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لن تتوفر أماكن الجلوس

سيوضع حاجز فاصل عند منضدة/نافذة البيع 
في المصلحة التجارية بين البائع والزبون لمنع 

نقل الرذاذ

صاحب العمل سيعّين مجموعات العمال 
بورديات منفصلة

الحرص على وجود مسافة مترين بين 
المتواجدين في المكان

الحرص على قواعد النظافة بما في ذلك تعقيم 
المسطحات

العمال سيرتدون القفازات والكمامة

تنظيم دخول الزوار: لن يمكث في المكان أكثر 
من زبونين لكل صندوق دفع بينما لن يمكث 

أكثر من 4 زبائن لكل صندوق دفع في مصلحة 
تجارية يفوق حجمها 100 متر مربع.

صاحب المصلحة التجارية سيحرص على أن 
يرتدي الداخلون إلى المتجر/المصلحة التجارية 
الكمامات، وعلى نصب الفتة تشير إلى وجوب 
ارتداء الكمامة وإلى حظر تقديم خدمة لزبون ال 

يرتدي كمامة

ستُنصب الفتة تشير إلى مسألة وجود مسافة 
بين األشخاص وعدد الزبائن المسموح به

القواعد الضرورية للحفاظ على صحة الجمهور

المطاعم والمقاهي:



 صاحب المصلحة التجارية أو المتجر سيقدم للسلطة
المحلية قبل بدء تفعيل المتجر تصريًحا موّقًعا يفيد 

باستيفائه الشروط المفصلة

صاحب أو مشّغل المتجر سيرتب قدر اإلمكان لقياس درجة حرارة 
الداخلين إلى المصلحة التجارية وسيستجوب الداخلين بشأن 

ظهور أعراض مرضية لديهم

صاحب العمل سيعّين مجموعات العمال بورديات منفصلة

سيتم تعيين عامل مسؤول عن موضوع الكورونا

سيوضع حاجز فاصل بين البائع والزبون لمنع نقل الرذاذ

العمال سيرتدون الكمامات

صاحب المكان سيحرص على االلتزام بقواعد النظافة بما في 
ذلك تعقيم المسطحات

صاحب المصلحة التجارية سيحرص على أن يرتدي الداخلون إلى 
المتجر/المصلحة التجارية الكمامات، وعلى نصب الفتة تشير 
إلى وجوب ارتداء الكمامة وإلى حظر تقديم خدمة لزبون ال يرتدي 

كمامة

سيتم الحفاظ على مسافة مترين بين المتواجدين في المتجر 
وكذلك الحرص على تفادي حاالت التجمهر عند مدخل المتجر

ستُرسم عالمات في أماكن مخصصة لوقوف الزبائن عند 
االنتظار لدى صندوق الدفع من أجل الحفاظ على المسافة بين 

األشخاص

ستُنصب الفتة في مكان بارز للعيان تشير إلى وجوب الحفاظ 
على المسافة وإلى عدد الزبائن المسموح به

تنظيم دخول الزوار: لن يمكث في المكان أكثر من زبونين لكل 
صندوق دقع بينما لن يمكث أكثر من 4 زبائن لكل صندوق 

دفع في مصلحة تجارية يفوق حجمها 100 متر مربع. صاحب 
المصلحة سيطرح ويطبق آلية تُعنى بتقييد عدد الداخلين 

بموجب القيد الخاص بعدد الزبائن

القواعد الضرورية للحفاظ على صحة الجمهور

المحال التجارية في الحيز العام:



صاحب المصلحة التجارية أو المتجر سيقدم للسلطة 
المحلية قبل بدء تفعيل المتجر تصريًحا موّقًعا يفيد 

باستيفائه الشروط المفصلة

صاحب المصلحة التجارية سيرتب قدر اإلمكان 
لقياس درجة حرارة الداخلين إلى المصلحة التجارية 

وسيستجوب الداخلين بشأن ظهور أعراض مرضية 
لديهم

صاحب العمل سيعّين مجموعات العمال بورديات 
منفصلة

الحرص على االلتزام بقواعد النظافة بما في ذلك تعقيم 
المسطحات، وتعقيم األدوات، واألجهزة، وكرسي أو 
سرير العالجات بين الزبائن، وعلى غسل المناشف 

والرداءات بين الزبائن

عند التعامل مع الزبون سيرتدي العامل في صالون 
الحالقة القفازات التي سيستبدلها بين الزبائن

خالل التعامل مع الزبون يجب ارتداء واقي الوجه الذي 
يغطي العينين باإلضافة إلى كمامة الفم واألنف 

سيتم الحفاظ على مسافة مترين بين المتواجدين في 
صالون الحالقة وستُنصب الفتة تشير إلى وجوب القيام 

بذلك

صاحب المصلحة التجارية سيحرص على أن يرتدي 
الداخلون إلى المتجر/المصلحة التجارية الكمامات، وعلى 

نصب الفتة تشير إلى وجوب ارتداء الكمامة وإلى حظر 
تقديم خدمة لزبون ال يرتدي كمامة

تنظيم دخول الزبائن: لن يمكث في المصلحة التجارية 
أكثر من زبونين لكل حالق. كما لن يمكث ما مجمله 

أكثر من 4 زبائن في المصلحة التجارية، أما المصلحة 
التجارية التي يفوق حجمها 75 مترًا مربًعا فال يجوز 

مكوث أكثر من 6 زبائن فيها، وفي مصلحة تجارية يفوق 
حجمها 100 متر مربع ال يجوز مكوث أكثر من 8 زبائن 

صاحب المصلحة التجارية سيطرح ويطبق آلية تُعنى 
بتقييد عدد الداخلين بموجب القيد الخاص بعدد الزبائن

ستوضع الفتات في مكان بارز تشير إلى مسألة عدد 
الزبائن المسموح بتواجدهم في المصلحة التجارية

القواعد الضرورية للحفاظ على صحة الجمهور

صالونات الحالقة ومعاهد التجميل:


