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استئناف األنشطة االقتصادية لما بعد عيد الفطر

األنشطة 
المستأنفة

قيود عامة

(مخاطر متوسطة) مرحلة إعادة اإلفتتاح الوصف

يجب مواءمة العمليات وساعات العمل مع توجيهات الحكومة االتحادية بشأن ساعات برنامج التعقيم الوطني•
أي نشاط لفحص درجة الحرارة اإللزامي قبل دخول أي منشأة أو االنخراط في( المرضى/ الركاب / العمالء / الضيوف / الموظفين أو الزوار ) التأكد من خضوع جميع •
يجب وضع أجهزة تعقيم اليد في جميع األماكن المشتركة•
لبعض األنشطة% 50سعة استيعاب بنسبة •
(متر2)مسافة التباعد االجتماعي •
الحجر المؤسسي للمقيمين العائدين إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة/ يجب اإللتزام بالمنزل•
اإللتزام بالنظافة والحماية الشخصية•
اإللتزام باستخدام المعقمات واألدوات الشخصية ذات اإلستخدام الواحد•

(٪50)المرحلتان األولى و الثانية •
(٪70)تجارة التجزئة والبيع بالجملة •
(المقيمين العائدون إلى اإلمارات وركاب الترانزيت ، بانتظار موافقة السلطات)المطار •
( (ساعة2.5أقل من )، وتوسيع العمليات الجراحية االختيارية ( no aerosol generating procedures)بما في ذلك األنف واألذن والحنجرة و األسنان )العيادات •
كز العالج • كز تعليم األطفال و مرا (٪50)معاهد التعليم والتدريب و مرا
(٪50( )يمنع استخدام الحمامات و المنتجع الصحي و الساونا و المساج)األكاديميات و الصاالت الداخلية و النوادي الرياضية واللياقة البدنية •
دور السينما•
(٪50( )تمنع الفعاليات و التجمعات)األنشطة الترفيهية •
(٪50)المزادات •
كز تعهيد الخدمات الحكومية• مرا
كز التسوق بالسماح لكبار السن • كز الصحية والعيادات داخل المركز التجاري بشرط تقديم دليل ( وما دون12)سنة فما فوق واألطفال 60على إدارة مرا بالدخول الى مرا

على الموعد ومرافقتهم لشخص بالغ
.يجب إبالغ األمن بهذه الشأن بشكل واضح و على الموظفين داخل مركز التسوق ضمان بذل الجهود للتعامل مع مثل هذه الحاالت•



البروتوكوالت المحدثة لتجارة التجزئة و البيع بالجملة

:يجب الحفاظ على جميع البروتوكوالت المعلنة سابًقا ، باإلضافة إلى التعديالت التالية

٪70٪ من المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير ، وزيادة سعة تشغيل الموظفين إلى 70زيادة سقف التشغيل إلى •

كز التسوق • كز التي أعيد افتتاحها داخل مرا كز التسوق اإللتزام بالبروتوكوالت  والتدابير الخاصة بهم مع المرا مان مواءمة واتباع ض، ليجب على جميع مشغلي مرا
أقصى معايير السالمة

كز التسوق ومحالت البيع بالتجزئة اختيار ساعات العمل المالئمة لديهم ، في أي وقت بين الساعة • مساءً 10صباحًا و 6يمكن لمرا

يقوم مشغلو المول بمزامنة جميع عملياتهم وإجراءاتهم مع المرافق والمنشآت التي يعاد فتحها داخل المول•

٪ فقط من مواقف مركز التسوق30استمرارية اغالق •

.  جتماعيباعد االالتيُسمح لجميع منافذ بيع األطعمة والمشروبات و ردهات المطاعم بالعمل خالل  الساعات المحددة لديهم مع الحفاظ على النظافة والتعقيم و •
تشجيع العمالء . شاشات بين الطاوالت/ متر بين كل عميل أو إعداد فواصل 2بغض النظر عن السعة ، يجب أن يحافظوا جميًعا على وضع الطاوالت على مسافة 

.على اللجوء الى الطلبات الخارجية

.  لب وجبات الطعامد طجميع منافذ بيع األطعمة والمشروبات المرخصة لتقديم المشروبات الكحولية التي تقدم المشروبات الكحولية ال تزال محدودة بالطاوالت وعن•
(.ستبقى جميع الحانات مغلقة)

ة لذوي الهمم تعطى األولوي. يجب وضع عالمات  التباعد اإلجتماعي على األرض في كافة المصاعد ويجب على المستخدمين االمتثال بالوقوف على هذه العالمات•
.والنساء الحوامل

:تشمل الفئات غير المسموح بدخول المركز التجاري ما يلي•

سنة و األطفال من أي فئة عمرية الذين يعانون من مشاكل صحية12األطفال أقل من −

سنة60كبار السن فوق −

[تنطبق على جميع الفئات العمرية]األشخاص الذين يعانون من ظروف صحية −



البروتوكوالت المحدثة لألنشطة األخرى

:الحفاظ على جميع البروتوكوالت المعلنة سابقاً لألنشطة االقتصادية ، باإلضافة إلى التعديالت التالية

وصالونات الحالقة الرجالية عن طريق المواعيد المسبقة( للشعر واألظافر فقط)الصالونات النسائية 
مة ، وال يُسمح بالخد( الحمام أو التدليك/ باستثناء الحمامات ، والساونا ، والحمام المغربي )٪ لجميع الخدمات 50ستعمل جميع الصالونات وأماكن الحالقة بسعة •

المنزلية
كز التسوق)سيتم إعادة فتح جميع صالونات األطفال • ستتبع هذه الصالونات جميع اإلجراءات والبروتوكوالت . ٪ لجميع الخدمات المسموح بها50بنسبة ( خارج مرا

:مع تدابير إضافية أدناه. الموضوعة سابًقا لصالونات الكبار ومحالت الحالقة
:يجب أن تأخذ جميع الصالونات في االعتبار التدابير اإلضافية التالية أدناه•
o (مخصصة لألطفال فقط)صالونات األطفال
oيجب اإللتزام باتباع اجراءات المواعيد ونظام الحجز المسبق
o األظافر والخدمات األخرى ذات الصلة / في أماكن تقديم خدمات الشعر ( متر2)على العمالء اإللتزما بمسافة التباعد اإلجتماعي
o (ن ، حالقة اللحيةمثل تقليم الشعر خلف األذني)يمكن إزلة القناع لفترات زمنية قصيرة جًدا خالل إجراءات معينة إذا لزم األمر -يجب أن يرتدي العميل قناع للوجه
oيجب أن يرتدي المعالج قناع الوجه أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات.
o سنوات5و 1اإلشراف على ثالثة أطفال كحد أقصى بحيث يتم السماح لطفل واحد فقط بعمر ( عاًما60أقل من )يمكن لشخص بالغ
o تعقيم اليدين قبل وبعد كل استعمال/ الكراسي بعد كل عميل باإلضافة الى تحفيز العمالء على غسل / يجب تطهير األسطح.
o الجلوس داخل أو أمام الصالونات النسائية ومحالت الحالقة الرجالية/ إزالة جميع مناطق االنتظار
oفحص درجة حرارة العميل عند الوصول وال يُسمح للعمالء الذين تظهر عليهم األعراض بالدخول
oعقوبات صارمة لمقدمي الخدمات الذين ال يلتزمون بالبروتوكوالت الحكومية

المباني المكتبية وخدمات الرعاية االجتماعية/ المكاتب 
تستأنف المكاتب ساعات العمل العادية بعد رمضان•
٪ من المساحات المشتركة داخل المباني المكتبية50زيادة سقف اإلشغال إلى •
٪50زيادة سعة استيعاب الموظفين إلى •
.  يجب وضع عالمات  التباعد اإلجتماعي على األرض في كافة المصاعد ويجب على المستخدمين االمتثال بالوقوف على هذه العالمات•



البروتوكوالت المحدثة لألنشطة األخرى

:الحفاظ على جميع البروتوكوالت المعلنة سابقاً لألنشطة االقتصادية ، باإلضافة إلى التعديالت التالية

:خدمة صف السيارات

كز المسموح بها ، مع ضمان اتباع جميع اإلجراءات االحترازية والوقائية من قبل• :الموظفينيعجميُسمح بتوفير خدمة صف السيارات في جميع األماكن والمرا

ارتداء القفازات واألقنعة في جميع األوقات•

الضيوف/ ارتداء واقي الوجه في حالة اتصال مباشر مع العمالء •

.  اإللتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة•

.استخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد وعجالت القيادة•

االلتزام بفحص درجة الحرارة للموظفين عند القدوم الى العمل و منع الموظفين الذين تظهر عليهم األعراض من الدخول•

التنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات•

وأي ( مقبض التروس)مقبض ناقل الحركة يجب على خدمة صف السيارات بتوفير مناديل معقمة تُستخدم قبل تسليم السيارة لمسح عجلة القيادة و•
(مثل مفاتيح السيارة)سطح آخر يتم مالمسته من قبل الموظف 

( واب و النوافذ مفتوحةمع إبقاء األب)يجب على عامل خدمة صف السيارات من إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للعميل •
يمكن من العامل باستخدام أجهزة أخرى مثل المراوح ألغراض التهوية. لضمان تجديد و تنقية الهواء



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

دور السينما الخارجية والداخلية•

أفالم ثنائية األبعاد•

شراء المأكوالت والمشروبات من داخل دور السينما•

باعية األبعاد• أفالم ثالثية و ر

دور السينما

الحكومة الزوار الموظفين المنش
أة

وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

[الجميع بما في ذلك عمال النظافة]طاقم العمل :  أ
لألقنعة فحص درجة الحرارة اإللزامي لجميع الموظفين في الموقع واالرتداء اإلجباري•

والقفازات لجميع الموظفين في المنشأة
ا هو يجب على جميع الموظفين اإللتزام بالتباعد اإلجتماعي داخل المنشأة كم•

مطلوب بموجب إرشادات إدارة شؤون البلدية
التعقيم: ب
اإلتزام بالتعقيم بعد كل عرض•
د عمل تعقيم مكثف بشكل يومي لجميع قاعات السينما واألماكن العامة بع•

ساعات العمل
مياه المداخل دوراة ال]ضمان توفر أجهزة تعقيم اليدين في جميع المناطق العامة •

[وما إلى ذلك
كل تأكد من توفر منظفات مخصصة في دورات المياه لتعقيم المراحيض بعد•

استخدام
فحص الزوار عند المداخل: ت
فحص درجة حرارة للزوار عند المداخل•

أخرى: ج
ال إلى سيؤدي عدم االمتث. ارتداء أقنعة إلزامية لجميع الزوار طوال توقيت الفيلم•

المنع من دخول السينما
يجب تخصيص مناطق عزل اإللزامية للزوار•

الصحة و النظافة. 1

R CM CR CR

ن داخل غرفة العرض، يجب تطبيق التباعد االجتماعي في جميع غرف العرض ع•
طريق تطبيق مقاييس التباعد األفقي والرأسي

كل صف   عن طريق تخصيص مقعدين للعمالء وترك مقعدين فارغين في: أفقيا ( أ)
ً : عموديا( ب) التأكد من  إبقاء كل صف بديل فارغا
يجب وضع ملصقات أرضية لضمان إجراءات التباعد االجتماعي•

التباعد االجتماعي. 2

R CM CR CR

مية التواصل مع الجماهير  للتعميم اإلرشادات اإلحترازية من خالل القنوات الرق•
ووسائل اإلعالم 

خل وضع اإلعالنات العامة في مناطق واضحة الرؤية  للجماهير بما في ذلك المدا•
واألماكن العامة األخرى

ات الصادرة على الموظفين استخدام قنوات التواصل الداخلية لإلطالع على التعلمي•
.عن الموارد البشرية والخاصة بالتعلميات والقواعد اإلرشادية

التواصل. 3

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق م



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

دور السينما الخارجية والداخلية•

أفالم ثنائية األبعاد•

شراء المأكوالت والمشروبات من داخل دور السينما•

باعية األبعاد• أفالم ثالثية و ر

دور السينما

الحكومة الزوار الموظفين المنش
أة

وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

عاًما إلى السينما12ال يسمح بدخول األطفال دون سن •
سنة واألفراد الذين يعانون من مشاكل صحية 60ال يسمح لكبار السن فوق •

بدخول دور السينما
االنتهاء من يجب تقليل تكرار العروض للسماح بوقت كاٍف للتعقيم الفعال بعد•

دقيقة على األقل للتنظيف بين العروض مع30-20يتم تخصيص ]كل عرض 
بإرشادات بلدية دبياإللتزاممراعاة 

ح صف واحد شبابيك بيع األطعمة والمشروبات فت/ على شبابيك بيع التذاكر •
اإلجتماعيوإغالق الصف الموازي له لضمان تطبيق  التباعد 

نت لتجنب تشجيع العمالء على القيام بالحجز المسبق وشراء التذاكر عبر اإلنتر•
.احتمالية التالمس ، ولكن يسمح بالدفع النقدي

عادشبابيك بيع التذاكر لفتح صف واحد وإغالق صف واحد لضمان االبت•
عمل  ومنافذ بيع التذاكر التي تاألفالمإغالق الشاشات اإللكترونية لعرض •

باللمس 
منع توزيع كتيبات ترويجية حول األفالم  للعمالء•
.يُسمح بالمأكوالت والمشروبات داخل صاالت السينما•
بما )في أي نوع من أنواع السينما يجب تقديم جميع أنواع األطعمة والمشروبات•

تخدامها أكواب يمكن اس/ أواني / في علب حافظات الطعام  ( في ذلك في المطاعم
.لمرة واحدة

تجنب يجب تقديم الطعام بكميات أقل بحيث تكفي لالستهالك الفردي ، ل•
.المشاركة قدر اإلمكان

على المطاعم والمقاهي اتباع اإلرشادات الالزمة للقطاع•
باعية األبعاد• ال يُسمح باألفالم الثالثية والر
(شخصيات الهامةالذهبية والبالتينية وال)ال يسمح بتوفير البطانيات في السينما •
ال يسمح بتواجد كراسي التدليك في محيط السينما•
ني مدته يجب على جميع قاعات السينما تشغيل األفالم مع الحفاظ على فارق زم•

صباحًا ، ويبدأ فيلم 10:00الساعة 1رقم الشاشاةأي يبدأ فيلم على . دقيقة15
صباحا10:15الساعة 2أخر على الشاشة رقم 

اللوائح و السياسات. 4

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ق م



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

جميع الخدمات•

منشآت األطفال فقط•

الصالونات داخل المول•

صالونات األطفال

الحكومة الزوار الموظفين المنش
أة

وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

عميليقوم الموظفون بغسل وتعقيم اليدين وتغيير القفازات قبل وبعد كل•
ات يجب الزام جميع العمالء بارتداء األقنعة عند دخول الصالون في جميع االوق•

(سيؤدي عدم االمتثال إلى منع من دخول الصالون)
لخدمةيجب على الموظفين ارتداء القفازات والقفازات ودرع الوجه أثناء قيامهم با•
/  والكراسي و تشجيع العمالء على غسل/ يجب إجراء عملية تعقيم األسطح •

تعقيم اليدين قبل وبعد االستخدام
استخدام األدوات ذات اإلستعمال الواحد إن وجدت واستعمال األدوات والمقاعد •

األخرى بعد تعقيمها بعد كل استخدام 
ضمان توفر  أدوات التعقيم•

الصحة و النظافة. 1

R CM CR CR

لكل شخص داخل صالون الحالقة(متر مربع4)تطبيق مسافة تباعد •
يجب وضع ملصق الحد األقصى لإلشغال بالقرب من الباب•
إلى 1بعمر يمكن لشخص بالغ أن يشرف على ثالثة أطفال كحد أقصى بينهم طفل•

سنوات5
.يُسمح لشخص بالغ واحد فقط باإلشراف على أطفاله•

التباعد االجتماعي. 2

R, CM CR CR

مسبقة يسمح بتقديم خدمات الشعر واألظافر ويتم توفيرها عن طريق المواعيد ال•
فقط

ات واضحةالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات على فترات منتظمة برؤية وتعليم•
ات زمنية يمكن إزالة القناع لفتر-يجب ارتداء أقنعة الوجه من قبل العميل والمعالج•

القة مثل تقليم الشعر خلف األذنين ، ح)قصيرة جًدا خالل إجراءات معينة إن لزم 
( اللحية

يجب أن يرتدي  المعالج قناع الوجه أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات•
لن . اإلتزام بفحص درجة الحرارة لجميع الموظفين والعمالء عند دخولهم المنشأة•

الون ينطبق على الص)يُسمح للعمالء الذين تظهر عليهم أعراض بدخول المبنى 
(.خارج المركز التجاري

وتوكوالت سيتم فرض عقوبات صارمة على مقدمي الخدمات الذين ال يلتزمون بالبر•
.الحكومية

تم من يجب أن ت]التواصل الفعال بشأن الحد األقصى لعدد العمالء المسموح بهم •
[خالل المواعيد

الحالقة/ الجلوس داخل أو أمام الصالون / إزالة جميع مناطق االنتظار •

اللوائح و السياسات. 3

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مم



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

جميع دور المزادات•

دور المزاد

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR
ك دوراة المياه القيام بتنظيف جميع المناطق المشتركة في مبنى دار المزاد بما في ذل•

التي يجب تنظيفها بعد كل استخدام وتعقيم مناطق الدخول
ساعة24تعقيم المركز على مدار .1

R CM CR CR

ى التأكد من خضوع جميع الموظفين والزوار لفحص درجة الحرارة عند دخول مبن•
المزاد

حية يحظر على الموظفين الذين تظهر عليهم األعراض أو من يعانون من حاالت ص•
أخرى القدوم إلى العمل

م التصريح ال يُسمح للعمالء ممن يشتبه بوجود أعراض لديهم بالدخول إال  بعد تقدي•
وعمل الفحوصات الحرارية الالزمة

فحوصات الدخول الصحية. 2

R CM CR CR

د الدخول الزوار  اإللتزام بارتداء األقنعة في جميع األوقات عن/ على جميع الموظفين •
سيؤدي عدم االمتثال إلى منع الدخول إلى المزاد. الى دور المزاد 

.يجب توفر  معقم اليدين في جميع المناطق المشتركة•
فوق)يجب أن يرتدي الموظفون األقنعة والقفازات ويستخدم معقم اليدين •

بعد كل معاملة( القفازات

توفير األقنعة ومطهرات اليد. 3

R CM CR CR

في جميع المناطق العامة والمصاعد ( متر2) تأكد من الحفاظ على مسافة تباعد •

.ومكاتب الخدمة وخدمة العمالء ومناطق االنتظار وما إلى ذلك
٪ فقط من مساحة الجلوس50يُسمح باستخدام •
سيمح باستخدام مقعد واحد وترك اآلخر•
سيتم قتح صف واحد من المقاعد وسيتم غلق اآلخر•
يجب تعقيم جميع المقاعد بعد كل جلسة•
يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في األماكن المخصصة لها•
ايجب وضع عالمات على المقاعد ووضع عالمات التباعد اإلجتماعي في مكانه•

متر و 2تطبيق التباعد االجتماعي لـ . 4
آداب الجلوس

R CM CR CR

٪ من المناطق المشتركة وداخل مباني مركز 50الحفاظ على سقف اإلشغال بنسبة •
الخدمة

ذلك بما في)التأكد من عدم وجود أفراد معرضين للخطر أثناء تواجدهم في العمل •
عاًما واألشخاص ذوي اإلعاقة والحوامل واألشخاص الذين 60كبار السن فوق 

(يعانون من حاالت صحية مزمنة

سقف استيعاب الزوار. 5

R CM CR CR

يمنع  العمالء  والزوار من مالمسة معروضات المزاد •
بتها• يجب تعقيم المعروضات بعد كل استخدام إذا تطلبت تجر
يوصى بإجراء مزادات عبر اإلنترنت بدالً من التواجد في دور  المزادات•

القيود. 6

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مم



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
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ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

الترفيه

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و السالمة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

(لكل زائرمتر مربع4)٪ فقط من العمالء في كل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50السماح بدخول •
منع إنشاء الفعاليات واالحتفاالت•
يجب ارتداء األقنعة قبل دخول الموقع•
( عند كل دخول)أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية 5يُسمح بدخول •
المدخل إلى تغطية الطريق بأكمله من)يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في األماكن المخصصة لها •

(  المخرج
بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة( متر2)يجب وضع مقاييس التباعد اإلجتماعي •
ولقياس التأكد من خضوع  جميع من يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء  للفحوصات الالزمة•

درجة الحرارة
.  عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين •
رارتهم المتعاقدين ممن يعانون من أعراض مرضية والذين تزيد درجة ح/ العمالء / يُمنع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5عن 
اكل يُمنع األفراد المصابون بمش. التأكد من عدم تواجد األفراد ممن يعانونى من مخاطر صحية عالية •

.  صحية معينة وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
يجب توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

الدخول للمنشأة. 1

R CM CR CR

ب للبيع ينصح العمالء بشراء التذاكر عبر اإلنترنت ، ولكن سيتم فتح منافذ بيع  التذاكر بالتناو•
يجب وضع إشارات التباعد االجتماعي على أرضيات طوابير اإلنتظار •
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
تواجد أجهزة تعقيم اليد من دون اللمس في األماكن المخصصة لها•
عد كل ب( فوق القفازات)على موظفين شباك التذاكر إرتداء  األقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين •

معاملة 
تعقيم معدات شباك التذاكر كل ساعة•
تعقيم آالت بيع التذاكر الذاتية كل ساعة•
في حالة المجموعة، يفضل تقدم شخص واحد فقط لطابور االنتظار لشراء التذاكر•
حث العمالء على استخدام طرق الدفع اإللكترونية، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

شباك بيع التذاكر. 2

R CM CR CR
التأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام•
التأكد من تواجد إرشادات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

دورات المياه.3

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

الترفيه  

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

ورة والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
مرئية للجميع

ي كل جولة إن ف )اإللتزام بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية •
عن طريق اإلتصال الفعال مع الجماهير ( أمكن 

لى يجب على منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  اإللتزام بالحفاظ ع•
إجراءات التباعد االجتماعي من خالل إدارة الطوابير

اللوائح والسياسات.  4

R CM CR CR ولهم  للخضوع لفحص درجة الحرارة عند دخ( الضيوف/ الموظفين )إلزام جميع األفراد •
.المنشأة 

الفحص الحراري. 5

R CM CR CR
حث  العمالء على عدم مالمسة البضائع•
بتها من قبل العمالء قبل عرضها مرة• أخرىيجب تعقيم أي بضاعة تم لمسها أو تجر متجر المقتنيات التذكارية. 6

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

( مول دبي)حلبة التزلج –الترفيه 

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

(لكل زائرمتر مربع4)٪ فقط من العمالء في كل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50السماح بدخول •
منع إنشاء الفعاليات واالحتفاالت•
يجب ارتداء األقنعة قبل دخول الموقع•
( عند كل دخول)أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية 5يُسمح بدخول •
لمدخل إلى تغطية الطريق بأكمله من ا)يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في األماكن المخصصة لها •

(  المخرج
بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة( متر2)يجب وضع مقاييس التباعد اإلجتماعي •
ولقياس التأكد من خضوع  جميع من يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء  للفحوصات الالزمة•

درجة الحرارة
.  عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين •
رارتهم المتعاقدين ممن يعانون من أعراض مرضية والذين تزيد درجة ح/ العمالء / يُمنع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5عن 
اكل يُمنع األفراد المصابون بمش. التأكد من عدم تواجد األفراد ممن يعانونى من مخاطر صحية عالية •

.  صحية معينة وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
يجب توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

الدخول للمنشأة. 1

R CM CR CR

ب للبيع ينصح العمالء بشراء التذاكر عبر اإلنترنت ، ولكن سيتم فتح منافذ بيع  التذاكر بالتناو•
يجب وضع إشارات التباعد االجتماعي على أرضيات طوابير اإلنتظار •
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
تواجد أجهزة تعقيم اليد من دون اللمس في األماكن المخصصة لها•
عد كل ب( فوق القفازات)على موظفين شباك التذاكر إرتداء  األقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين •

معاملة 
تعقيم معدات شباك التذاكر كل ساعة•
كر الذاتية كل ساعة• تعقيم آالت بيع التذا
في حالة المجموعة، يفضل تقدم شخص واحد فقط لطابور االنتظار لشراء التذاكر•
حث العمالء على استخدام طرق الدفع اإللكترونية، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

شباك بيع التذاكر. 2

R CM CR CR
التأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام•
التأكد من تواجد إرشادات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

دورات المياه.3

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

( مول دبي)حلبة التزلج –الترفيه 

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

ورة والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
مرئية للجميع

ي كل جولة إن ف )اإللتزام بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية •
عن طريق اإلتصال الفعال مع الجماهير ( أمكن 

اءات على منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  اإللتزام بالحفاظ على إجر•
التباعد االجتماعي من خالل إدارة الطوابير

اللوائح والسياسات. 4

R CM CR CR
هم  للخضوع لفحص درجة الحرارة عند دخول( الزوار/ الموظفين )إلزام جميع األفراد •

.المنشأة 
الفحص الحراري. 5

R CM CR CR

فتح شباكين خدمة  للتعامل مع  للزوار•
يجب وضع إشارات التباعد االجتماعي على األرضيات•
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس عند كل شباك•
فوق )ين على موظفين شباك التذاكر إرتداء  األقنعة والقفازات واستخدام معقم اليد•

بعد كل معاملة ( القفازات
تعقيم معدات  شباك التذاكر كل ساعة•
عد كل يجب تعقيم أحذية التزلج باستخدام آلة التعقيم المتواجدة  في الموقع ب•

استخدام وتجنب اعادة استخدام نفس األحذية عدة مرات في اليوم
يجب تعقيم أدوات وخوذات التزلج يدويًا بعد كل استخدام•
يتم تعقيم جميع الخزائن يدوياً بعد كل استخدام•

منافذ أحذية التزلج. 6

R CM CR CR

.٪ فقط من الزوار للتزلج في أي وقت50يُسمح باستيعاب  •
(  ن الحاليينباستخدام البابي)يتم فصل باب الدخول عن باب الخروج  من حلبة التزلج •
ين من كال الجانب)تعقيم البابان المستخدمان لدخول حلبة التزلج بعد كل جولة •

( األبواب
حيط خاصة الجزء العلوي من حافة م)تعقيم حواجز محيط الحلبة بعد كل استخدام •

( الحلبة
يجب على مراقبي التزلج إرتداء األقنعة والقفازات داخل حلبة التزلٍج •
يجب أن يكون التزلج  في اتجاه واحد للجميع •
ينصح المتزلجين باإللتزام بمسافة التباعد اإلجتماعي أثناء التزلج•

مداخل حلبة التزلج وحواجز . 7
المساحة المحيطة

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

( مول دبي)حلبة التزلج –الترفيه 

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

٪ فقط من مساحة الجلوس50يُسمح باستخدام •
يجب ترك مقعدين فارغين بين كل مقعدي جلوس•
السماح باستخدام صف واحد من المقاعد مع غلق الصف الذي يليه•
تعقيم جميع المقاعد بعد كل جولة •
يجب وضع أجهزة التعقيم  بدون اللمس في األماكن المخصصة لها•
وضع عالمات على المقاعد ووضع عالمات التباعد اإلجتماعي في مكانها•

المنطقة المخصصة للجلوس. 8

R CM CR CR

يجب تعقيم الساللم المتحركة كل ساعة•
يجب تعقيم خزائن غرف تبديل المالبس كل ساعة •
.هم٪ فقط من سعة غرف التبديل من خالل التحكم في الدخول ل50يسمح باستخدام •
تطهير جميع األثاث في غرف التبديل كل ساعة أو عند كل استخدام•

مام الساللم المتحركة وغرف االستح. 9
وغرف تغيير المالبس

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

يسباقات الكارتينج في دب –الترفيه 

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

متر مربع4)٪ فقط من العمالء في كل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50السماح بدخول •
(لكل زائر

يمنع إنشاء الفعاليات واالحتفاالت•
يجب إرتداء الألقنعة قبل دخول الموقع•
( عند كل دخول)أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية 5يُسمح بدخول •
له من تغطية الطريق بأكم)يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في األماكن المخصصة لها •

(  المدخل إلى المخرج
بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة( متر2)يجب وضع مقاييس التباعد اإلجتماعي •
لالزمة التأكد من خضوع  جميع من يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء  للفحوصات ا•

ولقياس درجة الحرارة
.  عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين •
درجة المتعاقدين ممن يعانون من أعراض مرضية والذين تزيد/ العمالء / يُمنع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5حرارتهم عن 
يُمنع األفراد المصابون. التأكد من عدم تواجد األفراد ممن يعانونى من مخاطر صحية عالية •

. بمشاكل صحية معينة وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
يجب توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

الدخول للمنشأة. 1

R CM CR CR

تناوب للبيع ينصح العمالء بشراء التذاكر عبر اإلنترنت ، ولكن سيتم فتح منافذ بيع  التذاكر بال•
يجب وضع إشارات التباعد االجتماعي على أرضيات طوابير اإلنتظار •
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
تواجد أجهزة تعقيم اليد  من دون اللمس في األماكن المخصصة لها•
بعد كل ( ازاتفوق القف)على موظفين شباك التذاكر إرتداء  األقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين •

معاملة 
تعقيم معدات  شباك التذاكر كل ساعة•
تعقيم آالت بيع التذاكر الذاتية كل ساعة•
في حالة المجموعة، يفضل تقدم شخص واحد فقط لطابور االنتظار لشراء التذاكر•

حث العمالء على استخدام طرق الدفع اإللكترونية، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

كر. 2 شباك بيع التذا

R CM CR CR
التأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام•
التأكد من تواجد إرشادات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

دورات المياه.3



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

يسباقات الكارتينج في دب –الترفيه 

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصورة مرئية التأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
للجميع

عن ( ة إن أمكن في كل جول)اإللتزام بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية •
طريق اإلتصال الفعال مع الجماهير 

اعد على منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  اإللتزام بالحفاظ على إجراءات التب•
االجتماعي من خالل إدارة الطوابير

اللوائح والسياسات. 4

R CM CR CR .للخضوع لفحص درجة الحرارة عند دخولهم  المنشأة ( الزوار/ الموظفين )إلزام جميع األفراد • الفحص الحراري. 5

R CM CR CR

عيشاشتين  بالتسجيل للحفاظ على التباعد االجتما/ سيتم السماح فقط لصفين •
يجب تعقيم الشاشة بعد كل استخدام•
يجب تواجد أجهزة التعقيم من دون اللمس في األماكن المخصصة•

شاشة التسجيل. 6

R CM CR CR

يجب تعقيم الحواجز حول المسار بانتظام•
يجب وضع عالمات األمان لحث الزوار على عدم لمس الحواجز•
سيتم وضع عالمات أرضية لضمان اإللتزام بمسافة التباعد اإلجتماعي•

الحواجز حول المسار. 7

R CM CR CR

بات  بعد كل استخدام • يجب تعقيم العر
بات تطهير األسطح الداخلية  والمقاعد و األحزمة ،وعجالت القي• ادة ، يجب أن يشمل تعقيم العر

وغيرها من أدوات التحكم،،
عربات القيادة. 8

R CM CR CR

يجب تعقيم خوذات البدل بعد كل استخدام•
ل ارتداء يجب توفر أقنعة الوجه الكامل والقفازات ذات اإلستخدام مرة واحدة للعميل الرتدائها قب•

.الخوذة
تواجد عالمات التباعد االجتماعي في غرف تبديل المالبس وغرف اإلرشاد •
ضمان يجب أن يكون عدد الضيوف المتواجدون في غرف تبديل المالبس وغرف اإلرشاد محدوًدا ل•

التباعد االجتماعي
يجب تواجد أجهزة التعقيم من دون اللمس في الغرف والمنطقة ككل•
كل  يجب تعقيم جميع أثاث الخزائن داخل غرف تبديل المالبس وغرف اإلرشاد كل ساعة وعند•

استخدام 
كارتيقتصر على اإلدارة توفير أحذية مستعملة للزوار الذين يرتدون أحذية غير مناسبة لل•

البدل والخوذ وغرف . 9
التبديل وغرف اإلرشاد

والخزائن



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

منصات المشاهدة–الترفيه 

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

متر مربع4)٪ فقط من العمالء في كل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50السماح بدخول •
(لكل زائر

يمنع إنشاء الفعاليات واالحتفاالت•
يجب إرتداء الألقنعة قبل دخول الموقع•
( عند كل دخول)أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية 5يُسمح بدخول •
له من تغطية الطريق بأكم)يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في األماكن المخصصة لها •

(  المدخل إلى المخرج
بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة( متر2)يجب وضع مقاييس التباعد اإلجتماعي •
لالزمة التأكد من خضوع  جميع من يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء  للفحوصات ا•

ولقياس درجة الحرارة
.  عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين •
درجة المتعاقدين ممن يعانون من أعراض مرضية والذين تزيد/ العمالء / يُمنع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5حرارتهم عن 
يُمنع األفراد المصابون. التأكد من عدم تواجد األفراد ممن يعانونى من مخاطر صحية عالية •

. بمشاكل صحية معينة وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
يجب توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

الدخول للمنشأة. 1

R CM CR CR

تناوب للبيع ينصح العمالء بشراء التذاكر عبر اإلنترنت ، ولكن سيتم فتح منافذ بيع  التذاكر بال•
يجب وضع إشارات التباعد االجتماعي على أرضيات طوابير اإلنتظار •
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
تواجد أجهزة تعقيم اليد  من دون اللمس في األماكن المخصصة لها•
بعد كل ( ازاتفوق القف)على موظفين شباك التذاكر إرتداء  األقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين •

معاملة 
تعقيم معدات  شباك التذاكر كل ساعة•
تعقيم آالت بيع التذاكر الذاتية كل ساعة•
في حالة المجموعة، يفضل تقدم شخص واحد فقط لطابور االنتظار لشراء التذاكر•

حث العمالء على استخدام طرق الدفع اإللكترونية، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

كر. 2 شباك بيع التذا

R CM CR CR
التأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام•
التأكد من تواجد إرشادات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

دورات المياه.3



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

منصات المشاهدة–الترفيه 

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

جميعوالتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصورة مرئية للالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
عن ( أمكن في كل جولة إن)بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية اإللتزام•

الفعال مع الجماهير اإلتصالطريق 
االجتماعي على منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  اإللتزام بالحفاظ على إجراءات التباعد•

من خالل إدارة الطوابير

اللوائح والسياسات. 4

R CM CR CR .للخضوع لفحص درجة الحرارة عند دخولهم  المنشأة ( الزوار/ الموظفين )إلزام جميع األفراد • الفحص الحراري. 5

R CM CR CR
تشجيع العمالء على عدم مالمسة البضائع•
بتها من قبل العمالء قبل عرضه مرة أخرى• يجب تعقيم أي بضاعة تم لمسها أو تجر

متجر المقتنيات . 6

التذكارية

R CM CR CR

ماعي وعلى يجب أن تحتوي جميع المصاعد على عالمات على األرض تشير إلى مسافة التباعد اإلجت•
المستخدمين االمتثال بالوقوف على هذه العالمات

يجب وضع عالمات التباعد االجتماعي على األرض في جميع منصات المشاهدة  •
يجب تعقيم مناظير المشهادة  بعد كل استخدام أو مرة واحدة على األقل كل ساعة•

منصات المشهادة . 7



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

الدولفيناريوم–الترفيه 

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة والتباعد اإلجتماعي

R CM CR CR

لكل متر مربع4)٪ فقط من العمالء في كل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50السماح بدخول •
(زائر

يمنع إنشاء الفعاليات واالحتفاالت•
يجب إرتداء الألقنعة قبل دخول الموقع•
( عند كل دخول)أفراد كحد أقصى من كل مجموعة فردية 5يُسمح بدخول •
من المدخل تغطية الطريق بأكمله)يجب وضع أجهزة التعقيم بدون اللمس في األماكن المخصصة لها •

(  إلى المخرج
بوضوح على جميع المناطق المرئية داخل المنشأة( متر2)يجب وضع مقاييس التباعد اإلجتماعي •
زمة التأكد من خضوع  جميع من يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء  للفحوصات الال•

ولقياس درجة الحرارة
.  عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين •
جة المتعاقدين ممن يعانون من أعراض مرضية والذين تزيد در / العمالء / يُمنع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5حرارتهم عن 
مشاكل يُمنع األفراد المصابون ب. التأكد من عدم تواجد األفراد ممن يعانونى من مخاطر صحية عالية •

. صحية معينة وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
يجب توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

الدخول للمنشأة. 1

R CM CR CR

تناوب للبيع ينصح العمالء بشراء التذاكر عبر اإلنترنت ، ولكن سيتم فتح منافذ بيع  التذاكر بال•
يجب وضع إشارات التباعد االجتماعي على أرضيات طوابير اإلنتظار •
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
تواجد أجهزة تعقيم اليد  من دون اللمس في األماكن المخصصة لها•
بعد كل ( ازاتفوق القف)على موظفين شباك التذاكر إرتداء  األقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين •

معاملة 
تعقيم معدات  شباك التذاكر كل ساعة•
تعقيم آالت بيع التذاكر الذاتية كل ساعة•
في حالة المجموعة، يفضل تقدم شخص واحد فقط لطابور االنتظار لشراء التذاكر•

حث العمالء على استخدام طرق الدفع اإللكترونية، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

كر. 2 شباك بيع التذا

R CM CR CR
التأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام•
التأكد من تواجد إرشادات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

دورات المياه.3



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

دولفيناريوم-يهترفال

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

ورة والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
مرئية للجميع

ي كل جولة إن ف )بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية اإللتزام•
الفعال مع الجماهير اإلتصالعن طريق ( أمكن 

اءات بالحفاظ على إجراإللتزامعلى منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  •
التباعد االجتماعي من خالل إدارة الطوابير

اللوائح والسياسات. 4

R CM CR CR
فحص إلى المنشأة للخضوع ل( الضيوف/ الموظفين )تأكد من دخول جميع األفراد ال•

.درجة الحرارة اإللزامي
الفحص الحراري. 5

R CM CR CR
شجع العمالء على عدم لمس العناصرت•
بته يتملمسه أو حاول العميلتم أي عنصر • تعقيمه مرة أخرىتجر

متجر المقتنيات التذكارية. 6

R CM CR CR

الل من خ( أ: )، يتم تطبيق التباعد االجتماعي األفقي والعموديالدلفاناريومداخل •
بر الممرات أفقًيا ، تعت"تخصيص مقعدين للعمالء وترك مقعدين فارغين في كل صف 

ً ( ب)، و " مقعدين فارغين ً "للحفاظ على كل صف بديل فارغا "عموديا
ياالجتماعتباعديجب وضع عالمات األرضيات لضمان ال•

الجسديالتباعد.7

R CM CR CR

هاء من كل عرض يتم تقليل تكرار العروض للسماح بوقت كاٍف للتعقيم الفعال بعد االنت•
ف بما دقيقة على األقل للتنظيف بين العروض وعملية التنظي30-20يتم تخصيص ]

(DMيتماشى مع إرشادات 
ق األطعمة والمشروبات لفتح صف واحد وإغال/ العدادات المادية لمبيعات التذاكر •

صف واحد لضمان المسافة االجتماعية
دون تالمس ع الحجز المسبق والتذاكر عبر اإلنترنت من خالل تسجيل الوصول بيشجت•

النقدي، ولكن يسمح بالدفع( شراء التذاكر عبر اإلنترنت)من خالل الرموز الشريطية 
ني التي سمح بالمأكوالت والمشروبات داخل قاعات السينما ، بشرط استخدام األواتال•

تستخدم لمرة واحدة
المطاعم والمقاهي والطعام تقف على اتباع اإلرشادات الالزمة للقطاع•

اللوائح والسياسات. 8

R CM CR CR ممنوعةاللعب وتغذية الدالفين وغيرها من الحيوانات • التفاعل مع الدالفين. 9

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

سكي دبي-يهترفال

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

(لكل عميل 4sqm)٪ من العمالء لكل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50يُسمح فقط •
األحداث واالحتفاالت غير مسموح بها•
قبل دخول الموقعاألقنعةيجب أارتداء•
أعضاء من المجموعات الفردية لكل إدخال5ُُسمح بحد أقصى •
الدخول إلى تغطي الطريق بأكمله من)يجب أن تكون المطهرات التي تعمل باللمس في مكانها •

(الخروج
ية بوضوح سيتم عرض مقاييس المسافات االجتماعية بطول مترين على جميع المناطق المرئ•

داخل المنشأة
ص تأكد من أن أي شخص يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء يخضعون لفحال•

درجة الحرارة وفحصها
.عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين •
المتعاقدين الذين يعانون من أعراض مرضية والذين / العمالء / منع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5يظهرون أعراًضا بدرجة حرارة أعلى من 
ية يُمنع األفراد المصابون بحاالت طب. عالية المخاطرعوارضذوتأكد من عدم وجود أفراد ال•

وأمراض مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

الدخول المنشأة. 1

R CM CR CR

بيع  التذاكر باكشسيتم تشجيع الضيوف على شراء التذاكر عبر اإلنترنت ، ولكن سيتم فتح •
بالتناوب للبيع

على األرض لقائمة االنتظارنشرهاسيتماالجتماعي باعدعالمات الت•
جود حواجز متحركة للتحكم في الطابورو•
سوف تكون معقمات اليد التي تعمل باللمس في مكانها•
بعد كل ( فوق القفازات)يجب أن يرتدي الموظفون األقنعة والقفازات ويستخدم معقم اليدين •

معاملة
تعقيم المعدات المضادة كل ساعة•
يجب تعقيم آالت التذاكر الذاتية كل ساعة•
رأن يأتي شخص واحد فقط من المجموعة في قائمة االنتظار لشراء التذاكفضلمن األ•
تشجيع الدفع بدون تالمس ، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

التذاكربيعشباك. 2

R CM CR CR
تأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام•
مكانهافيوضع عالمات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

هالميادورات.3

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

سكي دبي-يهترفال

الحكومة الزوار الموظفين المنشأة وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

ورة والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
مرئية للجميع

ي كل جولة إن ف )بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية اإللتزام•
الفعال مع الجماهير اإلتصالعن طريق ( أمكن 

ءات بالحفاظ على إجرااإللتزامعلى منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  •
التباعد االجتماعي من خالل إدارة الطوابير

اللوائح والسياسات. 4

R CM CR CR
حص درجة إلى المنشأة للخضوع لف( الضيوف/ الموظفين )تأكد من دخول جميع األفراد ال

.الحرارة اإللزامي
الفحص الحراري. 5

R CM CR CR
تشجيع العمالء على عدم مالمسة البضائعت•
بتها من قبل العمالء قبل عرضه مرة أ• خرىيجب تعقيم أي بضاعة تم لمسها أو تجر

تجر المقتنيات التذكارية. 6

R CM CR CR

ل من خال( أ: )داخل سكي دبي ، يتم تطبيق التباعد االجتماعي األفقي والعمودي•
بر الممرات أفقًيا ، تعت"تخصيص مقعدين للعمالء وترك مقعدين فارغين في كل صف 

ً ( ب)، و " مقعدين فارغين ً "للحفاظ على كل صف بديل فارغا "عموديا
يجب وضع عالمات األرضيات لضمان البعد االجتماع

الجسديالتباعد.7

R CM CR CR
يجب تعقيم جميع المالبس والتروس وغسلها بعد كل استخدام•

حي ، إلى يجب أن تستقبل الزيارات المالبس وغيرها من التروس في كيس نايلون ص
جانب األحذية والقفازات وقناع العين

المالبس والتروس. 8

R CM CR CR
لمنحدر ، متنزه تزلج الثلج ، ا)يجب تطهير وتعقيم جميع المعدات والملحقات واأللعاب •

مغلقة بعد كل لتي ستبقىالزوربباستثناء كرة ( إلخ... التلفريك ، التزحلق ، الشرائح 
استخدام

تطهير الملحقات. 9

R CM CR CR
سيتم تغيير غرف وخزائن تغيير المالبس كل ساعة•

٪ فقط من سعة الغرفة المتغيرة من خالل التحكم في الوصول50سيتم استخدام 
سيتم تطهير جميع األثاث في غرف التغيير كل ساعة أو لكل استخدام

تغيير الغرف والخزائن. 01

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

االكواريوم-يهترفال

الحكومة الزوار الموظ
فين

المنش
أة

وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

(لكل عميل 4sqm)٪ من العمالء لكل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50يُسمح فقط •
األحداث واالحتفاالت غير مسموح بها•
قبل دخول الموقعاألقنعةيجب أارتداء•
أعضاء من المجموعات الفردية لكل إدخال5ُُسمح بحد أقصى •
ول إلى تغطي الطريق بأكمله من الدخ)يجب أن تكون المطهرات التي تعمل باللمس في مكانها •

(الخروج
وضوح داخل سيتم عرض مقاييس المسافات االجتماعية بطول مترين على جميع المناطق المرئية ب•

المنشأة
رجة تأكد من أن أي شخص يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء يخضعون لفحص دال•

الحرارة وفحصها
.عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين •
ون المتعاقدين الذين يعانون من أعراض مرضية والذين يظهر/ العمالء / منع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5أعراًضا بدرجة حرارة أعلى من 
أمراض يُمنع األفراد المصابون بحاالت طبية و. عالية المخاطرعوارضذوتأكد من عدم وجود أفراد ال•

مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

الدخول المنشأة. 1

R CM CR CR

لتذاكر بالتناوب سيتم تشجيع الضيوف على شراء التذاكر عبر اإلنترنت ، ولكن سيتم فتح عدادات ا•
للبيع

على األرض لقائمة االنتظارسيتم نشرهااالجتماعي باعد عالمات الت•
وجود حواجز متحركة للتحكم في الطابور•
سوف تكون معقمات اليد التي تعمل باللمس في مكانها•
عد كل ب( فوق القفازات)يجب أن يرتدي الموظفون األقنعة والقفازات ويستخدم معقم اليدين •

معاملة
تعقيم المعدات المضادة كل ساعة•
يتم تعقيم آالت التذاكر الذاتية كل ساعة•
من المشجع أن يأتي شخص واحد فقط من المجموعة في قائمة االنتظار لشراء التذاكر•
تشجيع الدفع بدون تالمس ، ولكن يسمح بالدفع النقدي•

التذاكربيعشباك. 2

R CM CR CR
تأكد من تنظيف المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام•
مكانهافيعالمات السالمة لغسل اليدين والحفاظ على النظافة•

المياهدورات. 3

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•
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الصحة و النظافة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

رة والتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصوالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
مرئية للجميع

كل جولة إن في)بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية اإللتزام•
الفعال مع الجماهير اإلتصالعن طريق ( أمكن 

ت بالحفاظ على إجراءااإللتزامعلى منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  •
التباعد االجتماعي من خالل إدارة الطوابير

:إغالق جميع مناطق الجذب في المنزل الخلفي•
أنشطة الغوص-
أنشطة لقاء الحيوانات-
محاكاة الغواصة-
قارب زجاجي سفلي-
المرصد-
مختبر-

اللوائح والسياسات. 4

R CM CR CR
حص درجة إلى المنشأة للخضوع لف( الضيوف/ الموظفين )تأكد من دخول جميع األفراد ال•

.الحرارة اإللزامي
الفحص الحراري. 5

R CM CR CR
شجع العمالء على عدم لمس العناصرت•

بته يتم لمسه أو حاول العميلتم أي عنصر  تعقيمه قبل عرضه مرة أخرىتجر
متجر المقتنيات التذكارية. 6

R CM CR CR

خصيص من خالل ت( أ: )يتم تطبيق التباعد االجتماعي داخل االكواريوم األفقي والعمودي•
عدين أفقًيا ، تعتبر الممرات مق"مقعدين للعمالء وترك مقعدين فارغين في كل صف 

ً ( ب)، و " فارغين ً "للحفاظ على كل صف بديل فارغا "عموديا
يجب وضع عالمات األرضيات لضمان البعد االجتماع

الجسديالتباعد. 7

R CM CR CR
أو المناطق تأكد من توفير الحد األقصى من الهواء النقي من خالل نظام التهوية في النفق•

واألماكن الضيق
التهوية. 8

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
الجماعية 

العاب األركيد•

بيعية• المخيمات الصيفية والر

أنشطة لقاء الحيوانات•

األنشطة التفاعلية•

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•
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R CM CR CR

(لكل عميل 4sqm)٪ من العمالء لكل مرة بناًء على السعة اإلجمالية للموقع 50يُسمح فقط •
األحداث واالحتفاالت غير مسموح بها•
قبل دخول الموقعاألقنعةيجب أارتداء•
أعضاء من المجموعات الفردية لكل إدخال5ُُسمح بحد أقصى •
(ى الخروجتغطي الطريق بأكمله من الدخول إل )يجب أن تكون المطهرات التي تعمل باللمس في مكانها •
وح داخل سيتم عرض مقاييس المسافات االجتماعية بطول مترين على جميع المناطق المرئية بوض•

المنشأة
لحرارة تأكد من أن أي شخص يدخل الموقع بما في ذلك الموظفين والعمالء يخضعون لفحص درجة اال•

وفحصها
.عاًما بالدخول فقط60و 12يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين •
راًضا المتعاقدين الذين يعانون من أعراض مرضية والذين يظهرون أع/ العمالء / منع دخول الموظفين •

درجة مئوية37.5بدرجة حرارة أعلى من 
يُمنع األفراد المصابون بحاالت طبية وأمراض. عالية المخاطرعوارضذوتأكد من عدم وجود أفراد ال•

مزمنة وأمراض الجهاز التنفسي من دخول الموقع
توفير منطقة عزل إلزامية للحاالت المشتبه فيها•

دخول المنشأة. 1

R CM CR CR .ة اإللزاميإلى المنشأة للخضوع لفحص درجة الحرار( الضيوف/ الموظفين )تأكد من دخول جميع األفراد • الفحص الحراري. 2

R CM CR CR
شجع العمالء على عدم لمس العناصرت•

بته يتملمسه أو حاول العميلتمأي عنصر تعقيمه  مرة أخرىتجر
متجر المقتنيات . 3

التذكارية

R CM CR CR

المات إلى عدم تضاف عالمات التباعد االجتماعية والالفتات إلى جميع المناطق المشتركة ، وستشير الع•
.االتصال الوثيق مع القضبان

إلى نشر المزيد من المشرفين وحراس األمن والمتطوعين عند المدخل الرئيسي والمخارج مما يؤدي•
.مشاهدة المناطق لفرض التباعد االجتماعي وغيرها من التدابير االحترازية

.٪ لكل منطقة عرض للتحكم في عدد األشخاص50عالمة البصمة تساوي سعة •
.يتم عمل الترتيبات لقصر المتفرجين على كل مربع فقط•

الجسديالتباعد. 4

R CM CR CR ميعوالتعليمات بوضوح على فترات منتظمة وبصورة مرئية للجالتأكد من وضع الالفتات واإلشعارات•
عن طريق ( مكن في كل جولة إن أ)بالحد األقصى لعدد الزوار المسموح بهم في المنطقة الترفيهية اإللتزام•

الفعال مع الجماهير اإلتصال
جتماعي بالحفاظ على إجراءات التباعد االاإللتزامعلى منافذ بيع االطعمة والمشروبات وردهات الطعام  •

من خالل إدارة الطوابير

اللوائح والسياسات. 5

ال يوجد

ال يوجد

50%

الطلقالهواءفيعروض-يهترفال
مم
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العاب األركيد•
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األنشطة التفاعلية•

حلبات التزلج •
سباقات الكارتينج•
منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

سكاي دبي•
كواريوم• أ
العروض الحية الخارجية•



مخاطر التباعد 
االجتماعي

أهميته على االقتصاد

ق م قع م ع

األنشطة المستبعدة في القطاع

األنشطة المدرجة في القطاع
الدعم –Sاالمتثال ، -CMالتحكم ، –CRالتنظيم ، –R:  تحديد األدوارالقيود و البروتوكوالت

ساعات زيارة الزوار

(الموظفين)مستوى االستيعاب 

ساعات العمل

الطلقالهواءفيعروض-يهترفال

الحكومة الزوار الموظ
فين

المنش
أة

وصف االجراء االجراءات

الصحة و النظافة و التباعد االجتماعي

R CM CR CR

.خروجأبواب الدخول وال/ سيضمن الموظفون تدفق الضيوف وعدم االزدحام عند بوابات •
ارج تخصيص أبواب مخصصة للدخول والخروج لضمان نفس تدفق الحركات داخل وخ•

.أماكن العرض في الهواء الطلق
في كل جولة )اتصال واضح بشأن الحد األقصى لعدد الزوار المسموح به في منطقة الترفيه •

(عند االقتضاء
راء إغالق جميع مناطق الجلوس في المساحة المفتوحة ما لم يكن من الممكن إج/ إزالة •

.التنظيف والتعقيم العميق بعد كل استخدام
بيرة يجب مراقبة أي مناطق ساخنة أو مناطق فرعية أو مناطق حرجة تستقبل حشوًدا ك•

حراس أو بشكل صارم ، والتحكم فيها من قبل المشغلين ، عن طريق إضافة المزيد من ال
.المتطوعين ، وتقليل السعة في هذه المناطق

ئة الطرق العبرة مع البروتوكوالت التي وضعتها هي/ يجب أن يتماشى استخدام القوارب •
والمواصالت ، ويكون استخدام هذه المرافق حصريًا لألفراد أو مجموعة واحدة فقط

دخول المنشأة. 4

R CM CR CR
/ مع ضمان الحفاظ على حاجز ( دقائق5ال تتجاوز )أو مدة العروض / تقليل من تكرار  •

ملية فجوة لمدة ساعة واحدة على األقل بين كل عرض ، إلدارة الحشود المتحركة وإكمال ع
.التعقيم والتنظيف

العروضوقاتأ. 5

ال يوجد

ال يوجد

50%

مم

التجمعات األنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميالد و•
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العاب األركيد•
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منصات المشاهدة•
المتاحف•
ذا جرين بالنيت •
دبي دولفيناريوم •

سكاي دبي•
كواريوم• أ
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الحكومة الموظف الشركة المنشأة وصف االجراء االجراءات

R CM CR CR

المراحيض مباني المكاتب بما في ذلك/ تنظيف جميع المناطق المشتركة لمراكز الخدمة •
التي تم تنظيفها بعد تعقيم كل استخدام ومدخل

راب مع لالستخدام من قبل األفراد بشكل صارم الستهالك الطعام والشتاحةالخزائن م•
د يجب أن يتم نشر العدد اإلجمالي للموظفين في وقت واح)متر 2الحفاظ على مسافة 

(داخل الخزانة عند المدخل
يجب تعقيم المقاعد بعد كل استخدام من قبل العمالء•

تعقيم المركز. ساعة24. 1

R CM CR CR

والزوار المكتب بما في ذلك الموظفين/ التأكد من أن أي شخص يدخل إلى مركز الخدمة •
يخضع لفحص درجة الحرارة وفحصها

يحظر على الموظفين  الذين تظهر عليهم األعراض من  القدوم إلى العمل•
إجراء ال يُسمح للعمالء إذا كانت لديهم أعراض مرئية من  بالدخول  اال بعد التصريح و•

الفحوصات الحرارية الالزمة

فحوصات الدخول الصحية. 2

R CM CR CR

المكتب / ى الزوار بارتداء األقنعة في جميع األوقات في المبن/ يتم اللزام جميع الموظفين •
مكتب/ سيؤدي عدم االمتثال إلى منع الدخول إلى مبنى . منذ الدخول

.تركيب موزع معقم لليدين في األماكن المشتركة•
بعد ( فازاتفوق الق)يجب أن يرتدي الموظفون األقنعة والقفازات ويستخدم معقم اليدين •

كل معاملة
دارة مركز الخدمةإشراء أقنعة وتعقيم •

توفير األقنعة ومطهرات اليد. 3

R CM CR
CR

متر في جميع المناطق العامة والمصاعد 2التأكد من الحفاظ على مقياس المسافة •
.ومكاتب الخدمة وخدمة العمالء ومناطق االنتظار وما إلى ذلك

ماعي ، الحفاظ على التباعد االجتيجب االلتزام باألشخاص المسموح لهم في المصاعد•
وإعطاء األولوية للنساء الحوامل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

يتم نشرها على األرض لقوائم االنتظارساالجتماعي باعدعالمات الت•
لمسافة وضع حاجز شفاف أو زجاج شبكي على طاوالت االستقبال وخدمة العمالء لضمان ا•

االجتماعية والسماح بمشاركة المستندات من جانب الحاجز

(متر2)التباعد الجسدي . 4

R CM CR CR 60ن فوق بما في ذلك كبار الس)تأكد من عدم وجود أفراد معرضين لخطر كبير في العمل ال•
(منةعاًما واألشخاص ذوي اإلعاقة والحوامل واألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية كا

تشجيع العمالء على طلب الخدمات من خالل المنصات عبر اإلنترنت•
تشجيع العمالء على الحجز المسبق أو التعيين قبل زيارة مراكز الخدمة•

سقف إشغال المركز. 5

ال يوجد

ال يوجد

يوجدال

مم

الخدمات الحكومية التي يديرها موظفو الجهات •
الحكومية

كز خدمات • الحكوميةالتعهيدجميع مرا
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الحكومة الموظف الشركة المنش
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وصف االجراء االجراءات

R CM CM CR
متر2التقليل من االجتماعات وضمان الحفاظ على المسافة االجتماعية •
يسمح بالتجمعاتال•

ساعات عمل مركز الخدمة. 6

R CM CM CR
للموظفين والزوارإلجراءات و الشروط يجب إبالغ جميع ا•
توفير غرفة عزل للحاالت المشتبه فيها•
صحيةتثقيف الموظفين حول الحفاظ على الصحة والسالمة الشخصية والنظافة ال•

التواصل. 7

s CM CM CM

تشجيع بوابات الدفع الذكية•
الخصم بطاقات/ بطاقات االئتمان )توعية العمالء بالدفع من خالل المدفوعات الذكية •

(المباشر نقًدا
تعقيم اليدين قبل وبعد التعامل مع آالت بطاقات االئتمان•
المدفوعات النقدية ال تزال صالحة وال يتم رفضها•

تعزيز المدفوعات الذكية كطريقة. 8
مفضلة

ال يوجد

ال يوجد

يوجدال

مم

الخدمات الحكومية التي يديرها موظفو الجهات •
الحكومية

كز خدمات • الحكوميةالتعهيدجميع مرا
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