خطة التعايش مع مرض الكورونا المستجد
كوفيد 19

األدلة القياسية لإلعادة التدريجية للحياة الطبيعية
وزارة الصحة والسكان
القطاع الوقائي

تهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين
بضرورة ارتداء الكمامة (الماسك) أثناء الخروج من المنزل
ويستمر ذلك حتى إشعار آخر

مقدمة:
في إطار االستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البالد خالل مرحلة انحسار جائحة الكورونا المستجدة ( )Covid-19فإنه يلزم اتباع اجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من
جديد للمرض والحد من المراضة والوفيات الناتجة عن الحاالت في مرحلة اإلنحسار.
في أي مرحلة من مراحل الوباء ،يجب أن تبنى التدخالت المجتمعية على تحقيق التوازن بين االلتزام بمدلوالت الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان االستمرارية
االقتصادية من ناحية أخرى مع تغليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع األحوال.
وإذ يتم االلتزام بما جاء من توصيات في هذا الصدد يجب دوم ًا توخي الحذر والحيطة واالستعداد الحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباع ًا واصدار التحديثات
المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات ،وإن أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض الكورونا المستجدة (كوفيد  )19ينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى
األن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت ،وإن أي تقييم للمخاطر بغرض إعادة الفتح يجب أن يكون في إطار أساسيات الصحة العامة ومدى توافر الشواهد العلمية.
وستستمر وزارة الصحة والسكان بكل قطاعاتها وبالتعاون مع كافة األجهزة المعنية بالدولة في المتابعة الوبائية الدقيقة لتطور الوضع المحلي واالقليمي والعالمي مع ضمان توافر كافة
االجراءات التي من شأنها الحد من أي عواقب صحية للمرض على الفرد والمجتمع.

األهداف:
#
#
#
#

الحد من المراضة والوفيات التي قد تنجم عن الحاالت الجديدة
تحقيق التوازن بين دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار اإلجراءات االحترازية
التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من األثار النفسية الناجمة عن أزمة الكورونا
تفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل

احملاور الرئي�سية:

تحديد اشتراطات أساسية
لعمل المنشآت والجهات
ووسائل النقل المختلفة

الحفاظ على كبار السن وذوي
األمراض المزمنة

استمرار كافة أنشطة التباعد
االجتماعي والحد من التزاحم

نشر ثقافة تغطية
الوجه بالكمامة

األنشطة الذكية لتفادي
التجمعات

تشجيع االهتمام بالحالة
الصحية العامة

املراحل التنفيذية:
يعتمد تنفيذ تلك الخطة على ثالث مراحل رئيسية

املرحةل األويل

املرحةل الثانية

مرحلة اإلجراءات المشددة
لتفادي أي نوع من
االنتكاسة

مرحلة االجراءات المتوسطة

فوري

 28يوم ًا

مستمر

البداية :يبدأ تطبيقها مباشرة
النهاية :تستمر حتى حدوث تناقص
في إجمالي الحاالت الجديدة
المكتشفة في أسبوعين متتاليين
على مستوى الجمهورية.

البداية :نهاية المرحلة السابقة
النهاية :بمرور  28يوم ًا

البداية :نهاية المرحلة السابقة
النهاية :مستمر حتى صدور قرارات
أخري منظمة أو إعالن منظمة الصحة
العالمية انخفاض تقييم المخاطر
عالمي ًا إلى المستوي المنخفض

املرحةل الثالثة
مرحلة االجراءات المخففة
والمستمرة

مؤشرات التقييم العامة:
 #أعداد الحاالت والوفيات بكل محافظة ومعدالت الوفاة
 #في حالة وجود داللة وبائية على حدوث انتكاسة تعود المحافظة إلى المرحلة األولى (مرحلة اإلجراءات الصارمة)
 #بنهاية المرحلة الثانية في جميع المحافظات واعالن االنحسار التام للمرض يتم االنتقال إلى مرحلة الحياة الطبيعية وترصد المرض روتيني ًا ضمن
منظومة ترصد األمراض المعدية بجميع المنشآت الصحية المصرية

املالمح العامة للك مرحةل
املرحةل األويل :مرحةل اإلجراءات الشديدة (لتفادي أي نوع من الانتاكسة):
 #الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع األشخاص قبل دخولهم المنشآت و المترو والقطارات
 #الزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله
 #الزام أصحاب األعمال والموالت بوضع وسائل تطهير األيدي على أبوابها
 #الحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية
 #ال يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة
 #المريض بأعراض بسيطة:
 إذا كان من الفئات عالية الخطورة يتواصل مع  105والطبيب -إذا كان من غير تلك الفئات يبقى في المنزل ويتبع (ارشادات العزل المنزلي) لحين زوال االعراض تمام ًا أو اي عالمة تدل على تطور االعراض المرضية

استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن  3أيام
ضيق بالتنفس
ألم شديد بالصدر يعيق التنفس
نهجان أثناء الراحة
عالمات الجفاف  -تشنجات (خاصة األطفال)
اضطراب الوعي
كحة مدممة (نادر ًا)
أو عالمات أخرى تدل على شدة المرض بعد مراجعة الشخص القائم بالمتابعة أو االتصال برقم 105
أي من تلك األعراض يدل ذلك على تطور المرض ويتوجه فور ًا للمستشفى.
ظهور
وعند
ٍ

 #عدم فتح صاالت الجيم وقاعات االحتفاالت أو االستراحات المغلقة باألندية في تلك المرحلة
 #تخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو
 #تخصيص مقاعد خاصة اضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل األخري
 #تشجيع الدفع اإللكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالموالت التجارية
 #تشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء االلكتروني ( )Onlineوالدليفري مع مراعاة اجراءات منع انتشار العدوى بحيث يرتدي عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتي قبل تعامله مع الطلب
( )Orderوكذلك عامل الديليفري يرتدي الكمامة ويطهر يده قبل تعامله مع العميل وبعد استالم النقدية وبالنسبة لطالب الدليفري يتبع ما يلي:

يتولي أحد أفراد األسرة األصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفيري
في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر الي استالم الطلب من الدليفيري بنفسه
يجب عليه عمل األتي وبنفس الترتيب:
غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة ال تقل عن نصف دقيقة
ارتداء الكمامة الواقية
ارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة)
اعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف لعامل التوصيل

 28يوم):
املرحةل الثانية :مرحةل الاجراءات املتوسطة ((28
#
#
#
#
#

الفرز البصري والشفوي لجميع األشخاص قبل دخولهم المنشآت و المترو والقطارات
الزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله
الزام أصحاب األعمال والموالت بوضع وسائل تطهير األيدي على أبوابها
الحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية
ال يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة

املرحةل الثالثة :مرحةل الاجراءات امل�سمترة واخملففة (م�سمتر):
#
#
#
#
#
#

االلتزام بالتهوية الجيدة
منع أي نوع من التزاحم
في حالة توصيات منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال يتم البدء في تلقي اللقاح حسب األولويات التي ستصدرها وزارة الصحة والسكان
اتباع أساليب النظافة العامة
استمرار التقيد باالشتراطات الصحية لمتداولي األطعمة في المطاعم والفنادق
استمرار ترصد المرض روتيني ًا وتنشيط الترصد حال ظهور أي حاالت جديدة

VACCINE

اإلجراءات المخصصة
لكل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل
أثناء المراحل الثالث لخطة التعايش مع
مرض الكورونا المستجد

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة

المؤسسات والشركات

 .1يمنع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة إال وهو مرتدي ًا الكمامة
.2الحرص علي تنظيف وتطهير االماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب.
.3الحرص علي تطهير الحمامات بعد كل استخدام.
.4التأكد من تطهير مداخل اماكن العمل واماكن الزوار بشكل مستمر.
.5غلق اماكن التجمع والترفيه تماما داخل اماكن العمل.
تنظيف وتطهير
.6تزويد الموظفين والعمالء بمطهرات لأليدي ومناديل ورقية وأوعية قمامة.
المكاتب
 .7تنظيف وتطهير االنسكابات
علي مدار  24ساعة
.8مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج
والحد من التزاحم
الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على األرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين

المتوسطة

يستمر ما قبله

.9منع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد األدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة
 .10اتباع سياسات مكافحة انتقال العدوي بالتعامل مع النفايات بطريقة آمنة (ملحق)
.11غلق صاالت الطعام حال وجودها
.12الحفاظ على التهوية الجيدة

المخففة

تعديل البند رقم  :4بفتح
أماكن التجمع والترفيه
داخل أماكن العمل
بضوابط الصحة العامة
المعتادة

 .1التأكد من التقييم الصحي وقياس درجة الحرارة لكل من العامليين والزائرين و اي شخص يدخل المنشأة.
يستمر ما قبله مع تخفيف
.2قياس الحرارة مرتين علي االقل يومي ًا (مرة عند الحضور  -مرة في نصف اليوم) علي ان تهتم الشركات بهذا االجراء
يستمر الترصد روتينيا
قياس الحرارة لمرة واحدة
ويفضل ان يقترن ذلك االجراء بأداء الموطفين للحث علي اهميته.
للمرض ومن يتوجه للعيادة
التقييم الصحي عند
عند الحضور
.3الموظفين الذين قد يظهر عليهم اعراض غير مسموح لهم بالذهاب للعمل.
الطبية يتم قياس الحرارة
نقاط الدخول
مع متابعة نسب الغياب بين
له والسؤال عن االعراض
.4توفير مكان للعزل.
الموظفين
التنفسيه
.5يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.
 .1تزويد الموظفين والعمالء بمطهرات لاليدي والماسكات ومناديل ورقية وأوعية قمامة.
.2جميع الموظفين و الزوار يجب عليهم ارتداء الماسكات بشكل مستمر منذ دخول المنشأة وحتي الخروج منها.
.3شراء المستلزمات الوقائية الالزمة تكون من مسئولية ادارة الشركة (مكان العمل).
توفير المستلزمات
.4يجب توفير مطهرات االيدي بشكل مستمر وفي اماكن واضحة وبعبوات سهلة االستخدام يمكن مألها.
الوقائية الالزمة
.5استخدام االكواب الورقية احادية االستخدام وتوفير المالعق احادية االستخدام.
.6منع اإلزدحام في اماكن العمل مسئولية مباشرة لمدير المنشأة

يستمر ما قبله

ارتداء الماسكات لكبار
السن ولذوي األمراض
المزمنة

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة

المتوسطة

المخففة

الموالت و األسواق

 .1يمنع دخول أي شخص إلى الموالت أو األسواق أو المحال التجارية إال وهو مرتدي ًا الكمامة
.2يراعى أال تزيد كثافة الموالت واألسواق عن 50%من القدرة االستيعابية
تتنظيف وتطهير
.3تطهير على مدار  24ساعه لالماكن المشتركه مثل الحمامات العامه بعد كل استخدام و اماكن الدخول المشتركة.
األسطح علي مدار
استمرار أعمال النظافة
تعديل البند  4بالسماح
 .4اغالق الساحات الخاصه بالمطاعم .
أوقات العمل
العامة
.5مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج بفتح المطاعم بكثافة 50%
والحد من التزاحم
الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على األرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين
.6منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد األدني الذي يسمح باستمرار العمل
 .1تدريب فريق من العاملين على كيفيه التصرف فى حاله اكتشاف حاله ايجابية ومبادئ مكافحة العدوى وابقائهم
سالمين.
.2التأكد من صحه جميع الزوار والعاملين وقياس درجه حرارتهم عند الدخول.
.3وجود غرفه خاصه للعزل فى حاله اشتباه بحاله ايجابية.
االتقييم الصحي عند
 .4فتح جميع ابواب الدخول ووضع سياسات مقننه لكل منشأه لمنع التزاحم عند الدخول
نقاط الدخول
.5التشديد على ارتداء كبار السن (أكبر من  50سنه) واالطفال من سن  3-13سنه للكمامات قبل الدخول ويوصى
ببقاؤهم بالمنزل .
.6يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.
 .1ارتداء جميع االشخاص قناعات للوجه وقفازات ووجود مطهرات لاليدى بجميع االماكن.
.2توفير منفذ لصرف الكمامات والمواد المطهره والتأكد من توافر الكميات الكافية.
.3تطهير البضائع التى يتم تداولها بين مختلف االفراد مثل المالبس التى يتم قياسها وبالنسبه للمستحضرات
الشخصيه مثل ادوات التجميل ممنوع تجربتها ومنع تطبيق سياسه السماح باالسترجاع.
توفير المستلزمات
.4تشجيع استخدام الدفع االلكترونى فى جميع المحالت التجاريه واستخدام الدفع النقدى فى اضيق الحدود
الوقائية الالزمة
.5الحفاظ على مسافه التقل عن  2متر بين االفراد فى األماكن العامه.
.6المصاعد تعمل بقدره  30%فقط من طاقتها االستيعابية مع وضع عالمات ملصقه على االرض لتوضيح المسافات
المناسبه بين االفراد.

تعديل البند ( )5بالسماح
بدخول هذه الفئات مع
وضع الكمامة

منع التزاحم
التهوية الجيدة

قطاع البناء والمصانع

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة

 .1يمنع دخول أي شخص إلى أماكن العمل إال وهو مرتدي ًا الكمامة
.2تحتاج المصانع إلى التطهير على مدار  24ساعه لألماكن المشتركه مثل الحمامات العامه بعد كل استخدام واماكن
تنظيف وتطهير
الدخول المشتركه
األسطح علي مدار
.3تطهير المواد أثناء التسليم واالستالم.
أوقات العمل
.4مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج
الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على األرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين
.5منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد األدني الذي يسمح باستمرار العمل
 .1عزل العمال المشتبه بهم حتى وصول السلطات
 .1تعد المصانع غرفة لعزل الشخص المشتبه به.
.2إبالغ السلطات بمجرد ظهور األعراض على أي من العاملين في الموقع
.3قياس درجة حرارة العمال بمجرد نزولهم للموقع.
االتقييم الصحي عند
.4التأكد من أن جميع العاملين يرتدون معدات الوقاية الشخصية (كمامات وقفازات ونظارات).
نقاط الدخول
.5على جميع العاملين البقاء داخل الموقع خالل مدة العمل وال يسمح لهم بالخروج من موقع البناء.
.6تجنب االزدحام داخل منطقة العمل والمصاعد والرافعات والمكاتب وأماكن الراحة.
 .7توزيع أوقات راحة العمال.
.8يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.
.1توفير منافذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توفر كميات مناسبه بها.
توفير المستلزمات
.2توفير مجموعة حماية كاملة ألمين المخزن.
الوقائية الالزمة
 .3التأكيد على استخدام القفازات واألقنعة ووضع مطهرات اليد في جميع األماكن.
 .1يسمح للمصانع أن تعمل على مدار  24ساعة  -ولكنها مقسمة ورديات لي ًال ونها ًرا لضمان أال تزيد القدرة االستيعابية
العمل في ورديات
عن  30%بالوردية.
الحجر الصحي الخاص  .1تطهير الصناديق بعد إزالة األغلفة الخارجية
باإلمدادات و تخزين .2عزل وتطهير البضائع .
.3يجب أن يحافظ منفذ البيع بالتجزئة على مسئولية النظافة الصحية لجدولة التسليم واالستالم.
البضائع
التباعد بوسائل النقل
 .1زيادة حافالت النقل للعمال من وإلى المصنع لضمان قواعد التباعد االجتماعي ( 2م).
الخاصة بالمصانع

المتوسطة

المخففة

يستمر

تعديل البند  5بالسماح
بالحركة من والي مكان
البناء

منع التزاحم
التهوية الجيدة

االستمرار
االستمرار بزيادة القدرة
االستيعابية الي % 50

عودة القوة الطبيعية في
العمل
مع ضمان منع التزاحم
والتهوية الجيدة

االستمرار

االستمرار

االستمرار

كافة وسائل المواصالت

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة

المتوسطة

 .1يجب استخدام الكمامات اثناء التواجد في المواصالت العامة.
اإلجراءات االحترازية .2مراعاة العدد األقصى لالفراد بكل عربة مع فرض مساحات تباعد كافية.
.3في حال وجود مصاعد بالمحطات ( اتباع سبل الوقاية والتباعد المجتمعي وااللتزام بالحد األقصى للركاب).
الفردية
.4في حال وجود طابور يجب االلتزام بالمسافة المحددة بين كل فرد.

االستمرار

 .1يمنع دخول المترو أو القطارات أو المواصالت العامة أو الخاصة إال وهو مرتدي ًا الكمامة.
.2تحديد وقت قصير لمعدل التقاطر في محطات المترو والقطار.
.3زيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد.
منع التزاحم وتقليص
.4وجود عربات وقطارات جاهزة للتشغيل في حال حدوث تزاحم.
مدة االنتظار بين
.5التوعية المجتمعية عن طريق فريق عمل المحطات واالمن.
العربات (مترو -
.6زيادة اعداد األتوبيسات العامة لتقليل مدة االنتظار .
قطار -باص)
 .7مراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين.
.8زيادة منافذ توزيع التذاكر وصرف كمامات مع التذكرة.
.9تشجيع استخدام المحافظ االلكترونية للتذاكر.

االستمرار

االتهوية الجيدة
والتطهير

 .1توافر منافذ جيدة للتهوية في وسيلة المواصالت.
.2ينصح بعدم استخدام التكييف اال بوجود نوع معين من الفالتر أو الحرص على تنظيف الفالتر دوريا.
.3مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج
الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على األرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.

االستمرار

المخففة
منع التزاحم
التهوية الجيدة

منع التزاحم
التهوية الجيدة

تعديل بند  2يسمح
باستخدام التكييف
المعتاد

كافة وسائل المواصالت

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة

المتوسطة

 .1استخدام مطهرات فعالة في تطهير العربات بشكل دوري على مدار اليوم الواحد.
.2استخدام مطهرات للمحطات والوسائل المختلفة مع ارتداء المستلزمات الوقائية.
منع نقل العدوى .3التأكد من توافر مطهرات االيدي والكحول بالمحطات والمركبات
 .4تطهير األسطح المشتركة بالمواقف مع وجود مسئولين عن (متابعة عمليات التطهير الخاصة بالميكروباص).
.5التأكد من تغير واقي الرأس الورقي الموضوع على كراسي القطارات المكيفة

االستمرار

تطبيق القيود على
 .1االلتزام بتطبيق المعايير على المواصالت الخاصة مثل لبس الكمامات وتطهير العربات بشكل دوري وااللتزام
المواصالت العامة و
بخطوط السير المحددة والحد األقصى للركاب (ميكروباص -توكتوك  -ميني باص. )..
كذلك الخاصة

االستمرار

 .1تحديد المسار المناسب لالفراد داخل المحطات لتفادي االزدحام.
وضع إشارات أرضية
.2تحديد األماكن الخاصة باالنتظار في المحطات وزيادة أعدادها.
استرشادية
 .3نشر كافة االجراءات الوقائية والتعليمات من خالل الملصقات والشاشات لتوعية المواطنين.

االستمرار

المخففة
استمرار النظافة العامة
والتركيز على تطهير
االسطح المشتركة
وأرضيات العربات

لبس الكمامة اختياري
في هذه المرحلة ويوصى
به لكبار السن ولذوي
االمراض المزمنة
منع التزاحم
التهوية الجيدة

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة
 .1يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش ( )Auditوفق ًا لمعايير السالمة
الصحية التي سيتم تعميمها من خالل غرفة المنشآت الفندقية ،وفى حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش
تصدر له شهادة سالمة صحية.
.2خلق عالمة تجارية ( )Brandلشهادة السالمة الصحية وتوثيقها داخل وخارج مصر.
.3يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
 .4تصدر وزارة السياحة واألثار قرار ًا وزاري ًا ملزم ًا باستيفاء إجراءات الحصول على شهادة الصالحية ،ويتعرض الفندق
المخالف لعقوبة الغلق.

تشغيل الفنادق

االشتراطات

.5عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين (طفل واحد بالغرف العائلية).
.6توفير الفتات توعية حول طرق منع انتشار العدوى.
 .7أقصى حمولة للمصعد  50%من قدرته االستيعابية.
 .8توفير الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من التزام العاملين باجراءات الوقاية.
.9توفير التهوية الجيدة في جميع األماكن.
 .10يتم تحديد نظام اإلعاشة ( )Boardبمعرفة الفندق.
 .11مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم
رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على األرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين
 .12منع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد األدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة
 .13توزيع التسكين بالفندق بحيث تكون غرفة بها نزالء والمجاورة لها خالية مع وضع ديسبينسر كحولي أمام كل غرفة

 .1عدم إقامة أي حفالت أو أفراح داخل الفندق ،وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق.
الحفالت والترفيه
.2عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة
أدوات الوقاية

 .1التزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزالء (أدوات تطهير -أقنعة  -قفازات ...إلخ).

المتوسطة

المخففة

االستمرار ويعدل ما يلي:
يعدل البند  3بعمل
مراجعة وتفتيش بعد يعدل بند  5عودة اشغال
أسبوعين من تطبيق تلك الغرفة العائلية إلى طبيعته
المرحلة
يعدل بند  5يسمح بوجود
طفلين بالغرف العائلية

يستمر

يستمر

تشغيل الفنادق

المنشأة

البند

استقبال النزالء

ترصد المرض

مرحلة اإلجراءات المشددة
 .1قياس درجات الحرارة للنزالء عند دخول المنشأة كل مرة.
.2تطهير أمتعة النزالء عند الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.
.3توفير مطهر اليدين الكحولي في منطقة االستقبال ومختلف المرافق في جميع األوقات.
.4تطهير كافة األسطح واألماكن المشتركة بانتظام.
.5إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل الكتروني ًا أو باستخدام أقالم أحادية االستخدام.
.6الفحص الطبي بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة
 .7قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق (يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة).
.8في حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزالء يتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في
األماكن المخصصة لذلك.
.9إجراء االختبار السريع  Rapid testشرط أساسي الستقبال النزالء األجانب في الفنادق (وال يندرج المصريين تحت
هذا البند)
 .1اشتراط إجراء اختبار  PCRقبل القدوم وقبل ركوب الطائرة ب 48ساعة واحضار شهادة تفيد سلبية العينة
.2تخصيص فندق صغير في كل منتجع للحجر الصحى لحاالت اإلصابة المؤكدة وحاالت االشتباه.
.3يتولى االتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية توريد االختبار السريع  Rapid testفقط للفنادق
التي تحصل على شهادة الصالحية ،على أن تتحمل الفنادق التكلفة تحت إشراف وزارة الصحة
.4يقوم الفندق بتحرير خطاب إفادة بعدد العاملين والنزالء الذين تم توقيع االختبار الطبي عليهم ،يتم بموجبه محاسبة
الفندق على االختبارات التي تم إجرائها باإلنابة عنه بالتنسيق مع وزراة الصحة والسكان.

المتوسطة

يستمر

يستمر

المخففة

تعديل البند  9بما يصدر
الحق ًا من توصيات مفصلة
من قبل وزارة الصحة
والسكان في هذا الشأن.

يستمر البند  1حتى صدور
توصيات جديدة من قبل
وزارة الصحة والسكان.

تشغيل الفنادق

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة

 .1االلتزام بتشغيل حد أقصى 50%من حجم العمالة.
.2إجراء االختبار السريع ( )Rapid testللعاملين العائدين من إجازات قبل استالم العمل وقبل القيام باألجازة.
.3المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي ( )60يوم ًا على األقل بين كل إجازة وأخرى.
 .4منع العاملين اصحاب االمراض المزمنة وكبار السن من العمل في احتكاك مباشر مع النزالء.
.5قياس درجات الحرارة يومي ًا للعاملين.
العاملين
اشتراطات
.6مراعاة عدم تكدس العاملين بمقر إقامتهم بالمنشأة.
 .7يلتزم الفندق بتسكين العاملين في المحالت الموجودة في المنشأة في سكن صحي ومناسب للعاملين.
.8توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية األساسية ضد الكورونا المستجدة وأيض ًا
عالمات وأعراض المرض.
.9فى حالة اكتشاف حالة مشتبهة :يتم عزل العامل في غرفة مخصصة للعزل ويتم التنسيق مع وزارة الصحة
والسكان.

 .1حظر خدمة البوفيه تمام ًا ،واالعتماد على قوائم محددة مسبق ًا وتقديم الخدمات في الغرف.
اشتراطات المطاعم
.2حظر تقديم الشيشة

المتوسطة

يستمر

قياس درجات الحرارة لرواد
المطعم _تقديم األطعمة
على طاوالت يراعي فيها أن
تكون طاولة خالية وطاولة
ممتلئه وفي حالة وجود
عائلة يتم اضافة طاولة
اضافيه
ومراعاة تباعد الكراسي
بما ال يقل عن متر بين كل
فردين
يراعى أال تزيد كثافة
المطعم عن  50%من
القدرة االستيعابية

المخففة
تعديل البند  :3يسمح
للمدة البينية لألجازة بالمدن
الساحلية أن تكون  30يوم
مع اقرار القائم باألجازة
بكتابة اقرار أنه سيخطر
الفندق في حالة ظهور
أعراض مرضية تنفسية
عليه أو ارتفاع في درجة
الحرارة خالل أسبوعين من
عودته للمنزل.

إجراءات اإلشراف والرقابة

تشغيل الفنادق

المنشأة

البند

مرحلة اإلجراءات المشددة

المتوسطة

الغوص

 .1تطهير المعدات( :المنظم  - Regulatorقناع الوجه والسنوركل  -جهاز معادل الطفو - BCDبدلة الغوص) عن
طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز .10٪
.2االلتزام بتنظيف األسطح المشتركة واألماكن التي يتواجد بها حركة بشكل منتظم (كالحمامات ،ومقابض األبواب،
وأسطح المكاتب ،وما إلى ذلك).
.3وضع اشتراطات بشأن عدد السائحين على المركب بما يضمن عدم وجود كثافة.
 .4االلتزام بأن يستخدم كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات األخرين.
.5توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت ،وقياس الحرارة للسائحين.
.6تقديم قائمة بالمشاركين والقائمين علي رحالت السفاري وتشمل جنسيتهم وأعدادهم للمسئولين.
 .7يراعي أال تزيد كثافة اليخوت الناقلة للغواصين والفريق المساعد عن 50%من قدرتها االستيعابية

يستمر

قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط واالشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وهى:
 .1إنشاء سجل لإلجراءات والتدابير المهمة التي تم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية (على سبيل المثال التاريخ
والوقت الذي تم استخدام المطهر فيه ،الشخص المنفذ ،وأين ،وما إلى ذلك.)...
.2اعتماد الكشف بصورة يومية.
.3اإلبالغ عن أي حالة مشتبه فيها سواء من العاملين أو النزالء.
.4حال ثبوت مخالفة الضوابط واالشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ،ووقف نشاط المنشأة.

يستمر

بين القطاع المختص في وزارة السياحة واألثار والغرف السياحية المعنية للتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها
بالضوابط.

يستمر

إقـــــــــــــرار

تشكيل لجنة
مشتركة

المخففة

يستمر

يستمر

قواعد عامة منظمة للمنشآت والجهات المختلفة

 .1.1ال جيب السامح للكياانت التالية ابلعمل أثناء اجلاحئة لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها:
#
#
#
#
#

األماكن الترفيهية مثل (دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع األماكن الترفيهية).
المطاعم (يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حالي ًا).
الجامعات والمدارس ورياض األطفال والحضانات.
صاالت التمارين واللياقة البدنية والنوادى الرياضية و االستراحات المغلقة باألندية .
استمرارعدم إقامة األفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التى تتم فى تجمعات.

 .2.2التباعد الاجامتعي واحلد من الزتامح:
 #استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات اإللكترونية كلما أمكن مثل (البريد -البنوك
الشهر العقارى وغيرها) مع محاولة توفير الحجز المسبق الكتروني ًا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنبالتكدس مع األخذ فى االعتبار بالمعايير ( 25فرد لكل  100م.)2
 #تشجيع الدفع اإللكتروني ونشرهذا السلوك بين المواطنين خاصة.
 #تشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء االلكتروني والدليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشارالعدوى.
 #تجنب األماكن المزدحمة قدر اإلمكان.
 #منع اي تجمعات داخل اماكن العمل تمام ًا.
 #خفض قوة العمل ،علي أال تتعدي قدرة االشغال القصوي  30%في مقر العمل.
 #زيادة أماكن االنتظار وجعلها قدر المستطاع في الهواء المفتوح مع حماية المترددين من التعرض للشمس
المباشرة

 .3.3رفع الوعي بني املوظفني:
 #التزام المنشأة بتوعية الموظفين عن كيفية تجنب اإلصابة بالعدوى واألعراض التي يجب اإلبالغ فور حدوثها.
#اإلعالن عن كافة اإلرشادات الوقائية من خالل الملصقات والشاشات وتوعية المواطنين بالطرق السليمة لكيفية إرتداء والتخلص من الكمامات ونوعية الكمامات التي يمكن
إستخدامها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
 #أن تسمح البنية األساسية لمكان العمل بوجود مسافة بينية بين العاملين التقل عن 2م من جميع االتجاهات (في حال عدم توافق البنية األساسية يتم تقليل حجم العمالة).

 .4.4احلد من انتشار العدوى:
 #تجنب االتصال المباشر مع المرضى المحتمل أو المؤكد إصابتهم.
 #المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع وفي حالة ضرورة استخدام التكييفات فيجب تطهير الفالتر يومي ًا واإلقالل من استخدام التكييفات كلما أمكن.
 #رسم عالمات لتحديد المسافات( مسافة ال تقل عن متر بين كل فردين) بجميع المنشأت.
 #وجود أحواض لغسل األيدي بمستلزماته من صابون ومناديل ورقية قريبة من أماكن العمل.
 #وجود مضخات كحول لتطهير األيدي وتطهير جميع المكاتب واألسطح واألرضيات بالكلور.
 #توافر المناديل الورقية بجوار الموظفين للحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية ووجود سالت قمامة بها أكياس يتم تغييرها
يومي ًا.
 #تجنيب الفئات األكثرعرضة لإلصابة بالمضاعفات من التعامل المباشر مع الجمهور قدر اإلمكان.

 .5.5ترصد املرصد ابملنشأة:
 #االلتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع المترددين على المنشأة بترمومترات القياس عن بعد سواء من العاملين أوالمترددين يوم ًيا وعدم السماح بدخول
أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي .
 #توفير غرفة عزل الستقبال أي عضو بالمنشأة ظهرت عليه أعراض المرض أثناء العمل حتى يتم استدعاء اإلسعاف لنقله إلى المستشفى.
 #إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية أوارتفاع بدرجة الحرارة فيجب أن تتصل أو تتوجه فور ًا مرتدي ًا الماسك الجراحي إلى الجهات المنوطة بالكشف عليك مع
إبالغ جهة عملك.

القواعد العامة اخلاصة ابملواطنني
 #االلتزام بارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل وتتولى المنشآت ووسائل النقل المختلفة الرقابة على عدم الدخول إال لمرتدي الكمامات في مرحلة االجراءات المشددة والمتوسطة
عاما اومن اصحاب األمراض المزمنة والسيدات الحوامل.
 #ضرورة االلتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج اال في حالة الضرورة القصوى لكل من هم فوق الخمسين ً
 #البقاء في المنزل عند المرض او ظهور أي اعراض حتى اذا كانت بسيطة واخذ االحتياطات عند التعامل مع باقي االفراد بالمنزل والتواصل من خالل الخط الساخن 105فى حالة ظهور أي
أعراض
ض.
 #المحافظة على التباعد المكاني (مسافة ال تقل عن  2متر) مع جميع األفراد وتجنب األماكن المزدحمة.
 #تجنب استخدام أي ادوات مشتركة واالحتفاظ بالمستلزمات الشخصية وتطهير االماكن المشتركة قبل االستخدام.
 #الحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية.
 #التنظيف والتطهير المستمر لألسطح واألرضيات بالمطهرات بالمنازل وخاصة األماكن المشتركة.
 #يتولي أحد أفراد األسرة األصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع عامل التوصيل.
 #في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر الي استالم الطلب من الدليفيري بنفسه يجب عليه عمل األتي وبنفس الترتيب:
 غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة ال تقل عن نصف دقيقة ارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة) -اعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف لعامل التوصيل.

�سياسات التعامل مع املنسوجات ابلفنادق والزنل
 .1تحديد شخص بالفندق مسئول عن مراقبة مكافحة العدوى يتم تدريبه على األساسيات
 .2يتم تجميع الغسيل بمعرفة النزيل نفسه من كل غرفة فى كيس أحمر مغلق و مدون عليه اإلسم ورقم الغرفة ويوضع أمام باب الغرفة مع حظر دخول العامل داخل
غرفة النزيل .
 .3يحظر علي العمال دخول غرف النزالء بدون كمامة.
 .4يتم نزول األكياس إلى المغسلة عن طريق العامل المخصص مع االلتزام بإرتداء الواقيات الشخصية وبإشراف مسئول مكافحة العدوى.
 .5تتم عملية الفرز بواسطة العامل المخصص مع التزامة بإرتداء الواقيات الشخصية وبإشراف مسئول مكافحة العدوى.
 .6يتم تدريب العمالة المخصصة للغسيل من قبل مسئول مكافحة العدوى على السياسات الخاصة بمكافحة العدوى أثناء التعامل مع المنسوجات.
 .7يتم فصل األبيض عن األلوان ويتم الغسيل كاألتي.:
 .1الدورة األولى  :يتم بها عملية الغسيل باستخدام الماء الساخن مع إضافة مسحوق التنظيف.
 .2الدورة الثانية  :يتم بها عملية التطهير باستخدام الماء الساخن مع إضافة الكلور المطهر.
مع مراعاة ما يلي:
 .1أو ًال  -:يتم استخدام كلور أبيض لألبيض وألوان لأللوان.
 .2ثاني ًا  -:يتم إضافة  320سم من الكلور المستخدم (الكلور تركيز  )5%لكل دورة غسيل.
 .3يتم التخلص الفوري من الكيس المستخدم لتجميع الغسيل من األدوار واستخدام كيس أزرق (أو بلون مختلف) جديد للمالبس النظيفة.

�سياسات ماكحفة انتقال العدوى اخلاصة بعامل النظافة واملتعاملني مع النفاايت
 #الزام عمال النظافة والعاملين علي جمع النفايات بارتداء الواقيات الشخصية مثل (جوانتي شديد التحمل  -االزي المناسب  -القناع الواقي
عالي الكفاءة)
وغسل األيدي بالماء والصابون قبل خلع القفازات وبعدها.
 #يحظر علي جميع عمال النظافة والعمال المسئولين علي جمع النفايات دخول غرف النزالء بدون كمامات وجوانتي شديدة التحمل.
 #يحظر تناول المأكوالت أثناء ارتداء الواقيات الشخصية وخالل فترات العمل
 #التنبيه بضروة غسل اليدين بالماء والصابون جيد ًا قبل تناول الطعام
 #بعد إنتهاء العمل يقوم عمال النظافة وعمال النفايات بخلع الواقيات الشخصية بطريقة آمنة وتحت اشراف مشرف الدور.
 #يتم غسيل القفاز بالماء والصابون جيدا وذلك قبل خلع الواقيات الشخصية.
 #اإللتزام بغسل األيدي بالماء والصابون بعد خلع الواقيات الشخصية.

أمثةل األسطح املشرتكة املطلوب احلفاظ عيل نظافهتا
#
#
#
#
#
#
#
#

عربات وسالت
ماكينات الدفع
مكاتب وكراسي
أالستراحات
الطاوالت والكراسي
مقابض األبواب وأماكن دفع أو سحب األبواب
الدرابزين
أحرف السلم المتحرك

 #حنفيات المطبخ والحمام
 #أسطح األجهزة
 #مفاتيح االضاءة
 #وحدة التحكم عن بعد
 #معدات التخزين
 #التليفون الثابت
 #االلكترونيات المشتركة
 #الماسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر ولوحات
المفاتيح والماوسات

