
(17)رقم بروتوكول

لمالعب اإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا  في 
والصاالت الرياضية
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29/6/2021

معتمد من وزارة 

الصحة

نهائي



سالمةوالرياضيةوالصاالتالمالعبفيالجمهورةسالملضمانالبروتوكولهذاإعدادتم
المنتسبةنديةواألأوالمراكزالرياضيةاالتحاداتفيوالطبيةوالفنيةاإلداريةواألجهزةاللعبةوأركانالالعبين

وعدمراءاتاالجإتباعيرجىلذاكورونا،فيروسإنتشارولمنعالرياضية،للفعاليةالمنظمةالجهاتولها
اللجنةنعالصادرالرياضيةالمنافساتلعودةالصحيبالبروتوكولااللتزامالىباإلضافةبهاالتهاونأ

وتعليماتظمةوأناالردنيالعملوقانونأالنافذةالقوانينحسبالصحيةالشروطتعليماتوأاألردنيةاألولمبية
.بموجبهالصادرةالمهنيةوالصحةالسالمة
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التدابيروبروتوكوالتتالشتراطاوفقا أالوقائيةوالتدابيراالحترازيةاالجراءاتباتخاذالخاصالتعهدعلىبالتوقيعالرياضيةللفعاليةالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحاديلتزم
األولمبيةاللجنة)،((2)رقمملحق)كورونافيروسعدوىأانتشارلمنعالخصوصبهذاالصادرةوالتعليماتوالبالغاتالدفاعأوامربموجبالعملوزارةعنالصادرةالوقائية
.اختصاصهحسبكل(الشبابوزارة/األردنية

ارةأوفقتتاألتعليمتتاتأوزأ)المطعتتومالمستتتينينأمتتنأاختتذأولالشتتخاصأالفعاليتتةأالرياضتتيةأ/ عامتتا أالمشتتاركينأبالبطولتةأ( 18)فحتتكأكورونتتاألجميتتعأالالعبتتينألمتتنأهتتمأدونأإجتتراءأيشتترطأ
:  اثناءأالمنافساتأوعلىأالنحوأالتاليالمتواجدينأ,(الصحة

:جاهزية المالعب والصاالت الرياضية -1
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1

هاأبإرسالأجدولأالمنافساتأومواعيداإلتحادأاوأالجهةأالمنظمةأيقومأ
حادأوقوائمأبأسماءأمنأيستوجبأفحصهمأالىأاللجنةأاالولمبيةأوإت

الطبأالرياضيأ

2يومأمنأبدءأالمنافسات14قبلأ

كأالىأيقومأإتحادأالطبأالرياضيأبإرسالأمواعيدأالفحكأوأماكنأالفح
يقومأوالذيأبدورهالمعنيأاوأالجهةأالمنظمةأاللجنةأاالولمبيةأواالتحادأ

بتعميمهاأعلىأالمشاركينأ

أيامأمنأبدءأالمنافسات7قبلأ

ساعةأمنأبدءأالمنافسات72قبلأ
فحكأالمشاركينأمنأقبلأوزارةأالصحةأحسبأالموعدأوالمكانأ

المحددينأ

3

يومأويحتسبأمنأيومأالفحكأاألول14حالأانأفترةأالمنافساتأكانتأأكيرأمنأأسبوعينأيتمأإعادةأالفحكأكلأفيأ: مالحظة



:الجهةأالمنظمةأللفعاليةأالرياضيةأبماأيليأ/ يلتزمأاالتحادأالرياضي
سند»استخدامأتطبيقأتفعيلأ  »
الرياضيةبالفعاليةالبدءقبلالرياضيةوالصاالتللمالعبالتابعةالمرافقجميعوتطهيرتنظيف.
دوريأبشكلالمستخدمةواألجهزةاألدواتريوتطهتنظيف.
والصاالتالمالعبفيمتعددةنقاطفيتوزيعهاوباللمستعملالالتيالمهمالتوساللالورقيةوالمناشفوالصابونأاأليديتطهيرمستلزماتتوفير

.الرياضية
المرافقميعجفيمترينعنتقلالوبمسافةالجسديالتباعدبأسسااللتزامضرورةمنللتأكدتنظيميةارشاديةولوحاتواجراءاتالياتتوفير.
مترينعنتقلالبمسافةالجسديالتباعدلتعزيزالرياضيةوالصاالتالمالعبالىوالخروجالدخوللتنظيماليةوضع.
انتشارهوسرعةخطورتهومدىكورونافيروسحولوتوعيتهموالطبيوالفنياالداريأوالكادرالالعبينتدريب.
الجمهورجلوسوأماكنللمدرجاتاالستيعابيةالطاقةمن%30بنسبةالجمهوربحضورالرياضيةالمنافساتتقامأن.
االتدخينحظر .العامةالصحةلقانونأوفق 
الالعبينالتزامةمراقبمهمتهتكونأالرياضيةللفعاليةالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادفيالعاملينالموظفيناحدمنصحيةوقايةضابطتعيين

العملواجراءاتلشروطواالرشادوالتباعدالكمامةبارتداءوتوعيتهمالرياضيةوالصاالتالمالعبفيوالطبيةوالفنيةاإلداريةواألجهزةاللعبةوأركان
.الغايةهذهلالمعدالمنهاجحسبالمهنيالتدريبمؤسسةفيتدريبيةبدورةالتحاقهشريطةكورونافيروسانتشارلمنعالوقائيةوالتدابير

:  المالعب والصاالت الرياضيةجاهزية تابع 
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وسأاإلدارةأالالعبينأواألجهزةأالفنيةأواإلداريةأوأركانأاللعبةأوأأعضاءأمجلبالسماحأبدخولأالجهةأالمنظمةأللفعاليةأالرياضيةأأ/ يلتزمأاالتحادأالرياضي•
عام اأاوأمنأالأيستوجبأعليهمأالحصولأعلىأأ18باستيناءأمنأهمأدونأ (Covid-19)يوم اأعلىأتلقيهمأالجرعةأاالولىأمنأمطعومأ21ممنأمضىأالجمهورأ
«سندأ» ويتمأالتحققأمنأذلكأعبرأتطبيقأ،أ(وفقا ألتعليماتأوزارةأالصحة)المطعومأ

(  37.5)نأقبلأالدخول،أعلىأانأالأتزيدأدرجةأالحرارةأعالجمهورأوأعضاءأمجلسأاإلدارةأوالالعبينأواألجهزةأالفنيةأواإلداريةأوأركانأاللعبةأقياسأدرجةأحرارة•
.ويمنعأدخولأأيأشخكأيعانيأمنأارتفاعأفيأدرجةأالحرارة

.االقلمترأعلىأ2اإللتزامأبالتباعدأالجسديأ•

.مجلسأإدارةأاإلتحادأالرياضيأدونأوضعأالكماماتواألجهزةأالفنيةأواإلداريةأوأركانأاللعبةأوأأعضاءأالجمهورأوالالعبينأيمنعأدخولأ•
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:الى المالعب و الصاالت الرياضية الوقاية أثناء الدخول إجراءات -2



نأداخلأمنطقةأمنأذلكأالالعبيىويستينبحيثأتغطيأاالنفأوالفمأواسفلأالذقنأالكمامةبلبسأفيأالمالعبأوأالصاالتأالرياضيةجميعأالموجودينأإلتزام•
.الفنيأاوأالمدربأالرئيسيأوالذيأيقفأفيأالمنطقةأالفنية،أوحكامأالساحةالمديرأوأاالحماءأوالمنافسةأ

.  االلتزامأبالتباعدأالجسديألكافةأالالعبينأواالجهزةأالفنيةأوالطبيةأواالداريةأللمتواجدينأعلىأدكةأاالحتياطأوطاولةأالحكام•
اثناءأجلوسهمأعلىأالمدرجاتأالمخصصةألهمأللجمهورم2ةأفمساااللتزامأبالتباعدأالجسديأ•
.الفرديةأوعدمأمشاركتهاأمعأايأشخكأاخرعابألاالأفيأدواتأالشخصيةأاالاستخدامأ•
.الخاصةأبهمنشفةأالإحضارأكلأالعبأ•
.استخدامأعبواتأمياهأمغلقةأمعأالتأكيدأعلىأعدمأمشاركةأالعبواتأبينأالمشاركين•
.  المستقطعالوقتألالعبينأفيأتخصيكأمكانأيتضمنأالتباعدأالجسديأ•
.المصافحةأبينأالمتنافسينمنعأ•
.الفرقأ/ عدمأتبادلأالهداياأالتذكاريةأبينأالمتنافسين•
يطبقأ( يةأالالعبينأوأركانأاللعبةأواألجهزةأاإلداريةأوالفنيةأوالطبيةأفيأالمالعبأوالصاالتأالرياض)فيأحالأثبوتأاصابةأأبالفيروسأبينأالمشاركينأ•

((1رقم)ملحقأ)البروتوكولأالصحيأالصادرأعنأالمركزأالوطنيألألمنأوإدارةأاالزماتأ

:اإلجراءات الوقائية أثناء إقامة المنافسات الرياضية في المالعب والصاالت الرياضية-3
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:الرياضية في المالعب والصاالت الرياضيةبعد انتهاء المنافسات اإلجراءات الوقائية -4

وضعأالكأسأدونأالمصافحةأمعأااللتزامأب/ يجوزأاقامةأحفلأتتويجأمنأخاللأوضعأالميدالياتأعلىأطاولةأمخصصةأيستلمأمنأخاللهاأالالعبأالميداليةأ•
.  الكمامات

.عدمأالتجمهرأنهائياأفيأغرفأالغيارأوالممراتأوالبوابات•
.الجمهورأالالعبينأواألجهزةأالفنيةأواإلداريةأوأركانأاللعبةأوأأعضاءأمجلسأاإلدارةأوأخروجأاءنأثمأ2بالتباعدأالجسديأااللتزامأ•
.المنافساتبعدأاالنتهاءأمنأفورا أالمالعبأوالصاالتأالرياضيةأومرافقهاتعقيمأ•
.بشكلأامنأوبأكياسأمحكمةأاالغالق( عبواتأالمياه،أالمناشفأوغيرها)التخلكأمنأالمخلفاتأ•
.المالعبأوالصاالتأالرياضيةعدمأالسماحأبالتجمعاتأداخلأوخارجأ•
.وغرفأالغيارأوالخزائنأبعدأكلأاستخدامالشوراتتنظيفأوتطهيرأ•
.اإلمكانالكروتأوغيرهاأبعدأكلأاستخدامأومنعأمشاركتهاأبقدرأوأالراية،يجبأتطهيرأأدواتأالحكمأميلأ•
.بينهمالجسديبماأيضمنأالتباعدأللمصورينأتخصيكأمساحةأ•
.منعأتبادلأقمصانأالالعبينأمعأبعضهمأالبعضأبعدأنهايةأالمباريات•

7/11



(: تأالرياضيةأالالعبينأوأركانأاللعبةأواألجهزةأاإلداريةأوالفنيةأوالطبيةأفيأالمالعبأوالصاال)بينأالمشاركينأفيأحالأثبوتأإصابةأ-
المصابأإجراءاتأ
 مغادرة المكان على الفور مع مراعاة إجراءات ضبط العدوى.
 يوم 13أيام في حال عدم ظهور اي اعراض عليه واذا كان يعاني أعراض خفيفة يقوم بعزل نفسه لمدة 10القيام بعزل نفسه في المنزل لمدة

.أيام بدون أعراض3شريطة ان يكون 

(1)ملحقأ

البروتوكولأالصحيأالصادرأعنأالمركزأالوطنيأإلدارةأاألزماتأللتعاملأمعأاإلصابةأبالفيروسأ

االتحادأالرياضيأاوأالجهةأالمنظمةأللفعاليةأالرياضيةأجراءاتأإ
ة أو أكثر في بإبالغ مديرية الرعاية الصحية في المحافظة في حال ظهور إصابقوم االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  ي

.االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية 
ساعة24بتعليق الدوام واالغالق لمدة قوم االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  ي .
دقيقة 15مدة مخالطة وجهًا لوجه ل)بحصر أعداد المخالطين المباشرين للمصاب قوم االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  ي

(.ولمسافة اقل من متر ونصف
أيام مع القيام بالفحص 10المباشرين بأن يقوموا بحجر أنفسهم لمدة المخالطين بإبالغ قوم االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  ي

. عودتهم الى العمل في النشاط الرياضيمرتين بحيث يكون الفحص االول عند إكتشاف االصابة والفحص الثاني قبل 
ت النتيجة سلبية بفحص المخالطين غير المباشرين عند إكتشاف االصابة واذا كانقوم االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  ي

االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  يعودون للعمل وحسب تعليمات 
ةبتعقيم مرافقها العامة واماكن تواجد المصابين من خالل شركة خاصقوم االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  ي .
الصحية في المحافظةبإرسال ومتابعة نتائج الفحوصات للمخالطين مع مديرية الرعايةقوم االتحاد الرياضي أو الجهة المنظمة للفعالية الرياضية  ي  .
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اإلصاباتظهورالحالرياضيةللفعاليةالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادداخلالوباءسرياندرجةبتقييمالصحيةالرعايةمديريةتقوم
.الأمالرياضيةللفعاليةالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادهذهفيالعملاستمراريةإقراريتمذلكعلىبناءوبها

الرياضيةفعاليةللالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادإغالقإقرارتمحالفيالمحافظةعملياتغرفةبإبالغالصحيةالرعايةمديريةتقوم
.الصحةمديريةلتوصياتالرياضيةللفعاليةالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادامتثالعدمحالفيأوساعة24منألكثر

(1)تابع               ملحق
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إجراءاتأمديريةأالرعايةأالصحيةأفيأالمحافظة



(2) ملحق 

وإلتزامإقرار وتعهد 

هةالجفيالمسؤولأوالرياضيلالتحادرئيسابصفتي()الوطنيالرقمحامل)(أدناهالموقعأناأقر
يةاالحتراز االجراءاتتخاذإبهذهبصفتيوااللتزامبالتعهد)(عنبالتوقيعالمفوضاوالرياضيةللفعاليةالمنظمة
عدوى نتشارالمنعهاعنالصادرةوالتعليماتالدفاعاوامربموجببهاالمعمولوالبالغاتوالتعليماتالعملوزارةعنالصادرةالوقائيةوالتدابير
.الرياضيةالفعالياتاقامةخاللكورونافيروس

المنظمةالجهةأويالرياضاالتحادمخالفةعلىتترتبقدالتيالقانونيةالمسؤوليةكاملأتحملاعالهالمذكورةبصفتيفإننيذلكوبخالف
وفقالرياضيةعاليةللفالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادبحقالعقوباتمنأيوإتخاذمنهاأيأوأعالهالواردةلإللتزاماتالرياضيةللفعالية
التيرياضيةالللفعاليةالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادنشاطايقافذلكفيبماالمختصةالجهاتعنالصادرةوالقراراتالدفاعأوامر
.ذلكعلىالمترتبةالماليةالغراماتدفعاو/وأمثلها

أوقعوعليه

:التوقيع:االسم

:لتاريخا:الرياضيةللفعاليةالمنظمةالجهةأوالرياضياالتحادإسم
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نحو صيف آمن
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