
 

 

 دليل عمل تدابير السالمة والوقاية الصحية

 في المتاحف ومراكز الزوار
  

 اإلجراءات الواجب اتباعها

 اوالً: اإلجراءات العامة

 االلتزام بالحد االدنى من القدرة االستيعابية للمنشأة لضمان التباعد والسالمة الصحية )تحدد كل منشأة هذا العدد مسبقا(.     •

 الطعام والشراب داخل المنشأة. يمنع تناول   •

 م عند بوابات الدخول. 2هي عالمات توضح المسافة األمنة و وضع •

 وغسل االيدي(. –ارتداء الكمامة  –لوحات إرشادية داخل المنشأة لمتطلبات السالمة مثل )ترك مسافة أمان وضع •

 التفتيش عن بعد ودون االتصال مع الزبائن قدر االمكان.عدم استخدام اجهزة تفتيش االشخاص اليدوية واالكتفاء باجهزة • •

 في نقطتي الدخول والخروج ليتمكن الزوار من استخدامها.  االيدي  تطهيرتوفير مواد ال •

 الموظفين المسموح لهم بالعمل يجب أن يكونوا بحالة صحية جيدة وال يعانون من أمراض مزمنة شريطة موافقة طبيب.  •

أعراض تدل على والتأكد من عدم وجود عن بعد ة الحرار باجهزةوجوب عمل تقرير يومي يتضمن فحص الموظف من حيث قياس درجة الحرارة  •

 .  وس كورونا المستجداإلصابة بفير

رونا في حال تعرض أي موظف ألي حالة مرضية يمنع إعادته للعمل إال بعد إثبات خلوه من أي أمراض معدية أو سارية وإثبات خلوه من فايروس الكو •

 وعلى نفقة صاحب العمل. 

 لكترونية و تطويرها إن أمكن.الحد قدر االمكان من استخدام االوراق النقدية في عمليات البيع والتشجيع على استخدام وسائل الدفع اال  •

 إن أمكن. الغرف والمرافقتوفير التهوية الطبيعية الجيدة داخل جميع  •

 عدم استخدام المعقمات القابلة لالشتعال مثل معقمات الرش أو الكحول داخل الغرف والمرافق  .  •

 .و عمل فحوصات دورية لهم الكماماتإلزام الموظفين بارتداء  •

 م . 2عالمات توضح المسافة اآلمنة داخل مكان الزيارة و هي وضع  •

 كافة االثاث واالسطح في منطقة االستقبال وحسب جدول زمني واضح تطهير•

 .الحفاظ على نظافة الموقع •

 .النفايات عدة مراتوالتخلص من  مسح االسطح المستخدمة في غرف االستراحة و الطعام للموظفين بشكل مستمر و بعد كل استخدام•



 

 

ثالثا: الزيارة واألجراءات المتبعة 

 مراحللتقسم الزيارة 

 الدخول للتسجيل وشراء التذاكر -1

 .اليدين قبل البدء باية اجراءات تطهير    •

 .وضع الزائر للكمامات الطبية    •

 اخذ درجة حرارة الزائر باجهزة غير مالمسة للجسد    •

 االمكان من استخدام االوراق النقدية في عمليات البيع والتشجيع على استخدام وسائل الدفع االلكترونية.الحد قدر     •

 .الصحيحه لغسل االيدي ة والطريقاجراءات السالمة في الموقع وواجبات الزائر وبالرسومات التوضيحةتوفر يافطات شرح بالكلمات     •

 الزيارة :زيارة الموقع و تدابير السالمة أثناء  -2

 المرسومة لذلك. واتباع العالماتترك مسافة أمان بين الزوار على ان ال تقل عن مترين        •

 االشكال.تجنب مالمسة العين واألنف والفم باليدين بأي شكل من        •

 

 


