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 19-خالل جائحة كوفيد لقطاع اإلنتاج المرئي والمسموعإرشادات السالمة مقدمة:

 
الحبيب، أعدت الهيئة الملكيّة األردينّة لألفالم ه ا  أردننافي  اإلنتاج المرئي والمسموعإيماناً باألثر اإلقتصادي الهام لقطاع 

 . في األردن اإلنتاج المرئي والمسموعلضمان بيئة عمل آمنة لجميع األطراف )المحليّين والدوليّين( العاملين في قطاع  دليلال

 

للنهوض بالنشاطات اإلقتصاديّة المتنّوعة، أجرت الهيئة الملكيّة األردنيّة لألفالم  المتبعةاإلنعاش اإلقتصادي تماشياً مع جهود 

اإلنتاج الفني المرئي و المسموع في ظل جائحة أعمال على اإلجراءات الدوليّة الُمعتمدة لمتابعة دراسة معّمقة بهدف التعرف 

التي تشمل تقييم المخاطر للمشاريع الحقاَ و الم كورةلى البروتوكوالت واإلرشادات . وتنعكس نتائج ه ه الدراسة ع19-كوفيد

 المحلية والدولية التي سيسمح لها بالتصوير في األردن ضمن أقّل المخاطر الممكنة، باإلضافة إلى تحقيق األهداف التالية: 

 

  عند تخفيف إجراءات الحظر؛ والمسموعاإلنتاج المرئي عمل قطاع تقديم رؤية شاملة وواقعيّة حول كيفيّة 

  يسمح بتصوير أي إنتاج مكتوب، بغض النظر عن حجمه،  اإلنتاج المرئي والمسموعتوفير إطارعمل لقطاع

 بطريقة منّسقة وآمنة فور السماح ب لك؛

 اإلنتاج المرئي والمسموعقطاع جهود إنعاش  دعم. 

 
 إطار العمل:

 ما يلي مساعدة قطاع اإلنتاج المرئي و المسموع على إلى تهدف ه ه اإلرشادات: 

o 19-حماية فريق العمل والممثّلين من خالل إعتماد بيئة عمل وممارسات آمنة في ظّل المخاطر المتعلّقة بكوفيد. 

o بهدف تحقيق  لك.اإلنتاج بها  راك التغييرات التي يجب أن يقومإدفهم و 

  عند صياغة سياساتها  الم كورةاإلرشادات باإلعتبار  األخ  بعين اإلنتاج المرئي والمسموعيجب على مشاريع

نتقال إلضمان عدم  ،عتماد التدابير الالزمةإمخاطر بهدف التقييم بشخص مختّص  يقومأن  علىوإجراءاتها الخاّصة، 

 .19-كوفيدفايروس 

  تحديث اإلرشادات أو حصول تغييرات في العمل أو اإلجراءات،  حينخاّصة و بإستمرارمراجعة تقييم المخاطر يجب

 المعنيّة.

  القضايا التي تّم بخ  األلكن يجب و ،المنشآت والمواقعأوإيجار ، إلى عقود الممثّلين وفريق العمل الدليلال يتطّرق ه ا

 عتبار عند صياغة العقود.تناولها في ه ا النّص بعين اإل

 اإلنتاج المرئي قطاع  لهيئة الملكيّة األردنيّة لألفالم بشكل أساسي على تشجيع اإلستثمار فيفي الوقت ال ي تعمل  فيه ا

 ، حاولنا قدر اإلمكان أن تكون اإلرشادات مالئمة لجميع أحجام المشاريع.والمسموع

 

اإلقتراحات الواردة أدناه إرشاديّة حيث أن ، ال تُشّكل ه ه المواد نصائح أو توصيات قانونّية أو محاسبيّة إخالء المسؤوليّة:

 فقط وخاضعة للتعديل واإلستكمال.
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 المتطلّبات اإللزاميّةالفصل األول : 
 

ُمستخِدم، يجب أن تضمن شركات اإلنتاج إتّباع تعليمات الحكومة األردنية )وزارة الصّحة ووزارة العمل( الهادفة بصفتها ك
التباعد اإلجتماعي و والتعقيم المستمر،بشكل خاص ضمان المحافظة على النظافة و. الفايروسنتشار إإلى الحّد من خطر 

 المطلوب. 
 ستثمارلغايات تشجيع اإل وذلك األولي أو مكان العمل/ن يتم حجر طاقم العمل القادمين من الخارج في موقع التصويرأجب ي

 .الخاصة بالحجرواتباع تعليمات وزارة الصحة  عمالألتحضيرابللبدء الوقت  ستغاللإو

 إجراء الفحوصات

  القادمين من الخارج أعضاء الفريق  لتأكد من عدم إصابةل  (19-)كوفيدجراء فحص إيجب . 

  يوميالى قياس درجة حرارتهم بشكل  ضافةباإل(.  من قبل طبيب)يجب رصد األعراض لدى جميع الموّظفين . 

  المناسبة، وفي إطار تقييم مسبق للمخاطر ومن خالل معدات الوقاية الشخصيّة طبيب يرتدي  ب لكيجب أن يقوم

درجة مئويّة  37.8ك لك يجب تسجيل نتائج الفحوصات وإرسال كل شخص ترتفع حرارته عن ،آلية عمل محددة

 . خالل وسيلة نقل خاّصة منإلى المستشفى وفقاً لتقييم الطبيب إلى منزله أو 

تصال بوزارة الصحة على الخط ( اإلفورا  شخص )أي ابة على اإلشتباه بحاله إص في حالبناء على قرار الطبيب 

 .19-بكوفيد بمرض التأكد من عدم اإلصابة إلى موقع العمل إال بعد العودة( وعدم 193الساخن  )

 تمام أعماله بالشكل المطلوب. إعلى الطبيب )بناء على عدد فريق العمل( تعيين مساعد أو أكثر للتأكد من 
ويجب تطبيق جميع تدابير حماية ، لى فحصهمع األشخاص موقعة من قبل خطيّةكما يجب أن يحصل اإلنتاج على موافقة 

 البيانات على نتائج الفحوصات والبيانات الشخصيّة.
 

 جتماعي الحفاظ على التباعد اإل
 م( خالل عملهم.  2جتماعّي قدرها )إيجب أن يحافظ األشخاص على مسافة تباعد 

 وفقاً للمساحة في موقع التصوير. في  ات الوقتيتّم تحديد عدد أفراد الطاقم ال ين يسمح لهم بالدخول  للتصوير الداخلي:
 في المساحات المفروشة.  (2م6( في المساحات غير المفروشة و)2م4يتطلّب كل شخص مساحة قدرها )حيث 

يعتمد على مساحة الموقع، على سبيل المثال إ ا كانت  العدد األقصى لألشخاص المسموح لهم التواجد في أي موقع تصوير 
( 25)شخص للمواقع الغير مفروشة و  (37)شخاص هو قصى لعدد األمتر مربع فإن الحد األ (150)مساحة موقع التصوير 

 .خص ا ا كان الموقع مفروشاً ش
عتبار عوامل مثل: المنفصلة، مع األخ  بعين اإل العمل مواقعباإلضافة الى  لك، يجب إعتماد آليّة آمنة للدخول والخروج من 

التسجيل الُمسبق لجميع الزّوار وأعضاء فريق العمل الجدد لتسريع عمليّة الدخول إلى الموقع وتحديد أوقات التفاعل، أو 
 يق العمل بأمان. إتاحة وقت كاٍف إلعداد وإدخال فر

 التفاعل ) تسجيل الموظفين  مواقعالتأكيد على تسجيل جميع الزوار و أعضاء فريق العمل و تحديد أوقات التفاعل و

 العاملين في الموقع الواحد ( بشكل يومي .

 تقليل عدد األشخاص في موقع التصوير
 في موقع التصوير أقّل ما يمكن. والزوار المتواجدينيجب أن يكون عدد األشخاص 

 قل عدد ممكن من الممثّلين عنهم.أوكاالت على إرسال يجب حث العمالء وال
 

 الوصول والدخول إلى موقع التصوير بشكل متدّرج
 زدحام عند الوصول إلى موقع التصوير. اإليجب أن تكون أوقات عمل أقسام اإلنتاج المختلفة متعاقبة لتفادي 

 يُتوقّع من معظم األشخاص التنقّل بالسيّارة الخاصةوكتظاظ في النقل العام ضرورية، التي تتعلّق بعدم اإل التدابير تعتبر
 .وحسب المعايير الحكومية الفاعلة بخصوص التنقل

 بير و اإلجراءات الوقائية المتعلقة باستخدام وسائط النقل سواء النقل العام او الخاص امراعاة التد
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 السكن المؤقّت
مكان. وعند الضرورة، يجب توفير غرف إقامة منفردة وضمان إتّباع الموقع قدر اإل ات فريق العمل في يجب تفادي مبيت 

 ستخدامها. إجتماعي قبل تدابير النظافة والتباعد اإل
 

 تحسين سير العمل
يجب تنسيق العمل كي يُسمح ألقّل عدد ممكن من األشخاص بدخول مساحة معيّنة في وقت واحد. مثالً: يجب أالّ يُباشر فريق 

 الموقع. يغادراإلضاءة عمله قبل أن ينهي قسم الديكور أعماله و
 

 تعزيز النظافة في موقع التصوير
)اداب بالنظافة والسلوك رشادات السلطات الصحيّة المتعلّقة يجب أن يلتزم جميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير بإ

 نتشار المرض.إالمطلوب لخفض خطر  العطس والسعال(
 المشتركة.  المواقعمواقع الدخول و جميع يجب على المنتج توفير معقّمات اليدين الكحوليّة في

كما تّم نشرها  –يجب توفير معلومات عن كيفّية الحفاظ على نظافة اليدين لجميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير 
 .لفريق العمل اإليجاز الصباحي اليوميمن قبل السلطات الصحيّة وضمن 

 . في موقع التصويرو صناديق القمامة التي تفتح دون اللمس باليد و مواد تعقيم اليدين  يجب توفير المناديل
 

 متطلّبات التنظيف
متكّرر، والتي تشمل: مقابض لتنظيف المساحات القابلة للّمس بشكل  ومدّربين كادر مختص يمن مسؤوليّة اإلنتاج تع

 األبواب، األسطح، تجهيزات دورات المياه، وأيّة معّدات يستخدمها أكثر من شخص.
 ستخدام.إأي مكان عمل يتّم استخدامه من قبل أكثر من شخص يجب تنظيفه بعد وقبل كل 

 . في موقع التصوير المناديل وصناديق القمامة التي تُفتح دون اللمس باليدعدد كاف من يجب توفير 
 

 األعراض الظاهرة
 الدخول إلى موقع التصوير. 19-خفيفة أو شديدة من أعراض كوفيدعراض أال يُسمح ألي شخص  تظهر عليه 

رتفاع  درجة حرارة الجسم، السعال الجاف، القيء، سيالن األنف، ضيق التنّفس، وااللتهاب الرئوي )في إعراض هي: األ 
 الرئوي الحاد وعجز الكلى.( االلتهابمثل عراض شديدة الحاالت الشديدة، تكون  األ

 
 المعلومات

 )يتّم جدولتها في جدول العمل(.في جدول العمل واإليجاز الصباحي اليومي  19-بكوفيديجب أن تُعلن اإلجراءات الخاصة 
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 19-التدريب والتوعية الخاصة بالصحة والسالمة في ظّل كوفيد: الفصل الثاني
 

إلى التدريب على كيفية العمل بأمان في  (مثل األمن)يجب أن يخضع جميع أعضاء فريق العمل، بما فيهم الطواقم المساندة 
قبل يومين على األقّل من بداية التصوير. ويجب أن يشمل  لك أفضل الممارسات المتعلّقة بالمبادىء العاّمة  19-ظّل كوفيد

ولمس  )التي تشمل اإلستخدام اآلمن لمعّدات الوقاية الشخصيّة مثل الكّمامات واألقنعة، وغسيل اليدين، وتنظيف المساحات،
وأي مخاطر  الخاّصة بكّل قسم )بما فيها  الحاالت التي تتطلّب العمل عن قرب( المقتنياتوالمعّدات، والتخلّص من النفايات( 

 . العمل تأدية أثناءأخرى قد يتعرض لها 
 

 19-شراف على تنفيذ إجراءات كوفيداإل : الثال الفصل 
 

و  اإلرشاداتو  تهذه اإلجراءامشرف صحة و سالمة مهنية معتمد من وزارة العمل لمراقبة تنفيذ  أن يُعيّن جالمنتيجب على 

على  الصحيّينيكون عدد المشرفين  ،بحيثااللتزام بتطبيق اشتراطات السالمة و الصحة المهنية حسب متطلبات قانون العمل 

 . كادر المستخدم بعد تدريبهم( )يمكن توكيل مهام اإلشراف إلى ال أشخاص10  كلواحد  مشرفاألقل 
 

كما يُنصح أن ، 19-اإلشراف على تنفي  إجراءات كوفيديجب أن يخضع موّظفون مختارون للتدريب ليكونوا معنيّين ببحيث 
 ه ا التدريب بهدف المحافظة على سالمة أقسامهم.لرؤساء األقسام  يشارك

 : ما يليبـتتعلق  19-ويجب أن يتضّمن التدريب توجيهات خاّصة بكوفيد

  متطلّبات مكان العمل اإللزاميّة أو الموصى بها؛ بما فيها إستخدام معّدات الوقاية الشخصيّة، كما حّددتها الجهات المختصة

 في الحكومة األردنيّة.

 النفسيّة في مكان  هيئةالتعراض، باإلضافة إلى أ فحوصات صحيّة لفريق العمل، ووضع خطة إستجابة عند ظهور

 العمل.

  تدابير اإلشراف والتطبيق.تحديد 

  الحكومة األردنيّة. وحسب ما أعلنت عنه19-كثرعرضة لمضاعفات كوفيداألحماية األشخاص 

 التنفيذ، والـتواصلواإلشراف، 
 .تحديد مشرف الصحة والسالمة في اإلنتاج.1

 ، مثالً:إلشراف والتنفي ا.تحديد واضح لمسؤوليّات 2

  ن يكون لديه سلطة إليقاف أي أيُشرف مسؤول الصحة والسالمة على التنفي  التكتيكي والتشغيلي، ويجب

 ممارسات عمل غير آمنة.

  لتطبيق البروتوكوالت.تحديد منّسق صحة وسالمة لكل قسم 

 19-أعضاء مختارين من الفريق، للقيام بفحص أعراض كوفيدوتدريب  توظيف أشخاص. 

  الطبيّة المدّربة في موقع التصوير تبعاً لحجم فريق العمل.زيادة عدد الكوادر 

 .يبقى المنتج/ة أو مدير/ة اإلنتاج المسؤول عن فريق العمل 

 شتراطات السالمة و الصحة المهنية حسب متطلبات قانون العمل األردني و االلتزام بمهام إبتنفيذ  االلتزام

 نفسهقانون المشرف السالمة الواردة ب

 واضح للتواصل ونشر المعلومات، من ضمنها: .تطبيق نظام3

  به عبر اإلنترنت/عن بُعد. همعالمإإيجاز سابق للتصوير لفريق العمل يتم 

  عالمهم بها عبر اإلنترنت/عن بُعد.إإيجازات يوميّة/إشعارات لفريق العمل يتم 

 /أفضل ممارسات السالمة الصحيةُملصقات في الموقع لت كير فريق العمل بالفتات. 

 .إيجازات إضافيّة لإلعالم عن أي تغيير في البروتوكوالت واإلرشادات 

 )إعداد التقارير وحفظ السجالت )مثالً: الفحوصات الطبيّة، حاالت عدم اإللتزام، سجّل التنظيف 

 *يجب ضمان أن تكون السجالت المحفوظة متوافقة مع متطلبات الالئحة العامة لحماية البيانات.
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 دوريّة لإلرشادات والبروتوكوالت، بما فيها التأّكد من:.إجراء مراجعات 4

 .االلتزام بالبروتوكوالت 

 وفقاً للتعديالت التي تصدر عن الجهات المختصة في الحكومة، والسلطات المحليّة، والهياكل التنظيميّة  تحديثها

 )مثالً كالصادرة عن  مسؤول الصحة والسالمة(.

 يلة أو إضافيّة.تتطلّب اإلجراءات المتّبعة حلول بد 

 

 :بالتعليمات الوقائية تزاملتحديد إجراءات واضحة عند عدم اإل-5

 مع مراعاة ضرورة ، إجراء يتم تنفي ه مباشرةً إ ا لم يلتزم أحد أعضاء فريق العمل بممارسات السالمة الفضلى

 إبالغ جميع أعضاء فريق العمل ب لك قبل مباشرة العمل.

  العمل، على أن يتّم اإلعالن عنه متضمناً  موقعيسمح بطرح المسائل المتعلّقة بيُنصح بتطوير نظام تقارير

و لك ليكون فريق العمل على علم به وكيفيّة  ،الخصوصبه ا  تحديد االشخاص ال ين يتم التواصل معهم 

 . اإلجراءاتتلك تطبيق 

  بمخالفات العمل و العقوبات و تضمن الئحة يضرورة القيام بوضع نظام داخلي لتنظيم العمل في المؤسسة

التدابير المتخذة بشأنها مثل : مخالفة تعليمات و إرشادات الوقاية الصحية و توجيه مسؤول السالمة و الصحة 

 .  (على ان يخضع النظام الداخلي للمصادقة من وزارة العمل و يعمل به من تاريخ تصديقه، )المهنية

 مثالً:المواقع خالل التحضير والتصوير .تطبيق إجراءات أمنية إضافيّة في كل6

 الطوارىء( مع وضع  تإدارة نقاط الدخول والخروج المحّددة )مع األخ  بعين االعتبار حاجة اإلخالء في حاال

 الفتات إرشادية لتحديدها.  

 .التأكد من تصاريح الدخول إلى المناطق المختلفة والسيطرة على فتح وإغالق األبواب 

  لضمان بقاء المساحات معزولة وآمنة. ليليتوظيف موّظف أمن 

 

العمل وفقاً لتدريبهم الخاص باإلسعافات  الطبيللطاقم  ليتسنى، والت اإلسعافات األوليّة لإلنتاج.مراجعة إجراءات وبروتوك7

 ، مثل:19-األوليّة الخاصة بكوفيد

  توليد الر ا  الجّوي.إجراءات تفادي 

  للعمل عن كثب.توفير معّدات الوقاية الشخصيّة 

  حسب متطلبات قانون العمل العملالطبية من وزارة  طواقمالعتماد إان يتم 

بات أساسياً، إالّ أنّه يجب األخ  بعين االعتبار  19-عتماد طرق جديدة للعمل على الحّد من نقل كوفيدإ.على الرغم من أّن 8

 . األثر البيئي قدر اإلمكان
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 الشخصيّةالمسؤوليّة : الرابعالفصل 
 

-شخصيّة للحّد من انتشار كوفيدالمسؤوليّة اليتوّجب على جميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير تحّمل 
 :ما يلي إتباعمن خالل و لك 19

  ثانية على األقّل وبشكل متكّرر. 20غسل اليدين بالماء والصابون لمّدة 

 .عدم المصافحة باليد أو التقبيل عند اللقاء 

  س.اعند السعال أو العط فالفم واألنتغطية 

 (.المهمالت  حاوياتنتاج توفير عدد كاف من على اإليجب التخلّص من المناديل المستخدمة بطريقة آمنة
 المالئمة( 

 بتعاد عن أي شخص تظهر عليه عالمات عدم التواصل بشكل مباشر مع أيّة حالة ُمشبته بها أو ُمؤّكدة، واإل
 . 193الجهات المختصة على الخط الساخن رقم وإعالم 19-كوفيدمرض 

 والفم بعد لمس األسطح. عدم لمس العينين واألنف 

  لتقوية جهاز المناعة. (سي)فيتامين بتناول مأكوالت غنيّة 

  مع اي شخص آخر. أي من االدوات المستخدمةعدم مشاركة 

  .تحميل تطبيق "أمان" وتفعيله على هواتفهم المتنقلة 

 التنفيذ العملي: الخامسالفصل 
 

 القيود على المشاهد
جتماعي بدرجة كافية، إ  يكون خطر العدوى ال يسمح بتصوير مشاهد تتضّمن حشود بحيث ال يمكن الحفاظ على التباعد اإل

 مرتفع جداً.19-بفايروس كوفيد
 سياسية.  اتظاهرتمقهى. مسجد أو كنيسة. أو مطعم مكتّظ مثال : 

جتماعي. تتضّمن عدد كبير من الناس إ ا كان من الممكن الحفاظ على التباعد اإل وخارجيّةداخليّة يُسمح بتصوير مشاهد 
 مثالً، أشخاص موّزعون في مكتب أو شارع مع مشاة في الخلفيّة.

 
الطبيب بقياس درجة حرارة الممثّلين قبل وبعد المشهد، وأن يعقّم  في حال تخلل المشهد اإلتصال الجسدي، يجب أن يقوم

)يفضل  المرتفعةين المشاركين أيديهم جيداً قبل وبعد المشهد، وعند اإلمكان يفضل تعديل المشهد لتفادي المخاطر الممثّل
 . التجنب النهائي لالتصال الجسدي(

 
 القيود على مواقع التصوير

 خالل التصوير: تواجد األشخاص الم كورين أدناهب(، يُسمح فقط 2م20أقّل من إ ا كان المشهد يُصّور في مساحة صغيرة )
 المصّور -

 مساعد المصور -

 فني الصوت -

 المادة المصورة. بمراقبةلجميع األشخاص المعنيين  يجب أن يوفّر اإلنتاج شاشات )السلكية أو سلكية خارج منطقة التصوير(
 يجب توفير الكمامات في حال صعوبة التقيّد بإجراءات التباعد االجتماعي نتيجة التصوير في مكان ضيق.

 .التعليمات هضمن المحددات الواردة في ه  العامة في األردن المواقعيُسمح بالتصوير في 
 

 الطعام و الشراب
ً يُمنع البوفيه )موائد الطعام المتا ً باتا  فردية يجب تقديم جميع الوجبات على شكل حصصبحيث ، حة للخدمة ال اتية( منعا

 وتوزيعها بطريقة تمنع تلّوثها من األسطح.
 زجاجات المياه والعلب. ، مثلفقط تستخدم لمّرة واحدة كوابتقديم جميع المشروبات بأيجب 

 
 



 
 

8 
 

  -:ما يليال يسمح بأي من 
 طاولة الخدمة ال اتيّة للمشروبات. -
 المغلفة. أطباق الوجبات الخفيفة أو المأكوالت غير -
 الفاكهة غير المغلّفة بشكل حصص فردية. -

 فارغ بين كل شخصين متجاورين(. مقعددقيقة )مع إبقاء  20على دفعتين مّدة كل واحدة منها  يجب تقسيم وقت تناول الوجبات
 رتداء القفازات.إلى إضافة يجب أن يغسل أي شخص يتعامل مع الطعام يديه قبل وبعد العمل،  باإل

 كقاعدة عاّمة، يجب أن يلتزم مورد الطعام و الشراب بإرشادات الحكومية المتعلّقة بخدمات الطعام و الشراب. 
 أ التباعدق مبدياالستراحة لتحق موقعيجب تقسيم وقت تناول الوجبات على دفعات حسب عدد الموظفين و مساحة  -

 .فارغ بين كل شخصين متجاورين  مقعدإبقاء ضرورة االجتماعي مع 

 الطعام بإعداديقومون من لألشخاص العاملين في المطبخ و السارية والمعدية  األمراضمن خلو  فحص إجراءجب ي -

 الممثلون
 جتماع مرئي أو فيديو مسجل.إختيار الممثّلين عن بُعد من خالل إيجب أن يتم 

حقيقّية عند اإلمكان، كي يبقى  عائالتعتماد على يُفّضل اإلوختيارعائالت مطلوب منها التفاعل الجسدي على الشاشة، إعند 
 تصال الجسدي في إطار وحدة عائليّة واحدة. اإل

شراكهم إأي شخص معّرض لمضاعفات خطيرة ناتجة عن العدوى )مثالً األشخاص المصابون بأمراض مزمنة( يجب عدم 
 .ضئيالصبح أفي أي إنتاج إلى أن تُشير السلطات الصحيّة أّن خطر العدوى قد 

 
 تصفيف الشعر والمكياج

 يجب أن يُخّصص تصفيف الشعر والمكياج للممثّلين األساسّيين فقط.
و يعقّم الممثّل/ة وخبير/ة التجميل أيديهم ومعّداتهم. كما يُفّضل يف الشعر والمكياج، يجب أن يغسل قبل وبعد جلسة تصف

 ستخدام الواحد فقط.اإلستخدام أدوات إ
 المكياج على أكثر من شخص، يشمل  لك المسكرة وأحمر الشفاه و ما شابه.ستخدام أدوات إال يمكن 

 متر. 2يجب تنظيف أماكن العمل بين كل مستخدم و آخر، والحفاظ على مسافة أدناها 
يخضعوا لفحص درجات الحرارة  أنرتداء معدات الوقاية الشخصية و إو مصفف/ة الشعر بيجب ان يلتزم خبير/ة التجميل 

 . عمل بأيقبل البدء 

 
 المالبس

 يُسمح تواجد مساعد/ة المالبس مع الممثّلين الرئيسيين فقط. 
 . قبل وبعد العمل وتعقيمهاأيديهم  ل الممثل/ة والمساعد/ةيجب أن يغس

 إجراءات وقائية أخرى جتماعي و أيوالتباعد اإل ةرتداء معدات الوقاية الشخصيإيلتزم مساعد/ة المالبس ب أنيجب 
 ستخدام.إستخدام المالبس من قبل أشخاص مختلفين، كما يجب تعقيمها بالطريقة المناسبة قبل وبعد كل إال يُسمح بإعادة 

، يجب أن يرتدي جميع الممثلون/الممثالت الثانويّين )الكومبارس( مالبسهم الخاّصة وأن يلبسوها في منازلهم. بقدر اإلمكان
 جتماعي.على التباعد اإل مالئمة للحفاظنتاج مرافق تبديل المالبس في حال تع ّر  لك، يجب أن يُؤّمن اإل

 
 DITدي.آي.تي 

 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.
يُعتمد نفس نظام الجلوس خالل  كماكما يجب ترتيب المقاعد بطريقة تُساعد على التباعد وتُقلّل من التفاعل بين األقسام، 

 فترات اإلستراحة.
 . وبعده ستخدامستمرار قبل اإلإنتظار بيجب تنظيف غرف اإل
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 حترازيّة إضافيّةإتدابير :  السادسالفصل 
 

حتماليّة نقل العدوى في موقع إ، توجد تدابير إضافيّة لضمان تقليل 19-ة للحّد من تفّشي كوفيديشروط الحكومالباإلضافة إلى 
 التصوير.
 الكمامات

ستخدامها في المساحات الداخليّة إيجب يجب على المنتج توفير الكمامات لجميع األشخاص المتواجدين في موقع التصوير، و
 مستمّر.جتماعي بشكل حيث يصعب الحفاظ على التباعد اإل

التشديد على أّن ارتداء الكمامات ليس بديالً عن يجب إعطاء إرشادات واضحة حول كيفيّة وضع ونزع الكمامة. كما يجب 
 جتماعي.التباعد اإل

 الكمامات الجراحية او القماشية .إستخدام بيُنصح بشكل 
 

 التهوية
بهدف تقليل خطر العدوى الناجم عن الجزئيات العالقة في الهواء، يجب تهوية جميع المساحات الداخليّة إّما عن طريق فتح 

 ستخدام اجهزة التكييف  ات دورة الهواء المغلقة. إالنواف  أو التهوية بإستخدام المعدات المناسبة وعدم 
 

 التوعية
إرشادات السالمة العامة وضمان أنّها موضوعة عند المداخل، غرف االجتماعات، الفتات تحتوي على يجب طباعة وتوزيع 

 الحمامات، وأماكن العمل المستخدمة بشكل متكّرر.
 

 المعّدات ومساحات اإلنتاج والمكاتب
مكان عند اإلاليومي ،ستخدام ، الميكروفون، جهاز الالسلكي، إلخ( قبل اإلاأل نسّماعات يجب تنظيف المعّدات الشخصيّة )

 طيلة فترة اإلنتاج.  اتهستخدام المعّدات الشخصيّة من قبل الشخص إيجب 
 ستخدامها من قبل أعضاء مختلفين من فريق العمل.إنتظام وعند إيجب تنظيف أكبر عدد ممكن من المعّدات بمناديل معّقمة ب

غرف تصفيف الشعر والمكياج، وغرف المالبس، وخاص بمواقع التصوير، اإلستديوهات،  نظافةستحداث روتين إيجب 
 وتعقيمها بإنتظام.

 .استخدام طريقة التنظيف والتطهير اليدوي فقطيجب على اإلنتاج 
مساحة عمل، والسماح للموّظفين يجب تهوية جميع المناطق بشكل جيّد. كما يجب تحديد الوقت ال ي يقضيه كل شخص في أي 

 ستنشاق الهواء الطلق.بأخ  استراحات دوريّة إل
 

 العائدة والخارجة(:السفر الجّوي الدولي )الرحالت 
 يجب إعتماد شركات طيران تطبق ممارسات التباعد الجسدي والنظافة المالئمة.

والمخاطر الُمعلنة في الوجهة المحليّة أو الخارجية المقصودة،    19-كما  يجب التأّكد من إجراءات السالمة المتعلّقة بكوفيد
 . وقبل حجز الت اكر )حيث قد تحدث بعض التغيييرات بعد إختيار الوجهة(لعمل عن تلك اإلجراءات ما ويجب إعالم فريق اك

 لتخفيف من إجراءات السفر. لمكان و لك كما أنه يوصى بإستخدام كوادر محلية قدر اإل
 

 :إجراءات الطوارىء
شخاص المعرضين لإلصابة تحديد األتشمل يجب على المنتج تحديد إجراءات مسبقة للتعامل مع حاالت االصابة المؤكدة، 

من خالل الخط الساخن  فوراَ جراءات ضرورة إبالغ وزارة الصحة نتيجة المخالطة وإبالغهم ب لك. كما يجب أن تتضمن اإل
 ( بوجود إصابة. 193)

 
 دمتم سالمين 
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 تقييم المخاطرملحق : 

 
علّقة بالموقع، توالم الفني المرئي والمسموع الخاصة باإلنتاجخاطر متقييم البوفّر بروتوكوالت عالية المستوى تيجب أن ت

 من المخاطر. تحديد كيفيّة تحقيق مستوى متدنّي باإلضافة إلى ؛، والنشاطات المشمولةاألشخاصو

 

  19-بكوفيدالمتعلّقة الفني المرئي والمسموع تقييم مخاطر اإلنتاج 

يُحّدد نمو ج تقييم المخاطر المسائل األساسيّة التي يجب أخ ها بعين اإلعتبار ومواجهتها ضمن تقييم مخاطر اإلنتاج بهدف 

 .19-كوفيدإدارة المخاطر الناتجة عن 

 

 :مالحظات

الموقع، وعلى جميع اإلنتاجات. وقد تختلف إدارة المخاطر قليالً وفقاً لنوع وحجم اإلنتاج،  ةصيل التاليانطبق التفتقد ال  .1

 تكييف تقييم المخاطر بشكل مناسب.من الضروري دراسة كل نشاط إنتاجي بتأنّي و ل ا ،ونشاط اإلنتاج

 19-كوفيدللتعامل مع مخاطر  اإلنتاج الفني المرئي والمسموع إلى تحديد أفضل الممارسات في قطاع الدليليهدف ه ا  .2

 وال يحّل مكان أي إرشادات أو نصائح حكوميّة. 

 تّباعه أيضاً.إتقييم المخاطر ه ا يُضاف إلى تقييم المخاطر الخاصة باإلنتاج واألقسام ال ي يجب  .3

 تُطبّق جميع إجراءات الصحة والسالمة ومعايير السالمة في اإلنتاج والبروتوكوالت األخرى. .4
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 حتياطات المطلوبةتقييم المخاطر واإل المخاطر الُمحّددة والمخاطر الناتجة عنها

حّدد وأدرج المخاطر التي قد تُسبّب ضرراً جسيماً، وكيفيّة 
حصول  لك. كما أشر إلى األشخاص ال ين سيتأثرون، وعن 

ليس فقط فريق العمل  طريق من. يشمل  لك إطار العمل،
ة، السائقون، األطفال، كبار السن، )مثالً: عمال آخرون، العامّ 

  وي اإلعاقة، واألشخاص األكثر عرضة لبعض المخاطر(

تخ  قرار حول إ ا ما كانت اإلجراءات/الرقابة المتّخ ة كافية أو إحّدد المخاطر و

عتبار معلومات من جميع إلخ  بعين ااألا  إجراءات أخرى. يجب تخإيجب 

 المصادر الموثوقة المتاحة

المعرض  المخاطر:
 :للخطر

 

   نتقال العدوى من شخص إلى آخرإ 

 

 ختيار الموقعإ

فريق التصوير، 
الممثلين، 

، نيالمشارك
الزّوار، 
 الجمهور

 المواقع الداخليّة
 يجب تفادي المواقع التي كانت مأهولة مؤخراً أو التي قد تكون فيها عدوى. 

ّطط لها مع لمخللنشاطات اختيار مواقع يسهل تنظيفها وتُوفّر مساحة كافية إيجب  

 جتماعي وتوفّر مرافق كافية لضمان تدابير النظافة المعّززة.إلالحفاظ على التباعد ا
 يرجى مراجعة الملحق أ

 
 .المواقع الخارجيّة 

حركة الدخول والخروج يجب أن يكون موقع التصوير مصون بهدف مراقبة  
لنشاطات اإلنتاج مع الحفاظ اإلنعزال عن الجمهور، وتوفير مساحة كافية  وتحقيق

 جتماعي وتوفير المرافق الالزمة إلجراءات النظافة.إلعلى التباعد ا
 

 يرجى مراجعة الملحق ب

 

 فريق العمل

فريق التصوير، 
الممثلين، 

، نيالمشارك
 الزّوار،

يجب أن يعمل أقل عدد ممكن من ااألشخاص األساسيّين في موقع التصوير في جميع 
يجب ترتيب العمل ونشاطات اإلنتاج لضمان تواجد أقل عدد ممكن من األوقات. ل ا، 

 األشخاص في الموقع طيلة فترة التصوير.

 

في موقع جتماعي اإلالتواصل 
 التصوير

فريق التصوير، 
الممثلين، 

، نيالمشارك
الزّوار، 
 الجمهور

 التصوير. مثالً: عفي موقبين األشخاص  جتماعيواصل اإلالت الحد من

  ألشخاص في موقع التصوير، وفقاً ايُسمح فقط التفاعل الضروري بين
 إلرشادات التباعد اإلجتماعي.

 .يجب تحديد مناطق خاصة لكل قسم وللممثّلين 

  يجب أن يبقى الطاقم والمعّدات لكل قسم بالمنطقة المحّددة له عند عدم الحاجة
 إليه.

 الطاقم والممثلين نتظار إعند خارج موقع التصوير اإلنتظاراإلمكان، يُفّضل  قدر
 دورهم.

 اإلمكان، يجب محاولة العمل في مسارح، إستديوهات، مكاتب، إلخ  ات  قدر

 .مساحة أكبر

  ستخدام حواجز لتحديد المناطق اآلمنة لكل قسم.إيجب 

 أو في مواقع محّددة بهدف تنظيف  ،يجب توفير معقّم اليدين لجميع أفراد الطاقم
 نتظام.إباليدين 

  حّث جميع أفراد الطاقم على غسل أيديهم بشكل مستمّر.يجب 

 أو أية وسائل تواصل أخرى عند اإلمكان للحّد من سلكية الاألجهزة الستخدام إ
 التواصل المباشر بين األشخاص.

  بين المناصب األساسيّة؛ مثالً  ةواضح تصال )تردد خاص(إيجب تحديد قناة
 بين المخرج، رؤساء األقسام، وأعضاء األقسام.

 فّصل دون الحاجة نعتماد على السماّعات لضمان حوار هادىء وميُفّضل اإل
 إلى التواصل الجسدي.

  جهزة السلكيةأالتعليمات لفريق العمل عن طريق يجب إعطاء. 
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 المخاطر:
المعرض 

 :للخطر
 

   من شخص إلى آخرنتقال العدوى إ 

 

 نتقال من وإلى موقع التصويراإل

فريق التصوير، 
الممثلين، 

، نيالمشارك
الزّوار، 
 الجمهور

 بإستخدام السياراتموقع التصوير إلى من ونتقال اإلبفريق العمل  يفضل أن يقوم
 .ةالخاص

  مثل  ،ستخدام وسائل نقل مستأجرةإفي حال عدم توفّر وسيلة نقل خاّصة يجب
جتماعي وممارسات النظافة قدر سيارات األجرة، مع الحفاظ على التباعد اإل

طالع على بروتوكوالت النظافة الخاصة بشركة النقل اإلمكان. كما يُستحسن اإل
 تباعها.إالتأكد من ومدى مالءمتها و

  ستخدام النقل العام مع الحفاظ على التباعد إكمال  أخير، يستطيع الموّظفون
يجب البقاء على ال تباع ممارسات النظافة. كما إعي قدر اإلمكان، وجتمااإل

 .طويلةمّدة لمقربة من اآلخرين 

 زدحام. كما قد قدر اإلمكان، يجب ترتيب موعد التنقّل لتفادي أوقات ال روة واإل
 زدياد عدد السيارات.إستيعاب تبرز الحاجة إلى تجهيز عدد أكبر من المواقف إل

 مكان للتخفيف من إجراءات السفر.ة قدر اإلستخدام كوادر محليإ 

 

مقّر خدمات موقع 
 التصوير/سيارات التصوير

فريق التصوير، 
الممثلين، 

 نيالمشارك

لتزام بتباعد جسدي ستخدام مقطورات إضافيّة من أجل اإلقد يكون هناك حاجة إل
 :يلي مابعين اإلعتبار  األخ مع  م، 2قدره 

 ويجب تنظيف وتطهير  (مشاركةال منعت)ُ لكّل ممثّل تخصيص مقطورة
 المقطورة بشكل يومي 

 ستخدام حواجز تقسيم من البرسبيكس أو الفواصل البالستيكيّة الشفافة إ
 م2لفصل محطات العمل بمسافة أقلّها 

 عند اإلمكان، يجب أن يقود أعضاء فريق العمل الشاحنات بأنفسهم
 

 يجب تخصيص سائقين:

  ،واحد أكثر من سائقمن قبل ستخدم تال يجوز أن بحيث لكل مركبة . 

 ثلينمللنقل اليومي للم 

  أيام ال يُعمل فيها في الموقع، مثالً  األيام التي)في  موقع التصويرلنقل :

 العطلة أو في نهاية األسبوع(

 

جتماعات بين اإلتفاعل وال
األقسام، مدراء األقسام، 

 المنتج/ة، المخرج/ة، وغيرهم

فريق التصوير، 
الممثلين، 

 نيالمشارك

تخا  إعتبار المسافة بين األشخاص خالل التفاعل لضمان خ  بعين اإلاأليجب 
 إجراءات الفصل المناسبة.مثالً:

 

  يجب أن يتّم عن اإلكسسوارات كسسوارات على طاولة اإلتفقّد / الموافقة على
ن عبُعد، من خالل الصور، أو أن تكون معروضة على طاولة خاّصة منفصلة 

) عدم اللمس من قبل الشخص الزائر وفي  كسسوارات الرئيسياإلموقع تخزين 
 .حال لمسها يجب غسل اليدين قبل اللمس وبعده(

  خارج موقع التصوير اإلكسسوارات يجب تخصيص مساحة عمل كافية لتجهيز
 تباع إجراءات الفصل الالزمة.إلضمان السالمة و

 بالقربوضع الكاميرا بعيداً عن أي قسم آخر يعمل  يجب تنظيم كيفيّة. 

  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

  التحّكم بالفوكسأجهزة و الالسلكية،لشاشات ستخدام اإعند اإلمكان، يجب 
 ، وأي تكنولوجيا أخرى تسمح بالتحّكم عن بُعد.الالسلكي
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المعرض  المخاطر:
 للخطر:

 

   إنتقال العدوى من شخص إلى آخر 

 

التفاعل بين فريق العمل 
 نيوالممثّل

فريق التصوير، 
الممثلين، 

 نيالمشارك

تخا  إعتبار المسافة بين األشخاص خالل التفاعل لضمان خ  بعين اإلاأليجب 
 المناسبة. التباعدإجراءات 

  :مثال  

  خ  بعين االعتبار المساحة المتوفّرة األعند تحديد عدد الممثّلين الثانويّين، يجب
 والحفاظ على تدابير التباعد االجتماعي.

 األعداد المطلوبة.ستيعاب يجب أن تكون المساحات المشتركة كبيرة كفايةً إل 

     مسافة آمنة. إ ا كان على اإلنتاج توفير المالبس، يجب من يجب قياس المالبس
 عتماد نفس اآلليات الم كورة في قسم المالبس أدناه.إ

مكياجهم الخاص حسب كل قسم، عند بوضع يجب أن يقوم الممثلون الثانويّون 
 المفّصلة في قسم المكياج أدناه.عتماد اإلجراءات إاإلمكان. عند تع ر  لك، يجب 

 

 تصوير المحتوى اإلضافي

 
 
 

فريق التصوير، 
الممثلين، 

 نيالمشارك
 
 

خطر التلّوث المتبادل من قبل الطاقم المتجّول شديد. يجب أخ  اإلجراءات التالية 
 بعين اإلعتبار: 

  إالّ في حال  التصوير موقعتكون جزء من ال يجب أن فرق خلف الكواليس
 تستطيع البقاء في مكان معيّن واحد.كانت 

  الكاميرا الثابتة عن بُعدستخدام إيمكن (time-lapse )بديل آمن.ك 

 تتوفر بحيث ديو الرئيسي، وستم المقابالت في مكان منفصل عن اليجب أن تُقا
ويمكن الحفاظ فيه على إجراءات التباعد  فيه كل الظروف المالئمة للتصوير

 جتماعي.اإل

 

التفاعل بين فريق العمل 
 اإلستراحةوالممثّلين في مناطق 

 والطعام

فريق التصوير، 
الممثلين، 

 نيالمشارك

 جتماعي.ع المناطق مجّهزة بهدف الحفاظ على التباعد اإليجب أن تكون جمي
 مثالً: 

 مع وضع عالمات شخاص، م بين األ2ابور يجب أن يضمن مسافة أي ط
 مرسومة بوضوح على األرض.

  واحد عند اإلمكان. تجاهإب المسيرعتماد إيجب 

 .تحديد عدد األشخاص ال ين يستخدمون مناطق الطعام في الوقت عينه 

 .يجب طلب الوجبات مسبقاً، قبل مواعيد اإلستراحة 

 احادية االستخدام يجب تعليب الوجبات مسبقاً في علب توصيل (). 

 وتوصيلها لباقي أفراد قسمه.ستالم ه ه الوجبات إيُسمح لفرد واحد من كل قسم ب 

 ستخدام إ  منعند اإلمكان، يجب أن يستخدم كل فريق قسمه المنفصل للطعام بدال
 المساحات المخّصصة للطعام.

 .يجب أن يقوم فريق خدمة توريد الطعام بالتنظيف المنتظم 

  المبلّلة، بخاخات مضادة للبكتيريا، إلخ( يجب توفير معّدات التنظيف )المناديل
 أفراد طاقم التصوير لتنظيف المساحات حسب الحاجة. لجميع

 التأكيد على نظافة اليدين قبل وبعد التعامل مع الطعام 

 

 التفاعل على طاولة المشروبات
فريق التصوير، 

الممثلين، 
 نيالمشارك

يجب المحافظة على التباعد وتحديد شخص واحد مسؤول عن طاولة المشروبات. 
 األوقات.جتماعي في جميع اإل

 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
 ستالم الطلب.إ

 ستالم المشروبات.إيختار كل قسم شخص واحد يقوم بطلب و 

 ر ونقلها على صواني.في موقع التصوي المشروبات يجب عدم تقديم 

  أكواب تستخدم لمرة واحدة.ستخدام إيجب 
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 المخاطر:
المعرض 

 للخطر:
 

   إنتقال العدوى من شخص إلى آخر 

 

التفاعل على طاولة  تابع،،
 المشروبات

 

  ستخدامها، يجب أن يكون كل شخص إستعمال زجاجات المياه التي يُعاد إعند
 .استعمال احادية االستخدام()يفضل  مسؤول عن زجاجته وعدم مشاركتها

  توفر محّطة إعادة تعبئة للماء عند طاولة الخدمة. على صاحب الزجاجة يجب
بتعاد قبل أن يضغط الشخص المسؤول في محطة إعادة التعبئة واإلأن يضعها 

متالء الزجاجة، على صاحبها أن إزر إعادة التعبئة دون لمس الزجاجة. عند 
اعادة االستخدام ويفضل توفير العبوات احادية ) يجب تطهيرها قبل  يأخ ه

 .االستخدام(

ستخدام الواحد، والتي يتّم توفيرها من ستخدام زجاجات المياه  ات اإلإكما يفضل 
 قبل ُمستلم المشروبات المختار من القسم.

 

 األطفال
فريق التصوير، 

الممثلين، 
 نيالمشارك

تخا  إعتبار المسافة بين األشخاص خالل التفاعل لضمان يجب األخ  بعين اإل
 إجراءات الفصل المناسبة.

 مثالً:

 الواحدة. األسرة ألعضاء مستقلّة مالبس تبديل غرفة تخصيص يجب 

   رافق زيادة لخطر ستخدام مُ إيُشّكل يجب أن يرافق أحد األهل األطفال إ
 العدوى.

  ُخالل التنسيق مع األهل.إشرافيّة من رافق يجب أن تكون مهام الم 

  يتواجد الممثلون األطفال في موقع التصوير فقط وقت تصوير مشاهدهم بهدف
 مخالطة مع أعضاء الفريق اآلخرين.تفادي أي 

 عتبار مستوى فهم إجراءات التباعد بحسب عمر األطفال، يجب األخ   بعين اإل
طفال مع أهاليهم أو وما يُعتبر مخاطرة نسبة لدور الطفل. يُفّضل أن يُتفاعل األ

 عتماد إجراءات التباعد.إعند عدم إمكانيّة ضمان أفراد األسرة 

 بالممثلين األطفال. خاصة يجب تخصيص مناطق إستراحة

 

 المكياجوالشعر 
فريق التصوير، 

الممثلين، 
 نيالمشارك

 إ ا أمكن:

 تحت إشراف عن بُعد من أخصائي/ة يجب أن يضع الممثلون مكياجهم بأنفسهم ،
  المكياج

  عدم مشاركة المكياج بين الممثلين وفصل مواد التجميل لكل شخص
 .مكياجه/مواد التجميل الخاصة به

  عند ضرورة تدّخل أخصائي/ة التجميل أو مصفّف/ة الشعر مباشرةً، يجب أن
يلبسوا معدات الوقاية الشخصيّة، بما فيها القفازات، الكمامات، وأي معداتأخرى 

 حسب الحاجة.

  معيار دائم لقسم المكياج(عتماد معايير النظافة الصارمة )كإيجب 

  م على األقل بين كل محّطة مكياج. 2فصل 

  تُقاس درجة حرارة أخصائي/ة المكياج، مصفّف/ة الشعر، والممثلون قبل
 المباشرة بأي عمل، باإلضافة إلى إجابتهم على أسئلة االستبيانات الطبيّة.

 الممثلون الكمامات أيضاً. عند اإلمكان، يُفّضل أن يرتدي 

  يجب تخصيص منطقة خاصة لفريق تصفيف الشعر والمكياج عند موقع
التصوير من أجل مراقبة وتصحيح مكياج و شعرالممثلين، بعيداً عن باقي 

 أعضاء فريق العمل.

 يجب أن تتّم المتابعة عن طريق أجهزة السلكية وأجهزة مراقبة.
 

 
 المبيت المؤقّت

فريق التصوير، 
 نيالمشارك

 في الموقع يجب تفادي مبيت الموّظفين
عند الضرورة، يجب الحصول على غرف إقامة منفردة والتأّكد من اتباع إجراءات 

 لتباعد االجتماعي قبل االستخدام.النظافة وا
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 المخاطر:
المعرض 

 للخطر:
 

   إنتقال العدوى من شخص إلى آخر 

 

 لمالبسا
فريق التصوير، 

 نيالمشارك

 اإلمكان: قدر

  عتماد مشتري واحد لشراء المالبس، األقمشة، والمواد األخرىإيُفّضل 

  أو في محّطة تعقيم عزلها ل األغراض في خزانة تخزين وضعيجب

 كامل.  ها بشكللتنظيف

  ستالم المالبسإ يستطيع مساعد المالبسمن ثم. 

  يجب أن يستخدم كل عضو من فريق العمل ماكينة خياطة ومعّدات خاّصة

 دون مشاركتهابه، 

  يجب أن تُقام جلسات القياس والموافقة على المالبس من خالل نظام

 مؤتمرات الفيديو.

  ستخدامها.إتنظيفها على البخار قبل يجب غسل جميع المالبس أو 

 

  

  بالستيكيّة بعد غسلها.يجب تغطية المالبس بشكل فردي بأغطية 

  ،تُقاس درجة حرارة أعضاء الفريق والممثلون قبل المباشرة بأي عمل

 باإلضافة إلى إجابتهم على أسئلة االستبيانات الطبيّة.

 غرفة منفصلة عند اإلمكان، يجب أن يستلم الممثلون مالبسهم في 

 وارتداؤها دون مساعدة.

  بغطاء بالستيكي.بشكل منفرد يجب أن تُقّدم المالبس معلّقة 

  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 الكّمامات.

 

 اإلشهارات الصحيّة
فريق التصوير، 

 نيالمشارك

ين والمساهمين يُعلنون فمن جميع الموظّ  وموقّع يجب الحصول على تصريح خّطي
 فيه:

  ولم تظهر عليهم أي أعراض  19-كوفيدأنّهم ال يُعانون من أي عوارض فيروس
 .يوم فترة حضانة الفيروس 14ولغاية  من تاريخهأيام  7خالل فترة 

  أالّ يكونوا )حسب علمهم( على تواصل مع أي شخص يُعاني من أعراض
 يوم من تاريخه. 14خالل فترة  19-كوفيدفيروس 

 يوم من تاريخه. 14إلى أي من المناطق الموبوئة خالل فترة  نتقلواأنّهم لم ي 

 يوم من تاريخه.  14موبوء خالل فترة  منطقةأو  سافروا الى بلدي لم همان 

  بفيروس  لديهم ظروف صحيّة كامنة قد تجعلهم أكثرعرضة للعدوىأالّ توجد
 .19-كوفيد

  أو  19-كوفيدأنّهم يتعّهدون بالتصريح مباشرةً عند بروز أعراض فيروس
 .19-كوفيدمخالطتهم لشخص لديه أعراض 

  في موقع التصوير في مكان أي شخص تبرز عليه األعراض  عزليجب
   .مخصص ل لك والتواصل مع وزارة الصحة

 

 إجراء الفحص
فريق التصوير، 

 نيالمشارك

  .من المستبعد إمكانيّة إجراء أي فحوصات سريريّة للموّظفين خالل اإلنتاج

يوم لكن، ننصح اإلنتاج بقياس درجة حرارة جميع الموّظفين مّرتين خالل 

 .العمل

  يمكن القيام ب لك من خالل القياس ال اتي، لكن يُفّضل أن يقوم ب لك طبيب

 معدات الوقاية الشخصيّة.يرتدي 
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 المخاطر:
المعرض 

 للخطر:
 

   انتقال العدوى من شخص إلى آخر 

 

  إجراء الفحصتابع،،، 

  إ ا قام طبيب بقياس درجة الحرارة، يجب أن يُقّدم األخير تقييم للمخاطر

 واضح للعمل.وتسلسل 

  درجة  37.8يجب تسجيل درجات الحرارة وأي شخص تتخّطى درجة حرارته

من قبل وزارة  مئوية يجب إرساله إلى منزله أو إلى أحد المستشفيات المعتمدة

 )عن طريق النقل الخاص(.الصحة 

 

 الفصل الجسدي
فريق التصوير، 

 نيالمشارك

م على األقّل. يجب أن يُخّطط  2سديّة تبلغ قدر اإلمكان، يجب الحفاظ على مسافة ج
العمل بحيث تتّم المحافظة على ه ه المسافة. إ ا كان من غير الممكن تحقيق مسافة 

ستمرار النشاط. عند الضرورة، يجب اتباع إم، يجب التفكير في مدى ضرورة 2
 الطريقة التالية:

 أخرى لتحقيق الهدف عينه؟ : هل يجب أن تقوم بالنشاط حقاً؟ هل هنالك سبلاإللغاء 
تقليل عدد األشخاص المشتركين في نشاط واحد، على أن يتّم في أقل فترة تخفّيض:

 دقائق(. 10ممكنة )يُفّضل أقّل من 
م كفرق ويجب فصلهم 2بقاء األشخاص ال ين يجب أن يعملوا ضمن مسافة عزل:

 عن اآلخرين إ ا أمكن.
ة قبل مباشرة ه ه النشاطات تعزيزعادة طلب الحصول على موافقاإلشراف:

 واإلشراف على التفاصيل بدقة.
ستخدام معّدات الوقاية الشخصيّة )الكمامات والقفازات( إمعّدات الوقاية الشخصيّة:

 كآخر مال ، على أن يتّم التخلّص من المعّدات المستخدمة على الفور وغسل اليدين.

 

 النظافة
فريق التصوير، 

 نيالمشارك

 غسل اليدين حيثما أمكن، مع صابون ومناشف يد ورقيّة.  يجب توفير مرافق
ومطهر  في حال عدم توفّر مرافق غسل اليدين، يجب توفير موّزعات معقّم

 .ايدي /مادة كحولية لغسل اليدي

  نتظام، ومباشرةً بعد لمس إب يطهروهايجب أن يغسل الموّظفين أيديهم أو
 المعّدات أو األشياء التي قد تحمل الفيروس.

  يجب أن يوفّر اإلنتاج إمدادات إضافيّة من الصابون، معقّم اليدين، ومناشف اليد
 . الورقيّة لتلبية ه ه الحاجة

 

 معّدات الوقاية الشخصيّة
فريق التصوير، 

 نيالمشارك

 لغايات األخرى الشخصيّة الوقاية أومعّدات الكمامات اإلنتاج يستخدم أن يجب 
 لبعض جتماعياإل التباعد على فيها المحافظة يمكن  ال التي المواقع مثال ُمحّددة،

 تعقيمها.   اليمكن معّدات لمس يجب حين دقائق،أو 10تزيدعن  ألوقات المهام

  ال ي  الجراحية او القماشيةيُفّضل أن تكون من نوع الكّمامات، رتداء إإ ا قُّرر
يُقّدم بعض الحماية ضّد العدوى المستنشقة )على األخّص إ ا كانت ملبوسة 

 بشكل صحيح وتّم فحصها

  تتلف ه ه النوعية من الكمامات بسرعة نسبياً. ل ا، يجب استبدالها بإنتظام
 والتخلّص منها بعناية.

  ستخدام الواحد لبعض المهام، لكن يجب القفازات  ات اإليجب إستخدام
 ستخدامها بعناية كي توفّر الحماية. ويعني  لك التخلّص منها بعناية أيضاً.إ

 ستخدام الواحد مع نهاية كل يجب التخلّص من معّدات الوقاية الشخصيّة  ات اإل
 ستخدامها.إعند التناوب للتأّكد من عدم إعادة مهمة أو 

 يداً بالصابون عند إزالة معّدات الوقاية الشخصيّة، يجب أن يغسل مرتديها يديه ج
 أو المعقّم.

 
 
 



 
 

17 
 

 المخاطر:
المعرض 

 للخطر:
 

 
نتقال الفيروس عبر األسطح إ

 الملّوثة/ المعّدات
  

 لمعّداتا 
فريق التصوير، 

ن، يالمشارك
 والممثلين

  يجب مسح جميع معّدات وأدوات اإلنتاج بالمناديل المعقّمة بإنتظام عند

 ستخدامها من قبل أشخاص مختلفين.إ

  ،المايكروفون، الالسلكي، إلخ( قبل يجب تنظيف المعدات الشخصيّة )السّماعات

 تسليمها كل يوم.

  عند اإلمكان، يجب أن تُستخدم سّماعات الرأس، المايكروفونات، وأجهزة

سمه إالالسكلي حصراً من قبل شخص واحد طيلة فترة اإلنتاج، مع وضع 

 عليها.

 و التي تستخدمها األقسام لدى وصولها يجب تعقيم جميع المعّدات المستأجرة أ

 إلى موقع التصوير.

  يجب أن تُلزم شركات تأجير المعّدات في العقد بضمان أّن المعّدات الُمرسلة

 إلى موقع التصوير تُعقّم قبل تحميلها.

 .يجب االّ يلمس المعّدات سوى أفراد القسم المسؤولين لتفادي أي تلّوث متبادل 

  العاملين عند تحميل/تنزيل المعّدات القفّازات طيلة وقت يجب أن يرتدي جميع

 لمسهم للمعّدات.

  عند إيصالها، يجب تنزيل جميع المعّدات في المنطقة الخاّصة بالقسم المعني

 بها.

  المخّصصين ضمن يجب إعادة تعقيم المعّدات من خالل الشخص/األشخاص

 القسم قبل نقلها إلى الموقع.

 له ه المهام. خاص الكافيشعدد األيجب تخصيص الوقت و 

 األثا ، إلخو كسسواراتاأل 
فريق التصوير، 

ن، يالمشارك
 والممثلين

 عتماد على فريق شراء منفصل لشراء جميع األجهزة واألكسسواراتيجب اإل 

  الشراء عبر اإلنترنت عند اإلمكانيجب . 

  التوصيلعمليات يجب تنسيق التوصيل/اللوجستيّات للحّد من التواصل خالل. 

  بهدف األغراض )التي تّم شراؤها أو تفويضها( في خزانة تخزين وضعيجب 
 .شامل قبل نقلها إلى موقع التصوير ها بشكلأو في محّطة تعقيم لتنظيفعزلها 

  تجهيز موقع التصوير أو مساعد المالبس فريق إلى  المواد يمكن تسليممن ثم
 .في موقع التصوير

  يتواجد مع فريق المالبس واألكسسوار ل من قسميجب تحديد شخص واحد
، بما فيها تنظيف رواألكسسوا قسم الديكور هتمام بجميع متطلّباتالتصوير لإل

 .األكسسوارات التي تّم لمسها

 يتعرض للتفاعل مع الممثلين  يجب أن يشمل نظام التنظيف أي أثاث أوإكسسوار
 أو فريق العمل.

  أو األثاث، إال عند الضرورة.يجب أالّ يلمس فريق العمل اإلكسسوارات 

  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.
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 المخاطر:
المعرض 

 للخطر:
 

   نتقال العدوى من شخص إلى آخرإ 

 مساحات اإلنتاج والمكاتب 

فريق التصوير، 
ن، يالمشارك

الممثلين، 
الزّوار، 

 والجمهور.

  ،يجب تنظيف وتعقيم مواقع التصوير، اإلستديوهات، غرف تغيير المالبس
 غرف تصفيف الشعر والمكياج، إلخ بإنتظام )مرتان خالل النهار(.

  كما يجب تنظيف وتعقيم جميع األماكن التي يتّم لمسها بإنتظام و بشكل متكّرر
مقابض األبواب، الدرابزين، منطقة طاولة المشروبات، طاوالت الطعام، مثل 
 إلخ.

  للمساحات األكبر والُمغلقة، مثل اإلستديوهات والمكاتب، يجب أن يُفّكر
 إلى التنظيف العادي.ستخدام الدخان المطّهر باإلضافة إاإلنتاج في 

 
ترتيبات خدمة توريد الطعام 

 لشراب وا

فريق التصوير، 
ن، يالمشارك

الممثلين، 
الزّوار، 

 والجمهور.

  إهدار الطعام وتلّوثه.يجب تحديد أماكن الطعام في الموقع لتخفيف 

  يجب تنظيف وتطهير أماكن تحضير وتناول الطعام بإنتظام )على األقل

 مّرتين خالل اليوم(.

 زدحام والحفاظ يجب أن تُخّطط أوقات االستراحة بشكل متتاٍل للتخفيف من اإل

 م في جميع األوقات.2على مسافة جسديّة بين الجميع تبلغ 

  يجب توفّر مرافق غسيل اليدين أو معقّمات اليدين على مدخل أي غرفة

سيتناول فيها األشخاص الطعام، ويجب استخدامها من قبل فريق العمل عند 

 ومغادرة المنطقة. دخول

  يجب تشجيع فريق العمل على جلب وجبات محّضرة مسبقاً من المنزل

 وزجاجات مشروب يُعاد استخدامها.

  م من بعضهم البعض خالل 2يجب أن يجلس أعضاء فريق العمل على مسافة

 تناول الطعام.

 عند توفير خدمة توريد الطعام:
 

  المستطاع.يجب اعتماد نظام السير باتجاه واحد قدر 

 فقط. يجب تقديم أطعمة محّضرة مسبقاً ومغلّفة 

  األطباق، األكواب، وأواني الطعام.يجب عدم استخدام 

  العمل يوميجب تعقيم الطاوالت بين كل استخدام وفي نهاية. 
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 تقييم المخاطر واالحتياطات المطلوبة المخاطر الُمحّددة والمخاطر الناتجة عنها

وأدرج المخاطر التي قد تُسبّب ضرراً جسيماً، وكيفيّة حصول  لك. حّدد 
كما أشر إلى األشخاص ال ين سيتأثرون، وعن طريق من. يشمل  لك 
إطار العمل، أي ليس فقط فريق العمل )مثالً: عمال آخرون، العاّمة، 
السائقون، األطفال، كبار السن،  وي اإلعاقة، واألشخاص األكثر عرضة 

 طر(لبعض المخا

تخ  قرار حول إ ا ما كانت اإلجراءات/الرقابة المتّخ ة إحّدد المخاطر و
بعين االعتبار معلومات  األخ  كافية أو يجب اتخا  إجراءات أخرى. يجب 

 من جميع المصادر الموثوقة المتاحة

 
 التاريخ:  التوقيع : المنتج

 اإلسم:
 

 
 

 

 وهو يشكل تقييماً مناسباً وكافياً للمخاطر فيما يتعلق به ا اإلنتاجتقييم المخاطر أعاله اءة قرقمت بأقربأنني قد 

 التاريخ:  التوقيع:  المنتج المنفذ

 اإلسم:
 

 
 

 

 المخاطر أعاله وسيتم االلتزام الصارم في جميع األوقات أثناء اإلنتاج تقييماءة قرقمت بقد أقربأنني 

 التاريخ:  التوقيع:  مدير اإلنتاج

 اإلسم:
 

 
 

 

 تقييم المخاطر أعاله وسيتم االلتزام الصارم في جميع األوقات أثناء اإلنتاج اءةقرقمت بقد أقر بأنني 
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