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وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)48(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�اال�سرتاطات�ال�سحية�الواجب�تطبيقها�يف�من�ساآت�وحمال�االألعاب�الرتفيهية

)COVID-19(الحتواء�ومنع�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�شتَجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  باعها  اتِّ يتعنيَّ 

)COVID-19(، وتعديالته،

َباُعد الجتماعي التي يتعنيَّ اتِّخاذها  وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التَّ

 ،)COVID-19( يف املحال التجارية وال�شناعية لحتواء ومنْع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجَد

وتعديالته،

يف  تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )51( رقم  القرار  وعلى 

املطاعم واملقاهي لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID-19(، 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 تو�شيات الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،
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قرر�االآتي:

املادة�االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  اتخاذها  يتعني 

)COVID-19(، تلتزم كافة من�شاآت وحمال الألعاب الرتفيهية 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�من�ساآت�وحمال�االألعاب�الرتفيهية

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

اأواًل:�ا�ستراطات�عامة:�

يقت�شـــر دخول من�شاآت ومحال الألعاب الترفيهية على الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س   -1

كورونـــا الم�شـــتجد )COVID-19( اأو المتعافيـــن منـــه، والأطفال ممن تقـــل اأعمارهم عن 

ثمانية ع�شـــر �شـــنة على اأن يكون الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن اثنا ع�شـــر �شـــنة ب�شحبة 

�شـــخ�س بالغ من الحا�شلين على التطعيم �شد فيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19( اأو 

المتعافيـــن منه، ويكون الإثبات باإبراز الوثيقة الدالة على ذلك، اأو من خالل تطبيق مجتمع 

من التطبيقات المعتمدة.  غيره  واعي “BeAware” اأو 

يجـــب اأن يكـــون تنظيـــم زيـــارة الأماكـــن الترفيهية عـــن طريق الحجـــز الم�شـــبق اأو الحجز   -2

الإلكتروني متـــى اأمكن، وذلك لتقليل التزاحم والتجمعات الكبيرة بالموقع وت�شـــهيل تنظيم 

الزيارات.

يجب تحديد مداخل ومخارج منف�شـــلة اإن اأمكن مع و�شـــع منظمين عند الأبواب للتاأكد من   -3

عملية دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتاأكد من وجود م�شافات التباعد الجتماعي.

يجب و�شـــع عالمات وا�شـــحة لأماكن الوقوف بحيث ت�شـــمن التباعد الجتماعي لم�شافة ل   -4

تقـــل عن مترين فـــي مناطق النتظار )المداخل، اأماكن بيع التذاكـــر، اأماكن بيع الماأكولت 

والم�شروبات، دورات المياه (. 

يجـــب قيا�س درجـــة حرارة جميع العامليـــن، ومرتادي المكان قبل دخول المن�شـــاآت واأماكن   -5

الألعاب الترفيهية با�شتخدام مقيا�س الحرارة )Infrared Thermometer(. ويحظر دخول 

من تكون درجة حرارته 37.5 درجة مئوية اأو اأعلى اأو تظهر عليه اأعرا�س مرتبطة بفيرو�س 

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

يجب على العمالء ممن تفوق اأعمارهم 6 �شـــنوات اللتـــزام بلب�س الكمام في جميع الأوقات   -6

)عدا الأن�شطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا(. 

يجب على العاملين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات.  -7

يجب تقليل الطاقة ال�شتيعابية للمن�شاآت واأماكن الألعاب الترفيهية اإلى ما ل يزيد عن %50   -8

بما ي�شمن م�شافة التباعد الجتماعي المطلوبة بين الأ�شخا�س مع و�شع منظمين للتاأكد من 

التزام الزوار بال�شتراطات المطلوبة.

يجب اإعادة ترتيب مقاعد الجلو�س للحفاظ على م�شـــافة التباعد الجتماعي لم�شافة ل تقل   -9

عن مترين.
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10-   يجب توفير الإمدادات الكافية من م�شـــتلزمات النظافة ال�شخ�شـــية كال�شابون، معقمات 

اليد بن�شـــبة ل تقل عن 70 % من المادة الكحولية، والمناديل الورقية وحاويات القمامة التي 

تفتح دون لم�س.

11-   يجب تنظيف وتطهير الأ�شطح المعر�شة للم�س ب�شكل متكرر بالمعقمات الكحولية وتنظيف 

الأدوات متعددة ال�شـــتخدام كمج�شـــمات الت�شـــلق واللعب، والكرا�شـــي واأ�شـــطح الطاولت، 

مقاب�س الأبواب، اأ�شطح دورات المياه، واأماكن غ�شل اليدين.

12-   يجب تنظيف وتطهير دورات المياه ب�شكل دوري كل �شاعتين متى اأمكن ذلك، مع الحر�س 

على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.

13-   يجـــب تعييـــن م�شـــرفين لتقليل التجمعات بيـــن المجموعات المختلفة واللتـــزام بالتباعد 

الجتماعي على اأن يكون بين كل اأ�شرة واأخرى م�شافة ل تقل عن مترين.

ثانياً:�اأحكام�ختامية:�

تخ�شـــع كافة من�شـــاآت واأماكن الألعاب الترفيهية وفقًا لأحكام هذا القرار للتفتي�س من قبل   -1

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

يجب ت�شجيع الزوار على الدفع بطريقة اإلكترونية وغير تالم�شية.  -2

يجـــب ت�شـــجيع العامليـــن علـــى الح�شـــول علـــى التطعيم �شـــد فيرو�ـــس كورونا الم�شـــتجد                      -3

 .)COVID-19(

يحظر فتح الألعاب التي ي�شعب فيها اإجراء التنظيف والتعقيم.   -4

�شـــيتم غلق اأية من�شـــاأة ل تلتزم بتطبيق ال�شتراطات واللتزامات المن�شو�س عليها في هذا   -5

القرار، وغيرها من القرارات ذات ال�شلة.     


