
 
 

"بروتوكول تحت عنوان   جمعية الفنادق االردنية،من الكتيب الصادر عن  25صفحة رقم ، النادي الصحيالتابع لموضوع  "2مرفق "

 "سير عمليات الفنادق في االردن بعد جائحة فيروس كورونا

 2020-6-28 التاريخ:

لمنتجعات الصحيةا التدليك في مرفق تشغيل إعادة  

 :المقدمة

 في ولكن. العالمي الوباء النفسي جراء والضغط للقلق نظًرا اإلطالق على مستوياتها أعلى قد تكون في والعالج االسترخاء إلى الحاجة أن

 كاملال يلذهنا تركيزالو العميق التنفس وتمارين التأمل على التركيز إلى الوضعبهذا  تأثروا الذين األشخاص سيحتاج الحالي، الوقت

 .احاليالمقدمة  لخدماتك الجديدة المضافة القيمة في النظر إلى تحتاج قدلذل . التوتر لتخفيف األخرى البديلة واالساليب

 لتدليكلمرفق ا الرئيسية المكونات هي ضالمر من الوقاية وبروتوكوالت الزوار سالمة لضمان المناسبة اإلجراءاتو نظيفةال مرافقان ال

 .التشغيل إلى المنشأة عودة مع بالتفاصيل االهتماماعادة ضرورة  على الحالي الوباء يلزمنا. العالج وتجربة المهني

مرفق  من مختلفةال مناطقال وتطهير المنتجات وتعقيم لتنظيف وطرق إرشادات ضعيجب و المنشأة إلى COVID-19 دخول من للحد

  .التدليك

 ستقبالاال

 .المعانقة أو المصافحة مثل ممارسات تجنبمع   الباب، عندالترحيب بالضيوف 

 100.4] مئوية درجة 38 تتجاوز الالضيف بحيث  حرارة درجةمن   دلتأكل لمس بدون الحرارية الحرارة درجةلقياس  ماسحا استخدم

 أعراض أو باإلنفلونزا شبيهة أو برد نزلة أعراض عليهم ظهرت إذا أو ،ذلك من أعلىالضيف  حرارة درجة كانت إذا[. فهرنهايت درجة

 إلبداءشخصي ال طبيبهماالتصال ب واقتراحالتدليك  جلسة جدولةجب اعاده ي ، الجلسة لحجز الهاتفية المكالمة منذ المرض إلى شيرت أخرى

  الرأي.

للضيف  التنفسي بالجهاز من بقطرات ملوثة القفازات تكون قد حيث الدخول، قبلها إزالت فاطلب طبية، قفازات مرتديًاالضيف  وصل إذا

 .ههوج أو أنفه لمساذا 

 .واحدة لمرة لالستعمال بكمامةالضيف  فزود ، كمامة يهلد يكن لم إذا. )كمامة( مالئم وجه قناع لديهالضيف  أن من تأكد

 الضيف موافقة

 من العدوى خطر بأن دراية على الضيوف ليسوا أن الصحي المنتجع في االستقبال موظفيان يتم االخذ بعين االعتبار من قبل  يفترض

COVID-19 على يجب لذلك. جلسة التدليك لتقديم المطلوب االتصال مستوى مثل ، آخرين أشخاص مع القريب االتصال خالل من يزداد 

 .بالتدليك العالج تلقي في ويرغبون الخطورة يفهمون أنهم إلى يشير مما توقيعهم على والحصول الخطر الضيوف بهذا إبالغ المعالجين

 موافقة خطاب نموذج

 على بأنني أقر النموذج، هذا على التوقيع خالل منو. COVID-19 بالـ اإلصابة خطر من يزيد األشخاص مع القريب االتصال أن دركأ"

 " المعالج هذا من التدليك تلقي على أوافقجلسة التدليك هذه وعليه  عليها تنطوي التي بالمخاطر دراية



 
 الحمامات ومناطق التجزئة وسلع االستقبال

 وأطباق والزينة ، ، والكتيبات ، المجالت مثل) متكرًرا تطهيًرا وتتطلب ملوثة تصبح قد التي االستقبال منطقة من العناصر بإزالة مياقال

 الخ( الشاي ومحطة تقديم ، الحلوى

   .التباعد االجتماعي لتعزيز االستقبال منطقة تنظيم

 .الكحولي اليدين معقم ضعو

 .تلمسها ال قمامة وعلب مناديل ريتوف

 .المنشأة في بهم الخاص )الكمامة( الوجه قناع ارتداء علىالضيوف  عيشجت

 .النظافة معايير حولالضيوف  لتثقيف العين مستوى على عالمات ضعو

 .اللمس عالية األسطح تطهير

 .والنوافذ األبواب فتح طريق عن االستقبال منطقة في الهواء وتدوير تهوية

 .كل ضيف بيناستخدام   كل بعدالضيوف  هاب يتعامل التي التجزئة سلع تطهير

 .الجسم وسوائل الدقيقة الحية للكائنات تجمع مصدر تكون قد والتيمراحيض ال مناطقفي  ألرضيةا ممسحةب االهتمام

 الجلسة قاعة

 .المتكرر والتعقيم التنظيف وتتطلب الجلسة غرفة منملوثة   تصبح قد التي العناصر بإزالة قم

 .الجلسة أثناء )الكمامة( الوجه قناع ارتداء الضيف والمدلك من كل على يجب

 .بمطهرالضيوف  بيناستخدام   كل بعد اللمس عالية األسطح تطهير

 باستخدام التدليك طاولة فوق البالستيكي غطاءال بتطهير قم. الثقيل بالستيكالغطاء من ب التدليك طاولة على والحشو التدليك طاولة تغطية

 استخدام كل بعد والماء بالصابون التدليك طاولة بتنظيف فقم ،البالستيكي الغطاء استخدام يتم لم إذا. ضيفكل استخدام لكل  بين مطهر

 .التدليك بطاولة خاص بمطهر وامسحهاالضيوف  بين

 .الضيوف بين الجلسة غرفة تهوية

 .الخاص القسم في موضح هو كما النظيفة شراشفال مع التدليك طاولة تحضير

اكياس متوفرة في او المناشف على طاولة التدليك، يجب ان تكون نظيفة تماماً و ان تكون و/ في حال قررت االدارة استخدام الشراشف 

 .على طاولة التدليكها ن قبل فردامام الزبوالكيس ة حيث يجب على المدلك فتح معقم

 المتخصصة المعدات

 .استخدام كل بعد الصحية لمنتجعاتا معدات جميع بتنظيف قم

 .الصحية لمنتجعاتا لمعدات مقبولة تطهير طريقة هي( UV) البنفسجية فوق األشعة

 الضيوف بينبعد كل استخدام  مطهرب المائيالعالج النوافير في برك و ، ماقدالخاص باال حوضوال ، المائي العالج اتمنفثنظيف ت


