
االتحاد ا�ردني لكرة القدم
Jordan Football Association

البروتوكــول الصحـي
للموسـم الكروي

2020



االتـحــاد ا�ردنــي لـكـرة الــقــدم
Jordan Football Association2020 البروتوكول الصحي للموسم الكروي

1

المحتويات

المقدمة............................................................................................................................. 2

ا�جراءات الطبية والصحية والوقائية الخاصة بالتدريبات.................................................. 3

ا�جراءات الطبية والصحية والوقائية الخاصة بالمباريات ................................................. 5

ا�جراءات التنظيمية وا�دارية المتبعة في المباريات ......................................................8

ا�جراءات الطبية ا�ضافية ............................................................................................... 11 

المخالفات والعقوبات....................................................................................................... 11 

أحكام عامة ...................................................................................................................... 13 

ملحق (1): خطة طوارئ الوضع الوبائي لدوري المحترفين ........................................... 14

ملحق (2): ا�شخاص المصرح لهم بالتواجد خالل المباريات واعدادهم .......................... 15 

 



االتـحــاد ا�ردنــي لـكـرة الــقــدم
Jordan Football Association2020 البروتوكول الصحي للموسم الكروي

2

المقدمة

هـــذا البرتوكــــول هـــــو عبارة عن مجموعة مــن الـمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة والتدابير الطبية 

الـمـوصــي بـهــا الـتي يتعين مراعاتها وتطبيقها من قبل أركان اللــعبة وتـهدف للوقاية 

والـحـد مـن مـخاطـر انـتشار فيروس كـــورونا      COVID بين جـمـيــع ا�طراف المشاركة 

في مــســابـقـات كــرة القدم في المــملكة بما يضمن استمرارية إقامـتها، وعلى أركان 

المنظومة االلـتـزام بـكافة ا�جـــراءات والتدابير االحترازية والوقائية أثناء التدريبات وفي 

أماكن إقامة المباريات.
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ا�جراءات الطبية والصحية والوقائية الخاصة بالتدريبات

إجراء فحص كورونا            COVID لجميع الالعبين والطاقم الفني وا�داري للنادي قبل اســتئناف 
التدريبات وإرسال نسخة عنها لالتحاد ا�ردني لكرة القدم. 

تواجد طاقم طبي مشــرف على كل تدريب يقوم بفحص جميع الالعبين والكوادر قبل نزولهم إلى 
الملعب و بشكل يومي مع تدوين النتائج في سجالت طبية لكل شخص.

لكافة  طبيعته  كانت  مهما  تجمع  لكل  يومي  سجل  تدوين  فريق  لكل  الطبي  الطاقم  يتولى 
النادي موقعة من  ، وتحفظ كسجالت رسمية في  الفنية وا�دارية والطبية  الالعبين والطواقم 

قبل ا�داري المسؤول وتتضمن التالي:

أي  عليه  تظهر  و/أو  أعلى  أو   (37.8) حرارته  درجة  تكون  التدريب  من  مباشرة  شخص  أي  استبعاد 
أعراض أو يدلي بشعور أي من أعراض الفايروس.

التباعد  لضمان  المغلقة،  الصاالت  في  التدريب  وتجنب  واسعة  خارجية  مالعب  على  الفرق  تدريب 
تعقيم  من  التأكد  مع  البدنية  اللياقة  صاالت  داخل  التدريبات  إقامة  عند  التباعد  المناسب.مراعاة 

ا�جهزة قبل وبعد التدريب.

مراعاة التباعد عند إقامة التدريبات داخل صاالت اللياقة البدنية مع التأكد من تعقيم ا�جهزة قبل 
وبعد التدريب.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

اسم الشخص (الالعب، الكادر الفني وا�داري...)

اسم ا�داري المسؤول من الطاقم الطبي المشرف.

التاريخ والمكان.

درجة حرارته.

تشخيص حالته الصحية وأي أعراض ظاهرة.

تدوين قراءة تطبيق "أمان" لكل شخص من الهاتف النقال الخاص به/بها.

�ي  المخالطة  أو  كورونا  لفايروس  أعراض  بأي  المعرفة  أو  الشعور  بعدم  ا�فادة 
شخص تظهر عليه أعراض الفايروس.

توقيع كل العب أو شخص مقابل الفحص وا�فادة الخاصة به/ بها.

.I
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مراعاة التباعد الجسدي بمسافة 1.5 م على ا�قل وتجنب االحتكاك البدني قدر ا�مكان.

التزام كل العب أو إداري او مدرب بارتداء الكمامة المعتمدة من قبل لجنة ا�وبئة (من اعلى ا�نف 
وإلى أسفل الذقن) قبل الدخول الى مرافق الملعب والتعاون مع المسؤولين �خذ قياس درجة 

حرارته على المدخل.

تقسيم الالعبين اثناء التدريب الجماعي الى مجموعات صغيرة، حيث تتكون كل مجموعة من 8 
العبين كحد أقصى للحفاظ على المسافة اÂمنة.

الحد من استخدام الباصات لنقل الالعبين الى التدريبات واالستعانة باستخدام السيارات الخاصة او 
سيارات ا�جرة قدر ا�مكان وفي حال تم استخدام الباصات يجب مراعاة التباعد من خالل استعمال 

نصف سعة الباص والعمل على تعقيمه قبل كل استخدام.

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

تطبيق نظام التباعد داخل غرف الغيار و في كافة مرافق المالعب قبل وبعد التدريب.

تعقيم معدات التدريب كافة، قبل وبعد كل تدريب.

صحية  بروتوكوالت  وضمن  تدريب  كل  وبعد  قبل  دوري  بشكل  الصحية  المرافق  وتطهير  تعقيم 
محددة وحفظ سجالت بذلك.

المتابعة اليومية للحالة الصحية لالعبين والكوادر الفنية واالدارية من قبل الكادر الطبي للنادي 
من خالل الفحص اليومي وتدوين جميع المالحظات في السجالت الفردية مع المراقبة المستمرة 

�ي أعراض غير صحية.
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ا�جراءات الطبية والصحية والوقائية اثناء المباريات

قبل المباراة:

التزام ا�ندية:
.1

.2

.3

على كافة اركان كرة القدم من العبين وإداريين ومدربين وحكام وكوادر تنظيمية عاملة (مراقبين، 
منسقين، مقيمين) تحميل تطبيق "أمان" قبل العودة الى التدريبات وقبل الدخول الى المباريات 
التطبيق  بتحميل  يقم  لم  شخص  أي  منع  وسيتم  المباريات،  وضيوف  االعالمين  الى  إضافة 

وتفعيله من دخول المالعب.

عمل فحوصات        COVID قبل (72) ساعة من موعد المباراة وإعادة تكرار الفحص وفقا لمؤشر 
قبل  من  مستجدة  تعاميم  أي  او  المحترفين  لدوري  الطوارئ  بخطة  عليه  المنصوص  الخطورة 

االتحاد.

العودة  قبل   COVID بفيروس         أصيب  العب  �ي  شامل  طبي  فحص  بعمل  النادي  التزام 
للتمارين والمنافسات مع التأكيد على اجراء فحوصات عند اخصائي قلب وشرايين تشمل تخطيط 

للقلب والموجات الصوتية وتزويد االتحاد بشهادة خلوهم من امراض بالقلب.

بدوري  المشارك  الفريق  معلومات  كافة  يشمل  لالتحاد  خطي  كتاب  بإرسال  النادي  التزام 
المحترفين (العبين، جهاز فني، إداري، طبي) مع تحديد المعلومات الشخصية لكل شخص (عنوان 
يتم  أن  على  ا�ولى)  الدرجة  من  قريب  شخص  تلفون  رقم  التلفون،  رقم  العمل،  عنوان  السكن، 

إرسال كافة المعلومات للجنة الطبية في ا�تحاد.

مسبق  تنسيق  وبدون  مفاجئة  زيارات  بعمل  تفوضه،  من  أو  لالتحاد،  التابعة  الطبية  اللجنة  ستقوم 
متكررة  او  صريحة  مخالفات  وجود  حال  وفي  الصحية،  ا�جراءات  تطبيق  من  للتأكد  ا�ندية  لتدريبات 

سيقوم االتحاد برفعها للجنة التأديبية لتتخذ العقوبة المناسبة على االفراد أو ا�ندية المخالفة.
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يوم المباراة:

التزام ا�ندية:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

التزام كل العب أو إداري أو مدرب بارتداء الكمامة المعتمدة من قبل لجنة ا�وبئة (من أعلى ا�نف 
المسؤولين �خذ قياس درجة  الملعب والتعاون مع  الى مرافق  الدخول  الذقن) قبل  الى أسفل 

الحرارة على المدخل.

اجراء فحص حرارة لجميع ا�فراد والطواقم من قبل المسؤولين عن تنظيم المباريات عند المداخل 
المعتمدة للملعب، وسيتم منع أي شخص تزيد درجة حرارته عن 37.8 من الدخول حتى ولو كان 
العبا أساسيا مع الفريق المشارك. (في حال ارتفاع درجة الحرارة سيتم إعادة الفحص بعد دقيقتين 

لغاية التأكد).

بغرفة  االحتياط  الالعبين  جلوس  على  والتأكيد  الالعبين  غرف  داخل  بالجلوس  التباعد  نظام  اتباع 
الفريق  مدير  يتحمل  أن  وعلى  شخص  كل  بين  فارغ  مقعد  ترك  مع  أخرى  بغرفة  وا�ساسيين 

المسؤولية الكاملة لتطبيق ذلك.

اتباع مبدأ التباعد بالجلوس على دكة البدالء في أرض الملعب بين أعضاء الجهاز الفني وا�داري 
والطبي، مع التأكيد على ارتداء الكمامات طيلة وقت المباراة، ويستثنى من ذلك المدير الفني 
أو من ينوب عنه والذي يقف بالمنطقة الفنية، مع التأكيد على ارتداء الكمامة في حال العودة 

للجلوس على دكة البدالء.

اتباع مبدأ التباعد بالجلوس في منطقة الالعبين االحتياط (المنصة ب) وااللتزام بارتداء الكمامات 
طوال وقت المباراة.

االمتناع عن السالم والعناق بين الالعبين قبل واثناء المباراة وبعد المباراة وعند تسجيل ا�هداف، 
وعلى مراقبي المباريات والحكام تدوين أي تجاوزات من الالعبين أو الكوادر وسيتم فرض عقوبات 

مالية على أي مخالف.

الزجاجات  استخدام  من  بدًال  فقط  واحدة  مرة  تستخدم  التي  المياه  شرب  كاسات  استعمال 
وأي  وا�داريين  والمدربين  الالعبين  قبل  من  الكاسات  مشاركة  عدم  على  والتأكيد  البالستيكية 

شخص آخر.
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التزام الكوادر العاملة:

المنافس  الفريق  و/أو  الواحد  الفريق  العبي  بين  المباراة  نهاية  بعد  المصافحة  بعدم  االلتزام 
با�ضافة لطاقم الحكام مع فرض عقوبات على المخالفين لذلك.

الفريق  مدير  مسؤولية  هذه  وتكون  المباراة  وقت  طوال  الكفوف  بارتداء  الكرات  جامعي  التزام 
صاحب ا�رض، مع تقليص عددهم لـ 6 جامعين فقط.

التزام الطبيب والمعالجين بارتداء الكمامة عند النزول �رض الملعب لمعالجة أي العب.

بارتداء الكمامات عند الدخول للمنصة الرسمية، مع  إدارة ا�ندية واالتحاد  التزام أعضاء مجالس 
االلتزام بارتدائها طوال وقت المباراة وتطبيق مبدأ التباعد بالجلوس على المنصة.

.8

.9

.10

.11

.1

.2

.3

.4

.5

.6

تعقيم الكرات المخصصة للعب قبل بداية المباراة وبين الشوطين بشكل سليم.

ونصف  بساعة  المباراة  بداية  قبل  االقل  على  المدني  للدفاع  واحدة  سيارة  تواجد  من  التأكد 
والسيارة الثانية قبل بداية المباراة.

التزام المراقب والحكام والمنسقين بارتداء الكمامات عند الدخول للمنشأة وعدم خلعها تحت أي 
ظرف باستثناء الحكم اثناء المباراة.

التزام الحكم الرابع بارتداء الكمامة طوال وقت المباراة.

عند  المباريات  تنظيم  على  المسؤولين  قبل  من  وا�عالمين  الضيوف  لكافة  حرارة  فحص  اجراء 
المداخل المعتمدة، مع منع أي شخص تزيد درجة حرارته عن 37.8 من الدخول.

تقليص عدد الحضور في مالعب التمارين والمباريات الى الحد ا�دنى من موظفين، وكوادر عاملة، 
وصحفيين ومصورين.
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التزام المنشأة:

.1

.2

.3

.4

إخضاع غرف الالعبين والحكام والمراقب ومرافقها الصحية للتنظيف والتعقيم والتطهير الشامل 
قبل وصول العبي الفريقين وبعد نهاية كل مباراة با�ضافة لمقاعد المنصة ومنطقة ا�عالميين.

تعقيم دكة البدالء والمرميين والرايات الركنية قبل بداية المباراة.

التأكد من وجود المعقمات على أبواب الغرف من الداخل والخارج وتواجدها على مداخل المرافق 
الصحية وعند منطقة المغاسل.

الورقية  بالمناديل  واستبدالها  اليدين  لتنشيف  الكهربائي  والمجفف  البشاكير  استخدام  وقف 
فقط. 

بعد المباراة:

التزام ا�ندية:

ا�جراءات التنظيمية وا�دارية

قبل المباراة:

التزام الفريق المشارك بعدم ترك أي مخلفات بعد مغادرة غرف الغيار.

24 ساعة من وقت  23 العبا مؤهلين لخوض المباراة قبل  التزام كل نادي بإرسال قائمة تتضمن 
انطالق المباراة لالتحاد، ويكون هذا ا�جراء إلزاميا للتأكد من دخول الالعبين الـ 23 فقط، با�ضافة 
الحافلة  سائق  ذلك  في  بما  شخصا   14 أقصاه  بعدد  والطبي  وا�داري  الفني  الجهاز  لقائمة 

ومسؤول جامعي الكرات.  ويمنع من الدخول أي شخص لم يرد اسمه على الكشف.

يكون الدخول للملعب لالعبين وا�داريين على كشف الفريق المرسل لالتحاد والمتضمن (23 العب 
/ جهاز فني وإداري وطبي (14 شخص) مدرب، مساعد مدرب 1، مساعد مدرب 2، مدرب حراس، مدير 
فريق، معالج، طبيب، مدرب لياقة بدنية، منسق إعالمي، مدلك، مسؤول لوازم 1، مسؤول لوازم 
مسؤول  الحافلة،  سائق  العربية)،  باللغة  ناطق  وغير  فقط  أجنبي  المدرب  كان  (إذا  مترجم   ،2

جامعي الكرات).

.1

.2
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يوم المباراة:
يلتزم كل العب أو إداري أو مدرب بارتداء الكمامة والبطاقة (Badge) عند الدخول للملعب وإبراز 
البطاقة لمسؤول مدخل الالعبين، وكل شخص ال يلتزم بذلك سيمنع من الدخول للملعب تحت أي 

ظرف.

العبي  بمغادرة  المباراة  نهاية  وبعد  الشوطين  بين  اللعب  ميدان  والحكام  الفريقين  العبو  يغادر 
الفريق الضيف أوال يتبعه خروج العبي الفريق المضيف وانتهاء بخروج حكام المباراة.

شفهيا  الحكم  بإبالغ  الفريق  مدير  ويكتفي  الرابع  للحكم  لالعبين  التبديل  ورق  تسليم  يمنع 
بالتبديل.

يستثنى من الدخول الرسمي للمباراة المصافحة بين العبي الفريقين والحكام، مع تطبيق مبدأ 
التباعد أثناء دخول الالعبين للملعب مع التأكيد على إجراء القرعة بتطبيق مبدأ التباعد بين حكم 

الساحة وكابتن كل فريق.

قبل بداية المباراة، يلتزم الالعبين بتطبيق مبدأ التباعد في حال الرغبة بقراءة الفاتحة أو بإعطاء 
تعليمات من قبل كابتن الفريق، مع توثيق أي مخالفة لذلك.

طباعة  باستثناء  الحضور،  كبار  ولمنصة  ا�عالمية  للجهات  ورقيا  الكشوفات  تسليم  يمنع 
كشوفات لمراقب المباراة والمنسق العام وا�عالمي ومقيم الحكام والحكام والمذيع الداخلي 

ومذيع التلفزيون، وتحت إشراف مراقب المباراة فقط.

بتنظيم  رسميا  والمكلفين  القدم  لكرة  ا�ردني  ا�تحاد  من  فقط  المعنيين  لÓشخاص  يسمح 
المباراة بالتواجد داخل الملعب.

االبتعاد عن تعليق أسماء الفرق ورقيا سواء على غرف غيار الالعبين أو دكة االحتياط.

 (Badges) البطاقات  بإبراز  المباراة  بتنظيم  فقط  المعنيين  الملعب  موظفي  بتواجد  االلتزام 
الخاصة بهم، مع التأكيد على ارتداء الكمامات طوال وقت المباراة.

إلغاء منطقة االستقبال والضيافة في المقصورة الرسمية لتقليل االختالط قدر المستطاع.

يمنع دخول أي شخص للملعب قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة تحت أي ظرف كان، 
ويشمل ذلك مسؤول اللوازم.

توزع طواقم ا�تحاد على بوابات الملعب قبل ساعتين ونصف.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12



االتـحــاد ا�ردنــي لـكـرة الــقــدم
Jordan Football Association2020 البروتوكول الصحي للموسم الكروي

10

يمنع دخول أي شخص للملعب لم يرد اسمه على كتاب النادي المرسل قبل 24 ساعة.

السماح بتواجد (10) أشخاص من أعضاء الجهاز الفني وا�داري والطبي على دكة االحتياط بأرض 
المعالج،  الفريق،  مدير  الحراس،  مدرب  المدرب،  مساعد  المدرب،  الفني،  (المدير  وهم  الملعب 
الفني  الجهاز  اعضاء  لباقي  والسماح  اللوازم).  ومسؤول  ا�عالمي  المنسق  ا�داري،  الطبيب، 
شروط  تحقيق  على  التأكيد  مع  االحتياط،  الالعبين  مع  الخاصة  الدرجة  في  بالتواجد  واالداري 

التباعد وعلى ارتداء الكمامات طيلة وقت المباراة.

إذا  الخاصة،  بسيارتهم  الملعب  الى  الوصول  وا�داري  الفني  والجهازين  الفريق  لالعبي  يسمح 
التباعد والسالمة  التأكيد على مراعاة شروط  الفريق، مع  النادي سيستعمل حافلة لنقل  كان 

العامة والتعقيم الدوري.

يجلس العبو الفريق االحتياط على منقطة المنصة (ب) في المدرجات مع تحقيق شروط التباعد 
والتأكيد على ارتداء الكمامات طيلة وقت المباراة.

الالعب الذي يتم استبداله خالل مجريات المباراة يتجه مباشرة لمنطقة جلوس الالعبين االحتياط 
حال  في  إال  الملعب  بأرض  البدالء  دكة  على  بالجلوس  له  السماح  يتم  ولن  (ب)  المنصة  على 
من  االنتهاء  بعد  مباشرة  (ب)  للمنصة  خروجه  يتم  أن  على  العالج،  لتلقي  له  الحاجة  استدعت 

عالجه.

يسمح لالعبين االحتياط مع مدرب اللياقة البدنية أو من ينوب عنه بالنزول في أي وقت من عمر 
تدريبية  معدات  أي  استخدام  عدم  على  التأكيد  مع  المرمى،  خلف  ا�حماء  لمنطقة  المباراة 

وااللتزام بارتداء شباحات ا�حماء.

يمنع التقاط الصور الجماعية للفرق قبل بداية المباراة والصور التي تجمع كابتن كل فريق مع 
الحكام بعد إجراء مراسم القرعة.

يمنع نزول أي عضو من أعضاء مجلس ا�دارة إلى غرف الالعبين وميدان اللعب قبل وأثناء وبعد 
المباراة.

بعد االنتهاء من التفتيش على قائمة الفريق يغادر الالعبين خارج الكشف غرف الغيار والجلوس 
المباراة  نهاية  بعد  إال  الغيار  غرف  أو  الملعب  �رض  بالنزول  لهم  يسمح  ولن  (ب)  المنصة  على 

بخمس دقائق وبإيعاز من مراقب المباراة أو المنسق العام فقط. 

ا�جراءات  سير  على  والرقابة  لÖشراف  مختص  طبيب  وجود  مع  ملعب  بكل  طبية  غرفة  توفير 
الصحية والطبية خالل المباراة.
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 إجراءات طبية إلزامية إضافية

المخالفات والعقوبات

  #                             المخالفة                                                     العقوبة
قبل  والطواقم  الالعبين  لجميع  كورونا  فحص  إجراء  عدم 

العودة للتدريبات والمنافسات
1

2

3

4

5

6

7

8

7000 دينار

3000 دينار

التهبيط للدرجة ا�دنى

التهبيط للدرجة ا�دنى

التهبيط للدرجة ا�دنى

1000 دينار
وا�يقاف لمدة  6 أشهر 

على االقل
1000 دينار

وا�يقاف لمدة  6 أشهر 
على االقل

عدم تواجد فريق طبي في كل تدريب أو مباراة

الالعبين  لكافة  يومي  سجل  بتدوين  القيام  عدم 
والطواقم الفنية وا�دارية والطبية يشمل درجة حرارة كل 

شخص وتشخيص الحالة الطبية

المخالفة ا�ولى
5000 دينار

المخالفة الثانية
التهبيط للدرجة ا�دنى

عدم استبعاد أي شخص تظهر عليه عوارض صحية أو تزيد 
حرارته عن 37.8

تكرار التقاعس بتطبيق البروتوكول الطبي

عدم إفصاح النادي عن أي إصابة بفايروس كورونا    
        COVID ضمن صفوفه 

إصابته  عن  ا�داري  او  المدرب  او  االعب  إفصاح  عدم 
COVID -19  بفايروس

لدى  وا�دارية  التنظيمية  الكوادر  من  أي  إفصاح  عدم 
COVID -19  صابة بفايروس�االتحاد عن ا

انتهاء فترة  النادي بعمل فحص طبي شامل �ي العب أصيب بفيروس      COVID بعد  التزام 
قلب  اخصائي  عند  فحوصات  اجراء  على  التأكيد  مع  والمنافسات  للتمارين  العودة  وقبل  الحجر 
امراض  من  خلوهم  بشهادة  االتحاد  وتزويد  الصوتية  والموجات  للقلب  تخطيط  تشمل  وشرايين 

بالقلب.

-19

-19
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مشاركة مياه الشرب بين الالعبين خالل التدريب أو المباريات 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1000 دينار

المنع من دخول الملعب

200 دينار

300 دينار

200 دينار

500 دينار

300 دينار

250 دينار

400 دينار

200 دينار

250 دينار

250 دينار

250 دينار

250 دينار

500 دينار

500 دينار

عدم تحميل تطبيق "أمان"

بعد  المصاب  لالعب  شامل  طبي  فحص  بعمل  االلتزام  عدم 
شفائه من فايروس  COVID -19 وتزويد االتحاد بما يثبت ذلك

1000 دينار والمنع
من التدريب واللعب

السالم والتعانق بين الالعبين و الكوادر

دكة  على  بالجلوس  التباعد  مبدأ  بتطبيق  االلتزام  عدم 
البدالء والمنصة ب وداخل الغرف

عدم االلتزام بارتداء الكمامة خارج ميدان اللعب

أو بعد  الحكام قبل  أو  المنافس  الفريق  مصافحة العبي 
المباراة

عدم التقيد بارتداء الكمامات لجامعي الكرات

عند  الكمامة  بارتداء  الطبيب  او  المعالج  التزام  عدم 
معالجة أي العب على أرض الملعب

نزول أي شخص من أعضاء مجلس ا�دارة قبل أو أثناء أو 
بعد المباراة

ترك أي مخلفات داخل غرف الغيار بعد مغادرة الفريق للملعب

بداية  قبل  الالعبين  تجمع  عند  التباعد  مبدأ  تطبيق  عدم 
المباراة

بالجلوس  لهم  المخول  ا�شخاص  بمسميات  التقيد  عدم 
على دكة البدالء

عدم تقيد الالعب المستبدل بالجلوس على المنصة ب

استخدام معدات تدريبية أثناء ا�حماء خالل مجريات المباراة

التقاط الصور الجماعية للفريق قبل بداية المبارة

نزول أي العب من خارج الكشف �رض الملعب أو غرف الالعبين 
من وقت تسليم كشف المباراة وحتى نهايتها
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أحكام عامة
في حال مخالفة أحكام هذا البروتوكول تكون اللجنة التأديبية هي الجهة المختصة بالنظر في 

المخالفات المرتكبة وإصدار العقوبة المناسبة .

إذا كانت هناك أية مخالفات أو عقوبات أو أمور لم يرد النص عليها في هذا البرتوكول ، فإن الهيئات 
القضائية  سوف تحكم وفقًا للوائح الفيفا فإن لم يرد بها نص فوفقًا للوائح ا�تحاد اÂسيوي لكرة 
القدم فإن لم يرد بها نص فتحكم وفقًا لعرف االتحاد وفي حالة غياب العرف فوفقًا للقواعد التي 

سيقومون بسنها .

مخالفة  عن  قانونية  مسؤولية  أي  من  شخص  او  نادي  أي  التأديبية،  العقوبة  فرض  يعفي  ال 
التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

تم اعتماد هذا البروتكول بقرار لجنة الطوارئ لالتحاد بتاريخ 29-8-2020 ويسري العمل به إعتبارًا 
من تاريخ اعتماده.
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خطة طوارئ الوضع الوبائي لدوري المحترفين
ملحق (1)

عاليمتوسطمنخفض

عدم تسجيل أي إصابات من الالعبين أو
كوادر ا�ندية أو االتحاد.

أو عدم عزل أو إغالق أي مدينة يتبع لها أي ناٍد.
أو بقاء بدء حظر التجول اليومي عند

منتصف الليل .

مستويات الخطورة

مؤشرات الخطورة

ا�جراءات المتبعة

تسجيل 1-3  إصابات من الالعبين أو كوادر 
ا�ندية أو االتحاد.

أو عزل أو إغالق أي مدينة/محافظة يتبع لها 
نادي أو ناديين. 

أو بدء ساعات الحظر اليومي من الساعة ٧ 
مساء.

تسجيل إصابات في 3 أندية أو أكثر. 
أو عزل أو إغالق أي مدينة يتبع لها 3 

أندية أو أكثر.
أو تطبيق حظر يومي شامل لمدة تزيد 

عن عشرة أيام .

استكمال إقامة البطولة.
دراسة إمكانية زيادة عدد الحضور 

والعودة الجزئية واÂمنة للجماهير.
ا�بقاء على أعداد ا�شخاص المصرح 

لهم بالحضور من مجالس ا�دارات 
والصحافة واالعالم والضيوف.

حجر أي فريق يسجل فيه إصابات 14 يومًا وفقًا 
لبروتوكول الجهات الصحية وجدولة مبارياته.
 نقل أي فريق يقطن في محافظة تم عزلها 

إلى منطقة غير موبوءة وحجره لمدة 14 يومًا 
وتأجيل كافة مبارياته وإخضاعه لفحص كورونا 

قبل الحجر وبعد انقضاء مدة الحجر.
تكثيف إجراء فحوصات الكورونا لالعبين 

والعاملين من كافة ا�ندية كل 14 يومًا.
تخفيض عدد مندوبي وسائل ا�عالم داخل 
الملعب وباجات الضيوف إلى الحد ا�دنى.

تعليق البطولة لمدة 14 يومًا.
استئناف البطولة في حال عودة 

مستوى الخطورة إلى متوسط أو 
منخفض خالل مدة التعليق.

إلغاء البطولة في حال استمرار 
مستوى الخطورة العالي بعد انتهاء 

مدة التعليق.
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ا�شخاص المصرح لهم بالتواجد خالل المباريات وأعدادهم
ملحق (2)

ا�عداد المتوقع وجودهم من ا�ندية خالل المباراة:

ا�عداد المتوقع وجودهم من موظفي المالعب خالل المباراة:

عالي
الالعبين ا�ساسيين

الالعبين االحتياط

الالعبين خارج الكشف

الجهاز الفني وا�داري

مجلس ا�دارة

المجموع

العدد

11

7

5

14

11

48

غرف الالعبين      ميدان اللعب      دكة البدالء      المنصة الرسمية

ا�دارة

مسؤول الشاشة العمالقة

مسؤول الكهرباء

مسؤول نظام الصوت

عمال النظافة

المجموع

العدد

2

1

1

2

4

10
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المتوقع وجودهم من الجهة المنظمة خالل المباراة:

ملخص ا�عداد المتوقع تواجدها بالمالعب خالل المباريات :

عالي
الحكام

الكوادر ا�دارية

الكوادر ا�عالمية

موظفي البوابات

البروتوكول

الدفاع المدني

المجموع

العدد

6

3

2

4

2

6

23

غرف الحكام     ميدان اللعب      غرفة المراقب      المنصة الرسمية

الالعبين

الكوادر ا�دارية والفنية

مجلس إدارة الفريقين

الحكام

الكوادر التنظيمية كاملة

كوادر المدن الرياضية

الدفاع المدني

الجهات ا�منية

المجموع باستثناء أفراد ا�من

العدد بحد أقصى

46

28

22

6

11

10

6

تعبأ الحقًا

129 شخصًا

الجهة


