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ا�رشادات الصحية الخاصة بأكاديميات وأندية كرة القدم االتحـــاد ا�ردنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم

ارتداء الكمامات قبل
 الدخول إلى المقر

ا�رشــــادات الصــحــــيــة العــــامــــة 

ا�رشادات الصحيـة داخل مقر النادي وا�كاديمية

تواجد ا�شخاص 
 المعـنـيـيـن بتـدريـبـات 

الالعبين  فقط 

تعقيم ا�جهزة بشكل
 دوري

تجنب تشغيل المكيفات 
داخل المقر

تجنب استخدام 
الساونا أو الجاكوزي

غسل اليدين ا�بتعاد عن المصافحة
بشكل دوري

20 sec

إرتداء الكمامات 

استخدام مدخل واحد
للمقر

تجنب استخدام غرف 
الغيار أو االستحمام داخل

 مرافق المقر 

اعتماد آلـيـة الحجـز المسبق
 للمالعب والمرافق

JUN

التعقيم قبل الدخول

وضـع مواد التعقيم بأكثـر مـن
 مكان داخل المقر لالستعمال

 الشخصي

تسجيل اسماء وأرقام 
هاتف مرتادي النادي 
يوميًا وتسجيل مكان  

تـواجـدهـم

التعقيم الكامل 
والمستمر

التعقيم الدوري بين حصص
 التــدريــب داخــل الــمــرافــق 
وقـــاعــــات المــــحــاضــــرات 

قياس درجة الحرارة وفي 
حال كانت مرتفعة يجب 

العودة إلى المنزل 
ومتابعة الطبيب

التباعد بمسافة
 2 متر على ا�قل

2 M



على الالعبين والكوادر الذين يعانون من البرد او العطس أو أي من أعراض الحمى 
البقاء في المنزل وابالغ الكادر الطبي/االدارة.

ضرورة تواجد طبيب او  معالج في الملعب خالل التدريبات.

تعقيم معدات التدريب كافة، قبل وبعد كل تدريب.

اغالق غرف المالبس في كافة المالعب، وتجنب استخدامها نهائيًا من قبل لالعبين 
والمدربين، لضمان عدم االكتظاظ قبل أو خالل أو بعد التدريب.

تقسيم الالعبين الى مجموعات صغيرة ( 8 العبين كحد أقصى في كل مجموعة) 
والتباعد قدر االمكان بين هذه المجموعات.

الطلب من الالعبين والجهاز الفني واالداري التباعد اثناء اقامة التدريبات وعدم االحتكاك 
قدر االمكان .

تجنب مشاركة المعدات ، علب المياه،والكرات واالدوات بين الالعبين.

االبتعاد عن تزويد المشروبات ووجبات الطعام، حيث يتولى كل العب احضار زجاجات 
المياه الخاصة به من المنزل.

السماح فقط للجهاز الطبي والفني واالداري بحضور التدريبات. 
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ا�رشـــادات الصـــحـــيـــة الخاصـــة 
بـــأنـــديـــة وأكـــاديـــمـــيـــات كـــرة الـــقـــدم :
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