
هذه البروتوكوالت ُمقّدمة من وزارة الصحة ومركز وقاية

المرحلة األولى:
يتوجب على المسافر إبراز حجز الرحلة البحرية 

إلى الجهة الشريكة التي ُتجري الفحص 
الطبي )متوفرة في جميع المدن الرئيسية( 
قبل 72 ساعة من الصعود على متن الرحلة.

 يتوجب على المسافرين االلتزام بالحجر 
الصحي الذاتي لمدة 72 ساعة في المنزل.

المرحلة الثانية: 
فحص األعراض:

 يتم التحقق من أعراض فيروس كوفيد 19 
واألمراض األخرى من خالل الكاميرات الحرارية 

والخبراء الطبيون، وإذا تم االشتباه بوجود 
أعراض يتم إخطار األشخاص ونقلهم إلى 

المرحلة الرابعة.

المرحلة الثالثة: 
إذا لم تتم مالحظة أي أعراض، فسيكمل 

الُمسافر االستبيان الطبي.

سيكون الخبير الطبي متاحًا في حال وجود 
أي إشكاالت صحية أخرى تنجم بعد االستبيان 
الطبي، وسيتم إعطاء إمكانية الصعود على 

متن الرحلة البحرية بمجرد الموافقة على 
االستبيان الطبي.

المرحلة الرابعة: 
يتوفر خبير طبي إلجراء اختبار سريع لفيروس 

كوفيد 19 والمزيد من الفحوصات الطبية 
)على سبيل المثال فحص درجة حرارة الجسم 

األساسية عن طريق الفم أو اإلبط(.

ملتزمون تجاه ضمان إعطاء المســافرين معنا الشــعور باألمان واالســتمتاع 
بعطلتهــم البحريــة بــكل ثقــة. بروتوكوالت ضمان الجودة التــي نتبعها تنعكس 

فــي ختــم الثقــة الــذي يرمز إلى معاييرنا المثالية تجــاه النظافة والتعقيم، 
ســواء كان الركاب على متن الســفينة أو خارجها. وأكثر من أي وقت مضى، 

ينصــب تركيزنــا علــى تقديم تجربة بحرية ُمثري وال ُتنســى يســتطيع الركاب من 
خاللهــا االعتماد علينا والشــعور براحة البال.



يجب الحرص على لبس الكمامات القماشية أو الطبية للموظفين 
والركاب في جميع األوقات والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي 

 المكان المخصص، وال يجب لبس كمامات الوجه لـلفئات التالية:

األطفال تحت سن الثانية.  - 
أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس.  -

أي شخص فاقد الوعي، أو ال يستطيع الحركة، أو غير قادر   - 
على إزالة غطاء القماش بدون مساعدة.  

الحرص على ارتداء أدوات الحماية مثل القفازات باإلضافة   - 
الى الكمامات عند تنظيف أو تطهير األماكن داخل السفينة    

والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص  

يجب تخصيص مشرفين لتنظيم انتظار الركاب بوضع عالمات أو 
ملصقات مرئية على األرض تضمن التباعد االجتماعي مسافة متر 

ونصف بين األفراد في األماكن المختلفة

عند منصات الدخول،   - 
تفتيش األمتعة واستالمها  -

منطقة االستقبال في الفنادق  -
والمطاعم  -

أماكن الصالة  -
أماكن الترفيه المختلفة  - 

تقسيم الركاب الى مجموعات أو فئات عند حجز التذاكر وإعداد قائمة 
بأسمائهم مخصصة ألوقات الصعود والنزول من وإلى السفينة 

 بهدف التقليل من االزدحام.

يجب تقليل الطاقة االستيعابية إلى النصف لجميع المرافق ماعدا 
 الغرف الفندقية أو ما يضمن التباعد االجتماعي لمسافة ال تقل 

عن متر ونصف بين األفراد.
تحديد عدد األشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد في نفس 
الوقت لتجنب االزدحام مع الحفاظ على مسافة متر ونصف بين كل 

 شخص واألخر واشتراط ارتداء الكمامة لكافة 
مستخدمي المصعد . 

يجب إزالة األوساخ بالماء والصابون قبل كل عملية تطهير، وللتطهير 
يتم إتباع اإلرشادات الواردة في الدليل العملي للتنظيف والتطهير 

الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز 
الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها ويجب تخصيص شركة 

نظافة لتولى المسؤولية وتدريب العمال واإلشراف عليهم.

يجب االلتزام بتطهير األسطح البيئية كل ثالث ساعات يوميًا خالل 
فترة العمل مع التركيز على األماكن التي يكثر فيها احتمالية التالمس 
خاصة مثل محطة االستقبال، كابينة القيادة لليخوت والسفن، مقاعد 
الجلوس، وأماكن االنتظار وكذلك مقابض األبواب وطاوالت الطعام 

ومساند المقاعد وخالفه وبعد كل استخدام.

يجب الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل يوم وبمطهرات 
معتمدة وتخصيص عمال بما ال يقل عن عدد عاملين لكل دورة مياه 

 لمنع التزاحم وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

 يجب االحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير لألسطح ودورات المياه.

يجب أن يتم توزيع مطهرات األيدي ووضعها في أماكن بارزة وفي 
 مناطق التجمع والممرات ودورات المياه.

يجب تطبيق اإلجراءات القياسية للتنظيف والتطهير لكامل السفينة 
بعد كل رحلة وإتباع اإلرشادات الواردة في الدليل العملي للتنظيف 

والتطهير.
الحرص على التهوية الجيدة.

يجب تغيير أو تنظيف فالتر الهواء ألجهزة التهوية وخاصة المكيفات 
بشكل دوري حسب ما تقتضيه شركة الصيانة.

توفير سالل مهمالت ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب 
التخلص من النفايات بشكل مستمر.
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 البروتوكــوالت التالية ُمقدمة 
مــن وزارة الصحة ومركز وقاية.



تطهير الشاشات التفاعلية أو الشاشات اإلرشادية التي تعمل عن 
طريق اللمس بشكل مستمر ووضع مناديل مطهرة بجانبها.

يفضل أن يكون هناك أبواب تعمل ذاتيا وخاصة في مداخل الصاالت 
وكذلك صنابير تعمل ذاتيا في دورات المياه لتقليل احتمالية التالمس 
ونقل المرض أو تعيين بواب للفتح ,أو ترك األبواب مفتوحة, أو عمل 

 تعديالت مناسبة لفتح األبواب بالكوع 
 أو الكتف, أو ما شابه ذلك.

إزالة جميع النسخ المطبوعة والمجالت الورقية.

يجب تفعيل نظام حجز الرحالت البحرية عن طريق المواقع اإللكترونية، 
أو االتصال وغيرها من الوسائل بحيث تضمن عدم التزاحم للركاب 
وتضمن توعيتهم مسبقا عن ماهية المرض وطرق انتقاله وطرق 

الوقاية منه.

زيادة عدد الكادر الصحي داخل السفينة بما يضمن إمكانية التعامل مع 
المرض في حال انتشاره.

التأكيد على وجود اإلمداد الكافي لمعدات الحماية الشخصية بما 
يضمن سالمة كامل أفراد الكادر الصحي.

يجب إغالق المكاتب إن وجدت واالقتصار علي القراءة من الكتب 
االلكترونية فقط.

فيما يخص مرافق اإليواء السياحي والخدمات الفندقية

يسمح بكامل الطاقة االستيعابية للفنادق

يجب تخصيص مصاعد للحاالت المشتبهة بها

يجب تطهير العربات المخصصة لنقل الحقائب بشكل مستمر 
وبعد كل استخدام

يجب على الفنادق تطبيق البروتكوالت الصحية الخاصة بالفنادق.

فيما يخص المطاعم والمقاهي والبوفيه

التأكيد على غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر لمدة أربعين ثانية في 
كل مرة على األقل أثناء نوبات العمل اما باستخدام الماء أو باستخدام 

مطهر االيدي الكحولي لمدة ال تقل عن عشرين ثانية في حال عدم 
توفر الماء والصابون خصوصا في األوقات التالية:

قبل البدء بتجهيز الطعام وتحضيره  -
قبل تقديم الطعام للزبائن  -

بعد استخدام الحمام  -
بعد مالمسة سوائل الجسم وإفرازاته  -

بعد االتصال المباشر بالمالمسة مع زمالء العمل أو الركاب  -
بعد مالمسة األشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة )مثل  - 

القفازات والمالبس واألقنعة والنفايات(  
فور إزالة القفازات أو األقنعة مباشرة.  -
للعمالء والعاملين عند دخول المطعم.  -

يسمح باستخدام قوائم األطعمة متعددة االستخدام )سواء 
البالستيكية او الورقية او شاشات اللمس اإللكترونية( ويفضل 

استخدم ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة 
 للحصول على قوائم الطلبات لتقليل لمسها من قبل الركاب.

يفضل استخدام الصحون واألكواب وأدوات األكل األخرى ذات 
االستخدام الواحد في حال تقديم الطعام، أو تنظيف األواني بشكل 

جيد والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد وتجفيفها قبل إعادة 
استخدامها لتقديم أو طبخ الطعام.

يسمح باستخدام االغطية القماشية على الطاوالت مع التأكيد على 
تغيرها وتنظيفها بعد كل استخدام ويفضل استبدالها بطاوالت يسهل 

 تنظيفها بعد كل استخدام.

توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين مثل الكمامات القماشية 
وشبكات الشعر ولباس الواقي للجسم ذات االستخدام الواحد.

ينبغي للعاملين الذين يعملون في األقسام عالية الخطورة كالطهي 
والطبخ وإنتاج األغذية وتجهيز المشروبات لبس أدوات الوقاية 

الشخصية بشكل روتيني ويتم تغيرها بشكل مستمر.

 يجب توزيع المناديل الورقية ووضعها على جميع الطاوالت.

تطبيق التباعد االجتماعي في المطعم )بين الطاوالت، أماكن استالم 
الطلبات، أماكن االنتظار، بما يضمن مسافة متر ونصف بين األفراد 
ويعامل أفراد األسرة الواحدة كفرد واحد وال يلزم التباعد االجتماعي 

بينهم.

إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز األغذية بما يضمن تطبيق التباعد 
االجتماعي أو وضع فاصل بين عمال األغذية الذين يواجهوا بعضهم 

البعض.

تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس 
للعاملين.

القيام بتنظيم عمل الموظفين في مجموعات أو فرق عمل على شكل 
مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات.

كما يرجى الرجوع لدليل المطاعم والمقاهي الصادر من المركز 
الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.

فيما يخص منطقة لعب األطفال

يجب تخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند 
األبواب للتأكد من عملية دخول وخروج االطفال ومنع التزاحم 

 والتأكد من وجود مسافات بينهم ويفضل أن يكون المنظمين 
من ذوي الخبرة في التعامل مع هذه المواقع

 ان يكون انتقال الطفل من منطقة لعب الى أخرى تحت اشراف 
أحد البالغين أو الموظفين المسؤولين.

يجب تقليل الطاقة االستيعابية لألماكن الترفيهية المفتوحة بما 
يضمن مسافة متر ونصف على األقل بين كل طفل واألخر.

يجب تطبيق بروتوكوالت األماكن الترفيهية فيما يخص ألعاب 
األطفال.
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فيما يخص األماكن الترفيهية المفتوحة والمغلقة ودور السينما

يجب تصميم كراسي أو مناطق الجلوس أو الوقوف بطريقة 
 تضمن التباعد االجتماعي لمسافة ال تقل عن متر ونصف.

يجب تطبيق مبدأ التباعد االجتماعي بين أفراد الفرقة الموسيقية أو 
فرقة العروض المسرحية وترك مسافة ال تقل عن متر ونصف بين 

األفراد وتقليل عدد المنظمين وأفراد الفرقة إن أمكن ويجب منع 
 مشاركة الجمهور للفعاليات وصعودهم إلى المسرح لمنع التزاحم.

يفضل وضع حواجز حول مقاعد الجلوس العامة في األماكن 
 الترفيهية الخارجية ويجب حث الزوار على استخدام المقاعد المفتوحة

 بما يضمن مسافة متر ونصف على األقل بين كل شخص واألخر.

يمكن للعائلة الجلوس سويُا ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم 
وبين بقية الركاب بما يضمن مسافة متر ونصف على األقل.

يجب تقليل الطاقة االستيعابية لألماكن الترفيهية المفتوحة بما 
يضمن مسافة متر ونصف على األقل بين كل شخص واآلخر 
لتقليل االزدحام مع وضع منظمين من ذوي الخبرة لتنظيم أي 

 ازدحام والتأكد من تنظيم مرتادي المكان.

يفضل وضع حواجز حول مقاعد الجلوس العامة في األماكن 
الترفيهية الخارجية ويجب حث الزوار على استخدام المقاعد 

المفتوحة بما يضمن مسافة متر ونصف على األقل بين كل 
 شخص واألخر.

يمكن للعائلة الجلوس سويُا ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم 
 وبين بقية الركاب بما يضمن مسافة متر ونصف على األقل.

يجب تقليل الطاقة االستيعابية لألماكن الترفيهية المفتوحة بما 
يضمن مسافة متر ونصف على األقل بين كل شخص واآلخر 
لتقليل االزدحام مع وضع منظمين من ذوي الخبرة لتنظيم أي 

 ازدحام والتأكد من تنظيم مرتادي المكان.

 يفضل أن تكون زيارة األماكن الترفيهية عن طريق تسجيل مسبق 
أو حجز من قبل الزوار بواسطة تطبيق تشرف عليه الجهة المسؤولة 

عن األماكن الترفيهية لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع 
 ويسهل تنظيم الزيارات.

يجب تخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند 
األبواب للتأكد من عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد 
من وجود مسافات بينهم ويفضل أن يكون المنظمين من ذوي 

 الخبرة في التعامل مع هذه المواقف.

ينصح بإلغاء أو تأجيل األحداث واألنشطة الكبيرة في أماكن الترفيه 
وخصوصا تلك األنشطة التي يصاحبها تزاحم او تدافع او تقارب او 
تالصق بين الزوار مثل العروض الموسيقية أو البهلوانية المتجولة.

ينصح بتقسيم رواد المكان لمجموعات صغيرة بحيث يكفل تحقيق 
التباعد االجتماعي بمسافة ال تقل عن متر ونصف إلى مترين في 
حال إقامة عروض ترفيهية مثل العروض الموسيقية أو البهلوانية 

 المتجولة.

كما يرجى الرجوع لدليل وزارة السياحة الصادر من المركز الوطني 
للوقاية من األمراض ومكافحتها.

فيما يخص الرياضات واأللعاب

يفضل أن تكون زيارة أماكن األلعاب واألنشطة الرياضية عن طريق 
تسجيل مسبق أو حجز من قبل الزوار بواسطة تطبيق تشرف 

عليه الجهة المسؤولة لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع 
 ولتسهيل تنظيم الزيارات.

يجب تخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند 
األبواب للتأكد من عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد 
من وجود مسافات بينهم ويفضل أن يكون المنظمين من ذوي 

 الخبرة في التعامل مع هذه المواقف.

يجب تطهير األدوات المخصصة للرياضات واأللعاب )مثل: لوح 
التزحلق، االنزالق على الحبل، والبولينغ واأللعاب االلكترونية 
 وألعاب المحاكاة( التي يتم استعمالها من قبل الركاب بشكل 

 دوري بعد كل استخدام.

 يجب الحفاظ على مسافات التباعد االجتماعي الموصى بها 
 ضمن األلعاب المشتركة.

يجب تقليل الطاقة االستيعابية في منطقة الرياضة وااللعاب بما 
يضمن التباعد االجتماعي لمتر ونصف ويفضل أن يكونوا من عائلة 

واحدة أو أصدقاء على أال يزيد العدد عن خمسة اشخاص في كل 
 مرة بما يضمن عدم التزاحم.

يمنع استخدام األلعاب ذات االستخدام المتكرر والغير قابلة 
للتطهير مثل العاب الورق والبطاقات او استخدام البطاقات ذات 

 االستخدام الواحد ان توفرت.

 يجب المحافظة على مسافات التباعد االجتماعي لمتر ونصف 
الى مترين الموصى بها داخل المسابح ومناطق السباحة.

كما يرجى الرجوع لدليل التدريبات والصاالت الرياضية ودليل 
األنشطة البحرية الصادر من المركز الوطني للوقاية من األمراض 

 ومكافحتها.

فيما يخص المحالت والمراكز التجارية

 تطهير العربات وسالل التسوق بعد كل استخدام )إن وجدت(.

تحديد عدد العمالء في كل متجر بما يضمن المحافظة على مسافات 
التباعد االجتماعي الموصى بها ووضع لوحات توضح الطاقة 

 االستيعابية للعمالء

السماح بتجربة المواد داخل المتجر مثل العطور وتذوق المواد الغذائية 
 ماعدا المالبس فيجب إبقاء إغالق غرفة تجربة المالبس.

كما يرجى الرجوع لدليل محالت تجارة الجملة والتجزئة والموالت 
والمراكز التجارية الصادر من المركز الوطني للوقاية من األمراض 

ومكافحتها.

هذه البروتوكوالت ُمقّدمة من وزارة الصحة ومركز وقاية



فيما يخص صالونات التجميل والحالقة والسبا

يوصى باستخدام درع الوجه عند خدمة العمالء في حال توفره.

يفضل أن يرتدين العاملون القفازات عند خدمة العمالء ويجب تغيير 
 القفازات بعد كل عميلة.

يجب أن يلف كل عميل بغطاء نظيف ويجب استخدام األردية ذات 
 االستخدام الواحد التي يمكن التخلص منها بعد كل عميلة.

يجب على العاملون في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية 
 ذات االستخدام الواحد ووضعها حول عنق العميل عند قص الشعر.

يجب التخلص فورًا من األدوات المستخدمة بعد كل عميلة مثل 
)القفازات ورداء القص وغيرها( في حاوية مغلقة.

يجب استخدام أدوات حالقة وقص جديدة لكل عميلة مثل المشط 
واألمواس وغيرها.

في حال استخدام المغسلة لغسل رأس العميل يجب أن يلتزم العامل 
بلبس أدوات الحماية الالزمة مثل الكمامات والدروع، ووضع منشفة 
نظيفة ذات االستخدام الواحد على وجه العميل لحماية الفم واألنف 

 والعين.

ينصح تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد، ومنع التناوب في 
 تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل.

يجب تنظيف وتطهير جميع األوعية والخراطيم وفوهات الرش وأدوات 
تصفيف وتجفيف الشعر )االستشوار( ومقابض الرغوة والكراسي 

المخصصة لغسيل، صبغة الشعر، القص، أو العناية باألظافر 
 والبشرة، ومسند الذراع وألواح المساج.

يجب تنظيف وتطهير جميع األدوات التي يمكن إعادة استخدامها 
 وتخزينها في وعاء مغلق ومحكم.

يجب تنظيف وتطهير جميع األجهزة واألغطية والمقصات وواقي 
المقصات وبنس الشعر وبكرات الشعر واألمشاط والفرش وعربات 

األدوات وأي عناصر أخرى يتم استخدامها لخدمة العمالء.

التأكد من أن جميع المنتجات مثل المستحضرات والكريمات والشمع 
والمقشرات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد االستخدام.

السماح بجميع خدمات المساج وحمامات البخار.

يسمح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد 
كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية كغطاء الوجه 

أو نظارة الحماية والكمامة القماشية أو الطبية والرداء البالستيكي 
)السترة(.

كما يرجى الرجوع لدليل صالونات التجميل ومحالت الحالقة الرجالية 
ودليل أنشطة المساج وحمامات البخار الصادر من المركز الوطني 

للوقاية من األمراض ومكافحتها.

 اإلبالغ ومراقبة االعراض

يجب فحص درجة حرارة الموظفين والعمال بشكل يومي.

يجب عمل نقطة فحص عند المدخل الرئيسي وكافة المرافق تتضمن 
قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء 

والسؤال عن األعراض التنفسية )سعال أو ضيق في التنفس( لجميع 
مستخدمي المرفق من الركاب.

تجهيز غرف أو دور لعزل الحاالت المشتبه بها من الموظفين أو 
الركاب داخل السفينة حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة وعمل 

اإلجراءات الالزمة.

يجب على الموظفين والركاب اإلفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية 
أو حمى.

يجب منع الحاالت التي لديها أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة 
الحرارة من صعود السفينة .

يجب منع الحاالت التي يشتبه بإصابتها من العاملين من مواصلة 
العمل وتحويلهم إلى العيادة لتقييم حالتهم الصحية وعزلهم.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد الموظفين أو العمال يجب تطبيق 
اإلجراءات واالحترازات الوارد في دليل التعامل مع الحاالت المشتبه 
أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 بمقر العمل والصادر من المركز 

الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.

يجب التعاون مع وزارة السياحة فيما يخص العمال األجانب الذين ال 
تتوفر لهم تأشيرات دخول إلى المملكة وتتطلب حالتهم الصحية العالج 
داخل المملكة وتوفير التأمين الطبي والرعاية الطبية لهم حسب ما تراه 

الجهات المختصة.

يجب ان تبقى السفينة في الميناء للفترة الزمنية الالزمة إلجراء 
 التنظيف والتطهير الشامل. 

في حال وجود سكن للعاملين فيفضل تجهيز غرفة عزل للحاالت 
المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها 

حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة.

 التوعية والتواصل

نشر الملصقات التوعوية في جميع المداخل وكذلك عند شراء التذاكر، 
 واألماكن البارزة وأن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التالي:

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

التوعية بغسل األيدي وتجنب لمس العينين واألنف والفم قبل غسل 
اليدين والحث على االهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

اتباع آداب العطاس والسعال )استخدام المناديل الورقية والتخلص 
منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع(.

نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي بطريقة صحيحة 
بين الموظفين والركاب.

تشجيع كبار السن واألشخاص من ذوي الحاالت المرضية المزمنة على 
عدم السفر.

هذه البروتوكوالت ُمقّدمة من وزارة الصحة ومركز وقاية


