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 مقدمة:  

واالجهزة   اللعبة  واركان  الالعبين  سالمة  على  االولمبية  اللجنة  من  حرصًا 

والفنية   ال االدارية  جميع  في  والمراكز   الرياضية  تحاداتوالطبية  االردنية 

لها، المنتسبة  الذي    واالندية  البروتوكول  هذا  إصدار  الى  اللجنة  إرتأت  فقد 

الرياضي   يهدف الى وضع االسس والمبادئ التي تعمل على وقاية القطاع 

وفقًا لجراءات ملزمة لجميع    COVID-19من مخاطر إنتشار فيروس كورونا  

 ة.منافسات محليادات الرياضية االردنية بما يتعلق بتنظيم أية االتح

فقًا للوضع الوبائي  وحتى إشعار أخر واالجراءات سارية المفعول  وتعتبر هذه  

 في المملكة. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 الرشادات العامة:  

جميع   .1 الرياضية  على  والعبين  اطالع  االتحادات  والدارية  الفنية  والطواقم  إدارتها  مجالس 
المنتخبات واالندية والمراكز واركان اللعبة العاملين باالندية والمراكز المشاركين في بطوالت  

 .هذا البروتوكول االتحاد على 
( عامًا المشاركين بالبطولة ولالشخاص  18لمن هم دون )إجراء فحص كورونا لجميع الالعبين   .2

 اثناء المنافسات وعلى النحو التالي:  المتواجدين من اخذ المطعوم  المستثنين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

إرسال جدول المنافسات ومواعيدها يقوم التحاد ب

الى اللجنة من يستوجب فحصهم  وقوائم بأسماء

  وإتحاد الطب الرياضي االولمبية

يوم من بدء المنافسات 14قبل   2 

يقوم إتحاد الطب الرياضي بإرسال مواعيد الفحص 

ة واالتحاد وأماكن الفحص الى اللجنة االولمبي

المعني والذي بدوره يقوم بتعميمها على 

 المشاركين 

من بدء المنافساتأيام  7قبل   

بدء المنافساتساعة من  72قبل   

فحص المشاركين من قبل وزارة الصحة حسب 

 الموعد والمكان المحددين 

3 

ويحتسب  يوم    14في حال ان فترة المنافسات كانت أكثر من أسبوعين يتم إعادة الفحص كل  

ول ال من يوم الفحص    

 مالحظة هامة 



   

 

 
 

 فعاليه. استخدام تطبيق )سند( من قبل االتحاد عند تنظيم اية   .3
على ان   تشكيل لجنة في كل إتحاد تكون مسؤولة عن الرقابة على الجراءات الدارية والصحية .4

( يوم  على  21على ان يكون قد مر )   يكون من ضمن أعضائها طبيب من إتحاد الطب الرياضي
 . (19- تلقيهم الجرعة االولى من مطعوم )كوفيد

( وال  19-الجرعة االولى من مطعوم )كوفيد  ( يومًا على تلقيهم21االستعانة بمتطوعين مر )  .5
 ( عامًا. 18يجوز االستعانة بمتطوعين اقل من )

التطبيقات االلكترونية(  إقامة ورشات تثقيفية   .6 الجديدة  )عبر  لالندية والمراكز لشرح الجراءات 
 . المتبعة

 . اتالتنسيق مع االتحاد االردني للطب الرياضي بخصوص تواجد طبيب ومعالج أثناء المنافس .7
  .الرياضية تماح بالتجمعات داخل وخارج المنشآعدم الس .8
 .ولبس الكمامات  اللتزام بالتباعد الجسدي للحضور من أعضاء مجلس إدارة االتحاد .9

المنافسات   .10 اماكن  30بنسبة  بحضور جماهير  إقامة  او  للمدرجات  االستيعابية  السعة  % من 
الجماهير   بوابة  جلوس  عند  للمطعوم  تلقيهم  من  للتأكد  الشخصية  الهوية  ابراز  يتم  ان  على 

 الدخول من خالل تطبيق )سند(  
 إللتزام بجميع االجراءات.ميع االندية والمراكز على تعهد لج ع توقي .11
ين العاملين في االتحاد الرياضي / الجهة المنظمة تعيين ضابط وقاية صحية من احد الموظف .12

ي حسب المنهاج  نللفعالية الرياضية شريطة التحاقه بدورة تدريبية في مؤسسة التدريب المه
 المعد لهذه الغاية  

قائمة بالغرامات والعقوبات في حال مخالفة الندية والمراكز والالعبين    كل إتحاد يقوم بإصدار   .13
 لإلجراءات الصحية.

 

 

 



   

 

 

 :جاهزية المنشأة الرياضية 

بكل يوم من    والجمهور  تعقيم المنشأة الرياضية بجميع مرافقها قبل وصول الفرق والالعبين .1
 أيام المنافسات. 

  .ةة المنافسة وفقًا لطبيعة كل رياضتوزيع المعقمات في جميع المرافق ومكان إقام .2
 .تعقيم االدوات المستخدمة  .3
 . والكراسي في جميع المرافقتعقيم الطاوالت  .4
 اللتزام بالتباعد داخل غرف الغيار. .5
  .ة في المنشآت الرياضيةالغرف الطبي التأكد من جاهزية .6
 . المهمالت في ارجاء المنشأة  لتوزيع سال .7
 . وجود الدفاع المدني .8
 . في المرافق الصحية)وليس ألواح الصابون(  إستعمال الصابون السائل  .9

 . في ارجاء المنشأة الرياضية  الصحيةتوزيع الرشادات  .10

 ت الرياضية أثناء المنافسات:الدخول الى المنشآ 

يلتزم االتحاد بالسماح بدخول الالعبين واالجهزة الفنية واالدارية واركان اللعبة واعضاء مجالس   .1
(  19- ( يوم  على تلقيهم الجرعة االولى من مطعوم )كوفيد21االدارة والجماهير ممن مضى )

ويتم التحقق    ( عامًا او من ال يستوجب عليهم الحصول على المطعوم 18بإستثناء من هم دون ) 
 .  من ذلك من خالل تطبيق سند من قبل االتحاد 

على االندية والمراكز المشاركة في البطولة ارسال قائمة المشاركين من العبين واجهزة فنية   .2
المنافسة   من  اسبوعين  قبل  الوادارية  الرقم  من  يتضمن  االولى  الجرعة  اخذ  وتاريخ  وطني 

وز دخول اي احد اسمه ليس على  ليتم استخدامها عند الدخول للمنشأه حيث ال يج المطعوم  
 القائمة.

 للفحص.فورًا  ويتوجه    ( 37.5)  ويمنع دخول اي شخص درجة حرارته أعلى من  حرارةال  درجة  قياس .3
يمنع دخول الجماهير والالعبين واالجهزة االدارية والفنية واعضاء مجالس ادارة االتحاد واركان  .4

 .الكمامات  وضعاللعبة دون 



   

 

 

اللعبة  2  الجسدي  بالتباعد  اللتزام .5 واركان  والفنية  االدارية  واالجهزة  لالعبين  االقل  على  م 
 . والجماهير عند الدخول للمنشأة الرياضية 

 الجراءات الدارية والصحيةمن قبل اللجنة المسؤولة عن الرقابة على   Check Listتعبئة  .6
 . ولن يتم البدء بالمنافسات قبل توقيعهاوالتوقيع عليها  

 المنافسات   أثناء 

الوبئة )من أعلى االموجودين بالمنشأة بلبس الكمامة المعتمدة من لجنة ام جميع إلتز .1
قة المنافسة واالحماء   ويستثنى من ذلك الالعبين داخل منط االنف الى أسفل الذقن( 

 المدير الفني او المدرب الرئيسي والذي يقف في المنطقة الفنية، وحكام الساحة.
  لمتواجدينل االجهزة الفنية والطبية واالداريةو  الالعبين لكافة الجسدي بالتباعد االلتزام .2

  .الحكامطاولة و االحتياط دكة على
للجماهير اثناء جلوسهم على المدرجات المخصصة  ²م2االلتزام بالتباعد الجسدي مساحة  .3

 لهم  
إلتزام الطبيب والمعالجين بلبس الكمامة عند النزول الى منطقة المنافسة لمعالجة اي  .4

 العب. 
 . دوري بشكل اللعب خالل المستخدمة  االدوات تعقيم  عن مسؤول شخص تعيين .5
 .اخر شخص  اي مع مشاركتها وعدم الفردية لاللعاب الشخصية اللعب ادوات استخدام .6
 .به الخاصة للمنشفة  العب كل إحضار .7
 مغلقة مع التأكيد على عدم مشاركة العبوات بين المشاركين.  مياه   عبواتاستخدام  .8
  .المستقطع بالوقت الجسدي  التباعد ضمن تي مكان تخصيص .9

  .والمناشف المياه  عبوات توزيع عن  المسؤول االداري  قبل من  والكمامات القفازات لبس .10
 . المتنافسين بين  المصافحة منع .11
 . الفرق /المتنافسين بين  التذكارية الهدايا تبادل عدم .12

 

 



   

 

 

 :المنافسات   من   االنتهاء   بعد 

يجوز اقامة حفل تتويج من خالل وضع الميداليات على طاولة مخصصة يستلم من   .1
 خاللها الالعب الميدالية / الكأس دون المصافحة مع االلتزام بوضع الكمامات.  

 .والبوابات والممرات الغيار غرف في  نهائيا  التجمهر عدم .2
 .  الخروج أثتاءم 2  الجسدي بالتباعد االلتزام .3
 واخالئها   لمنافساتا من  االنتهاء فورًا بعدك المنشأة تعقيم .4
 محكمة وبأكياس  امن بشكل( وغيرها  المناشف المياه، عبوات) المخلفات من التخلص .5

 .االغالق

او المنافسة  لدى الالعبين واالجهزة الفنية واالدارية المرافقة للفريق اثناء التدريب    في حال وجود إصابة 
 :  يجب القيام بما يلي 

 ابالغ االتحاد بوجود اصابة لتعديل مواعيد المنافسات  .1
وحسب تعليمات وزارة ولحين ظهور نتيجة فحص سلبية  ( أيام  10عزل الشخص المصاب لمدة ) .2

 الصحة 
( أيام واعادة  4عزل جميع اعضاء الفريق من العبين واجهزة فنية وادارية مخالطة للمصاب لمدة )  .3

 للجميع الفحص 
 ابالغ االتحاد بنتائج الفحوصات اواًل بأول.  .4

 مالحظة:

الصادر عن   للبالغ  البروتوكول وفقًا  حال مخالفة هذا  كاملًة في  المسؤولية  المنظمة  الجهة  تتحمل 
 خصوص  الحكومة بهذا ال


