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وزارة ال�صحة
قرار رقم ( )26ل�سنة 2020
ب�ش�أن تدابري ال َّتـ َبـا ُعـد االجتماعي التي يتع َّيـن ا ِّتـخاذها يف املحا ِّل التجارية
وال�صناعية الحتواء وم ْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ()COVID -19
وزير ال�صحة:
بعد االطالع على قانون ال�صحة العامة ،ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2018وعلى
الأخ�ص املادتني ( )43و( )44منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )67ل�سنة  2017ب�إعادة تنظيم وزارة ال�صحة،
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2020بتحديد الأمرا�ض ال�سارية،
وعلى القرار رقم ( )24ل�سنة  2020ب�ش�أن اال�شرتاطات والإجراءات ال�صحية التي
يتع َّيـن ا ِّتـباعها يف املحال التجارية وال�صناعية الحتواء وم ْنـع انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد
(،)COVID-19
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد لل�صحة العامة،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ـاعـد االجتماعي التالية؛ الحتواء وم ْنـع
تلتزم كافة املحال التجارية وال�صناعية بتدابري التَّـ َب ُ
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (:)COVID-19
 -1تخ�صي�ص �أول �ساعة من فتْـح المحل لكبار ال�سن والن�ساء الحوامل.
بتواجـد عدد م���ن الأ�شخا�ص يف���وق الطاقة اال�ستيعابية للمح���ل ،وذلك بواقع
 -2ع���دم ال�سم���اح ُ
�شخ�ص واحد لكل متر مربع من الم�ساحة الخالية من الأ�شياء وال�شواغل .ويجب و�ضع لوحة
بتواجـدهم داخل المحل
عند مدخ���ل المحل تب ِّيـن الحد الأق�صى لعدد الأ�شخا�ص الم�سموح ُ
ِو ْفـق ًا لطاقته اال�ستيعابية.
و�ضـع �إعالنات لمرتادي المحل بت ْرك م�سافة بين كل زبون و�آخر عند الت ََّـ�سـ ُّوق ال تقل عن متر،
ْ -3
وتكليف عامل �أو �أكثر بمراقبة تطبيق ذلك.
و�ضـ���ع عالم���ات على الأر�ضيات عند مناف���ذ الدخول والخروج ليقف عنده���ا مرتادو المحل
ْ -4
بحيث ال تقل الم�سافة بين العالمة والأخرى عن متر.
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 -5تكلي���ف عام���ل �أو �أكثر بتنظيم االنتظار عن���د الدخول والخروج بوق���وف مرتادي المحل عند
العالمات المو�ضوعة لذلك.
وو�ضـع �إر�شادات لمرتادي المحل بتعقيم
و�ضـ���ع مع ِّقـم للأيدي عند منافذ الدخول والخروجْ ،
ْ -6
�أيديهم قبل وبعد الت�سوق.
 -7التعقيم الم�ستمر للمحل بالكلور بن�سبة � 8/1أو بو�سائل التعقيم التي تق�ضي على الفيرو�سات.
 -8عدم ال�سماح بالدخول للمحل لمن ال يرتدي ك َّمـامة الوجه الوقائية ،بحيث تغطي منطقة الفم
وو�ضـع �إر�شادات بعدم جواز خ ْلـ ِعـها �أثناء الت�سوق.
والأنفْ ،

املادة الثانية

يعا َقـب كل َمـن يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبة املق َّررة يف املادة ( )121من قانون
ال�صحة العامة ،ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة .2018

املادة الثالثة

ُيـعمل ب�أحكام هذا القرار ملدة ثالثة �أ�شهر من تاريخ نفاذه.

املادة الرابعة

على الوكيل امل�ساعد لل�صحة العامة ،واملعنيني  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار،
و ُيـعمل به من تاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صحة
فائقة بنت �سعيد ال�صالح
�صدر بتاريخ� 15 :شعبان 1441هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق� 8 :أبـ ــري ــل 2020م
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