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الدليل االرشادي إلعادة تشغيل الرحالت

للمطارات  /الناقالت الجوية

رحلة مسار المسافر إلعادة تشغيل الحركة الجوية

الوصول لصالة
السفر
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داخل صالة
السفر

دخول صالة
السفر

النول من الطائرة

الجوازات

استالم األمتعة

المصدر :تحليل الجودة وحماية العمالء

تسجيل إجراءات
السفر واألمتعة

الجوازات

يف الطائرة

الصعود للطائرة

الجمارك

صالة القدوم

األمن
التفتيش
ي

مناطق االنتظار
وصاالت درجة األعمال

الخروج من
الصالة
صالة المغادرة

وف الطائرة
قبل  /بعد السفر ي

بعد السفر

مس ـ ــار تشغيل

المطـ ـ ـ ــارات

تعليمات ع ـ ــامة
قبل افتتاح الصالة

العامل

جدولـ ـ ــة الـ ـ ــرحالت بحيـ ـ ــي ت ـ ـ ــو الفـ ـ ــنات ال منيـ ـ ــة ـ ـ ـ

ـدم الخـ ــدمات األرضـ ــية عـ ــج
ـوم مـ ــن قبـ ــل م ـ ـ ي
تفتـ ــيش يـ ـ ي

الــرحالت ال ت ــل عــن  ٣ســاعات حــن يــتر تطصــن الصــاالت

الس ن الخاص بالعامل والرفال األسبو ي للمعاين.
لمشغج الخدمات األرضية.
استخدام المعدات الوقائية
ي

والمعدات.
التطصــن الــدوري عــج ءافــة ارجــاء المطــارات والت ي ـد عــج

جدولة الحد األدن من الموظف

تطصن الصاالت قبل الفتح.

توفن مستل مات الحماية الشخصية للعامل .

ـدريا و عـ ــادة جدولـ ــة سـ ــاعات
إعـ ــادة التشـ ــغيل شـ ــدل تـ ـ ت ي

عمل الموظف

لتغطية ساعات التشغيل بالحد األدن.

وضــال عالمــات ارضــية تح ــق التباعــد االجتمــا ي لمن ـاطق
اصطفاف المسافرين ومناطق الجلوس واالنتظار.
إشعار المسافرين ش

الحالة يف المطار قبل الوصـول إ

إعـ ــداد ـ ـرامل تدريييـ ــة للعـ ــامل

للوظائف الحساسة.

لت ـ ــيفصر ب ليـ ــة التعامـ ــل

مرتادي المطار
عـ ــدم االلـ ــنام بـ ــاإلجراءات الـ ــواردة يف ـ ـ ا الـ ــدليل يعـ ـرض
المخـ ــالف لتطباـ ــق احدـ ــام األنظمـ ــة المرعيـ ــة يف المملكـ ــة

العربية السعودية.
س ـ ــدتر الت ـ ــدخل م ـ ــن الجص ـ ــات المعني ـ ــة عن ـ ــد ح ـ ــدو
مخالفــة لرجـراءات اعــالم بعــد مراقبــة األحــدا
األمن.
مرك المراقبة
ي

الم ج.
عدم مشاركة معدات ومال س الوقاية مال اآلخرين.
تطص ــن المع ــدات األرض ــية والمركب ــات بص ــورة دوريـ ـة قب ــل
تسليمصا لمستخدم او موظف آخر.

مبن المطار.

الناقالت الجوية
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الخدمات األرضية

الخدمات األرضية

الناقالت الجوية

اي

مــن خــالل

مرحلة المغادرة
اإلجراء

المرحلة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الوصول
لصالة السفر

•
•
•
•
•
•
•
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إشعار المسافرين ش الحالة يف المطار قبل الوصول إ مبن المطار.
وضال آلية للتواصل مال المسافرين المغادرين ال ين ثيتت إصا تصر ،ومنصا :المنال من السفر.
يجب عج المسافرين الحضور للمطار قبل السفر ساعت عج اقل ت دير.
يجب العامل ارتداء الكمامات وال فازات الطبية شدل دائر اثناء العمل مال المداومة عج تع ير اليدين وتغان ال فازات شدل دوري.
يجب عج مشغل المطـار الت ـد مـن ا جماـال المسـافرين ملنمـو بـاإلجراءات االحنازيـة وارتـداء الكمامـة وتع ـير اليـدين  ،والت ـد مـن فحـ
درجة حـرارة المسـافرين قبـل دخـول الصـالة  ،ومنـال الرءـا الـ ين تظصـر علـاصر األعـراض ءـالعطس والسـعال ،او الـ ين ت يـد درجـة حـرارتصر عـن
 38درجة مئوية .
يجب ع ل الموظف واعضاء طاقر الطائرات ال ين تظصر علاصر األعراض )ت يد درجة حرارتصر عن  38درجة مئوية) ومنعصر من الحضور إ
العمل
وضال الملص ات ومنظمات الصفوف لنتيب عملية دخول المسافرين إ الصالة وفق ضوابط التباعد االجتما ي
توفن المع مات لأليدي شدل دائر عند مداخل الصاالت ،والت د من تع ير ايدي ءافة المسافرين قبل الدخول لصالة السفر
افق الكبار بالسن وذوي االحتياجات الخاصة ف ط ،ويسمح لمرافق واحد بمراف تصر.
ت ن دخول غن المسافرين إ صالة السفر ليشمل مر ي
تنظير وابـات دخـول/خـروج المسـافرين بحيـي ال ي ـو نالـس ت ـدس/ت اطعـات للمسـافرين اثنـاء دخـول/خـروج المسـافرين ،وي ـو دخـول
المسافرين من وابة مختلفة عن وابة الخروج .
يجب مراعاة تطباق التباعد االجتما ي يف استخدام المصاعد الخارجية ،وتحديد العدد المسموح لالستخدام يف المصعد وت و ل وي اإلعاقة
ف ط ومن يف حدمصر ،مال ضورة التطصن شدل دوري طوال الاوم (ال ت يد عن ءل  3ساعات).
إعادة تنظير مناطق إن ال الرءا  ،ومناطق وقوف السيارات بحيي ي و نالس مسافة ءافية لتطباق التباعد االجتما ي .
تخصــي موقــال لتطصــن عربــات ن ــل األمتعــة شــدل مســتمر وبعــد ءــل اســتخدام مــن ءــل مســافر ،ووضــال العربــات يف امــا ن متعــددة بحيــي ي ــل
الناحر وتطباق التباعد االجتما ي يف م األما ن.
توفن اجص م تع ير بجوار ءل منط ة استالم لعربات ن ل األمتعة.
يجب توفن موقال لع ل المسافرين المشـتب صـر او مـن تظصـر علـاصر اعـراض اإلصـابة بمـا يـتالءم مـال متطلبـات وزارة الصـحة وتطباـق تعليمـات
الوزارة ص ا الش من قبل مشغل المطار.
إغالق جماال المصليات ،واما ن التدخ  ،ودورات الميام الخارجية.
ر
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل عند ءل منط ة.

الجصات المشاركة

الناقالت الجوية

الخدمات األرضية

مرحلة المغادرة
اإلجراء

المرحلة
•

داخل صالة
السفر
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•
•
•
•
•
•
•
•

الن ي وم صا المشاغبو يف المطارات وعج م الطائرة:
تطباق إجراءات امن الطنا لألفعال المجرمة ي
اآلن عج سييل الم ال ال الحرص:
 -1عدم االلنام بالتعليمات ش إجراءات الصحة العامة يف المطارات وعج م الطائرات ،ومنصا ي
• عدم االلنام بالتباعد االجتما ي يف المطارات.
• عدم لبس الكمامات.
ً
لآلن ،عج سييل الم ال ال الحرص:
 - 2تعمد اإلبالغ الكاذ او تعمد إثارة الصلال يف المطارات او عج م الطائرة .وف ا ي
• ادعاء اإلصابة بفنوس كورونا.
• تعمد ن ل العدوى لآلخرين (الرءا  ،الموظفو  ،اعضاء طاقر الطائرة).
• تعمد تلويي المرافق واألجص ة وءافة التجصنات.
• البالغ الكاذ ش وجود إصابة بفنوس كورونا ،او وجود حالة اشتبام.
العلر بالتجرير عند عدم االلنام.
يجب إرتداء الكمامات من قبل المسافرين يف جماال مراحل السفر بالمطار.
يجب عج العامل ارتداء الكمامات وال فازات الطبية مال المداومة عج تع ير اليدين وتغان ال فازات شدل دوري.
تطباق التباعد االجتما ي يف ءافة اما ن االصطفاف ومناطق االنتظار  ،و وضال الملص ات ومنظمات الصفوف الالزمة.
إضاف.
توفن جماال مواد التع ير يف جماال مرافق الصاالت والت د من وجود مخ و
ي
تشجاال استخدام طرق الدفال اإللكنونية والحد من استخدام الن ود الورقية ،واالعتماد عج انظمة المدفوعات اإللكنونية.
يجب إعادة تطصن عربات األمتعة بعد ءل استخدام يف المنط ة المخصصة ل لس قبل إعادة استخدامصا.
ت نـ اســتخدام الشاشــات الــن تعمــل بــاللمس ،واال تفــاء بــالن تــرتبط شــدل مبـ ر
ـات بانســيا ية الحركــة التشــغيلية وت ليــل اال تظــا عــج
ي
ي
الكاوننات ،إب اء اسـتخدام األجصـ ة ال اتيـة إلصـدار بطاقـة صـعود مـال ت ليـل عـدد ا و تـوفن المسـافة اآلمنـة والمناديـل المع مـة قبـل/بعـد
ءل استخدام.

الجصات المشاركة

الخدمات األرضية

الناقالت الجوية

مرحلة المغادرة
اإلجراء

المرحلة

•
•
•
•
•
•

داخل صالة
السفر
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•
•

الجصات المشاركة

يجــب مراعــاة تطباــق التباعــد االجتمــا ي يف اســتخدام المصــاعد ،وتحديــد العــدد المســموح لالســتخدام يف المصــعد وت ــو ل ـ وي اإلعاقــة
وكبار السن ف ط ومن يف حدمصر ،مال ضورة التطصن شدل دوري طوال الاوم (ال ت يد عن ءل  3ساعات).
استخدام الوسائل الت نية للتح ق من الت ا ر بدو تالمس (م ل :األشعة تحت الحمراء او ماسحات رم االستجابة الشـيعة) يف منـاطق
ً
ر
المبات مال المسافر.
فرز المسافرين ،و لر ت ن متوفرة في و الفرز برصيا بدو التعامل
لرم مخلفات المسافرين من الكمامات وال فازات واأل وا وغن ا.
توفن حاويات مخصصة يف ءافة مواقال المطار ي
تطباق إجراءات التباعد االجتما ي  ،وجماال ما ذكر اعالم عج المرافق التجارية والخدمية وصاالت االنتظار لكبار الشخصيات يف المطار.
ر
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل عند ءل منط ة.
التنســاق شــدل دائــر مــال المسـ ول يف المنط ــة التاليــة مــن رحلــة المســافر قبــل الســماح للمســافرين بالــدخول إلاصــا لضــما عــدم الت ــدس
واستيفاء المتطلبات.
ر
الحن المستخدمة لتعبئة األوراق ،واجص ة ت الميام)
عدم مشاركة والتخل من المواد ذات االستخدام
الشخص (م ل :اقالم ت
ي
والن تعمل باللمس وضعصا الحا ي واستبدالصا وسائل ت نية اخرى ءمسح .QR Code
إي اف اجص ة ت اير الخدمات ي
الخدمات األرضية

الناقالت الجوية

مرحلة المغادرة
المرحلة

تسجيل إجراءات
السفر واألمتعة

الجوازات

9

اإلجراء
•

يج ــب ت ــوفن فاصـ ــل حماي ــة يف جماـ ــال منص ــات إج ـ ـراءات السـ ــفر ـ ـ
الستخدامصا من قبل المسافرين بعد إتمام إجراءات إنصاء السفر.
تطباق التباعد اإلجتما ي يف ءافة اما ن االصطفاف ومناطق اإلنتظار  ،و وضال الملص ات ومنظمات الصفوف الالزمة.
ت ليل عدد اجص ة الخدمة ال اتية إلصدار بطاقة صعود وتطصن ا و توفن المسافة اآلمنة والمع مات بجوار ا.
يجب تطصن ساور ن ل امتعة الرءا والعربات الخاصة ن ل امتعة الرءا وبشدل دوري.
ر
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل عند ءل منط ة.
تطباق إجراءات التواصل مال المسافرين المغادرين عند ظصور األعراض ،ومنصا :عدم السماح باستدمال اإلجراءات.
يسمح ب طعة واحدة لألمتعة المحمولة لكل مسافر وتست ن ادوات األطفال واجص ة الكمباوتر ويسمح بدخولصا داخل م صورة الطائرة.
إضاف (لمس ح ايت من قبل اآلخرين)
الت يد عج عدم حمل الممنوعات حن اليتر إخضاع لتفتيش
ي

•
•
•
•
•

يجب توفن فاصل حماية يف جماال المنصات ووضال مع مات الستخدامصا من قبل المسافرين بعد إتمام من اجراءات الجوازات.
تطباق التباعد اإلجتما ي يف ءافة اما ن االصطفاف ،و وضال الملص ات ومنظمات الصفوف الالزمة.
يجب عج العامل إرتداء الكمامات وال فازات الطبية شدل دائر ،مال المداومة عج تع ير اليدين وتغان ال فازات شدل دوري.
توفن مناديل مطصرة لتنظيف اجص ة البصمة بعد ءل استخدام.
التنســاق شــدل دائــر مــال المسـ ول يف المنط ــة التاليــة مــن رحلــة المســافر قبــل الســماح للمســافرين بالــدخول إلاصــا لضـما عــدم الت ــدس
واستيفاء المتطلبات.
ر
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل يف منط ة الجوازات
والن تعمل باللمس وضعصا الحا ي واستبدالصا وسائل ت نية اخرى ءمسح .QR Code
إي اف اجص ة ت اير الخدمات ي

•
•
•
•
•
•
•

•
•

الجصات المشاركة

المسـ ــافر وم ــدم الخدم ــة ووضـ ــال مع م ــات عـ ــج جما ــال الكـ ــاوننات

الناقالت الجوية

الخدمات األرضية

مرحلة المغادرة
اإلجراء

المرحلة
•
•
•
•

األمن.
التع ير قبل الوصول لمرا التفتيش
ي
ت لي التفتيش اليدوي ،واستبدال يف حال االشتبام ب جص ة الكشف عن المتفجرات او الوسائل الحية عند توفر ا.
تطباق التباعد اإلجتما ي يف ءافة اما ن االصطفاف ،و وضال الملص ات ومنظمات الصفوف الالزمة.
إس ــتخدام ا ي ــاس مخصص ــة لألغ ـ ـراض الشخص ــية لوض ــعصا يف حاوي ــة التفت ــيش ،وال ــتخل منص ــا بع ــد اإلنتص ــاء م ــن التفت ــيش يف حاوي ــات
مخصصة ،باالضافة إ تطصن السالل واالجص ة شدل مستمر.
يجب عج العامل إرتداء الكمامات وال فازات الطبية واقنعة الحماية شدل دائر مال المداومة عج تع ـير اليـدين وتغاـن ال فـازات شـدل
دوري.
األمن.
وضال اجص ة تع ير بعد اإلنتصاء من التفتيش
ي
والن تعمل باللمس وضعصا الحا ي واستبدالصا وسائل ت نية اخرى ءمسح .QR Code
إي اف اجص ة ت اير الخدمات ي
ر
األمن.
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل يف منط ة التفتيش
ي
االستدالل بالدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية.
ي

•
•

تطباق التباعد اإلجتما ي يف ءافة اما ن االنتظار ،و وضال الملص ات ومنظمات الصفوف الالزمة.
إغالق (المصليات  -مواقال التـدخ  -امـا ن شـحن الجـوال العامـة  -امـا ن رت الميـام العامـة  -منط ـة النفيـ لألطفـال  -م تبـات ال ـراءة
وغن ا)
والن تعمل باللمس وضعصا الحا ي واستبدالصا وسائل ت نية اخرى ءمسح .QR Code
إي اف اجص ة ت اير الخدمات ي
يجب تطصن اجص ة الخدمة ال اتية واجص ة البنوك شدل م ف ،وتوفن المع مات بجوار ا.
يجب ا يتر تشغيل  %50من الطاقة التشغيلية لدورات الميام ،وا يتر مراقبة الدخول إلاصا ،وتطصن ا بعد ءل إستخدام.
توفن منصات للتع ير يف مناطق إنتظار المسافرين
يجب عج العامل إرتداء الكمامات وال فازات الطبية شدل دائر مال المداومة عج تع ير اليدين وتغان ال فازات شدل دوري.
ر
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل يف مناطق االنتظار وصاالت المطار.
شــدل دوري  ،للت ــد مــن خلــو
ت يــف اعمــال الرقابــة عــج المحــالت التجاريــة بمــا فاصــا الســوق الحــرة والمطــاعر والم ــا ي  ،وعمــل فح ـ
جماال افراد ر من اي اعراض ألي امراض معدية ،إضافة إ اخ اقص درجات النظافة والتطصن واتباع المسافة اآلمنة مال االلنام بـدليل
(وقاية) حول المحالت التجارية وضوابط تشغيلصا.

•

األمن
التفتيش
ي

مناطق االنتظار
وصاالت درجة
األعمال
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

الجصات المشاركة

مرحلة المغادرة
اإلجراء

المرحلة
•
•

الصعود للطائرة

•
•
•
•
•
•

11

يجب الت يد عج مشغل الخدمة عج تطباق التصعيد حسب مناطق الم اعد للطائرة
يجــب عــج العــامل يف عمليــة التصــعيد ارتــداء الكمامــات وال فــازات الطبيــة واقنعــة الحمايــة شــدل دائــر مــال المداومــة عــج تع ــير اليــدين
وتغان ال فازات شدل دوري.
تطباق التباعد االجتما ي يف ءافة اما ن االصطفاف ،و وضال الملص ات ومنظمات الصفوف الالزمة.
يجب وضال اجص ة تع ير اليدين قبل دخول جش اإلرءا  /الباص
يجب تطصن الحافالت والممرات المخصصة لن ل الرءا من و الطائرات شدل دوري وبعد ءل استخدام.
ً
عدم إرءا ا رن من  %50من الطاقة التشغيلية لجش اإلرءا /الحافالت ومراعاة اولوية استخدام جسور اإلرءا عوضا عن الباصات ،مال
إيضاح مواقال وقوف ءل مسافر.
والن تعمل باللمس وضعصا الحا ي واستبدالصا وسائل ت نية اخرى ءمسح .QR Code
إي اف اجص ة ت اير الخدمات ي
ر
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل يف مرحلة تصعيد الرءا .

الجصات المشاركة

الخدمات األرضية

مرحلة ال دوم
المرحلة

اإلجراء
•

يجـب عـج إدارة المطـار بالتنسـاق مـال الناقـل الجـوي ضـبط ك افـة خـروج الرءـا
ازدحام يف جسور اإلرءا /الحافالت.
ً
عدم إرءا ا رن من  %50من الطاقة التشغيلية لجش اإلرءا /الحافالت ومراعاة اولوية استخدام جسور اإلرءا عوضا عـن الباصـات مـال
إيضاح مواقال جلوس /وقوف ءل مسافر.
يجب تطصن الحافالت والممرات المخصصة لن ل الرءا من و الطائرات شدل دوري وبعد ءل استخدام.
الت يد عج جماال المسافرين بارتداء الكمامات وال فازات عند النول من الطائرة ،وعدم سماح دخول من ال يلنم تطباق اإلجراءات.
عند وجود حالة اشتبام عج م الطائرة:
• سدتر اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلن ال المسافرين يف اقر وقت مم ن.
• ءما سدتر فصل المسافرين المرض وطاقر الطائرة عج م الطائرة نفسصا حن يتر استدمال اإلجراءات.
• يجب إب اء المسافرين عج إطالع ،والرد عج اسئلتصر من قبل الموظف .

•
•
•
•
•

توفن اجص ة التع ير عند اول ن طة دخول لصالة السفر.
ر
الن يتر االشتبام صا واإلتاف علاصا من قبل الجصة الصحية حسب اللوائح واألنظمة
توفن مناطق للع ل
ي
الصا للحاالت ي
وضال ملص ات إرشادية توضح اما ن وقوف ءل مسافر يف مسار مغادرة الصالة.
عدم إرءا ا رن من  %50من الطاقة التشغيلية لجش اإلرءا /الحافالت مال إيضاح مواقال وقوف ءل مسافر.
والن تعمل باللمس وضعصا الحا ي واستبدالصا وسائل ت نية اخرى ءمسح .QR Code
إي اف اجص ة ت اير الخدمات ي

•
•
•
•

النول من الطائرة

الدخول لصالة
السفر
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الجصات المشاركة
مـن الطـائرة إ صـالة السـفر ،حـن ال يحـد

اي ت ـدس او

الناقالت الجوية

الخدمات األرضية

الخدمات األرضية

مرحلة ال دوم
المرحلة

الجوازات

استالم األمتعة
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اإلجراء
•
•
•
•
•

يجب توفن فاصل حماية يف جماال المنصات ووضال مع مات الستخدامصا من قبل المسافرين بعد إتمام من إجراءات الجوازات.
تطباق التباعد االجتما ي يف ءافة اما ن االصطفاف ،و وضال الملص ات ومنظمات الصفوف الالزمة.
يجب عج العامل ارتداء الكمامات وال فازات الطبية شدل دائر ،مال المداومة عج تع ير اليدين وتغان ال فازات شدل دوري.
توفن مناديل مطصرة لتنظيف اجص ة البصمة بعد ءل استخدام.
التنســاق شــدل دائــر مــال المسـ ول يف المنط ــة التاليــة مــن رحلــة المســافر قبــل الســماح للمســافرين بالــدخول إلاصــا لضـما عــدم الت ــدس
واستيفاء المتطلبات.
ر
نش اإلرشادات التوعوية لرجراءات الالزم اتخاذ ا من قبل المسافر والعامل يف منط ة الجوازات
والن تعمل باللمس وضعصا الحا ي واستبدالصا وسائل ت نية اخرى ءمسح .QR Code
إي اف اجص ة ت اير الخدمات ي

•
•
•
•

تطباق مسافات التباعد االجتما ي يف منط ة االنتظار.
وضال ملص ات إرشادية توضح اما ن وقوف ءل مسافر امام سن األمتعة.
مشغج الخدمة.
يجب ارتداء الكمامات وال فازات واقنعة الحماية شدل دائر من
ي
توزيـ ـ ــال عربــات األمتعــة يف عــدة مواقــال وتطصن ــا بعــد ءــل اســتخدام مــال وضــال اجص ـ ة تع ــير بجانــب من طــة العربــات وتطصــن ســاور ن ــل
األمتعة شدل دوري.
ر
توزيـ ــال الرحالت بالتساوي حيي ال ي و ا ن من رحلة عج سن األمتعة الواحد.
ت سير الرحلة عج ا رن من سن امتعة للتخل من ال حام عند الحاجة.
عند وجود حالة اشتبام عج م الطائرة ،يتر التعامل مال الحالة حسب توجاصات الجصة الصحية ،ويـتر اسـتالم امتعـة المسـافر المـري
حسب اإلجراءات المتبعة.

•
•

•
•
•

الجصات المشاركة

الخدمات األرضية

الخدمات األرضية

مرحلة ال دوم
المرحلة

الجمارك

الخروج من الصالة
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اإلجراء
•
•
•
•
•

تطباق مسافات التباعد االجتما ي يف منط ة االنتظار.
وضال ملص ات إرشادية توضح اما ن وقوف ءل مسافر يف المسار.
مشغج الخدمة.
يجب ارتداء الكمامات وال فازات واقنعة الحماية من
ي
تطصن اجص ة الجمارك شدل مستمر ءل  4ساعات.
عند وجود حالة اشتبام عج م الطائرة ،اختالف إجراءات الجمارك للمسافر المري

•
•
•
•
•
•

عدم اصطحا مسافرين من داخل الصاالت.
عدم السماح إعادة الدخول لمن خرج من الصالة.
وضال ملص ات إرشادية توضح اما ن وقوف ءل مسافر امام ءاونن إيجار السيارات /سيارات األجرة.
تشجاال استخدام طرق الدفال اإللكنونية والحد من استخدام الن ود الورقية ،واالعتماد عج انظمة المدفوعات اإللكنونية.
الن يتر تركصا من المسافرين يتر تطصن ا يف المنط ة المخصصة ل لس.
جماال عربات األمتعة ي
وضــال ســالل للمصمــالت يف امــا ن متفرقــة حــن يــتر الــتخل مــن الكمامــات وال فــازات مــن المســافرين دو حــدو اي تلــو اـ يـن او تلــو
برصي .

الجصات المشاركة

مس ـ ــار

ت نية المعلومات
ا الج ء حلول اختيارية واسنشادية وليست اجبارية وا تخضال ل ر
لشوط
ي

تعد الت نيات للمدى البعيد الم كورة يف
التالية:
• توفر المنانيات الالزمة
• تطا ق األجص ة للمواصفات والم اييس المعتمدة يف المملكة العربية السعودية

مرحلة المغادرة
الحل الشيـ ــال

المرحلة

اإلجراء للمدى البعيد

• رتاء ت ا ر الكنونية ف ط
• إضــافة تعصــد يف موقــال الناقــل الجــوي للمســافر •
عج النام بلبس الكمامة وال فاز
الطن
• اإلفصاح ت ي

اإلجراء البديل

الناقالت الجوية

الت د من خلو المسافر من اعراض
ً
المرض إلكنونيا
مشغج المطارات
ي

قبل السفر
•
•
•

داخل صالة السفر

•

تشــجاال جماــال المحــالت ،المطــاعر إ تــوفن
ون والح ــد م ــن التعام ــل
ت ني ــات ال ــدفال اإللك ــن ي
•
الن دي
ت ــوفن اجص ـ ـ ة البا ــال ال اتي ــة لمع ــدات النظاف ــة
•
عند جماال وابات المطار
ت ــوفن اجصـ ـ ة قي ــاس حـ ـرارة المس ــافر الكنوني ــا
عند وابات المطار
تغان آلية عمل اجص ة  HoNلت و عن طريق
اتف المسافر ((QR Code
•
•

• تسجيل إجراءات سفر الكنونية ف ط

تسجيل إجراءات
السفر واألمتعة
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•

الجصات المشاركة

ان
تحويل جماال اجص ة الباال ال ي
ألجص ة بدو لمس
ر
توفن خدمة حج /تاء
الم تنيات/األطعمة الكنونيا
واستالمصا من المتجر ف ط

•

ان
إغالق جماال اجص ة الباال ال ي
مشغج المطارات
ي

توفن جصاز تطصن األمتعة )(UV
تطباق صف االنتظار
ون (Virtual queuing
اإللكن ي
)solution
توفن اجص ة شحن األمتعة
اإللكنونية

•

الناقالت الجوية

ان
حل إجر ي

مشغج المطارات
ي

مرحلة المغادرة
المرحلة

الحل الشيـ ــال

اإلجراء للمدى البعيد

•
•

ان ((Facial Biometric
توفن اجص ة التعرف التل ي
ون (Virtual queuing
تطباق صف االنتظار اإللكن ي
)solution

اإلجراء البديل

•

ان
حل إجر ي

الجوازات

مشغج المطارات
ي

•
•
•

األمن
التفتيش
ي

مناطق االنتظار
وصاالت درجة األعمال
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الجصات المشاركة

•

• تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجاال جماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت،
•
المطاعر إ توفن ت نيات الدفال
•
ون والح ـ ــد م ـ ــن التعام ـ ــل
اإللك ـ ــن ي
•
الن دي
• تغان آلية عمل اجص ة HoN
•
لت و عن طريق اتف
المسافر )(QR Code

توفن جصاز تطصن األمتعة ((UV
توفن جصاز تطصن صناديق المتعل ات ((UV
ون (Virtual queuing
تطباق صف االنتظار اإللكن ي
)solution
توفن اجص ة قياس حرارة المسافر

توفن روبوتات تطصن الجو ((UV-C light
ان ألجص ة بدو لمس
تحويل جماال اجص ة الباال ال ي
توفن ءامنات حسية لمراقبة الك افة (Passenger
)Density Management
توفن خدمة حج  /رتاء الم تنيات/األطعمة الكنونيا
واستالمصا من المتجر ف ط

•

•

•
•

توفن صناديق االستخدام
الواحد
ان
حل إجر ي

إغالق جماال اجص ة الباال
ان
ال ي
ان
حل إجر ي

مشغج المطارات
ي

مشغج المطارات
ي

مرحلة المغادرة
المرحلة

الحل الشيـ ــال

اإلجراء للمدى البعيد

•

الصعود للطائرة
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ون (Virtual queuing
تطباق صف االنتظار اإللكن ي
)solution

اإلجراء البديل

•

الجصات المشاركة

ان
حل إجر ي
الناقالت الجوية

مشغج المطارات
ي

مرحلة ال دوم
المرحلة

اإلجراء للمدى البعيد

الحل الشيـ ــال

•

اإلجراء البديل

الجصات المشاركة

توفن ءامنات حسية/حرارية لمراقبة الك افة
)(Passenger Density Management
مشغج المطارات
ي

الدخول لصالة السفر

•

توفن روبوتات تطصن الجو )(UV-C light
مشغج المطارات
ي

استالم األمتعة

•

ان لألمتعة
توفن اجص ة الكشف التل ي
مشغج المطارات
ي

الجمارك
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مرحلة ال دوم
الحل الشيـ ــال

المرحلة

•

الخروج من الصالة

20

توفن انظمة حج السيارات
االلكنونية ف ط

اإلجراء للمدى البعيد

اإلجراء البديل

الجصات المشاركة

مشغج المطارات
ي

األجص ة
اجص ة اال ذاتية ألدوات النظافة

•
•
•
•

اال الكمامات وال فازات
اال المع مات
ال تحتاج للمس
يتر تشغيلصا واسطة مستشعر الحركة

انظمة الدفال اإللكنونية

•
•
•
•

إمدانية الدفال بدو لمس
الدفال عن طريق الصاتف الجوال
الدفال عن طريق البطاقات عن بعد
الدفال عن طريق QR Code

الكامنات الحرارية

•
•
•
•
•

نظام ل ياس درجة الحرارة مدمل ()Contactless
إدارة مرك ية لجماال الكامنات يف المطارات عن طريق الشب ة
صون عند رصد دراجة حرارة مرتفعة
تنبي
ي
ر
يف وقت واحد تصل إ  15شخ
رصد درجات الحرارة أل ن من شخ
ت ارير و حصائيات للمارين امام الكامنات

اجص ة ت اير المطارات عن بعد

•
•
•

الصائة من استمرارية استالم مرئيات المسافرين بدو لمس
تم
ت اير مناطق المطار عن طريق الصاتف الن ال
 QRلكل س ال يم ن للمسافر مسح عن طريق اتف

•

المسافرين من حج سيارات األجرة عن طريق التطبي ات
تم
المتاحة
ت ليل التجمعات النتظار الخدمة
ون ف ط
الدفال االلكن ي

ً
انظمة حج خدمات السيارات الكنونيا
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فوائد

•
•

صور

مس ـ ــار

الناقالت الجوية

تعليمات الناقالت الجوية
المرحلة

اإلجراء
عج م
•
•
•
•
•
•
•

الجصات المشاركة

الطائرة:
يف جماال األوقات والنظر يف تخصي

بع

الم اعد (م ل:

الرءا
المحافظة عج مسافة التباعد االجتما ي الموض صا [من ونصف ا منين]
آخر ثالثة صفوف) ءمنط ة حجر للتعامل مال حاالت الطوارئ المحتملة اثناء الرحلة
ً
السماح للعوائل بالجلوس سويا وحج الم اعد مسب ا
الحد من ت دير الوجبات خالل رحالت الطنا بحيي ت ترص عج الرحالت الطويلة ف ط مال ضما ت دير الطعام المعب ة يف صناديق مع مة
الحد من إجراء عمليات المبيعات الجوية يف الطائرة
تطباق اإلجراءات ال ياسية للتنظيف والتطصن [م صورة الرءا بعد ءل رحلة]
تطصن دورات الميام بعد ءل استخدام وتوفن اغطية م اعد صحية تستخدم لمرة واحدة
إزالة جماال النسخ المطبوعة ،والمجالت باست ناء كيس الت ا لاتر استبدالصا يف ءل رحلة

الرءا :

الناقالت الجوية

• توفن ادوات النظافة الشخصية [م ل :المناديل المبللة ،واألوراق الصحية ،وءمامات الوج المصنوعة من ال ماش او غنم والمع مات] لكل را ب
• يجب عج جماال الرءا ارتداء ءمامات الوج ال ماشية قبل الصعود إ الطائرة وطوال الوقت اثناء الرحلة
• وضال ر
تشيعات مناسبة للمسافرين ال ين لديصر ارتفاع يف درجة الحرارة او اعراض تنفسية من الخروج من المطار او الطائرة واخ ياناتصر واإلبالغ
عنصر فورا لمرك المراقبة الوبائية او باالتصال عج  ٩٣٧لمعرفة التوجاصات المطلوبة لن ل الحالة للمستشق.

افراد الطاقر:
• يجب عج افراد الطاقر تع ير ايديصر قبل ت دير الخدمات للرءا
• يجب عج جماال افراد الطاقر ارتداء ال فازات والكمامات يف جماال األوقات اثناء العمل وتجنب لمس الفر واألنف والعان اثناء ارتدائصر لل فازات
• يجب اإلبالغ عن الحاالت
الن لديصا ارتفاع يف الحرارة او اعراض تنفسية (سعال او ضاق يف التنفس) ويشتب إصا تصا
الموظف وطاقر الطائرة ي
بمرض كوفيد ١٩-حسب المعاين المعتمدة يف الدليل االرشادي لمرض كورونا المستجد كوفيد 19-وتسجيل البيانات وارقام التواصل للحالة واالتصال
ً
فورا عج مرك المراقبة الوبائية يف المطار او عج الرقر  ٩٣٧لمعرفة التوجاصات المطلوبة لن ل الحالة للمستشق.
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الناقالت الجوية

الخدمات األرضية

تعليمات الناقالت الجوية
اإلجراء

المرحلة

الجصات المشاركة

التتبال واالبالغ:

الناقالت الجوية

الصا
يوم مفصل لرحالت السفر الساب ة للموظف والحالة الصحية لصر ،بما يف ذلس قائمة الموظف الموجودين يف الحجر
ي
• إعداد سجل ي
ً
• إعداد قائمة بالموظف ال ين يعملو معا وفنات عملصر وتواريخصا – يفضل تثبيت طاقر موظف الطائرة وت ليل التبديل دنصر قدر االمدا .
الرسم لوزارة الصحة]
عن إجراء استطالعات منلية [تجد ا عج الموقال
• تصنيف المخاطر الصحية ت
ي
• اتباع تعليمات وزارة الصحة والجصات ذات العالقة حول مرض كوفيد 19-قبل السماح ألي من الموظف باستئناف العمل (بما يف ذلس الموظف
العائدين من السفر)
• الت د من إجراء فح درجة الحرارة و بالغ الجصات المعنية ش اي حاالت ت يد درجة حرارتصا عن [ 38درجة مئوية] ألحد الموظف او الرءا او
افراد الطاقر ،وع ل الحالة لح إحالتصا إ منش ة الرعاية الصحية
ان يف حال ظصور اي من اعراض مرض كوفيد19-
• مطالبة جماال الموظف تطباق الع ل ال ي
• يف حالة وجود إصابة إيجا ية بمرض كوفيد ،19-يجب إخطار وزارة الصحة عج الفور واتباع توجاصات وزارة الصحة فيما يتعلق إجراء االختبارات عج
الحاالت المشتب يف إصا تصا وتتبعصا وع لصا
• يف حال وجود حالة مشتب صا يف احد الرحالت الدولية او المحلية ال ادمة يجب ع ل الحالة إ ام ن والت د من ارتداء الكمامات من قبل الحالة
ً
وموظق مرك المراقبة الوبائية من اجل إتمام إجراءات الوصول واخ االحتياطات الالزمة
موظق المطار
والرءا وطاقر الطائرة والتنساق مسب ا مال
ي
ي
من قبل الموظف ويجب التعامل مال الحالة حسب التوجاصات المتبعة يف الدليل اإلرشادي لمرض كوفيد١ .١٩-
الن ي وم صا المشاغبو يف المطارات وعج م الطائرة
• األفعال المجرمة ي
اآلن عج سييل الم ال ال الحرص:
ومنصا
ات،
ر
الطائ
م
وعج
ات
ر
المطا
ف
العامة
الصحة
اءات
ر
إج
ش
بالتعليمات
 -1عدم االلنام
ي
ي
ا -عدم االلنام بالتباعد االجتما ي يف المطارات.
 عدم لبس الكمامات.ً
لآلن ،عج سييل الم ال ال الحرص:
ا
وف
.
الطائرة
م
عج
عج
او
ات
ر
المطا
ف
الصلال
إثارة
 - 2تعمد اإلبالغ الكاذ او تعمد
ي
ي
ا -إدعاء اإلصابة بفنوس كورونا.
 تعمد ن ل العدوى لآلخرين (الرءا  ،الموظفو  ،اعضاء طاقر الطائرة).ج -تعمد تلويي المرافق واألجص ة وءافة التجصنات.
د -البالغ الكاذ ش وجود إصابة بفنوس كورونا ،او وجود حالة اشتبام.

التواصل والتنفي :
•
•
•
•
•
•
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وف الصاالت (م ل :تطصن م اعد الرءا  ،والمرحاض قبل االستعمال وبعدم)
عرض افضل ممارسات التطصن عج الشاشات داخل الطائرات ي
منال المجالت والجرائد الورقية يف الطائرة
استخدام ال نوات الرقمية (م ل :مواقال التواصل االجتما ي  ،والتطبي ات الصاتفية ،والرسائل النصية) ،وال نوات األخرى (م ل :وضال الملص ات داخل
ر
يتماش مال توجاصات وزارة الصحة
وف المحطات) لرفال الو ي لدى الموظف والرءا وافراد الطاقر ش مرض كوفيد 19-بما
الطائرة ي
النوتوكوالت الموضوعة الصادرة عن الجصات المختصة
للنوتوكوالت للت د من اتباع ت
تعا مديرين ت
ً
إرشاد العمالء والموظف شخصيا لت دير توجاصات حول تع ير ايديصر قبل وبعد استخدام المرافق المشنكة
إجراء تدريبات إل امية عن الصحة والسالمة ش مرض كوفيد 19-لجماال الموظف وافراد الطاقر

الناقالت الجوية

الخدمات األرضية

تعليمات الناقالت الجوية
الجصات المشاركة

اإلجراء

المرحلة

 وعج الناقل الجوي. يجب عج جماال رتءات الطنا اتباع و تطباق إجراءات و توصيات وزارة الصحة فيما يتعلق بالمسافرين عج م رحالتصر-1
توضاح م اإلجراءات للمسافرين سواء اإلجراءات المتعل ة بمرحلة ما قبل السفر او اثناء الرحلة و ما بعدم يف جماال قنوات التواصل مال المسافرين وعند
. إتمام الحج
الن تمت من قبل الجصات
 لوجود اعراض اولية ظا ًرة و م كدة تر التح ق منصا ت١٩- يف حال االشتبام إصابة المسافر بفايروس كوڤيد-2
عن اإلجراءات ي
ً
ا الرف م يتا بموجب نموذج
 يحق للناقل الجوي رف إرءا المسافر عج م الرحلة حفاظا عج الصحة العامة عج ا ي و، ذات االختصاص
ً
.الن يحدد ا صاحب الصالحية
رف إرءا معد من قبل الناقل الجوي و موقعا من مم ل و مم ل إدارة المطار و الجصات ذات العالقة
ي
 و ا يتر،عن قسيمة رتائية و كيفية رفال الطلب
 عج الناقالت الجوية توضاح رتوط و احدام الت ا ر من حيي قابلية االسنداد و نوع ن دي او ت-3
.١٩- و ذلس فيما يتعلق إلغاء الرحالت او رف إرءا المسافر شدل خاص سبب فايروس كوڤيد. توضيحصا للمسافر خالل إجراء الحج
وف حال
 وءالة سياحية) ي،ون
 موقال الكن ي، يجب عج الناقالت الجوية اشعار المسافر باإلج ًراءات المشار الاصا اعالم يف جماال ن اط الباال (مرك االتصال-4
.) من الالئحة التنفي ية لحماية ح وق العمالء8( ج) من المادة-٣( اخالل الناقل الجوي ب لس يتر تعوي المسافر وف ا ألحدام الف رة
1- All airlines shall follow and apply the procedures and recommendations of the Ministry of Health in relation to air
passengers on their flights. Airlines must notify and clarify these procedures to the passengers, whether procedures
where related to before, during or after the travel in all communication channels with passengers, and during flight
booking process as well.
2- In the events of the passenger is suspected of being infected with Covid-19 virus due to obvious symptoms that have
been verified by the medical tests where conducted by the competent authorities, the airline has the right to deny the
passenger for the interest of the public health, provided that such denial shall be upon an official report signed by the
airline and airport representatives and other relevant authorities assigned by GACA authorities.
3- Airlines shall announce the terms and conditions of the tickets with respect to the refund-ability as cash back or
voucher, and how to request a refund. Such terms and conditions shall be clearly mentioned during the booking process.
The aforementioned is with regard to flights cancellation and denied boarding particularly due to COVID-19.
4- Airlines shall notify the passengers with all the above-mentioned procedures at all points of sale (call center, website,
travel agency). In the event the airline fails to do so, the passenger entitles the right of compensation in accordance to
paragraph (3-c) of Article (8) of customer protection regulation.

الناقالت الجوية
(تعليمات اإلدارة العامة
)للجودة وحماية العمالء
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تعليمات الناقالت الجوية
اإلجراء

المرحلة

الجصات المشاركة

ً
لدوا ي السالمة الصحية يجب عج رتءات الطنا ايضا تعديل خدمات رحالتصا الجوية عج النحو التا ي :
لت ليل خطر انتشار الفنوس عن طريق اللمس او قر المسافة عج م

الناقالت الجوية
(قطاع السياسات
االقتصادية والن ل الجوي)
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•
•
•
•
•

االن:
الرحالت يتر مراعاة ي

يجب عج جماال المالح و الرءا ارتداء األقنعة وال فازات طوال الرحلة.
يجب تخصي م اعد شاغرة يتر وضعصا الرءا األفراد او العائالت ترا ي توجصات التباعد االجتما ي .
الحد من ت دير الوجبات خالل رحالت الطنا بحيي ت ترص عج الرحالت الطويلة ف ط مال ضما ت دير األطعمة المعب ة يف صناديق مع مة.
عدم إتاحة المجالت والمواد المطبوعة من عج م الطائرة خالل الرحلة.
يسمح باصطحا قطعة واحدة من األمتعة الشخصية داخل م صورة الطائرة لكل مسافر وتست ن ادوات األطفال واجص ة الكمباوتر .

الخدمات األرضية

الناقالت الجوية

التدريا للرحالت الداخلية
خطة إعادة التشغيل
ت ي

الخطة التشغيلية
العنرص

األسبوع األول

RUH

الرياض

AHB

ا صا

MED

المدينة

RUH

الرياض

AHB

ا صا

MED

JED

جدة

TUU

تبوك

EAM

نجرا

JED

جدة

TUU

تبوك

EAM

نجرا

الدمام

GIZ

جازا

ABT

الباحة

DMM

الدمام

GIZ

جازا

ABT

الباحة

ELQ

ال صير

HAS

حائل

RAE

عرعر

ELQ

ال صير

HAS

حائل

RAE

عرعر

AJF

الجوف

AJF

الجوف

TIF

الطائف

YNB

ينبال

رتورة

AQI

حفر الباطن

SHW

الصعود للطائرة
الجدولة
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مال إمدانية است ناء العائالت بحج مسبق
المدينة

DMM

الطاقة االستيعا ية
للمطارات

األسبوع ال الي

درجة األو واألعمال يسمح بالحمولة ءاملة.
كرش شاغر ءل را ب
درجة الضيافة يجب وضال
ي

حمولة الطائرة

الوجصات

ان
األسبوع ال ي

األسبوع الرا ال
حسب متطلبات وزارة الصحة

جماال مد المملكة

جماال مد المملكة

%30

%40

%50

%60

من الطاقة االستيعا ية للمطار

من الطاقة االستيعا ية للمطار

من الطاقة االستيعا ية للمطار

من الطاقة االستيعا ية للمطار

اقتصار عملية ان ال وارءا

المسافرين عن طريق جسور االرءا

الن يتوفر فاصا جسور ارءا
ف ط يف المطارات ي

سدتر التنساق مال  ACAلاتر توزيـ ــال النسبة حسب حجر التشغيل للخطوط

الملحق

روتوكوالت وزارة الصحة السعودية
روتوكوالت الطنا
الداخج والدو ي
ي

روتوكوالت الطنا
الداخج والدو ي
ي
المستوى األصفر
ن اط عامة
•
•
•
•
•
•
•
•

الصاالت

استخدام الت ا ر اإللكنونية ف ط للترصي ــح بالصعود إ الطائرة.
عن اإلنننت وخيارات الدفال بالبطاقات والصاتف ال يك)
التشجاال عج استخدام وسائل الدفال اإللكنونية (م ل :ت
إغالق غرفة الصالة
استخدام الملص ات األرضية لتوجي األفراد بمسافات التباعد الجسدي اآلمنة والحفا علاصا [من ونصف ا منين] ومنال االزدحام (م ل :يف مناطق الصعود إ الطائرة
األمن)
وف منط ة الصعود إ الطائرة ،ون اط التفتيش
وف مداتب الجوازات ،وامام المصاعد ،ي
والنول منصا ،وعند مداخل ومخارج الصاالت ،وطوا ن االنتظار عند الكاوننات ،ي
ي
إجراء فح درجة الحرارة عند مدخل الصاالت
توفن مع مات اليدين واألوراق الصحية عج الكاوننات وعند المداخل
استخدام آليات للتح ق من الت ا ر بدو تالمس (م ل :األشعة تحت الحمراء او ماسحات رم االستجابة الشيعة)
يجب تجصن غرفة ع ل يف مرك المراقبة الوبائية للحاالت المشتب صا من الموظف او المسافرين ويجب التواصل مال مرك المراقبة الوبائية بالمطار والجصات المختصة لعمل
اإلجراءات الالزمة.

عند المداخل والمخارج
•
•
•
•

استخدام وابات منفصلة لدخول الصاالت والخروج منصا ،حا ما ام ن ذلس
ّ
المرصح لصر
اقتصار دخول الصالة عج الرءا ف ط (اي حملة الت ا ر) والموظف
يجب ع ل الموظف واعضاء طاقر الطائرات ال ين تظصر علاصر األعراض [ت يد درجة حرارتصر عن  38درجة مئوية] ومنعصر من الحضور إ العمل
تشجاال الموظف المعرض لخطر اإلصابة (حسب تعريف وزارة الصحة) عج العمل من المنل عن بعد

داخل الصالة
•
•
•
•
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إغالق األما ن العامة غن الرصورية (م ل :الغرف المخصصة للتدخ )
ر
الن تعمل باللمس)
الن يتر مشاركة استخدامصا (م ل :اقالم ت
الحن المستخدمة لتعبئة األوراق ،واجص ة ت الميام ،والشاشات ي
التخل من او تعطيل المواد ي
فرض نظام استخدام الساللر باتجام واحد يف جماال األوقات
النظر يف حرص استخدام المصاعد عج ذوي االحتياجات الخاصة ولألغراض الخاصة

روتوكوالت الطنا
الداخج والدو ي
ي
المستوى األصفر
•
•
•
•
•
•
•

الصاالت

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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عج التباعد االجتما ي الموض ب [من ونصف ا منين] (م ل :المنط ة الحرة ،ومناطق

ت ليل عدد األشخاص المسموح لصر باستخدام األما ن والمرافق المشنكة للحفا
االنتظار/الركو  ،ودورات الميام)
الن يتر مشاركة استخدامصا يف الصاالت
الورديات المختلفة (م ل :مداتب العمل للموظف  ،وءاونن الصعود إ الطائرة ،وما إ ذلس)
تطصن المواد ي
استخدام سالل مصمالت تعمل دو الحاجة للمسصا
ت ايد إقامة االجتماعات والتجمعات [اتباع روتوكوالت ال طاع االجتما ي ]
ّ
للحاالت
الن تظصر علاصا األعراض [العطس والسعال ،او ال ين ت يد درجة
]
المختصة
الجصات
توفن غرف ع ل ءافية ومناسبة ومجص ة يف الصاالت [باالمت ال لتوجاصات
ي
حرارتصر عن  38درجة مئوية] اثناء التواجد يف الصالة
يجب الت د من توفر صا و األيدي يف دورات الميام وا ي و المطصر يحتوي  %60-80من الكحول ومواقفا لالشناطات من الصائة العامة للغ اء والدواء.
يجب وضال ملص ات ارضية يف اما ن االنتظار عند منصات إنصاء إجراءات السفر ،منصات الجوازات ،عند تفتيش األمتعة واستالمصا ،وعند المطاعر بحيي تضمن مسافة ال ت ل
األشخاص لتح اق التباعد االجتما ي .
عن [من ونصف ا منين]
اش يف صاالت االنتظار وطاوالت الطعام بطري ة تضمن التباعد االجتما ي بمسافة ال ت ل عن [من ونصف ا منين].
يجب وضال الكر ي
مال الت د من ترك المسافة نفسصا دنصر اثناء ن ل الرءا من و الطائرات عند استخدام الممرات او الحافالت.
االجتما
اعد
بالتب
ام
وااللن
معصر
التعامل
الشخص مال المسافرين ولبس الكمامة وال فازات عند
يجب عج الموظف وطاقر الطائرة الت ليل من التواصل
ي
ي
ر
حي المسافرين عج استخدام وسائل الدفال االلكنونية وتجنب العمالت الورقية والمعدنية يف المطاعر ومنط ة تاء الت ا ر قدر اإلمدا .
المسافرين

الن تخ
بالنسبة لجماال العامل يف المطار ،يجب علاصر لبس الكمامات ،عند التعامل مال المسافرين وتع ير اليدين بعد التعامل مال جوازات السفر والمستندات ي
ويجب تع ير جصاز البصمة بعد ءل مسافر.
حي المسافرين عج تطصن اليدين بالمع ر بعد اخ البصمة عند الجوازات
يجب االلنام تطصن األسطح البدئية م ل منصات إنصاء إجراءات السفر  ،صاالت است بال او انتظار المسافرين  ،اجص ة البصمة يف منصات الجوازات ءل ساعت بمطصرات
الن ي رن فاصا احتمالية التالمس ءم اب
معتمدة من الصائة العامة للغ اء والدواء ( ابوءلوريت الصوديوم) مال إتباع اإلرشادات الموضحة عج العبوات مال النكن عج األما ن ي
األ وا وطاوالت الطعام ومساند الم اعد ومفاتاح المصاعد وخالف .يجب إزالة األوساخ بالماء والصا و قبل عملية التطصن لألسطح .يجب التطصن والتع ير الكامل
الن تر استخدامصا بعد وصولصا بما يف ذلس م اعد الرءا واح مة األما و طاوالت الطعام ودورات الميام وخ ائن حفظ األمتعة.
والمستمر للطائرات ي
يجب تطصن الحافالت والممرات المخصصة لن ل الرءا من و الطائرات شدل دوري.
الحرص عج تطصن دورات الميام ءل ساعت بمطصرات معتمدة من قبل الصائة العامة للغداء والدواء ويفضل تطصن دورات الميام يف الطائرات بعد ءل استخدام.
يجب االحتفا سجل خاص ب وقات التطصن لألسطح ودورات الميام
يفضل ا ي و ناك ا وا تعمل ذاتيا وخاصة يف مداخل الصاالت وك لس صنا ن تعمل ذاتيا يف دورات الميام لت ليل احتمالية التالمس ون ل المرض.
يجب استخدام ادوات األكل المعدة لالستخدام الواحد عند ت دير الطعام يف الطائرات وصاالت المطارات.

روتوكوالت الطنا
الداخج والدو ي
ي
المستوى األصفر
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الصاالت

•
•

وف الطائرات شدل خاص ،ويفضل ت ويد ا
الحرص عج التصوية الجيدة يف جماال األما ن وخصوصا اما ن التجمعات وت ليل درجة الحرارة شدل عام يف صاالت المطارات ي
باألجص ة الالزمة لمتابعة وقياس جودة الصواء إ ام ن.
يجب تغان او تنظيف فالتر الصواء ألجص ة التصوية وخاصة الم يفات شدل دوري.
منال التجمعات يف الصاالت ومنط ة المطاعر و غالق اما ن الصالة.
االسواق الحرة ت و مفتوحة مال الت يد عج تع ير االغراض شدل دوري وتوفن المع مات يف اما ن بارزة من السوق ا ام ن ذلس.
الن قد يتشارك يف استخدامصا الموظفو م ل األقالم واألوراق وبرادات رت الميام وادوات تحضن الشاي وال صوة وغن ا.
يجب التخل من األدوات ي
الن تعمل عن طريق اللمس الخاصة بالمسافرين .ويجب إي اف جصاز البصمة
يجب ت ليل الشاشات التفاعلية ،شاشات استخراج بطاقة الصعود للطائرة او الشاشات اإلرشادية ي
الخاص تحضن الموظف .
يفضل وجود سلة مصمالت ونفايات تعمل دو الحاجة للمس ويجب التخل من النفايات شدل مستمر.
تخفي عدد الرءا داخل الحافالت وترك مسافات ءافية دنصر اثناء ن ل الرءا من و الطائرات
يجب عج ر
المشف تنظير انتظار المسافرين عند منصات إنصاء إجراءات السفر ،منصات الجوازات ،تفتيش األمتعة واستالمصا والمطاعر وضال عالمات او ملص ات مرئية عج
األفراد.
األرض تضمن مسافة [من ونصف ا منين]
تحديد عدد األشخاص المستخدم للمصاعد نك المسافة االمنة الموض صا (من ونصف ا منين).
األفراد يف الساللر الكصربائية او الساللر العادية.
استخدام عالمات بحيي تضمن مسافة [من ونصف ا منين]

داخل الصالة  -طاقر الموظف
•
•
•
•

يجب عج جماال طاقر الموظف الكمامات ال ماشية يف جماال األوقات اثناء العمل وتجنب لمس الفر واألنف والعان اثناء ارتدائصر لل فازات
إل ام الموظف بااللنام بممارسات النظافة الوقائية (م ل :استخدام المع مات ،وت رار غسل اليدين باستمرار ،وزيادة ذلس عج
موظق خدمة العمالء)
ي
الواف)
جاج
ال
من
يجب ا يعمل موظفو خدمة العمالء من كبائن او مداتب بحيي تفصلصر مسافة مناسبة عن الرءا (م ل :استخدام حواج
ي
مناطق العمل المختلفة دو تطصن
منال االنت ال

داخل الصالة  -الرءا
•
•
•
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يجب عج جماال الرءا ارتداء الكمامات ال ماشية يف جماال األوقات اثناء التواجد يف الصالة
النظر يف مطالبة الرءا بحمل امتعتصر ومعل اتصر الشخصية ب نفسصر يف جماال األوقات
يجب منال المسافرين ال ين لديصر ارتفاع يف درجة الحرارة او اعراض تنفسية من الخروج من المطار او الطائرة واخ ياناتصر واإلبالغ عنصر فورا لمرك المراقبة الوبائية او
باالتصال عج  ٩٣٧لمعرفة التوجاصات المطلوبة لن ل الحالة للمستشق

روتوكوالت الطنا
الداخج والدو ي
ي
المستوى األصفر
عج م

الطائرة
الرءا

المحافظة عج مسافة التباعد االجتما ي الموض صا [من ونصف ا منين]
•
حجر للتعامل مال حاالت الطوارئ المحتملة اثناء الرحلة
ً
السماح للعوائل بالجلوس سويا وحج الم اعد مسب ا
•
الحد من ت دير الوجبات خالل رحالت الطنا بحيي ت ترص عج الرحالت الطويلة ف ط مال ضما ت دير الطعام المعب ة يف صناديق مع مة
•
الحد من إجراء عمليات المبيعات الجوية يف الطائرة
•
تطباق اإلجراءات ال ياسية للتنظيف والتطصن [م صورة الرءا بعد ءل رحلة]
•
تطصن دورات الميام بعد ءل استخدام وتوفن اغطية م اعد صحية تستخدم لمرة واحدة
•
إزالة جماال النسخ المطبوعة ،والمجالت باست ناء كيس الت ا لاتر استبدالصا يف ءل رحلة
•

الطائرة

يف جماال األوقات والنظر يف تخصي

بع

الم اعد (م ل :آخر ثالثة صفوف) ءمنط ة

الرءا
توفن ادوات النظافة الشخصية [م ل :المناديل المبللة ،واألوراق الصحية ،وءمامات الوج المصنوعة من ال ماش والمع مات] لكل را ب
•
يجب عج جماال الرءا ارتداء ءمامات الوج ال ماشية قبل الصعود إ الطائرة وطوال الوقت اثناء الرحلة
•
ر
وضال تشيعات مناسبة للمسافرين ال ين لديصر ارتفاع يف درجة الحرارة او اعراض تنفسية من الخروج من المطار او الطائرة واخ ياناتصر واإلبالغ عنصر فورا لمرك المراقبة
•
الوبائية او باالتصال عج  ٩٣٧لمعرفة التوجاصات المطلوبة لن ل الحالة للمستشق.

افراد طاقر الطائرة
يجب عج افراد الطاقر تطصن ايديصر قبل ت دير الخدمات للرءا
•
يجب عج جماال افراد الطاقر ارتداء ال فازات والكمامات ال ماشية يف جماال األوقات اثناء العمل وتجنب لمس الفر واألنف والعان اثناء ارتدائصر لل فازات
•
الحاالت
الن لديصا ارتفاع يف الحرارة او اعراض تنفسية (سعال او ضاق يف التنفس) ويشتب إصا تصا بمرض كوفيد ١٩-حسب
الطائرة
وطاقر
الموظف
عن
اإلبالغ
يجب
•
ي
ً
المعاين المعتمدة يف الدليل االرشادي لمرض كورونا المستجد كوفيد 19-وتسجيل البيانات وارقام التواصل للحالة واالتصال فورا عج مرك المراقبة الوبائية يف المطار او عج الرقر ٩٣٧
لمعرفة التوجاصات المطلوبة لن ل الحالة للمستشق.
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روتوكوالت الطنا
الداخج والدو ي
ي
المستوى األصفر

التتبال واإلبالغ

التواصل والتنفي
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الصا
يوم مفصل لرحالت السفر الساب ة للموظف والحالة الصحية لصر ،بما يف ذلس قائمة الموظف الموجودين يف الحجر
•
ي
إعداد سجل ي
ً
إعداد قائمة بالموظف ال ين يعملو معا وفنات عملصر وتواريخصا – يفضل تثبيت طاقر موظف الطائرة وت ليل التبديل دنصر قدر االمدا .
•
الرسم لوزارة الصحة]
الموقال
عج
ا
تجد
[
لية
من
استطالعات
اء
ر
إج
عن
الصحية
المخاطر
تصنيف
•
ت
ي
اتباع تعليمات وزارة الصحة والجصات ذات العالقة حول مرض كوفيد 19-قبل السماح ألي من الموظف باستئناف العمل (بما يف ذلس الموظف العائدين من السفر)
•
الت د من إجراء فح درجة الحرارة و بالغ الجصات المعنية ش اي حاالت ت يد درجة حرارتصا عن [ 38درجة مئوية] ألحد الموظف او الرءا او افراد الطاقر ،وع ل الحالة
•
لح إحالتصا إ منش ة الرعاية الصحية
ان يف حال ظصور اي من اعراض مرض كوفيد19-
•
مطالبة جماال الموظف تطباق الع ل ال ي
يف حالة وجود إصابة إيجا ية بمرض كوفيد ،19-يجب إخطار وزارة الصحة عج الفور واتباع توجاصات وزارة الصحة فيما يتعلق إجراء االختبارات عج الحاالت المشتب يف
•
إصا تصا وتتبعصا وع لصا
يف حال وجود حالة مشتب صا يف احد الرحالت الدولية او المحلية ال ادمة يجب ع ل الحالة إ ام ن والت د من ارتداء الكمامات من قبل الحالة والرءا وطاقر الطائرة
•
ً
وموظق مرك المراقبة الوبائية من اجل إتمام إجراءات الوصول واخ االحتياطات الالزمة من قبل الموظف ويجب التعامل مال الحالة حسب التوجاصات
موظق المطار
والتنساق مسب ا مال
ي
ي
المتبعة يف الدليل اإلرشادي لمرض كوفيد١ .١٩-

وف الصاالت (م ل :تطصن م اعد الرءا  ،والمرحاض قبل االستعمال وبعدم)
•
عرض افضل ممارسات التطصن عج الشاشات داخل الطائرات ي
منال المجالت والجرائد الورقية يف الطائرة
•
وف المحطات)
استخدام ال نوات الرقمية (م ل :مواقال التواصل االجتما ي ،
•
والتطبي ات الصاتفية ،والرسائل النصية) ،وال نوات األخرى (م ل :وضال الملص ات داخل الطائرة ي
ر
يتماش مال توجاصات وزارة الصحة
لرفال الو ي لدى الموظف والرءا وافراد الطاقر ش مرض كوفيد 19-بما
النوتوكوالت الموضوعة الصادرة عن الجصات المختصة
•
للنوتوكوالت للت د من اتباع ت
تعا مديرين ت
ً
إرشاد العمالء والموظف شخصيا لت دير توجاصات حول تطصن ايديصر قبل وبعد استخدام المرافق المشنكة
•
إجراء تدريبات إل امية عن الصحة والسالمة ش مرض كوفيد 19-لجماال الموظف وافراد الطاقر
•

تعليمات قطاع معاين الطنا
GACA Recommendation of operational considerations for managing COVID-19

GACA Recommendation of operational considerations for managing COVID-19 (I/V)
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GACA Recommendation of operational considerations for managing COVID-19 ) (II/V)
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GACA Recommendation of operational considerations for managing COVID-19 (III/V)
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GACA Recommendation of operational considerations for managing COVID-19 (IV/V)

40

GACA Recommendation of operational considerations for managing COVID-19 (V/V)
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تعليمات قطاع معاين الطنا
التغنات المتوقعة يف الجوانب الفنية والعملياتية لسالمة خدمات المالحة الجوية عند رفال تعلاق الرحالت
الجوية

التغنات المتوقعة يف الجوانب الفنية والعملياتية لسالمة خدمات المالحة الجوية عند رفال تعلاق الرحالت الجوية
مكونات خدمات المالحة الجوية:
 oخ د د دددمات ردارة الحة د د ددة الجوي د د ددة

ا

د د ددواء والم د د ددارات (المةاقب د د ددة الجوي د د ددة

معلومددات الحة ددة الجويددة الردداء الةحلددة احند ار

حالددة ال ددوار

تبددادل خ د

الجويي ربي أبةاج ومةاكز المةاقبة الجوية؛
للمشغلي
طيان الةحالت
ر
ر
ر
 oخدددمات ناددح المالحددة الجويددة (االتصدداالت المالحيددة الم دداحدات المالحي دة
احست الع وأنامة ردارة الحة ة الجوية)؛
 oخد د دددمات ردارة المعلومد د ددات المالحيد د ددة (دليد د ددل ال د د د رديان ال د د ددعود

ال

المالحية الدورية اححالنات المالحية لل يارين)؛
 oخدمات ت يق بالغات البحث واحنقاذ للمالحة الجوية؛
 oخدمات ا رصاد الجوية للمالحة الجوية ( الم ارات و المجال الجو )
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د د ددات

التغنات المتوقعة يف الجوانب الفنية والعملياتية لسالمة خدمات المالحة الجوية عند رفال تعلاق الرحالت الجوية
تقديح:
ّ
رن توفة خدمات مالحة وية بإمكانيات فرية و اهزية حاليدة و ررا
ت
داؤي ال ددالمة ؤ ددبلة ب ددال ح ددا ج د ددحة ا دديابية ت دددفق الحة ددة الجوي ددة ويقل ددل م ددن أ
العملي ددال لت مي ددق مع د ر

ورقابدة م دتمةة حدى ا داء الفد و

غي مةغوب حردد مقددا المدمدة ج ددو حددوا سدهراريوهات غ ردي متوقعدة وهدو مدا ؤدبلة جشدكل غ ردي
ارتباك ر
مبار

رض الم افرين من واىل م ارات المملكة.

حرد صدور ا مة باالستعادة الجزئية او الكاملة حى خلفية ائحة تفش ائحدة ف رديو
 COVID-19ال ؤتوقددا ان يكددون هردداك تغيد رديات مفا لددة

ورندا الم دتجد

القواحددد القياسددية الفريددة وأفضددل الممارسددات

لمرامددة ال د رديان المدددل الدددوىل  ICAO-SARPsمجددال خدددمات المالحددة الجويددة أو بالا دديعات الفري دة
ىل
داؤي س ددالمة ال د رديان و ال د ت ه ددتلزا م ددن الءيل ددة ف ددة و ددود ر دةاءات ر ددافية ق ددد ت ددرعكس س ددلبا ح ددى
لمع د ر
الحة د ددة الجويد ددة ب ريقد ددة غد د ردي مبد ددارة مد ددن مقد ددد خد دددمات المالحد ددة الجويد ددة حد ددى الم د ددتو الد دددوىل أو

الم تو الوط .
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التغنات المتوقعة يف الجوانب الفنية والعملياتية لسالمة خدمات المالحة الجوية عند رفال تعلاق الرحالت الجوية
التغييات االساثرال الراء تعليق الةحالت الجوية:
ن اق
ر
دويي
اقمي الج د ر
✓ رح ددادة دول ددة و تمف دديا اح ددداد المد دة ر
احرا

أبد دةاج ومةاك ددز المةاقب ددة الجوي ددة لحمد داؤتءح م ددا

حى استمةارية تقديح خدمات الحة ة الجوية بم تو ال المة المقمول.

✓ دمج بعا مواقا العمل بعد دراسة مماطة ال المة وح و احصائيات الحة ة الجوية.
احنجليية ( 90ؤوا)
الجويي وحءادة اللياقة ال مية و فاءة اللغة
اقمي
ر
ر
✓ تمديد تةاخيص المة ر
اقمي
✓ تمديددد صددالحية اختبددار الكفدداءة ال ددرو لمءردددن و فر د ر صدديانة أنامددة المالحددة الجوي دة والم دة ر
المبهلي.
الجويي
ر
ر
والميمجة لتقليل الممال ة.
✓ تعليق ترفي مشاري ددا أنامة المالحة الجوية الجارية
ر
✓ تأ يددل ومةا عددة المشدداري ددا الت ويريددة نامددة المالحددة الجويددة والحة ددة الجويددة المةتب ددة بمت لبددات
اللوائح الترفي ية و الم ة العالمية للمالحة الجوية.
✓ تأ ي ددل

د د أ تع ددديالت وهري ددة

ر د دةاءات ال د رديان ا ىل للم ددارات تت ل ددو احم ددال تدريبي ددة و

تحديث قواحد بيانات لد المشغل الجو /مقدا خدمة المالحة الجوية.
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التغنات المتوقعة يف الجوانب الفنية والعملياتية لسالمة خدمات المالحة الجوية عند رفال تعلاق الرحالت الجوية
العودة للو ا االحتياد بعد رفا تعليق الةحالت الجوية:
ىل
✓ االنتقال للو ا الاشغيى االحتياد تدريجيا من خ ة التعا واسالرا

ال شاط ال ت تح استكمالءا حى م تو مقدا المدمة.

✓ تحديد المماطة المحتملة لمرعءا او و ا الحلول التمفيفية لءا من بةنامج المةاقبة الم تمةة لمماطة ال المة.
✓ حمل زيارات تفقدية وتفتيشية للوقو

حى ءوزية و سالمة خدمات المالحة الجوية.

✓ متابعة م تمةة للحالة الاشغيلية والفرية ومتابعة أ حوائق

مةاكز وابةاج المةاقبة الجوية.

✓ التأكد من و ود م تو الت يق المراسو ربي المكونات الممتلفة الستمةارية تقديح خدمات المالحة الجوية بالشكل االزا.
✓ رصدار اححالنات المالحية الالزمة.

ت
خمي:
المقيح ح و رأ
ر
✓ تجرددو أن تكددون اسددتعادة ال شدداط جشددكل مفا لددة (دون تءيلددة م ددبقة) و تجرددو الةفددا الغد ردي تدددر ريي لتعليددق الددةحالت الجويددة لضددمان
الغي مةغوب.
توفة الجءوزية المب دة لمكونات الصراحة وإح ائءا الم احة المراسبة للتعا التدر ريي لتقليل ا خ اء واالرتباك ر

✓ أن تكددون خ ددة حددودة اسددالرا

الددةحالت الجويددة تدريجيددة و ددمن دولددة محددددة م ددبقة بد ردي م ددارات محددددة لتقيدديح الجءوزيددة (مددث

تحديد رحالت وية ربي مح ات داخلية معيرة رح اء مدة  72ساحة للتقييح لح فتح مح ات ر افية وهك ا)
ت
لليوي ددج حن خ ة احستعادة.
✓ ت شي الدور اححال
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لتوفي التراغح ومة زية مصدر المعلومات.
✓ الت يق الحثيث ربي المكونات الداخلية للءيلة
ر

ر
حاالت
تفش األوبئة يف
مال
للتعامل
شادي
االسن
الدليل
ي
المطارات والن اط األمنية – قطاع امن الطنا

الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي

56

الدليل االسنشادي للتعامل مال حاالت ر
تفش األوبئة يف المطارات والن اط األمنية
ي
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