الغيار وخزائن -7

 المشتركين بعد كل استخدام
بالنسبة لمراكز البلياردو والسنوكر يجب وجود تباعد -8

 2م4بين طاوالت التدريب بما ال يقل عن 

 تتوفير التهوية الجيدة داخل منطقة التدريب-9

 استخدام كل العب أدواته الخاصة-11

 عدم السماح بتواجد المرافقين أثناء التدريب-11

منع التجمعات عند بوابات المركز الرياضي أو -12

 االكاديمية أو مركز اللياقة البدنية
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المسابح في المجمعات السكنية والمسابح العامة والمسابح الداخلية في داخل المنشآت اسم القطاع: 

 الفندقية

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

 الدفاع ذات العالقة وأوامرالمجمعات السكنية والمسابح العامة والمسابح الداخلية في داخل المنشآت الفندقية      

 28/9/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

 المسابح في المجمعات السكنية-1

 المسابح العامة-2

المسابح الداخلية الموجودة في -3

 المنشآت الفندقية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

بعد تقديم  ،(2م )رق )ملحقعدوى فيروس كورونا 

طلب إلعادة العمل لدى الجهة المسؤولة )اللجنة 
األردنية/ وزارة السياحة واآلثار/وزارة  األولمبية

 الشباب( كل حسب اختصاصه.

توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية في دورات المياه وسالل 
المهمالت التي ال تعمل باللمس وتوزيعها في نقاط 

 داخل المنشأة متعددة
توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 لتعزيز التباعد الجسدي
صحة التلتزم المنشأة بحظر التدخين وفقاً لقانون -5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 

ية في مؤسسة التدريب شريطة التحاقه بدورة تدريب
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -7

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن

وجميع المرافق التابعة لها  تنظيف وتطهير المسابح-1

 قبل البدء بالعمل وبشكل دوري ومستمر

ل كتنظيف وتطهير األدوات واألجهزة المستخدمة بش--2

 متكرر ومستمر وتطهير سترات النجاة بعد كل استخدام
يجب تنظيم منطقة االستراحة بما يضمن مسافة -3

 مترين بين كل فرد واآلخر بوضع عالمات على المقاعد
عدم تشغيل المسبح في حال عدم توفر نظام ميكانيكي -4

 يعمل بشكل ممتاز بسحب ودفع ومعالجة المياه
كمامات الوجه أثناء السباحة،  التنبيه على عدم ارتداء-5

فقد يكون من الصعب التنفس عندما تكون كمامات الوجه 
مبلله، على أن تستخدم الكمامات قبل وبعد السباحة 

 وخاصة في األوقات التي يصعب فيها التباعد الجسدي
عدم مشاركة العناصر التي يصعب تنظيفها أو -6

)مثل تعقيمها أو التي من المفترض أن تالمس الوجه 
 النظارات الواقية ومقاطع األنف والغطس(

 تطهير خزائن المشتركين بشكل دوري ومستمر-7

 تنظيف وتطهير غرف التبديل بشكل دوري ومستمر-8

تلتزم المنشأة بتوقيع المشتركين في المركز على تعهد -9

يتضمن اإلفصاح الفوري عن اصابته او مخالطته 
 لشخص مصاب بالفيروس
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 برك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقيةاسم القطاع: 

 برك السباحة إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 3المرجع: بروتوكول رقم )     

 وأوامر الدفاع ذات العالقةالخارجية في المنشآت الفندقية      

 19/1/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

 حمامات السباحة-1

 مناطق الشاطئ-2

برك السباحة الخارجية في المنشآت -3

 الفندقية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

 عدوى فيروس كورونا
إجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية وفير آليات وت-2

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -3

 لتعزيز التباعد الجسدي
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -4

سالل والمناشف الورقية في دورات المياه و
المهمالت التي ال تعمل باللمس وتوزيعها في نقاط 

 متعددة داخل المنشأة
االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -5

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
االلتزام بتعيين مراقب الوقاية الصحية وحسب -6

األسس والمعايير وآلية التعيين التي يتم تحديدها من 
 وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -7

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن

ابعة الت وتنظيف برك السباحة وجميع المرافق تطهير-1

 لها قبل البدء بالعمل
إزالة الموجودات في منطقة االستقبال التي قد تصبح -2

كرر والتي يصعب تطهيرها ملوثة نتيجة االستخدام المت
 مثل المجالت والكتيبات والزينة وغيرها

قياس درجة الحرارة عند المدخل )للعاملين ومتلقي -3

الخدمة( وتسجيلها في سجل خاص ويمنع دخول أي 
 شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة

تطهير منطقة االستقبال بشكل منتظم وعلى وجه -4

 المباشر والمداخل واألسطحالخصوص مناطق التماس 
التنبيه على عدم ارتداء كمامات الوجه أثناء السباحة، -5

فقد يكون من الصعب التنفس عندما تكون كمامات الوجه 
مبلله، على أن تستخدم الكمامات قبل وبعد السباحة 

 وخاصة في األوقات التي يصعب فيها التباعد الجسدي
 أللعاب المائيةمراعاة التباعد الجسدي عند تشغيل ا-6

غسل المناشف والمالبس حسب تعليمات المصنع -7

 71باستخدام المواد الجافة ودرجة حرارة ال تقل عن 
 درجة مئوية

توفير حاويات للمعدات المستعملة التي لم يتم تنظيفها -8

 وتطهيرها بعد، وحاويات للمعدات النظيفة والمطهرة
صة تطهير األدوات المستخدمة بشكل متكرر وخا-9

 األلعاب وتطهير سترات النجاة بعد كل استخدام
عدم تشغيل البركة في حال عدم توفر نظام -11

 ميكانيكي يعمل بشكل ممتاز لسحب ودفع ومعالجة المياه
استخدام الحمامات الخارجية من قبل شخص واحد -11

فقط في كل مرة والحرص على تطهيرها وتنظيفها بعد 
 كل استخدام

تلقاء على بعد مترين فيما بينهم وضع كراسي االس-12

 لمراعاة التباعد الجسدي
يجب تطهير خزائن المشتركين بشكل دوري بعد كل -13

 استخدام
  تنظيف وتطهير غرف التبديل بشكل مستمر-14
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 الحدائق العامة والمحالت التي بداخلهااسم القطاع: 

 الحدائق العامة إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 4المرجع: بروتوكول رقم )     

 وأوامر الدفاع ذات العالقةوالمحالت التي بداخلها      

 19/1/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

الحدائق العامة والمحالت التي بداخلها 
 منها كاونترات البيع

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -1

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين 

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج للعاملين -2

ل يكف ومرتادي الحديقة والمحالت التي بداخلها بما
 تقليل المخالطة المباشرة

توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -3

والمناشف الورقية في دورات المياه وسالل 
المهمالت التي ال تعمل باللمس وتوزيعها في نقاط 

 متعددة داخل المنشأة
االلتزام بتعيين مراقب الوقاية الصحية وحسب -4

دها من تحدي األسس والمعايير وآلية التعيين التي يتم
 قبل وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية

االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -5

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -6

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن

كل بداخلها بشتنظيف وتطهير الحديقة والمحالت التي -1

كامل )األرضيات، األسوار، جميع األلعاب( والحصول 
على شهادة التطهير ووضعها في مكان ظاهر لمرتادي 

 الحديقة والمحالت التي بداخلها
 توفير التهوية الجيدة داخل مواقع العمل-2

وضع لوحات ارشادية تلزم العاملين بالتطهير -3

 المستمر وارتداء الكمامات
عاب داخل الحديقة بطريقة تضمن التباعد ترتيب األل-4

 الجسدي
فصل نقاط البيع عن متلقي الخدمة بواسطة حاجز -5

 زجاجي أو شاشة مماثلة
عدم السماح بدخول األطفال اال بوجود شخص بالغ -6

 مسؤول في جميع األوقات
فحص درجة الحرارة لمرتادي الحدائق العامة -7

جيلها في سجل والمحالت التي بداخلها عند المدخل وتس
خاص ويمنع دخول أي شخص يعاني في ارتفاع في 

 درجة الحرارة
إلزام جميع متلقي الخدمة بالتباعد الجسدي وعدم -8

 التجمع وااللتزام بارتداء الكمامات
 الدخول فقط من البوابة المخصصة للدخول-9

تنظيف وتعقيم منطقة االستقبال بشكل منتظم وعلى -11

 اس والمداخل واألسطحوجه الخصوص مناطق التم
اخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المعقمات من -11

 الكحول والمواد الكيميائية
الحفاظ على تنظيف وتعقيم موقع العمل وعلى وجه -12

الخصوص مناطق التماس المباشر )األبواب 
واألرضيات وأسطح العمل، األسوار، جميع األلعاب( 

 بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة
نظيف وتعقيم المعدات واألجهزة المستخدمة ت-13

باستمرار، وخصوصاً عند التناوب بين العاملين 
 باستخدامها

 
 عند كاونترات البيع االجراءات

فصل نقاط البيع عن مركز االستقبال بواسطة فاصل -1

 زجاجي
 فتح كاونترات البيع بما يضمن التباعد الجسدي-2
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والمحالت التي بداخلها إلزام مرتادي الحدائق العامة -3

باالقتراب من نقاط البيع بشكل فردي بما يضمن التباعد 
 الجسدي وارتداء الكمامة

تنظيم دخول مرتادي الحدائق والمحالت التي بداخلها -4

 لضمان وجود مسافة مترين فأكثر بينهم
تنظيم الدور لمرتادي الحدائق العامة والمحالت التي -5

 ات تضمن التباعد الجسديبداخلها من خالل وضع إشار
الحد قدر اإلمكان من استخدام األوراق النقدية في -6

عمليات البيع والتركيز على استخدام وسائل الدفع 
 االلكترونية

تطهير اليدين باستمرار بعد عملية البيع واستالم -7

 النقود
تحديد فترة زمنية لمرتادي الحدائق العامة والمحالت -8

م جميع المرافق خالل فترة زمنية التي بداخلها الستخدا
 معينة وذلك لضمان التباعد الجسدي

 
 الدخول لأللعاب في الحدائق العامة عند جراءاتاإل

توفير مستلزمات التطهير عند مداخل ومخارج جميع -1

 مرافق الحدائق والمحالت التي بداخلها
 التنظيف والتطهير بانتظام وبشكل مستمر-2

الحدائق العامة الماكن اللعب السماح بدخول مرتادي -3

 بما يضمن التباعد الجسدي فيما بينهم
تنظيم دور المرتادين ضمن مسار اللعبة بما يضمن -4

 التباعد الجسدي فيما بينهم
ترتيب األلعاب داخل الحديقة بطريقة تضمن التباعد -5

 الجسدي
 يجب تطهير اليدين قبل دخول اللعبة-6

 بوابة الدخولإلزام المرتادين بالدخول من -7

 إلزام المرتادين بارتداء الكمامات أثناء اللعب-8

إلزام المرتادين بالخروج من بوابات الخروج بعد -9

 تطهير اليدين
يسمح فقط ألعضاء العائلة الواحدة باستخدام األلعاب -11

 الجماعية
 السماح بدخول شخص واحد لكل لعبة فقط-11
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 واألماكن الترفيهية ومراكز األلعاب الكهربائية وااللكترونيةمدن األلعاب اسم القطاع: 

 مدن األلعاب إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 5المرجع: بروتوكول رقم )     

 وأوامر الدفاع ذات العالقةواألماكن الترفيهية ومراكز األلعاب الكهربائية وااللكترونية      

 31/5/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

 مدن األلعاب-1

 األماكن الترفيهية-2

مراكز األلعاب الكهربائية -3

 وااللكترونية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

بعد تقديم  ،(2م )رق )ملحقعدوى فيروس كورونا 

وزارة طلب إلعادة العمل لدى الجهة المسؤولة )
اإلدارة المحلية/ البلديات، أمانة عمان الكبرى( كل 

 حسب اختصاصه.
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية في دورات المياه وسالل 
المهمالت التي ال تعمل باللمس وتوزيعها في جميع 

 المرافق
ليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية توفير آ-3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

تلتزم المنشأة بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة -4

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -5

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 
ريب تدشريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة ال

 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 
االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -6

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
قياس درجة حرارة المرتادين قبل الدخول على -7

 درجة مئوية 3775أال تزيد درجة الحرارة عن 

وعدم إلزام جميع المرتادين بارتداء الكمامات -8

 التجمع عند المداخل
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -9

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن

تنظيف وتطهير مدينة األلعاب وأماكن الترفيه بشكل -1

كامل )األرضيات، األسوار، جميع األلعاب( وبشكل 
 دوري ومستمر

ترتيب األلعاب بطريقة تضمن التباعد الجسدي -2

 بمسافة مترين
فصل نقاط البيع عن متلقي الخدمة بواسطة حاجز -3

 زجاجي أو شاشة مماثلة
عدم السماح بدخول األطفال اال بوجود شخص بالغ -4

 مسؤول في جميع األوقات
 الدخول فقط من البوابة المخصصة للدخول-5

تحديد فترة زمنية لمرتادي مدن األلعاب وأماكن -6

ينة رة زمنية معالترفيه الستخدام جميع المرافق خالل فت
 وذلك لضمان التباعد الجسدي

تنظيم دخول مرتادي مدن األلعاب واألماكن الترفيهية -7

والتوزيع على الكاونترات بعدد يتناسب مع مساحة 
 المحل وضمان وجود مسافة مترين بين متلقي الخدمة

تنظيم الدور لمرتادي مدن األلعاب واألماكن الترفيهية -8

اكن الترفيه من خالل وضع خارج مدن األلعاب وأم
 ملصقات تضمن التباعد الجسدي

 
 عند كاونترات البيع االجراءات

 فصل نقاط البيع بواسطة فاصل زجاجي-1

إلزام مرتادي مدن األلعاب واألماكن الترفيهية -2

باالقتراب من نقاط البيع بشكل فردي بما يضمن التباعد 
 الجسدي

ق النقدية في الحد قدر اإلمكان من استخدام األورا-3

عمليات البيع والتركيز على استخدام وسائل الدفع 
 االلكتروني

تطهير اليدين باستمرار بعد عملية البيع واستالم -4

 النقود
 

عند استخدام األلعاب الكهربائية  االجراءات
 واإللكترونية

توفير مستلزمات التطهير عند مداخل ومخارج جميع -1

 الترفيهمرافق مدن األلعاب وأماكن 
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تنظيف وتطهير األجهزة وألعاب بمواد توصي بها -2

الشركة الصانعة للحفاظ عليها من التلف في بداية اليوم 
 ونهايته وبعد كل استخدام وكلما دعت الحاجة

السماح بدخول مرتادي مدن األلعاب واألماكن -3

الترفيهية الماكن اللعب بما يضمن التباعد الجسدي فينا 
 بينهم
ور المرتادين ضمن مسار اللعبة بما يضمن تنظيم د-4

 التباعد الجسدي فيما بينهم
 يجب تطهير اليدين قبل الدخول للعبة-5

 مشغلين األلعاب تااللتزام بتعليما-6

إلزام مرتادي مدن األلعاب واألماكن الترفيهية -7

 بالخروج من بوابات الخروج بعد تطهير اليدين
باستخدام العاب  يسمح فقط ألعضاء العائلة الواحدة-8

 الفيديو الجماعية
 السماح بدخول شخص واحد لكل لعبة فيديو فقط-9

 

 

 

 (6بروتوكول رقم )

المدارس الخاصة ورياض األطفال للفصل الدراسي  إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في

 2021-2020الثاني 

 19/1/2021تاريخ أخر تعديل: 

 انتهى /غير فعال 
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 المراكز الثقافيةاسم القطاع: 

 المراكز الثقافية إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 7المرجع: بروتوكول رقم )     

 وأوامر الدفاع ذات العالقة     

 27/5/2021تاريخ أخر تعديل:      

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل المستهدفة القطاعات االقتصادية
جميع المراكز الثقافية والتي تعرف 

بالمنشآت التي تقوم بالتدريب على أي 
نوع من أنواع المهرات والمعارف 

على المناهج والكتب  غير المبنية
المدرسية ويكون التدريس فيها على 

شكل دورات قصيرة األمد وال يتجاوز 
حدها األعلى سنة وال يمنح بموجبها 
شهادات مدرسية وتكون مرخصة من 

 قبل وزارة التربية والتعليم

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

وقائية وفقاً االجراءات االحترازية والتدابير ال
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

بعد تقديم  ،(2م )رق )ملحقعدوى فيروس كورونا 

وزارة طلب إلعادة العمل لدى الجهة المسؤولة )
 التربية والتعليم(.

توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 لتعزيز التباعد الجسدي
تلتزم المنشأة بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة -5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
 ةالعاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمام

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 

شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب 
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 

االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -7

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
قياس درجة حرارة جميع العاملين والمرتادين من -8

متدربين قبل الدخول على أال تزيد درجة الحرارة 
درجة مئوية وتسجيلها في سجل خاص  3775عن 

ويمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة 
 الحرارة

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -9

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن

تنظيف وتطهير المركز الثقافية وجميع المرافق -1

 التابعة قبل البدء بالعمل
تنظيف وتطهير األدوات واألجهزة المستخدمة بشكل -2

 دوري
إعداد سجل حضور في المركز الثقافي للمتدربين -3

 والعاملين والزوار يتضمن المعلومات كاملة عنه
االلتزام بتنظيف وتطهير القاعات بعد كل حصة -4

 دريبيةت
أو البوفيه )إن وجدت( لمنع  اإيقاف عمل الكافتيري-5

 تجمع المتدربين والكادر داخلها خالل االستراحات
( 61أن يكون التباعد بين الدورات بما ال يقل ال عن )-6

ً دقيقة بين الدورة واألخرى وفقاً لبرنامج   معد مسبقا
 توفير التهوية الجيدة داخل مرافق المركز-7

على استعمال األدوات المكتبية الشخصية المحافظة -8

)مكتب/ كرسي/ قرطاسية/ ....الخ( وعدم مشاركتها مع 
 آخرين

يفضل عقد االجتماعات عبر المنصات االلكترونية ما -9

 أشخاص من الكادر 5أمكن ومنع االجتماع ألكثر من 

استخدام المراسالت االلكترونية بدالً من الورقية ما -11

 أمكن
ية الدخول والخروج للمركز الثقافي مع تنظيم عمل-11

 المحافظة على التباعد الجسدي وعدم التجمع
عدم السماح للمتدربين بالتواجد في حرم المركز -12

( 11( دقائق قبل موعد التدريب و)11لمدة أكثر من )

 ً  دقائق بعد نهاية التدريب وضمن برنامج معد سابقا
رقية التقليل ما أمكن من تداول العمالت الو-13

والمعدنية واالستعاضة عنها بالتحويالت البنكية والدفع 
 االلكتروني

 عدم التشارك في تناول وجبات الطعام-14

الصالة بشكل فردي وااللتزام بسجادة خاصة للفرد -15

 فقط
في حال وجود متدربين أو مدربين أو أحد أعضاء -16

الكادر ممن يعانون أمراضاً مزمنة تسبب نقص المناعة 
أمراض الرئة المزمنة، السمنة، السكري، السرطان مثل 

ينصح أن يكون خيار التدريب عن بعد هو الخيار 
 المعتمد

عدم السماح ألي شخص تظهر عليه أي أعراض -17

اإلصابة بالفايروس بالدخول لمبنى المركز أو االحتكاك 
 بالمتدربين أو المدربين أو الكادر

ث تغطي استخدام الكمامة بطريقة صحيحة بحي-18

 األنف والفم وأسفل الذقن
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 منشآت صناعة األلبسة والمنسوجاتاسم القطاع: 

 منشآت صناعة إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 8المرجع: بروتوكول رقم )     

 وأوامر الدفاع ذات العالقةاأللبسة والمنسوجات     

 8/2/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

منشآت صناعة األلبسة والمنسوجات 
والتي يبلغ عدد العاملين فيها خمسة 

 وعشرون عامالً فأكثر

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

 عدوى فيروس كورونا 
ات تطهير األيدي والصابون توفير مستلزم-2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة وضع آلية -4

 لتعزيز التباعد الجسدي

االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -5

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -6

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن

 هالعة وجميع المرافق التاب المنشأةتنظيف وتطهير -1

تنظيف وتطهير األدوات واألجهزة المستخدمة بشكل -2

 دوري
حصر العاملين ضمن كشوفات توضح اسم العامل -3

الرباعي والرقم الوطني أو الرقم الشخصي لتحديد مكان 
 سكنه بالتفصيل ورقم الهاتف

اتخاذ جميع القرارات اإلدارية للحد من تجمع -4

كن االستراحة الموظفين سواء في أماكن العمل أو أما
 مثل العمل بنظام الورديات ان أمكن

توعية وتثقيف العمال على أهمية عدم اختالط العمال -5

من شركة أخرى داخل المناطق الصناعية المؤهلة. 
وعلى كل شركة تحمل مسؤولية عمالها واتخاذ 

 االحتياطات والتدابير الالزمة
 التنظيف والتطهير الشامل ألماكن العمل والسكنات-6

 بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة 
 

ثناء عمليات النقل واإلمداد )العمليات أ االجراءات
 اللوجستية(

تنظيف وتطهير كافة المركبات القادمة والمغادرة -1

بمسح األسطح واستخدام المطهرات المعتمدة والتخفيف 
من االكسسوارات داخل غرفة القيادة، وعدم مخالطة 

 السائق للعاملين
 السائقين عن فيروس كوروناتوعية -2

تأمين جميع السائقين بمعدات الوقاية الشخصية -3

 "كمامة" ومستلزمات تطهير اليدين
 تطهير حاويات البضائع في حال وجودها-4

 توثيق عمليات التطهير في سجالت خاصة-5

 توثيق عمليات التطهير في سجالت خاصة-6

ي باقعزل عمال التحميل والتنزيل في كل شركة عن -7

العاملين نظراً الختالطهم بأشخاص آخرين أثناء التحميل 
 والتنزيل

 
تنقل سيراً على األقدم أو عبر وسائل عند الجراءات اإل

 المواصالت
وضع آلية لتنقل العمال من المنشأة الى أماكن السكن -1

بشكل متتالي وبمسافة ال تقل عن مترين بين كل عامل 
 وآخر

 كل جولة من الرحلةتطهير مركبة النقل قبل -2

 تزويد كل مركبة بمواد تطهير األيدي-3

 يتوجب على السائقين والعاملين ارتداء الكمامات-4
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يتوجب على كل راكب اتباع إجراءات تطهير األيدي -5

 أثناء الصعود الى المركبة
ضمان اتباع كافة إجراءات السالمة بما فيه التباعد -6

 الجسدي
لمسموحة والصادرة عن االلتزام بنسبة الحمولة ا-7

 الجهات المعنية
 

 إجراءات العمل للزوار
 التزام موظف األمن بارتداء الكمامة-1

يقوم موظف األمن بمنع دخول الزوار في حال عدم -2

 التزامهم بارتداء معدات الوقاية الشخصية "الكمامة"
يقوم موظف األمن بإدخال معلومات الزائر في -3

ن قياس درجة حرارة السجل المخصص، مع التأكد م
 الزائر

التأكيد على وجود مادة تطهير األيدي في المداخل -4

 والمخارج الستخدامها من قبل الزائر
 
 جراءات في حال وجود سكن للعامليناال
إجراءات التنظيف والتطهير الروتينية داخل مباني -1

 سكن العاملين
 وضع مادة تطهير األيدي عند مدخل كل طابق-2

العاملين لتجنب االختالط المباشر مع اآلخرين توعية -3

 وتجنب مشاركة األدوات الشخصية
متابعة الحالة الصحية للعاملين، وتوفير أرقام طوارئ -4

 داخل السكنات
تنظيم عملية تنقل العاملين من والى السكن مع مراعاة -5

 التباعد الجسدي فيما بينهم لمنع انتشار العدوى
ن سكن آلخر داخل نفس سكن يمنع انتقال العمال م-6

المنشأة، وعلى الشركة وضع آليات مراقبة لمنع انتقال 
 العمال ما بين سكناتهم في حال تعددها

على الشركات وضع سجل لسكنات العمال في كل -7

غرفة مبيناً فيه األشخاص المخالطين داخل الغرفة 
 والسكن المستقل

 ضرورة وجود سكن مستقل للمنشأة وعدم التشارك-8

 بالسكنات مع المنشآت األخرى
 

 في مكان العمل االجراءات
 تدريب وتوعية العاملين عن فيروس كورونا -1

 تأمين معدات الوقاية الشخصية-2

تنظيف وتطهير مكان العمل لتجنب أي انتشار -3

 لفيروس كورونا بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة
تأمين المرافق الطبية وضمان توافرها وتوافر -4

 الكوادر الكافية أثناء ساعات العمل
 توفير مستلزمات تطهير اليدين في مكان العمل-5

 توفير التهوية الجيدة داخل مكان العمل-6

 
 في مكان تناول الطعام االجراءات

تنظيف وتطهير األسطح ومعدات المطبخ بعد كل -1

 استخدام
تنظيف وتطهير المغاسل والحاويات بين كل استخدام -2

 شكل مستمر خالل اليوم مع االستخدام المتكرر   وآخر، وب
 تأمين مواد تطهير كافية-3
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ضمان وجود مخزون كاف من السلع األساسية -4

واالستراتيجية في كل مقرات مساكن العمال لتلبية 
 احتياجات عامليها اليومية

 تنظيف وتطهير وترتيب مناطق التخزين-5

خدم لتي تستاستخدام األكواب الكرتونية للمشروبات ا-6

 لمرة واحدة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان التباعد الجسدي -7

 خالل فترة االستراحة وتناول الطعام
 

 لعملية التنظيف والتطهيراإلجراءات 

ارتداء معدات الوقاية الشخصية الالزمة عند القيام -1

 بعمليات التنظيف والتطهير
للبروتوكوالت االلتزام بإجراء عملية التطهير وفقاً -2

 الصادرة عن الجهات المختصة
االلتزام بمواد التطهير اآلمنة والمرخصة من الجهات -3

 ذات العالقة
االطالع وااللتزام واالحتفاظ بنشرة بيانات سالمة -4

 المواد المستخدمة بعملية التنظيف والتطهير
اتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة لحماية العاملين -5

 عملية التنظيف والتطهيرأثناء وبعد 
االحتفاظ بسجل يتضمن تاريخ التنظيف والتطهير -6

 للمكان والمواد المستخدمة
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المراكز التجارية والسوبرماركت الخاصة ببيع المواد التموينية والتي مساحتها أكثر اسم القطاع: 

 2م200من 

 المراكز التجارية إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 9المرجع: بروتوكول رقم )     

 وامر الدفاع ذات العالقةأو 2م200والسوبرماركت الخاصة ببيع المواد التموينية والتي مساحتها أكثر من      

 10/3/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

مرتادي المراكز التجارية 
والسوبرماركت الخاصة ببيع المواد 
التموينية والتي مساحتها أكثر من 

 2م211

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

 عدوى فيروس كورونا 
مستلزمات تطهير األيدي والصابون توفير -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة  وضع-4

 لتعزيز التباعد الجسدي
االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -5

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
تنظيف تطهير المنشأة وجميع المرافق التابعة لها -6

 الغاية  واألدوات واألجهزة المستخدمة بشكل دوري
كواب التي تستخدم لمرة واحدة استخدام األ-7

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

وتطهير المنشأة وجميع المرافق التابعة لها تنظيف -1

 واألدوات واألجهزة المستخدمة بشكل دوري
تدريب العاملين وتوعيتهم حول فيروس كورونا -2

ومدى خطورته وسرعة انتشاره وحصر العاملين ضمن 
الرباعي والرقم الوطني أو كشوفات توضح اسم العامل 

الرقم الشخصي لتحديد مكان سكنه بالتفصيل ورقم 
 الهاتف

اتخاذ جميع القرارات اإلدارية للحد من تجمع -3

الموظفين سواء في أماكن االستراحة مثل العمل بنظام 
 الورديات إن أمكن

االلتزام بالبروتوكول الصحي الصادر عن المركز -4

 تعامل مع اإلصابة بالفيروسالوطني إلدارة األزمات لل
خارج المراكز  bannerوضع لوحات ارشادية -5

التجارية توضح عدد األشخاص المسموح تواجدهم في 
 نفس الوقت في الداخل

بث رسائل صوتية على نظام النداء اآللي في المنشأة -6

 حول لبس الكمامة والتباعد
تسمية أحد الموظفين العاملين داخل المنشأة تكون -7

مته مراقبة التزام العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم مه
بارتداء الكمامة والتباعد واإلرشاد لشروط إجراءات 
 العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

الحفاظ على تنظيف وتطهير موقع العمل وعلى وجه -8

الخصوص مناطق التماس )األبواب، األرضيات، 
 الكاشير( بشكل مستمر

 توفير التهوية الجيدة داخل المنشأة-9

الحد قدر اإلمكان من استخدام األوراق النقدية في -11

عمليات البيع والتركيز على استخدام وسائل الدفع 
 االلكترونية

يمنع دخول الموزعين وموردي السلع داخل مكان -11

 العمل وتسليم المواد خارج المنشأة
السلع غير عدم التعامل مع الموزعين وموردي -12

 الملتزمين بمستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات
  ترك مسافة أمان بين العاملين-13
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 منشآت دور السينمااسم القطاع: 

 منشآت دور إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 10المرجع: بروتوكول رقم )     

 وامر الدفاع ذات العالقةأو السينما     

 27/5/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1 مرتادي دور السينما

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

عادة العمل بعد تقديم طلب إلعدوى فيروس كورونا 
لدى الجهة المسؤولة )وزارة اإلدارة المحلية/ 

 البلديات، أمانة عمان الكبرى( كل حسب اختصاصه
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

ارشادية تنظيمية  توفير آليات وإجراءات ولوحات-3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى قاعات -4

 السينما لتعزيز التباعد الجسدي وعدم التجمع
االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -5

 مستمر وفور تلوثها الكمامات واستبدالها بشكل
بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة  تلتزم المنشأة-6

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -7

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
ر الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتدابي

شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب 
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -8

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

قاعات السينما وجميع المرافق التابعة  تنظيف وتطهير-1

 العمللها قبل البدء ب
تنظيم منطقة االستقبال بما يضمن مسافة مترين بين -2

 كل فرد واآلخر بوضع عالمات على المقاعد
قياس درجة حرارة جميع العاملين والمرتادين قبل -3

درجة  3775الدخول على أال تزيد درجة الحرارة عن 

مئوية ويمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في 
 درجة الحرارة

 التهوية الجيدة داخل قاعات السينماتوفير -4

تنظيف وتطهير قاعات السينما وجميع المرافق -5

ومناطق التالمس واألدوات المستخدمة بشكل دوري 
 ومستمر وبعد انتهاء كل عرض أو فعالية

يتوجب على جميع مرتادي دور السينما ارتداء -6

الكمامان طوال الوقت وخالل فترة العرض وعدم 
 دون ارتدائها السماح بدخولهم

تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل بعد كل -7

 استخدام وتوفير عدد كاف من سالل المهمالت
 منع التجمعات عند بوابات قاعات السينما-8

استخدام مستلزمات الطعام من صحون وكاسات -9

ومالعق غير قابلة لالستخدام أكثر من مرة، ويمكن 
ً استخدام عبوات المياه المعبئة م  سبقا

التقليل ما أمكن من تداول العمالت الورقية -11

والمعدنية واالستعاضة عنها بالتحويالت البنكية والدفع 
 االلكتروني

استخدام الكمامة بطريقة صحيحة بحيث تغطي -11

 األنف والفم وأسفل الذقن
يجب ان يتم وضع ملصقات أرضية او عالمات -12

مفهوم واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن تطبيق 
التباعد الجسدي لمسافة ال تقل عن مترين في مناطق 
االنتظار مثل المداخل، أماكن بيع التذاكر، أماكن بيع 

 المأكوالت والمشروبات
فصل نقاط البيع )التذاكر، المأكوالت والمشروبات( -13

 بواسطة فاصل زجاجي  
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 اكاديميات ومراكز التدريب المهنياسم القطاع: 

 أكاديميات ومراكز إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 11بروتوكول رقم ) المرجع:     

 وامر الدفاع ذات العالقةأوالتدريب المهني      

 27/5/2021تاريخ أخر تعديل:     

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1 ذ1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

عادة العمل بعد تقديم طلب إلعدوى فيروس كورونا 
لدى الجهة المسؤولة )هيئة تنمية المهارات المهنية 

 والتقنية(
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

ورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي للتأكد من ضر
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 لتعزيز التباعد الجسدي وعدم التجمع
االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -5

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة  تلتزم المنشأة-6

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -7

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
 اوالتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورون

شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب 
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -8

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

وتطهير المركز وجميع المرافق والقاعات  تنظيف-1

التابعة وجميع األدوات واألجهزة المستخدمة قبل البدء 
 مل وبشكل دوري وبعد كل حصة تدريبيةبالع
قياس درجة حرارة جميع العاملين والمرتادين قبل -2

درجة  3775الدخول على أال تزيد درجة الحرارة عن 

مئوية ويمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في 
 درجة الحرارة

اعداد سجل حضور في المركز للمتدربين والعاملين -3

 كاملة عنهموالزوار يتضمن المعلومات ال
أو البوفيه )إن وجدت( لمنع  اإيقاف عمل الكافتيري-4

 تجميع المتدربين والكادر داخلها خالل االستراحات
( 61أن يكون التباعد بين الدورات بما ال يقل عن )-5

 ً  دقيقة بين الدورة واألخرى وفقاً لبرنامج معد سابقا
 توفير التهوية الجيدة داخل مرافق المركز-6

المحافظة على استعمال األدوات المكتبية الشخصية -7

)مكتب/ كرسي/ قرطاسية/ ... الخ( وعدم مشاركتها مع 
 آخرين

يفضل عقد االجتماعات عبر المنصات االلكترونية ما -8

 ( أشخاص من الكادر5أمكن ومنع االجتماع ألكثر من )

 استخدام المراسالت االلكترونية بدالً من الورقية-9

لسماح للمتدربين بالتواجد في حرم المركز عدم ا-11

( 11( دقائق قبل موعد التدريب و)11لمدة أكثر من )

 ً  دقائق بعد نهاية التدريب وضمن برنامج معد مسبقا
التقليل ما أمكن من تداول العمالت الورقة والمعدنية -11

 واالستعاضة عنها بالتحويالت البنكية والدفع االلكتروني
  تناول وجات الطعام دم التشارك فيع-12

الصالة بشكل فردي وااللتزام بسجادة خاصة للفرد -13

 فقط
في حال وجود متدربين أو مدربين أو أحد أعضاء -14

الكادر ممن يعانون أمراضاً مزمنة تسبب نقص المناعة 
مثل أمراض الرئة المزمنة، السمنة، السكري، السرطان 

ار ينصح أن يكون خيار التدريب عن بعد هو الخي
 المعتمد

عدم السماح ألي شخص تظهر عليه أي أعراض -15

بالدخول لمبنى المركز أو االحتكاك بالمتدربين أو 
 المدربين أو الكادر

استخدام الكمامة بطريقة صحيحة تغطي األنف والفم -16

 وافل الذقن
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 الحمامات التركية والشرقيةاسم القطاع: 

 الحمامات التركية إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 12المرجع: بروتوكول رقم )     

 وامر الدفاع ذات العالقةوالشرقية وأ     

 27/5/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

الحمامات التركية والشرقية مرتادي 
بما في ذلك األندية الصحية العاملة 

 داخل المنشآت الفندقية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 

اع والبالغات عن وزارة العمل بموجب أوامر الدف
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

بعد تقديم طلب إلعادة العمل عدوى فيروس كورونا 
لدى الجهة المسؤولة )وزارة اإلدارة 

المحلية/البلديات، أمانة عمان الكبرى، وزارة 
 السياحة واآلثار( كل حسب اختصاصه

توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

ف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل والمناش
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

المنشأة وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى -4

 لتعزيز التباعد الجسدي وعدم التجمع
بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة  تلتزم المنشأة-5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

وإجراءات العمل والتباعد واإلرشاد لشروط 
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 

شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب 
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -11

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

بدء ل التنظيف وتطهير جميع المرافق التابعة لها قب-1

وجميع األدوات المستخدمة بشكل متكرر بعد كل  بالعمل
 استخدام

االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -2

الكمامات واستبدالها بشكل مسمر وفور تلوثها، مع 
التنبيه على عدم ارتداء كمامات الوجه داخل بعض 

مرافق الحمام التركي والشرقي مثل الساونا والجاكوزي 
البخار والبالطة السخنة والتكييس وبركة  وغرفة
فقد يكون من الصعب التنفس عندما -إن وجدت-السباحة

تكون كمامات الوجه مبلله، على أن تستخدم الكمامات 
في باقي المرافق مثل االستقبال واالستراحة خاصة في 

 األوقات التي يصعب فيها التباعد الجسدي
م التركي في حال وجود بركة سباحة داخل الحما-3

والشرقي يجب مراعاة ما ورد في البروتوكول الخاص 
 (  2بالمسابح رقم )

إلزام كل مرتاد بإحضار أدواته الشخصية مثل -4

 المناشف وغيرها
ان تكون المسافة بين األجهزة الرياضية مترين على -5

 األقل لضمان المحافظة على التباعد الجسدي
األجهزة  عدم ارتداء الكمامات أثناء استخدام-6

 والمعدات الرياضية وخالل حصص التمارين الرياضية
يجب تنظيف وتطهير خزائن المشتركين بعد كل -7

 استخدام
 تنظيف وتطهير غرف التبديل بشكل مستمر-8

تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل وبعد كل -9

استخدام وباستمرار، وتوفير عدد كاف من سالل 
 المهمالت التي تعمل باللمس

استخدام مستلزمات الطعام من صحون وكاسات -11

ومالعق غير قابلة لالستخدام أكثر من مرة، ويمكن 
 ً  استخدام عبوات المياه المعبئة مسبقا
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 األندية الرياضيةاسم القطاع: 

 األندية الرياضية إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 13المرجع: بروتوكول رقم )     

 وامر الدفاع ذات العالقةوأ     

 28/9/2021تاريخ أخر تعديل:      

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل القطاعات االقتصادية المستهدفة
المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1 الرياضيةالعاملين ومرتادي األندية 

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية 

الصادرة عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع 
والبالغات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 

 بعد تقديم طلب لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا
 إلعادة العمل لدى الجهة المسؤولة )وزارة الشباب(

توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية -3

االلتزام بأسس التباعد تنظيمية للتأكد من ضرورة 
الجسدي وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع 

 المرافق
وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 لتعزيز التباعد الجسدي وعدم التجمع
بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة  تلتزم المنشأة-5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

لمنشأة تكون مهمته مراقبة التزام العاملين في ا
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء 
الكمامة والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات 
العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

كورونا شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة 
 التدريب المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 

ام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل االلتز-7

الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها 
 الغاية 

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -8

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

تنظيف وتطهير جميع المرافق التابعة للنادي قبل البدء -1

خدمة بالعمل، وتنظيف وتطهير األدوات واألجهزة المست
 بشكل دوري

التأكد من تباعد األجهزة الرياضية بمسافة ال تقل عن -2

 مترين
في حال كان النادي هو المسؤول عن المواصالت -3

الخاصة بالمشتركين فال بد من وضع أدوات تنظيف وتطهير 
داخل الحافلة وااللتزام بالسعة االستيعابية لوسائل النقل 

 المحددة من قبل الجهات المختصة
 

 اإلجراءات الوقاية أثناء الدخول الى النادي
يشترط أن يكون صاحب العمل والعاملين في المنشأة من -1

 والتأكد من تطبيق سند 91متلقي جرعتي مطعوم كوفيد 

يجب تنظيم منطقة االستراحة بما يضمن مسافة مترين -2

 بين كل فرد واآلخر بوضع عالمات على المقاعد
لعاملين والمرتادين قبل الدخول قياس درجة حرارة جميع ا-3

درجة مئوية ويمنع  3775على أال تزيد درجة الحرارة عن 

 دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
 إعداد سجل لكل مشترك يتضمن المعلومات الكاملة عنه-4

التزام الالعبين بارتداء الكمامات أثناء الدخول الى أماكن -5

 التدريبالتدريب وخلعها أثناء 
 

 اإلجراءات الوقاية في منطقة التدريب واثناء العمل
ان تكون المسافة بين األجهزة الرياضية مترين على األقل -1

 لضمان المحافظة على التباعد الجسدي
تنظيف وتطهير الشاورات وغرف الغيار وخزائن -2

 المشتركين بعد كل استخدام
 توفير التهوية الجيدة داخل صاالت التدريب-3

 تنظيف وتطهير صالة التدريب بعد كل حصة تدريبية-4

تنظيف وتطهير األدوات المشتركة االستخدام بشكل -5

 متكرر وبشكل دوري ومستمر
 استخدام كل العب أدواته الخاصة-6

 عدم السماح بتواجد المرافقين اثناء التدريب-7

تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل بعد كل -8

 د كاف من سالل المهمالتاستخدام وتوفير عد
استخدام مدخل واحد لتنظيم عملية الدخول والخروج -9

 للنادي مع المحافظة على التباعد الجسدي وعدم التجمع
عدم ارتداء الكمامات أثناء استخدام األجهزة والمعدات -11

 الرياضية وخالل حصص التمارين الرياضية
11- ً  استخدام عبوات المياه المعبئة مسبقا

 ع التجمعات عند بوابات الناديمن-12

( في حال 2يطبق البروتوكول الخاص بالمسابح رقم )-13

 وجود مسبح
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 مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية الرياضيةاسم القطاع: 

 مراكز البلياردو إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 14المرجع: بروتوكول رقم )     

 وامر الدفاع ذات العالقةوالسنوكر الترويحية الرياضية وأ     

 27/5/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

مرتادي مراكز البلياردو العاملين و
 والسنوكر الترويحية الرياضية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

م طلب إلعادة العمل بعد تقديعدوى فيروس كورونا 
لدى الجهة المسؤولة )وزارة اإلدارة المحلية/ 

 البلديات، أمانة عمان الكبرى( كل حسب اختصاصه
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

ولوحات ارشادية تنظيمية  توفير آليات وإجراءات-3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 لتعزيز التباعد الجسدي وعدم التجمع
بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة  تلتزم المنشأة-5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 
ريب تدشريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة ال

 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 
االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -7

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها 
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -8

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

قاعات البلياردو والسنوكر بشكل  تنظيف وتطهير-1

ألرضيات، األدوات المستخدمة، الطاوالت( كامل )ا
 وبشكل دوري ومستمر

ترتيب الطاوالت بحيث يتحقق تباعد فيما بينها بما ال -2

 2م4يقل عن 
فصل نقاط البيع عن متلقي الخدمة بواسطة حاجز -3

 زجاجي أو شاشة مماثلة
درجة حرارة المرتادين قبل الدخول على أال  قياس-4

درجة مئوية ويمنع  3775تزيد درجة الحرارة عن 

 دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
إلزام جميع المرتادين بارتداء الكمامات وعدم التجمع -5

 عند المداخل
 الدخول فقط من البوابة المخصصة للدخول-6

ي مراكز البلياردو والسنوكر تحديد فترة زمنية لمرتاد-7

الستخدام جميع المرافق خالل فترة زمنية معينة وذلك 
 لضمان التباعد الجسدي

 
 جراءات عند كاونترات البيعاإل
 فصل نقاط البيع بواسطة فاصل زجاجي-1

إلزام مرتادي مراكز البلياردو والسنوكر من االقتراب -2

 سديلجمن نقاط البيع بشكل فردي بما يضمن التباعد ا
الحد قدر اإلمكان من استخدام األوراق النقدية في -3

عمليات البيع والتركيز على استخدام وسائل الدفع 
 االلكتروني

تطهير اليدين باستمرار بعد عملية البيع واستالم -4

 النقود
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 المنشآت المصرح لها بتقديم االرجيلةاسم القطاع: 

 المنشآت المصرح إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 15المرجع: بروتوكول رقم )     

 وامر الدفاع ذات العالقةلها بتقديم االرجيلة وأ     

 23/11/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

العاملين ومرتادي المنشآت المصرح 
 لها بتقديم االرجيلة

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 

ة بهذا الخصوص لمنع انتشار والتعليمات الصادر
بعد تقديم طلب إلعادة العمل عدوى فيروس كورونا 

لدى الجهة المسؤولة )وزارة اإلدارة المحلية/ 
البلديات، أمانة عمان الكبرى، وزارة السياحة 

 واآلثار( كل حسب اختصاصه
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

ال تعمل  والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 التجمعلتعزيز التباعد الجسدي وعدم 
بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة  تلتزم المنشأة-5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل 
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 
ريب تدشريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة ال

 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 
االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -7

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -8

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

يسمح للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت -1

فندقية بتقديم االرجيلة شريطة أن يكون مصرح لها ال
 بذلك من الجهات المختصة والتقيد بما يلي:

* الفصل التام بين صاالت المدخنين وغير المدخنين في 
المطاعم السياحية والمنشآت الفندقية ووضع إشارات 
دالة على الصاالت المخصصة للمدخنين وأخرى لغير 

هي والمطاعم الشعبية المدخنين في حين تستثنى المقا
المرخص/ المصرح لها بتقديم االرجيلة من الجهات 

 المختصة من تطبيق ما ورد في هذا البند
* توفير نظام تهوية طبيعية أو فلترة عالية الجودة في 

 صاالت المدخنين
 سنة 18* عدم تقديم االرجيلة لمن هم دون 

 
 ءتنظيف وتطهير جميع المرافق التابعة لها قبل البد-2

 بالعمل ومناطق التالمس واألدوات المستخدمة
ال يسمح باختبار االرجيلة من قبل العاملين قبل -3

 تقديمها للمرتادين
درجة حرارة المرتادين قبل الدخول على أال  قياس-4

درجة مئوية ويمنع  3775تزيد درجة الحرارة عن 

 دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
يشترط أن يتم استبدال مستلزمات استخدام االرجيلة -5

 بعد كل استخدام بحيث تستخدم لمرة واحدة فقط
االلتزام بعدم مشاركة االرجيلة ألكثر من شخص في -6

 الوقت نفسه
غسل وتطهير االرجيلة بعمق وتغير الماء المستخدم -7

 فيها بعد كل استخدام
أخرى عن يشترط أال تقل المسافة بين كل طاولة و-8

 مترين
التقليل ما أمكن من تداول العمالت الورقية والمعدنية -9

 واالستعاضة عنها بالتحويالت البنكية والدفع االلكتروني
استخدام الكمامة بطريقة صحيحة بحيث تغطي األنف 

 والفم وأسفل الذقن
يجب أن يتم وضع ملصقات أرضية أو عالمات -11

بيق مفهوم واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن تط
التباعد الجسدي لمسافة ال تقل عن مترين في مناطق 

االنتظار مثل المداخل، أماكن بيع المأكوالت 
 والمشروبات
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صاالت االفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفالت وقاعات الحفالت داخل المنشآت اسم القطاع: 

 الفندقية

 صاالت االفراح إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 16المرجع: بروتوكول رقم )     

 الدفاع ذات العالقة ومنشآت تنظيم وإقامة الحفالت وقاعات الحفالت داخل المنشآت الفندقية وأوامر    

 5/9/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

مرتادي صاالت األفراح العاملين و
ومنشآت تنظيم وإقامة الحفالت 
وقاعات الحفالت داخل المنشآت 

 الفندقية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
رة ير الوقائية الصادالشتراطات وبروتوكوالت التداب

عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

بعد تقديم طلب إلعادة العمل عدوى فيروس كورونا 
لدى الجهة المسؤولة )وزارة اإلدارة المحلية/ 
البلديات، أمانة عمان الكبرى، وزارة السياحة 

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، واآلثار، سلطة 
سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي( كل حسب 

 اختصاصه
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

 توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية-3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -4

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

عمل والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات ال
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 

شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب 
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية 

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -5

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

 تنظيف وتطهير جميع المرافق قبل البدء بالعمل-1

 م بارتداء الكمامات ثناء العملااللتزا-2

استخدام الكمامة بطريقة صحيحة بحيث تغطي األنف -3

 والفم وأسفل الذقن
درجة حرارة المرتادين قبل الدخول على أال  قياس-4

درجة مئوية ويمنع  3775تزيد درجة الحرارة عن 

 دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
ج لصاالت األفراح تنظيم عملية الدخول والخرو-5

ومنشآت تنظيم وإقامة الحفالت وقاعات الحفالت داخل 
 المنشآت الفندقية مع المحافظة على التباعد الجسدي

 منع اصطحاب األطفال دون سن الثانية عشرة-6

توفير التهوية الجيدة داخل صاالت األفراح ومنشآت -7

تنظيم وإقامة الحفالت وقاعات الحفالت داخل المنشآت 
 دقيةالفن
االلتزام بتنظيف وتطهير األسطح كل يوم أو قبل وبعد -8

كل استخدام للقاعة مع التركيز على األماكن التي يكثر 
فيها احتمالية التالمس وأماكن االنتظار وكذلك مقابض 

األبواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح 
 المصاعد وخالفه

ت وعدم التجمع إلزام جميع المرتادين بارتداء الكماما-9

 عند المداخل
فيما يتعلق بالبوفيهات المخصصة للطعام، وفيما -11

يخص األدوات التي يكثر فيها التالمس مثل أغطية 
حافظات الطعام، المالعق، المالقط، يجب تخصيص 

شخص لتولي مهمة فتح األغطية وتوزيع الطعام 
 للحضور بشرط أن يلتزم بارتداء الكمامات

المسافة بين كل طاولة وأخرى عن  يشترط أال تقل-11

 مترين
صاالت األفراح ومنشآت تنظيم وإقامة تلتزم -12

العمل ب الحفالت وقاعات الحفالت داخل المنشآت الفندقية
شخص  211وبحد أقصى  %51تيعابية بنسبة بطاقة اس

 لكل قاعة في المنشأة
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 المالعب والصاالت الرياضيةاسم القطاع: 

 المالعب إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 17بروتوكول رقم )المرجع:      

 الدفاع ذات العالقة والصاالت الرياضية وأوامر     

 29/6/2021تاريخ أخر تعديل:      

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل القطاعات االقتصادية المستهدفة
الجمهور في المالعب والصاالت 

الرياضية وسالمة الالعبين وأركان 
اللعبة واألجهزة اإلدارية والفنية 
والطبية في االتحادات الرياضية 
والمراكز واألندية المنتسبة لها 

 والجهات المنظمة للفعالية الرياضية

االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة  يلتزم-1

بالتوقيع على التعهد الخاص للفعالية الرياضية 
باتخاذ االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
وفقاً الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية 
الصادرة عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع 
والبالغات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 

بعد تقديم ع انتشار عدوى فيروس كورونا لمن
طلب إلعادة العمل لدى الجهة المسؤولة )اللجنة 
األولمبية األردنية، وزارة الشباب( كل حسب 

 اختصاصه
مستلزمات تطهير األيدي والصابون  توفير-2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية -3

تنظيمية للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد 
الجسدي وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع 

 المرافق
يين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين تع-4

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء 
الكمامة والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات 
العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

كورونا شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة 
 يب المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية التدر
 حظر التدخين وفقاً بقانون الصحة العامة-5

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى -6

المالعب والصاالت الرياضية لتعزيز التباعد 
 الجسدي

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -7

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

ر جميع المرافق التابعة للمالعب يشترط تنظيف وتطهي-1

 والصاالت الرياضية قبل البدء بالفعالية الرياضية
تنظيف وتطهير األدوات واألجهزة المستخدمة بشكل -2

 دوري
تدريب الالعبين والكادر اإلداري والفني والطبي -3

وتوعيتهم حول فيروس كورونا ومدى خطورته وسرعة 
 انتشاره

الرياضية بحضور الجمهور بنسبة أن تقام المنافسات -4

من الطاقة االستيعابية للمدرجات وأماكن جلوس  31%

 الجمهور
يلتزم االتحاد الرياضي/ الجهة المنظمة للفعالية -6

الرياضية بالسماح بدخول الالعبين واألجهزة الفنية 
واإلدارية وأركان اللعبة وأعضاء مجلس اإلدارة والجمهور 

باستثناء من هم دون  19 أخذوا جرعتي مطعوم كوفيد

( عاماً أو من ال يستوجب عليهم الحصول على 18)

المطعوم )وفقاً لتعليمات وزارة الصحة(، ويتم التحقق من 
 ذلك عبر تطبيق "سند"

قياس درجة حرارة الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية -7

وأركان اللعبة وأعضاء مجلس اإلدارة والجمهور قبل 
( ويمنع 3775تزيد درجة الحرارة عن )الدخول، على أال 

 دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
 م على األقل 2االلتزام بالتباعد الجسدي -8

يمنع دخول الجمهور والالعبين واألجهزة الفنية -9

واإلدارية وأركان اللعبة وأعضاء مجلس إدارة االتحاد 
 الرياضي دون وضع كمامات

امة المنافسات الرياضية في المالعب جراءات اثناء إقاإل
 والصاالت الرياضية

التزام جميع الموجودين في المالعب والصاالت -1

الرياضية بلبس الكمامة بطريقة تغطي االنف والفم وأسفل 
الذقن ويستثنى من ذلك الالعبين داخل منطقة المنافسة 

واالحماء والمدير الفني أو المدرب الرئيسي والذي يقف 
 المنطقة الفنية، وحكام الساحةفي 
االلتزام بالتباعد الجسدي لكافة الالعبين واألجهزة -11

الفنية والطبية واإلدارية للمتواجدين على دكة االحتياط 
 وطاولة الحكام

م للجمهور أثناء 2االلتزام بالتباعد الجسدي مسافة -12

 جلوسهم على المدرجات المخصصة لهم
ة في األلعاب الفردية وعدم استخدام األدوات الشخصي-13

 مشاركتها مع أي شخص آخر
 إحضار كل العب المنشفة الخاصة به-14

استخدام عبوات مياه مغلقة مع التأكيد على عدم -15

 مشاركة العبوات بين المشاركين
تخصيص مكان يتضمن التباعد الجسدي لالعبين في -16

 الوقت المستقطع
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 منع المصافحة بين المتنافسين-17

 دم تبادل الهدايا التذكارية بين المتنافسين/ الفرقع-18

في حال ثبوت إصابة بين العاملين والمشاركين -19

والمنظمين يطبق البروتوكول الصحي الصادر عن المركز 
 الوطني إلدارة االزمات للتعامل مع اإلصابة بالفيروس

 
المنافسات الرياضية في المالعب  بعد انتهاءجراءات اإل

 رياضيةوالصاالت ال
يجوز إقامة حفل تتويج من خالل وضع الميداليات على -1 

طاولة مخصصة يستلم من خاللها الالعب الميدالية/ الكأس 
 دون المصافحة مع االلتزام بوضع الكمامات

عدم التجمهر نهائياً في غرف الغيار والممرات -2

 والبوابات
م أثناء خروج الالعبين 2االلتزام بالتباعد الجسدي -3

ألجهزة الفنية واإلدارية وأركان اللعبة وأعضاء مجلس وا
 اإلدارة والجمهور

تعقيم المالعب والصاالت الرياضية ومرافقها فوراً بعد -4

 االنتهاء من المنافسات
التخلص من المخلفات )عبوات المياه، المناشف -5

 وغيرها( بشكل آمن وبأكياس محكمة االغالق
رج المالعب عدم السماح بالتجمعات داخل وخا-6

 والصاالت الرياضية
تنظيف وتطهير الشوارات وغرف الغيار والخزائن بعد -7

 كل استخدام
يجب تطهير أدوات الحكم مثل الراية، والكروت وغيرها -8

 بعد كل استخدام ومنع مشاركتها بقدر اإلمكان
تخصيص مساحة للمصورين بما يضمن التباعد الجسدي -9

 بينهم
الالعبين مع بعضهم البعض بعد منع تبادل قمصان -11

  نهاية المباريات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 منشآت إقامة وتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمعارض والحفالت الغنائيةاسم القطاع: 

 منشآت إقامة إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 18المرجع: بروتوكول رقم )     

 الدفاع ذات العالقة وتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمعارض والحفالت الغنائية وأوامر    

 15/9/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة
 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل

العاملين والمشاركين ومرتادي 
والمعارض المهرجانات والمؤتمرات 

 والحفالت الغنائية

المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص باتخاذ  تلتزم-1

االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وفقاً 
الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية الصادرة 
عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع والبالغات 
والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص لمنع انتشار 

بعد تقديم  ،(2م )رق )ملحقعدوى فيروس كورونا 

وزارة طلب إلعادة العمل لدى الجهة المسؤولة )
اإلدارة المحلية/ البلديات، أمانة عمان الكبرى، 
وزارة الداخلية، وزارة السياحة واآلثار، هيئة 

االستثمار، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، اللجنة 
 األولمبية األردنية( كل حسب اختصاصه.

والصابون توفير مستلزمات تطهير األيدي -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 باللمس وتوزيعها في نقاط متعددة داخل المنشأة

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية تنظيمية -3

للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي 
 وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع المرافق

لخروج الى المنشأة وضع آلية لتنظيم الدخول وا-4

 لتعزيز التباعد الجسدي
تلتزم المنشأة بحظر التدخين وفقاً لقانون الصحة -5

 العامة
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة 

جراءات العمل والتباعد واإلرشاد لشروط وإ
والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 

شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب 
 المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية

االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -7

 الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها
لمرة واحدة  استخدام األكواب التي تستخدم-8

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

وتطهير قاعات المهرجانات والمؤتمرات  تنظيف-1

والمعارض والحفالت الغنائية وجميع المرافق التابعة لها 
 قبل البدء بالعمل

 
 
جراءات اثناء الدخول الى المهرجانات والمتتمرات اإل

 والمعارض والحفالت الغنائية
قبال بما يضمن مسافة مترين يجب تنظيم منطقة االست-1

 بين كل فرد واآلخر بوضع عالمات على المقاعد
تلتزم المنشأة بدخول المرتادين ممن تلقوا جرعتي -2

 المطعوم ويتم التحقق عن طريق تطبيق "سند"
درجة حرارة المرتادين قبل الدخول على أال  قياس-3

درجة مئوية ويمنع  3775تزيد درجة الحرارة عن 

 دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
فيما يتعلق بالحفالت الغنائية توفر عدد كافي من -4

المنظمين وتوزيعهم على البوابات ومناطق الفعالية 
االلتزام الكامل  واستخدام مسارات منفصلة والتأكد من

 باتخاذ اإلجراءات الوقائية لضمان التباعد الجسدي
تخصيص بوابات للدخول وبوابات أخرى للخروج في -5

 الحفالت الغنائية
 
فيما يتعلق بالطاقة االستيعابية للمتتمرات *

 %51يجب االلتزام بنسبة ال تزيد عن  والمهرجانات

الحضور من من الطاقة االستيعابية، ويتم تحديد أعداد 
قبل الجهة المختصة بمنح الموافقة على المؤتمرات 

 والمهرجانات بما يضمن تحقيق هذه النسبة
 

على النحو التالي:  تحدد الطاقة االستيعابية للمعارض
يتم تحديد أعداد الحضور في المعرض من قبل الجهة 

المختصة بمنح الموافقة على المعرض بما يضمن تحقيق 
 من الطاقة االستيعابية %51نسبة ال تزيد عن 

 
فيما يتعلق بتوزيع األجنحة المخصصة للجهات 

 المشاركة:
في حال عدم توفر حواجز بين االجنحة االلتزام بتوفير -أ

م بين االجنحة المخصصة للجهات 2مسافة ال تقل عن 

 المشاركة
في حال توفر الحواجز بين االجنحة يشترط ان ال -ب

 م272يقل ارتفاع الحاجز عن 

توفير التهوية الجيدة داخل قاعات المهرجانات -3

 والمؤتمرات والمعارض والحفالت الغنائية
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تنظيف وتطهير قاعات المهرجانات والمؤتمرات -4

والمعارض والحفالت الغنائية وجميع المرافق ومناطق 
التالمس واألدوات المستخدمة بشكل دوري وبعد انتهاء 

 كل فعالية
ات قاعات المهرجانات منع التجمعات عند بواب-5

 والمؤتمرات والمعارض والحفالت الغنائية
تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل بعد كل -6

 استخدام وتوفير عدد كاف من سالل المهمالت
تنظيم عملية الدخول والخروج لقاعات المهرجانات -7

والمؤتمرات والمعارض والحفالت الغنائية مع المحافظة 
 دي وعدم التجمععلى التباعد الجس

استخدام مستلزمات الطعام من صحون وكاسات -8

ومالعق غير قابلة لالستخدام أكثر من مرة، واستبدال 
المناديل القماشية بمناديل ورقية ويكمن استخدام عبوات 

 المياه المعبئة مسبقا  
فيما يتعلق بالبوفيهات المخصصة للطعام وفيما يخص -9

التالمس مثل اغطية حافظات األدوات التي يدخل فيها 
الطعام والمالعق والمالقط يجب تخصيص شخص 
لتولي مهمة فتح االغطية وتوزيع الطعام للحضور 

 بشرط ان يلتزم بارتداء الكمامة والقفازات
ارسال كافة اإلجراءات االحترازية واالستعدادات -11

 والمسؤوليات عبر البريد االلكتروني لكافة المشاركين
ما أمكن من تداول العمالت الورقية  التقليل-11

والمعدنية واالستعاضة عنها بالتحويالت البنكية والدفع 
 االلكتروني

استخدام الكمامة بطريقة صحيحة بحيث تغطي -12

 االنف والفم وأسفل الذقن
في حال وجود ترجمة خالل المؤتمر يجب العمل -13

على تعقيم األجهزة، إضافة الى السماعات الموزعة 
 طاوالت المشاركين على
في حال ثبوت إصابة بين العاملين والمشاركين -14

والمنظمين يطبق البروتوكول الصحي الصادر عن 
المركز الوطني إلدارة االزمات للتعامل مع اإلصابة 

 بالفيروس
في حال جلوس الحضور على طاوالت في الحفالت -15

الغنائية فيجب ترتيب الطاوالت المتوفرة بحيث أال تقل 
  المسافة بين كل طاولة وأخرى عن مترين 
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 المسارحاسم القطاع: 

  المسارح وأوامرإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 19المرجع: بروتوكول رقم )     

 الدفاع ذات العالقة     

 5/9/2021تاريخ أخر تعديل:      

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل القطاعات االقتصادية المستهدفة
المنشأة بالتوقيع على التعهد الخاص  تلتزم-1 مرتادي المسارح

باتخاذ االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
وفقاً الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية 
الصادرة عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع 
والبالغات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص 

م رق )ملحقلمنع انتشار عدوى فيروس كورونا 
بعد تقديم طلب إلعادة العمل لدى الجهة  ،(2)

وزارة اإلدارة المحلية/ البلديات، أمانة المسؤولة )
عمان الكبرى، وزارة السياحة واآلثار( كل حسب 

 اختصاصه.
توفير مستلزمات تطهير األيدي والصابون -2

والمناشف الورقية وسالل المهمالت التي ال تعمل 
 داخل المنشأةباللمس وتوزيعها في نقاط متعددة 

توفير آليات وإجراءات ولوحات ارشادية -3

تنظيمية للتأكد من ضرورة االلتزام بأسس التباعد 
الجسدي وبمسافة ال تقل عن مترين في جميع 

 المرافق
وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة -4

 لتعزيز التباعد الجسدي
تلتزم المنشأة بحظر التدخين وفقاً لقانون -5

 حة العامةالص
تعيين ضابط وقاية صحية من أحد الموظفين -6

العاملين في المنشأة تكون مهمته مراقبة التزام 
العاملين ومرتادي المنشأة وتوعيتهم بارتداء 
الكمامة والتباعد واإلرشاد لشروط وإجراءات 
العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس 

سة في مؤسكورونا شريطة التحاقه بدورة تدريبية 
 التدريب المهني حسب المنهاج المعد لهذه الغاية

االلتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل -7

الكمامات واستبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها 
 الجسدي

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -8

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

 لمرافق التابعةتنظيف وتطهير قاعات المسارح وجميع ا-1

وبشكل دوري ومستمر وبعد انتهاء  البدء بالعمل لها قبل
 عرض أو فعالية 

تنظيم منطقة االستقبال بما يضمن مسافة مترين بين كل -2

 فرد واآلخر بوضع عالمات على المقاعد
درجة حرارة المرتادين قبل الدخول على أال تزيد  قياس-3

درجة مئوية ويمنع دخول أي  3775درجة الحرارة عن 

 شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
قبل افتتاح العروض المسرحية تلتزم المنشأة بالسماح -4

لألشخاص من الجهات المشاركة في تقديم العروض ان 
ويتم التحقق  19يد يكونوا من متلقي جرعتي مطعوم كوف

 من ذلك عبر تطبيق "سند"
 توفير التهوية الجيدة داخل قاعات المسارح-5

المسارح ارتداء الكمامات  يتوجب على جميع مرتادي-6

طوال الوقت وخالل فترة العرض وعدم السماح بدخولهم 
 دون ارتدائها

تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل وبعد كل -7

 كاف من سالل المهمالت استخدام وتوفير عدد
 منع التجمعات عند بوابات المسارح-8

استخدام مستلزمات الطعام من صحون وكاسات -9

ومالعق غير قابلة لالستخدام أكثر من مرة، ويمكن 
 ً  استخدام عبوات المياه المعبئة مسبقا

التقليل ما أمكن من تداول العمالت الورقية والنقدية -11

ا بالتحويالت البنكية والدفع والمعدنية واالستعاضة عنه
 االلكتروني

استخدام الكمامة بطريقة صحيحة بحيث تغطي االنف -11

 والفم وأسفل الذقن
يجب ان يتم وضع ملصقات أرضية أو عالمات -12

واضحة ألماكن الوقوف بحيث تضمن مفهوم التباعد 
الجسدي لمسافة ال تقل عن مترين في مناطق االنتظار مثل 

بيع التذاكر، أماكن بيع المأكوالت  المداخل، أماكن
 والمشروبات

فصل نقاط البيع )التذاكر، المأكوالت والمشروبات( -13

 بواسطة فاصل زجاجي
في حال ثبوت إصابة بين العاملين والمشاركين في -14

العرض المسرحي والمنظمين يطبق البروتوكول الصحي 
 الصادر عن المركز الوطني إلدارة االزمات للتعامل مع

 اإلصابة بالفيروس

 

 

 



27 
 

 انتخابات النقابات والجمعيات واالتحاداتاسم القطاع: 

 انتخابات النقابات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في (: 20المرجع: بروتوكول رقم )     

 الدفاع ذات العالقة والجمعيات واالتحادات وأوامر     

 22/8/2021تاريخ أخر تعديل:      

 

 بالقطاع الشروط الخاصة  بها لتزاماالالواجب  جراءاتاإل القطاعات االقتصادية المستهدفة
القائمين على العملية االنتخابية 

والمقترعين والمرشحين في انتخابات 
النقابات والجمعيات واالتحادات 
 والجهات المنظمة لالنتخابات

لنقابة أو الجمعية أو االتحاد أو الجهة ا تلتزم-1

بالتوقيع على التعهد الخاص المنظمة لالنتخابات 
باتخاذ االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
وفقاً الشتراطات وبروتوكوالت التدابير الوقائية 
الصادرة عن وزارة العمل بموجب أوامر الدفاع 

 وصوالبالغات والتعليمات الصادرة بهذا الخص
م رق )ملحقلمنع انتشار عدوى فيروس كورونا 

لدى إلجراء االنتخابات بعد تقديم طلب  ،(2)

وزارة الشؤون السياسية الجهة المسؤولة )
والبرلمانية، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة 
الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة األشغال، اتحاد 

 الجمعيات الخيرية( كل حسب اختصاصه.
بط وقاية صحية من النقابة أو تعيين ضا-2

الجمعية أو االتحاد أو الجهة المنظمة لالنتخابات 
تكون مهمته مراقبة التزام العاملين ومرتادي 
المنشأة وتوعيتهم بارتداء الكمامة والتباعد 

واإلرشاد لشروط وإجراءات العمل والتدابير 
الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا شريطة 

يبية في مؤسسة التدريب المهني التحاقه بدورة تدر
 حسب المنهاج المعد لهذه الغاية

تلتزم النقابة أو الجمعية أو االتحاد أو الجهة -3

المنظمة لالنتخابات بحظر التدخين وفقاً لقانون 
 الصحة العامة

استخدام األكواب التي تستخدم لمرة واحدة -4

 للمشروبات والمأكوالت ما أمكن 

 االنتخاباتجراءات ما قبل اإل

تلتزم النقابات والجمعيات واالتحادات والجهات المنظمة -1

لالنتخابات بإجراء انتخاباتها ابتداء من األصغر من حيث 
العضوية وفقاً لما تحدده الجهات الرسمية المعنية بحسب ما 
تنص عليه القوانين واألنظمة الخاصة بالنقابة أو الجمعية 

 النتخاباتأو االتحاد أو الجهة المنظمة ل
تتخذ النقابة أو الجمعية أو االتحاد أو الجهة المنظمة -2

لالنتخابات كافة اإلجراءات والخطوات الالزمة إلجراء 
انتخاباتها حسب قوانينها وانظمتها الداخلية مثل )اجتماعات 
الهيئة العامة، اعالن موعد الترشح، تسديد االشتراكات،..( 

عنية بحسب ما تنص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الم
عليه القوانين واألنظمة الخاصة بالنقابة أو الجمعية أو 

 االتحاد أو الجهة المنظمة لالنتخابات
التأكد من عدم إصابة القائمين على العملية االنتخابية -3

بفيروس كورونا من خالل اجراء الفحص الخاص بذلك 
 قبل مباشرتهم للعمل

 
 جاهزية مراكز االقتراع والفرز

تزم النقابة أو الجمعية أو االتحاد أو الجهة المنظمة تل
 لالنتخابات بـ:

تنظيف وتطهير مراكز االقتراع والفرز وجميع المرافق -1

 التابعة لها قبل البدء بالعملية االنتخابية
توفير الكمامات والمعقمات وتوزيعها في نقاط متعددة -2

 داخل المركز
 دية تنظيمية للتأكدتوفير آليات وإجراءات ولوحات ارشا-3

من ضرورة االلتزام بأسس التباعد الجسدي وبمسافة ال تقل 
 عن مترين في جميع المرافق

وضع آلية لتنظيم الدخول والخروج الى المنشأة لتعزيز -4

 التباعد الجسدي
 المحافظة على بيئة صحية وتوفير تهوية جيدة للمركز-5

 
 اإلجراءات اثناء الدخول الى مركز االقتراع

تلتزم النقابة أو الجمعية أو االتحاد أو الجهة المنظمة 
 لالنتخابات بـ:

السماح بدخول المقترعين الذين تلقوا جرعتي مطعوم -1

 ويتم التأكد من ذلك عبر تطبيق "سند" 19كوفيد 

قياس درجة حرارة ا لمقترعين والمرشحين قبل الدخول -2

ة الى مراكز االقتراع والفرز، على ان ال تزيد درج
( درجة مئوية ويمنع دخول أي شخص 3775الحرارة عن )

 يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة
 م على األقل2االلتزام بالتباعد الجسدي -3
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منح أولوية االقتراع لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار -4

السن والحوامل، في سبيل الحد من مخالطتهم للغير داخل 
 مركز االقتراع والفرز

 المقترعين والمرشحين دون وضع الكماماتمنع دخول -5

 
 اإلجراءات اثناء عملية االقتراع والفرز

التزام جميع المقترعين والمرشحين والقائمين على -1

العملية االنتخابية بلبس الكمامة بحيث تغطي االنف والفم 
 وأسفل الذقن

االلتزام بالتباعد الجسدي لكافة المتواجدين داخل غرفة -2

 فرزاالقتراع وال
االلتزام بالحد األدنى للقائمين على االنتخابات في قاعات -3

 االقتراع والفرز
م للقائمين على 2االلتزام بالتباعد الجسدي مسافة -4

 االنتخابات اثناء جلوسهم في قاعات االقتراع والفرز
 منع المصافحة بين المقترعين والمرشحين-5

 ة خاللتوفير قلم خاص لكل مقترع يستخدم لمرة واحد-6

 عملية االقتراع
عدم السماح بالتجمعات داخل وخارج قاعات االقتراع -7

 والفرز
في حال ثبوت إصابة بالفيروس يطبق البروتوكول -8

الصحي الصادر عن المركز الوطني لألمن وإدارة 
 االزمات

 
 بعد انتهاء عملية االقتراع والفرز تاإلجراءا

عملية االقتراع عدم التجمهر نهائياً بعد االنتهاء من -1

 والفرز
 م اثناء الخروج2االلتزام بالتباعد الجسدي -2

تنظيف وتطهير قاعات االقتراع والفرز ومرافقها فوراً -3

 بعد االنتهاء من االنتخابات
التخلص من المخلفات )عبوات المياه، األقالم،.... -4

 وغيرها( بشكل آمن وبأكياس محكمة االغالق
ا يضمن التباعد الجسدي تخصيص مساحة لإلعالم بم-5

 بينهم

 

 


