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خطة مراحل العودة للعمل في القطاع الریاضي

مباشــــــرة العمل
في اللجنة األولمبية

مباشرة العمل فـي
االتحادات الریاضیة
وآلیة الرقابة علیهــا

مباشـــرة تدریبــــات
المنتخبات الوطنیة
وآلیة الرقابة علیهـا

مباشرة العمل في المراكز الریاضیـة
واألندیــــــــــــــة الریاضیــــة المنتسبــــة
لهــــذه االتحادات وآلیة الرقابة علیها

النظر بإعـــادة المنافسات الریاضیــة
بوقت الحق وبآلیات مختلفة حسب
كل ریاضة مع األخذ بعیــــن االعتبـــار
الوضــــــــــع الوبائـــــــــي الراهــــــــــــــــن
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خطة العودة للعمل في قطاع الرياضةخطة العودة للعمل في قطاع الرياضة



االتحادات النوعیة
 االتحادات النوعیة والمتخصصة بمسانــــدة االتحادات الریاضــــیة ونشــــر الریاضـــــة الترویحیـــــة وهي الریاضــة

المدرسیة، الشركات، اإلعالم الریاضي والطب الریاضي.س

 الریاضات التي ال یوجد فیها احتكاك بین الالعبین
(بومسي)، استعراضي  تایكوانـــــدو  (كاتا)،  استعراضـــــــي  كاراتیـــــه  المبـــارزة،  الجولــف،  الفروسيـــة،   وهي 

الشطرنــــج، الطاولة،  كرة  الطائرة،  الریشة  الرمایة،  التنس،  القوى،  والسنوكــر،ألعاب  البلیــاردو   الهجـــن، 

 الكنـــــــدو، االلعـــــــاب االلكترونیــــــة، التسلـق، الدراجـــات، االلعــــــــاب الشتویــة، البارالمبیــــــــة (ألعـــــــاب قـــــوى،

شطرنج، كرة الطاولة و البوشیا) ، الریاضات البحریــة، الترایثلون، ریاضات الصــــم (شطرنج و كرة الطاولة).س

الریاضات التي یوجد فیها إحتكاك من خالل األدوات أو البيئة الخاصة بها
والجمبـــــاز.س البــــــولینـــــج  البریـــــدج،  األثقـــــال،  رفـــــع  السباحــــــــة،  البدنیـــــة،  واللیاقـــــة  األجســـــام  بنــــــاء 

الریاضات ذات االحتكاك المباشر بین الالعبین
 كرة القــــدم، كرة السلــــة، كرة الیـــد، الكرة الطائرة، المصارعة، البریدج، الجودو، الجو جیتســـو، الكاراتیــه قتــــال،

بوكسینــــــج، التـــــاي  فـــــو،  كونج  الووشو  بوكسینج،  الكیك  الرجبــي،  السكــــواش،  قتــــال،   التایكوانــــدو 

المالكمة، البارالمبیــــة (كرة الهدف، كرة السلة وكـــــرة القـــــدم) وریاضـــــة الصـــــم (كرة السلـة وكـــرة القــدم).س

فئــــات االتحـــــادات واألنشطـــــة الرياضيـــــة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة

تدریبیـــــة برامـج  ضمن  العمل  خالل  من  تدریباتها  مباشرة  على  قادرة  فئاتها  باختالف  الریاضات  كافة  بأن   علما 

 متخصصة باللیاقة البدنیة باإلضافة إلى برامج تدریبیة فردیة متخصصة التي تضمن عدم االحتكـــاك خـــــالل هذه

 الجائحة مع األخذ بعین االعتبار توزیع الالعبین ضمن المساحات الخاصة بالتدریب ووفقًا لمعاییـــــر وزارة الصحــــــة بما

یخص التباعد بینهم.س



1.  إجراء فحص كورونا لكافة العاملین فیها اذا ارتأت وزارة الصحة بذلك 

2. تعقیم اللجنة االولمبیة االردنیة بشكل دوري

3. قیاس درجة حرارة الموظفین عند الدخول لمقر اللجنة وبشكل دوري

4. تدریب الموظفین على آلیة التعقیم

5. تحدید عدد الموظفین المتواجدین في مقر اللجنة االولمبیة

6. التزام الموظفین بوضع الكمامات خالل فترة الدوام

7. تحدید ساعات العمل الخاصة بالموظفین (الوردیات)س

8. التباعد 2 متر بین الموظفین

 9. عدم السماح بدخول أي عضو من اعضاء مجلس االدارة او الهیئة العامة اال بعد اخذ درجة الحــــرارة

باالضافة الى التزامهم بوضع الكمامات

 10.سیتم استقبال المراجعین خارج مبنى اللجنة األولمبیة في أماكن مخصصة وذلك في الحـــــــــاالت

االضطراریة فقط

11. في حال عقد اجتماعات لمجلس االدارة او للموظفین (في الحاالت الطارئة فقط) البد من مراعــاة ما یلي:س

� س لبس الكمامات

� س أن یكون هناك تباعد بین االعضــــــاء بمسافة ال تقل عن 2 متــــــر

 12. عدم استخدام االكواب والكاسات الزجاجیة وااللتزام بإستخدام المنتجات التي تستخــــــــدم لمــــــرة

واحدة فقط (الكاسات الكرتونیة)س

13. تسجیل أسماء جمیع من دخل الى مقر اللجنــــــة بشكـــــــل یومـــــــي

13. غســــــــل اليديـــــــــن بشكــــــــل دوري

13. استخــــــــدام المكيفــــــــات شريطــــــــة وجود تهوية جيــــــــدة

13. عــــــــدم المصــــــــافحــــــــة والمــــــــالمســــــــة

اإلجــــراءات الوقائيــــة لمباشــــرة 
العمــــل في اللجنــــة االولمبیــــة األردنيــــة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة



1. إجراء فحص كورونا لكافة العاملین في االتحادات إذا ارتأت وزارة الصحة بذلك 
2. تعقیــــــــم مقــــــــرات االتحــــــــادات والصــــــــاالت الریاضیــــــــة بشكــــــــل دوري

3. تدریــــــــب موظفیــــــــن االتحــــــــادات على آلیــــــــة التعقیـــــــم
4. تعقیم وتنظیـــــــــف المكــــــــاتب في مقــــــــرات االتحـــــــادات
5. شــــــــراء میــــــــزان حــــــــرارة الكتــــــــرونــــــــي وكمــــــــامـــــــــــات
6. تحدیــــــــد عــــــــدد الموظفیــــــــن المتواجدیــن في مقر االتحاد

7. التزام الموظفین بوضع الكمامات خالل فترة الدوام
8. تحدید ساعات العمل الخاصة بالموظفین

9. التباعد 2 متر بین الموظفین
10قیاس درجة حرارة الموظفین بشكل دوري

 11.عدم السماح بدخول أي عضو من اعضاء مجلس االدارة او الهیئة العامة اال بعد اخذ درجة الحرارة
باالضافة الى التزامهم بوضع الكمامات

 12. استخــــدام تقنية االتصال المرئي لالجتماعات وفي حال عقد اجتماعات لمجلس االدارة او للموظفیـــــن

(وذلك في الحاالت الطارئة فقط) البد من مراعاة ما یلي:س

� س لبس الكمامات
� س أن یكون هناك تباعد بین االعضاء بمسافة ال تقل عن 2 متر

13. ان یتم الربط الكترونیا مع االندیة والمراكز بما یخص تسجیل الالعبین
14. اعتماد آلیة تحویل قیمة اإلشتراكات والتسجیل من خالل الحساب البنكي لالتحاد وعدم استالم ایة نقود بالید
 15. عدم استخدام االكواب والكاسات الزجاجیة وااللتزام بإستخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة

فقط (الكاسات الكرتونیة)س
16.التأكید على منع التدخین بكافة أنواعه داخل مقر االتحاد

الهاتف ورقم  والوقت  التاريخ  تحديد  مع  االتحاد  مقر  دخل  من  جميع  أسماء  يبين  سجل   16.إعداد 
باالضافة الى الرقم الوطني

16.غســـــــــل اليـــــــــديـــــــــن بشكـــــــــل دوري
والخروج الدخول  عملية  وتنظيم  المقر  مرتادي  تسجيل  آلية  لتسهيل  واحد  مدخل  16.استخدام 

16.استخدام المكيفات شريطة وجود تهوية جيدة
16.عدم المصافحة والمالمسة

اإلجـــــراءات الوقائيـــــة لمباشـــــرة
العمـــــــل اإلداري لالتحـــــادات الریاضیــــــة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة



 ستكون الرقابة على التــــزام االتحــــادات الریاضیــــة من خـــالل فریـق عمل من اللجنة االولمبیة ووزارة
 الشبـــــــاب باالضافـــــة الى وزارة الصحــــة حیــــــــث تعمـــــــل هذه الجهـــــات على زیارات دوریة لمقرات

االتحـــــــادات وفقـــــًا لمـــــــا یلـــــــي:س

أسس الرقابــــة على االتحــــادات الریاضیـــــة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة

 زیارات مفاجئــة على مقر اللجنة االولمبیة واالتحادات الریاضیــة

اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبـــة في حال وجــــود مخالفـــات  
واعالم اللجنة االولمبیة بها

وزارة
الصحة

تزوید اللجنة االولمبیة بالمالحظات الخاصة بأیة مخالفات إلتخاذ
اإلجراء المناسب

وزارة
الشباب

فريق عمل

وضع التعلیمات الخاصة بالعاملین في الصاالت الریاضیة والتأكد
من التزامهم بهـــا

اللجنة
األولمبية

فريق عمل

بإعداد قائمة بساعات دوام االتحادات الریاضیة وتزویــد وزارة الشبــاب
ووزارة الصحة بها

الزیارات المفاجئــــة على مقــــرات االتحــــادات للتأكد من االلتــزام
بالتعلیمات الخاصة بالسالمة العامة

إعـــداد التقاریــــر الخاصة بالزیارات وتزوید الجهات المعنـــیة بهــــا

اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبـة في حـــــال وجـــــود مخالفـــــات



١. إجراء فحص كورونا لكافة العبي المنتخبات إذا ارتأت وزارة الصحة بذلك

٢. تحدید ساعات الحصة التدریبیة على أن ال تزید عن ساعة ونصف

٣. تدریب العاملین بالصالة الریاضیة او اماكن التدریب على آلیة التعقیم

 ٤. األخذ بعین االعتبار توزیع الالعبین ضمن المساحات الخاصة بالتدریب ووفقًا لمعاییر وزارة الصـــحة

بما یخص التباعد بینهم في كل حصة تدریبیة

 ٥. التباعد خالل التدريبات بمسافة 2 متر من كل الجهات أي بمساحة 4 متر مربع لكل العب داخل

للتدريــــــب المخصـــــص  المكـــــان 

٦. اقتصار التدریبات لحین انتهاء الوباء على تدریبات اللیاقة البدنیة والمهـــــارات الفردیـــة التخصصیـــة

٧. التزام الالعبین بارتداء بالكمامات أثناء الدخول الى أماكن التدريب وخلعها أثناء التدريب

٨. قیاس درجة حرارة الالعب قبل دخوله لمكان التدریب بشكل دوري

٩. وضع أدوات او وسائل التعقیم على باب الصالة والتأكد من استخدامها قبل الدخول لصالة التدریب

١٠ إغالق غرف الغیار والشاورات

١١ عدم استخدام الجاكوزي والساونا بكافة أنواعها

١٢ استخدام األدوات الخاصة بكل العب وعدم استخدام أیة أدوات من أي العب آخر

١٣ تعقیم الصالة بشكل دوري وبعد كل حصة تدریبیة

١٤ تعقیم األدوات الریاضیة المتواجدة في الصالة والمستخدمة من الالعبین بشكل دوري

١٥ تحدید عدد الجهاز الفني المتواجد اثناء التدریب

١٦ تواجد المعالج أو الطبیب أثناء التدریبات

١٧ تواجد معقم الیدین في اماكن التدریب

١٨ مغادرة موقع التدریب مباشرة وعدم السماح بالتجمعات خارج أو داخل الصالة

١٨ وضع أدوات أو وسائل التعقيم على باب الصالة والتأكد من استخدامها قبل الدخول إلى صالة التدريب

 ١٨ إعداد سجل يبين أسماء جميع من دخلوا المنشأة الرياضية مع تحديد التاريخ والوقت ورقم الهاتف باإلضافة

 إلى الرقم الوطني

اإلجــراءات الوقائيــة لمباشـرة
تدریبـــــات المنتخبـــــات الوطنیـــــــة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة



١. عدم السماح بتواجد المرافقين في مكان التدريب

١. إستخدام عبوات المياه المعبأة مسبقًا

١. استخدام المكيفات شريطة وجود تهوية جيدة

١. تعقيم األحذية قبل الدخول الى المنشئات الرياضية أو خلعها حسب طبيعة اللعبة

 ١. استخدام مدخل واحد لتسهيل آلية تسجيل مرتادي المقر وتنظيم عملية الدخول والخروج

 

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة

 تابع



 ستكون الرقابة على التزام االتحادات الریاضیة من خالل فریق عمل من اللجنة االولمبیة ووزارة الشباب
باالضافة الى وزارة الصحة حیث تعمل هذه الجهات على زیارات دوریة للصاالت التدریبیة وفقًا لما یلي

أسس الرقابة على تدریبات المنتخبات الوطنیة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة

الریــــــــاضیــــــــة الصــــــــاالت  علـــــــى  زیــــــــــــــــارات مفـــــاجئــــــــة 

اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة في حال وجود مخالفات واعالم
اللجنة االولمبیة بهذه اإلجراءات

وزارة
الصحة

تزویــد اللجنة االولمبیـــة بالتعلیمــــات وتعمیمها على االتحـــــادات

إعالم اللجنة بأیة مخالفات للعمل على تصویبها خالل فترة الجائحة

وزارة
الشباب

فريق عمل

وضع التعلیمات الخاصة بالعاملین في الصاالت الریاضیة والتأكد
من التزامهم بها

اللجنة
األولمبية

فريق عمل

إعداد قائمة بأوقات التدریبات للمنتخبات الوطنیة وتزوید وزارة الصحة
ووزارة الشباب بها

الزیارات المفاجئة على التدریبات للتأكـــد من االلتــــزام بالتعلیمات
الخاصة بالسالمة العامة

إعـــداد التقاریــــر الخاصة بالزیارات وتزوید الجهات المعنـــیة بهــــا

اتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبـة في حـــــال وجـــــود مخالفـــــات



١. إجراء فحص كورونا للعاملین في المراكز إذا ارتأت وزارة الصحة ذلك

٢. تدریب العاملین في المركز على آلیة التعقیم من قبل الجهات المختصة لیقوموا بالتعقیم الدوري

 ٣. التباعد خالل التدريبات بمسافة ٢ متر من كل الجهات أي بمستحة ٤ متر مربع لكل العب داخل المكان

المخصص للتدريب

٤. تعقیم األجهزة واألدوات بشكل دوري ( بعد كل استخدام ).س

٥. وضع معقمات الیدین بجانب كل جهاز ثابت بالمركز

٦. إغالق غرف الغیار والشاورات

٧. عدم استخدام الساونا والجاكوزي بكافة أنواعها

٨. عدم استخدام برك السباحة إن وجدت إال بعد الحصول على الموافقة من وزارة الصحة بكافة أنواعها

 ٩. التزام العاملین بالمركز بوضع الكمامات

 ١٠ عدم السمـــــاح بدخول اي شخص دون تعقیمه (یفضــــل ممر التعقیم) وفي حال عــــدم توفره یتم
 وضع قطعة ارضیة مبللة بالمعقمات لالحذیة ویتم تحدیثها بعد كل حصــــة تدریبیـــــة باالضافـــــة الى

المعقمـــــات الخاصـــــة باالیـــــدي

١١قیاس درجة حرارة المشترك قبل دخوله

١٢التزام الالعبين بارتداء الكمامات أثناء الدخول إلى أماكن التدريب وخلعها أثناء التدريب

 ١٣أن یكــــون هناك حجز مسبــــق للمرتادیــــن عن طریق الهاتـــــف أو أي آلیـــــــة أخرى یراهـــــا المركـــز
 مناسبة وذلك للحد من تجمع المشتركین عنـــد باب المركز لالنتظــــــــار او طلـــــــب الدخـــــــول وایضــــا

لتنظیم العدد المسموح به داخل المركــــز

 ١٣اعداد سجل لكل مشترك في المركز يتضمن المعلومات كاملة عنه من حيث اسمه وعنوانه ورقم

الهاتف والرقم الوطني

اإلجــــــراءات الوقـــــائيـــــة لمبــــاشـــــرة
عمــــل المراكــــز الریاضیــــة

Lorem ipsum

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة

Lorem ipsum



١٤. تعقیم صالة التدریب بعد كل حصة تدریبیة وبشكل دوري

١٥. بالنسبــــة لمراكــــز ریاضات الدفاع عن النفس والقتالیة فیجب مراعـــاة كل ما سبق باالضافة الى:س

� س  تعقیم صالة التدریب بعد كل حصة تدریبیة

� س  استخدام كل العب أدواته الخاصة

 س  س  اقتصار التدریبــــات لحیـــن انتهـــاء الوبــــاء على تدریبــــــات اللیاقــــة البدنیــــــة والمهـــــارات الفردیــــة

التخصصیة والتي  ال تحتاج الى تالمس او إحتكاك

 س  س  في حـــــال ان المركـــــز هو المســـــؤول عن المواصالت الخاصة بالمشتركیـــــــن فال بد من وضـــــع

 ادوات تعقیم داخل الباص باالضافة الى جهاز لقیاس درجة الحرارة على ان ال تزيد الحمولة عن ٥٠ ٪

من سعة الباص

١٦. استخدام مدخل واحد لتسهيل آلية تسجيل مرتادي المقر وتنظيم عملية الدخول والخروج

١٧. تسجیل اسماء المتواجدین بالمركز بشكل یومي مع تحدید ساعات تواجده

١٨. تحدید نصف ساعة بین كل حصة تدریبیة للقیام بتعقیم الصالة واألدوات

١٩. عدم السماح بتواجد المرافقين في مكان التدريب

١٩. استخدام المكيفات شريطة وجود تهوية جيدة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة



 بسبب قلة عدد العاملین في االتحادات الریاضیة وعدم القـــــدرة علـــى التواجــــد في جمیع محافظات

 المملكة وكون المراكز الریاضیة تخضع لقانون وزارة الصناعــة والتجــــارة، فــــإن الرقابــــة على المراكــــز

 الریاضیة ستكون من خالل االتحادات الریاضیة عن طریق تشكیل لجــــان تفتیــــش تعمــــل من خــــالل

التنسیــــق مــــع :س

ش

للرقابــــــة على مــــــدى التــــــزام هــــــذه المراكــــــز باألسس المذكــــــورة أعــــــاله.س

 سیقــــــــوم كل اتحاد بناء على طبیعة الریاضة التي یرعاهــــا بإصدار التعلیمات الصحیــــة الخاصــة بهذه

 الریاضة مرفقا معها اإلجراءات الخاصة بالمخالفــــات والعقوبــــات المترتبــــة علیهــــا وإعــــداد التقاریــــر

والتوصیات الخاصة بذلك ورفعها الى الجهة الحكومیة المعنیــــة إلجــــراء ما یلــــزم للمراكــــز المخالفة.س

أسس الرقابة على المراكز الریاضیة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة

وزارة
اإلدارة
المحلیة

أمانة
عمان
الكبرى

وزارة
الصحة

وزارة
الصناعة
والتجارة



 تعتبر الفرق الریاضیة في االندیة الرافد الرئیسي للمنتخبات الوطنیة والتي یتم االستثمار فیها بشكـل

 كبیر من قبل وزارة الشباب واالتحادات الریاضیة، حیث أن توقف النشاط الریاضي لهذه الفرق شكــل

 أعباء مالیة كبیرة على أندیتها لعدم تمكنها من صرف المستحقات المترتبة علیها من عقود احتراف و

 رواتب مدربین والعبین. وعلى ضوء ذلك ستقوم االندیة بمباشــــرة عملهـــا وفــــق التعلیمـــات التــــي

 ستصدرها وزارة الشباب حیث أنها الجهة المسؤولة عن االندیة، امــا بالنسبة للفرق الریاضیــــة داخــــل

االندیة فیجب االلتزام بنفس تعلیمات تدریبات المنتخبات الوطنیة المذكورة أعاله.س

اإلجــــــراءات الوقائيــــــة لمباشــــــرة
تدریبــــــات الفــــــرق الریاضیــــــة في األندیــــــة

 المنافسات الرياضيـــة المحليــة ذات اهمية عالية في القطاع الرياضي حيث ان هذه المنافسات تعتبر

 المقياس الداء الالعبين، كما انها اداة لتسويق الرياضة ومصدر لدعم االتحادات واالندية، عوضـــــًا عن

تأثيرها االجتماعي على المجتمع االردني.س

 وعليه فإن اللجنـــة االولمبيـــــة ستقوم الحقا بإعـــــداد الخطة الخاصة بإعادة المنافسات الرياضية بعـد

 التأكد من أن الوضع الصحي في المملكـة يسمـــــح بذلك وتقديـــم المقترحـــــات واالليـــــات المختلفة

ومـــــن ضمنهـــــا كمثـــــال اقامتهـــــا بدون جمهور وتزويدكم بها ألخذ الموافقــــات الالزمـــة.س

النظـــــر بإعـــــادة المنافســـــات الرياضيـــــة

خطة العودة للعمل في قطاع الرياضة
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