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مقدمة:إرشادات السالمة لقطاع اإلنتاج المرئي والمسموع خالل جائحة كوفيد19-
إيمانا ً باألثر اإلقتصادي الهام لقطاع اإلنتاج المرئي والمسموع في أردننا الحبيب ،أعدت الهيئة الملكيّة األردينّة لألفالم ه ا
الدليل لضمان بيئة عمل آمنة لجميع األطراف (المحليّين والدوليّين) العاملين في قطاع اإلنتاج المرئي والمسموع في األردن.
المتنوعة ،أجرت الهيئة الملكيّة األردنيّة لألفالم
تماشيا ً مع جهود اإلنعاش اإلقتصادي المتبعة للنهوض بالنشاطات اإلقتصاديّة
ّ
دراسة مع ّمقة بهدف التعرف على اإلجراءات الدوليّة ال ُمعتمدة لمتابعة أعمال اإلنتاج الفني المرئي و المسموع في ظل جائحة
كوفيد .19-وتنعكس نتائج ه ه الدراسة على البروتوكوالت واإلرشادات الم كورة الحقا َ والتي تشمل تقييم المخاطر للمشاريع
المحلية والدولية التي سيسمح لها بالتصوير في األردن ضمن أق ّل المخاطر الممكنة ،باإلضافة إلى تحقيق األهداف التالية:




تقديم رؤية شاملة وواقعيّة حول كيفيّة عمل قطاع اإلنتاج المرئي والمسموع عند تخفيف إجراءات الحظر؛
توفير إطارعمل لقطاع اإلنتاج المرئي والمسموع يسمح بتصوير أي إنتاج مكتوب ،بغض النظر عن حجمه،
بطريقة منسّقة وآمنة فور السماح ب لك؛
دعم جهود إنعاش قطاع اإلنتاج المرئي والمسموع.

إطار العمل:
 تهدف ه ه اإلرشادات إلى مساعدة قطاع اإلنتاج المرئي و المسموع على ما يلي:
 oحماية فريق العمل والممثّلين من خالل إعتماد بيئة عمل وممارسات آمنة في ظ ّل المخاطر المتعلّقة بكوفيد.19-
 oفهم وإدراك التغييرات التي يجب أن يقوم بها اإلنتاج بهدف تحقيق لك.
 يجب على مشاريع اإلنتاج المرئي والمسموع األخ بعين اإلعتبار باإلرشادات الم كورة عند صياغة سياساتها
مختص بتقييم المخاطر بهدف إعتماد التدابير الالزمة ،لضمان عدم إنتقال
صة ،على أن يقوم شخص
ّ
وإجراءاتها الخا ّ
فايروس كوفيد.19-
صة حين حصول تغييرات في العمل أو اإلجراءات ،أو تحديث اإلرشادات
 يجب مراجعة تقييم المخاطر بإستمرار وخا ّ
المعنيّة.
يتطرق ه ا الدليل إلى عقود الممثّلين وفريق العمل ،أوإيجار المنشآت والمواقع ،ولكن يجب األخ بالقضايا التي ت ّم
 ال
ّ
النص بعين اإلعتبار عند صياغة العقود.
تناولها في ه ا
ّ
 في الوقت ال ي تعمل فيه الهيئة الملكيّة األردنيّة لألفالم بشكل أساسي على تشجيع اإلستثمار في قطاع اإلنتاج المرئي
والمسموع ،حاولنا قدر اإلمكان أن تكون اإلرشادات مالئمة لجميع أحجام المشاريع.

إخالء المسؤوليّة :ال تُش ّكل ه ه المواد نصائح أو توصيات قانونيّة أو محاسبيّة ،حيث أن اإلقتراحات الواردة أدناه إرشاديّة
فقط وخاضعة للتعديل واإلستكمال.
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الفصل األول  :المتطلّبات اإللزاميّة
بصفتها ك ُمستخدِم ،يجب أن تضمن شركات اإلنتاج إتّباع تعليمات الحكومة األردنية (وزارة الص ّحة ووزارة العمل) الهادفة
إلى الح ّد من خطر إنتشار الفايروس .وبشكل خاص ضمان المحافظة على النظافة والتعقيم المستمر ،والتباعد اإلجتماعي
المطلوب.
يجب أن يتم حجر طاقم العمل القادمين من الخارج في موقع التصوير/أو مكان العمل األولي وذلك لغايات تشجيع اإلستثمار
وإستغالل الوقت للبدء بتحضيراألعمال واتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحجر.
إجراء الفحوصات
 يجب إجراء فحص (كوفيد )19-للتأكد من عدم إصابة أعضاء الفريق القادمين من الخارج .
 يجب رصد األعراض لدى جميع المو ّ
ظفين (من قبل طبيب) .باإلضافة الى قياس درجة حرارتهم بشكل يومي.
 يجب أن يقوم ب لك طبيب يرتدي معدات الوقاية الشخصيّة المناسبة ،وفي إطار تقييم مسبق للمخاطر ومن خالل
آلية عمل محددة ،ك لك يجب تسجيل نتائج الفحوصات وإرسال كل شخص ترتفع حرارته عن 37.8درجة مئويّة
ص ة.
إلى منزله أو إلى المستشفى وفقا ً لتقييم الطبيب من خالل وسيلة نقل خا ّ
بناء على قرار الطبيب في حال اإلشتباه بحاله إصابة على أي شخص (فورا) اإلتصال بوزارة الصحة على الخط
الساخن ( )193وعدم العودة إلى موقع العمل إال بعد التأكد من عدم اإلصابة بمرض بكوفيد.19-
على الطبيب (بناء على عدد فريق العمل) تعيين مساعد أو أكثر للتأكد من إتمام أعماله بالشكل المطلوب.
كما يجب أن يحصل اإلنتاج على موافقة خطيّة موقعة من قبل األشخاص على فحصهم ،ويجب تطبيق جميع تدابير حماية
البيانات على نتائج الفحوصات والبيانات الشخصيّة.
الحفاظ على التباعد اإلجتماعي
ي قدرها ( 2م) خالل عملهم.
يجب أن يحافظ األشخاص على مسافة تباعد إجتماع ّ
للتصوير الداخلي :يت ّم تحديد عدد أفراد الطاقم ال ين يسمح لهم بالدخول في ات الوقت وفقا ً للمساحة في موقع التصوير.
حيث يتطلّب كل شخص مساحة قدرها (4م )2في المساحات غير المفروشة و(6م )2في المساحات المفروشة.
العدد األقصى لألشخاص المسموح لهم التواجد في أي موقع تصوير يعتمد على مساحة الموقع ،على سبيل المثال إ ا كانت
مساحة موقع التصوير ( )150متر مربع فإن الحد األقصى لعدد األشخاص هو ( )37شخص للمواقع الغير مفروشة و ()25
شخص ا ا كان الموقع مفروشا ً.
باإلضافة الى لك ،يجب إعتماد آليّة آمنة للدخول والخروج من مواقع العمل المنفصلة ،مع األخ بعين اإلعتبار عوامل مثل:
الزوار وأعضاء فريق العمل الجدد لتسريع عمليّة الدخول إلى الموقع وتحديد أوقات التفاعل ،أو
التسجيل ال ُمسبق لجميع
ّ
إتاحة وقت كافٍ إلعداد وإدخال فريق العمل بأمان.
 التأكيد على تسجيل جميع الزوار و أعضاء فريق العمل و تحديد أوقات التفاعل ومواقع التفاعل ( تسجيل الموظفين
العاملين في الموقع الواحد ) بشكل يومي .
تقليل عدد األشخاص في موقع التصوير
يجب أن يكون عدد األشخاص المتواجدين والزوار في موقع التصوير أق ّل ما يمكن.
يجب حث العمالء والوكاالت على إرسال أقل عدد ممكن من الممثّلين عنهم.
متدرج
الوصول والدخول إلى موقع التصوير بشكل
ّ
يجب أن تكون أوقات عمل أقسام اإلنتاج المختلفة متعاقبة لتفادي اإلزدحام عند الوصول إلى موقع التصوير.
تعتبر التدابير التي تتعلّق بعدم اإلكتظاظ في النقل العام ضرورية ،ويُتوقّع من معظم األشخاص التنقّل بالسيّارة الخاصة
وحسب المعايير الحكومية الفاعلة بخصوص التنقل.
مراعاة التدابير و اإلجراءات الوقائية المتعلقة باستخدام وسائط النقل سواء النقل العام او الخاص
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السكن المؤقّت
يجب تفادي مبيت فريق العمل في ات الموقع قدر اإلمكان .وعند الضرورة ،يجب توفير غرف إقامة منفردة وضمان إتّباع
تدابير النظافة والتباعد اإلجتماعي قبل إستخدامها.
تحسين سير العمل
يجب تنسيق العمل كي يُسمح ألق ّل عدد ممكن من األشخاص بدخول مساحة معيّنة في وقت واحد .مثالً :يجب أالّ يُباشر فريق
اإلضاءة عمله قبل أن ينهي قسم الديكور أعماله ويغادر الموقع.
تعزيز النظافة في موقع التصوير
يجب أن يلتزم جميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير بإرشادات السلطات الصحيّة المتعلّقة بالنظافة والسلوك (اداب
العطس والسعال) المطلوب لخفض خطر إنتشار المرض.
يجب على المنتج توفير معقّمات اليدين الكحوليّة في جميع مواقع الدخول والمواقع المشتركة.
يجب توفير معلومات عن كيفّية الحفاظ على نظافة اليدين لجميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير – كما ت ّم نشرها
من قبل السلطات الصحيّة وضمن اإليجاز الصباحي اليومي لفريق العمل.
يجب توفير المناديل و صناديق القمامة التي تفتح دون اللمس باليد و مواد تعقيم اليدين في موقع التصوير.
متطلّبات التنظيف
ّ
متكرر ،والتي تشمل :مقابض
ومدرب لتنظيف المساحات القابلة للمس بشكل
من مسؤوليّة اإلنتاج تعيين كادر مختص
ّ
ّ
األبواب ،األسطح ،تجهيزات دورات المياه ،وأيّة معدّات يستخدمها أكثر من شخص.
أي مكان عمل يت ّم استخدامه من قبل أكثر من شخص يجب تنظيفه بعد وقبل كل إستخدام.
يجب توفير عدد كاف من المناديل وصناديق القمامة التي تُفتح دون اللمس باليد في موقع التصوير.
األعراض الظاهرة
ال يُسمح ألي شخص تظهر عليه أعراض خفيفة أو شديدة من أعراض كوفيد 19-الدخول إلى موقع التصوير.
األعراض هي :إرتفاع درجة حرارة الجسم ،السعال الجاف ،القيء ،سيالن األنف ،ضيق التن ّفس ،وااللتهاب الرئوي (في
الحاالت الشديدة ،تكون األعراض شديدة مثل االلتهاب الرئوي الحاد وعجز الكلى).
المعلومات
يجب أن تُعلن اإلجراءات الخاصة بكوفيد 19-في جدول العمل واإليجاز الصباحي اليومي (يت ّم جدولتها في جدول العمل).
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الفصل الثاني :التدريب والتوعية الخاصة بالصحة والسالمة في ظ ّل كوفيد19-
يجب أن يخضع جميع أعضاء فريق العمل ،بما فيهم الطواقم المساندة (مثل األمن) إلى التدريب على كيفية العمل بأمان في
ظ ّل كوفيد 19-قبل يومين على األق ّل من بداية التصوير .ويجب أن يشمل لك أفضل الممارسات المتعلّقة بالمبادىء العا ّمة
(التي تشمل اإلستخدام اآلمن لمعدّات الوقاية الشخصيّة مثل الك ّمامات واألقنعة ،وغسيل اليدين ،وتنظيف المساحات ،ولمس
صة بك ّل قسم (بما فيها الحاالت التي تتطلّب العمل عن قرب) وأي مخاطر
المعدّات ،والتخلّص من النفايات) والمقتنيات الخا ّ
أخرى قد يتعرض لها أثناء تأدية العمل.

الفصل الثال  :اإلشراف على تنفيذ إجراءات كوفيد19-
يجب على المنتج أن يُعيّن مشرف صحة و سالمة مهنية معتمد من وزارة العمل لمراقبة تنفيذ هذه اإلجراءات و اإلرشادات و
االلتزام بتطبيق اشتراطات السالمة و الصحة المهنية حسب متطلبات قانون العمل ،بحيث يكون عدد المشرفين الصحيّين على
األقل مشرف واحد لك 10أشخاص (يمكن توكيل مهام اإلشراف إلى الكادر المستخدم بعد تدريبهم) .
بحيث يجب أن يخضع مو ّ
ظفون مختارون للتدريب ليكونوا معنيّين باإلشراف على تنفي إجراءات كوفيد ،19-كما يُنصح أن
يشارك رؤساء األقسام له ا التدريب بهدف المحافظة على سالمة أقسامهم.
صة بكوفيد 19-تتعلق بـما يلي :
ويجب أن يتض ّمن التدريب توجيهات خا ّ
 متطلّبات مكان العمل اإللزاميّة أو الموصى بها؛ بما فيها إستخدام معدّات الوقاية الشخصيّة ،كما حدّدتها الجهات المختصة
في الحكومة األردنيّة.
 فحوصات صحيّة لفريق العمل ،ووضع خطة إستجابة عند ظهور أعراض ،باإلضافة إلى التهيئة النفسيّة في مكان
العمل.
 تحديد تدابير اإلشراف والتطبيق.
 حماية األشخاص األكثرعرضة لمضاعفات كوفيد19-وحسب ما أعلنت عنه الحكومة األردنيّة.
اإلشراف ،والتنفيذ ،والـتواصل
.1تحديد مشرف الصحة والسالمة في اإلنتاج.
.2تحديد واضح لمسؤوليّات اإلشراف والتنفي  ،مثالً:
 يُشرف مسؤول الصحة والسالمة على التنفي التكتيكي والتشغيلي ،ويجب أن يكون لديه سلطة إليقاف أي
ممارسات عمل غير آمنة.
 تحديد منسّق صحة وسالمة لكل قسم لتطبيق البروتوكوالت.
 توظيف أشخاص وتدريب أعضاء مختارين من الفريق ،للقيام بفحص أعراض كوفيد.19-
المدربة في موقع التصوير تبعا ً لحجم فريق العمل.
 زيادة عدد الكوادر الطبيّة
ّ
 يبقى المنتج/ة أو مدير/ة اإلنتاج المسؤول عن فريق العمل.
 االلتزام بتنفيذ إشتراطات السالمة و الصحة المهنية حسب متطلبات قانون العمل األردني و االلتزام بمهام
مشرف السالمة الواردة بالقانون نفسه
.3تطبيق نظام واضح للتواصل ونشر المعلومات ،من ضمنها:
 إيجاز سابق للتصوير لفريق العمل يتم إعالمهم به عبر اإلنترنت/عن بُعد.
 إيجازات يوميّة/إشعارات لفريق العمل يتم إعالمهم بها عبر اإلنترنت/عن بُعد.
 الفتاتُ /ملصقات في الموقع لت كير فريق العمل بأفضل ممارسات السالمة الصحية.
 إيجازات إضافيّة لإلعالم عن أي تغيير في البروتوكوالت واإلرشادات.
 إعداد التقارير وحفظ السجالت (مثالً :الفحوصات الطبيّة ،حاالت عدم اإللتزام ،سج ّل التنظيف)

*يجب ضمان أن تكون السجالت المحفوظة متوافقة مع متطلبات الالئحة العامة لحماية البيانات.
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.4إجراء مراجعات دوريّة لإلرشادات والبروتوكوالت ،بما فيها التأ ّكد من:
 االلتزام بالبروتوكوالت.
 تحديثها وفقا ً للتعديالت التي تصدر عن الجهات المختصة في الحكومة ،والسلطات المحليّة ،والهياكل التنظيميّة
(مثالً كالصادرة عن مسؤول الصحة والسالمة).
 تتطلّب اإلجراءات المتّبعة حلول بديلة أو إضافيّة.
-5تحديد إجراءات واضحة عند عدم اإللتزام بالتعليمات الوقائية:
 إجراء يتم تنفي ه مباشرة ً إ ا لم يلتزم أحد أعضاء فريق العمل بممارسات السالمة الفضلى ،مع مراعاة ضرورة
إبالغ جميع أعضاء فريق العمل ب لك قبل مباشرة العمل.
 يُنصح بتطوير نظام تقارير يسمح بطرح المسائل المتعلّقة بموقع العمل ،على أن يت ّم اإلعالن عنه متضمنا ً
تحديد االشخاص ال ين يتم التواصل معهم به ا الخصوص ،و لك ليكون فريق العمل على علم به وكيفيّة
تطبيق تلك اإلجراءات.
 ضرورة القيام بوضع نظام داخلي لتنظيم العمل في المؤسسة يتضمن الئحة بمخالفات العمل و العقوبات و
التدابير المتخذة بشأنها مثل  :مخالفة تعليمات و إرشادات الوقاية الصحية و توجيه مسؤول السالمة و الصحة
المهنية( ،على ان يخضع النظام الداخلي للمصادقة من وزارة العمل و يعمل به من تاريخ تصديقه) .
.6تطبيق إجراءات أمنية إضافيّة في كل المواقع خالل التحضير والتصويرمثالً:
 إدارة نقاط الدخول والخروج المحدّدة (مع األخ بعين االعتبار حاجة اإلخالء في حاالت الطوارىء) مع وضع
الفتات إرشادية لتحديدها.
 التأكد من تصاريح الدخول إلى المناطق المختلفة والسيطرة على فتح وإغالق األبواب.
 توظيف مو ّ
ظف أمن ليلي لضمان بقاء المساحات معزولة وآمنة.
.7مراجعة إجراءات وبروتوكوالت اإلسعافات األوليّة لإلنتاج ،ليتسنى للطاقم الطبي العمل وفقا ً لتدريبهم الخاص باإلسعافات
األوليّة الخاصة بكوفيد ،19-مثل:
الجوي.
 إجراءات تفادي توليد الر ا
ّ
 توفير معدّات الوقاية الشخصيّة للعمل عن كثب.
 ان يتم إعتماد الطواقم الطبية من وزارة العمل حسب متطلبات قانون العمل
.8على الرغم من ّ
أن إعتماد طرق جديدة للعمل على الح ّد من نقل كوفيد 19-بات أساسياً ،إالّ أنّه يجب األخ بعين االعتبار
األثر البيئي قدر اإلمكان.
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الفصل الرابع :المسؤوليّة الشخصيّة
يتو ّجب على جميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير تح ّمل المسؤوليّة الشخصيّة للح ّد من انتشار كوفيد-
19و لك من خالل إتباع ما يلي:
متكرر.
 غسل اليدين بالماء والصابون لمدّة  20ثانية على األق ّل وبشكل
ّ
 عدم المصافحة باليد أو التقبيل عند اللقاء.
 تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطاس.
 التخلّص من المناديل المستخدمة بطريقة آمنة(.يجب على اإلنتاج توفير عدد كاف من حاويات المهمالت
المالئمة)
 عدم التواصل بشكل مباشر مع أيّة حالة ُمشبته بها أو ُمؤ ّكدة ،واإلبتعاد عن أي شخص تظهر عليه عالمات
مرض كوفيد19-وإعالم الجهات المختصة على الخط الساخن رقم .193
 عدم لمس العينين واألنف والفم بعد لمس األسطح.
 تناول مأكوالت غنيّة بفيتامين (سي) لتقوية جهاز المناعة.
 عدم مشاركة أي من االدوات المستخدمة مع اي شخص آخر.
 تحميل تطبيق "أمان" وتفعيله على هواتفهم المتنقلة.

الفصل الخامس :التنفيذ العملي
القيود على المشاهد
ال يسمح بتصوير مشاهد تتض ّمن حشود بحيث ال يمكن الحفاظ على التباعد اإلجتماعي بدرجة كافية ،إ يكون خطر العدوى
بفايروس كوفيد19-مرتفع جداً.
مثال :مطعم مكت ّ
ظ أو مقهى .مسجد أو كنيسة .تظاهرات سياسية.
يُسمح بتصوير مشاهد داخليّة وخارجيّة تتض ّمن عدد كبير من الناس إ ا كان من الممكن الحفاظ على التباعد اإلجتماعي.
مثالً ،أشخاص ّ
موزعون في مكتب أو شارع مع مشاة في الخلفيّة.
في حال تخلل المشهد اإلتصال الجسدي ،يجب أن يقوم الطبيب بقياس درجة حرارة الممثّلين قبل وبعد المشهد ،وأن يعقّم
الممثّلين المشاركين أيديهم جيدا ً قبل وبعد المشهد ،وعند اإلمكان يفضل تعديل المشهد لتفادي المخاطر المرتفعة (يفضل
التجنب النهائي لالتصال الجسدي).
القيود على مواقع التصوير
ُصور في مساحة صغيرة (أق ّل من 20م ،)2يُسمح فقط بتواجد األشخاص الم كورين أدناه خالل التصوير:
إ ا كان المشهد ي ّ
المصور
ّ
 مساعد المصور فني الصوتيجب أن يوفّر اإلنتاج شاشات (السلكية أو سلكية خارج منطقة التصوير) لجميع األشخاص المعنيين بمراقبة المادة المصورة.
يجب توفير الكمامات في حال صعوبة التقيّد بإجراءات التباعد االجتماعي نتيجة التصوير في مكان ضيق.
يُسمح بالتصوير في المواقع العامة في األردن ضمن المحددات الواردة في ه ه التعليمات.
الطعام و الشراب
يُمنع البوفيه (موائد الطعام المتاحة للخدمة ال اتية) منعا ً باتا ً ،بحيث يجب تقديم جميع الوجبات على شكل حصص فردية
تلوثها من األسطح.
وتوزيعها بطريقة تمنع ّ
لمرة واحدة فقط ،مثل زجاجات المياه والعلب.
يجب تقديم جميع المشروبات بأكواب تستخدم ّ
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ال يسمح بأي من ما يلي- :
 طاولة الخدمة ال اتيّة للمشروبات. أطباق الوجبات الخفيفة أو المأكوالت غير المغلفة. الفاكهة غير المغلّفة بشكل حصص فردية.يجب تقسيم وقت تناول الوجبات على دفعتين مدّة كل واحدة منها  20دقيقة (مع إبقاء مقعد فارغ بين كل شخصين متجاورين).
يجب أن يغسل أي شخص يتعامل مع الطعام يديه قبل وبعد العمل ،باإلضافة إلى إرتداء القفازات.
كقاعدة عا ّمة ،يجب أن يلتزم مورد الطعام و الشراب بإرشادات الحكومية المتعلّقة بخدمات الطعام و الشراب.
 يجب تقسيم وقت تناول الوجبات على دفعات حسب عدد الموظفين و مساحة موقع االستراحة لتحقيق مبدأ التباعداالجتماعي مع ضرورة إبقاء مقعد فارغ بين كل شخصين متجاورين .
 يجب إجراء فحص خلو من األمراض السارية والمعدية لألشخاص العاملين في المطبخ و من يقومون بإعداد الطعامالممثلون
يجب أن يتم إختيار الممثّلين عن بُعد من خالل إجتماع مرئي أو فيديو مسجل.
عند إختيارعائالت مطلوب منها التفاعل الجسدي على الشاشة ،ويُفضّل اإلعتماد على عائالت حقيقيّة عند اإلمكان ،كي يبقى
اإلتصال الجسدي في إطار وحدة عائليّة واحدة.
ً
معرض لمضاعفات خطيرة ناتجة عن العدوى (مثال األشخاص المصابون بأمراض مزمنة) يجب عدم إشراكهم
أي شخص ّ
في أي إنتاج إلى أن تُشير السلطات الصحيّة ّ
أن خطر العدوى قد أصبح ضئيال.
تصفيف الشعر والمكياج
صص تصفيف الشعر والمكياج للممثّلين األساسيّين فقط.
يجب أن يُخ ّ
ّ
قبل وبعد جلسة تصفيف الشعر والمكياج ،يجب أن يغسل و يعقم الممثلّ/ة وخبير/ة التجميل أيديهم ومعدّاتهم .كما يُفضّل
إستخدام أدوات اإلستخدام الواحد فقط.
ال يمكن إستخدام أدوات المكياج على أكثر من شخص ،يشمل لك المسكرة وأحمر الشفاه و ما شابه.
يجب تنظيف أماكن العمل بين كل مستخدم و آخر ،والحفاظ على مسافة أدناها  2متر.
يجب ان يلتزم خبير/ة التجميل و مصفف/ة الشعر بإرتداء معدات الوقاية الشخصية و أن يخضعوا لفحص درجات الحرارة
قبل البدء بأي عمل.
المالبس
ّ
يُسمح تواجد مساعد/ة المالبس مع الممثلين الرئيسيين فقط.
يجب أن يغسل الممثل/ة والمساعد/ة أيديهم وتعقيمها قبل وبعد العمل.
يجب أن يلتزم مساعد/ة المالبس بإرتداء معدات الوقاية الشخصية والتباعد اإلجتماعي و أي إجراءات وقائية أخرى
ال يُسمح بإعادة إستخدام المالبس من قبل أشخاص مختلفين ،كما يجب تعقيمها بالطريقة المناسبة قبل وبعد كل إستخدام.
صة وأن يلبسوها في منازلهم.
بقدر اإلمكان ،يجب أن يرتدي جميع الممثلون/الممثالت الثانويّين (الكومبارس) مالبسهم الخا ّ
في حال تع ّر لك ،يجب أن يُؤ ّمن اإلنتاج مرافق تبديل المالبس مالئمة للحفاظ على التباعد اإلجتماعي.
دي.آي.تي DIT
يجب أن تكون محطة دي.آي.تي في الخارج إ ا أمكن.
المساحات المشتركة وغرف اإلنتظار
يجب أن تكون المساحات المشتركة وغرف الممثلين/الممثالت في الخارج ،إ ا أمكن.
كما يجب ترتيب المقاعد بطريقة تُساعد على التباعد وتُقلّل من التفاعل بين األقسام ،كما يُعتمد نفس نظام الجلوس خالل
فترات اإلستراحة.
يجب تنظيف غرف اإلنتظار بإستمرار قبل اإلستخدام وبعده.
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الفصل السادس  :تدابير إحترازيّة إضافيّة
باإلضافة إلى الشروط الحكومية للح ّد من تف ّ
شي كوفيد ،19-توجد تدابير إضافيّة لضمان تقليل إحتماليّة نقل العدوى في موقع
التصوير.
الكمامات
يجب على المنتج توفير الكمامات لجميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير ،ويجب إستخدامها في المساحات الداخليّة
مستمر.
حيث يصعب الحفاظ على التباعد اإلجتماعي بشكل
ّ
يجب إعطاء إرشادات واضحة حول كيفيّة وضع ونزع الكمامة .كما يجب التشديد على ّ
أن ارتداء الكمامات ليس بديالً عن
التباعد اإلجتماعي.
يُنصح بشكل بإستخدام الكمامات الجراحية او القماشية .
التهوية
بهدف تقليل خطر العدوى الناجم عن الجزئيات العالقة في الهواء ،يجب تهوية جميع المساحات الداخليّة إ ّما عن طريق فتح
النواف أو التهوية بإستخدام المعدات المناسبة وعدم إستخدام اجهزة التكييف ات دورة الهواء المغلقة.
التوعية
يجب طباعة وتوزيع الفتات تحتوي على إرشادات السالمة العامة وضمان أنّها موضوعة عند المداخل ،غرف االجتماعات،
متكرر.
الحمامات ،وأماكن العمل المستخدمة بشكل
ّ
المعدّات ومساحات اإلنتاج والمكاتب
يجب تنظيف المعدّات الشخصيّة (س ّماعات األ ن ،الميكروفون ،جهاز الالسلكي ،إلخ) قبل اإلستخدام اليومي ،عند اإلمكان
يجب إستخدام المعدّات الشخصيّة من قبل الشخص اته طيلة فترة اإلنتاج.
يجب تنظيف أكبر عدد ممكن من المعدّات بمناديل مع ّقمة بإنتظام وعند إستخدامها من قبل أعضاء مختلفين من فريق العمل.
يجب إستحداث روتين نظافة خاص بمواقع التصوير ،اإلستديوهات ،وغرف المالبس ،وغرف تصفيف الشعر والمكياج،
وتعقيمها بإنتظام.
يجب على اإلنتاج استخدام طريقة التنظيف والتطهير اليدوي فقط.
يجب تهوية جميع المناطق بشكل جيّد .كما يجب تحديد الوقت ال ي يقضيه كل شخص في أي مساحة عمل ،والسماح للمو ّ
ظفين
بأخ استراحات دوريّة إلستنشاق الهواء الطلق.
الجوي الدولي (الرحالت العائدة والخارجة):
السفر
ّ
يجب إعتماد شركات طيران تطبق ممارسات التباعد الجسدي والنظافة المالئمة.
كما يجب التأ ّكد من إجراءات السالمة المتعلّقة بكوفيد 19-والمخاطر ال ُمعلنة في الوجهة المحليّة أو الخارجية المقصودة،
كما ويجب إعالم فريق العمل عن تلك اإلجراءات وقبل حجز الت اكر (حيث قد تحدث بعض التغيييرات بعد إختيار الوجهة).
كما أنه يوصى بإستخدام كوادر محلية قدر اإلمكان و لك للتخفيف من إجراءات السفر.
إجراءات الطوارىء:
يجب على المنتج تحديد إجراءات مسبقة للتعامل مع حاالت االصابة المؤكدة ،تشمل تحديد األشخاص المعرضين لإلصابة
نتيجة المخالطة وإبالغهم ب لك .كما يجب أن تتضمن اإلجراءات ضرورة إبالغ وزارة الصحة فورا َ من خالل الخط الساخن
( )193بوجود إصابة.

دمتم سالمين
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ملحق  :تقييم المخاطر
يجب أن تتوفّر بروتوكوالت عالية المستوى بتقييم المخاطر الخاصة باإلنتاج الفني المرئي والمسموع والمتعلّقة بالموقع،
واألشخاص ،والنشاطات المشمولة؛ باإلضافة إلى تحديد كيفيّة تحقيق مستوى متدنّي من المخاطر.

تقييم مخاطر اإلنتاج الفني المرئي والمسموع المتعلّقة بكوفيد19-
يُحدّد نمو ج تقييم المخاطر المسائل األساسيّة التي يجب أخ ها بعين اإلعتبار ومواجهتها ضمن تقييم مخاطر اإلنتاج بهدف
إدارة المخاطر الناتجة عن كوفيد.19-

مالحظات:
 .1قد ال تنطبق التفاصيل التالية على جميع اإلنتاجات .وقد تختلف إدارة المخاطر قليالً وفقا ً لنوع وحجم اإلنتاج ،والموقع،
ونشاط اإلنتاج ،ل ا من الضروري دراسة كل نشاط إنتاجي بتأنّي وتكييف تقييم المخاطر بشكل مناسب.
 .2يهدف ه ا الدليل إلى تحديد أفضل الممارسات في قطاع اإلنتاج الفني المرئي والمسموع للتعامل مع مخاطر كوفيد19-
وال يح ّل مكان أي إرشادات أو نصائح حكوميّة.
 .3تقييم المخاطر ه ا يُضاف إلى تقييم المخاطر الخاصة باإلنتاج واألقسام ال ي يجب إتّباعه أيضاً.
 .4تُطبّق جميع إجراءات الصحة والسالمة ومعايير السالمة في اإلنتاج والبروتوكوالت األخرى.

10

المخاطر ال ُمحدّدة والمخاطر الناتجة عنها
حدّد وأدرج المخاطر التي قد تُسبّب ضررا ً جسيماً ،وكيفيّة
حصول لك .كما أشر إلى األشخاص ال ين سيتأثرون ،وعن
طريق من .يشمل لك إطار العمل ،ليس فقط فريق العمل
(مثالً :عمال آخرون ،العا ّمة ،السائقون ،األطفال ،كبار السن،
وي اإلعاقة ،واألشخاص األكثر عرضة لبعض المخاطر)
المعرض
المخاطر:
للخطر:
إنتقال العدوى من شخص إلى آخر

إختيار الموقع

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين،
الزوار،
ّ
الجمهور

فريق العمل

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين،
الزوار،
ّ

التواصل اإلجتماعي في موقع
التصوير

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين،
الزوار،
ّ
الجمهور

تقييم المخاطر واإلحتياطات المطلوبة
حدّد المخاطر وإتخ قرار حول إ ا ما كانت اإلجراءات/الرقابة المتّخ ة كافية أو
يجب إتخا إجراءات أخرى .يجب األخ بعين اإلعتبار معلومات من جميع
المصادر الموثوقة المتاحة

المواقع الداخليّة
يجب تفادي المواقع التي كانت مأهولة مؤخرا ً أو التي قد تكون فيها عدوى.
يجب إختيار مواقع يسهل تنظيفها وتُوفّر مساحة كافية للنشاطات المخ ّ
طط لها مع
ّ
المعززة.
الحفاظ على التباعد اإلجتماعي وتوفّر مرافق كافية لضمان تدابير النظافة
يرجى مراجعة الملحق أ
المواقع الخارج ّية .
يجب أن يكون موقع التصوير مصون بهدف مراقبة حركة الدخول والخروج
وتحقيق اإلنعزال عن الجمهور ،وتوفير مساحة كافية لنشاطات اإلنتاج مع الحفاظ
على التباعد اإلجتماعي وتوفير المرافق الالزمة إلجراءات النظافة.
يرجى مراجعة الملحق ب
يجب أن يعمل أقل عدد ممكن من ااألشخاص األساسيّين في موقع التصوير في جميع
األوقات .ل ا ،يجب ترتيب العمل ونشاطات اإلنتاج لضمان تواجد أقل عدد ممكن من
األشخاص في الموقع طيلة فترة التصوير.
الحد من التواصل اإلجتماعي بين األشخاص في موقع التصوير .مثالً:
 يُسمح فقط التفاعل الضروري بين األشخاص في موقع التصوير ،وفقا ً
إلرشادات التباعد اإلجتماعي.
 يجب تحديد مناطق خاصة لكل قسم وللممثّلين.
 يجب أن يبقى الطاقم والمعدّات لكل قسم بالمنطقة المحدّدة له عند عدم الحاجة
إليه.
 قدر اإلمكان ،يُفضّل اإلنتظار خارج موقع التصويرعند إنتظار الطاقم والممثلين
دورهم.
 قدر اإلمكان ،يجب محاولة العمل في مسارح ،إستديوهات ،مكاتب ،إلخ ات
مساحة أكبر.
 يجب إستخدام حواجز لتحديد المناطق اآلمنة لكل قسم.
 يجب توفير معقّم اليدين لجميع أفراد الطاقم ،أو في مواقع محدّدة بهدف تنظيف
اليدين بإنتظام.
 يجب ّ
مستمر.
بشكل
أيديهم
غسل
على
الطاقم
أفراد
جميع
حث
ّ
 إستخدام األجهزة الالسلكية أو أية وسائل تواصل أخرى عند اإلمكان للح ّد من
التواصل المباشر بين األشخاص.
 يجب تحديد قناة إتصال (تردد خاص) واضحة بين المناصب األساسيّة؛ مثالً
بين المخرج ،رؤساء األقسام ،وأعضاء األقسام.
صل دون الحاجة
 يُفضّل اإلعتماد على السماّعات لضمان حوار هادىء ومنف ّ
إلى التواصل الجسدي.
 يجب إعطاء التعليمات لفريق العمل عن طريق أجهزة السلكية.
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المخاطر:

المعرض
للخطر:

إنتقال العدوى من شخص إلى آخر

اإلنتقال من وإلى موقع التصوير

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين،
الزوار،
ّ
الجمهور

مقر خدمات موقع
ّ
التصوير/سيارات التصوير

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

التفاعل واإلجتماعات بين
األقسام ،مدراء األقسام،
المنتج/ة ،المخرج/ة ،وغيرهم

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

يفضل أن يقوم فريق العمل باإلنتقال من وإلى موقع التصوير بإستخدام السيارات
الخاصة.
صة يجب إستخدام وسائل نقل مستأجرة ،مثل
 في حال عدم توفّر وسيلة نقل خا ّ
سيارات األجرة ،مع الحفاظ على التباعد اإلجتماعي وممارسات النظافة قدر
اإلمكان .كما يُستحسن اإلطالع على بروتوكوالت النظافة الخاصة بشركة النقل
ومدى مالءمتها والتأكد من إتباعها.
ّ
الموظفون إستخدام النقل العام مع الحفاظ على التباعد
 كمال أخير ،يستطيع
اإلجتماعي قدر اإلمكان ،وإتباع ممارسات النظافة .كما ال يجب البقاء على
مقربة من اآلخرين لمدّة طويلة.
ّ
 قدر اإلمكان ،يجب ترتيب موعد التنقل لتفادي أوقات ال روة واإلزدحام .كما قد
تبرز الحاجة إلى تجهيز عدد أكبر من المواقف إلستيعاب إزدياد عدد السيارات.
 إستخدام كوادر محلية قدر اإلمكان للتخفيف من إجراءات السفر.
قد يكون هناك حاجة إلستخدام مقطورات إضافيّة من أجل اإللتزام بتباعد جسدي
قدره  2م ،مع األخ بعين اإلعتبار ما يلي:
 تخصيص مقطورة لك ّل ممثّل (ُتمنع المشاركة) ويجب تنظيف وتطهير
المقطورة بشكل يومي
 إستخدام حواجز تقسيم من البرسبيكس أو الفواصل البالستيكيّة الشفافة
لفصل محطات العمل بمسافة أقلّها 2م
عند اإلمكان ،يجب أن يقود أعضاء فريق العمل الشاحنات بأنفسهم
يجب تخصيص سائقين:
 لكل مركبة ،بحيث ال يجوز أن تستخدم من قبل أكثر من سائق واحد.
 للنقل اليومي للممثلين
ً
 لنقل موقع التصوير (في األيام التي ال يُعمل فيها في الموقع ،مثال :أيام
العطلة أو في نهاية األسبوع)
يجب األخ بعين اإلعتبار المسافة بين األشخاص خالل التفاعل لضمان إتخا
إجراءات الفصل المناسبة.مثالً:
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تفقّد  /الموافقة على اإلكسسوارات على طاولة اإلكسسوارات يجب أن يت ّم عن
صة منفصلة عن
بُعد ،من خالل الصور ،أو أن تكون معروضة على طاولة خا ّ
موقع تخزين اإلكسسوارات الرئيسي ( عدم اللمس من قبل الشخص الزائر وفي
حال لمسها يجب غسل اليدين قبل اللمس وبعده).
يجب تخصيص مساحة عمل كافية لتجهيز اإلكسسوارات خارج موقع التصوير
لضمان السالمة وإتباع إجراءات الفصل الالزمة.
يجب تنظيم كيفيّة وضع الكاميرا بعيدا ً عن أي قسم آخر يعمل بالقرب.
عندما تصبح الكاميرا في موقعها بأمان ،يجب أن يعود فريق الكاميرا إلى منطقة
آمنة بينما تقوم األقسام األخرى بالعمل على اإلضاءة واألزياء حسب الحاجة
والتركيز على التنظيف والتطهير.
ّ
عند اإلمكان ،يجب إستخدام الشاشات الالسلكية ،وأجهزة التحكم بالفوكس
الالسلكي ،وأي تكنولوجيا أخرى تسمح بالتح ّكم عن بُعد.

المخاطر:

المعرض
للخطر:

إنتقال العدوى من شخص إلى آخر
يجب األخ بعين اإلعتبار المسافة بين األشخاص خالل التفاعل لضمان إتخا
إجراءات التباعد المناسبة.
مثال :
 عند تحديد عدد الممثّلين الثانويّين ،يجب األخ بعين االعتبار المساحة المتوفّرة
والحفاظ على تدابير التباعد االجتماعي.
 يجب أن تكون المساحات المشتركة كبيرة كفايةً إلستيعاب األعداد المطلوبة.

التفاعل بين فريق العمل
والممثّلين

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

تصوير المحتوى اإلضافي

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

المتجول شديد .يجب أخ اإلجراءات التالية
التلوث المتبادل من قبل الطاقم
ّ
خطر ّ
بعين اإلعتبار:
 فرق خلف الكواليس يجب أن ال تكون جزء من موقع التصوير إالّ في حال
كانت تستطيع البقاء في مكان معيّن واحد.
 يمكن إستخدام الكاميرا الثابتة عن بُعد ( )time-lapseكبديل آمن.
 يجب أن تُقام المقابالت في مكان منفصل عن الستوديو الرئيسي ،بحيث تتوفر
فيه كل الظروف المالئمة للتصوير ويمكن الحفاظ فيه على إجراءات التباعد
اإلجتماعي.

التفاعل بين فريق العمل
والممثّلين في مناطق اإلستراحة
والطعام

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

يجب أن تكون جميع المناطق مج ّهزة بهدف الحفاظ على التباعد اإلجتماعي.
مثالً:
 أي طابور يجب أن يضمن مسافة 2م بين األشخاص ،مع وضع عالمات
مرسومة بوضوح على األرض.
 يجب إعتماد المسير بإتجاه واحد عند اإلمكان.
 تحديد عدد األشخاص ال ين يستخدمون مناطق الطعام في الوقت عينه.
 يجب طلب الوجبات مسبقاً ،قبل مواعيد اإلستراحة.
 يجب تعليب الوجبات مسبقا ً في علب توصيل ( احادية االستخدام).
 يُسمح لفرد واحد من كل قسم بإستالم ه ه الوجبات وتوصيلها لباقي أفراد قسمه.
 عند اإلمكان ،يجب أن يستخدم كل فريق قسمه المنفصل للطعام بدال من إستخدام
صصة للطعام.
المساحات المخ ّ
 يجب أن يقوم فريق خدمة توريد الطعام بالتنظيف المنتظم.
 يجب توفير معدّات التنظيف (المناديل المبلّلة ،بخاخات مضادة للبكتيريا ،إلخ)
لجميع أفراد طاقم التصوير لتنظيف المساحات حسب الحاجة.
 التأكيد على نظافة اليدين قبل وبعد التعامل مع الطعام

التفاعل على طاولة المشروبات

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

تحديد شخص واحد مسؤول عن طاولة المشروبات .ويجب المحافظة على التباعد
اإلجتماعي في جميع األوقات.
بعض األمثلة:
 يجب طلب المشروب من الشخص المسؤول عبر الالسلكي ،أو من مسافة آمنة.
 عند تجهيز الطلب ،يوضع في منطقة خاصة للخدمة (طاولة منفصلة) حيث يتم
إستالم الطلب.
 يختار كل قسم شخص واحد يقوم بطلب وإستالم المشروبات.
 يجب عدم تقديم المشروبات في موقع التصوير ونقلها على صواني.
 يجب إستخدام أكواب تستخدم لمرة واحدة.

 يجب قياس المالبس من مسافة آمنة .إ ا كان على اإلنتاج توفير المالبس ،يجب
إعتماد نفس اآلليات الم كورة في قسم المالبس أدناه.
يجب أن يقوم الممثلون الثانويّون بوضع مكياجهم الخاص حسب كل قسم ،عند
صلة في قسم المكياج أدناه.
اإلمكان .عند تع ر لك ،يجب إعتماد اإلجراءات المف ّ
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المخاطر:

المعرض
للخطر:

إنتقال العدوى من شخص إلى آخر


تابع ،،التفاعل على طاولة
المشروبات

األطفال

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

الشعر والمكياج

فريق التصوير،
الممثلين،
المشاركين

المبيت المؤقّت

فريق التصوير،
المشاركين

عند إستعمال زجاجات المياه التي يُعاد إستخدامها ،يجب أن يكون كل شخص
مسؤول عن زجاجته وعدم مشاركتها (يفضل استعمال احادية االستخدام).
ّ
محطة إعادة تعبئة للماء عند طاولة الخدمة .على صاحب الزجاجة
يجب توفر
أن يضعها في محطة إعادة التعبئة واإلبتعاد قبل أن يضغط الشخص المسؤول
زر إعادة التعبئة دون لمس الزجاجة .عند إمتالء الزجاجة ،على صاحبها أن
يأخ ه ( يجب تطهيرها قبل اعادة االستخدام ويفضل توفير العبوات احادية
االستخدام).

كما يفضل إستخدام زجاجات المياه ات اإلستخدام الواحد ،والتي يت ّم توفيرها من
قبل ُمستلم المشروبات المختار من القسم.
يجب األخ بعين اإلعتبار المسافة بين األشخاص خالل التفاعل لضمان إتخا
إجراءات الفصل المناسبة.
مثالً:
 يجب تخصيص غرفة تبديل مالبس مستقلّة ألعضاء األسرة الواحدة.
 يجب أن يرافق أحد األهل األطفال إ يُش ّكل إستخدام ُمرافق زيادة لخطر
العدوى.
 يجب أن تكون مهام ال ُمرافق إشرافيّة من خالل التنسيق مع األهل.
 يتواجد الممثلون األطفال في موقع التصوير فقط وقت تصوير مشاهدهم بهدف
تفادي أي مخالطة مع أعضاء الفريق اآلخرين.
 يجب األخ بعين اإلعتبار مستوى فهم إجراءات التباعد بحسب عمر األطفال،
وما يُعتبر مخاطرة نسبة لدور الطفل .يُفضّل أن يُتفاعل األطفال مع أهاليهم أو
أفراد األسرة عند عدم إمكانيّة ضمان إعتماد إجراءات التباعد.
يجب تخصيص مناطق إستراحة خاصة بالممثلين األطفال.

إ ا أمكن:
 يجب أن يضع الممثلون مكياجهم بأنفسهم ،تحت إشراف عن بُعد من أخصائي/ة
المكياج
 عدم مشاركة المكياج بين الممثلين وفصل مواد التجميل لكل شخص
مكياجه/مواد التجميل الخاصة به.
 عند ضرورة تد ّخل أخصائي/ة التجميل أو مصفّف/ة الشعر مباشرةً ،يجب أن
يلبسوا معدات الوقاية الشخصيّة ،بما فيها القفازات ،الكمامات ،وأي معداتأخرى
حسب الحاجة.
 يجب إعتماد معايير النظافة الصارمة (كمعيار دائم لقسم المكياج)
ّ
محطة مكياج.
 فصل  2م على األقل بين كل
 تُقاس درجة حرارة أخصائي/ة المكياج ،مصفّف/ة الشعر ،والممثلون قبل
المباشرة بأي عمل ،باإلضافة إلى إجابتهم على أسئلة االستبيانات الطبيّة.
 عند اإلمكان ،يُفضّل أن يرتدي الممثلون الكمامات أيضاً.
 يجب تخصيص منطقة خاصة لفريق تصفيف الشعر والمكياج عند موقع
التصوير من أجل مراقبة وتصحيح مكياج و شعرالممثلين ،بعيدا ً عن باقي
أعضاء فريق العمل.
يجب أن تت ّم المتابعة عن طريق أجهزة السلكية وأجهزة مراقبة.
ّ
الموظفين في الموقع
يجب تفادي مبيت
عند الضرورة ،يجب الحصول على غرف إقامة منفردة والتأ ّكد من اتباع إجراءات
النظافة والتباعد االجتماعي قبل االستخدام.
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المخاطر:

المعرض
للخطر:

إنتقال العدوى من شخص إلى آخر

المالبس

فريق التصوير،
المشاركين

اإلشهارات الصحيّة

فريق التصوير،
المشاركين

إجراء الفحص

فريق التصوير،
المشاركين

قدر اإلمكان:
 يُفضّل إعتماد مشتري واحد لشراء المالبس ،األقمشة ،والمواد األخرى
ّ
محطة تعقيم
 يجب وضع األغراض في خزانة تخزين لعزلها أو في
لتنظيفها بشكل كامل.
 من ثم يستطيع مساعد المالبس إستالم المالبس.
صة
 يجب أن يستخدم كل عضو من فريق العمل ماكينة خياطة ومعدّات خا ّ
به ،دون مشاركتها
 يجب أن تُقام جلسات القياس والموافقة على المالبس من خالل نظام
مؤتمرات الفيديو.
 يجب غسل جميع المالبس أو تنظيفها على البخار قبل إستخدامها.






يجب تغطية المالبس بشكل فردي بأغطية بالستيكيّة بعد غسلها.
تُقاس درجة حرارة أعضاء الفريق والممثلون قبل المباشرة بأي عمل،
باإلضافة إلى إجابتهم على أسئلة االستبيانات الطبيّة.
عند اإلمكان ،يجب أن يستلم الممثلون مالبسهم في غرفة منفصلة
وارتداؤها دون مساعدة.
يجب أن تُقدّم المالبس معلّقة بشكل منفرد بغطاء بالستيكي.
يجب أن يغلّف الممثلون مالبسهم الخاصة داخل غطاء بالستيكي لتفادي
التلوث المتبادل مع مالبس أخرى.

يجب تقليل المالمسة الجسديّة بين الممثلين وفريق المالبس .وعند الضرورة ،يجب
أن يلبس جميعهم الك ّمامات.
ّ
ّ
ّ
يجب الحصول على تصريح خطي وموقع من جميع الموظفين والمساهمين يُعلنون
فيه:
 أنّهم ال يُعانون من أي عوارض فيروس كوفيد 19-ولم تظهر عليهم أي أعراض
خالل فترة  7أيام من تاريخه ولغاية  14يوم فترة حضانة الفيروس.
 أالّ يكونوا (حسب علمهم) على تواصل مع أي شخص يُعاني من أعراض
فيروس كوفيد 19-خالل فترة  14يوم من تاريخه.
 أنّهم لم ينتقلوا إلى أي من المناطق الموبوئة خالل فترة  14يوم من تاريخه.
 انهم لم يسافروا الى بلد أو منطقة موبوء خالل فترة  14يوم من تاريخه.
 أالّ توجد لديهم ظروف صحيّة كامنة قد تجعلهم أكثرعرضة للعدوى بفيروس
كوفيد.19-
 أنّهم يتع ّهدون بالتصريح مباشرة ً عند بروز أعراض فيروس كوفيد 19-أو
مخالطتهم لشخص لديه أعراض كوفيد.19-
 يجب عزل أي شخص تبرز عليه األعراض في موقع التصوير في مكان
مخصص ل لك والتواصل مع وزارة الصحة.
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ّ
للموظفين خالل اإلنتاج.
من المستبعد إمكانيّة إجراء أي فحوصات سريريّة
ّ
مرتين خالل يوم
لكن ،ننصح اإلنتاج بقياس درجة حرارة جميع
الموظفين ّ
العمل.
يمكن القيام ب لك من خالل القياس ال اتي ،لكن يُفضّل أن يقوم ب لك طبيب
يرتدي معدات الوقاية الشخصيّة.

المخاطر:

المعرض
للخطر:

انتقال العدوى من شخص إلى آخر



تابع ،،،إجراء الفحص

الفصل الجسدي

فريق التصوير،
المشاركين

النظافة

فريق التصوير،
المشاركين

معدّات الوقاية الشخصيّة

فريق التصوير،
المشاركين

إ ا قام طبيب بقياس درجة الحرارة ،يجب أن يُقدّم األخير تقييم للمخاطر
وتسلسل واضح للعمل.
ّ
تتخطى درجة حرارته  37.8درجة
يجب تسجيل درجات الحرارة وأي شخص
مئوية يجب إرساله إلى منزله أو إلى أحد المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة
الصحة (عن طريق النقل الخاص).

قدر اإلمكان ،يجب الحفاظ على مسافة جسديّة تبلغ  2م على األقلّ .يجب أن ي ّ
ُخطط
العمل بحيث تت ّم المحافظة على ه ه المسافة .إ ا كان من غير الممكن تحقيق مسافة
2م ،يجب التفكير في مدى ضرورة إستمرار النشاط .عند الضرورة ،يجب اتباع
الطريقة التالية:
اإللغاء :هل يجب أن تقوم بالنشاط حقاً؟ هل هنالك سبل أخرى لتحقيق الهدف عينه؟
تخفّيض:تقليل عدد األشخاص المشتركين في نشاط واحد ،على أن يت ّم في أقل فترة
ممكنة (يُفضّل أق ّل من  10دقائق).
عزل:بقاء األشخاص ال ين يجب أن يعملوا ضمن مسافة 2م كفرق ويجب فصلهم
عن اآلخرين إ ا أمكن.
اإلشراف:تعزيزعادة طلب الحصول على موافقة قبل مباشرة ه ه النشاطات
واإلشراف على التفاصيل بدقة.
معدّات الوقاية الشخصيّة:إستخدام معدّات الوقاية الشخصيّة (الكمامات والقفازات)
كآخر مال  ،على أن يت ّم التخلّص من المعدّات المستخدمة على الفور وغسل اليدين.
 يجب توفير مرافق غسل اليدين حيثما أمكن ،مع صابون ومناشف يد ورقيّة.
ّ
موزعات معقّم ومطهر
في حال عدم توفّر مرافق غسل اليدين ،يجب توفير
ايدي /مادة كحولية لغسل اليدي.
ّ
ً
الموظفين أيديهم أو يطهروها بإنتظام ،ومباشرة بعد لمس
 يجب أن يغسل
المعدّات أو األشياء التي قد تحمل الفيروس.
 يجب أن يوفّر اإلنتاج إمدادات إضافيّة من الصابون ،معقّم اليدين ،ومناشف اليد
الورقيّة لتلبية ه ه الحاجة.
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يجب أن يستخدم اإلنتاج الكمامات أومعدّات الوقاية الشخصيّة األخرى لغايات
ُمحدّدة ،مثال المواقع التي ال يمكن المحافظة فيها على التباعد اإلجتماعي لبعض
المهام ألوقات تزيدعن  10دقائق،أو حين يجب لمس معدّات اليمكن تعقيمها.
إ ا قُ ّرر إرتداء الك ّمامات ،يُفضّل أن تكون من نوع الجراحية او القماشية ال ي
األخص إ ا كانت ملبوسة
يُقدّم بعض الحماية ض ّد العدوى المستنشقة (على
ّ
بشكل صحيح وت ّم فحصها
تتلف ه ه النوعية من الكمامات بسرعة نسبياً .ل ا ،يجب استبدالها بإنتظام
والتخلّص منها بعناية.
يجب إستخدام القفازات ات اإلستخدام الواحد لبعض المهام ،لكن يجب
إستخدامها بعناية كي توفّر الحماية .ويعني لك التخلّص منها بعناية أيضاً.
يجب التخلّص من معدّات الوقاية الشخصيّة ات اإلستخدام الواحد مع نهاية كل
مهمة أو عند التناوب للتأ ّكد من عدم إعادة إستخدامها.
ً
عند إزالة معدّات الوقاية الشخصيّة ،يجب أن يغسل مرتديها يديه جيدا بالصابون
أو المعقّم.

المخاطر:

المعرض
للخطر:

إنتقال الفيروس عبر األسطح
الملوثة /المعدّات
ّ



يجب مسح جميع معدّات وأدوات اإلنتاج بالمناديل المعقّمة بإنتظام عند
إستخدامها من قبل أشخاص مختلفين.
يجب تنظيف المعدات الشخصيّة (الس ّماعات ،المايكروفون ،الالسلكي ،إلخ) قبل
تسليمها كل يوم.
عند اإلمكان ،يجب أن تُستخدم س ّماعات الرأس ،المايكروفونات ،وأجهزة
الالسكلي حصرا ً من قبل شخص واحد طيلة فترة اإلنتاج ،مع وضع إسمه
عليها.
يجب تعقيم جميع المعدّات المستأجرة أو التي تستخدمها األقسام لدى وصولها
إلى موقع التصوير.
يجب أن تُلزم شركات تأجير المعدّات في العقد بضمان ّ
أن المعدّات ال ُمرسلة
إلى موقع التصوير تُعقّم قبل تحميلها.
تلوث متبادل.
يجب االّ يلمس المعدّات سوى أفراد القسم المسؤولين لتفادي أي ّ
يجب أن يرتدي جميع العاملين عند تحميل/تنزيل المعدّات القفّازات طيلة وقت
لمسهم للمعدّات.
صة بالقسم المعني
عند إيصالها ،يجب تنزيل جميع المعدّات في المنطقة الخا ّ
بها.
صصين ضمن
يجب إعادة تعقيم المعدّات من خالل الشخص/األشخاص المخ ّ
القسم قبل نقلها إلى الموقع.
يجب تخصيص الوقت وعدد األشخاص الكافي له ه المهام.






يجب اإلعتماد على فريق شراء منفصل لشراء جميع األجهزة واألكسسوارات
يجب الشراء عبر اإلنترنت عند اإلمكان.
يجب تنسيق التوصيل/اللوجستيّات للح ّد من التواصل خالل عمليات التوصيل.
يجب وضع األغراض (التي ت ّم شراؤها أو تفويضها) في خزانة تخزين بهدف
ّ
محطة تعقيم لتنظيفها بشكل شامل قبل نقلها إلى موقع التصوير.
عزلها أو في
من ثم يمكن تسليم المواد إلى فريق تجهيز موقع التصوير أو مساعد المالبس
في موقع التصوير.
يجب تحديد شخص واحد من قسم المالبس واألكسسوار ليتواجد مع فريق
التصوير لإلهتمام بجميع متطلّبات قسم الديكور واألكسسوار ،بما فيها تنظيف
األكسسوارات التي ت ّم لمسها.
يجب أن يشمل نظام التنظيف أي أثاث أوإكسسوار يتعرض للتفاعل مع الممثلين
أو فريق العمل.
يجب أالّ يلمس فريق العمل اإلكسسوارات أو األثاث ،إال عند الضرورة.
يجب تنظيف جميع اإلكسسوارات وأسطح موقع التصوير قبل البروفات ،وبعد
لمسها خالل التصوير ،وفي نهاية كل يوم تصوير.
لدى إنتهاء أي قسم من مهامه في موقع التصوير ،يجب تنظيف/مسح المناطق
المشتركة قبل مباشرة القسم التالي عمله.





المعدّات

فريق التصوير،
المشاركين،
والممثلين

األكسسوارات واألثا  ،إلخ

فريق التصوير،
المشاركين،
والممثلين
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المخاطر:

المعرض
للخطر:

إنتقال العدوى من شخص إلى آخر

مساحات اإلنتاج والمكاتب

فريق التصوير،
المشاركين،
الممثلين،
الزوار،
ّ
والجمهور.

ترتيبات خدمة توريد الطعام
والشراب

فريق التصوير،
المشاركين،
الممثلين،
الزوار،
ّ
والجمهور.



يجب تنظيف وتعقيم مواقع التصوير ،اإلستديوهات ،غرف تغيير المالبس،
غرف تصفيف الشعر والمكياج ،إلخ بإنتظام (مرتان خالل النهار).
متكرر
بشكل
كما يجب تنظيف وتعقيم جميع األماكن التي يت ّم لمسها بإنتظام و
ّ
مثل مقابض األبواب ،الدرابزين ،منطقة طاولة المشروبات ،طاوالت الطعام،
إلخ.
للمساحات األكبر وال ُمغلقة ،مثل اإلستديوهات والمكاتب ،يجب أن يُف ّكر
اإلنتاج في إستخدام الدخان المط ّهر باإلضافة إلى التنظيف العادي.




وتلوثه.
يجب تحديد أماكن الطعام في الموقع لتخفيف إهدار الطعام ّ
يجب تنظيف وتطهير أماكن تحضير وتناول الطعام بإنتظام (على األقل
مرتين خالل اليوم).
ّ
ّ
يجب أن تُخطط أوقات االستراحة بشكل متتا ٍل للتخفيف من اإلزدحام والحفاظ
على مسافة جسديّة بين الجميع تبلغ 2م في جميع األوقات.
يجب توفّر مرافق غسيل اليدين أو معقّمات اليدين على مدخل أي غرفة
سيتناول فيها األشخاص الطعام ،ويجب استخدامها من قبل فريق العمل عند
دخول ومغادرة المنطقة.
يجب تشجيع فريق العمل على جلب وجبات محضّرة مسبقا ً من المنزل
وزجاجات مشروب يُعاد استخدامها.
يجب أن يجلس أعضاء فريق العمل على مسافة 2م من بعضهم البعض خالل
تناول الطعام.










عند توفير خدمة توريد الطعام:
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يجب اعتماد نظام السير باتجاه واحد قدر المستطاع.



يجب تقديم أطعمة محضّرة مسبقا ً ومغلّفة فقط.



يجب عدم استخدام األطباق ،األكواب ،وأواني الطعام.



يجب تعقيم الطاوالت بين كل استخدام وفي نهاية يوم العمل.

تقييم المخاطر واالحتياطات المطلوبة

المخاطر ال ُمحدّدة والمخاطر الناتجة عنها
حدّد وأدرج المخاطر التي قد تُسبّب ضررا ً جسيماً ،وكيفيّة حصول لك.
كما أشر إلى األشخاص ال ين سيتأثرون ،وعن طريق من .يشمل لك حدّد المخاطر وإتخ قرار حول إ ا ما كانت اإلجراءات/الرقابة المتّخ ة
إطار العمل ،أي ليس فقط فريق العمل (مثالً :عمال آخرون ،العا ّمة ،كافية أو يجب اتخا إجراءات أخرى .يجب األخ بعين االعتبار معلومات
السائقون ،األطفال ،كبار السن ،وي اإلعاقة ،واألشخاص األكثر عرضة من جميع المصادر الموثوقة المتاحة
لبعض المخاطر)

التوقيع :

المنتج

التاريخ:

اإلسم:
أقربأنني قد قمت بقراءة تقييم المخاطر أعاله وهو يشكل تقييما ً مناسبا ً وكافيا ً للمخاطر فيما يتعلق به ا اإلنتاج
التاريخ:
التوقيع:
المنتج المنفذ
اإلسم:
أقربأنني قد قمت بقراءة تقييم المخاطر أعاله وسيتم االلتزام الصارم في جميع األوقات أثناء اإلنتاج
التاريخ:
التوقيع:
مدير اإلنتاج
اإلسم:
أقر بأنني قد قمت بقراءة تقييم المخاطر أعاله وسيتم االلتزام الصارم في جميع األوقات أثناء اإلنتاج
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