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 لمحة عامة

وس كورونا (كوف�د�جب ع� أصحاب صالونات الشعر ومحالت الحالقة  ع� ). كما �جب 19-استخدام هذە الوث�قة من أجل الحد من انتقال ف�ي
امومواصلة اال دل�ل أما�ن العمل ألصحاب العمللتق�د بـصالونات الشعر ومحالت الحالقة ا � وط لوائح الخدمات الشخص�ة.  ل�ت  ��ش

وس كورونا (كوف�د  )19-تداب�ي للحد من مخاطر ف�ي

ي حال كانت مناطق االنتظار غ�ي كاف�ة  •
�ن،بالسمح � ال و �� ي الخارجلا�جب  تباعد لمسافة م�ت

ي س�اراتهم  و أ طلب من ال��ائن االنتظار ��
لهم  و�رسال��

� �كون ال�ر�ي أو المكان جاهزا� لهم. ل بهم اتصال رسالة أو ا  حني

ور�ة  • ي �ك�� لمسها مثل المجالت ال�جب إزالة المواد غ�ي ال��  . واأللعابيت

 . أمكن حيثما �ي التالم�ي وتجنب الدفع النقدي �فضل الدفع غ •

 لل��ون والستخدام العامل عند الدخول والخروج.  �دين�جب توف�ي معقم ال •

اب إ� ال��ائن، �جب  • ي حال تقد�م الطعام أو ال�ش
ة وتجميع وغسل والتخلص  ، بلعدم استخدام الخدمة الذات�ة�� �جب تقد�م الخدمات لل��ائن مبا�ش

.  المستعملة و األطباقأوع�ة من األ  فورا�

ور�ة للمنتجات المعروضة للبيع. �جب ال •  طلب من ال��ائن تجنب المالمسة غ�ي ال��

ي تعمل فيها موظفة استقبال، �جب د • )  راسة إمكان�ة ترك�ب حاجز مادي ع� مكتببالنسبة للصالونات اليت � وال��ائن. (كاون�ت � الموظفني  الخدمة بني

 الواجهة األمام�ة

� ال��ائن.  • �ن بني  �جب ترت�ب محطات العمل بح�ث �سمح بالمحافظة ع� مسافة م�ت

ي حال  •
� محطات العمل. و�� � االضطرار إ� �جب عدم مشاركة المنتجات أو األدوات بني المشاركة، �جب تنظ�ف وتطه�ي المنتجات واألدوات بني

 . �  المستخدمني

� ال��ائن، والتخلص من المواد (الفوط) وال�جب غسل المناشف  • ها من المواد بني � ال��ائن. غ�ي القابلة للغسل مثل معاطف وغ�ي طة الرقبة بني  أ�ش

ها فقط �جب  • ي �مكن تنظ�فها وتطه�ي � ال��ائن.  استخدام األجهزة/المعدات اليت  أو التخلص منها بني

 رقبة إلزالة الشعر. ال�جب استخدام منشفة (فوطة) نظ�فة بدً� من فرشاة  •

 الشعر ما لم �كن مصفف الشعر وال��ون يرتد�ان كمامات.  استخدام مجففعدم  ُ�فضل •

 خدمة ال��ائن

ات  وتطه�ي �جب تنظ�ف  • ي �ك�� لمسها �شكل منتظم مثل مقابض األبواب والدراب��ن وال�را�ي وكاون�ت  ال��ائن وأما�ن الدفع. األسطح اليت

ي دورات الم�اە.  وتطه�ي �جب تنظ�ف  •
ي �ك�� لمسها ��  األسطح اليت

•  . � � ال��ائن والعاملني  �جب تنظ�ف وتطه�ي محطات العمل بني

 نظافة مكان العمل

نت أو بالهاتف •  وعدم الذهاب إ� الصالون بدون موعد.  ،�جب ع� ال��ائن حجز موعد سواء عن ط��ق اإلن�ت

ي �ك�� فيها ال��ائن مثل مناطق االنتظار ومحطات الغسل. �جب التدرج  • ي المناطق اليت
ي بدء المواع�د بح�ث �سمح بالتباعد �� ِ

�� 

� المواع�د لضمان تنظ�ف محط • ها بالشكل السل�م. �جب ترك فجوة زمن�ة بني  ات العمل وتطه�ي

ال السعال والح� أو ضيق التنفس أو س�الن األنف أو التهاب الحلق  لديهم أعراض مثل كانت�جب إبالغ ال��ائن أنه ال �سمح لهم ب��ارة الصالون إذا   •
ها  . و عالقة لها بأي مرض سابق أو حالة مرض�ة أو غ�ي  تتطلب منهم العزل أو الحجر الص�ي

 . �جب دراسة إمكان�ة تعد�ل رسوم اإللغاء أو إلغائها لل��ائن الذين اضطروا إللغاء مواع�دهم �سبب الحجر أو العزل أو المرض •

 (مثل أحد الوالدين أو  •
�
ور�ا ، ما لم �كن ذلك �� �  �ي األمر). و�جب الطلب من ال��ائن الحضور إ� مواع�دهم بدون مرافقني

 موعدهم.  مندقائق  5 قبل�جب الطلب من ال��ائن عدم الوصول  •

 الحجز

ة �جب ارتداء ال�مامات ال •  َمراِي�ل. نظارات حما�ة للعيون والمع ال��ائن وارتداء عمل�ة أو الطب�ة أثناء التعامل مبا�ش

 �جب �شجيع ال��ائن ع� ارتداء ال�مامات.  •

 قبل بدء العمل، وقبل و�عد كل ز�ون، و�عد أي �شاط آخر.  �دين�جب غسل أو تعق�م ال •

ي مكان العمل. � التق�د �جب مواصلة  •
وط الصحة والسالمة المهن�ة المعمول بها ��  �ش

 العاملون
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