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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)44(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�حمال�التدليك�)امل�ساج(

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

وزير ال�شحة:

وعلى  ل�شنة 2018،  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادتني )43( و)44( منه،

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2020 باإن�شاء وت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 باإعادة ت�شكيل الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الكورونا امل�شتجد املن�شاأ بالقرار رقم )10( ل�شنة 2020،

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )38( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  باعها  اتِّ يتعنيَّ 

)COVID-19(، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعني اتخاذها 

 ،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وتعديالته،

التنفيذية لقانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018  وعلى الالئحة 

ال�شادرة بالقرار رقم )13( ل�شنة 2021، 

يف  توفرها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  بع�س  بتعديل   2021 ل�شنة   )33( القرار  وعلى 

،)COVID-19( املن�شاآت لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2021 باعتماد الوثائق وال�شهادات ال�شادرة من خارج مملكة 

،)COVID-19( البحرين لحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2021 با�شتئناف �شالت املنا�شبات والفعاليات ودور ال�شينما 

املغلقة وحمالت التدليك )امل�شاج( لأن�شطتها،

وعلى تو�شيات الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 
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امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، تلتزم كافة حمال التدليك )امل�شاج( بتطبيق ال�شرتاطات ال�شحية املرافقة 

لهذا القرار. 

املادة�الثانية

ُيعاَقب كل من ُيخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبة املقررة يف املادة )121( من قانون ال�شحة 

العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

املادة�الثالثة

وُيعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ  الوزارة واملعنيني -  على وكيل 

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.            

وزير�ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 24 رم�شان 1442هـ

المــــــوافــــــق: 6 مــــــــايــــو 2021م
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اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�حمال�التدليك�)امل�ساج(�

)COVID-19(الحتواء�ومْنع�انت�سار�فريو�س�كورونا�امل�ستجد�

اأواًل: ا�ستراطات�عامة: 

يقت�شـــر دخول محال التدليك )الم�شاج( على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا   -1

الم�شتجد )COVID-19( اأو المتعافين منه، والأطفال ممن تقل اأعمارهم عن ثمانية ع�شر 

�شـــنة على اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شـــر �شـــنة ب�شحبة �شخ�س بالغ 

من الحا�شـــلين على التطعيم �شـــد فيرو�س كورونا الم�شـــتجد )COVID-19( اأو المتعافين 

منـــه، ويكون الإثبـــات باإبراز الوثيقـــة الدالة على ذلـــك، اأو من خالل تطبيـــق مجتمع واعي 

المعتمدة. التطبيقات  من  غيره  “BeAware” اأو 
يجب اأن يكون ح�شـــور متلقي الخدمة من خالل حجز المواعيد، مع ال�شـــماح بالدخول لمن   -2

ياأتي دون حجز في حال توفر المكان لذلك.  

يجـــب قيا�ـــس درجة حرارة جميـــع العاملين ومتلقـــي الخدمة قبل دخول المحل با�شـــتخدام   -3

مقيا�ـــس الحـــرارة )Infrared Thermometer(. ويحظـــر دخـــول من تكـــون درجة حرارته 

)37.5( درجـــة مئويـــة اأو اأعلى اأو تظهـــر عليه اأعرا�س مرتبطة بفيرو�س كورونا الم�شـــتجد 

)COVID-19( وُيطَلب منه المغادرة فورًا والت�شال على الرقم 444.

يجـــب مراعاة توفر التهوية الجيدة للمحـــل وزيادة التهوية الخارجية عن طريق فتح النوافذ   -4

والأبواب وا�شتخدام المراوح ال�شافطة.

يجب ا�شـــتخدام معقـــم للزبائن ل يقل تركيـــزه عن 70% من المادة الكحوليـــة وتوفيره عند   -5

المداخل والمخارج وفي كل غرفة.

يجـــب تعقيم دورات المياه ب�شـــورة دورية مجدولة )مرتين في اليـــوم على الأقل( مع توفير   -6

المعقمات.

يجب على العاملين بالمحل التقيد بارتداء الكمامات في جميع الأوقات.  -7

يجب ا�شـــتخدام المنا�شـــف ذات ال�شتخدام الواحد. ويمكن ا�شـــتخدام المنا�شف المتكررة   -8

ال�شـــتخدام ب�شـــرط غ�شـــلها بالماء الدافئ بدرجة 80 درجة مئوية اأو اأكثر دفئًا وتغليفها في 

اأكيا�س فردية، وعزل المنا�شف الم�شتخدمة فورًا في حاوية مغطاة مع تعقيمها ب�شكل متكرر.

ثانياً:�ا�ستراطات�خا�سة�بخدمة�التدليك�)الم�ساج(:�

يجب على موؤدي الخدمة التقيد بغ�شـــل اليدين بالماء الدافئ وال�شـــابون اأو التعقيم بمعقم   -1

معتمـــد ل يقل تركيزه عـــن 70% من المادة الكحولية لمدة 20 ثانيـــة قبل وبعد اأداء الخدمة 

لمتلقي الخدمة اأو عند مالم�شة الوجه.

يجب على موؤدي الخدمة ارتداء الكمام وواقي الوجه اأثناء اأداء الخدمة.  -2
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يجب تخ�شي�س غرفة خا�شة لكل متلقي للخدمة.   -3

يجب تنظيف وتعقيم جميع م�شتلزمات تقديم الخدمة، بما ي�شمل الأ�شّرة والكرا�شي واأدوات   -4

التدليك )الم�شاج( وعبوات الم�شتح�شرات بعد كل ا�شتخدام بالمطهرات المعتمدة.

يجب اأن تكون ملحقات اأ�شـــّرة التدليك )الم�شـــاج( مثل الو�شائد وال�شرا�شف ذات ا�شتخدام   -5

واحد اأو اأن يتم تعقيمها بعد كل ا�شتخدام.

ثالثـــاً:�ا�ستراطـــات�خا�ســـة�بخدمة�الحمامـــات�ال�سحية�)الحمـــام�المغربي�والحمـــام�التركي،�

اأحوا�س�الجاكوزي،�غرف�البخار،�وال�سونا(:�

يجب على موؤدي الخدمة التقيد بغ�شـــل اليدين بالماء الدافئ وال�شـــابون اأو التعقيم بمعقم   -1

معتمد ل يقل تركيزه عن 70% من المادة الكحولية لمدة 20 ثانية قبل وبعد اأداء الخدمة اأو 

عند مالم�شة الوجه.

يجب ا�شـــتخدام الحمام ال�شحي واأحوا�س الجاكوزي وغرف البخار وال�شونا من قبل متلقي   -2

خدمة واحد كل مرة.

يمكن لمتلقي وموؤدي الخدمة اإزالة الكمام اأثناء الخدمة.  -3

فتح اأبواب الحمام ال�شـــحي وغرف البخار وال�شـــونا بعد كل زبون في فترة التعقيم ل�شـــمان   -4

تجديد الهواء.

رابعاً:�اأحكام�ختامية:�

تخ�شـــع كافة محال التدليك )الم�شـــاج( وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من قبل الجهات   -1

الحكومية المخت�شة للتاأكد من اللتزام بال�شتراطات ال�شحية.

يجب ت�شجيع متلقي الخدمة على دفع الفواتير بطريقة اإلكترونية وغير تالم�شية.  -2

يجب ت�شـــجيع مـــوؤدي الخدمة على الح�شـــول على التطعيم �شـــد فيرو�س كورونا الم�شـــتجد   -3

 .)COVID-19(

�شـــيتم غلق اأي محل ل يلتزم بتطبيق ال�شـــتراطات واللتزامات المن�شـــو�س عليها في هذا   -4

القرار، وغيرها من القرارات ذات ال�شلة.     


