اإلجراءات الحترازية
لستئناف أنشطة رحالت الغوص
واألنشطة البحرية

دليل التعليمات الموصي بإتباعها
غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية – جمهورية مصر العربية
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عناوين اإلرشادات التوجيهية:

الجزء  .1إرشادات اإلجراءات الوقائية للموظفين
الجزء  .2إرشادات اإلجراءات الوقائية لمراكز الغوص ،السنوركل واألنشطة البحرية
الجزء  .3إرشادات اإلجراءات الوقائية لليخوت السياحية
الجزء  .4إرشادات اإلجراءات الوقائية في حالة تفشي فيروس كورونا  COVID-19على يخوت
السفاري أو القوارب السياحية
الجزء  .5إرشادات وطرق التنظيف والمطهرات الموصى باستخدامها

يجب أن يكون جميع الموظفين وطاقم اليخوت والقوارب على دراية بأعراض ومخاطر فيروس كورونا
 COVID-19وبروتوكول إجراءات الوقاية قبل العودة إلى العمل.
*هذه اإلرشادات عرضة للتغير في حين توفر أو تأكيد معلومات أخري/جديدة عن فيروس كورونا  COVID-19واالجراءات الوقائية للحد
منه.

لالستفسارات أو األسئلة برجاء االتصال علىenvironment@cdws.travel :

The Chamber of Diving and Water Sports’ protocol for COVID-19 prevention – Egypt May 2020

2|Page

الجزء  .1إرشادات اإلجراءات الوقائية للموظفين  -يشمل أطقم اليخوت والقوارب
تعريف أعراض المرض:
تشمل أعراض اإلصابة بفيروس كورونا  COVID-19على اآلتي:
 ارتفاع درجة الح اررة إلى  37.8درجة مئوية أو ما فوقها. فقد القدرة على التذوق السعال أو االلتهاب الرئوي اإلجهاد ،التعب وألم العضالت اإلسهالالنظافة الشخصية:
• غسل اليدين بشكل منتظم – بالماء والصابون لمدة  20ثانية كل  20دقيقة ،خاصة بعد التواجد في
األماكن العامة المزدحمة مثل (البنوك ،المتاجر الغذائية ،أو المستشفيات العامة) ،وكذلك بعد دخول
أو استخدام المرحاض أو في حالة السعال أو العطس ،يجب أن يتم غسل اليدين بطريق منتظمة قدر
اإلمكان.
• استخدم مطهر اليدين عندما ال تستطيع غسل يديك ويجب التأكد من احتواء المطهر على نسبة
 ٪70من الكحول على األقل ،وانتظر دقيقة واحدة حتى يصبح تأثير المطهر سارًيا.

• ال تقم بغسل يديك أو رش المبيض (الكلور) غير المخفف على يديك أو جسمك فذلك يؤدى إللتهاب
الجلد والحروق.
• حافظ على أظافر اليدين قصيرة.
• تجنب لمس الفم واألنف والعينين مع غسل اليدين باستمرار.
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• في حالة السعال أو العطس قم بوضع مرفقك ليغطي فمك بعيداً عن األخرين وتجنب السعال أو
العطس في إتجاه الناس.

• تجنب وضع المتعلقات الشخصية الخاصة بك مثل حقيبة الظهر على الطاوالت أو أرضية األماكن
العامة.
• يجب قياس درجة ح اررة الجسم لجميع العاملين والموظفين باستخدام مقياس الح اررة عن بعد الذي
يعمل باألشعة فوق الحمراء والتأكد من عدم تجاوز درجة ح اررة الجسم  37.8درجة مئوية .إذا أشار
جهاز قياس الح اررة إلى درجة أقل من  36درجة مئوية ،فذلك يعني أنه تالف ويجب استبداله.
أقنعة الوجه:
• في حالة شعور الموظفين بالمرض يجب أن يقوموا بإرتداء قناع الوجه على الفور ،واإلبالغ عن
مرضهم والتغيب عن العمل ،وإذا كان هناك شك في تطابق األعراض مع أعراض فيروس كورونا
 ،COVID-19فيجب إلتزام العزل ومتابعة حالتهم وإبالغ الجهات المختصة.
• تمنع أقنعة الوجه القطرات أو الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس من التطاير وتلويث المنطقة
المحيطة.
دائما في حالة اتصالهم أو تعاملهم مع العمالء أو الزائرين
• يجب على الموظفين ارتداء أقنعة الوجه ً
لحمايتهم ومنع انتشار الفيروس ،في حالة استخدام أقنعة قابلة إلعادة االستخدام يجب تعقيمها
وغسلها بالماء الساخن (يفضل تجنب استخدام األقنعة القابلة إلعادة االستخدام واستبدالها باألقنعة
أحادية االستخدام).
• يجب غسل اليدين قبل ارتداء قناع الوجه.
• ال تلمس قناع الوجه أثناء ارتداءه.
• ال تشارك استخدام قناع الوجه مع أي شخص أخر.
دائما.
• يجب على الطهاة أو الطباخين العاملين على اليخوت والقوارب إرتداء قناع وجه عند الطهي ً

• عند إزالة القناع تأكد من خلعه بطريقة صحيحة ،عن طريق شد المطاط أو رباط القناع وطيه للخارج
لتجنب لمس الجزء الخارجي والتخلص منه في الحال في سلة النفايات المغلقة.
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القفازات:
• يجب على الموظفين العاملين في التنظيف ،المطبخ ،محطات شحن وصيانة اإلسطوانات والقائمين
على تنظيف وصيانة معدات اإليجار إرتداء القفازات بصفة دائمة .نوصي باستخدام القفازات المنزلية
القابلة إلعادة اإلستخدام وتعقيمها بعد كل إستخدام بمطهر اليدين.
• غير مطلوب من الموظفين اآلخرين إرتداء القفازات .إذا تم غسل اليدين بشكل منتظم ،فال حاجة
خاطئا
إحساسا
للقفازات .ويجب مراعاة الحذر حيث أن القفازات أحادية اإلستخدام قد تعطي
ً
ً
بالحماية.
التباعد اإلجتماعي:
• شجع الموظفين على التباعد اإلجتماعي بقدر اإلمكان من خالل الحفاظ على مسافة  1متر إلى 2
متر بين األفراد فذلك يقلل من فرص العدوي وإنتشار الفيروس.
• إشرح للموظفين لماذا يجب الحفاظ على مسافة بينهم وبين العمالء أو الزائرين ومراعاة أن بعض
الناس لن يشعروا بالراحة إذا تواجد شخص ما على مسافة قريبة منهم.
• إشرح للموظفين تجنب لمس مقتنيات األخرين وطلب اإلذن منهم قبل فعل ذلك.
• تجنب التعامل مع المرضى قدر اإلمكان.
الشتراطات العامة لتشغيل العاملين:
• التنبيه على جميع الموظفين بعدم الذهاب الى العمل إذا شعروا بأي من األعراض التالية:
 ارتفاع درجة الح اررة إلى  37.8درجة مئوية أو ما فوقها. فقد القدرة على التذوق السعال أو االلتهاب الرئوي اإلجهاد ،التعب وألم العضالت اإلسهال• تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل اآلمن.
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• المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي ( )60يوماً على األقل بين كل
إجازة وأخرى.

• قياس درجة الح اررة يومياً للعاملين.

• يتم إجراء االختبار السريع على بوابات المدن الساحلية بالتنسيق مع و ازرة الصحة والسكان.
• عدم تشغيل كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة في األعمال التي تتطلب احتكاك مباشر مع
النزالء.
• توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية األساسية ضد COVID-
 19وأيضاً عالمات وأعراض المرض.

الجزء  .2إرشادات اإلجراءات الوقائية لمراكز الغوص ،السنوركل واألنشطة البحرية
يجب على المراكز أو المنشآت ويخوت السفاري االحتفاظ بسجل يومي لعمالئها وزائريها فذلك سيساعد على
تتبع من قد يكون أصيب بالعدوى في حالة وجود إصابة بفيروس كورونا .COVID-19
منطقة الستقبال:
• يجب أن توفر جميع المراكز والمنشآت جهاز لتعقيم اليدين ووضع عالمة إرشادية خاصة بفيروس
كورونا  COVID-19بعدة لغات على مدخل المركز أو المنشأة ويجب أن يحتوي الجهاز على
مطهر يدوي بنسبة  ٪70كحول على األقل ويجب على أن يلتزم جميع األشخاص بتعقيم أيديهم عند
دخول المركز أو المنشأة.
• يجب أن يمنع غير العاملين أو الممارسين للغوص أو األنشطة البحرية من دخول أو التواجد في
المركز أو المنشأة.
ممكنا ،فيفضل أن يشجع المركز أو المنشأة العمالء والزائرين على إجراء المعامالت عبر
• إذا كان
ً
اإلنترنت مثل :ملء النماذج ،التعليم النظري ،والدفع عبر اإلنترنت أو باستخدام البطاقات االئتمانية
بدالً من الدفع النقدي.
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• يجب على المركز أو المنشأة توفير زجاجة من المطهر اليدوي على منطقة اإلستقبال واستخدام أقالم
أحادية االستخدام.
• ينبغي على المركز أو المنشأة وضع عالمات إرشادية خاصة بفيروس كورونا  COVID-19بعدة
لغات في المراحيض لتذكير الزائرين بغسل اليدين بالصابون لمدة  20ثانية.
• وضع أجهزة لتعقيم اليدين في جميع المراحيض.
ممكنا ،ضع حاجز أو غطاء شفاف في منطقة اإلستقبال لتقليل فرصة إنتشار القطرات أو
• إذا كان
ً
الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس ووضع عالمات على األرض للحفاظ على  1متر على األقل
بين األفراد وإذا كان ممكناً تحديد مسار لتدفق الزوار يمنع تقابلهم.
التباعد الجتماعي:
• التباعد اإلجتماعي في المعامالت اليومية أمر في غاية األهمية خاص ًة عند التعامل مع مجموعات
مختلفة من العمالء والزائرين.

• يجب توزيع الطاوالت على مسافة  2متر والكراسي على مسافة  1متر على األقل في حجرات
التدريب.
• شجع العمالء والزائرين على إحضار معداتهم الخاصة ،واألقنعة الخاصة بهم للحد من إستخدام
المعدات المستأجرة.
يعا لتجنب
• يجب أن يكون تدفق حركة األشخاص لدخول أو الخروج من المركز أو المنشأة سر ً
التجمعات.
تنظيف وتطهير األسطح في المركز أو المنشأة:
• التنظيف المنتظم وتطهير األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يساعد على تقليل إنتشار الفيروس،
ال توجد معلومات مؤكدة حتي اآلن حول مدة بقاء الفيروس على األسطح ،لذلك ،يجب تنظيف
األسطح يومياً بصورة دورية للقضاء على الفيروس.
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• يجب تنظيف األسطح جيداً قبل تطهيرها للتأكد من إزالة األتربة واألوساخ لكي يتم تعقيمها بصورة
صحيحة.

• يمكن إستخدام مزيج من الصابون والمياه لتنظيف األسطح قبل عملية التطهير ويجب أن يتم فرك
األسطح أو مسحها باستخدام قطعة قماش لتنظيف فعال.
• األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر هي آلة بطاقة االئتمان ،األقالم ،لوحات المفاتيح ،وشاشات
الهاتف المحمول ،الطاوالت ،وأسطح منطقة اإلستقبال ،الكراسي ،مقابض األبواب ،مفاتيح اإلضاءة،
أبواب المراحيض ،وغطاء خزان المرحاض ،قاعدة المرحاض ،زر الصرف فى المرحاض ،دش/
رشاش المياه ،موزع المياه والصرف ،الخزائن ،حافالت النقل (مقابض األبواب ومنطقة السائق)
وأجهزة الصراف اآللي.
• يمكن استخدام المبيض (الكلور) ،وماء األكسيجين (طبقاً إلرشادات المصنع) والكحول بتركيز %70
لتطهير األسطح-برجاء مراجعة إرشادات إستخدام وتخفيف المنظفات في الجدول أدناه.

• يجب أن تكون أوراق /سجالت التنظيف متاحة ومخصصة لكل منطقة في اليخت أو القارب
(الحمامات ،الصالون ،الكبائن واألماكن الخارجية) ويجب أن يسجل العامل تاريخ ووقت كل عملية
تنظيف وإضافة توقيعه.
• يجب أن يوفر المركز أو المنشأة حاويات مغلقة تخصص للتخلص من النفايات المحتمل تلوثها مثل
معدات الوقاية الشخصية التي تم إستخدامها (كأقنعة الوجه والقفازات) ،المناديل الورقية أو قطع
األقمشة المستخدمة في تنظيف األسطح .يجب أن تحتوي صناديق النفايات على أكياس بالستيكية
لكي يتم إغالقها بحرص قبل التخلص منها في المهمالت ،يجب وضع إشارة إرشادية تشير إلى
تواجد "صناديق قمامة  "COVID-19الخاصة .جمع جميع النفايات الملوثة في حقيبة واحدة سيقلل
من تعرض اآلخرين لإلصابة ،خاصة األفراد القائمين على التعامل وفرز النفايات.
تنظيف وتعقيم معدات الغوص ،السنوركل والغوص الحر:
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• يجب تطهير جميع المعدات التي قد تلمس فم ،وجه أو جسد أي شخص آخر بعد كل إستخدام،
خاصة المعدات التي قد يتم استئجارها كقناع الوجه والسنوركل ،المنظم (الريجيلتور) ،جهاز معادلة
الطفو ( ،)BCDبدلة الغوص ،الزعانف وسترات الطفو.
• يجب تنظيف معدات اإليجار بعد كل إستخدام فردي.
• لتنظيف معدات الغوص والسنوركل وتطهيرها يمكن استخدام مادة الكلور (هيبوكلوريت الصوديوم
بنسبة  )٪10-5بعد التخفيف حيث يعمل المبيض بفعالية على القضاء على الفيروس بناء على
توصيات منظمة دان  DANالدولية ألبحاث طب الغوص -برجاء مراجعة تعليمات تخفيف المبيض
(الكلور) المذكورة في الجزء السادس.-
• يتعين على العمالء والزائرين تنظيف أجهزتهم الشخصية وتخصيص أحواض منفصلة لشطف
المعدات الخاصة.
• ال ننصح بتطهير معدات الغوص أو السنوركل على متن القارب أو اليخت ما لم يحدث تلوث أو
إصابة بالعدوي حيث يجب تطهير المعدات في المركز أو المنشأة للحد من وصول المبيض (الكلور)
لمياه البحر األحمر.
تأجير المعدات:
• يجب تنظيف معدات اإليجار بعد كل إستخدام حسب التعليمات المذكورة أعاله في حوض الشطف
المنفصل عن الحوض المخصص للمعدات الخاصة.
• يجب اإلحتفاظ بالمعدات التي تم تأجيرها (المرتجعة) ولم تنظف بعد في منطقة منفصلة عن منطقة
تخزين المعدات النظيفة.
• يجب نقل معدات اإليجار إلى العمالء أو الزائرين وعدم دخولهم منطقة التخزين لمنع إنتشار
الفيروس.
• يجب تخزين المعدات التي تم تطهيرها في حقيبة بالستيكية مغلقة :كالمنظم (الريجيلتور) وقناع
الوجه والسنوركل.
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• إبالغ العمالء والزائرين بعدم لمس مخرج صمام األسطوانة أو المنظم (الريجيلتور) أثناء تجميع
وتفكيك المعدات.
• يجب على الموظف المسؤول عن تنظيف معدات اإليجار أن يسجل بيانات التنظيف وبياناته في
سجل يومي وأن تكون أوراق /سجالت التنظيف متاحة في كل مركز ومنشأة ويجب أن يسجل العامل
تاريخ ووقت كل عملية تنظيف وإضافة توقيعه.
اإلج ارءات الموصي بها في محطات الشحن وإعادة التعبئة – تشمل يخوت السفاري:
• قد تتعرض المعدات للتلوث في حالة تعامل شخص مصاب مع صمامات األسطوانات وخراطيم
إعادة الملء.
• يجب على جميع الموظفين العاملين في محطات إعادة التعبئة إتباع إجراءات النظافة المذكورة أعاله
وارتداء القناع وقفازات للوقاية الشخصية.
• تذكر أن تطهر بشكل منتظم مقبض األسطوانات والمخارج المعدنية لخراطيم إعادة الملء باستخدام
الصابون والماء أو محلول الكلور المخفف حيث أن المقابض تلمس باستمرار عند إستخدام
الغواصين لإلسطوانات.
تحذير:

تجنب إستخدام المطهرات الكحوليه ،بما في ذلك المطهر اليدوي داخل األماكن التي

يتم فيها الشحن وإعادة التعبئة الهواء المعزز باألكسجين ،حيث أن الكحول مادة قابلة

لإلشتعال بسهولة حتى في درجات الح اررة المنخفضة وقد يسبب إشتعاله حريًقا أو انفجار.
تنظيف معدات األنشطة البحرية:
• معدات األنشطة البحرية الخاصة بالكايت سيرف ،الويند سيرف ،التزلج على الماء ،الباراشوت
والمجرورات (كالبانانا والدونات) والمقابض وحبال الشد ال تتطلب تطهير باستخدام منتجات كيماوية
حيث أنها ال تتعرض لتالمس مع الفم ،نوصي بشطف المعدات وتركها لتجف في الشمس لمدة تزيد
عن ساعة حيث من المتوقع أن تكون ح اررة الشمس المطولة قوية بما يكفي للحد من الفيروس.
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• توصي منظمة  IKOبتطهير مقابض اليد والمجلس والمضخة بعد كل تدريب وأن يتم التطهير تحت
مياه جارية تصرف مباشرة وأن ال يتم تطهير المعدات في البحر أو على الرمال وهذا ينطبق على
قضبان الويند سيرف .لتنظيف وتطهير المعدات يوصي باستخدام ديتول أو منتج مماثل حيث أن
المبيض (الكلور) قد يسبب أضرار بمعدات األنشطة البحرية.
• يجب أن تقوم مراكز األنشطة البحرية بإستبدال المعدات بشكل متكرر لتجنب إستخدام نفس المعدات
بشكل منتظم.
• يجب أن تشجع مراكز األنشطة البحرية عمالئها وزوارها على إستخدام معداتهم الخاصة عند
اإلمكان ،على سبيل المثال حين ممارسة الكايت سيرف ،الويند سيرف ،التزلج على الماء ،وما إلى
ذلك.
• في حالة إصرار الزائرين على إستخدام مادة مطهرة على معدات األنشطة البحرية فمن الممكن رش
مطهر يحتوي على  ٪70من الكحول على مقابض المعدات وعدم إستخدام المبيض (الكلور) لتفادي
إلحاق الضرر بالمعدات.
تدريبات األنشطة البحرية – الكايت والويند سيرف:
• توصي منظمة  IKOبأن يبقى المدرب بجانب المتدرب (وأن ال يقف خلفه مباشرةً) لتجنب نقل
العدوي في إتجاه الرياح ويفضل أن يرتدي كالً منهم أقنعة الوجه.
• يجب على المدرب تجنب لمس المقبض ،حزام وحبال الشد الخاصة بالمتدرب.
• يمكن للمدرب تخصيص كايت للشرح النظري للمتدرب لتجنب لمس الكايت الخاصة به.
• أثناء تدريب الكايت سيرف يمكن استخدام حبل مدرب إلى الكايت ،ويفضل استخدام أحبال قصيره
للكايت عند تدريب المبتدئين.

الجزء  .3إرشادات اإلجراءات الوقائية لليخوت السياحية
الصعود على متن اليخوت والقوارب والسعة القصوى الموصي بها:
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• يجب على جميع القوارب السياحية االلتزام بمزاولة العمل بنسبة إشغال  ٪50من سعتها كمرحلة أولى
ويشمل ذلك( :يخوت السفاري والقوارب اليومية ،قوارب السنوركل ،القوارب الزجاجية ،أشباه
الغواصات) .
• يجب على القوارب السريعة المسجلة تحت األنشطة البحرية كالبارشوت والمجرورات إستقبال
مجموعات من األصدقاء أو العائالت فقط ومنع تحت أي ظرف من الظروف إستقبال أفراد على
غير صلة على نفس الرحلة.
• تقوم المنشآت بقياس درجة حرارة جميع الركاب والطاقم باستخدام جهاز قياس الح اررة عن البعد الذي
يعمل باألشعة تحت الحمراء قبل اصطحابهم من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلى
السقاالت وفي حالة تجاوز الحمى  37.8درجة مئوية ،فال يجوز السماح لهم بالتوجه إلى السقاالت.
إذا أشار جهاز قياس الح اررة إلى درجة أقل من  36درجة مئوية ،فذلك يعني أنه تالف ويجب
استبداله ويجب االلتزام بارتداء الكمامات خالل التواجد في وسائل النقل وعلى متن اليخت.
• يجب على جميع الزائرين الوافدين على متن يخوت السفاري أو القوارب تعقيم أو غسل أيديهم بمجرد
خلع حذائهم على الفور.
التباعد اإلجتماعي على متن القوارب ويخوت السفاري:
• التباعد اإلجتماعي في المعامالت اليومية أمر في غاية األهمية خاص عند التعامل مع مجموعات
مختلفة من العمالء والزائرين.
• قم بتوجيه وإرشاد الزائرين على الحفاظ على مسافة  1متر على األقل في حين تواجدهم على متن
القارب وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق المتجدد خارج الحجرات والكبائن.
• شجع الزائرين على إحضار المعدات ،األقنعة والمناشف الخاصة بهم للحد من إستخدام المعدات
المستأجرة.
• إرشد الزائرين بعدم لمس أو إستخدام المعدات أو المقتنيات الشخصية التي تخص اآلخرين.
• إنصح الزائرين بتجميع معدات الغوص الخاصة بهم في مجموعات صغيرة لتجنب اإلزدحام.
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• تأكد من الحفاظ على التباعد اإلجتماعي عند نزول األفراد للمياه والخروج منها والسماح لشخصين
فقط بالتواجد في منطقة الصعود والنزول على سطح القارب (الطبلية) لتجنب اإلزدحام.
اشتراطات خاصة بالمطعم:
• يجب إعالم العمالء والزائرين في رسالة البريد اإللكتروني الخاصة بتأكيد الحجز بضرورة اصطحابهم
الزجاجات الخاصة بهم القابلة إلعادة االستخدام ،الكأس ،شفاطات الشرب ،أدوات المائدة والمناشف
الخاصة لتجنب استخدام أى عناصر قد تضر بصحتهم أثناء تواجدهم على متن اليخت أو القارب.
• يمكن أن يتوفر على متن اليخت أو القارب زجاجات ،أكواب وأدوات المائدة أحادية االستخدام الغير
بالستيكية أو التي يمكن إعادة استخدامها في حالة إذا لم يستطع الزائرين توفير األدوات الخاصة بهم
وترقيمها للتأكد من عدم اختالطها مع مجموعة شخص آخر.
•

تقديم الطعام على متن اليخوت أو القوارب من خالل الطلب من قائمة الطعام مباشرة حيث أن
البوفيه غير مصرح به من قبل و ازرة الصحة .يجب على الطاهي/الشيف أن يقدم الطعام لكل
شخص على حده ،والحرص على إرتداء قناع وجه والقفازات ويمكن لليخت أو القارب أن يوفر قوائم
مختلفة لإلختيار من بينها.

• يجب على الزائرين المحافظة على التباعد اإلجتماعي أثناء تناول الطعام.
• يجب على جميع أفراد الطاقم والمرشدين استخدام األكواب ،الزجاجات ،أدوات المائدة الخاصة بهم
أثناء وجودهم على متن القارب أو اليخت.
اإلسعافات األولية والمعدات الوقائية على متن القوارب (تشمل جميع أنواع القوارب):
• تنصح منظمة دان  DANالدولية ألبحاث طب الغوص بأن يرتدي جميع األشخاص المتواجدين على
متن اليخت أو القارب أقنعة الوجه.
• ينبغي على الموظفين ارتداء القفازات وأقنعة الوجه أثناء التعامل مع المعدات وتحميلها من على متن
القوارب و الحرص على إرتداء القفازات طوال الوقت.
• يجب على الطاهي/الشيف أن يغسل يديه قبل البدء في الطهي وارتداء قناع الوجه أثناء الطهى.
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• تأكد من أن القوارب وخاصة يخوت السفاري لديها ما يكفي من معدات الوقاية المخزنة لجميع األفراد
على متن القارب في حالة حدوث إنتشار للعدوي وتتضمن هذه المعدات أقنعة الوجه ،القفازات،
النظارات الواقية ،قناع واقي ،ومطهر يدوي يحتوي على نسبة  ٪70من الكحول.
• يجب أن تحتوي عدة اإلسعافات األولية على جهازين لقياس درجة الح اررة عن البعد الذي يعمل
باألشعة تحت الحمراء .إذا أشار جهاز قياس الح اررة إلى درجة أقل من  36درجة مئوية ،فذلك يعني
أنه تالف ويجب استبداله.
• التأكد من أن جميع العناصر في عدة اإلسعافات األولية متوفرة باستمرار.
• في حالة ظهور أعرض على أحد األشخاص يجب التأكد من تطهير جميع أدوات عدة اإلسعافات
األولية قبل إعادة تخزينها.
• يجب تثبيت أجهزة توزيع المطهرات اليدوية عند دخول الكابينة الرئيسية وفي كل المراحيض.
تذكير:

تجنب االحتفاظ بأي منتجات تحتوي على الكحول بالقرب من اسطوانة األكسجين.

معلومات وقائية عن فيروس كورونا  COVID-19لمشاركتها مع الزائرين خالل جلسات التلقين على متن
القارب:
• يجب أن تعقد جميع جلسات التلقين في الهواء الطلق واألماكن المفتوحة.
• إرشاد الزائرين على الحفاظ على مسافة  1متر بينهم وبين األشخاص اآلخرين خالل التلقين ،تقليل
عدد األشخاص المسموح لهم بالتواجد على متن القارب سيسمح للزائرين بالتباعد بسهولة.
• الحرص على إرتداء أقنعة الوجه خالل التواجد على متن اليخت أو القارب والحفاظ على ممارسة
إرشادات النظافة الشخصية.
• عدم لمس معدات األشخاص اآلخرين.
• غسل اليدين بإنتظام لمدة  20ثانية.
• توفير للزائرين رذاذ الكحول المطهر إلستخدامها لتطهير جميع األسطح التي تم لمسها بعد إستخدام
المرحاض
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•

إنصح الزائرين اإلنتظار لمدة  10دقائق قبل إستخدام المرحاض بعد شخص أخر للسماح للرذاذ
المطهر بالقيام بالتأثير المطلوب.

• يجب إعالم الزائرين بإمكانية طلب الوجبات من قائمة الطعام.
• تشجيع الضيوف على استخدام زجاجاتهم ،أكوابهم وأدوات المائدة الخاصة بهم والتي يمكن إعادة
إستخدامها في القارب.
• يجب على الزائرين المحافظة على التباعد اإلجتماعي أثناء تناول الطعام.
• تعليق المناشف على مسافة متباعدة آمنة.
• تجنب وضع المتعلقات الشخصية على الطاوالت أو أرضية األماكن العامة.
معلومات إضافية عن فيروس كورونا  COVID-19خاصة بيخوت السفاري:
• يجب تخصيص أحد الكبائن على متن اليخت للحجر الصحي في حالة استدعى األمر لذلك على أال
تكون الكابينة التي بها مخرج الطوارئ بالجزء السفلي لليخت.
• إذا شعر أحد الزائرين بأى من أعراض فيروس كورونا  COVID-19ينبغي عليه إبالغ الطاقم على
الفور والتزام العزل في الحجرة المخصصة لذلك على متن اليخت.
• إذا شعر أحد أفراد طاقم اليخت بأى من أعراض فيروس كورونا  COVID-19ينبغي عليه إبالغ
الطاقم على الفور وإلتزام العزل في الحجرة المخصصة لذلك على متن اليخت وأال يخالط باقي أفراد
الطاقم.
• يجب فتح نوافذ الكابينة للتهوية كلما اتيحت الفرصة.
• يجب نصح الزائرين على تقليل إستخدام مكيف الهواء داخل الكبائن قدر المستطاع والحرص على
دخول الهواء المتجدد داخل الكبائن.
• نصح الزائرين على جلب وإستخدام مناشفهم الخاصة إذا أمكن.
• يمكن تعيين أماكن مخصصة لكي يقوم الزائرين باستخدامها خالل فترة تواجدهم على متن اليخت
لمنع إنتشار الفيروس والحاجة إلى تطهير مناطق الجلوس بشكل منتظم ،مثل الك ارسي ،الطاوالت.
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معلومات وقائية عن فيروس كورونا  COVID-19لمشاركتها مع الزائرين خالل جلسات تلقين الغوص،
السنوركل والغوص الحر:
• توصي منظمة دان  DANالدولية ألبحاث طب الغوص على تجنب لمس الوجه ،القناع أو المعدات
أثناء تفقد سالمة معدات المرافق ومراجعة سالمة المعدات بالنظر والتواصل اللفظي مع المرافق في
حالة مشاركة أي تعليمات لتجنب التالمس.
• أثناء تجميع معدات الغوص يجب السماح لشخصين فقط بالتواجد في نفس الوقت علي سطح
المنصة ويجب أن يتم تقسيم الغواصين لمجموعات لتجنب التجمعات.
• توصي منظمة دان  DANالدولية ألبحاث طب الغوص بشأن مشاركة الهواء بين الغواصين  -سواء
في حالة الطوارئ أو عند إجراء التدريبات  -باستخدام مصدر غاز بديل وتجنب التنفس من نفس
المنظم الذي يتنفس منه الغواص.
• عدم استخدام دلو لشطف أقنعة الوجه ،السنوركل والمنظم (الرجيلوتور) واستخدام مياه جارية من
خرطوم المياه على السطح الخلفيُ .يسمح فقط بوضع الكامي ار واألدوات اإللكترونية األخرى في
أحواض الشطف .ليس من الضروري إضافة المبيض (الكلور) أو المواد المطهرة في أحواض
الشطف في حالة عدم وضع األقنعة والمنظم (الرجيوليتور) بها وبذلك تقليل فرصة وصول المبيض
(الكلور) لمياه البحر.
• استخدام منتجات إزالة الضباب من على األقنعة أو استخدام قطعة من البطاطس النيئة لتجنب
استخدام اللعاب على معدات التأجير.
• الحفاظ على التباعد اإلجتماعي عند نزول األفراد للمياه والخروج منها والسماح لشخصين فقط
بالتواجد على سطح القارب لتجنب االزدحام.
تنظيف وتعقيم اليخوت والقوارب (يشمل اليخوت وجميع أنواع القوراب):
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• يجب تنظيف األسطح جيداً قبل تطهيرها للتأكد من إزالة األتربة واألوساخ لكي يتم تعقيمها بصورة
صحيحة.

• يجب على طاقم اليخت تنظيف وتطهير األسطح التي يتم لمسها بشكل يومي باستمرار وتنظيف كل
القارب تماماً في نهاية كل يوم بمجرد نزول الزائرين من على متن القارب.

• إرشاد الطاقم على التعليمات المختلفة الخاصة بتنظيف األماكن الداخلية والخارجية للقارب المذكورة
بالجدول أدناه.
• أثناء التنظيف والتطهير يجب مسح منتجات التنظيف باستخدام قطعة من القماش أو اإلسفنج إلزالة
الميكروبات والفيروسات بأمان.
• يجب أن تكون أوراق /سجالت التنظيف متاحة ومخصصة لكل منطقة في اليخت أو القارب
(الحمامات ،الصالون ،الكبائن واألماكن الخارجية) ويجب أن يسجل العامل تاريخ ووقت كل عملية
تنظيف وإضافة توقيعه.
• يجب أن يرتدي الطاقم معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء القيام بالتنظيف والتعقيم  -برجاء
مراجعة التعليمات المذكورة في الجزء السادس.-
• يجب أن توفر اليخوت حاويات مغلقة تخصص للتخلص من النفايات المتحمل تلوثها مثل معدات
الوقاية الشخصية التي تم استخدامها (كأقنعة الوجه والقفازات) ،المناديل الورقية أو قطع األقمشة
المستخدمة في تنظيف األسطح .يجب أن تحتوي صناديق النفايات على أكياس بالستيكية لكي يتم
إغالقها بحرص قبل التخلص منها في المهمالت ،يجب وضع إشارة إرشادية تشير إلى تواجد
"صناديق قمامة  "COVID-19الخاصة .جمع جميع النفايات الملوثة في حقيبة واحدة سيقلل من
تعرض اآلخرين لإلصابة ،خاصة األفراد القائمين على التعامل وفرز النفايات.
المساحات الخارجية من اليخت:
• يجب بصورة دورية تطهير األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل :مقابض األبواب ،الطاوالت
الخارجية ،الساللم ،القضبان ،صندوق حفظ الثلج ،مقبض المبرد ،موزع المياه ومنفضة السجائر
وذلك خالل تواجد الزائرين وعند مغادرتهم اليخت أو القارب.
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• يجب تعقيم األسطح التي تم لمسها بشكل متكرر المذكورة في النقطة أعاله باستخدام زجاجة رش بها
مزيج من الماء وماء األكسيجين (طبقاً إلرشادات المصنع) .أو المبيض (الكلور) المخفف وقطعة
من القماش -برجاء مراجعة تعليمات تخفيف المبيض (الكلور) المذكورة في الجزء الخامس.

• بالنسبة لألرضيات الداخلية أو الخارجية ،النوافذ ،األبواب ،وجدران اليخت ،يجب تنظيفها باستمرار
باستخدام الممسحة اليدوية ودلو لتخزين المياه التي تحتوي على الكلور المخفف أو ماء األكسيجين
(طبقاً إلرشادات المصنع).

• يجب عدم إلقاء ،رش أو التخلص من أي مياه تحتوي على مبيض (كلور) في مياه البحر من أجل
الحفاظ على سالمة الطاقم والحياة البحرية في البحر األحمر.
المساحات الداخلية من اليخت:
• يجب أن يكون أحد أعضاء الطاقم مسؤول عن تنظيف الكبائن والمراحيض وأن يرتدي دائماً قناع
الوجه والقفازات أثناء التنظيف.

• يوصى باستخدام المنتجات التي تحتوي على المبيض (الكلور) أو ماء األكسيجين (طبقاً إلرشادات
المصنع) في تطهير األسطح الداخلية.

المراحيض التي تتواجد على اليخت:
• يجب أن يتم تنظيف األسطح التي يتم لمسها أو إستخدامها باستمرار في المرحاض بالماء والصابون
ويجب تعقيمها بعد كل إستخدام ،مثل :مقعد المرحاض ،زر الصرف في المرحاض ،خرطوم الرش،
صنبور المياه في األحواض ،جانبي باب المرحاض ومقبض الباب.
• يجب أن يتم تطهير المراحيض باستخدام زجاجة رش مطهر مكون من مبيض (كلور) مخفف أو ماء
األكسيجين (طبقاً إلرشادات المصنع) أو أي من المنتجات التي تحتوي على نسبة  ٪70من الكحول
-برجاء مراجعة التعليمات الخاصة بهذا في الجزء الخامس من اإلرشادات.-

• يجب على كل زائر رش جميع األسطح التي يتم لمسها في المراحيض المشتركة بعد كل إستخدام.
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• يجب توفير موزع صابون يحتوي على نسبة  ٪70من الكحول ليقوم جميع األشخاص بغسل أيديهم
ووضع عالمات إرشادية لتذكيرهم بذلك.
المطبخ والمطعم:
• يجب على الطاهي /الشيف تطهير جميع المنتجات الغذائية عند وصولها إلى اليخت :غسل الفواكه
والخضروات جيداً وفركها وتطهير المنتجات الغذائية المعلبة في عبوات معدنية أو أغلفة بالستيكية
باستخدام محلول ماء وخل.

• يجب غمر األطباق والكؤوس وأدوات المائدة في الماء والصابون قبل شطفها.

• وتعقيمها بعد الشطف عن طريق غمر األطباق ،األكواب وأدوات المائدة في الماء المغلي لمدة 5
دقائق و التـأكد أنها مغمورة تماماً ومغطاه بالماء المغلي.

• يجب توفير زجاجة رش مطهر كحولي بنسبة  ٪70بجوار منطقة تناول المشروبات وتوجيه الزائرين
باستخدامها لتعقيم كل ما يتم لمسه بعد كل إستخدام.

• يجب أن يرتدي الطاهي/الشيف قناع الوجه أثناء الطهي والقفازات أثناء تطهير المنتجات.

• جميع الزائرين مسئولين عن تنظيف أكوابهم وأدوات المائدة الخاصة بهم أثناء تواجدهم على متن
القارب.
منطقة الكبائن والصالون:
• يجب تنظيف وتطهير األسطح التي تم لمسها أو إستخدامها بشكل متكرر بطريقة دورية منتظمة،
مثل :مقابض األبواب ،مفاتيح اإلضاءة ،المقابض ،أسطح الطاوالت ،مقابض النوافذ ،صناديق

األمان والهواتف.

• يجب أن يتم تطهير األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في الكبائن ومنطقة الصالون باستخدام

زجاجة رش تحتوي على أو ماء األكسيجين (طبقاً إلرشادات المصنع) أو مبيض (كلور) مخفف أو
أي من المنتجات التي تحتوي على نسبة  ٪70من الكحول -برجاء مراجعة التعليمات الخاصة بهذا
في الجزء السادس من اإلرشادات.-

• يجب أن يتم غسل األرضيات الداخلية بشكل منتظم بالصابون والماء ،ثم تطهيرها بمسح األرضيات

بالمبيض (كلور) مخفف -برجاء مراجعة التعليمات الخاصة بهذا في الجزء الخامس من اإلرشادات.
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• يجب غسل مفارش السرير ،المناشف والسجاجيد على درجات ح اررة عالية لقتل الفيروس .إذا تواجد

شخص مصاب يجب غسل متعلقاته على حدة ،وبإمكان الطاقم إبالغ الشركات المسؤولة عن غسيل

وتنظيف أقمشة القارب.

• بالنسبة ليخوت السفاري فيجب تنظيف وتطهير الكبائن في نهاية كل رحلة مع اإلستمرار بتنظيف
وتعقيم األسطح التي يتم لمسها وإستخدامها في الصالون بصورة دورية.

الجزء  .4إرشادات اإلجراءات الوقائية في حالة تفشي فيروس كورونا  COVID-19على
اليخت السفاري أو القوارب السياحية
عزل المصاب باألعراض
• يجب أن يخصص اليخت أو القارب دائماً كابينة لعزل األشخاص في حالة ظهور األعراض عليهم
إذا كان ذلك ممكناً على أال تكون الكابينة التي بها مخرج الطوارئ بالجزء السفلي لليخت.

• بمجرد ظهور أعراض فيروس كورونا  COVID-19على أحد الزائرين أو أفراد الطاقم يجب عزلهم
عن باقي األشخاص المتواجدين على متن اليخت أو القارب على الفور من أجل تقليل إحتمال

إنتشار الفيروس.

• في حالة ظهور األعراض على أكثر من شخص في نفس الوقت فيجب أن يتم عزلهم في نفس
الكابينة ووضع أسرة النوم على مسافة  2متر ووضع فاصل أو ستائر بين األسرة.

• إذا أمكن يجب تخصيص مرحاض للمرضي فقط ،وإن لم يكن ذلك متاحاً فيجب على الطاقم تطهير
الحمام بالكامل بعد كل إستخدام.

• يجب على الشخص المريض أن يراقب أعراضه بنفسه ويقم بتسجيلها وتسجيل درجات ح اررة الجسم
فوق  37.8درجة مئوية ومدة إستمرار إرتفاعها وكذلك التواريخ ،األعراض التنفسية وما إلى ذلك.

• يجب على الشخص الذي يظهر عليه األعراض اإللتزام بارتداء قناع الوجه دائماً وتوفير أقنعة عديدة
إذا أمكن.

The Chamber of Diving and Water Sports’ protocol for COVID-19 prevention – Egypt May 2020

20 | P a g e

• يجب أن يتولي شخص واحد فقط من المتواجدين على متن القارب مسؤولية إمداد المريض بالدواء،
الطعام ،المياه واإلحتياجات األخرى ،وأن يحافظ على مسافة  2متر بينه وبين المريض وأن يرتدي
معدات الوقاية الشخصية ويغسل يديه جيداً بعد كل تفاعل.
•

يجب فتح نوافذ الكابينة لتوفير التهوية إذا أمكن.

• يجب تطهير جميع األسطح واألقمشة التي تم لمسها من قبل الشخص المصاب.

• في غرفة العزل ،يجب توفير صندوق نفايات مخصص للتخلص من المناديل الورقية ،النفايات

الطبية ومعدات الوقاية الشخصية التي قام بإستخدمها المريض والتعامل مع هذا الصندوق بحذر
وإحكام اإلغالق عليه في حقيبة بالستيكية مانعة للتسرب.

• ويجب على جميع األشخاص اآلخرين المتواجدين على متن المركب أو القارب مالحظة أعراضهم.
اإلبالغ عن حالة فيروس كورونا ) (COVID-19مشتبه بها:
• يجب على الطاقم اإلبالغ فو اًر عن أي شخص يعاني من األعراض المعروفة للفيروس.

• يجب تقديم المعلومات التالية للمسؤولين في التقرير :قائمة باألعراض في جدول زمني ،أعلى درجة
ح اررة مسجلة وتاريخ وصول المصاب والميناء.
• إذا كانت هناك حالة محتملة على متن اليخت  ،فينبغي أن يعود اليخت إلى أقرب ميناء توصي به
السلطات.
• ال يجوز للركاب أو الطاقم مغادرة اليخت أو القارب حتى تعطي تصرح السلطات بذلك ويجب
اإلنتظار على متن اليخت أو القارب فى الميناء.
• للتواصل مع الجهات المسؤولة:
أ -الخط الساخن لو ازرة الصحة المصرية 105 :و 15335
ب -أرقام طوارئ غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية:
▪ البحر األحمر01273600002 :
▪ جنوب سيناء01273600001 :

لالستفسارات أو األسئلة برجاء التصال علىenvironment@cdws.travel :
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الجزء  .5إرشادات وطرق التنظيف والمطهرات الموصى باستخدامها
يرجى التأكد من قراءة الملصق على المنتج ،واتباع تعليمات التخفيف وارتداء معدات الوقاية الشخصية.
المادة

مادة كيميائية نشطة

اإلستعمال

التركيز/الخليط

ماء األكسيجين

بيروكسيد الهيدروجين

األسطح

يخفف بالماء حسب

H2O2

واالرضيات/تنظيف

بتركيز %6.5

الملصق

المراكز /الجزء الداخلي
لليخت

المبيض "الكلور" والماء

هيبوكلوريت الصوديوم

األسطح

واالرضيات/تنظيف

المراكز /الجزء الداخلي

1لتر كلوروكس

تركيز  %5مع 10
لتر ماء(طبقاً

لليخت

لتعليمات و ازرة

المبيض "الكلور" والماء

هيبوكلوريت الصوديوم

مطهر للمعدات

يخفف بالماء طبقاً

مطهر يدوي أو رذاذ

ايزوبروبيل

غسل اليدين  -رش سطح

ال يوجد

يحتوى على كحول بنسبة
%70

صغير

الصحة)

للتعليمات أدناه.

تعليمات استخدام ماء األكسيجين (بيروكسيد الهيدروجين):
• بيروكسيد الهيدروجين ) (H2O2مطهر فعال للسطح.
• يباع  H2O2في السوق بتركيز ( ٪6.5بسعر  40جنيه).
• يجب تخفيفه في الماء البارد بنسبة  1:24كوب.
• يجب أن يتم التخفيف في منطقة جيدة التهوية.
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• عند إجراء عملية التخفيف يجب أن يرتدي الشخص الذي يقوم بذلك معدات الوقاية الشخصية
المناسبة مثل قفازات مطاطية قابلة إلعادة االستخدام ،وأحذية ،وقناع للوجه.
• بالنسبة لألسطح الصغيرة مثل الطاوالت ،مقابض األبواب واألحواض فإننا نوصي باستخدام زجاجة
رذاذ.

• بالنسبة لألسطح األكبر حجماً مثل األرضيات نوصي باستخدام ممسحة ودلو للحد من التناثر ،يجب
حماية الشخص الذي يقوم بعملية التنظيف وتقليل من مخاطر وصول مياه األكسيجين لمياه البحر

األحمر.

• يجب تخزين الخليط المستخدم في أوعية (جراكن) وعدم إلقائه في مياه البحر.

لخلط  5لتر من بيروكسيد الهيدروجين( )H2O2بنسبة
تركيز %6.5

أضف كوب من بيروكسيد الهيدروجين على  4.8لتر من
المياه الفاترة

تعليمات إستخدام المبيض "الكلور" لتطهير المعدات:
• المبيض "الكلور" هو عامل تنظيف ومطهر عالي الفعالية.
• فعال للغاية في قتل البكتيريا والفيروسات والفطريات
• وتدمير بروتينات الكائنات الحية المذكورة.
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• يمكن أن تختلف التركيزات الكيميائية التي يتم بيعها في السوق من  ٪1إلى  ٪10ويشير الملصق
إلى تركيز مقدار المادة الكيميائية النشطة "هيبوكلوريت الصوديوم" الموجودة في الزجاجة.
• من الهام مالحظة تركيز المبيض لحساب نسبة التخفيف الصحيحة.
• من الهام قراءة الملصق.
• من الهام إتباع إجراءات التخفيف الصحيحة ألن المبيض "الكلور" مادة كيميائية آكلة وإذا أضيف
الكثير منها فقد تحرق األسطح مثل الخشب أو المعدن وتزيل الدهانات والطالء.
• المبيض "الكلور" يتسبب في تهيج وإلتهاب الجلد ،والحروق والمشاكل التنفسية ،يجب إرتداء معدات
الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع المبيض مثل القفازات المطاطية القابلة إلعادة اإلستخدام،
واألحذية المطاطية (أحذية ،خف ،كروكس) ،قناع وجه.
• ال ترش المبيض ألنه يضر بالبشرة والعينين.
• قم بتخفيف المبيض فى منطقة جيدة التهوية ويفضل فى الهواء الطلق حتي ال تستنشق المبيض.
• إستخدام الماء البارد فقط وال تستخدم الماء الساخن أبداً ،فذلك يقلل من أثار المبيض.
• ال تخلط أبداً المبيض مع منتجات أخرى.

• يجب تخزين الخليط المستخدم في أوعية (جراكن) وعدم إلقائه في مياه البحر.
تعليمات إستخدام مادة الكلور(التبييض) ،حسب توصيات منظمة دان  DANالدولية ألبحاث طب الغوص:
• من المهم قراءة الملصق بعناية ومالحظة إذا كان تركيز مادة الكلور بنسبة  ٪5أو  ٪10لكي يتم
تخفيفها بالطريقة المناسبة.
• خلط نسبة من  1:50من المبيض ذات نسبة  ٪ 5مع المياه وغمر المعدات لمدة  5دقائق.
• خلط نسبة  100:1من المبيض ذات نسبة  %10مع المياه وغمر المعدات لمدة  5دقائق.
• إستخدم الماء البارد فقط وعدم إستخدم الماء الساخن أبداً ،فذلك يقلل من فاعلية مادة التبيض.
• اخلط المحلول في منطقة مفتوحة أو ذات تهوية جيدة.
• ال تضيف أبداً أي منتجات أخرى.

• إستخدم القفازات المطاطية القابلة إلعادة اإلستخدام دائماً عند التعامل مع مادة التبييض (الكلور).
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• تجنب رش المبيض وخليط الماء واحرص على تجنب رشه على منطقة الوجه.
• قم بشطف المعدات بالماء العذب وتركها لتجف قبل اإلستخدام.
• قم بتخزين معدات اإليجار النظيفة (المنظم (الريجيلتور) وقناع الوجه والسنوركل) في حقيبة
بالستيكية مغلقة بمجرد أن تجف لمنع تعرضها ألي تلوث.

لخلط  5لتر من المنظف:

باستخدام الكلور (المبيض) بنسبة %5

أضف نصف كوب من الكلور (المبيض) على  4.9لتر من المياه
أو

باستخدام الكلور (المبيض) بنسبة %10

أضف ربع كوب من الكلور (المبيض) على  4.95لتر من المياه

تعليمات استخدام المبيض "الكلور" لتطهير األسطح بناء على تعليمات وزارة الصحة:
من المهم قراءة الملصق بعناية ومالحظة تركيز المبيض "الكلور".

• إستخدم الماء البارد فقط وال تستخدم الماء الساخن أبداً فذلك يقلل من فاعلية المبيض.
• امزج المحلول في منطقة مفتوحة أو ذات تهوية جيدة.
• ال تخلط المبيض أبداً مع منتجات أخرى.

• استخدم دائماً القفازات المطاطية القابلة إلعادة اإلستخدام وقناع الوجه عند إستخدام المبيض
"الكلور".

• تجنب رش المبيض وخليط الماء على وجهك.
• بالنسبة لألسطح الصغيرة مثل الطاوالت ،مقابض األبواب واألحواض فإننا نوصي باستخدام زجاجة
رذاذ.
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 يجب،• بالنسبة لألسطح األكبر حجماً مثل األرضيات نوصي باستخدام ممسحة ودلو للحد من التناثر
حماية الشخص الذي يقوم بعملية التنظيف وتقليل من مخاطر وصول المبيض "الكلور" لمياه البحر

.األحمر

.• ال تشطف األسطح بالماء بعد تطهيرها فسوف يتبخر المنتج وحده

.• يجب تخزين الخليط المستخدم في أوعية (جراكن) وعدم إلقائه في مياه البحر

%5  لتر من الكلوروكس تركيز1 لخلط
 لتر من المياه الفاترة10 أضف

:المراجع
-

-

-

DAN Europe’s COVID-19 and dive operations 10 recommendation guidelines:
https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=acd21b88-05a1-408a8e2b-b408af49c6b0&groupId=10103
DAN COVID-19 Prepping for Return:
https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/blogs/prepareForReturn20/ind
ex.html
CDC’s cruise ship guidelines: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/returning-cruise-voyages.html
CDC’s food handling guidelines: https://www.cdc.gov/foodsafety/newsletter/foodsafety-and-Coronavirus.html
Green Fins cleaning guidelines: Green Fins Cleaning Standards
How to dilute bleach: https://www.wikihow.com/Dilute-Bleach
Link to H2O2 dilution: https://www.using-hydrogen-peroxide.com/using-hydrogen-peroxide-forcleaning.html
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