جًهىرَت انسىداٌ

وسارة انصحت اإلححبدَت
اإلدارة انعبيت نهجىدة وانخطىَزواإلعخًبد
إدارة يكبفحت انعذوٌ
يىجهبث انعشل
هذ انبزوحىكىل نشز فٍ َىو 0202/3/71
حى ححذَث هذه انًىجهبث بخبرَخ  0202 77-07و قببهت نهخحذَث بصىرة يسخًزة

رسزعشض ْزِ انًٕجٓبد ادزٛبغبد عضل انًشظٗ (انًشزجّ اصبثزٓى ٔانًصبث ٍٛة كٕفٛذٔ )91-إجشاءاد يكبفذخ
انعذٖٔ انعشٔسٚخ نهٕلبٚخ يٍ اَزشبس كٕفٛذ.91-
حىجُهبث عبيت خبصت بًزكش انعشل:
انمٛبو ثفشص انذبالد انًؤكذح ف ٙانمسى (أ) يٍ انذبالد انًشزجّ ثٓب ف ٙانمسى (ة)
حطبُق االحخُبطبث انقُبسُت نًكبفحت انعذوي( :يثم َظبفخ االٚذ٘ٔ ،اسرذاء أدٔاد انٕلبٚخ انشخصٛخ)
سُبست انفصمٕٚ :ظع انًشٚط ف ٙغشفخ يُفشدح أٔ ف ٙلسى عضل جًبع ٙثّ يجًٕعخ انًشظٗ انًشزجّ
إصبثزٓى ثُفس انعذٖٔ عهٗ اٌ ركٌٕ انًسبفخ ث ٍٛكم يشٚط ٔاخش3-2يزش
انخهىَت انًُكبنُكُتًٚ :كٍ اسزخذاو فهزش ْٕاء ( )HEPA FILTERارا رٕفش .ف ٙدبل عذو رٕفش انفهزش ٚجت
انزأكذ يٍ إدكبو إغالق األثٕاة ٔانُٕافز ٔال ٚزى فزذٓب إال عُذ انذخٕل ٔانخشٔج
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ٚصُف عضل انًشظٗ انًشزجّ إصبثزٓى ثكٕفٛذ 91-كعشل يصذر ححج انفئت األونً (انعشل انصبرو)ٔ ،عهٚ ّٛجت أٌ
ٚهزضو انعبيه ٍٛببِحٍ:
-

-

-

ارحذاء أدواث انىقبَت انشخصُت:
ٚ هزضو يمذي ٙانشعبٚخ انصذٛخ ثبسرذاء جًٛع أدٔاد انٕلبٚخ انشخصٛخ انالصيخ ٔثبنطشٚمخ انصذٛذخ
عُذ سعبٚخ انًشٚط
نظبفت األَذٌ:
ٚ جت االنزضاو ثُظبفخ االٚذ٘ ف ٙانهذظبد انخًس ثبسزخذاو انًبء ٔ انصبثٌٕ أٔ انكذٕل انًطٓش
نهٛذٍٚ
يعذاث رعبَت انًزَض:
ٚ جت اٌ رزٕفش أدٔاد يذذدح نكم يشٚط ٔف ٙدبنخ عذو انمذسح عهٗ اسزخذاو يعذاد يخزهفخ نكم
يشٚط ٚجت أٌ ٚزى انًسخ عهٓٛب ثبسزخذاو  %07يٍ انكذٕل لجم السزخذايٓب نًشٚط أخش.

حجهُش يزاكش انعشل:
يشكض انعضل ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ غشفخ يفشدح أ جُبح أ لسى أٔ يجًٕعخ يٍ انغشف ٚفعم اٌ ٚكٌٕ

را رٕٓٚخ سبنجخ انعغػ (إٌ أيكٍ) ًٚكٍ اسزخذاو أ٘ غشفخ نهعضل إرا كبَذ انزٕٓٚخ انطجٛعٛخ فٓٛب كبفٛخ
ٚجت اٌ ٚزٕفش أدٕاض نغسم انٛذٔ ٍٚدٔساد يٛبِ

ٚجت إثمبء ثبة غشفخ انعضل يغهمب ً إال ف ٙانذبالد انعشٔسٚخ انز ٙرسزٕجت انذخٕل إنٗ انغشفخ أٔ

انخشٔج يُٓب
ٚجت إصانخ جًٛع انًعذاد غٛش انعشٔسٚخ يٍ انغشفخ لجم أٌ ٚشغهٓب انًشٚط

ٚجت رٕفٛش يُبشف ٔسلٛخ ٔيطٓش نهٛذٍٚ


Version 2

21/11/2020

جًهىرَت انسىداٌ

وسارة انصحت اإلححبدَت
اإلدارة انعبيت نهجىدة وانخطىَزواإلعخًبد
إدارة يكبفحت انعذوٌ
يٍ انعشٔس٘ أٌ رٕجذ ف ٙانغشفخ سهخ َفبٚبد يضٔدح ثذٔاسخ لذو نفزخ انغطبء ثذاخهٓب كٛس

ثالسزٛك ٙأدًش انهٌٕ نهُفبٚبد انطجٛخ (ٚزى انزعبيم يع كم يخهفبد يشكض انعضل كُفبٚبد خطشح)
ٚجت ٔظع أغطٛخ ال رسًخ ثُفبر انسٕائم عهٗ انًشارت ٔانٕسبئذ

ٚجت رخصٛص أدٔاد رُظٛف خبصخ نهغشف ٔ دٔساد انًٛبِ

ٚزى االدزفبظ ثًهف انًشٚط ٔأٔسالّ خبسج انغشفخ

ال ُٚسًخ ثُمم انًشٚط إنٗ أ٘ لسى آخش ال نهعشٔسح

ٚجت رخصٛص يٛضاٌ انذشاسح ٔاألدٔاد األخشٖ انعشٔسٚخ السزعًبل ْزا انًشٚط فمػ

ًٚكٍ ٔظع أكثش يٍ يشٚط ف ٙعُجش ٔادذ عهٗ اٌ ركٌٕ انًسبفخ ث ٍٛأ٘ سشٚش ٔأخش 3-2يزش

ٚجت اٌ ٚمزصش انذخٕل نغشفخ انعضل عهٗ يمذي ٙانخذيخ انصذٛخ فمػ

ٚزعٔ ٍٛظع عاليخ انعضل انًالئًخ عهٗ ثبة غشفخ انًشٚط

انعبيهىٌ:


ٚجت أٌ ٚكٌٕ جًٛع انعبيه ٍٛف ٙيشكض انعضل عهٗ عهى ثجذء ادزٛبغبد عضل انًشظٗ انًشزجّ
إصبثزٓى ثكٕفٛذ91-
ٚجت رمهٛص عذد انعبيه ٍٛانزٚ ٍٚذخهٌٕ انغشف نٛمزصش األيش عهٗ انزٚ ٍٚكٌٕ دخٕنٓى ظشٔسٚب ً
نهغبٚخ
عهٗ جًٛع انعبيه ٍٛانزٚ ٍٚذخهٌٕ غشفخ انعضل أٌ ٚهزضيٕا ثبالدزٛبغبد انٕاسدح فْ ٙزِ انًٕجٓبد
ٚجت أٌ ٚزى إخطبس انعبيه ٍٛف ٙيجبل انُظبفخ ٔخذيبد انطعبو ٔانششاة ثًخبغش انعذٖٔ ٔانزذاثٛش
انٕلبئٛخ انالصيخ
ٚزع ٍٛإخطبس انًسؤٔل عٍ يكبفذخ انعذٖٔ ثذخٕل يشٚط إنٗ غشفخ انعضل ،أٔ ثئَٓبء انعضل ،أٔ
ثخشٔج انًشٚط يٍ يشكض انعضل أٔ َمهّ
ٚجت ششح أسجبة انعضل نكم يٍ انًشٚط ٔألبسثّ






انشائزوٌ:

ٚجت يُع انضٚبسح يطهمب ً

نظبفت انبُئت:
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انزأكذ يٍ رٕفٛش يٕاد انزُظٛف ٔانزطٓٛش
رعزجش جًٛع انُفبٚبد انًخهفخ يٍ يشكض انعضل َفبٚبد خطشح
ٚجت انزخهص االيٍ يٍ انُفبٚبد انًعذٚخ ف ٙيكبَٓب انصذٛخ ٔاالنزضاو ثزفشٚغ دبٔٚبد انُفبٚبد فٕس
ايزالء ثالس اسثبعٓب
ٚجت اٌ ٚزى رُظٛف ٔرطٓٛش االسظٛبد ٔاألسطخ انذًبيبد يشر ٍٛف ٙانٕٛو عهٗ األلم ٔ عُذ
انذٕجّ
ٚجت اٌ ٚزى اسزخذاو أدٔاد َظبفخ يُفصهخ نكم يٍ االسظٛبد ،انذًبيبد ٔانًًشاد
ٚزى رغٛٛش انًفبسش ٕٚيٛبً ،أٔعُذ رهٕثٓب ٔثعذ خشٔج انًشٚط
ٚجت غسم انًفبسش ف ٙدسجخ دشاسح  07دسجخ يئٕٚخ ٔرطٓٛشْب ٔ رجفٛفٓب جٛذا ٔكٓٛب
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خذيبث انطعبو وانشزاة2


ٚزى اسزخذاو يعذاد أدبدٚخ االسزخذاو نهطعبو كًب ٚجت انزخهص يُٓب كجمٛخ َفبٚبد يشكض انعضل

اعخببراث خبصت:
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ف ٙدبنخ ٔجٕد يشظع يصبثخ ٚجت عهٓٛب يٕاصهخ عًهٛخ انشظبعخ ٔفمب ً نًٕجٓبد انصذخ انعبنًٛخ
نهشظبعخٔ ،يشاعبح رطجٛك إجشاءاد يكبفذخ انعذٖٔ (َظبفخ انٛذٔ ٍٚاسرذاء أدٔاد انٕلبٚخ انشخصٛخ)
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