




إزاي أطمن ان اجليم أمان  

وبيطبق إجراءات الوقاية 

بشكل جيد



اإلجراءات الوقائية الالزمة للتشغيل طبقَا اإلشرتاطات  

وزارتي الصحة والشباب والرياضة



إدارة كاملة و فريق عمل ملتابعة تنفيذ اإلجراءات الوقائية



الكشف الطبي الدقيق لكل فريق العمل 
بالمركز من المدربين والموظفين والعمال



دورة تدريبة لفريق العمل عن 

إجراءات االحرتازية و الوقاية 

الشخصية والتعقيم



عمل كتيب بالضوابط . 3

واإلجراءات الوقائية الواجب 

ها إتبعها داخل املركز و يتم توزيع

على العاملين و العمالء



بناًء على مساحة المركزتحديد وأستقبال العمالء 
من قدرة المركز على التشغيل % 25تنفيذا الجراء استقبال 

املرحلة الثانية  

أغسطس 14-3تبدأ من 

املرحلة األوىل  

يوليو 29-15تبدأ من 

املرحلة األوىل  

أغسطس 30-15تبدأ من 



وجود سجل لبيانات العمالء مسجل فيه التاريخ وتوقيت الدخول . 8
.والخروج بشكل يومي دقيق مربوط مع وزارة الشباب والرياضة



توفير بوابة منفصلة
للدخول لعمل إجراءات 
التعقييم و بوابة للخروج



إستخدام جهاز قياس 
الحرارة لكافة المترددين



.االلتزام بالمسافة اآلمنة والتباعد االجتماعي بأماكن االنتظار



وضع أرشادات الستخدام المصعد 
وتحديد موظف مسئول عن حركاته 

وسيكون في المرحلة االولي مخصص 
لكبار السن وحاالت التأهيل البدني 

.والحركي فقط 



ء الكشف و االستشارة الطبية للعمال
خصوصا كبار السن أو في حال 

.ظهور أعراض على العميل



تعليق اإلرشادات الخاصة 
بالوقاية داخل وخارج 
المركز بأماكن ظاهرة 

. للعمالء



• ام التعقيم الدوري بإستخد
الطرق المعلن عنها من 
منظمة الصحة العالمية 
.ووزارة الصحة المصرية



م توفير أدوات الوقاية والتعقي
المركز مثل داخل 

لتعقيم ( الكحول و الكلور ) 
األيدي واألسطح والمعدات



توفير أدوات 
التعقيم الشخصية 

(كمامات وقفازات ) 



جراءات التعقييمإااللتزام ب
بشكل دوري لمدة نصف 
ساعة بين فترات التدريب 
لجميع المرافق واالجهزة



ات التعقيم الفوري لكافة لألدو 
والمعدات المستخدمة 

بالتدريب بعد إستخدام كل
.عميل



م التنظيف والتعقيم الدائ
لدورات المياه بشكل 
دوري بعد كل استخدام



إعادة ترتيب األجهزة واألدوات
لتوفير التباعد داخل صاالت 

التدريب ووضع عالمات مخصصة 
لحركة العمالء والمدربين



النشاط داخل المراكز لبرامج التدريب الفردي والتدريب الشخصي وتدريب 
المجموعات مقنن بعدد محدد 



املدربين-2

املكان-1

العمالء-3



أغالق اللوكرات و غرف 
تبديل المالبس 



أغالق الساونا والبخار 
والجاكوزي 



اإلجراءات اخلاصة باملدربني



تعقييم مالبس العمال 
لوالمدربين قبل بدء العم



االلتزام بلبس الكمامة 
والقفاز الطبي أثناء العمل



عدم االحتكاك بالعمالء 
وأخذ مسافة أمنه عند 

. التعامل معهم



توجيه العمالء لعمل 
أجراءات الوقاية داخل 

المكان لسالمتهم


