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وزارة ال�صحة
قرار رقم ( )9ل�سنة 2021
ب�ش�أن اال�شرتاطات ال�صحية الواجب تطبيقها عند �إقامة االحتفاالت
والتجمعات العائلية يف املنازل والأماكن اخلا�صة الحتواء ومنع انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ()COVID-19
وزير ال�صحة:
بعد االطالع على قانون ال�صحة العامة ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2018وعلى
الأخ�ص املادتني ( )43و( )44منه،
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2020بتحديد الأمرا�ض ال�سارية،
وعلى تو�صيات الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا امل�ستجد،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة،

ُقرر الآتي:
املادة الأوىل

يجب �أال يزيد عدد املدعوين يف حال �إقامة االحتفاالت والتجمعات العائلية يف املنازل
والأماكن اخلا�صة� ،سواء املفتوحة �أو املغلقة ،على ثالثني �شخ�ص ًا بخالف �أفراد الأ�سرة واملقيمني
معهم من خدم املنازل ومن يف حكمهم ،وذلك �شريطة االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية الواردة
باملادة الثانية من هذا القرار.

املادة الثانية

يجب يف حال �إقامة احتفال �أو جتمع عائلي االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية الآتية:
�	-1أال يتجاوز عدد الجال�سين على الطاولة الواحدة �أو ال�سفرة الواحدة على � ٦أفراد.
 -2ترك م�سافة مترين بين كل فرد و�آخر.
	-3ال يجوز ب�أي حال �إقامة البوفيهات.
 -4ارتداء الكمامات طوال الوقت فيما عدا وقت الجلو�س على طاولة الطعام.
 -5االلت���زام بتطهير الأ�سطح ب�صورة دورية مع التركيز عل���ى الأماكن التي يكثر فيها احتمالية
التالم�س مثل مقاب�ض الأبواب وطاوالت الطعام وم�ساند المقاعد.
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 -6الحر�ص على تطهير دورات المياه ب�صورة دورية.
�	-7أن يتم توزيع مطهرات اليدين وو�ضعها في �أماكن بارزة.
 -8تنبيه �أفراد العائلة بعدم الح�ضور في حال ظهور �أعرا�ض �إلى �أن يتم ر�صد الحاالت.
 -9ف���ي حال ظه���ور �أي حالة �إ�صابة في االحتف���ال �أو التجمع ،يجب التوا�صل م���ع �إدارة ال�صحة
العامة للقيام بعملية تتبع المخالطين وفح�صهم.

املادة الثالثة

ُيعا َقب كل من ُيخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة ( )121من قانون ال�صحة
العامة ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة .2018

املادة الرابعة

على الوكيل الوزارة واملعنيني ُ -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من
تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صحة
فائقة بنت �سعيد ال�صالح
�صدر بتاريخ 22 :جمادى الآخرة 1442هـ
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