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إرشادات السالمة للتصوير واإلنتاج خالل جائحة 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(

المتطلبات اإللزامية 
وفقًا للتعميم رقم 10، الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم،فيما يتعلق بتصوير األفالم 

والمسلسالتوالبرامج التلفزيونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن شركات اإلنتاج، 
بمافي ذلك المتواجدة في المناطق اإلعالمية الحرة، ملزمة قانونًا باالمتثال للمجموعةالتالية 

من إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد-19:

ال يسمح للزوار والعاملين غير األساسيين بالدخول إلى موقع التصوير.  .1

يقتصر الدخول على العاملين األساسيين فقط وااللتزام بالحد األدنى لألشخاص.  .2

على جميع العاملين إجراء فحص كوفيد-19 في منشأة طبية مرخصة.  .3

تلتزم شركات اإلنتاج بقواعد الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد-19، والصادرة عن   .4
السلطات المختصة في الدولة.

على شركات اإلنتاج إطالق حمالت توعية صحية بلغات مختلفة، لتسليط الضوء على   .5
اإلجراءات الوقائية لمواجهة كوفيد-19.

يجب االلتزام بممارسة التباعد االجتماعي أثناء التصوير.  .6

من المستحسن تأجيل أنشطة التصوير للمشاريع التي لم يبدأ العمل فيها لحين تغير   .7
الوضع الحالي.

ُيطلب من شركات اإلنتاج تنفيذ اإلجراءات الموضحة أعاله بشكل فوري، وذلك لضمان صحة 
وسالمة جميع المشاركين في تصوير اإلنتاجات.



أفضل الممارسات االرشادية لإلنتاج 
خالل جائحة فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19(
تم وضع هذا اإلرشادات وفق أفضل الممارسات من أجل ضمان صحة وسالمة جميع 
المشاركين في اإلنتاج، وتستند إلى األنظمة واإلرشادات الحكومية والمصادر العالمية 

الموثوقة المتعلقة بالقطاع. إن اإلرشادات التالية استشارية ونشجع شركات اإلنتاج على 
استخدامها كأساس لتحديد أفضل الممارسات المتبعة أثناء تصوير إنتاجها الخاص. 

وبالنسبة لمشاريع اإلنتاج في مرافقنا فعلى جميع الشركات االمتثال لهذه اإلرشادات .

يرجى مالحظة أن شركات اإلنتاج تتحمل بشكل كامل مسؤولية صحة وسالمة 
طاقم العمل والممثلين في جميع األوقات.

يتحمل جميع الزوار والضيوف وأطقم العمل وفرق اإلنتاج والتمثيل والموظفين مسؤولية 
ضمان تنفيذ قواعد كوفيد-19 المعمول بها واإلجراءات الصادرة عن السلطات المختصة 

في إمارة أبوظبي وtwofour54 واالمتثال لها.

يتعين اتباع هذه اإلرشادات بحسب كل حالة، اعتمادًا على نوع وطبيعة وحجم اإلنتاج. ال 
ُيقصد من هذه اإلرشادات أن تكون نصيحة قانونية أو مشورة مهنية، وال يجوز االعتماد عليها 

أو اتخاذها كبديل لإلرشادات المحددة ذات الصلة بوضع خاص. ومع استمرار تغير األنظمة 
واللوائح الخاصة بكوفيد-19، سيستمر تحديث هذه اإلرشادات.

ستكون مراقبة االمتثال ورفع التقارير الدورية مطلوبة لضمان اتباع الممارسات المحددة في 
جميع األوقات.



1. الصحة والسالمة العامة

1.1 المتطلبات العامة

يتعين على شركات اإلنتاج:  

االلتزام بتعميم المجلس الوطني لإلعالم رقم )10( المبين أعاله. 	

مراجعة أنظمة وقوانين السلطات المعنية على مستوى إمارة أبوظبي ودولة  	
االمارات بشكل عام فيما يتعلق بقواعد الصحة والسالمة والتدابير الوقائية لمنع 

انتشار كوفيد-19 )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، القوانين واألنظمة 
واللوائح السارية في إمارة أبوظبي بشأن متطلبات وقواعد الحجر الصحي متضمنة 

فترة الحجر لالفراد القادمين من خارجها الحاصلين وغير الحاصلين على لقاح 
كوفيد- 19 ،دورية الفحص والفترة الزمنية لصالحية فحص كوفيد- 19 الالزمة 
لدخول الموقع لالفراد، العزل الطوعي ودخول اإلمارة، قواعد حجر المخالطين 

للحاالت اإليجابية وغيرها من األنظمة واللوائح ذات الصلة(.

التخطيط لجميع األنشطة مسبقًا لضمان الحصول على التصاريح المطلوبة من  	
خالل twofour54 أو موانئ أبوظبي أو غيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة.

استشارة مسؤولي الجهات الصحية المعنية فيما يتعلق بسياسات فحص  	
كوفيد-19 الموصي بها.

على شركات اإلنتاج أن تتحقق من إدارة األستوديو أو مواقع التصوير مقدمًا فيما يتعلق   
بمتطلبات المواقع المحددة )على سبيل المثال ضرورة إجراء فحص كوفيد-19 وفترة 

صالحية الفحص(.

يقتصر الدخول لمواقع التصوير على مجموعة العاملين والممثلين األساسيين فقط،   
ويتعين على شركة اإلنتاج وفريق االمن والسالمة التابع لها التأكد من تواجد العاملين 

والممثلين األساسيين فقط في موقع التصوير.

ال ينبغي السماح للزوار بالدخول إلى موقع التصوير، سيتم توفير تصاريح الدخول للزائرين   
المعروفين الذين أجروا ترتيبات ومواعيد مسبقة فقط وفقًا إلجراءات أمن الموقع 



وبروتوكوالت الدخول. يجب على جميع زوار موقع التصوير االلتزام بالتعميم رقم )10( 
الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم على النحو المبين أعاله والقواعد واللوائح الخاصة 

بكوفيد-19 المعمول بها والصادرة عن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي.

ال ُيسمح لألفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا )القصر( بالدخول إلى موقع التصوير.   
وإذا لزم األمر، يمكن منح الموافقات للقصر على أساس كل حالة على حدة، وذلك 

من أجل حمايتهم. على شركات اإلنتاج التحقق من إدارة االستوديو أو مواقع التصوير 
مسبقًا فيما يتعلق بهذا اإلعفاء الخاص.

على جميع األفراد تحميل تطبيق الحصن على هواتفهم المحمولة والغرض من ذلك   
هو منع انتشار كوفيد-19 من خالل تعقب جميع األفراد الذين كانوا على اتصال بحاالت 

ثبت إصابتها. كما يسمح التطبيق لألفراد بتتبع حالتهم الصحية ونتائج االختبارات، 
ويمكن أن يكون بمثابة تصريح مرور عبر البوابة إلى موقع اإلنتاج.

على جميع االفراد الزائرين من خارج الدولة والذين ال يمكنهم تحميل تطبيق الحصن   
على هواتفهم المحمولة االحتفاظ بنسخة صالحة من تقرير الفحص او الرسالة النصية 

المتعلقة بنتائج وتاريخ االختبارات وابرازها الفراد االمن كتصريح عبور الى موقع اإلنتاج.

يتعين قياس درجة حرارة جميع االفراد الداخلين إلى موقع التصوير أو وضع كاميرات   
حرارية عند نقاط الدخول تقيس درجة حرارة األشخاص وعدم السماح الي فرد تزيد درجة 

حرارته عن 37.5 درجة مئوية بالدخول.

في حال رصد درجة حرارة تتجاوز 37.5 درجة مئوية ألي من أفراد طاقم العمل والممثلين   
يتعين حجرهم في غرفة العزل ورصد الحرارة مرة أخرى لثالثة مرات بفاصل 5 دقائق 

وطلب المساعدة الطبية في حال عدم رصد انخفاض الحرارة.

لن ُيسمح لطاقم العمل والممثلين الذين تشملهم الحاالت التالية بالدخول إلى موقع   
التصوير إال إذا تم تحقيق الشروط الموضحة أدناه:

1. الصحة والسالمة العامة
1.1 المتطلبات العامة



األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 أو أعراض المرض. 	

األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـكوفيد-19 ولم يتم إثبات شفائهم من العدوى. 	

األشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع آخرين ظهرت عليهم أعراض  	
كوفيد-19، أو يشتبه ظهور نتيجة إيجابية إلصابتهم بالفيروس.

يتعين السماح لألشخاص الذين يندرجون تحت أي من الحاالت أعاله باستئناف 
العمل والدخول الى موقع التصوير فقط عند إبراز نتيجة فحص كوفيد-19سلبية 

والحصول على التصاريح المطلوبة من السلطات الصحية المعنية ذات الصلة .

ينبغي اتخاذ تدابير وقائية إضافية لحماية األشخاص المعرضين لإلصابة بالفيروس   
بشكل أكبر، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة أو الذين يعانون من 

حاالت صحية مثل أمراض الرئة أو القلب أو مرض السكري أو الحاالت التي تؤثر على جهاز 
المناعة لديهم حيث أن التدابير التي يجب اتباعها هي:

إجراء تقييم للمخاطر لهؤالء األشخاص. 	

تزويد هؤالء األشخاص بالكمامات وأقنعة الوجه الواقية، باإلضافة إلى تخصيص  	
أدوات وقاية ومستلزمات لكل منهم لالستخدام بشكل منفصل.

تقنين وقتهم في موقع التصوير، وتوفير مناطق منفصلة لقضاء فترات الراحة،  	
وااللتزام بإجراءات التباعد االجتماعي اإلضافية.

استخدام وسائل نقل منفصلة لهؤالء األشخاص. 	

مالحظة: ال ينصح باستخدام كبائن آلة التعقيم الذاتي لألفراد الذين تزيد أعمارهم 
عن 60 عامًا.

وضع ملصقات ولوحات إرشادية في أرجاء موقع التصوير وعند المداخل، للتذكير   
بالنظافة الشخصية، تشجيع التباعد االجتماعي وأيضًا نشر المعلومات المتعلقة 

بالصحة والسالمة في نقاط الدخول والمناطق المشتركة.

1. الصحة والسالمة العامة
1.1 المتطلبات العامة



توفير كمية كافية من معقمات االيدي التي تحتوي على ما اليقل عن 60-90% من   
الكحول وضمان توزيعها في جميع المرافق بحيث يسهل على األفراد الوصول إليها 

بشكل مستمر.

التأكد من توزيع الكمامات وأدوات الحماية الشخصية على كل طاقم العمل   
والممثلين، والحرص على توفير المناديل المطهرة والقفازات والقيام باستخدامها 

بشكل صحيح، كذلك التأكد من تغيير االفراد لمعدات الحماية الشخصية بشكل دوري 
خالل ساعات العمل.

مالحظة: قد تسبب القفازات حساسية أو إزعاجًا لبعض األشخاص حسب نوع القفاز   
الذي يتم استخدامه، مثل حساسية الالتكس. وفي مثل هذه الحاالت تكون القفازات 
اختيارية؛ ومع ذلك، أثناء تقديم المساعدة الطبية أو القيام بإجراءات التفتيش األمني 

يكون استخدام القفازات إلزاميًا ومصرحًا به على أساس قفاز لكل مهمة.

ينبغي التنبيه على جميع االفراد بضرورة التخلص من الكمامات والقفازات المستخدمة   
بشكل مناسب في حاويات النفايات الخطرة التي يتعين توفيرها في مواقع محددة 

وواضحة مباشرة بعد االستخدام والتأكد من توفر مرافق غسل اليدين )المحتوية على 
مياه جارية وصابون ومناشف ورقية( عند نقاط الدخول واألماكن المشتركة.

ينبغي توفير الحمالت التوعوية واإلرشادات التوجيهية حول ممارسات غسل اليدين   
لطاقم العمل والممثلين )يرجى االطالع على الملحق 1(.

تشجيع طاقم العمل والممثلين على تجنب لمس العينين والفم واألنف قدر اإلمكان.  

تعقيم األسطح واألدوات التي يتم لمسها بشكل متكرر بما في ذلك الطاوالت،   
المقابض، الطابعات، اإلكسسوارات، المعدات المشتركة. األزياء والمواد المستعملة 

في موقع التصوير يتعين تطهيرها قبل استخدامها ألول مرة في موقع التصوير 
وبعد كل استخدام من قبل طاقم العمل والممثلين. كذلك يتعين استعمال مناديل 
التعقيم ذات االستخدام الواحد لمسح األشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر قبل أن 

يستخدمها طاقم العمل والممثلين.

1. الصحة والسالمة العامة
1.1 المتطلبات العامة



األدوات التي يتم لمسها بشكل مستمر والمناطق ذات الكثافة العالية يجب أن تخضع   
للتعقيم الدوري بالمواد الكيميائية المعتمدة.

االحتفاظ باألدوات الشخصية للممثلين على سبيل المثال ال الحصر المعدات، األزياء، أدوات   
المكياج، وأجهزة تصفيف الشعر في حقائب معنونة ومنفردة تحمل أسماء الممثلين.

يتعين تعقيم وتطهير األدوات المستعملة على سبيل المثال ال الحصر المعدات، األزياء،   
أدوات المكياج، وأجهزة تصفيف الشعر قبل وبعد كل استخدام في حال عدم إمكانية 

توفير معدات وأدوات شخصية.

تشجيع طاقم العمل والممثلين على عدم تشارك هواتف زمالئهم، المكاتب، أو   
األدوات والمعدات، قدر اإلمكان.

ينصح بتوفير إجراءات أمنية إضافية في جميع المواقع أثناء التحضير والتصوير من أجل   
)القائمة تشمل وال تقتصر على ما يلي(:

تنظيم وإدارة نقاط الدخول والخروج المعينة - مع مراعاة متطلبات اإلخالء في  	
حاالت الطوارئ.

التحقق من دخول المصرح لهم فقط. 	

فتح وإغالق األبواب.  	

التأكد من تغطية مناطق محددة في موقع التصوير وتأمينها في حالة عدم  	
االستخدام.

توفير أجهزة مسح حراري في موقع اإلنتاج بما يتناسب وضمان اجراء المسح الحراري   
لجميع االفراد بشكل دوري ومستمر وبالتوافق مع نتائج تقييم المخاطر.

تحديد أوقات الوصول ومغادرة الموقع وضبطها لمنع التزاحم وضمان الحفاظ على   
ممارسات التباعد االجتماعي.

1. الصحة والسالمة العامة
1.1 المتطلبات العامة



تخصيص وقتًا كافيًا لضمان توفير مسافة 2 متر بين األشخاص، سواًء في األماكن   
المغلقة أو المفتوحة. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيتعين أن تكون مدة خرق توفر 

مسافة التباعد االجتماعي أقصر ما يمكن )مثاليًا من األفضل أن تقل المدة عن 15 
دقيقة( مع الحفاظ على النظافة وممارسة إجراءات الوقاية من كوفيد-19.

يمكن وضع عالمات أرضية لتحديد مسافة الفصل 2 متر )6 أقدام(. واستخدام   
المسارات ذات االتجاه الواحد لمنع التزاحم.

الحفاظ على مسافة فصل 2 متر بين األفراد، تعني تخصيص 4 أمتار مربعة للشخص   
الواحد في مساحة مفتوحة أو 6 أمتار مربعة في مساحة تحتوي على أثاث أو معدات.

التخطيط للوقت الالزم للتنظيف والتعقيم.  

تهوية المساحات الداخلية بالهواء النقي عن طريق فتح النوافذ إن وجدت أو من خالل   
التهوية الميكانيكية.

إضافة مرافق صحية إضافية لتقليل الطوابير، والتأكد من أن جميع المرافق متوافقة   
مع اإلجراءات االحترازية لكوفيد-19.

توفير كميات كافية من المناشف الورقية ذات االستخدام الواحد أو المناديل وصناديق   
القمامة. 

التخلص من النفايات بأمان وبانتظام.  

تطهير جميع الطلبات التي يتم توصيلها، بما في ذلك المعدات، باستخدام المطهرات   
المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية )EPA(، قبل إدخالها للموقع.

تخصيص مكان معزول محدد لوضع أي طلبيات يتم تسليمها من قبل الموردين   
الخارجيين، لضمان حصر جميع العناصر وتعقيمها قبل استخدامها من قبل طاقم 

العمل والممثلين.

1. الصحة والسالمة العامة
1.1 المتطلبات العامة



يتعين تأسيس فريق للصحة والسالمة الخاصة بكوفيد-19، على أن يتضمن مشرف   
موقع الصحة والسالمة والموظفين المسؤولين عن مراقبة المناطق العامة، بحيث 

يكون هذا الفريق مسؤواًل عن:

ضمان تطبيق االرشادات الواردة في هذا الدليل ورفع تقارير دورية إلدارة شركة اإلنتاج  	
حول التطبيق ومستوى االلتزام.

رفع مستوى الوعي وزيادة التواصل حول إرشادات الحماية من فيروس كوفيد-19.  	

تعريف مديري األقسام بمسؤولياتهم لضمان امتثال إداراتهم لتدابير وقواعد  	
الصحة والسالمة في الموقع.

التخطيط المسبق من خالل إجراء تقييم للمخاطر ووضع المزيد من الضوابط، عند  	
الحاجة؛

إجراء عمليات تفتيش قانونية/ روتينية. 	

وضع نظام فعال للتأكد من تمكن األشخاص الذين يشعرون بأعراض المرض في  	
الموقع من إبالغ رؤساء أقسامهم.

التأكد من أن عمال النظافة لديهم المعرفة الالزمة حول ممارسات النظافة  	
والتعقيم واإلرشادات الخاصة بكوفيد-19 وتنفيذها.

وضع عقوبات على غير الملتزمين بقواعد الصحة والسالمة في الموقع؛ 	

وضع نظام يسمح لطاقم العمل والممثلين باإلبالغ عن عدم االمتثال لقواعد  	
الصحة والسالمة المفروضة؛ وطرح األسئلة واقتراح الحلول التي من شأنها تعزيز 

سالمتهم وإنتاجيتهم أثناء تواجدهم في موقع التصوير.

وضع خطة ادارة طوارئ شاملة لجميع أنواع المخاطر ومنها المتعلقة بكوفيد-19  	
يتم فيها توضيح المهام والمسؤوليات. 

1. الصحة والسالمة العامة
1.2 فريق الصحة والسالمة الخاص بكوفيد-19



يتعين تخصيص وظيفة مشرف الصحة والسالمة لموظف مؤهل في مجال الصحة   
والسالمة )وظيفة مخصصة( أو أن تكون مهمة إضافية ألحد العاملين المدربين 

)وظيفة مزدوجة(، وذلك بحسب تعقيد وحجم اإلنتاج.

على فريق الصحة والسالمة توفير التدريب التعريفي متضمنا ممارسات العمل   
المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كوفيد-19 عن بعد قبل بدء العمل لجميع العاملين 

مع تجنب جلسات التدريب التقليدية وجهًا لوجه.

يقوم مشرف الصحة والسالمة باإلشراف والعمل على تطبيق ممارسات التباعد   
االجتماعي والتعقيم وفرضها في الموقع.

على مشرف الصحة والسالمة أن يكون متواجدًا بشكل دائم في موقع العمل أثناء   
ساعات العمل وأن يحصل طاقم العمل والممثلين على معلومات االتصال الخاصة به.

قد يعين مشرف الصحة والسالمة مساعدين من كل قسم للمساهمة في مراقبة   
االمتثال لقواعد الصحة والسالمة من قبل جميع اإلدارات.

على الشخص المعني إعداد قائمة بطاقم العمل والممثلين الذين ستم توفير تصريح   
دخول للموقع لهم في الموقع بشكل يومي وقبل كل يوم تصوير وتقديم هذه 

القائمة إلى مشرف الصحة والسالمة للتسجيل والمراقبة. 

قبل الدخول إلى موقع التصوير، على مشرف الصحة والسالمة القيام بما يلي:  

مطالبة طاقم العمل والممثلين بقراءة وفهم والتوقيع على توجيهات الصحة  	
والسالمة؛

قياس درجة حرارة جميع االفراد الداخلين إلى موقع التصوير أو وضع كاميرات حرارية  	
عند نقاط الدخول وإذا لم يكن ذلك ممكنًا يقوم بتعيين موظفين مدربين للقيام 

بفحوصات كوفيد-19 بما في ذلك قياس درجة الحرارة؛

يسمح بدخول أفراد طاقم العمل والممثلين المذكورة أسماؤهم في القائمة  	
المعدة مسبقًا )السجل اليومي( فقط، والتي يقدمها الشخص المعني؛
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االحتفاظ بسجل دخول وخروج طاقم العمل والممثلين خالل اليوم؛ و 	

مطالبة طاقم العمل والممثلين بالتوقيع على بيان الحالة الصحية لتأكيد أنهم ال  	
يعانون من أعراض كوفيد-19 أو أنهم لم يكونوا على اتصال مع أي شخص يعاني 

من أعراض كوفيد-19

أثناء التواجد في موقع التصوير، إذا كان الممثل أو العامل يعاني من أعراض كوفيد-19،   
فعلى مشرف الصحة والسالمة:

عزل الشخص المصاب عن بقية الممثلين في منطقة محددة بوضوح ومعزولة.  	

إرساله فورًا إلى منطقة الحجر المحددة في الموقع إلجراء المزيد من الفحوصات؛ 	

توجيه الشخص لطلب المشورة الطبية المناسبة؛ 	

إبالغ األشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالشخص المصاب، وطلب اتخاذ  	
االحتياطات الالزمة؛

التأكد من أن طاقم العمل والممثلين على دراية باإلجراءات السارية والمتعلقة  	
بكوفيد-19 لاللتزام بها، مثل متطلبات الحجر الصحي والفحص وفًقا للقوانين 

واألنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي؛

وقف التصوير؛ وإجراء فحص كوفيد-19 لطاقم العمل والممثلين وتعقيم الموقع  	
قبل استئناف العمل.

على فريق الصحة والسالمة المعين والخاص باإلنتاج إجراء عمليات تفتيش منتظمة   
لالمتثال )وتشمل، على سبيل المثال ال الحصر، عمليات التفتيش الموثقة لضمان امتثال 

المقاولين لجميع المتطلبات المعمول بها(.
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1.3 تقييم المخاطر

يتم إجراء تقييم المخاطر من قبل الشخص مؤهل للقيام بالمهام المتعلقة بالصحة   
والسالمة قبل عمليات اإلنتاج والبناء إذا وجدت.

أن تشارك شركات اإلنتاج نتائج تقييم المخاطر المنفذ مع طاقم العمل والممثلين.  

أن يكون تقييم المخاطر:  

يوضح ويفصل التالي: 	

المخاطر التي يمكن أن تسبب الضرر؛ 	

كيف يمكن حدوث الضرر ولمن؛ 	

احتياطات الحد من انتقال عدوى كوفيد-19؛ 	

إذا لزم األمر، أي احتياطات إضافية للحد من انتشار كوفيد-19. 	

محدد ومفصل لكل إنتاج مع األخذ في االعتبار )قائمة غير شاملة(: 	

موقع التصوير؛ 	

نص الفيلم؛ 	

التكنولوجيا أو المعدات / أدوات التصوير المستخدمة؛ 	

الممثلين )كبار السن، ذوي الخطر العالي للمرض(؛ و 	

نوع وطبيعة اإلنتاج. 	
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1.4 مناطق االستقبال والمناطق المشتركة

إذا كان ذلك ممكنًا، يتعين أن تكون المناطق المشتركة خارجية في الهواء الطلق.  

أن يكون الجلوس في وضع يسمح بتعزيز التباعد االجتماعي مثاًل )قائمة غير شاملة(:  

استخدام طاوالت / كراسي يمكن تحريكها بحيث تكون متباعدة بمسافة 2 متر  	

تنظيم أوقات االستراحة على فترات متفاوتة بحيث ال يستخدم األشخاص غرف  	
االستراحة أو المقاصف أو أماكن الراحة أو مرافق التغيير في الوقت ذاته.

إن أمكن، تقسيم المناطق المشتركة وتحديد مقاعد محددة في كل منطقة   
لألقسام.

تمكين األشخاص من األقسام المختلفة من استخدام المناطق المشتركة في أوقات   
مختلفة، للحد من االتصال بين األقسام المختلفة.
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2. إرشادات موقع التصوير/ بدء التصوير   

2.1 اإلرشادات العامة  

جدولة التصوير لتجنب فترات التعقيم أو حاالت حظر التجول األخرى التي قد تفرضها   
السلطات المعنية في إمارة أبوظبي )إن وجدت(، أو الحصول على التصاريح المناسبة 

للتصوير في هذه الفترات. 

تغطية وإغالق المواقع وديكورات التصوير لفترة من الزمن بشكل مالئم وتعقيمها قبل   
االستخدام.

منح كل قسم إذن دخول لموقع التصوير في أوقات مختلفة.  

على األقسام تنسيق جداول العمل بحيث يتم منح الحد األدنى من األشخاص إمكانية   
الوصول إلى مساحة واحدة في نفس الوقت. 

االستفادة من جميع مساحات االستوديو المتاحة لتجنب الحاجة الى نقل قطع األثاث،   
ولوحات المناظر وما إلى ذلك، بشكل غير ضروري.

مراجعة وتعديل تصميم موقع التصوير لتقليل الحاجة إلى العمل عن قرب واختصار   
الوقت الالزم لتجهيز االستوديو.

عزل ومنع الدخول إلى المناطق المحظورة.  

تحديد نقاط الدخول والخروج من الموقع في مرحلة مبكرة، ومراقبتها لضمان عدم دخول   
أي أفراد غير مصرح لهم إلى موقع التصوير.

تسجيل جميع العاملين األساسيين مسبقًا لتسريع الدخول إلى موقع التصوير وتقليل   
زمن االختالط. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يتم احتساب وقت إضافي في جدول اإلنتاج إلعداد 

الموقع وضمان دخول طاقم العمل والممثلين بأمان.

مراعاة وجود طاقم العمل والممثليين المعنيين فقط في موقع التصوير  

أن يتم تطوير إجراءات نظام الحضور واالنصراف بشكل يراعي معايير التباعد االجتماعي.  

أن يتم التصوير خالل عدد محدود من الساعات بشكل يومي.   

يمنع أي تالمس جسدي غير ضروري بين طاقم العمل والممثلين.  

على الممثلين المحافظة على تدابير التباعد االجتماعي )مسافة فاصلة 2 متر( قدر اإلمكان،   



ويمكن استغالل زوايا التصوير لجعل الممثلين يبدون أقرب لبعضهم البعض.

القيام بتطهير موقع التصوير وتنظيفه بعمق قبل وبعد كل يوم تصوير وإغالق الموقع   
بالكامل عندما ال يكون قيد االستخدام.

عند الضرورة، )على سبيل المثال، عند تصوير فيلم وثائقي( إجراء جميع المقابالت عن بعد.  

2.2 التصوير الخارجي

ضمان سالمة الجمهور العام من خالل الحفاظ على مسافة فصل 2 متر بين الممثلين   
وطاقم العمل من ناحية والجمهور من ناحية أخرى.

اختيار موقع عام يوفر مساحة كافية لجميع أنشطة التصوير المطلوبة مع مراعاة   
ممارسة التباعد االجتماعي.

اختيار موقع عام بحيث يمكن عزل مناطق الوصول والعمل عن الجمهور.  

توفير مرافق صحية للممثلين والعاملين.  

إغالق موقع التصوير بحواجز مناسبة وواضحة. وإذا أمكن، نشر الالفتات والملصقات في   
المواقع المناسبة.

2.3 التصوير مع الجمهور

تقليل عدد الجمهور المشارك في التصوير بنسبة مئوية معينة يتم تحديدها بحسب كل   
حالة اعتمادًا على اإلجراء المالئم للتصوير، باإلضافة إلى مراعاة إرشادات الصحة والسالمة 

الخاصة بكوفيد-19 والصادرة عن السلطات المعنية في إمارة أبوظبي.

ترتيب المقاعد الخاصة بالجمهور مع مراعاة ممارسات التباعد االجتماعي.  

الحفاظ على مسافة فاصلة تبلغ 2 متر بين الممثلين وطاقم العمل من ناحية والجمهور   
من ناحية أخرى في جميع األوقات.

على الجمهور ارتداء الكمامات في جميع األوقات.  

عدم السماح بدخول األفراد من خارج المنطقة المحددة إذا أمكن.  
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3. طاقم العمل والممثلين

3.1   اإلرشادات العامة

يخضع طاقم العمل والممثلين للحجر الصحي قبل بدء التصوير، وفًقا لمتطلبات   
السلطة المعنية ذات الصلة.

يتم فحص طاقم العمل والممثلين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم   
من كوفيد-19، وفًقا لمتطلبات السلطة المعنية ذات الصلة في ذلك الوقت.

يتعين أن يقوم طاقم العمل والممثلين بعمل فحص كوفيد-19 ومن   

يتعين أن يقوم جميع أفراد طاقم العمل والممثلين بتنفيذ فحص كوفيد-19 قبل بدء   
أنشطة اإلنتاج والتصوير بما ال يتجاوز 48 ساعة مع توفير اثبات للفحص ومن ثم تنفيذ 
الفحص بشكل دوري وفق متطلبات السلطات المعنية متضمنة أولئك الذين حصلوا 

على لقاح كوفيد-19.

على طاقم العمل والممثلين اإلفصاح إذا كانوا يعانون من أية أمراض مزمنة.  

إذا اقتضت متطلبات التصوير العمل في فرق من شخصين، التأكد من عمل األشخاص   
ضمن فرقهم المحددة وتجنب االتصال بأشخاص آخرين من فرق أخرى.

تقسيم طاقم العمل إلى فرق صغيرة والتأكد من أن األشخاص يعملون ضمن نفس   
الفريق بشكل مستمر لتجنب االتصال باآلخرين. وعندما تجتمع المجموعات المختلفة 

والفرق الصغيرة، فعليهم الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي في جميع االوقات. 

على طاقم العمل ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت في موقع التصوير متضمنة   
خلف الكواليس وبين جلسات التصوير ، وتغيير القفازات والتخلص منها بشكل دوري 

ومالئم.

استخدام طاقم العمل المتواجد في موقع التصوير لألدوار الثانوية المطلوبة. ويتم   
تخصيص ميزانية لتوفير بدالء احتياطيين لطاقم العمل والممثلين .

 



3.2 اختيار الممثلين

تتم عملية اختيار الممثلين عن بعد. وإذ لم يكن ذلك ممكنًا، التأكد من إجراء اختبار   
األداء في مساحة مفتوحة كبيرة تسمح بممارسة التباعد االجتماعي. كما يوصى 

بتركيب حواجز شفافة.

اختيار عائالت حقيقية إذا كان مطلوبًا أن تتفاعل الشخصيات بشكل جسدي على   
الشاشة عندما يكون ذلك ممكنًا.

توزيع النصوص إلكترونيًا. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يتعين التخلص من النسخ الورقية   
بعد كل قراءة.

 

3.3 طاقم العمل والممثلين من خارج اإلمارات

التأكد من التزام طاقم العمل والممثلين بإرشادات الصحة والسالمة في أبوظبي،   
وخاصة الحجر الصحي وإجراء جميع الفحوصات الصحية الموصي بها عند الوصول إلى 

أبوظبي. عالوة على ذلك، متابعة التحديثات باستمرار، حيث يتم تغيير إرشادات الصحة 
والسالمة التي تصدرها الجهات الحكومية من وقت آلخر.

عقد جميع المكالمات والمؤتمرات واالجتماعات عن بعد.  

التأكد من توقيع طاقم العمل والممثلين على تصريح الحالة الصحية، الذي ينص على   
أنهم:

ليس لديهم أعراض كوفيد-19 أو تواجدوا بالقرب من أي شخص تبدو عليه األعراض؛ 	

ليس لديهم ظروف صحية مزمنة؛ 	

أن يقوموا بالتصريح على الفور إذا بدأت األعراض في الظهور عليهم أو تواصلوا مع  	
أي شخص ظهرت عليه أعراض كوفيد-19؛

سيلتزمون بتوجيهات الصحة والسالمة المعمول بها في اإلمارات )بحسب  	
التحديثات من وقت آلخر(؛ و
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سيلتزمون بإجراءات تطبيق العزل وسيحدون من تواصلهم مع االخرين  إذا كانت  	
نتيجة فحصهم إيجابية ، أو كانوا على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته أو وفًقا 

لتعليمات السلطات المعنية ذات الصلة.

  توفير أماكن إقامة بحسب المواصفات التي تحددها السلطات الحكومية المختصة 
في إمارة أبوظبي.

ضمان الحفاظ على مستويات إشغال المركبات وفقًا للقوانين المحلية ذات الصلة في   
إمارة أبوظبي.

إضافة تكلفة أماكن اإلقامة اإلضافية )المقطورات والغرف والسرائر(، والتي قد تكون   
مطلوبة إلى الميزانية، حيث تمنع المشاركة.

أن تلتزم أماكن اإلقامة المقدمة بممارسات التباعد االجتماعي.  

3. طاقم العمل والممثلين

3.3 طاقم العمل والممثلين من خارج اإلمارات



4. قسم المالبس
تغطية وتعقيم المالبس واإلكسسوارات والديكورات قبل بدء التصوير.  

يتم أخذ قياسات مالبس العمل عن بعد.   

يتم التعامل مع قطع اإلكسسوار الرئيسية من قبل عدد محدود من الممثلين، وفقط   
إذا لزم األمر.

وضع عالمات مميزة وواضحة ووضع مالبس كل ممثل في حقيبة منفصلة.  

عدم السماح بمشاركة المالبس واإلكسسوارات بين الممثلين دون تعقيمها مسبقًا.  

السماح بدخول منسق المالبس لمساعدة أبطال العمل فقط في حال االحتياج.  

تشجيع الممثلين الثانويين على ارتداء مالبس التصوير في المنزل.   

تخصيص أماكن منفصلة لتغيير المالبس.  



5. تصفيف الشعر والمكياج
شراء المواد واألدوات الخاصة بكل ممثل على حدة وتخصيصها له أو لها وعدم   

مشاركتها مع ممثلين آخرين وأن يتم وضع اسم المستخدم عليها وتخزينها بشكل 
مناسب. وإن أمكن، ُتفضل األدوات ذات االستخدام الواحد.

يتعين تعقيم وتطهير األدوات المستعملة على سبيل المثال ال الحصر المعدات، األزياء،   
أدوات المكياج، وأجهزة تصفيف الشعر بعد كل استخدام في حال عدم إمكانية توفير 

معدات وأدوات شخصية.

على طاقم العمل والممثلين غسل أيديهم وتعقيمها قبل وبعد بدء جلسات   
التصفيف ووضع المكياج. 

على طاقم العمل ارتداء الكمامات باإلضافة الى استعمال واقي الوجه عند وضع   
المكياج للممثلين.

توفير مسافات فاصلة بين مواقع ومقاعد العمل الخاصة بتصفيف الشعر والمكياج.   
كما يتم تعقيم مواقع ومقاعد العمل الخاصة بتصفيف الشعر والمكياج قبل وعقب 

كل استخدام.

عند الضرورة، يتم تصفيف الشعر وعمل الماكياج للممثلين الرئيسيين فقط.  

تشجيع الممثلين على عمل مكياجهم وتصفيف شعرهم.  

على الممثلين إزالة المكياج الخاص بهم بأنفسهم.  



6. التموين والطعام 
تناوب أوقات الوجبات والراحة على فترات مختلفة طوال اليوم أو استعمال نظام   

توفر الوجبات على مدار اليوم لتجنب االزدحام في مناطق تناول الطعام. وإذا أمكن، 
استخدام نظام االتجاه الواحد للتنقل في منطقة تناول الطعام.

توفير وجبات ومشروبات مغلفة الستخدام الشخص الواحد بشكل فردي.  

يتم استخدام األطباق وأدوات المائدة والطعام المغلفة وذات االستخدام الواحد، التي   
يتم استخدامها بشكل فردي من قبل طاقم العمل والممثلين.

تعيين مطعم ومندوب موثوق إليصال وجبات الطعام.  

يخضع جميع موردي المواد الغذائية للوائح المعمول بها، والتي وضعتها هيئة أبوظبي 
للزراعة والسالمة الغذائية.

التأكد من أن عملية توصيل الطعام تخضع إلجراءات التعقيم والتحكم في درجة   
الحرارة.

بعد تناول الوجبات، يتعين تعقيم جميع أسطح التالمس والتخلص من جميع الحاويات   
وأدوات المائدة والمناشف الورقية المستعملة.

يقوم المساعدون الشخصيون من كل قسم بجمع وإيصال وإرجاع وجبات الطعام   
المخصصة للعاملين في أقسامهم. وعليهم ارتداء أدوات الوقاية الشخصية واتباع 

قواعد الصحة والسالمة عند التعامل مع موردي المواد الغذائية.

تشجيع طاقم العمل والممثلين على جلب الطعام الخاص بهم من المنزل، وتناول   
الطعام في سياراتهم الخاصة.

عدم السماح للعاملين بمغادرة الموقع للحصول على طعامهم أثناء ساعات العمل.  

منع ما يلي:  

البوفيهات وفًقا لإلرشادات المعمول بها،والموضوعة من هيئة أبوظبي للزراعة  	
والسالمة الغذائية

طاوالت ومحطات القهوة/ المياه/ المشروبات 	

الوجبات الخفيفة واألطباق المشتركة 	

األغذية غير المعلبة 	



7. النقل 

8.  التنظيف والتعقيم

تجنب وسائل النقل العام.  
عدم استخدام أكثر من 3 أشخاص لنفس السيارة المستعملة في االنتاج في وقت واحد.  

أثناء التواجد في السيارة، تراعى ممارسات التباعد االجتماعي، وارتداء الكمامات   
والقفازات بشكل دائم. 

تشجيع طاقم العمل والممثلين على استخدام سياراتهم الخاصة.  
تنظيف وتعقيم السيارات المستخدمة في التصوير بشكل منتظم.  

تقوم عمليات اإلنتاج بمراقبة وتنفيذ بروتوكوالت التنظيف والتعقيم التالية:  
توظيف طاقم تنظيف متخصص. 	
إمداد طاقم التنظيف بمواد التنظيف المناسبة والفعالة والمواد الكيميائية  	

المصممة خصيًصا لتعزيز الحماية من مرض كوفيد -19؛
استخدام معدات ذات رموز ملونة لتنظيف مناطق معينة: 	

نظام رموز األلوان الخاص بالتنظيف
لمنع التلوث باستخدام المماسح والدالء في المناطق المخصصة

أحواض الغسيل 
وسطوح الحمام

المخاطر المناطق العامة 
قليلة الخطر )باستثناء 

المناطق المخصصة للطعام(

للتركيبات الصحية 
وأرضيات الحمام

المناطق العامة 
المخصصة للطعام



التأكد من اتباع أنظمة التنظيف بشكل صحيح ، عن طريق التفتيش والتحقق؛ 	

التأكد من تنظيف جميع المناطق وتعقيمها بشكل منتظم؛ 	

التأكد من توثيق جميع عمليات التنظيف بشكل كامل؛ 	

التأكد من أن مناطق االستخدام العالي تخضع لمزيد من التنظيف والتعقيم  	
المنتظم؛

التأكد من أن المناطق التي سيتم استخدامها ألغراض اإلنتاج تخضع للتنظيف  	
العميق قبل بدء األعمال؛

التأكد من أن العناصر كثيرة االستخدام / التي يتم لمسها بشكل دوري )مقابض  	
األبواب ، المعدات المكتبية وما إلى ذلك( تخضع للتنظيف قبل العمليات اليومية، 

على فترات منتظمة خالل اليوم وفي نهاية العمليات؛

التأكد من تنظيف أي مناطق يشتبه في تلوثها على الفور، والتأكد من إغالقها أمام  	
الموظفين غير المعنيين؛

التأكد من إغالق المناطق المعقمة عندما ال تكون قيد االستخدام؛ و 	

التأكد من تعقيم منطقة الحجر الصحي الطبي المحددة في موقع التصوير  	
بشكل يومي وبعد االستخدام مباشرة.

التأكد من تنظيف وتعقيم المرافق الصحية بشكل دوري بعد كل استخدام  وتوثيق  	
االجراء بشكل كامل.

التأكد من ارتداء الموظف المسؤول لجميع معدات الحماية الشخصية المالئمة عند  	
تعقيم غرفة العزل.

8.  التنظيف والتعقيم



9.1 بروتوكوالت دخول موقع كيزاد

9.1.1 إجراءات الدخول العادية )الموظفون، الزوار المعتمدون، توصيل    
واستالم البضائع(

سيخضع جميع األفراد الذين يصلون إلى موقع كيزاد إلجراءات الدخول التالية:  

إيقاف السيارة عند الحاجز األمني؛ 	

انتظار وصول ضابط أمن الموقع أو موظفي كيزاد؛ 	

قياس درجة حرارة منطقة الجبهة باستخدام مقياس حرارة محمول؛  	

سيخضع جميع ركاب السيارة الختبارات فردية يتم إجراؤها بنفس الطريقة. 	

في حالة ظهور خطأ في قياس درجة الحرارة. ُينصح بأن يخرج الشخص من سيارته   
ويقف ثابًتا أثناء محاولة قراءة درجة الحرارة مرة أخرى.

9.1.2 إجراءات الدخول العادية )اإلنتاج واإلنشاء، طاقم المؤثرات الصوتية الخاصة(  

من المتوقع أن تشارك أعداد كبيرة من الموظفين في عمليات إنتاج أو مشاريع إنشاءات   
محددة. لذلك من المحتمل أن تتعارض إجراءات الدخول العادية مع العمليات اليومية 

والتسليم الكلي للمشروع. على هذا النحو، سيتم تنفيذ إجراء إدخال منفصل على 
النحو التالي:

يخضع جميع األفراد الذين يصلون من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى فترة  	
حجر صحي موثقة من وقت وصولهم إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة وفًقا 

للقواعد واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي؛

أن يكون لدى جميع الموظفين دليل على إجراء فحص كوفيد-19 نتيجته سلبية  	
وأن يقدموا أدلة على ذلك كما هو مطلوب بموجب القواعد واللوائح الصادرة عن 

السلطات المختصة في إمارة أبوظبي؛

twofour54 9. متطلبات إضافية خاصة بمواقع
)باإلضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعاله والتي 

)twofour54 يجب اتباعها في كل مواقع



إخطار عمليات كيزاد بأوقات الوصول المتوقعة في الموقع مباشرة، وذلك قبل 24  	
ساعة من وقت الوصول المخطط له. بالنسبة لمشاريع اإلنشاء، يلزم وجود سجل 

لألفراد المتوقع تواجدهم في الموقع. بالنسبة لمشاريع اإلنتاج، ستكون ورقة 
االتصال كافية؛

عندما يصل طاقم أو مقاولون محددون إلى موقع كيزاد، يتعين عليهم إيقاف  	
سياراتهم على الجانب األيمن من الطريق، مما يسمح بالوصول العادي للمركبات عبر 

البوابات األمنية؛

أن يظل األشخاص في وسائل النقل الفردية الخاصة بهم في انتظار تعليمات  	
طاقم أمن الموقع؛

بناًء على تعليمات طاقم أمن الموقع، على األشخاص أن يشقوا طريقهم إلى غرفة  	
الحراسة خارج الحاجز األمني؛

الحفاظ على التباعد االجتماعي أثناء قياس دراجة الحرارة؛ و 	

على األشخاص اتباع تعليمات طاقم األمن في twofour54 للحصول على نتائج عملية  	
الدخول. لن ُيسمح ألي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19 بالدخول إلى الموقع.

9.1 بروتوكوالت دخول موقع كيزاد

9.1.2 إجراءات الدخول العادية )اإلنتاج واإلنشاء، طاقم المؤثرات الصوتية الخاصة(  
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9.2 بروتوكوالت دخول استوديو B )باإلضافة إلى بروتوكوالت 
المتطلبات العامة المذكورة أعاله والتي يجب اتباعها في مواقع 

)twofour54

9.2.1 إجراءات الدخول العادية  

سيخضع جميع األفراد الذين يصلون إلى استوديو B إلجراءات الدخول التالية:  

إذا أمكن، قبل الدخول إلى الموقع، ُينصح بأن يمر جميع األفراد عبر كبائن التعقيم  	
الذاتي الموجودة عند المدخل الرئيسي، ما لم يكن الشخص يعاني من حالة طبية؛

على األشخاص إبالغ أمن الموقع عند االستقبال؛ 	

	  twofour54 على األشخاص إكمال استبيان فحص كوفيد-19 المعمول به في
وتسجيل الدخول عند مكتب االستقبال؛

يتم فحص درجة الحرارة والقيام بالمسح الحراري. هذا اإلجراء يسمح بأخذ قراءة  	
رسمية لدرجة الحرارة؛

على األشخاص مسح تطبيق الحصن لتقديم تفاصيل عن وضعهم فيما يخص  	
كوفيد-19؛

على جميع االفراد الزائرين من خارج الدولة والذين ال يمكنهم تحميل تطبيق الحصن  	
على هواتفهم المحمولة االحتفاظ بنسخة صالحة من تقرير الفحص او الرسالة 

النصية المتعلقة بنتائج االختبارات وابرازها الفراد االمن كتصريح عبور الى موقع اإلنتاج

تزويد األشخاص بالوثيقة التعريفية من صفحة واحدة وشرح متطلبات وقواعد  	
كوفيد-19؛ و

سيطلب من األشخاص التوقيع على الوثائق التعريفية. 	
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9.3 متطلبات الصحة والسالمة )باإلضافة إلى بروتوكوالت المتطلبات 
)twofour54 العامة المذكورة أعاله والتي يجب اتباعها في كل مواقع

9.3.1 اإلجراءات العامة  

أثناء زيارات واجتماعات ما قبل اإلنتاج وقبل الدخول إلى الموقع، على فريق الصحة   
والسالمة التابع لإلنتاج التأكد من توقيع جميع الممثلين وطاقم العمل على استبيان 

.twofour54فحص كوفيد-19 الخاص بـ

عقد اجتماعات ما قبل اإلنتاج مع العميل و / أو المقاول في غرف االجتماعات التي تتوافر   
بها معقمات األيدي التي تحتوي على ما ال يقل عن 60% كحول وحاويات القمامة التي 

تعمل بآلية الدواسة. وااللتزام بنسبة إشغال 30% وأال ُيسمح لألفراد بمشاركة األقالم 
والدفاتر وما إلى ذلك.

أثناء إجراء زيارات ميدانية وفحوصات ما قبل اإلنتاج، على جميع األفراد إبالغ البوابة األمنية   
للموقع واتباع إجراءات دخول الموقع بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر، التعريف 

بالموقع. وأن يتم توقيع المستندات التي تسجل عمليات الفحص والتفتيش التي يتم 
إجراؤها على أن يقوم اإلنتاج باالحتفاظ بها.

إبقاء زيارات طواقم الصيانة التي يجريها اإلنتاج عند الحد األدنى ولكن إذا لزم األمر،   
اتباع اإلرشادات الواردة في هذه الوثيقة. واتباع إجراءات تصريح العمل المعمول به في 

twofour54 ألية أعمال صيانة مطلوبة.

مراقبة اإلنتاج وينفذ بروتوكوالت التنظيف والتعقيم )التي تم تحديدها في القسم   
8 8 -التنظيف والتعقيم( وفقًا للتعليمات المقدمة من فريق الصحة والسالمة في 

 .twofour54

إذا ظهرت على أحد أعضاء فريق العمل أو الطاقم أعراض كوفيد-19، التأكد من إيقاف   
اإلنتاج على الفور، وإبالغ مسؤول االتصال في twofour54 بالحالة واستكمال البروتوكوالت 

الالزمة قبل إعادة الدخول إلى الموقع. 
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9.3.2 عمليات التوصيل  

على سائقي توصيل الشحنات المصرح لهم فقط إبالغ البوابة الرئيسية واتباع متطلبات   
الموقع بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: قياس درجة الحرارة، التباعد االجتماعي، 

وارتداء الكمامة األقنعة واستخدام المناطق المخصصة للتحميل والتفريغ فقط.

تسجيل الطرود وكل ما يتم تسليمه واالحتفاظ بسجل.  

ملء نموذج فحص العميل / المقاول / المعدات / األدوات الخاص بـ twofour54 ألي جهاز   
يتم إحضاره إلى الموقع.

إذا أمكن، تكون مستندات الشحن/ التسليم رقمية لتجنب تبادل األوراق.  

تطهير وتعقيم المواد و/ أو العبوات قبل التخزين وتطهير مناطق التخزين يومًيا. إذا   
لم يكن التطهير ممكًنا، يتم تخزين العناصر في منطقة حجز لمدة 72 ساعة قبل 

االستخدام.

إزالة النفايات من الموقع وفًقا إلجراءات إدارة النفايات الخاصة بالموقع.  

9.3.3  إعداد وديكور الموقع  

9.3.3.1 المقاولون في الموقع  

أن يضمن اإلنتاج التزام جميع المقاولين بقواعد الصحة والسالمة التالية وأي تعليمات   
.twofour54 مماثلة، والتي قد ينصح بها موظفي الصحة والسالمة في

اعتماد المقاولين المستخدمين في الموقع وفًقا لعملية التأهيل المسبق للسالمة  	
والصحة المهنية للمقاول -استبيان التأهيل المسبق للسالمة والصحة المهنية 

للمقاول؛

على جميع المقاولين إكمال استبيان فحص كوفيد-OSH-111-COVID-19( 19(؛ 	

9.3 متطلبات الصحة والسالمة )باإلضافة إلى بروتوكوالت المتطلبات 
)twofour54 العامة المذكورة أعاله والتي يجب اتباعها في كل مواقع
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على المقاولين تقديم تقييمات المخاطر المتعلقة بأي أنشطة إنشاءات، باستخدام  	
استبيان تقييم مخاطر المقاول. أن تأخذ تقييمات المخاطر في االعتبار مخاطر 

كوفيد-19وتضمن تنفيذ تدابير الرقابة؛

استكمال أنظمة العمل اآلمنة لألنشطة عالية الخطورة في نموذج بيان طريقة  	
العمل اآلمن للمقاول؛

إجراء فحص كوفيد-19 لجميع موظفي المقاول قبل دخول الموقع؛ 	

تنظيم أنشطة العمل في مجموعات صغيرة لضمان الحفاظ على التباعد  	
االجتماعي؛

تدريب جميع موظفي المقاول على ممارسات النظافة ومتطلبات الموقع ذات  	
الصلة بـ كوفيد-19، واالحتفاظ بسجالت التدريب وإتاحتها عند الطلب؛

على جميع المقاولين ارتداء مستلزمات الحماية الشخصية المطلوبة المتعلقة  	
بأنشطتهم باإلضافة إلى كمامة الوجه في جميع األوقات؛

يتحمل المقاولون مسؤولية سالمتهم وعليهم االلتزام بممارسات النظافة الجيدة  	
لحماية أنفسهم من األمراض المعدية ومن انتشار الفيروس؛

عدم مشاركة أي طعام أو متعلقات شخصية أو معدات ما لم يتم تطهيرها قبل  	
استخدامها؛ و

على موظفي المقاول إبالغ صاحب العمل فورًا إذا ظهرت عليهم أي أعراض  	
لكوفيد-19 أو كانوا على اتصال بحالة إيجابية.

9.3 متطلبات الصحة والسالمة )باإلضافة إلى بروتوكوالت المتطلبات 
)twofour54 العامة المذكورة أعاله والتي يجب اتباعها في كل مواقع

9.3.3  إعداد وديكور الموقع

9.3.3.1 المقاولون في الموقع  
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9.3 متطلبات الصحة والسالمة )باإلضافة إلى بروتوكوالت المتطلبات 
)twofour54 العامة المذكورة أعاله والتي يجب اتباعها في كل مواقع

9.3.3  إعداد وديكور الموقع

9.3.3.2 أنشطة اإلنشاءات على مدار 24 ساعة في الموقع باستخدام اآلالت   
والمعدات الثقيلة

تعقيم األدوات والمعدات قبل كل استخدام وأثناءه وبينه وبعده، وُينصح بعدم   
مشاركة األدوات والمعدات بين األفراد.

تطبيق متطلبات إضافية للصحة والسالمة فيما يتعلق بمعدات الحماية الشخصية   
.)PTW وإجراءات )تصريح العمل

9.3.3.3 أنشطة االنشاءات والتصوير مع طاقم اإلنتاج اإلنشاءات في الموقع  

على اإلنتاج إعداد خطة مشروع للتحكم في أنشطة اإلنشاء والتصوير المجدولة في   
وقت واحد، ومن ثم توفيرها لمسؤول االتصال في twofour54. وعلى فرق اإلنتاج وفرق 

اإلنشاءات تنسيق األنشطة لضمان االلتزام باحتياطات الصحة والسالمة في جميع 
األوقات.

أثناء أعمال البناء، التزام عمليات اإلنتاج بالترتيبات المطلوبة كما حددتها twofour54 أثناء   
تنفيذ اإلنتاج.

إذا كانت هناك حاجة إلى مجموعات كبيرة من عمال البناء إلنشاء مبنى ، فيتم تناوب   
ساعات العمل وعلى جميع العمال اتباع المتطلبات على النحو المنصوص عليه في هذه 

اإلرشادات لمرافق الرعاية وتوفير الطعام.

أن تلبي ترتيبات الجلوس متطلبات التباعد االجتماعي.  
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10. موارد أخرى مفيدة 

11. معلومات التواصل 

تتوفر مواد التوعية في مركز التوعية بكوفيد-19، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع   
في اإلمارات، للمزيد من المعلومات، يرجى النقر على الرابط التالي:

 https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/COVID19-EAMA.aspx

يمكن الحصول على استشارات الصحة والسالمة، الدعم والتدريب من الشركات   
االستشارية الموصي بها:

	 First Option Safety Group Ltd

 https://www.firstoption.group/contact

	 4See Consultancy Ltd

 http://www.4see.ae

إذا كنت بحاجة للمزيد من المعلومات أو لديك أي أسئلة فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة، 
يرجى إرسال

covidguidance@film.gov.ae :بريد إلكتروني إلى 



ملحق 1
ممارسات النظافة الشخصية

غسل اليدين هو اإلجراء الوحيد األكثر أهمية في الحد من انتشار األمراض وااللتهابات. فيما 
يلي أمثلة على األوقات التي يتوجب حينها غسل اليدين )قائمة غير شاملة(:

قبل بدء العمل وقبل نهاية يوم العمل مباشرة؛ 	

قبل وبعد االتصال الجسدي بأي شخص؛ 	

عندما تصبح األيدي متسخة بشكل واضح؛ 	

قبل وبعد إزالة أي من أدوات الحماية؛ 	

بعد التعامل مع العناصر الملوثة مثل القفازات والمالبس وكمامة الوجه والمعدات  	
الفردية ومواد تخزين الطعام؛

بعد التعامل مع النفايات الملوثة؛ 	

قبل تحضير الطعام أو تناوله أو شربه أو تداوله؛ 	

بعد استخدام المرافق الصحية؛ و 	

بعد نفث األنف و / أو تغطية العطس. 	

من أجل أن يتم غسل اليدين بشكل فعال، تكون الذراعين عاريتين من المرفقين إلى أسفل 
وإزالة أية مجوهرات أو اكسسوارت. باختصار تغسل اليدين كما يلي:

تبلل اليدين بالماء )يفضل الماء الجاري( ؛ 	

يتم توزيع بعٍض من الصابون السائل على اليدين المبللتين؛ 	

يتم فرك اليدين بشكل جيد؛  	

يتم فرك اليدين بشكل منتظم؛ 	

شطف اليدين جيًدا تحت الماء الجاري / الماء العذب؛ 	

تجفيف اليدين جيدًا بمناشف ورقية ذات االستخدام الواحد )أو بديل لها( ؛ و 	

التخلص من المناشف الورقية في حاويات النفايات المتوفرة. 	



إذا لم تتوفر للممثلين والعاملين إمكانية الوصول إلى الماء والصابون، ينبغي استخدام 
معقمات اليدين التي تحتوي على نسبة 60-90% من الكحول، كما يلي:

التأكد من عدم وجود تلوث واضح لليدين؛ 	

القيام بتوزيع الكمية المطلوبة من المحلول على راحة اليد الجافة، ثم تغطية  	
جميع مناطق اليدين؛

فرك المحلول على كامل اليدين؛ 	

االستمرار في الفرك حتى يجف المحلول من اليدين؛ 	

تستخدم معقمات اليدين على األيدي التي يبدو أنها ملوثة بالدم و / أو سوائل الجسم؛ 
مباشرة بعد غسل يديك بالماء والصابون؛ وبعد نزع القفازات.

مالحظة: يكون غسل اليدين هو الطريقة األساسية لتطهير اليدين، واستخدام معقم 
اليدين عندما ال يتوفر الوصول إلى مرافق غسل اليدين الكاملة. أثناء مرحلتي اإلنشاء واإلنتاج 

ومن خالل التقييم الديناميكي للمخاطر، سيتم إطالع جميع المستخدمين في الموقع 
على مواقع محطات التعقيم.
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