
 
 

(Pubs) إجراءات السالمة الوقائیة في النوادي اللیلیة 

 
  تعیین منّسق (مشرف - PIC)  لمتابعة األمور المتعلقة بفیروس كورونا :1.

 مهامه جمع معلومات االتصال المحّدثة لجمیع الموظفین (أي عنوان السكن، رقم هاتف المنزل، رقم الهاتف المحمول،●
 طریقة التنقل، الئحة اتصال بأفراد من العائلة أو األصدقاء في حال االشتباه بأي حالة) على أن تكون هذه المعلومات

 ُمتاحة بسهولة البرازها لمفتشي الوزارة عند الضرورة
 یجب أن یكون لدى جمیع الموظفین أرقام االتصال الخاصة بالمنّسق (المشرف)  لالتصال به إذا كانوا مرضى أو إذا●

  تم إدخالهم إلى المستشفى لالشتباه في إصابتهم
 المشرف یكون مسؤوًال أمام كل من صاحب العمل والسلطات الرسمیة  للتأكد من التزام الموظفین بممارسات السالمة●

 المهنیة لمواجهة فیروس كورونا
 

 مستلزمات السالمة العامة:2.
●COVID-19 وضع إشعارات عند المدخل تنص على أنه ال ُیسمح ألي شخص یعاني من حّمى أو من أعراض 

 الدخول إلى  المالهي .
 تأكد من أن أي شخص یدخل  الملهى  بما في ذلك الموظفین و الزبائن  والمقاولین یخضعون جمیًعا لفحص درجة●

  الحرارة والتحقق منه.
 وضع مطهر للیدین (%70 نسبة الكحول على األقل) عند مدخل الملهى وداخله. یجب أن یكون مطهر الیدین●

  متاحا بسهولة للموظفین والزبائن.
  على الزبائن ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) قبل الدخول والخروج  من  الملهى  وأثناء التجول داخله.●

 
 الحفاظ على التباعد  الجسدي:3.

 اإللتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة متر ونصف بین شخص وآخر. (بإستثناء أفراد العائلة الواحدة ومجموعة●
  من األصدقاء).

●.Barترك مسافة  متر ونصف  بین طاولة وأخرى وبین الكراسي على ال  
  ترك مسافة  متر ونصف بین شخص وآخر داخل المصعد.●
 یجب الحجز بشكل مسبق اذ ال ُیسمح بدخول الزبائن العابرین (walk-ins) إال اذا لم یكن المكان محجوزًا●

 بالكامل. وُیسمح بحد أقصى 6-8 أشخاص لكل طاولة.
 تأكد من جلوس جمیع الزبائن. لن ُیسمح للزبائن بالرقص اّال على طاوالتهم مع خفض صوت الموسیقى.●
●.Barعدم السماح للزبائن بالتواجد في منطقة اإلنتظار أو ال  
 وضع خطة لضمان التباعد  الجسدي  بین الزبائن عند االنتظار للجلوس: یمكن أن تشمل وضع عالمات على●

  األرضیات،  اإلنتظار في الخارج مع ضمان المسافة اآلمنة بین بعضهم البعض أو البقاء في السیارات…
 تأكد من قیام نادل واحد (Single-server)  بخدمة الزبائن - قم بتعیین نادل واحد  لكل طاولة (أو مجموعة●

 طاوالت).
 اعتمد الخدمة الذاتیة (فقط على الطاولة): على الزبائن إعداد مشروباتهم الخاصة (ولیس ال  نادل ).●
 

  التنظیف:4.
 یجب أن یكون لدیك مخزون من مواد التنظیف والمطهرات المعتمدة من الجهة المعنیة ویجب استعمالها حسب●

  إرشادات المصنع.
  تنظیف المبني وتطهیره بشكل شامل.●
 تحدید األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر من قبل الموظفین أو الزبائن وتنظیفها وتطهیرها بشكل متكرر مثل●

(...POS Machineمسكات األبواب ومقابس الكهرباء والهواتف وأزرار المصاعد و 
 تنظیف وتطهیر الطاوالت والكراسي  توابل المائدة  مباشرًة بعد مغادرة الزبون.●
 تنظیف وتطهیر  الئحة الطعام  مباشرًة بعد  استعمالها . وإذا كانت غیر قابلة للتعقیم قم بتغلیفها لتسهیل عملیة التعقیم●

 أو إستعمل اللوائح ذات اإلستخدام الواحد أو الجأ إلى الشاشات الرقمیة (السهل تعقیمها).



 
 

 تنظیف وتطهیر حامل اإلیصاالت (check folder) مباشرًة بعد  استعماله . وإذا كان غیر قابل للتعقیم إستعمل●
  بدیًال عنه. وإذا أمكن قم بتشجیع الدفع من خالل بطاقات اإلئتمان أو  التطبیق الجوال  أو اإلنترنت.

 تأكد من تفریغ أسطح البار خاصة إذا كانت األشیاء/األغراض المعروضة في متناول أیدي الزبائن الجالسین وقم●
 بتنظیف األسطح وتعقیمها بشكل متكرر وبعد كل زبون.

 تنظیف وتطهیر صنابیر المیاه والحمامات بشكل دوري. ویجب تجهیز الحمامات بصابون سائل ومناشف ورقیة●
 دائما.

 من المفضل إستخدام األواني واألطباق واألكواب وأدوات الطعام أحادیة اإلستعمال خاصًة إذا كانت غسالة●
 الصحون غیر متوفرة. أما في حال استعمالها تأكد من أن درجة حرارتها تصل إلى 82 درجة مئویة.

 تخزین األطباق واألكواب وأدوات الطعام النظیفة بشكل صحیح لمنع تلوثها. و ینصح بتغلیف أدوات الطعام●
  (بمحرمة على سبیل المثال) لمنع تلوثها وتزوید الزبائن بقش مغلف فقط (للمشروب).

 إعداد طاولة الطعام (Table set up) فقط عند جلوس الزبون،  بما في ذلك المشروب والمنادیل.  ال تقم بإعدادها●
 مسبقًا.

 
 الموظفون والعاملون في الطعام:5.

 نشر التوعیة عند الموظفین وتدریبهم على النظافة الشخصیة وحمایة أنفسهم وحمایة اآلخرین.●
  طبع الملصقات  حول أفضل الممارسات لمكافحة فیروس كورونا ووضعها في المكان المناسب.●
 تثقیف الموظفین حول غسل الیدین. یجب غسل الیدین  جیدًا وغالبًا  بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل،●

 خاصة:
oبعد الذهاب إلى الحمام 
oبعد نفخ األنف أو السعال أو العطس 
oبعد مالمسة أیة مواد أو  أسطح   قد تكون ملوثة 
oبعد عملیة التنظیف 
oقبل وبعد األكل 
oقبل تحضیر الطعام 
oقبل إرتداء القفازات والكمامة وبعد ازالتها 

 إذا لم یكن الصابون والماء متوفرین، یجب استخدام مطهرًا للیدین یحتوي على 70٪ كحول على األقل
 یجب  على جمیع الموظفین إرتداء الكمامة وتغطیة الفم واألنف جیدًا.●
 یجب  على العاملین في الطعام إرتداء القفازات وتغییرها عند الحاجة.●
  على النوادل غسل الیدین أو تطهیرها غالبًا.●
 یجب فحص حرارة  الموظفین ( بمن فیهم عّمال النظافة المتعاقدین مع المطعم)  قبل بدء العمل  باستخدام میزان●

 حرارة یعمل عن بعد (مثل میزان الحرارة باألشعة تحت الحمراء)  واستبعاد الموظفین المصابین بالحمى (حرارة
 أكثر من 37.4 درجة مئویة).

 یجب استبعاد الموظفین عن العمل في حال لدیهم عوارض المرض (حرارة، سعال...) وتوجیههم إلى أقرب●
 مركز صحي

 یجب  تطبیق التباعد الجسدي (1.5m) بین الموظفین من جهة وبین الموظفین و الزبائن  من جهة أخرى. إال عند●
  أخذ الطلبیة من الزبون وتقدیم الطعام له - ولكن مع الحفاظ على  مسافة آمنة.

 إنتاج الطعام:6.
 یجب التأكد من تطبیق نظام سالمة الغذاء.●
 یجب  طهي الطعام جیدًا  على درجة الحرارة المناسبة.●
 یجب تعقیم الخضار  والفاكهة  قبل تحضیرها.●
 یجب تمكین طاقم العمل من التدابیر الجدیدة عند استالم الطعام والتغلیف وتعقیم كل المواد التي یتم استالمها.●
  یجب التعامل مع الطعام الجاهز لالستخدام فقط عند إرتداء قفازات نظیفة أو أدوات مناسبة .●

 
 



 
 

 نقاط أخرى :7.
 ُیسمح بالفرق الموسیقیة، شرط احترام التباعد الجسدي.●
 خدمة صف السیارات:●
إذا كانت الخدمة متوفرة ، تأكد من أخذ كل تدابیر الصحة والسالمة. یجب على الموظفین 1) ارتداء زي نظیف 2●

 ) ارتداء قناع للوجه 3) اتباع ممارسات جیدة في النظافة التنفسیة 4) تزویدهم بمطهر للیدین 5) غسل أیدیهم
  بشكل متكرر أو تطهیرهم 6) تقدیم منادیل كحولیة للزبائن لمسح داخل السیارة.

 منح الزبائن خیار ركن السیارة بأنفسهم.●
 

 مالحظة: سیقوم فریق داخلي (تحت سقف النقابة) بتفقد المالهي للتحقق من امتثالها للتدابیر المعمول بها.
 


