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المقدمة

والتدابير  الـتـوجـيـهـيـة  الـمـبادئ  مــن  مجموعة  عن  عبارة  التعليمات  هـــذه 
التنظيمية والطبية والـتي يتعين مراعاتها وتطبيقها من قبل أركان المنظومة 
بين جـمـيــع  انـتشار فيروس كوفيد-19  للوقاية والـحـد مـن مـخاطـر  وتـهدف 
ا�طراف المشاركة في مــســابـقـات كــرة القدم في المــملكة، وعلى أركان 
المنظومة االلـتـزام بـكافة ا�جـــراءات التنظيمية والتدابير االحترازية والوقائية 
أثناء التدريبات وفي أماكن إقامة المباريات لضمان استمرارية إقامـة نشاطات 

كرة القدم.
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البروتكول الصحي الخاص بالتدريبات

التزام ا�ندية:
1. إجراء فحص كوفيد-19 لجميع الالعبين والطاقم الفني وا�داري للنادي قبل استئناف 

التدريبات وإرسال نسخة عنها لالتحاد ا�ردني لكرة القدم. 
2. اجراء فحص طبي شامل لدى طبيب قلب مختص �ي العب أصيب بفيروس كوفيد-19 

بعد انتهاء مدة العزل وقبل العودة للتدريبات والمنافسات على ان يتضمن فحوصات 
للقلب والشرايين تشمل تخطيط للقلب والموجات الصوتية (ECHO – ECG)، وتزويد 

االتحاد بنتائج هذه الفحوصات، وتوقيع تعهد من طبيب النادي بذلك، وأن تكون فترة الحجر 
5 أيام للذين ليس لديهم أعراض و 7 أيام من لديهم أعراض.

3. عدم إجراء فحص كوفيد-19 �ي شخص سبق وأن أصيب بالفايروس لمدة 90 يوم من 
تاريخ ثبوت إصابته، با�ضافة الى أي شخص يحمل شهادة المطعوم (ثالث جرعات).

4. تواجد طاقم طبي مشرف على كل تدريب يقوم بفحص جميع الالعبين والكوادر قبل 
نزولهم إلى الملعب ومتابعة الحالة الصحية لهم وبشكل يومي مع تدوين النتائج في 

سجالت طبية لكل شخص. (تواجد الطبيب �ندية المحترفين، في حين يتولى المعالج هذه 
المهمة �ندية باقي الدرجات).، وتوقيع تعهد من طبيب النادي بذلك.

يتولى الطاقم الطبي لكل فريق تدوين سجل طبي يومي (الملحق رقم 4) لكل تجمع 
مهما كانت طبيعته لكافة الالعبين والطواقم الفنية وا�دارية والطبية، وتحفظ كسجالت 

رسمية في النادي موقعة من قبل ا�داري المسؤول وتتضمن التالي:
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.  

                  افادة كل العب او شخص بعدم الشعور أو المعرفة بأي أعراض لفايروس كورونا     
                  أو المخالطة �ي شخص تظهر عليه أعراض الفايروس.

                  توقيع كل العب أو شخص مقابل ا�فادة الخاصة به على السجل الطبي اليومي.
                  استبعاد أي شخص مباشرة من التدريب تكون درجة حرارته (37.8) أو أعلى و/أو 

                  تظهر عليه أي أعراض أو يدلي بشعور أي من أعراض الفايروس.
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5. تدريب الفرق على مالعب خارجية واسعة وتجنب التدريب في الصاالت المغلقة، لضمان 
التباعد المناسب. 

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

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

8. إلزام 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.

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

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

خالل استعمال نصف سعة الحافلة والعمل على تعقيمه قبل كل استخدام.

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

12. تطبيق نظام التباعد داخل غرف الغيار وفي كافة مرافق المالعب قبل وبعد التدريب.

13. تعقيم معدات التدريب كافة، قبل وبعد كل تدريب.

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

15. ابراز شهادة اللقاح (جرعتين على ا�قل) عند تسجيل الالعبين واالداريين والمدربين للفريق 
ا�ول .

16. اخضاع  الالعبين والمدربين واالداريين الحاصلين على جرعتي اللقاح  لفحوصات الـ PCR حال 
اكتشاف اصابة او وجود حاالت مخالطة او اعراض في الفريق.
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البروتكول الصحي الخاص بالمباريات

التزام ا�ندية:

قبل المباراة:
1. اجراء فحوصات كوفيد-19 قبل المباريات وإعادة تكرار الفحص وفقًا لمؤشر الخطورة 

الذي يقره االتحاد او أي تعاميم مستجدة من قبل االتحاد.

2. تزويد االتحاد بالنتائج الخطية لفحوصات كوفيد-19 التي تقوم ا�ندية بإجرائها بمختبرات 
خاصة او عامة والتي ليست ضمن الفحوصات الدورية التي يجريها االتحاد من خالل وزارة 

الصحة. وتبعًا لنموذج توثيق ا�صابات (ملحق رقم 5) علما بان الفحص المعتمد هو فحص 
(PCR) كوفيد-19 فقط.

3. استبعاد اي العب او مدرب او اداري مصاب بفيروس كوفيد-19 من التدريبات والمباريات 
وعدم استدعائه للتدريب او المباريات حتى انتهاء فترة الحجر وفق ا�جراءات الواردة في 
الملحق رقم (3) وظهور النتيجة السلبية للفحص. مع احقية النادي بتعيين بديل مؤقت 

الي شخص مصاب من أعضاء الجهاز الفني وا�داري والطبي ويحقق شروط الوظيفة.

4. اجراء فحص كوفيد-19 للمخالطين من الفريق وعدم ارجاعهم للتدريبات او المباريات 
حتى ظهور نتيجة فحص سلبية.

5. إرسال كتاب خطي لالتحاد يشمل كافة معلومات الفريق المشارك بالبطولة (العبين، 
جهاز فني، إداري، طبي) مع تحديد المعلومات الشخصية لكل شخص (عنوان السكن، 

عنوان العمل، رقم التلفون، رقم تلفون شخص قريب من الدرجة ا�ولى).

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

صريحة او متكررة سيقوم االتحاد برفعها للجنة التأديبية لتتخذ العقوبة المناسبة على 
االفراد أو ا�ندية المخالفة.
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4. إخضاع غرف الالعبين والحكام والمراقب ومرافقها الصحية للتنظيف والتعقيم الشامل 
قبل وصول العبي الفريقين وبعد نهاية كل مباراة با�ضافة لمقاعد المنصة ومنطقة 

ا�عالميين.

5. تعقيم دكة البدالء والمرميين والرايات الركنية قبل بداية المباراة.

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

7. وقف استخدام المناشف والمجفف الكهربائي واستبدالها بالمناديل الورقية فقط.

بعد المباراة:
التزام ا�ندية:

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

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

�خذ قياس درجة الحرارة على المدخل.

2. اجراء فحص حرارة لجميع ا�فراد والطواقم من قبل المسؤولين عن تنظيم المباريات 
عند المداخل المعتمدة للملعب، حيث سيتم 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 خمسة دقائق).

3. التزام جامعي الكرات بارتداء الكفوف طوال وقت المباراة وتكون هذه مسؤولية مدير 
الفريق صاحب ا�رض.

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

5. التزام أعضاء مجالس إدارة ا�ندية واالتحاد بارتداء الكمامات طوال وقت المباراة وتطبيق 
مبدأ التباعد بالجلوس على المنصة.

6. ابراز تطبيق سند (اخضر) لالعبين والمدربين واالداريين قبل الدخول الى الملعب.

5. تدريب الفرق على مالعب خارجية واسعة وتجنب التدريب في الصاالت المغلقة، لضمان 
التباعد المناسب. 

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

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

8. إلزام 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.

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

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

خالل استعمال نصف سعة الحافلة والعمل على تعقيمه قبل كل استخدام.

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

12. تطبيق نظام التباعد داخل غرف الغيار وفي كافة مرافق المالعب قبل وبعد التدريب.

13. تعقيم معدات التدريب كافة، قبل وبعد كل تدريب.

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

15. ابراز شهادة اللقاح (جرعتين على ا�قل) عند تسجيل الالعبين واالداريين والمدربين للفريق 
ا�ول .

16. اخضاع  الالعبين والمدربين واالداريين الحاصلين على جرعتي اللقاح  لفحوصات الـ PCR حال 
اكتشاف اصابة او وجود حاالت مخالطة او اعراض في الفريق.

ا�جراءات التنظيمية وا�دارية
كشف المباراة

في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد (19) يكون الحد ا�دنى لكشف 

المباراة وفق التالي:

1. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين �ندية المحترفين في كشف المباراة (15) العب 
من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

2. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين لباقي ا�ندية والفئات في كشف المباراة (13) 
العب من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

3. الحد ا�على لالعبين المسجلين في كشف المباراة 23 العب.

بالنسبة ل�ندية النسوية: 
1. الحد ا�دنى لعدد الالعبات المسجالت في كشف المباراة (11) العبة من ضمنهم حارسة 

مرمى على ا�قل.

2.  الحد ا�على لالعبات المسجالت (20) العبة، من الالعبات المسجالت بالفريق ا�ول فقط 
�ندية المحترفات.

الكوادر العاملة

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

التزام الكوادر العاملة:

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

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

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

4. تواجد مشرفي البوابات قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة.

5. التزام الحكم الرابع والمنسق العام بارتداء الكمامة طوال وقت المباراة.

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

الفحص بعد خمس دقائق في حال ارتفاع درجة الحرارة.

التزام المنشأة:

1. منع دخول أي شخص للملعب قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة. 

2. تواجد موظفي المالعب المعنيين فقط بتنظيم المباراة والحاملين لبطاقات االعتماد 
(Accreditation Card) الخاصة بهم، مع التأكيد على ارتداء الكمامات طوال وقت 

المباراة.

3. جاهزية الغرفة الطبية الستخدامها من قبل الطبيب المكلف من االتحاد لÔشراف 
والرقابة على سير ا�جراءات الصحية والطبية خالل المباراة
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4. إخضاع غرف الالعبين والحكام والمراقب ومرافقها الصحية للتنظيف والتعقيم الشامل 
قبل وصول العبي الفريقين وبعد نهاية كل مباراة با�ضافة لمقاعد المنصة ومنطقة 

ا�عالميين.

5. تعقيم دكة البدالء والمرميين والرايات الركنية قبل بداية المباراة.

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

7. وقف استخدام المناشف والمجفف الكهربائي واستبدالها بالمناديل الورقية فقط.

بعد المباراة:
التزام ا�ندية:

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

ا�جراءات التنظيمية وا�دارية
كشف المباراة

في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد (19) يكون الحد ا�دنى لكشف 

المباراة وفق التالي:

1. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين �ندية المحترفين في كشف المباراة (15) العب 
من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

2. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين لباقي ا�ندية والفئات في كشف المباراة (13) 
العب من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

3. الحد ا�على لالعبين المسجلين في كشف المباراة 23 العب.

بالنسبة ل�ندية النسوية: 
1. الحد ا�دنى لعدد الالعبات المسجالت في كشف المباراة (11) العبة من ضمنهم حارسة 

مرمى على ا�قل.

2.  الحد ا�على لالعبات المسجالت (20) العبة، من الالعبات المسجالت بالفريق ا�ول فقط 
�ندية المحترفات.

8

الكوادر العاملة

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

التزام الكوادر العاملة:

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

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

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

4. تواجد مشرفي البوابات قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة.

5. التزام الحكم الرابع والمنسق العام بارتداء الكمامة طوال وقت المباراة.

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

الفحص بعد خمس دقائق في حال ارتفاع درجة الحرارة.

التزام المنشأة:

1. منع دخول أي شخص للملعب قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة. 

2. تواجد موظفي المالعب المعنيين فقط بتنظيم المباراة والحاملين لبطاقات االعتماد 
(Accreditation Card) الخاصة بهم، مع التأكيد على ارتداء الكمامات طوال وقت 

المباراة.

3. جاهزية الغرفة الطبية الستخدامها من قبل الطبيب المكلف من االتحاد لÔشراف 
والرقابة على سير ا�جراءات الصحية والطبية خالل المباراة

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - الكوادر العاملة
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4. إخضاع غرف الالعبين والحكام والمراقب ومرافقها الصحية للتنظيف والتعقيم الشامل 
قبل وصول العبي الفريقين وبعد نهاية كل مباراة با�ضافة لمقاعد المنصة ومنطقة 

ا�عالميين.

5. تعقيم دكة البدالء والمرميين والرايات الركنية قبل بداية المباراة.

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

7. وقف استخدام المناشف والمجفف الكهربائي واستبدالها بالمناديل الورقية فقط.

بعد المباراة:
التزام ا�ندية:

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

ا�جراءات التنظيمية وا�دارية
كشف المباراة

في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد (19) يكون الحد ا�دنى لكشف 

المباراة وفق التالي:

1. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين �ندية المحترفين في كشف المباراة (15) العب 
من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

2. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين لباقي ا�ندية والفئات في كشف المباراة (13) 
العب من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

3. الحد ا�على لالعبين المسجلين في كشف المباراة 23 العب.

بالنسبة ل�ندية النسوية: 
1. الحد ا�دنى لعدد الالعبات المسجالت في كشف المباراة (11) العبة من ضمنهم حارسة 

مرمى على ا�قل.

2.  الحد ا�على لالعبات المسجالت (20) العبة، من الالعبات المسجالت بالفريق ا�ول فقط 
�ندية المحترفات.

الكوادر العاملة

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

التزام الكوادر العاملة:

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

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

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

4. تواجد مشرفي البوابات قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة.

5. التزام الحكم الرابع والمنسق العام بارتداء الكمامة طوال وقت المباراة.

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

الفحص بعد خمس دقائق في حال ارتفاع درجة الحرارة.

التزام المنشأة:

1. منع دخول أي شخص للملعب قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة. 

2. تواجد موظفي المالعب المعنيين فقط بتنظيم المباراة والحاملين لبطاقات االعتماد 
(Accreditation Card) الخاصة بهم، مع التأكيد على ارتداء الكمامات طوال وقت 

المباراة.

3. جاهزية الغرفة الطبية الستخدامها من قبل الطبيب المكلف من االتحاد لÔشراف 
والرقابة على سير ا�جراءات الصحية والطبية خالل المباراة

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - الكوادر العاملة



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

ا�عالميين.

5. تعقيم دكة البدالء والمرميين والرايات الركنية قبل بداية المباراة.

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

7. وقف استخدام المناشف والمجفف الكهربائي واستبدالها بالمناديل الورقية فقط.

بعد المباراة:
التزام ا�ندية:

التزام الفريق المشارك بعدم ترك أي مخلفات بعد مغادرة غرف الغيار.
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ا�جراءات التنظيمية وا�دارية
كشف المباراة

في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد (19) يكون الحد ا�دنى لكشف 

المباراة وفق التالي:

1. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين �ندية المحترفين في كشف المباراة (15) العب 
من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

2. الحد ا�دنى لعدد الالعبين المسجلين لباقي ا�ندية والفئات في كشف المباراة (13) 
العب من ضمنهم حارس مرمى على ا�قل.

3. الحد ا�على لالعبين المسجلين في كشف المباراة 23 العب.

بالنسبة ل�ندية النسوية: 
1. الحد ا�دنى لعدد الالعبات المسجالت في كشف المباراة (11) العبة من ضمنهم حارسة 

مرمى على ا�قل.

2.  الحد ا�على لالعبات المسجالت (20) العبة، من الالعبات المسجالت بالفريق ا�ول فقط 
�ندية المحترفات.

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - ا�جراءات التنظيمية وا�دارية

الكوادر العاملة

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

التزام الكوادر العاملة:

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

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

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

4. تواجد مشرفي البوابات قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة.

5. التزام الحكم الرابع والمنسق العام بارتداء الكمامة طوال وقت المباراة.

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

الفحص بعد خمس دقائق في حال ارتفاع درجة الحرارة.

التزام المنشأة:

1. منع دخول أي شخص للملعب قبل ساعتين ونصف من موعد انطالق المباراة. 

2. تواجد موظفي المالعب المعنيين فقط بتنظيم المباراة والحاملين لبطاقات االعتماد 
(Accreditation Card) الخاصة بهم، مع التأكيد على ارتداء الكمامات طوال وقت 

المباراة.

3. جاهزية الغرفة الطبية الستخدامها من قبل الطبيب المكلف من االتحاد لÔشراف 
والرقابة على سير ا�جراءات الصحية والطبية خالل المباراة
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التزام ا�ندية:
يوم المباراة:

1. تقديم كشف المباراة للمراقب وفق للشروط واالحكام أعاله.

2. إلزام كل العب أو إداري أو مدرب بارتداء الكمامة وإبراز بطاقة االعتماد 
(Accreditation Card) الخاصة به لمسؤول المدخل، وسيمنع من دخول الملعب أي 

شخص ال يلتزم بذلك.

3. االلتزام اثناء الدخول الرسمي للمباراة بعدم المصافحة بين العبي الفريقين والحكام.

4. التقيد بعدم استخدام أي معدات تدريبية وااللتزام بارتداء شباحات التمايز اثناء قيام 
الالعبين االحتياط بعملية االحماء.

5. السماح بالتقاط الصور الجماعية للفرق والصور التي تجمع كابتن كل فريق مع الحكام.

6. يسمح بإجراء المقابالت الصحفية قبل وبعد المباراة فقط، مع تحديد العبين إثنين بحد 
أقصى للمقابالت بعد المباراة، وشخص واحد من أعضاء الجهازين الفني أو ا�داري للفريق 

قبل المباراة، مع التأكيد على استخدام (مايكريفون) خاص لكل شخص أثناء المقابلة.

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - ا�جراءات التنظيمية وا�دارية
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المخالفات والعقوبات
يتم احتساب قيمة الغرامات المالية في هذه الالئحة وفقا لما نصت عليه 

المادة (27) من الالئحة التأديبية.

الرقم
الــعــقــوبــــــــةوصــــــف المخــــالفــــــــــة

1

2

3

4

5

6

7

8

 عدم إجراء فحص كوفيد-19 لجميع الالعبين والطواقم قبل العودة
للتدريبات والمنافسات

عدم إفصاح النادي عن أي إصابة بفايروس كوفيد-19 ضمن صفوفه

تكرار التقاعس بتطبيق البروتوكول الطبي

عدم إفصاح الالعب او المدرب او ا�داري عن إصابته بفايروس كوفيد-19

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

3000 دينارعدم تواجد الكادر الطبي في كل تدريب أو مباراة

المخالفة ا�ولى 5000 دينار
المخالفة الثانية 10000 دينار

تغريم النادي 1000 دينار

تغريم النادي 1000 دينار

تغريم النادي 7000 دينار

إيقاف 6 مباريات رسمية
والتغريم مبلغ 1000 دينار

ا�يقاف لمدة 3 أشهر على ا�قل

9

10

 اشراك النادي لالعب بالمباراة ثبتت اصابته بفيروس كوفيد-19 مسبقا
ومازال مصابا أو لم ينه فترة الحجر الالزمة

 مشاركة الالعب المصاب بفيروس كوفيد-19 وثبتت اصابته وما زال مصابًا
بالمباراة على الرغم من علمه بذلك

تخسير النادي 3-0
وتغريمه مبلغ 1000 دينار

إيقاف الالعب 6 مباريات رسمية
وتغريمه مبلغ 1000 دينار

11

12

 تواجد أي شخص ثبتت اصابته بفيروس كوفيد-19، ومازال مصابا أو لم ينه فترة الحجر الالزمة
من أعضاء ا�جهزة الفنية وا�دارية والطبية على مقاعد البدالء قبل او خالل المباراة

 عدم االلتزام بتسجيل الحد ا�دنى من الالعبين على كشف المباراة

تخسير النادي 3-0
وتغريمه مبلغ 1000دينار

تخسير النادي 3-0
وتغريمه 1000 دينار

13

14

 اشراك العب او تواجد مدرب او إداري بالتدريبات ثبتت اصابته بفيروس
كوفيد-19 مسبقا ومازال مصابا أو لم ينه فترة الحجر الالزمة

 تواجد أي العب مصاب بفايروس كوفيد -19 وثبتت إصابته وما زال مصابا
داخل الملعب و لم يرد إسمه في كشف المباراة الرسمي

 تغريم النادي 2000 دينار

إيقاف الالعب 6 مباريات رسمية
وتغريمه مبلغ 1000 دينار

15
1000 دينارمشاركة مياه الشرب بين الالعبين خالل التدريب أو المباريات

7000 دينار

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

عدم استبعاد أي شخص تظهر عليه أعراض مرضية أو تزيد حرارته عن 37.8
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وصــــــف المخــــالفــــــــــةالرقم

16

17

18

19

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

استخدام معدات تدريبية أثناء ا�حماء خالل مجريات المباراة

400 دينارعدم االلتزام بارتداء الكمامة خارج ميدان اللعب

500 دينار

250 دينار

1000 دينار والمنع
من التدريب واللعب

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

الــعــقــوبــــــــة



أحكام عامة

      في حال حجر او عزل أي منطقة لن يتم تأجيل او ترحيل أي مباراة في دوري المحترفين 

       والدرجة ا�ولى وتكون مسؤولية اخراج الالعبين من هذه المناطق على النادي.

      في حال فرض الحظر الشامل في كافة محافظات المملكة /سيقوم االتحاد بطلب 

       إصدار تصاريح خاصة لالعبين وا�جهزة الفنية وا�داري �ندية المحترفين فقط.

      لجنة الطوارئ هي المختصة بالنظر في تأجيل أي مباراة في حاالت الظروف القاهرة.

      في حال مخالفة أحكام هذه التعليمات 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  هذه التعليمات، 

       فإن الهيئات القضائية في االتحاد سوف تحكم وفقًا للوائح الفيفا فإن لم يرد بها نص 

       فوفقًا للوائح ا�تحاد اÍسيوي لكرة القدم فإن لم يرد بها نص فتحكم وفقًا لعرف 

       االتحاد وفي حالة غياب العرف فوفقًا للقواعد التي سيقومون بسنها.

       ال يعفي فرض العقوبة التأديبية، أي نادي او شخص من أي مسؤولية قانونية عن 

       مخالفة التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

اعتمدت الهيئة التنفيذية لالتحاد هذه التعليمات ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 
.2022/1/10
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ا�عداد المتوقع تواجدهم من موظفي المالعب خالل المباراة:

ا�دارة

مسؤول الشاشة العمالقة

مسؤول الكهرباء

مسؤول نظام الصوت

عمال النظافة

المجموع

2

1

1

2

4

10

العدد    

ملحق ( 1 )

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

الالعبين ا�ساسيين

الالعبين االحتياط

الجهاز الفني واالداري

مجلس ا�دارة

المجموع

11

12

14

11

48

*

*

*

*

*

*

**

المنصة الرسميةالعدد                 غرف الالعبين         ميدان اللعب         دكة البدالء

ا�شخاص المصرح لهم بالتواجد خالل المباريات
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ملحق ( 2 )

ا�عراض ا�كثر شيوعًا لمرض كوفيد-19

ارتفاع درجة الحراره

أعراض رشح وزكام

فقدان حاسة الشم والتذوق

وهن وتعب عام

صداع

إسهال

سعال

نمنمة وحكه بالحلق

إن ظهور واحد أو أكثر من ا�عراض ا�كثر شيوعًا لÔصابة بفايروس كوفيد - 19 يستوجب المراجعة
الفورية لطبيب مختص وإجراء فحص الكشف عن الفايروس عند الشك با�صابة.

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - ملحق رقم (2)



ملحق ( 3 )

ا�جراءات في حال ا�صابة بفايروس كوفيد-19

المصاب

استبعاد من الفريق

مع أعراض بدون أعرض

فحص وتخطيط القلب

العودة للتدريبات

7حجر لمدة      يوم5حجر لمدة       أيام

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � @ في حال ثبوت ا�صابة يجـب على النادي إعالم االتحاد عبر إرسال تبليغ على البريد االلكتروني  
@ ال تعتمد أي نتيجة فحص بعد ا�صابة إال بعد انتهاء مدة الحجر

التعليمات الصحية وا�دارية
لنشاط كرة القدم للموسم 2022

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - ملحق رقم (3)17
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ا�جراءات في حال ا�صابة بفايروس كوفيد-19

المخالط

الفحص موجب الفحص سالب

فحوصات دورية

استبعاد من الفريقاالستمرار بالتدريب واللعب

إجراء فحص كوفيد - 19

مع أعراض بدون أعرض

فحص وتخطيط القلب

العودة للتدريبات

7حجر لمدة     يوم 5حجر لمدة      أيام

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � @ في حال ثبوت ا�صابة يجـب على النادي إعالم االتحاد عبر إرسال تبليغ على البريد االلكتروني  
@ ال تعتمد أي نتيجة فحص بعد ا�صابة إال بعد انتهاء مدة الحجر

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - ملحق رقم (3)
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السجل الطبي اليومي

يطبق على الجهات الرسمية

السجل الطبي اليومي

نادي / مختلف الدرجات
كوادر المدن الرياضية

الصحفيين وا�عالمين وضيوف المنصات الرئيسية
الجهات التنظيمية والموظفين - الحكام - المنتخبات الوطنية - الدورات التدريبية (االتحاد ا�ردني)

ملحق ( 4 )

اسم الجهة:...................................................

موعد وتاريخ الكشف:.............................................
اسم وتوقيع الطبيب / الشخص الطبي المسؤول:

الصفة

درجة
موعد آخر فحصا�عراض المرضية إذا وجدتالحرارة

رقم الهاتفكوفيد ـ  
19

الصفة االسمالصفة

السجل الطبي
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التوقيع

نموذج توثيق ا�صابات بفايروس كوفيد-19
ملحق ( 5 )

التعليمات الصحية وا�دارية لنشاط كرة القدم للموسم 2022 - ملحق رقم (5)
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