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وضع ملصقات حتسيسية حول قواعد ولوج احملل التجاري وكذا التوجيهات املتعلقة بالوقاية من فيروس كوفيد 19 
عند مدخل احملل

قبل فتح احملل

احلرص عىل حصة املستخدمني والزبناء
رضوري من أجل إعادة استئناف التجارة

   

تطهير احملل جيدا وبصفة منتظمة
(مقابض األبواب، طاولة، غرف تبديل املالبس،

 نقود، أجهزة األداء، عربات أو سالت التسوق، إلخ)

اعمتاد املامرسات املتعلقة بالنظافة والسالمة الصحية

زيادة وتيرة التنظيف والتطهير

حتسيس الزبناء حول تدابير النظافة

إعتماد تدابير وحواجز حتد من التواصل املباشر
 للمستخدمني مع الزبناء

اعمتاد املامرسات اجليدة للسالمة

توفير احملاليل املطهرة واألقنعة للمستخدمني

ضمان تهوية مناسبة داخل احملل التجاري استعمال أدوات الوقاية كالقفازات والنظارات 
والكمامات الواقية وأقنعة شفافة للوجه

مراقبة عدد الزبناء الواجلني للمحل التجاري.

إرساء تدابري للتباعد االجمتايع

تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للزبناء 

وضع ملصقات وعالمات على األرض الحترام مسافة 
األمان الالزمة للتباعد االجتماعي سواء أمام املتجر

 أو أمام صناديق األداء؛

التدابري الصحية اخلاصة باحملالت التجارية املستقلة



توفير مستلزمات نظافة اليدين للمستخدمني والزبناء 
 (محلول مطهر أو معقم مناسب). 

تثبيت أجهزة التطهير عند املداخل واملخارج وأينما
 لزم األمر باملركز التجاري

استخدام احملرار الطبي عن بعد عند ولوج املركز التجاري

وضع إشارات لتوضيح التدابير والتوجيهات املتعلقة
 بالوقاية من فيروس كوفيد 19 عند مدخل املركز

 التجاري .

تكوين املستخدمني حول تدابير الوقاية من
 فيروس كوفيد 19

حتسيس مستمر حول ضرورة إحترام التدابير الوقائية

إجراء تعقيم أسبوعي شامل للمركز التجاري 
مبا يف ذلك احملالت واألماكن املشتركة

تنظيم مراقبة ولوجيات املركز التجاري لضمان تواجد
العدد املسموح به من الزبناء داخل املركز التجاري

تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للزبناء
باملراكز التجارية

بالنسبة للقيساريات، يجب على التجار التوافق
حول أفضل احللول لتفادي االزدحام

ضمان تنقل الزبناء بسهولة داخل املركز التجاري عبر
 احترام مسافة أمان ال تقل عن 1 متر

تخفيض عدد األماكن املخصصة للسيارات

باإلضافة إلى التدابير اخلاصة باحملالت التجارية املستقلة، يتعني إتخاذ إجراءات إضافية، لضمان حماية أفضل للتجار والزبناء:

احلرص عىل حصة املستخدمني والزبناء
رضوري من أجل إعادة استئناف التجارة
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