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مقدمــــــــة
 تعتبــر هــذه اإلجــراءات الركيــزة األساسيــــــة لضمـــــان السالمــــــة العامـــــة فــــي القطــاع

الرياضي، حيث تم تقسيمها الى قسمين وعلى النحو التالي: س

 اإلجــراءات الصحيــة األساســية للقطــاع الرياضــي والتــي تشــمل المقــرات اإلداريــة
والمنشآت الرياضية، حيث تطبق هذه اإلجراءات على جميع الرياضات

 اإلجــراءات الصحيــة الخاصــة بالرياضــات حيــث تــم وضعهــا وفقــًا لطبيعــة الرياضــات
التي تمارس باألردن وتعتبر هذه اإلجراءات مكملة لإلجراءات الصحية األساسية

 اللجنـــــــــة االولمبيــــــــــة

االتحــــــــــادات الرياضيـــة

المراكــــــــز واالكاديميات

المقــــــرات اإلداريــــــة

 الصــــــــاالت  الريــــــــاضية

المــــــالعـــــــب الريـــاضيـــة

أماكن التدريب في  المراكز، االندية، واألكاديميات

المنشـــآت الرياضيـة

وتشـمــــل

اإلجراءات الصحية األساسية للقطاع الرياضي
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 اإلجراءات الصحية األساسية للقطاع الرياضي

البيــــــــــــــــــان اإلجـــــــــراء

بإســتخدامهاالتعقيـــــــم البــدء  قبــل  والمقــرات  الرياضيــة  المنشــآة  تعقيــم 
واالدوات واالجهــزة  والمنشــآت  للمقــرات  الــدوري  التعقيــم 

 توزيع المعقمات داخل المنشآة والمقر

1

 الدخول إلى
 المنشأة
 الرياضية
والمقرات

 قياس درجة الحرارة
 وضع الكمامات

 التعقيــم قبــل الدخــول لألحذيــة علــى االقــل أو خلعها حســب طبيعــة اللعبة
 إعــداد ســجل لمرتــادي المنشــآت الرياضيــة والمقــرات يتضمــن اإلســم

 ورقم الهاتف
ــادي المنشــآة والمقــر  إســتخدام مدخــل واحــد لتســهيل آليــة تســجيل مرت

وتنظيم عملية الدخول والخروج

2

 أثناء العمل
(إداريًا)س

 وضع الكمامات
 غسل اليدين بشكل دوري

 االجتماع من خالل تقنية االتصال المرئي
 إستخـــــــــدام االكـــــــــواب والكاســـــــــات التي تستخـــــــــدم لمـــــــــرة واحـدة
النوافــذ)س (فتــح  جيــدة  تهويـــــــــــة  وجــود  المكيفــات شــريطة  اســتخدام 

منع التدخين نهائيًا

4

التباعد
الجسدي

التباعــد بمســافة ال تقــل عــن 2 متــر بيــن المتواجديــن في المقــرات اإلدارية
 التباعــد خــالل التدريبــات بمســافة 2 م مــن كل الجهــات اي بمســاحة 4 متــر

  مربع لكل العب داخل المكان المخصص للتدريب
 عدم المصافحة والمالمسة

5

أمكـــــــــــناإلستقبال إن  المسبقـــــــــــة  الحجـــــــــــوزات  آليـــــــــــة   إستخـــــــــــدام 
ــدي ــاعد الجســـــــــ ــراءات التبـــــــــ ــًا إلجـــــــــ ــن لإلنتظــار وفقـــــــــ ــد أماك  تحدي
منــع التجمعـــــــــــات عنــد بوابـــــــــــات المنشـــــــــــآة الرياضيـــــــــــة والمقــر

6

الفحــــــــــص الخـــــــــاص بكورونـــــــــا للعامليـــــــــنالفحوصات 3
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اإلجراءات الصحية األساسية للقطاع الرياضي

البيــــــــــــــــــان اإلجـــــــــراء

 إغــــــــــالق الشــــــــــاوراتالتدريبــــــات

 إغــــــــــالق غــــــــــرف الغيــــــــــار

 إغــــــــــالق الساونــــــــــا والجاكــــــــــوزي بكافــــــــــة أنواعهــــــــــا

 المحافظــة علــى المســافة بيــن المتدربيــن وفقــًا إلجــراءات التباعد الجســدي

 إستخــــــــــدام كل العــــــــــب ألدواتــــــــــه وعدم مشاركتهــــــــــا

 اإلقتصــار علــى تدريبــات اللياقــة البدنيــة والمهــارات الفرديــة دون تالمــس

جســــــــــدي

التدريــب مــكان  فــي  المتدربيــن  مــع  مرافقيــن  بتواجــد  الســماح  عــدم 

النوافــذ)س (فتــح  جيــدة  تهويــة  وجــود  شــريطة  المكيفــات  اســتخدام 

 إستخــــــــــدام عبــــــــــوات المياه المعبئــــــــــة مسبقــــــــــًا

 خلــع الكمامــات خــالل التدريــب وذلــك بنــاًء علــى توصيــات االتحــاد االردنــي

 للطــــــــــب الرياضي لضمان سالمة الالعبيــــــــــن

7

 تابع
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اإلجراءات الصحيـــــة
الخاصـــــة بالريـــــاضـــــات

اإلجراءات الصحية الخاصة بالرياضات

اإلجـــــــــــراءات الريــــــاضة

األلعـاب القتاليـة
للـــــهـــــــواة المـــــالكمـــــة 
الفنون القتالية المختلطـة
كيـــــــــــك بوكسيــــــــــنــــج
تـــــــــــــــــــاي مـــــــــــــــــواي 
فــــو كـــــونـــــج  وشــــــــو 
المصــــــــــــــــــــارعــــــــــــــــــة

أخــر العــب  أي  مــع  مشــاركتها  وعــدم  ألدواتــه  الالعــب   إســتخدام 
التباعــد بيــن حصــص التدريــب للتعقيــم وتســهيل آليــة الدخــول والخــروج
فقــط التدريــب  منطقــة  داخــل  بالتدريــب  الخــاص  الحــذاء   لبــس 
 اإلقتصــار علــى تدريبــات اللياقــة البدنيــة والمهــارات الفرديــة دون تالمــس

جســــــدي

1

 األلعــاب الفرديـة
 التي ال تحتاج الى إحتكاك
 الرمايـــة، ألعــــاب القوى،
 رفع األثقـــال، الجولـــــف،
 التـــسلــق، الـــــدراجـــــات،
،المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزة
 التـــــرايثلون (ركض ودراجات)،
 البـليـــاردو والسنـــــوكـــــر،
الجمـــبـــاز والفـــــروسيـــــة

والبريـــــــدج الشطرنـــــــج 

 إســتخدام الالعــب ألدواتــــــــه وعــدم مشاركتهــــــــا مــع أي العــــــــب أخــر
التباعــد بيــن حصــص التدريــــــــب للتعقيــم وتســهيل آليــة الدخــول والخــروج
 بالنســبة للبليــاردو والســنوكر  وجــود مســافة تباعــد بيــن طــاوالت التدريــب

 ال تقــــــل عــــــن 4 مــــــتر مربــــــع
بالنسبــــــــة للمبــــــــارزة وجــود تباعــــــــد بيــن مالعــــــــب المبــارزة بمسافــــــــة

ال تقــــــل عــــــن 4 مــــــتر مربــــــع

2

 بناء االجسام
واللياقـــة
 البدنيــــة

 توفر المعقمات عند كل جهاز
 تعليق إرشادات التعقيم بعد االنتهاء من التدريب عند كل جهاز

 وجود تباعد بين االجهزة ال تقل عن 2 متر

3

04

 عقد المنافسات والتدريباتاأللعاب الذهنية
 فــي حــال التدريــب فــي صالــة التدريــب البــد مــن االلتــزام بلبــس الكمامــات

 والقفازات
 وجود مسافة تباعد بين طاوالت التدريب ال تقل عن 4 متر مربع

4Online 



ــي ــا يلــــــ ــًا لمــــــ ــات وفقــــــ ــب كمجمــــــوعــــــ ــل التــــــدريــــــ يــــــفــــــضــــــ

كـــــــــــــــــــرة القــــــــــــــــــدم
العــــب  11 ملعـــــــــــــــــــب 

اإلجراءات الصحية الخاصة بالرياضات

اإلجـــــــــــراءات الريــــــاضة

 كرة القــدم، كرة السلـــة،
،الكـــــــــــــــرة الطـــــــــــــائرة
كرة اليـــــد، والرجبــــــــــــــي

ــل الالعــب / المــدرب وحــده ويجــب أن تكــون  إســتخدام االدوات مــن قب
معقمة قبل االستخدام

 إســتخدام طقــم كــرات مختلــف فــي كل تدريــب لحيــن تعقيــم الكــرات
المستعملة بالتدريب السابق

جمع األدوات من قبل موظف لهذه الغاية
البدنيــة اللياقــة  تدريبــات  علــى  واإلقتصــار  االحتــكاك  تدريبــات   منــع 

والمهارات الفردية

5

05

 األلعاب الجماعية

 التايكوانـــــدو، الكراتيــــــه،
 الجـــوجيتســـــو، الجـــــودو
والكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

أخــر العــب  أي  مــع  مشــاركتها  وعــدم  ألدواتــه  الالعــب   إســتخدام 
التباعــد بيــن حصــص التدريــب للتعقيــم وتســهيل آليــة الدخــول والخــروج

 خلع الحذاء عند المنطقة المخصصة للتدريب
 اإلقتصــار علــى تدريبــات اللياقــة البدنيــة والمهــارات الفرديــة دون تالمــس

جسدي

ألعــــاب  الدفــــاع6
 عـــــن النفــــــــــس

تقسيم ملعب القدم الى 4 أقسام
 إستخدام األقماع للفصل بين األقسام 

 كـــــرة السلــــة وكرة اليــــد
الطــــــائــــــــــرة  والكــــــــــرة 

 تقسيم الملعب الى قسمين 
 إستخدام االقماع للفصل بين األقسام

 كــــــــــرة القــــــــــدم ملعب
 سداســـــــي أو خماسي أو
داخــــــــــل الــــــصــــــــــاالت

تقسيم ملعب القدم الى قسمين
إستخدام األقماع للفصل بين األقسام

الرجبــــــــــــي سبــــــــــــاعــي
و 15 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 تقسيم الملعب الى 4 أقسام
 إستخدام األقماع للفصل بين األقسام



عــــــدد الالعبيــــــن المسمــــــوح به بكــــــل تدريــــــب يكون وفقــــــا لمــــــا يلي

 تابع

التـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

اإلجراءات الصحية الخاصة بالرياضات

اإلجـــــــــــراءات الريــــــاضة

 التنــــــس، كـــــرة الطاولة،
 السكــــــواش والريشـــــــــة
الطــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــرة

أخــر العــب  أي  مــع  مشــاركتها  وعــدم  ألدواتــه  الالعــب   إســتخدام 
تعقيم األدوات قبل البدء بالتدريب

 إســتخدام طقــم كــرات مختلــف فــي كل تدريــب لحيــن تعقيــم الكــرات
المستعملة بالتدريب السابق

ــب ــي التدريــــــــــــ ــن فــــــــــــ ــن الالعبيــــــــــــ ــل أماكــــــــــــ ــدم تبديــــــــــــ  عــــــــــــ

7

06

 ألعاب المضـــرب

عدد 4 العبين مع مدرب واحد 

عدد 4 العبين مع مدرب واحدالريــشـــــــــــة الطائـــــــــــــرة

 عــدد 2 العبيــن مــع مــدرب واحــد باإلضافــة الــى وجــود تباعــد بيــن طــاوالتكــــــــــــــــــرة الطاولـــــــــــــــة
 التدريب بمسافة 4 متر مربع

 وجود العب واحد في كل ملعبالسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــواش



 منــع دخــول البركــة اال بعــد غســل الجســم كامــال بالمــاء وتعقيــم االقــدام
بمادة مطهرة

اإلجراءات الصحية الخاصة بالرياضات

اإلجـــــــــــراءات الريــــــاضة

 السباحـــــةوالتـــــرايثلـــــون
(سباحـــــــة) والزعـــــانـــــف

التباعد بين السباحين بمسافة ال تقل عن 4 متر مربع وعلى النحـــو التالي

 بركة 25م × 12.5م تقسم 5 حارات في كل حارة 5 سباحين  من كل جهة

 بركة 50م × 25م تقسم 10 حارات في كل حارة 10 سباحين من كل جهة

8

07

 األلعــــاب المائية

الخصـــــــائـــــــص الميكـــــــروبيـــــــولـــــــوجيـــــــة

 فحص الخصائص يكون للمراقبين مرة اسبوعيًا وللمشغلين 2 مرة باليوم

االيشيرشيــــــــا كولــــــــي اقــــــــل من 1 عصيــــــــة /100 مللتــــــــر

الخصــــــــائـــــــــــــــــص الفيــــــــزيــــــــــــــــائيــــــــــــــــة لميــــــــــــــــاه البــــــــركـــــــــة

درجة الحرارة (-22 27 ْ س)س

الرائحــــــــة مستســــــــاغـــــــة

 يجــب ان تكــون الميــاه صافيــة وشــفافة حيــث يجــب رؤيــة قــرص اســود اللــون
قطره 15سم على مسطح أبيض في قعر البركة

 فتــــــــــــرات تـــــــــــدويـــــــــــر الميـــــــــــاه وفقـــــــــــــــــــــا لمـــــــــــا يــــــــــلـــــــــــي

بــــــــــــــــرك سبــــــــاحة 50 م من 3 الى 4 ساعـــــــــات

بــــــــــــــــرك سبــاحة 25 م من 2.5 الى 3 ساعـــــــــات

بــــــــــــــــرك الغطـــــــــــس مــــــــن 4 الى 8 ساعـــــــــات

 برك التدريب والتعليم من نصف الى ساعة ونصف

 الخصــــــــــــــــائــــــــــــــــص الكيميــــــــــــــــــــــــــــــــائيــــــــــــــــة

األس الهيــــــدروجينــــــي من 7.2 الـــــــى 7.8

 جهد التأكسد واالختزال 750 ملفولت و770 ملفولت

 الكلــــــور الحــــــر مــــــن 1 الــــــى 2 مــــــغ / ل

 البــــــــــــروم مــــــن 1.5 الــــــى 3.5 مــــــغ / ل

 سيانورايت الكلور من 2.5 الى 5 مغ / ل حر

ثاني أكسيد الكلـور من 0.2 الى 0.3 مغ / ل

االوزون أقــــــــــــل او يســــــــاوي 0.1 مغ / ل

 برومــو كلــور ثنائــي الهايدنتــون مــن 4 الــى 6 مــغ /ل كبــروم و200 مــغ كحــد أقصــى

كلــــــــــــور ثنــــــــــــائــــــي الهــــــــــــايدنتــــــــــــون

 النحــــــاس 1 مغ/ل
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