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إن بدايــة التعافــي ســوف يبــدأ مــن خــالل الســياحة الداخليــة و االقليميــة و االخــذ بعيــن االعتبــار خلــق مناطــق جغرافيــة نظيفــة وشــواطئ خاليــة مــن الفيــروس واســتعداد 

 لهــذا ســيتم اعتمــاد عــدد مــن ضوابــط االقامــة بالفنــادق  ذلــك بالتنســيق مــع وزارة الســياحة و االثــار و وزارة 
ً
الوجهــة الســياحية الســتقبال الزائريــن وشــعورهم باألمان.ووفقــا

 الرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة لمنــح المنشــآت شــهادة صالحيــة صحيــة. 
ً
الصحــة و وفقــا

المعايير المدرجة في هذه الوثيقة هي إجراءات تكميلية يجب اعتمادها إلى جانب المعايير المعتمدة اصال والمطبقة من قبل الفنادق.

الرجوع الى قائمة االرقام بجانب المعايير بنهاية كل صفحة.

تعتمد على موافقة وزارة السياحة و االثار  1
ممارسة اختيارية  2

اتباع تعليمات  وزارة الصحة  3
اتباع تعليمات وزارة البيئة  4

تم اعداد هذه الوثيقة من قبل فريق جمعية الفنادق األردنية.
تضمنت الوثيقة أدرج لوائح من وزارة الصحة األردنية، ووزارة السياحة واآلثار، ووزارة البيئة وأفضل الممارسات المعتمدة من منظمة السياحة العالمية، وسلسلة من الفنادق الدولية،

وكذلك بمساهمة العديد من مدراء الفنادق العامين في األردن.
هذه الوثيقة هي إرشادات مع توجيهات اساسية. وسيتم مراجعتها مع تطور الوضع وفي ضوء ما تتوافر معلومات أكثر فعالية.

م يشير إلى العنوان أعاله. 
ّ

ستتم مشاركة التحديثات على أنها ملحق مرق
لجميع االستفسارات يرجى االتصال بنا عبر

gm@johotels.org
pathways@johotels.org   وأخصائي معايير الفنادق عبر

ڤاتشي يرجتيان
المدير العام

 لســالمة 
ً
 مــن جمعيــة الفنــادق االردنيــة علــى مصلحــة اعضائهــا و الوقــوف معهــم فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا البــالد فــي مواجهــة  فيــروس كورونــا و ضمانــا

ً
حرصــا

العامليــن و الضيــوف بالمنشــأت الفندقيــة، ســتقوم الجمعيــة بالتعــاون مــع وزارة الســياحة و اآلثــار بحملــة توعيــة و تدريــب تشــمل جميــع المنشــآت الفندقيــة بمختلــف 

 
ً
تصنيفاتهــا فــي جميــع انحــاء المملكــة، حيــث ســتقوم هــذه الحملــة بتقديــم الدعــم اللوجيســتي و الفنــي للفنــادق فــي كيفيــة اســتخدام المطهــرات و اســتخدامها وفقــا

للمعاييــر الصــادرة عــن وزارة الصحــة األردنيــة و بالتوافــق مــع اشــتراطات منظمــة الصحــة العالميــة فــي هــذا الشــأن و األخــذ بعيــن االعتبــار ســالمة األفــراد القائميــن علــى تنفيــذ 

عمليــة التطهيــر. و بعــد اتمــام عمليــة التطهيــر لجميــع المنشــآت الفندقيــة ســتقوم جمعيــة الفنــادق األردنيــة بمراجعــة اجــراءات التطهيــر العتمادهــا بوســاطة شــركات 

 لعــودة الســياحة اقــوى ممــا كانــت عليــه. 
ً
عالميــة معتمــدة لهــذا الشــأن تمهيــدا

وتفضلو بقبول األحترام والتقدير 
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توصيات إجراءات النظافة

توصيات لغسل اليدين
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توصيات الرتداء األقنعة

توصيات إجراءات النظافة
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توصيات إلزالة القفازات

توصيات إجراءات النظافة
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توصيات لممارسة البعد االجتماعي

توصيات إجراءات النظافة
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التعقيم

يوصى بإستخدام المعقمات و اتباع التعليمات الموجودة على العلبة لضمان الحماية و فعالية استعمال المنتج  •
يمكن استخدام محاليل التبييض المخففة إذا كان ذلك مناسًبا للسطح،   •

التحقق من الملصق الموجود على العلبة لمعرفة ما اذا المبيض مخصص للتعقيم اوغير منتهي الصالحية  •
محاليل التبييض غير منتهية الصالحية تعد فعالة ضد الفيروسات التاجية عند تخفيفه بشكل صحيح  •

عدم خلط المبيض مع اي منظف اخر  •
التعقيم بمحاليل التبيض تكون فعالة لمدة 24 ساعة   •

يمكن التعقيم باستخدام محاليل الكحول التى تحتوي على نسبة   % 70  من الكحول  •

التنظيف
ارتداء قفازات عند القيام بعملية التنظيف و التعقيم  •

تنظيف األسطح بالصابون و الماء و من ثم القيام بعملية التعقيم للقضاء على الجراثيم   •
ممارسة التنظيف بشكل روتيني على مستوى استخدام األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر  •

تنظيــف و تعقيــم األســطح واالدوات فــي األماكــن العامــة ، مثــل العربــات ولوحــات المفاتيــح و مقابــض االبــواب و   •
اســتخدام كل  قبــل  وتعقيمهــا  الطعام....الــخ  قوائــم  و  الهواتــف  و  الطعــام  طــاوالت 

التوعية والتطوير اإلداري

تدريب الموظفين على تنظيف وتعقيم المرافق العتمادها كمنطقة خالية من فيروس كورونا.  •
الحفاظ على التواصل بين اإلدارة والموظفين وبين المديرين المسؤولين عن اإلدارات المختلفة.  •

ا لتوفيــر المعلومــات حــول الحــوادث التــي قــد تنشــأ فــي المنشــأة 
ً

تحديــد سياســة معلومــات للضيــوف مســبق  •
بســرعة. عليهــا  والحصــول  األوقــات  جميــع  فــي  معيــن  موقــف  حالــة  ومعرفــة 

توفير إرشادات للموظفين حول كيفية توصيل خطة العمل للضيوف وأصحاب المصلحة اآلخرين لضمان االتساق.  •
يمكــن للوثائــق أو الملصقــات اإلعالميــة أن تضخــم الرســائل الرئيســية بيــن الضيــوف والموظفيــن، بمــا فــي ذلــك   •

الســعال. وآداب  التنفســية  النظافــة  اليــد(؛  أجــزاء  جميــع  األقــل،  علــى  ثانيــة   20( اليديــن  لغســل  الترويــج 

70 %
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األسطح الناعمة )مثل األرضيات والسجاد والستائر(: 
•   تنظيف السطح باستخدام الماء والصابون أو مع منظفات مناسبة لالستخدام على هذه األسطح

•  استخدام الماء الدافئ و ادوات الغسيل الجافة
االلكترونيات )مثل األجهزة اللوحية وشاشات اللمس ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الصراف اآللي(

•  وضع غطاء قابل للمسح على اإللكترونيات 
•  استخدم مناديل أو بخاخات تحتوي على % 70 على األقل من الكحول و ذلك بأن يكون سطحها جاف تماًما

غسيل مالبس )للمالبس والمناشف والبياضات(
•  استخدم الماء الدافئ واألدوات الجافة تماًما

•  قم بارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند التعامل مع الغسيل المتسخ من شخص مريض
•  عدم خلط مالبس الشخص المريض بباقي مالبس االشخاص االخرين

•   أزل القفازات واغسل يديك على الفور

تنظيف وتعقيم المبنى أو المرفق إذا كان فيه شخص مريض
•  أغالق المناطق التي يستخدمها الشخص المريض

•  فتح األبواب والنوافذ الخارجية لزيادة دوران الهواء في المنطقة
•  انتظار 24 ساعة قبل التنظيف أو التعقيم، او االنتظار ألطول فترة ممكنة

•  تنظيــف وتطهيــر جميــع المناطــق التــي يســتخدمها الشــخص المريــض ، مثــل المكاتــب والحمامــات والمناطــق المشــتركة والمعــدات اإللكترونيــة المشــتركة مثــل 
األجهــزة اللوحيــة وشاشــات اللمــس ولوحــات المفاتيــح وأجهــزة التحكــم عــن بعــد وأجهــزة الصــراف اآللــي بمجــرد تطهيــر المنطقــة بشــكل مناســب ، يمكــن فتحهــا 

لالســتخدام
•  يمكن للعمال الذين ليس لديهم اتصال وثيق بالشخص المريض العودة إلى العمل مباشرة بعد التطهير

تشمل األوقات األساسية اإلضافية لغسل اليدين ما يلي:
•  بعد نفخ األنف أو السعال أو العطس

•  بعد استخدام الحمام
•  قبل األكل أو تحضير الطعام

•  بعد مالمسة الحيوانات أو الحيوانات األليفة
•  قبل وبعد تقديم الرعاية الروتينية لشخص آخر يحتاج إلى المساعدة )على سبيل المثال ، طفل(

علــى اصحــاب العمــل االخــذ بعيــن االعتبــار تدريــب جميــع موظفيهــم علــى جميــع النقــاط التــي تــم ذكرهــا اعــاله و التأكــد ان جميــع التوجيهــات و السياســات شــملت جميــع 
االقســام فــي المنشــأة و حققــت جميــع معاييــر االمــان و الحمايــة 
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إدارة النفايات
 هــي جمــع ونقــل والتخلــص مــن القمامــة والصــرف الصحــي وغيرهــا مــن منتجــات النفايــات. تشــمل إدارة النفايــات إدارة 

جميــع العمليــات والمــوارد مــن أجــل المناولــة الســليمة لمــواد النفايــات ، مــن صيانــة شــاحنات نقــل النفايــات ومرافــق 

اإلغــراق إلــى االمتثــال للقوانيــن الصحيــة واللوائــح البيئيــة.

  فيما يلي إجراءات التخلص من نفايات الحجر الصحي من الفنادق وفق توصيات وزارة البيئة 4  : 

•  تخصيــص كادر مــدرب و مؤهــل لجمــع النفايــات علــى ان يتــم اتخــاذ كافــة اجــراءات الســالمة بمــا فيهــا اســتخدام 

معــدات الوقايــة الشــخصية مــن كمامــات و مالبــس ذات اكمــام طويلــة مــع غطــاء الــرأس و قفــازات نظــارات وقايــة 

و احذيــة مناســبة لحمايــة العامليــن فــي جمــع هــذه النفايــات 

• توزيع اكياس على غرف العزل لتعبئة كافة النفايات من عرف المعزولين على مدار اليوم 

• عدم ملىء االكياس بالنفايات الكثر من ثلثي حجمها فقط 

• اغــالق االكيــاس عنــد امتالئهــا الــى الحــد المســموح بــه مــن خــالل ربــط العنــق باســتخدام الشــرائط البالســتيكية 

الالصقــة او اســتخدام الشــرائط البالســتيكية ذاتيــة االغــالق 

• وضع الكيس بعد اغالقه في كيس اخر و اغالقه لضمان عدم تسرب النفايات 

• تجميع نفايات المعزولين في موقع مخصص لهذه الغاية 

• ان يتــم جمــع و نقــل النفايــات المتولــدة مــن مواقــع العــزل مــن خالل امانة عمان الكبرى او احدى الشــركات المعتمدة 

لهذه الغاية 

ــات والطيــور مــن الوصــول إلــى المواقــع المخصصــة لجمــع النفايــات مــن خــالل  • اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لمنــع الحيوان

ا أو ســياًجا
ً
وضــع حاجــز

•  تعقيــم المركبــة التــي تنقــل النفايــات بعــد عمليــة التفريــغ مباشــرة باســتخدام المعقمــات المعتمــدة مــن قبــل 

ــدواء األردنيــة. مؤسســة الغــذاء وال

تعتمد على موافقة وزارة السياحة و االثار 1  •

ممارسة اختيارية 2   •

اتباع تعليمات  وزارة الصحة 3  •

اتباع تعليمات وزارة البيئة 4  •
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معايير مدخل الفندق واألماكن العامة

التأكد من عملية تعقيم المنشأة بشكل كامل قبل التشغيل من جهة معتمدة   •
توفير آليات و اجراءات و لوحات ارشادية تنظيمية للتأكيد على ضرورة االلتزام بأسس التباعد االجتماعي   •

توفير عيادة و طبيب بالفندق   •
التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية و مواد التعقيم   •

حظر اقامة الحفالت و األفراح داخل الفندق 1  •
حظر جميع أنواع النشاط الليلي بالفندق 1  •

تخصيص طابق في الفندق للحجر الصحي لالصابات المؤكدة و المشتبه بها 2  •
ضرورة توفير وسيلة امنة للتخلص من نفايات المنشأة بجميع انواعها 4-3  •

تعليق جميع خدمات صف السيارات خالل هذه الفترة  •
معالجــة معــدات الحمايــة الشــخصية المســتخدمة )مثــل األغطيــة واألقنعــة والقفــازات ومــا إلــى ذلــك( كمخلفــات       •

الحمــراء  BIOHAZARD أكيــاس  داخــل  ووضعهــا  خطــرة 
ضمان توافر مطهرات اليد والقفازات واألقنعة عند كل نقطة دخول / خروج  •
ضمان التعقيم المنتظم لجميع المداخل واألسطح التي تعتبر عالية التردد  •

تحديد عالمات التباعد االجتماعي بوضوح على األرضيات  •
تعطيل أي شاشات تعمل باللمس المتاحة داخل المرافق  •

قيــاس درجــة حــرارة النــزالء عنــد الدخــول او مــن المستحســن التأكــد مــن أن المنشــأة مــزودة بكاميــرات حراريــة   •
2 الحــراري  الفحــص  عبــر  يمــر  شــخص  كل  أن  مــن  للتأكــد   ، والمشــروبات  األطعمــة  منافــذ  مداخــل  أو  الردهــة  فــي  مثبتــة 

استخدام وسائل الدفع االلكتروني في عمليات البيع  •

تعتمد على موافقة وزارة السياحة و االثار 1  •

ممارسة اختيارية 2   •

اتباع تعليمات  وزارة الصحة 3  •

اتباع تعليمات وزارة البيئة 4  •
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توفير عمال نظافة مخصصين في الحمامات لتطهيرها بعد كل استخدام  •
التعقيم المنتظم لجميع المداخل واألسطح التي تعتبر مناطق استخدام ومناطق اتصال متكررة   •

تفريغ سالت القمامة بانتظام  •
إطفاء مجففات األيدي الكهربائية  •

وضع مناديل التعقيم داخل منطقة دورات المياه2  •
عــرض ملصقــات بعــدة لغــات تحتــوي علــى معلومــات عــن فيــروس كورونــا  COVID-19  فــي الردهــات والمواقــع   •

لمختلفــة ا
إزالة جميع النشرات والكتيبات والمجالت وغيرها من مدخل الفندق أو الردهة  •

تركيب جدران أو أقسام زجاج Plexiglass في المكتب األمامي2  •
التوقف عن تزويد الضيوف بمناشف مبللة عند الوصول  •

منع الموظفين من مشاركة أدوات العمل بينهم  •
تطهيــر أدوات العمــل مثــل األقــالم والهواتــف وبطاقــات الغــرف ولوحــة المفاتيــح واألجهــزة اللوحيــة ... إلــخ بعــد   •

اســتخدام كل 
إجــراء التســجيل للحجــز وإكمالــه إلكترونًيــا مــن خــالل تطبيــق علــى الهواتــف المحمولــة او بأقــالم أحاديــة االســتخدام   •

لمــرة واحــدة
مسح آالت بطاقات االئتمان وتطهيرها بعد كل معاملة  •

تنظيف وتطهير مقابض األمتعة والعربات من قبل الفندق عند دخول الضيوف إلى الفندق  •
تعقييم الممرات و االماكن العامة باستمرار  •

•          وضع دعاسات ارضية معقمة على مدخل المنشاة الفندقية لتعقيم االحذية قبل الدخول
•          عدم استخدام اجهزة تفيش االشخاص اليدوية واالكتفاء التفتيش عن بعد ودون االتصال مع الزبائن قدر اإلمكان. 

تعتمد على موافقة وزارة السياحة و االثار 1

ممارسة اختيارية 2 

اتباع تعليمات  وزارة الصحة 3

اتباع تعليمات وزارة البيئة 4



13

بروتوكول سير عمليات الفنادق في االردن بعد جائحة فيروس كورونا 

ضوابط قسم المكتب األمامي و الكونسيرج 
ــا و ذلــك مــن خــالل عقــد دورات توعيــة و  التأكــد مــن ان الموظفيــن يملكــون المعرفــة الكافيــة عــن فيــروس كورون  •

 )3( قســم  الــى  باالشــارة  كافــة.  لالقســام  تطويــر 

القدرة على ابالغ الضيف الذي يعاني من أعراض الجهاز التنفسي البقاء في الغرفة حتى يراهم الطبي  •

توفيــر أرقــام هواتــف الســلطات الصحيــة والمراكــز الطبيــة والمستشــفيات العامــة والخاصــة ومراكــز المســاعدة فــي   •
ً
حــال احتمــال ان يكــون الضيــف مريضــا

يجــب ان يحتــوي مكتــب االســتقبال علــى مجموعــة طبيــة : مناديــل ، أقنعــة الوجــه ، قفــازات ، ثــوب طويــل االكمــام   •

واقيــة ســاحة  و  الحيويــة  المخاطــر  مــن  للتخلــص  نفايــات  كيــس   ، الطــول  كامــل 

عــدم المصافحــة بيــن الضيــوف والموظفيــن و ان يتــم تنظيــف اليديــن بفــرك اليديــن بالكحــول او غســلها بالمــاء   •

والصابــون

يجب تطهير اليدين بعد تبادل االشياء ) المال ، بطاقات االئتمان(  •

وضع سلة نفايات بشكل منفصل لوضع معدات الحماية الشخصية فيها   •

المصاعد

•  التأكيد على التباعد االجتماعي عند استخدام المصعد

•  ال تلمس وجهك بعد لمس أزرار المصعد

•  اغسل يديك بالصابون أو استخدم مطهًرا أو معقم كحولي

•  تجنب ازدحام المصاعد

•  ال تتكئ على جدران المصعد

•  يجب أن تكون هناك عالمات توضح للناس كيف يمكنهم الوقوف في المواضع المناسبة، على سبيل المثال

•  يجب أن يواجه أولئك الذين يقفون بجوار الجدران الجدار وأن ال يقف اآلخرون في المنتصف بمواجه بعضهم بعضا.

•   استخدام 30 % فقط من الطاقة االستيعابية للمصاعد من قبل الزبائن
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معايير الموظفين

الفنــدق للنســب  ادارة  العمــل و  الصحــة، وزارة  االثــار، وزارة  الســياحة و  الموجهــة مــن قبــل وزارة  التوصيــات  اتبــاع   •
المنشــأة فــي  التشــغيلية 

التأكــد مــن ان الموظفيــن يملكــون المعرفــة الكافيــة عــن فيــروس كورونــا و ذلــك مــن خــالل عقــد دورات توعيــة و   •
 )3( قســم  الــى  باالشــارة  كافــة.  لالقســام  تطويــر 

التأكد من حصول العاملين على شهادة تثبت صحة خلوهم من الفيروس قبل بدء العمل في المنشأة  •
ً
قياس درجة حرارة العاملين يوميا  •

وجود سكن خاص و مناطق عزل للعاملين 2  •
الحفاظ على قائمة محدثة يوميا لإلجازة المرضية للموظفين ، والسبب والعودة المتوقعة  •

الحرص على ارتداء الموظفين الكمامات و القفازات و تغطية الشعر بالكامل قبل دخولهم منطقة العمل  •
ترك مسافة امان بين الموظفين  •

وضــع إشــارات تحذيريــة تلــزم العامليــن وفــي كافــة المرافــق بالتطهيــر المســتمر والتباعــد وارتــداء الكمامــات وغســل        •
االوانــي. باســتمرار وغســل  اليديــن 

تركيب جهاز تعقيم في المدخل الخاص بالموظفين في الفندق.  •

معايير خزائن الموظفين ومرافق الغيار

ضمان تنظيف األسطح ونقاط اللمس.  •

يجــب فحــص وتنظيــف موزعــات الصابــون ومعقــم اليديــن والمناشــف الورقيــة والمراحيــض ومــا إلــى ذلــك ، وتنظيفهــا   •

عــدة مــرات فــي اليــوم.

إطفاء أو إزالة مجففات األيدي الكهربائية  •

تنظيم عدد الموظفين العاملين في كل نوبة بطريقة تحافظ على التباعد االجتماعي   •

غسل زي الموظفين يوميا.  •
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معايير كافتيريا الموظفين

يجب على الموظفين ترك مسافة أمان فيما بينهم.  •

تنظيف وتعقيم الكافتيريا بعد كل استخدام بشكل يومي.  •

التأكد من أن الكافيتريات ال يشغلها أكثر من 30% من العاملين.  •

وقف خدمة البوفيه.  •

معايير النزالء

تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق   •

تعقيم امتعة النزالء قبل الوصول للفندق و عند مغادرته  •

تكليف جميع الزوار دائًما بارتداء األقنعة و القفازات  •

تشجيع النزالء بااللتزام باستخدام وسائل الدفع االلكترونية    •

معايير الخدمات الفنية والصيانة

ــا و ذلــك مــن خــالل عقــد دورات توعيــة و  التأكــد مــن ان الموظفيــن يملكــون المعرفــة الكافيــة عــن فيــروس كورون  •

 )3( قســم  الــى  باالشــارة  كافــة.  لالقســام  تطويــر 

ــا للقواعــد 
ً

تطهيــر الميــاه  لالســتهالك وفــي حمامــات الســباحة أو المنتجعــات الصحيــة ضمــن الحــدود الموصــى بهــا وفق  •

والمعاييــر الدولــي

التحقق من األداء السليم لمعدات غسل الصحون والغسيل ، وخاصة درجات حرارة التشغيل  •

مراقبة حالة المرشحات والحفاظ على معدل استبدال الهواء الداخلي.  •
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التحقــق مــن األداء الســليم لمعــدات التهويــة وتبــادل الهــواء وإزالــة الرطوبــة مــن حمامــات الســباحة المغطــاة لتجنــب انتقــال   •

العــدوى

إجراء الفحوصات المنتظمة لضمان األداء السليم للصابون وموزعات المحاليل المطهرة ، ومجففات األيدي  •

تركيب وحدات لتوزيع الجل المطهر في مناطق الفندق المختلفة  •

ترك مسافة امان بين الموظفين  •

الحفاظ على معدل االستبدال المناسب للهواء الداخلي.  •

معايير استالم المواد من الموزعين في مناطق االستالم

علــى المقاوليــن والمورديــن للســلع والخدمــات اتبــاع طــرق عمــل آمنــة ويجــب أن يكــون لديهــم أنظمــة لمنــع انتشــار فيــروس   •

 COVID-19 كورونــا 

تنظيف وتعقيم جميع المرافق بعد أوقات العمل اليومية  •

تثبيت معقمات اليد في منطقة التحميل  •

يجب أن يمر أفراد التسليم من خالل فحص درجة الحرارة  •

 إلى مرافق التخزين
ً
ضمان الحفاظ على أعلى معايير النظافة بدًءا من التفريغ من الشاحنات وصوال  •

تجنب االتصال بشخص التوصيل  •

على الموظفين ارتداء األقنعة والقفازات  •

يجب تحديد عالمات التباعد االجتماعي لقاعدة مسافة 2 متر بوضوح على األرضيات واتباعها  •

يجب تنظيف وتطهير جميع األسطح والمساحات ونقاط االتصال.  •

التأكد من أن إمدادات األغذية المعلبة معقمة و صالحة لالستعمال  •

التأكد من المعايير الصحيحة للعبوة وانها ال تتلف أثناء النقل  •

التأكد من أن الفواكه والخضروات الطازجة واألطعمة المجمدة وما إلى ذلك وجميع العناصر الموردة تتبع معايير النظافة.  •
التحقق من جودة المواد  •
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يجــب أن تكــون منطقــة االســتالم فــي موقــع يمكــن تفريــغ البضائــع وفحصهــا واســتالمها ثــم توزيعهــا بســهولة علــى المخــازن   •
األخــرى واألقســام  والمطابــخ  واألقبيــة  المختلفــة 

يجــب أن تكــون المســاحة المخصصــة لقســم االســتالم كبيــرة بمــا يكفــي للتعامــل مــع الكميــة الكبيــرة مــن البضائــع ، ويجــب أن   •
التنظيــف والغســل تكــون ســهلة 

أن يتــم تغليــف طلبيــات البضاعــة بطبقتيــن مــن التغليــف البالســتيكي علــى األقــل وأن يتــم التخلــص مــن التغليــف بمجــرد فتــح   •
المطعــم  إلــى  والوصــول  بالتفريــغ  البــدء  قبــل  الشــاحنة 

ان يقوم المشرف بالتحقق من درجة تبريد الشاحنة عند استالم البضائع.  •

معايير خدمة الطعام و الشراب

التأكــد مــن ان الموظفيــن يملكــون المعرفــة الكافيــة عــن فيــروس كورونــا و ذلــك مــن خــالل عقــد دورات توعيــة و تطويــر   •
 )3( الــى قســم  باالشــارة  كافــة.  لالقســام 

يجــب أن يضمــن الفنــدق الحفــاظ علــى معاييــر / ممارســات النظافــة العامــة للموظفيــن بمــا فــي ذلــك غســل اليديــن المتكــرر   •
و الوقايــة مــن التلــوث 

يجب على الموظفين ارتداء القفازات وتغييرها بشكل متكرر و استعمال الهايجين  •
عنــد التقديــم ، يجــب أن يكــون الطعــام الســاخن أعلــى مــن 57 درجــة مئويــة )135 درجــة فهرنهايــت( والطعــام البــارد أقــل مــن   •

درجــة حــرارة 5 درجــات مئويــة )41 درجــة فهرنهايــت(.
تعليق خدمة البوفيه بالكامل  •

يجب تنظيف وتعقيم ماكينات القهوة ، وآالت الصودا ، وغيرها ، وخاصة األجزاء األكثر مالمسة أليادي المستخدمين  •
استخدام اإلجراءات المعتادة عند  غسل األطباق والفضيات وبياضات الطاولة وتطهيرها في آلة غسل األطباق   •

أن يتم التجفيف باستخدام مناشف ورقية يمكن التخلص منها  •
ترتيب الطاوالت بحيث تكون المسافة من الجزء الخلفي من الكرسي إلى الخلف من الكرسي اآلخر أكثر من متر واحد  •

عدم إعادة استخدام األطباق واألواني واألكواب إن أمكن  •
تعقيم طاوالت الطعام بعد كل وجبة طعام   •

57
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توزيع طاوالت الطعام ذات المجموعات الكبيرة الى مجموعات صغيرة   •
ضمان توافر مطهرات اليد في نقاط مختلفة داخل المرافق  •

تحديد عالمات التباعد االجتماعي بوضوح على األرضيات  •
بالنســبة لترتيبــات المقاعــد والطاولــة ، ُيســمح فقــط بأربعــة أشــخاص علــى كل طاولــة ، ممــا يضمــن مســافة 2.5 متــر بيــن   •

الطــاوالت.
يستحســن مــن أن تكــون المنشــأة مــزودة بكاميــرات حراريــة مثبتــة فــي الردهــة أو مداخــل منافــذ األطعمــة والمشــروبات   •
، للتأكــد مــن أن كل شــخص يمــر عبــر الفحــص الحــراري ، مــع مالحظــة أنــه يجــب منــع دخــول األشــخاص ذوي درجــات الحــرارة 

العاليــة. وهــذا يشــمل الموظفيــن والــزوار 2
أن يكون شريط الوجبات الخفيفة والتوابل فردية ومختومة  •

تقديم الملح والفلفل عند الطلب في كيس فردي  •
تخصيــص موظــف واحــد إلدخــال الطلبــات فــي نقطــة البيــع لتجنــب لمــس الكثيــر مــن الموظفيــن لنفــس الشاشــة وكذلــك   •

اســتعمال  كل  بعــد  تعقيمهــا 
يجب على جميع الطهاة ارتداء األقنعة والقفازات واتباع بروتوكول النظافة الصحية لغسل اليدين وتعقيم األدوات  •

ان يستلم الضيوف وجباتهم في المطعم ليتم تناولها في غرفهم باستخدام عبوات صديقة للبيئة   •
استخدم رموز QR للضيوف لمراجعة قوائم الطعام عبر اإلنترنت 2  •

الحصول على قوائم طعام  لالستخدام لمرة واحدة 2  •
التأكد من التخلص من جميع المواد الغذائية منتهية الصالحية من اماكن طهي الطعام  •

ترك مسافة امان بين الموظفين  •
إتباع طرق التصنيع في المطعم حسب االسس و المعايير التابعة للغذاء و الدواء  •

تعقيم المعلبات و الخضار و الفواكه قبل استخدامها او وضعها في الثالجات  •
تجهيز و تنظيف و تطهير اماكن لتخزين المواد  •

تغليف المواد الغذائية بإحكام و التخلص من الغالف فور انتزاعه عنها  •
•           عدم استخدام المعقمات القابلة لالشتعال مثل معقمات الرش أو الكحول داخل المطاعم والمرافق. 

أن تكون مواد التطهير خارج منطقة إعداد الطعام وأن تكون المواد محفوظة بمكان مغلق.  •

تعتمد على موافقة وزارة السياحة و االثار 1

ممارسة اختيارية 2 

اتباع تعليمات  وزارة الصحة 3

اتباع تعليمات وزارة البيئة 4
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معايير المطبخ

يجب على جميع الموظفين ارتداء القفازات و اقنعة الوجه و االلتزام بتغيرها بعد تحضير كل وجبة  •
ً
يجب على موظفين المطبخ ارتداء الزي الرسمي) مآزر وقبعات وقفازات وأقنعة( و غسله يوميا  •

يجــب تعقيــم كافــة منتجــات التعبئــة و التغليــف كمــا يجــب تقشــير الفاكهــة و الخضــروات قبــل دخولهــا الــى   •

الرئيســي  المطبــخ 

اتباع التباعد االجتماعي بين الموظفين بمسافة 2 متر.  •

معايير المضيف

علــى الموظفيــن غســل أيديهــم قبــل العمــل، وبيــن اي إجــراءات، وبيــن تحميــل األطبــاق المتســخة   •

المواقــع. تغييــر  عنــد  أو  النظيفــة  األطبــاق  وتخزيــن 

تنظيــف وتطهيــر مقابــض األبــواب واألبــواب المتحركــة واألدراج والطوابــع ومقابــض الترولــي كل ســاعة   •

يــوم. وفــي نهايــة كل 

اجبار الموظفين المضيفين على ارتداء مآزر وقبعات وقفازات وأقنعة يمكن تغييرها كل ساعة.  •

غسل الزي الرسمي يوميا.  •
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معايير خدمة توصيل الطعام

اإللتزام بارتداء المالبس الوقائية أثناء تجهيز وإعداد وتسليم الطعام.  •
اإللتزام بإغالق صاالت الطعام الخارجية والداخلية وعدم إستخدامها لخدمة الزبائن.  •

اإللتزام باإلشتراطات الصحية الصادرة من قبل أمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات المعنية   •
توفــر أليــات وإجــراءات ولوحــات إرشــادية تنظيميــة للتأكيــد علــى ضــرورة اإللتــزام بأســس التباعــد اإلجتماعــي )مســافات األمــان   •

الكافيــة(.
اإللتزام بعدم تشغيل المكيفات إال في حال كانت نسبة الهواء 100% من الخارج فقط.  •

وضع حواجز مؤقتة لتحديد ممرات العاملين لضمان ترك مسافة األمان الكافية.  •
اإللتزام بأن يكون المحاسب خارج منطقة إعداد الطعام.  •

 الختالطهــم بأشــخاص آخريــن أثنــاء عمليــة توصيــل 
ً
ــي عــن باقــي العامليــن فــي المنشــأة نظــرا ــزام بعــزل عمــال التوصيــل المنزل اإللت  •

.
ً
نهائيــا المنشــأة  بدخــول  لهــم  الســماح  وعــدم  الطعــام 

اإللتزام باستخدام المواد ذات الصنف الغذائي المصرح به من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.  •
اإللتزام بعدم استخدام األواني المعدنية وغير المعدنية المقدمة من قبل الزبائن.  •

اإللتــزام بوضــع الطعــام )الطلبيــات( فــي أكيــاس محكمــة اإلغــالق ويجــب أن تكــون الصناديــق المخصصــة للتوصيــل معقمــة قبــل وضــع   •
الطعــام وأن يتــم ختــم األكيــاس والصناديــق وإغالقهــا بشــكل محكــم ليتــم فتحهــا مــن قبــل المســتهلك بعــد توصيلهــا إليــه.

.
ً
 أو أكبر من 60 عاما

ً
اإللتزام بعدم تشغيل الموظفين من هم أقل من 18 عاما  •

اإللتزام بتوفير قوائم الطعام واألسعار على مداخل المنشأة وعلى مواقع التواصل اإلجتماعي الخاصة بالمنشأة إن وجدت.  •
اإللتزام باستخدام وسائل الدفع اإللكترونية لمحاسبة الزبائن فقط.  •

اإللتزام بتجهيز وتحضير الطعام الساخن )الطعام المطهو بدرجات حرارة عالية(.  •
ضرورة توفر وسيلة آمنة للتخلص من نفايات المنشأة بجميع أنواعها.  •

تعتمد على موافقة وزارة السياحة و االثار 1

ممارسة اختيارية 2 

اتباع تعليمات  وزارة الصحة 3

اتباع تعليمات وزارة البيئة 4
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اجراءات تقديم و تعقييم االراجيل )في حال صدور قرار بالسماح بتقديمها(

تقديم االراجيل في االماكن المخصصة في المنشاة الفندقية مع الحرص على التهوية الجيدة   •
الفحص الدوري للحرارة لكل موظفي تقديم خدمة األرجيلة.  •

التباعد المناسب بين الطاوالت.  •
التعقيــم الشــامل لألرجيلــة قبــل وبعــد كل اســتخدام مــن الزبــون وذلــك مــن خــالل تنظيــف كامــل أجــزاء األرجيلــة   •
مــن الداخــل والخــارج بالمــاء والصابــون وتطهيرهــا بالمــواد المعقمــة المعتمــدة عالمًيــا حســب تعليمــات وشــروط 

الصحــة العامــة.
استخدام ماكينة التعقيم بالبخار لكافة أجزاء األرجيلة من الداخل والخارج.  •

تبديــل المــاء المعبــأ داخــل زجاجــة األرجيلــة قبــل وبعــد كل عمليــة اســتخدام مــع الحــرص التــام علــى اســتخدام مــاء   •
النكهــات. نظيــف مــع مــادة معقمــة غيــر ضــارة بالصحــة وال تؤثــر علــى 

ــا مــن المنشــأ مــع الحــرص علــى فتــح 
ً

تقديــم البربيــش الصحــي ذو االســتخدام لمــرة واحــدة علــى أن يكــون مغلف  •
االســتخدام. وعنــد  الزبــون  أمــام  التغليــف 

الحرص على استخدام األرجيلة لمرة واحدة فقط في اليوم بعد تنظيفها وتعقيمها بصفة كاملة.  •
التــزام كافــة موظفــي تقديــم خدمــة األرجيلــة بالشــروط العامــة للصحــة والســالمة مــن خــالل ارتــداء الــزي الخــاص   •

الشــخصية. النظافــة  علــى  التــام  الحــرص  مــع  والقفــازات  والكمامــات 
عدم السماح بتقديم خدمة األرجيلة لمن هم دون سن )18( أو فوق سن )65(  •

تقديم خدمة االراجيل في المناطق المفتوحة و على الترسات الخارجية في الفندق.  •
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ضوابط قسم التدبير الفندقي

التأكــد مــن ان الموظفيــن يملكــون المعرفــة الكافيــة عــن فيــر.س كورونــا و ذلــك مــن خــالل عقــد دورات توعيــة و تطويــر   •
 )3( قســم  الــى  باالشــارة  كافــة.  لالقســام 

ضمان توافر منظفات مخصصة في دورات المياه لتعقيم المراحيض بعد كل استخدام  •
يجــب إيــالء اهتمــام خــاص لألشــياء التــي يتــم لمســها بشــكل متكــرر مثــل المقابــض ، وأزرار المصاعــد ، والدرابزيــن ، والمفاتيــح   •

، ومقابــض األبــواب ، ومــا إلــى ذلــك.
ان تكــون هنــاك خطــة تنظيــف وتطهيــر خاصــة للحــاالت التــي يوجــد فيهــا ضيــوف مرضــى أو موظفــون يقيمــون فــي المنشــأة أو   •

يتــم التعــرف عليهــم بـــ COVID-19 فــي غضــون أيــام قليلــة بعــد مغــادرة الفنــدق 
يجب وضع المنسوجات والبياضات والمالبس في أكياس غسيل خاصة ومعالجتها بعناية لمنع زيادة الغبار  •

يجب إعطاء تعليمات لغسل المالبس في دورات ساخنة )70 درجة مئوية أو أكثر(  •
يجــب وضــع المــواد التــي يمكــن التخلــص منهــا )مناشــف اليــد ، والقفــازات ، واألقنعــة ، واألنســجة( فــي حاويــة بغطــاء والتخلــص   •

ــا لخطــة عمــل الفنــدق واللوائــح الوطنيــة إلدارة النفايــات
ً

منهــا وفق
تدريــب موظفــي التنظيــف علــى اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية ونظافــة اليديــن فــور إزالــة معــدات الوقايــة الشــخصية    •

والتعقيــم التنظيــف  أعمــال  اكتمــال  ًوعنــد 
تهوية جميع الغرف والمناطق المشتركة يوميا  •

يجب على موظفي التدبير الفندقي إبالغ اإلدارة أو مكتب االستقبال بأي ضيوف مرضى ربما في غرفهم  •
القدرة على ابالغ الضيف الذي يعاني من أعراض الجهاز التنفسي البقاء في الغرفة حتى يراهم الطبيب  •

بالنســبة لمالبــس و بياضــات االشــخاص المحجــور عليهــم يجــب ان يوضعــو فــي اكيــاس بعيــدة عــن االكيــاس الخاصــة بالنــزالء   •
و يتــم تعقيهمــا و غســلها بشــكل منفــرد باســتخدام درجــة حــرارة عاليــة )70 درجــة مئويــة( حســب مــا صرحــت عنــه منظمــة 

الصحــة العالميــة 
يتم تجميع النفايات و اغالقها باحكام قبل رميها بالنفايات المخصصة لها.  •

 
ً
تجنب االتصال المباشر بالشخص المعزول تماما  •

تمرير أي أغطية / مناشف جديدة إلى النزيل من قبل الموظفين المعينين من باب الغرفة  •
تخزين البطانة المستخدمة في مكان مناسب وآمن ومميز للتخزين حتى يتم معرفة نتائج االختبار الفردية  •

تعقيم الغرف يوميا والممرات كل ساعة  •
ترك مسافة امان بين الموظفين   •
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غرف الحجر الصحي 

ال ينصــح بالبقــاء المســتمر للشــخص المصــاب فــي المنشــأة. يمكــن عــزل الشــخص فــي غرفــة علــى أســاس مؤقــت   •

اآلخريــن. الضيــوف  مــع  الغرفــة مشــتركة  تكــون  أال  بشــرط  المحليــة،  الصحيــة  الســلطات  تتدخــل  حتــى 

عدم السماح للزوار بدخول الغرفة التي يشغلها الشخص المصاب.  •

علــى الموظفيــن والعامليــن الصحييــن تغييــر معــدات الوقايــة الشــخصية الخاصــة بهــم بيــن كل شــخص مصــاب لتجنــب   •

العــدوى. انتقــال  احتمــال 

يجــب أن توفــر إدارة الفنــدق إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات التنظيــف والتطهيــر للغرفة التي يشــغلها الشــخص المصاب   •

ــا لمعاييــر الفنــدق.
ً

وفق

يجــب القيــام بزيــارات األطبــاء فــي غرفــة الشــخص المصــاب كلمــا كان ذلــك ممكنــا لتجنــب ذهــاب ذلــك الشــخص إلــى   •

الطبيــب. عيــادة 

ــا مشــاركة المناشــف 
ً

علــى األشــخاص المصابيــن عــدم مشــاركة الحمامــات مــع أشــخاص آخريــن، وال ينبغــي لهــم أيض  •

الرعايــة. نــوع مــن المالبــس مــع مقدمــي  أو البطانيــات أو أي 

يجب ترتيب الغرفة في منطقة منفصلة للتخلص من معدات الحماية الشخصية المستخدمة الملوثة.   •

يجب غسل ثياب المصاب وبياضات الغرفة التي يشغلها باتباع اإلجراءات المعتادة.  •

كإجراء وقائي، يجب تخزين ونقل مواد المصاب في أكياس مختومة.  •
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قاعات االجتماعات / المؤتمرات

ال ُيسمح بالبوفيهات في منطقة خدمة المأكوالت والمشروبات.  •

يجب تنظيف وتطهير جميع األسطح والمساحات ونقاط االتصال.   •

يجب الحفاظ على التباعد االجتماعي بين الضيوف.  •

يجب على الضيوف ارتداء القفازات واألقنعة عند عقد االجتماعات.  •

حتى هذا التاريخ) حزيران 2020( ال يسمح بعقد االجتماعات الكبيرة و المؤتمرات و حفالت الزفاف في الفندق 
في حال صدور الموافقة من السلطات المعنية يجب االخذ بعين االعتبار ما يلي: 

النادي الصحي

التأكــد مــن امتــالك  الموظفيــن للمعرفــة الكافيــة عــن فيــروس   كورونــا مــن خــالل عقــد دورات توعيــة وتطويــر لالقســام   •
كافــة. باالشــارة الــى قســم )3( 

تحديد عالمات التباعد االجتماعي بوضوح على األرضيات.  •
.
ً
. يجب تنظيف وتعقيم صالة األلعاب والخزائن المستخدمة بشكٍل مستمر طيلة ساعات العمل يوميا  •

ضمان أعلى معايير النظافة.  •
يجب على الموظفين  ارتداء االقنعة والقفازات في جميع االوقات واستبدالها مرة كل ساعتين.  •

•  توفيــر مســاحة كافيــة بيــن المعــدات ال تقــل عــن متريــن علــى األقــل مــع الخــذ باالعتبــار حريــة الحركــة للمســتخدمين 
االجتماعــي التباعــد  علــى  يســاعد  بشــكل 

اســتيعاب الزائريــن حتــى 50% فقــط مــن الســعة االجماليــة للمنشــأة فــي حــال صــدور موافقــة بفتــح النــادي الصحــي   •
كامــل بشــكل 

•  عدم التجمع على شكل مجموعات من أي نوع ولحين اتخاذ  قرار بفتح األندية بشكل نهائي 
إجراء اتصال واضح يسمح للزوار بزيارة المرافق لمدة ساعتين كحد أقصى اال اذا تم اتخاذ القرار من قبل ادارة الفندق  •

يجب فحص الموظفين ل Covid-19، على ان تكون النتائج سلبية.  •
ترك مسافة امان كافية بين الموظفين.  •

•  تقديم أدوات المستخدمة على أساس الخدمة الذاتية على أن توزع المناشف واألدوات األخرى بشكل روتيني.
يوصــى بتوفيــر رذاذ مطهــر بمنشــفة ورقيــة أو مناديــل معقمــة يتــم توزيعهــا كل واحــدة منفصلــة أو ان يتــم تثبيتهــا   •

لالســتخدام.   دائــم  بشــكل  الحائــط  علــى 
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حمامات السباحة ومناطق الشاطئ
•  التنبيــه علــى جميــع الموظفيــن و الضيــوف والســباحين بضــرورة غســل  أياديهــم بشــكل متكــرر وتغطيــة  أفواههــم عنــد 

والعطــس. الســعال 
تشــجيع اســتخدام كمامــات الوجــه القماشــية حســب الحاجــة. تعتبــر كمامــات الوجــه ضروريــة للغايــة فــي األوقــات التــي يصعــب   •

االجتماعــي. التباعــد  فيهــا 
التنبيــه علــى عــدم ارتــداء كمامــات الوجــه فــي حمامــات الســباحة او فــي الشــاطىء. فقــد يكــون مــن الصعــب التنفــس عندمــا   •

مبللــة. القماشــية  الوجــه  كمامــات  تكــون 
وضع عالمات واضحة لمسافة التباعد االجتماعي بمسافة 2 متر على االرض وفي الحمامات.  •

تشــغيل االلعــاب المائيــة المتواجــدة علــى الشــاطئ ومراعــاة التباعــد فــي االلعــاب الجماعيــة بعــد تعقيــم االدوات المســتخدمة   •
اســتخدام. كل  بعــد  النجــاة  ســترات  وتعقيــم 

اإللتــزام باإلشــتراطات الصحيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة قبــل تشــغيل بــرك الســباحة، والتقيــد بنســب مــواد التعقيــم وأنواعهــا   •
وعــدم تشــغيل البركــة فــي حــال عــدم توفــر نظــام ميكانيكــي لســحب ودفــع ومعالجــة الميــاه فــي حــوض بركــة الســباحة يعمــل 

بشــكل ممتــاز.
اســتخدام الحمامــات الخارجيــة مــن قبــل شــخص واحــد فقــط فــي كل مــرة و الحــرص علــى تعييــن موظــف نظافــة لتعقيمهــا و   •

اســتخدام كل  بعــد  تنظيفهــا 
تنبيه الضيوف لتجنب االختالط باآلخرين خارج مجموعاتهم الخاصة.  •

وضع عالمات على جميع كراسي االستلقاء للتشميس والكراسي االخرى تشير إلى أنه تم تطهيرها.  •
وضع كراسي االستلقاء للتشميس والكراسي على بعد مترين للحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي.  •

وضع عالمات حمراء لتحديد المناطق المسموح دخولها  في الشاطئ.  •
ا للقدرة االستيعابية للضيوف والتأكد من عرضها عند مدخل المنشأة.

ً
•        وضع سقوف محددة مسبق

•  توفيــر  مطهــر يــدوي لــكل شــخص، او توفيــر علبــة مطهــر مــن الحجــم الكبيــر تكــون مثبتــة بمــكان مناســب الســتخدام الجميــع 
دائــم. بشــكل 

تعقيم األرضيات  وسالل المناشف المستخدمة، وسالل القمامة مرة كل ساعتين.  •
تعقيم المعدات مرة كل ساعة.  •

تعقيم مقابض االبواب مرة كل ساعة.  •
تعقيم موزع المياه مرة  كل ساعة.  •

تعقيم أجهزة التحكم عن بعد مرة كل ساعة.  •
•   استخدام الحواجز والشاشات في مناطق االستقبال لضمان التباعد الجسدي بين الضيوف والموظفين.
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• ضمان االلتزام بالتدابير لتحديد عدد األشخاص الذين يستخدمون هذه المرافق في وقت واحد للحفاظ على التباعد االجتماعي.
• استخدام االغطية البالستيكية أو الورقية في جميع   سالل القمامة والمناشف إذا كان الموقع يوفر المناشف عند الطلب.

الساونا / غرفة البخار والجاكوزي

•يجــب أال تفتــح حمامــات الســاونا / حــوض االســتحمام الســاخن / ومســابح المنتجعــات الصحيــة إال إذا كان مــن الممكــن االلتــزام بالتباعــد 
االجتماعــي.

•تعمــل حمامــات البخــار علــى درجــات حــرارة )70-100 درجــة مئويــة أو 158-212 درجــة فهرنهايــت(  علــى أن يكــون األثــاث  المســتخدم مــن 
الخشــب المســامي الــذي قــد يجعــل مــن الصعــب علــى أي فيــروس البقــاء علــى قيــد الحيــاة لفتــرة طويلــة

ــأي شــكل مــن األشــكال، ويجــب أال يقومــوا  ــوا يشــعرون بالمــرض ب مــن المستحســن   عــدم دخــول النــاس فــي هــذه الحمامــات إذا كان
علــى ســبيل المثــال بالدخــول للتخلــص مــن اعــراض البــرد. يجــب أن يكــون التنظيــف العــادي باســتخدام وســيلة تنظيــف ُمزيلــة للشــحوم 

معتدلــة )كالصابــون العــادي( مناســًبا.
•  يجــب علــى الفنــادق وضــع ســقوف محــددة للقــدرة االســتيعابية علــى أســاس حجــم المقصــورة. بحيــث ال يزيــد عــن شــخص لــكل 2 متــر 

مربــع.
• وضع الفتات تحدد الحد األقصى للمستخدمين في وقت واحد.

• يجب وضع الالفتات خارج المنشآت لتذكير الضيوف بالتباعد االجتماعي.

غرفة البخار
• ال ينبغي السماح باستخدام غرفة البخار

غــرف البخــار عــادة مــا تكــون مــن البالســتيك الصلــب أو ســطح الســيراميك وتعمــل فــي درجــات حــرارة منخفضــة إلــى حــد كبيــر) 40 درجــة 
مئويــة أو 104 درجــة فهرنهايــت أو نحــو ذلــك( مــع رطوبــة 100%.  ممــا يعنــي ان الســطح الصلــب ودرجــة الحــرارة والظــروف الرطبــة يمكنــا 
مــن احتماليــة بقــاء الفيــروس. فــي حــال الحصــول علــى الموافقــة مــن الجهــات المعنيــة بفتــح غــرف البخــار ســيكون التنظيــف العميــق 

ــا كافًيــا للوحــدة لتبــرد، ولكــي تكــون آمنــة لكــي يعمــل عامــل التنظيــف.
ً
اإلضافــي منطقــي بيــن كل مســتخدم، ممــا يتيــح دائًمــا وقت



28

بروتوكول سير عمليات الفنادق في االردن بعد جائحة فيروس كورونا 

الجاكوزي
• ال يوجــد دليــل علــى أن COVID - 19 يمكــن أن  ينتقــل للبشــر باســتخدام المســابح وأحــواض االســتحمام الســاخنة. يجــب أن تــؤدي 
ــى  ــة والتشــغيل المناســبين والتعقيــم )علــى ســبيل المثــال بالكلــور والبــروم( للمســابح وأحــواض االســتحمام الســاخنة إل الصيان

COVID-19 . إزالــة الفيــروس الــذي يســبب

السالمة والنظافة
• يجــب علــى المشــغلين التأكــد مــن الحفــاظ علــى مســتويات الكلــور فــي المســابح والمنتجعــات الصحيــة بيــن 1-3 ملــغ / مــع الرقــم 
الهيدروجينــي بيــن 6.8-7.4. تحتــاج المســابح التــي تســتخدم البــروم للحفــاظ علــى مياههــا عنــد 4-6 ملــغ / I مــن البــروم أو 3-5 ملــغ 

/ I مــن الكلــور. كمــا ينبغــي إجــراء االختبــارات الروتينيــة للجــودة الميكروبيولوجيــة بمــا يتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة.
• بالنظــر إلــى أن الفيــروس جديــد ، ال يمكــن أن يجــزم الخبــراء علــى وجــه اليقيــن أنــه ســيكون آمنــا. ومــع ذلــك، تعتقــد معظــم 
الســلطات أن مياه المســابح والمنتجعات الصحية التي يتم تطهيرها بشــكل كاٍف لتجنب ان يتنشــر المرض. الخطر األكبر ســيكون 

التفاعــل وجهــا لوجــه بيــن االفــراد المســتخدمين للمســابح والمنتجعــات الصحيــة.
• يجــب أن تحافــظ الفنــادق علــى اللوائــح المحليــة ومعاييــر الســالمة العامــة حــول الصــرف الصحــي لميــاه المســابح. تعزيــز مراقبــة 

جــودة الميــاه ونظــام تعقيــم المســابح واتخــاذ تدابيــر مهمــة لمنــع انتقــال األمــراض المعديــة.
• يجب أن تتوافر منتجات تنظيف األثاث الستخدام الضيوف.

•  يوصى بتوفير مناديل معقمة يتم توزيعها عبر وحدة منفصلة أو مثبتة على الحائط ومرئية بوضوح في منطقة المسابح
•  توفيــر  مطهــر يــدوي لــكل شــخص، او توفيــر علبــة مطهــر مــن الحجــم الكبيــر تكــون مثبتــة بمــكان مناســب الســتخدام الجميــع 

بشــكل دائــم.
• ضمــان تنظيــف نقــاط اللمــس كثيــرة االســتخدام بانتظــام )الخزائــن / مجففــات الشــعر / مقابــض االســتحمام وجميــع األبــواب داخــل 

منطقــة التغيير.

جدول التنظيف الموصى به
• تعقيم وتفريغ سالل  المناشف المستخدمة،  وسالل القمامة مرة كل ساعتين.

• تعقيم مقابض االبواب مرة كل ساعة.
• الوضع في االعتبار تحديد ساعات العمل إذا لم يكن الزمالء متاحين للتنظيف طوال ساعات المسابح الحالية.


