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الهيئاتعنالصادرةوالإجراءاتاللوائحجميع
راتالإمادولةفيالمحليةوالإتحاديةالحكومية

كلبشبهاالإلتزامويجبالقصوىالأولويةلها
تام

عنالصادرالإرشاديالدليلسيساعد
الدراجاتوللسياراتالإماراتمنظمة
يًعاجمعودتناضمانعلىالمنظمينالنارية

والدراجاتالسياراترياضةأنشطةإلى
.آمنةبطريقةالنارية

ماستخداالمنظمينعلىيجب
تبروتوكولالتطويراللوائح
.بهمالخاصةالمنشآتسلامة

:اللوائح

لسل  يجب أن تتبع اللوائح واإلجراءات وفقا للتس

الهرمي العام  كما هو مذكور في هذه الوثيقة من 

.العرض

ع للحصول على معلومات اكثر يمكن زيارة الموق

:اإللكتروني لكل من 

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات •
.والكوارث

.وزارة الصحة ووقاية المجتمع•

.الهيئات الحكومية المحلية لإلمارات•



يجب حفظ السجالت 

ميع اإللكترونية  المتعلقة بج

جوانب إدارة 

.الفعاليات/األحداث

يمكن استخدام نماذج إقرار 

الفحص الفني قبل 

.الفعالية/الحدث

تقييد عدد وصول اعضاء 

الفريق إلى منطقة الفحص     
(.شخص واحد لكل سيارة) 

يجب على الفاحصين ارتداء 

أدوات الوقاية الشخصية عند 

.فحص أي مركبة من الداخل

ر يفضل قبول جميع التقاري

.إلكترونيا

يمكن للمسؤولين إجراء 

مقابالت مع السائقين أو 

الفرق من خالل الوسائل 
.الرقمية

المستندا

ت

الفحص 

  
الفن 

يجب إتباع اإلجراءات

والضوابط اإلحترازية 

الموضوعة من قبل السلطات

ا المختصة في  اإلمارات فيم

.يةيتعلق بالطاقة االستيعاب

ل اإلحتفاظ بسجالت اإلتصا

والتواصل  لجميع زوار 

المكان للتمكن من اإلتصال

.بهم وقت الحاجة

:منظمي رياضة السيارات و الدراجات النارية 
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من المفضل استخدام 
مية الهاتف أو الوسائل الرق
/  للتواصل مع المسؤولي   

.الفرق

ع إعداد خطة التعقيم التي تتب

اإلجراءات اإلحترازية 

الموضوعة من قبل السلطات 

ها المختصة في اإلمارات وتقديم

.إلى المنظمة

  
يجب أن يتم الفحص ف 
  
منطقة خارجية أو ف 

.منطقة ذات تهوئة جيدة

يجب قبول التسجيل 
نتالمسبق و عبر اإلنبر

.التشجيع عليه

الحكام

المكان

يجب على موظفي خدمة العمالء 

ارتداء أدوات الوقاية الشخصية 

واستخدام المعقمات بعد كل 

.معاملة

يفضل ان يعمل الفاحصين

.بشكل فردي

د إذا يمكن للحكم العمل عن بُع

كان قادًرا على أداء جميع 

.واجباته

وضع عالمات مرئية وواضحة 

على األرض لإلشارة إلى مسافة 

التباعد اإلجتماعي المناسب    

(.متر2)



مراقبة /تحكم
الفعالية/الحدث

ام يجب على كل شخص إحتر

2)مسافة التباعد االجتماعي

(.متر

وضع معقم اليدين عند 

المخرج ومراعاة / المدخل 

.النظافة الصحية المناسبة

قد يتم تغيير مكان أشخاص

م معينين خارج غرفة التحك

تهم في السباق إذا كانت وظيف

.ال تتأثر بذلك

يمكن تلقي التقارير الشفوية 

 ً .وتوثيقها إلكترونيا

اعضاء الفريق
الحفاظ على مسافة تباعد

أينما أمكن ( متر2) اجتماعي

.ذلك

الوقاية ارتداء أدوات

الشخصية عند العمل على 

مقربة من أفراد الفريق 

.اآلخرين

يجب على مديري الفرق 

د تسجيل بيانات جميع  األفرا

الذين يحضرون 

.الفعالية/الحدث

يجب تجنب مشاركة األدوات 

يجب تعقيم هذه األدوات بعد . 

.كل استخدام

مستودعات المركبات 

عىل جانب طريق 

السباق

يجب أن تبقى ابواب 

مستودعات المركبات مفتوحة

طوال الوقت

تقييد عملية الدخول لتشمل 

أعضاء الفريق والمسؤولين 

األساسيين فقط

يجب الحفاظ على التعقيم في

جميع األوقات داخل 

.مستودعات المركبات

استخدام الحواجز والالفتات 

المتنقلة لحصر عملية  

.الدخول

المسؤولون 
االحتفاظ بسجل المعلومات 

الخاص بجميع الفرق جماعيا 

.وفرديا التي تعمل عن قرب

/  يجب أن يتم تسجيل الدخول

الخروج مع الحفاظ على 

مسافة التباعد اإلجتماعي      

(.متر2) 

دخول يفضل أن يتم تسجيل ال

الخروج باستخدام كود  / 

نظام إدارة المسؤولين

ب يجب على المسؤولين تجن

ريق التدخل الطبي وانتظار الف

.للقيام بدورهالطبي

منظمو رياضة السيارات و الدراجات النارية.. تابع 
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يجب أن تشمل خطة السالمة

كبفية التعامل مع الحاالت

اإليجابية والمشتبه فيها

إنشاء منطقة عزل طبي 

.للمرضى المشتبه بهم

عد يجب تعقيم جميع المعدات ب

.كل استخدام

حصر عملية الدخول  إلى 

المرافق الطبية ألعضاء 

.قطالطاقم الطبي والمرضى ف

/  ندوة اإلحاطة للسائقين
المالحظاتةلوح

ين القيام بندوة إحاطة السائق

إلكترونيا أو في منطقة 

.خارجية

إذا كانت اإلحاطة في منطقة 

خارجية يجب مراعاة مسافة 

(.متر2) التباعد اإلجتماعي

توزيع معلومات مسؤولي 

السباقات إلكترونيا
يفضل استخدام لوحة 

.مالحظات رقمية

حفل منصة التتوي    ج
و بعد يجب تعقيم المنصة قبل

.كل استخدام

الحفاظ على مسافة تباعد

إن أمكن( م2)إجتماعي 

.وتجنب المصافحة
يجب تعقيم الجوائز قبل 

.تسليمها

ين تقليل عدد المسؤولين الذ

ة يقدمون الجوائز على منص

التتويج 

وتجنب المصافحة

المرافق والفرق الطبية

فرق التدخل للمركبة

يجب اإلحتفاظ بسجل 

المعلومات عن كل اعضاء 

ن الفريق اللذين يستخدمو

.المركبة

.

ال يجب ان ينتظر الشخص

.لةفي المركبة لفترات طوي

ل يجب ان تبقى فرق التدخ

رة مع نفس الفريق طوال فت

الفعالية/الحدث

يجب ارتداء أدوات الوقاية 

.الشخصية قبل دخول المركبة

منظمو رياضة السيارات و الدراجات النارية.. تابع 
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منظمو رياضة السيارات و الدراجات النارية.. تابع 



اإلعالم

تقليل عدد المصورين 

وحاملي الكاميرات 

.والصحفيين الميدانيين

إلغاء تنظيم المؤتمرات الصحفية 

.الواسعة النطاق

ال يجب إجراء المقابالت 

اإلعالمية داخل مستودعات 

المركبات الموجودة على 

.الفعالية/جانب حلبة الحدث

يجب إجراء المقابالت في 

المنطقة المخصصة لذلك 

.والتي تم تعقيمها  

منظمو رياضة السيارات و الدراجات النارية.. تابع 

العمل على إجراء المقابالت 

عن بعد من خالل استخدام 

وسائل االتصال عن بعد 

.بالفيديو 

اإلعالم
ح المصد/تعقيم الميكرفون

.عند كل استخدام

يجب على العاملين في 

وسائل اإلعالم غير األساسية 

.العمل عن بعد إن أمكن

يجب أن يتم نقل البيانات 

.اإلعالمية الكترونيا فقط
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الرال  

الرال  

تحتاج سباقات الرالي التي 

تتطلب طاقًما مكونًا من 

عضوين أو أكثر إلى تقديم 

.شهادة طبية قبل السباق

يجب على المنظمين إنشاء 

نظام رقابة صحية لجميع 

.أطقم العمل والفرق

يجب التأكد من تلقي الطواقم 

للتعليمات المتعلقة بمتطلبات 

/ التعقيم لجميع األفراد 

.المركبات

السماح فقط لمن لهم عالقة

م بالسباق بالدخول الى مخي

.الرالي

قليل تفادي تقديم الطعام او الت

.منه

م يتعين على الفرق تقدي

ال تقارير صحية يوميًا طو

كبير الفعالية إلى/فترة الحدث

المسؤولين الطبيين

يجب على منظمي السباق 

الغ اتباع اجراءات معينة لإلب

عن تغيير في صحة أي من

األعضاء المشاركين في 

.الفعالية/الحدث

يجب على الطاقم الحفاظ على

معداتهم الشخصية ألنفسهم 

.فقط



يجب فحص درجة حرارتهم 

الدرجة ) قبل دخولهم المكان

(.37.5القصوى 

يجب الحفاظ عىل مسافة 
(  مبر 2)التباعد اإلجتماع  

.منر واين امكن

ف يجب أن تبلغ وثائق وص

/  ثالمهام ألكترونيا قبل الحد

.الفعالية

يجب توفير وارتداء وسائل 

الوقاية الشخصية عند 

.التواصل مع اآلخرين

ان يجب أن يتلقى موظفو مك

ا الحدث تدريبًا خصوصي

بشأن إجراءات الصحة 

.والسالمة

يجب الحفاظ عىل مسافة
(  مبر 2)التباعد اإلجتماع  

.منر واين امكن

عدم القدوم إلى العمل في 

حالة الشعور باي وعكة 

صحية او ظهور اي اعراض 

.19لمرض كوفيد 

الوقاية يجب ارتداء أدوات

الشخصية عند التواصل مع 

اآلخرين او عند تقديم خدمات 

.التعقيم

/المسؤولون

المتطوعون

موظفو

الفعالية/مكان الحدث

المتسابقون

يجب فحص درجة حرارتهم

قبل دخولهم لمكان الحدث 

(.37.5الدرجة القصوى ) 

يجب تعقيم أي معدات سالمة 

يتم تأجيرها للمتسابقين بعد 

.االستخدام

ال يسمح بمشاركة معدات 

يجب . السالمة الشخصية

إدارتها واستخدامها  من قبل 
.المتسابق  فقط

يجب أن تتوافق التعليمات 

لقيادة المتعلقة بالسن القانونية ل

مع لوائح وقوانين الحكومة 

.اإلماراتية

ي ةالموارد البشر
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المتسابقون

عانون يمنع المتسابقون الذين ي

من أمراض مزمنة وحاالت 

صحية خطيرة من المشاركة

الفعاليات/في السباقات

يمنع المتسابقون ممن لديهم 

خطورة في جهازهم المناعي 

من المشاركة في 

الفعاليات/السباقات

ن يجب على المتسابقين الذي

تظهر عليهم  أعراض واضحة  

و لإلصابة بعدوى تنفسية أ

حمى عزل أنفسهم وإبالغ 
.الفريق الطبي

إعالم جميع المتسابقين عن أي 

شخص  ثبت أن اختبار فيروس

14إيجابيا خالل  19كوفيد 

.يوما األخيرة



المشاهدون
يجب فحص درجة حرارتهم 

قبل دخولهم لمكان الحدث     

(.37.5الدرجة القصوى ) 

يجب الحفاظ عىل مسافة

(.مبر 2)التباعد االجتماع  

يجب أن تتوافق التعليمات

ها المتعلقة باألعمار المسموح ل

بالدخول مع لوائح الحكومة 

اإلماراتية

يجب ارتداء أدوات الوقاية 

الشخصية عند التواصل مع 

.اآلخرين

جميع المشاركي   

(باستثناء المشاهدين)

على جميع األشخاص 

(  اهدينباستثناء المش)المشاركين

د  ــ إجراء اختبار فيروس كوفي

بصفة منتظمة مع 19

.يةاإلستظهار  بالنتيجة السلب

ن عىل جميع المشاركي   الذي

وس كوفيد     19عانوا من فب 
عدم العودة إل ممارسة 

عد الفعاليات إال ب/السباقات 
استشارة الطبيب وتقديم

سلنر  19اختبار كوفيد    

يسمح بدخول وتوزيع 

المشروبات الخارجية بعد 

تعقيمها 

يجب على جميع المشاركين 

إحضار عبوة المياه أو 

المشروبات الخاصة بهم وال 

.يسمح بمشاركتها مع الغير

ية  ..تابع الموارد البشر



التعقيم

يم يجب أن تتم عملية التعق

وفقا لإلجراءات والتدابير

ي والضوابط اإلحترازية الت

تصدرها الجهات المختصة 

قة بالدولة ويجب ان تكون موث

سطح العامة األيجب تنظيف 

.بانتظام

يجب الحفاظ على جدول 

زمني للتعقيم والتأكد من

.االلتزام به

يجب تعقيم جميع المعدات 

.المشتركة بعد كل استخدام

يجب مراعاة النظافة 

األساسية وممارستها من قبل 

.الجميع

يجب أن تكون اماكن غسل 

بشكل اليدين والتعقيم متوفرة

اضافي في كل المناطق 

.العامة

حة يجب تغطية الفم عند الك

.والسعال !ممنوع البصاق

اشارات التوجيه و 
الحواجز

يجب وضع عالمات مرئية 

وواضحة على األرض 

لإلشارة إل مسافة التباعد

.اإلجتماعي المناسبة

يجب  وضع الفتات تحدد 

اماكن تواجد محطات غسل 

.وتعقيم اليدين

يجب استخدام الحواجز في

تم مكتب االستقبال حيث ت

.تعامالت العمالء

يجب استخدام الحواجز 

.ولخللتحكم في عملية الد

النظافة

أدوات الوقاية 

الشخصة

ادرة اإللتزام بالتوجيهات الص

عن الجهات الحكومية 

المختصة بشأن ارتداء 

.الكمامات

يجب استخدام أدوات الحماية 

الشخصية عند التعامل مع أي 

.نفايات

يجب استخدام أدوات الوقاية 

الشخصية المتطورة من قبل 

.اعضاء الطاقم الطبي

يجب تغيير أدوات الوقاية 

ير الشخصية أو تعقيمها في كث

من األحيان بصفة دورية 

.لضمان فعالية عملها

السالمة العامة 
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مدرب القيادة 

يجب أن يكون حجم المجموعة 

وفقا لإلجراءات والتدابير 

رة والضوابط اإلحترازية الصاد
لةعن الجهات المختصة في الدو

د يجب مراعاة  مسافة التباع

.االجتماعي
يفضل التواصل اإللكتروني

.بين السائق والمدرب

يجب على مدربي القيادة عدم 

.قيادة المركبة مع السائق 

يجب أن يتلقى جميع 

الموظفين تدريبات حول 

يجب أن يتلقى الموظفون.19فيروس  كوفيد ــ 

.يمالتدريب على طرق التعق

دارة يجب أن يتلقى موظفو اإل

ت تدريباً حول تعقب الحاال

ووضع نظام في هذا 

.الخصوص

ى يجب تدريب الموظفين عل

قياس درجة الحرارة 

ارة باستخدام جهاز قياس الحر

  
 
الموظفون ف

الفعالية/مكان الحدث

المتطوعون

يجب أن يكون حجم المجموعة 

وفقا لإلجراءات والتدابير 

رة والضوابط اإلحترازية الصاد

لة عن الجهات المختصة في الدو

ومراعاة مسافة التباعد 
.االجتماعي

يجب تعقيم جميع المعدات 

.المشتركة بعد كل استخدام

يجب تجنب االختبارات 

الكتابية وإجراء االختبارات 

بالوسائل اإللكترونية إن 

.أمكن

ن يجب استخدام التدريبات ع

بعد عبر وسائل  التواصل

.كلما أمكن ذلك

التعليم / التدريب 

4 3 2 1


