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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص

مقدمة
يهدف هذا الدليل االسرتشادى إىل التعريف بالضوابط واالشرتاطات الوقائية واالحرتازية التي يتم تطبيقها بجميع املنشآت
الفندقية والسياحية واملطارات ورشكات الطريان املرصية واملواقع األثرية واملتاحف ومختلف األنشطة السياحية ،لتجنب
انتشار أو اإلصابة بفريوس كورونا املستجد ،وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطريان املدين ووزارة الصحة والسكان
واالتحاد املرصي للغرف السياحية.
فبعد توقف النشاط السياحي والطريان الدويل منذ منتصف مارس  2020بسبب أزمة فريوس كورونا املستجد يف مختلف
دول العامل ،قامت الحكومة املرصية بوضع مجموعة من الضوابط للسالمة الصحية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية.
واعتمدت وزارة السياحة واآلثار "شهادة سالمة صحية" بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرف السياحية املختصة
كرشط أساىس للسامح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل واستقبال الزائرين والسائحني ومامرسة األنشطة
السياحية.
وقد تقرر استئناف النشاط السياحي تدريجياً بناء عىل تلك الضوابط ،بعد االنتهاء من مرحلة تجهيز تم خاللها تعقيم كافة
املنشآت الفندقية والسياحية واملواقع األثرية واملتاحف بجمهورية مرص العربية ،وتدريب وتوعية العاملني عىل العمل يف
ظل الظروف التي نتجت عن انتشار فريوس كورونا املستجد ،وفقاً لالشرتاطات والضوابط املستحدثة.
ويف  ١٥مايو  ٢٠٢٠تم البدء باستقبال السياحة الداخلية ،كمرحلة أوىل ،يف الفنادق الحاصلة عىل "شهادة سالمة صحية"
فقط ،بنسبة إشغال  ٪٢٥من طاقتها االستيعابية ،ثم تم السامح للفنادق بزيادة نسبة اإلشغال بها إىل  ٪٥٠يف  ١يونيو.
وىف  ٢٧يونيو  2020تم إعادة فتح املطاعم السياحية الحاصلة عىل شهادة السالمة الصحية مبختلف محافظات الجمهورية بنسبة إشغال
 ٪٢٥من طاقتها اإلستيعابية واستقبال الرواد حتى الساعة  10مسا ًء ،مع السامح لها بتاريخ  25يوليو بزيادة نسبة اإلشغال بها إىل ٪50
من طاقتها اإلستيعابية والسامح لها باستقبال الرواد حتى الساعة  12مسا ًء.
وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بعمل لجان مشرتكة للتفتيش الدوري عىل املنشآت الفندقية والسياحية
الحاصلة عىل "شهادات سالمة صحية" للتأكد من التزامها التام باإلجراءات والضوابط.
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
يف  1يوليو  ٢٠٢٠استئناف حركة السياحة الوافدة إىل محافظات البحر األحمر وجنوب سيناء ومطروح فقط بنسبة إشغال ٪٥٠
كحد أقىص من الطاقة االستيعابية للفنادق واملنتجعات السياحية بها ،وقد تم اختيار هذه املحافظات الساحلية الثالثة ألنها
سجلت أقل معدالت لإلصابة بفريوس كورونا املستجد عىل مستوى الجمهورية ،وتكاد نسبة اإلصابة بها تكون منعدمة .كام أنه
يتوفر بها مستشفيات (عامة وخاصة) مجهزة للتعامل مع أية إصابات أو أمراض.
ويف  1يوليو  2020ايضا تم إعادة فتح عدد من املتاحف واملواقع األثرية بعد إغالقها منذ شهر مارس املايض.
ويف  1سبتمرب  2020تم استئناف السياحة الثقافية.
وقامت وزارة السياحة واآلثار بتدريب العاملني يف قطاع السياحة ىف جنوب سيناء و البحر األحمر و األقرص و أسوان و القاهرة و
اإلسكندرية عىل برامج سالمة وصحة الغذاء و اإلجراءات اإلحرتازية ملواجهة انتشار فريوس كورونا .وتم تصميم برنامج تدريب
بإسم " " "COVID-19 Preventionبالتعاون مع االتحاد األوروىب و االتحاد املرصى للغرف السياحية و غرفة الفنادق ورشكة �Pre
 veriskاملتخصصة ىف السالمة و الصحة املهنية ،وتم تدريب مفتيش قطاع الرقابة عىل املنشآت الفندقية عىل برنامج دور املفتشني
ىف ظل انتشار فريوس كورونا بالتعاون مع منظمة السياحة العاملية ،كام قامت الوزارة بتدريب جميع العاملني ىف قطاع املتاحف
ويف املواقع األثرية عىل اإلجراءات اإلحرتازية ملواجهة انتشار فريوس كورونا ،وعىل السالمة و الصحة املهنية.
وقد منح مجلس السفر والسياحة العاملي  WTTCمرص يف 18يونيو"٢٠٢٠خاتم
السفر اآلمن" ،والذي ُينح للحكومات والرشكات حول العامل التي طبقت
بروتوكوالت السالمة الصحية التي تتوافق مع "بروتوكوالت السفر اآلمن الخاصة
باملجلس العاملي للسفر والسياحة" ،مام يساعد املسافرين ورشكات السياحة
والسفر عند اختيار وجهاتهم السياحية.
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
أوالً :االجراءات االحرتازية قبل دخول املسافر إىل مرص
يحظر دخول جميع القادمني إىل مرص من املرصيني أو األجانب اعتبارا من  1سبتمرب  ،2020سواء برا ً أو بحرا ً أو جوا ً ،دون
أن يكون القادم مصحوباً مبا يفيد إجراء تحليل  PCRللكشف عن فريوس كورونا املستجد بنتيجة سلبية قبل  ٧٢ساعة
عىل األكرث من املوعد املحدد إلقالع الطائرة املتجهة مبارشة إىل جمهورية مرص العربية  ،مع السامح للركاب القادمني
إىل مطارات الغردقة ورشم الشيخ ومرىس علم وطابا واألقرص الدوليني بعمل تحليل ال  PCRللكشف عن فريوس كورونا
املستجد فور وصولهم اىل تلك املطارات ،وذلك ىف حالة عدم تقدميهم شهادة تفيد بإجراء التحليل ،مقابل سداد مبلغ 30
دوالر أمريىك (أو ما يعادلها) .كام تم بتاريخ  16سبتمرب  2020استثناء القادمني من اليابان -الصني  -تايالند  -أمريكا
الشاملية وأمريكا الجنوبية  -كندا ومطارات لندن هيرثو  -باريس – فرانكفورت ،حيث يتم السامح لهم بتقديم شهادة
تفيد إجراء تحليل ( PCRبنتيجة سلبية) قبل 96ساعة عىل األكرث من املوعد املحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر
والرتانزيت يف تلك املطارات.
يتم السامح للركاب الذين قاموا بعمل تحليل ال  PCRللكشف عن فريوس كورونا املستجد يف مطارات الغردقة ورشم
الشيخ ومرىس علم و طابا واألقرص الدوليني بالتوجه إىل الفندق محل اإلقامة حتى ظهور نتيجة التحليل ،ويف حالة وجود
نتيجة إيجايية يقوم الفندق بنقل النزيل املصاب إىل املكان املخصص للحجر الصحي لحاالت اإلصابة البسيطة بفريوس
كورونا املستجد ،مع تحمل الفندق تكلفة اإلقامة واإلعاشة للسائح املصاب بالفندق.

عند املغادرة
توفري تحليل ال  PCRوغريه من التحاليل املطلوبة عند املغادرة للسائحني وفقا ملتطلبات دولهم مبحافظات البحر األحمر
وجنوب سيناء واألقرص بسعر  30دوالر أمرييك (أو ما يعادلها).

 -1إجراءات احرتازية عىل منت طائرات رشكات الطريان املرصية

▪ تعقيم وتطهري الطائرة بالكامل قبل كل رحلة.

▪ ارتداء الكاممات إجباري داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة).
▪ تقديم الوجبات الجافة واملرشوبات املعلبة فقط.
▪ توفري  Universal Protection Kitتحتوى عىل مطهرات ،قفازات ،كاممات ،مع توفري كميات إضافية مع طاقم الطائرة.
▪ حظر توزيع الجرائد واملجالت عىل منت الطائرة.
▪ تخصيص مكان لذوى األمراض املزمنة وغريها (الذين يتعذر عليهم ارتداء الكاممة لفرتات طويلة).
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
 -2إجراءات احرتازية ىف املطارات املرصية

▪ التزام املطارات بإجراء أعامل التعقيم والتطهري ،والتزام العاملني باملطار بقواعد السالمة الصحية.
▪ االلتزام بارتداء الكاممات للمسافرين ولجميع املتواجدين داخل املطار.
▪ االلتزام باملسافات اآلمنة بني األشخاص يف املطار.
▪ قياس درجة حرارة املسافرين وجميع املتواجدين باملطار.
▪ تعقيم أمتعة املسافرين قبل وضعها عىل السري الخاص باألمتعة.

ثان ًيا :ضوابط عامة لتشغيل املنشآت الفندقية والسياحية واألنشطة السياحية

 -1ضوابط تشغيل املنشآت

▪ حصول املنشأة الفندقية والسياحية عىل شهادة السالمة الصحية من وزارة السياحة واآلثار بالتنسيق مع وزارة الصحة
والسكان والغرفة السياحية املختصة ،وااللتزام بكافة الضوابط املستحدثة رشط إلزامي للتشغيل.

▪ الخضوع للتفتيش الدوري من قبل اللجان املشرتكة بني وزارة السياحة واآلثار والغرفة املختصة.
▪ حال ثبوت مخالفة ألي من الضوابط واالشرتاطات يتم سحب رخصة املنشأة ،ووقف نشاطها.
▪ قيام مدير املنشأة الفندقية بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط واالشرتاطات الخاصة بالسامح بالتشغيل ،واتخاذ إجراءات
رادعة تجاهه حال اإلخالل بأي منها.
▪ اإلعالن عن االشرتاطات الوقائية املتبعة الطالع السائحني والزائرين عليها بكافة املنشآت الفندقية والسياحية واملواقع
األثرية واملتاحف.

 -2النظافة والتعقيم

▪ تعقيم وتطهري األماكن العامة واألسطح بصورة منتظمة.
▪ توفري معقامت األيدي بكافة األماكن.
▪ تطهري األثاث واألقمشة بشكل منتظم يف املنشآت الفندقية والسياحية.
▪ الحفاظ عىل التهوية الجيدة ،وااللتزام باشرتاطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكييف املركزي.
▪ التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً إلرشادات وزاريت الصحة والسكان والبيئة.
▪ تطهري املغسلة الخاصة باملفروشات واملناشف يومياً.

 -3دورات املياه

▪ االلتزام بالتعقيم وتطهري جميع نقاط التالمس بشكل منتظم.
▪ القيام بالتهوية الجيدة بشكل منتظم.
6

وزارة السياحة واآلثار املرصية  -أبريل 2021

ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
▪ توفري أدوات التعقيم والصابون السائل.
▪ توفري املناديل الورقية فقط.
▪ توفري سالت مهمالت تفتح بالقدم دون الحاجة إىل اللمس.

 -4املصاعد

▪ تشغيل املصاعد بنسبة  ٪٥٠من طاقتها االستيعابية كحد أقىص ،ووضع عالمات عىل األرض لتحديد أماكن الوقوف داخل
املصعد.
▪ التزام الركاب وعامل املصعد بارتداء الكاممات داخل املصعد.
▪ االلتزام بتعقيم وتطهري املصاعد وجميع نقاط التالمس بها بشكل منتظم.

ثالثًا :إجراءات خاصه بالعاملني باملنشآت الفندقية والسياحية واملواقع األثرية واملتاحف

▪ بدء تطعيم العاملني باملنشآت الفندقية يف محافظتي جنوب سيناء والبحر األحمر ضد فريوس كورونا املستجد من أول
أبريل .2021
▪ التشغيل بنسبة  ٪٥٠من إجاميل عدد العاملني باملنشأة الفندقية والسياحية كحد أقىص.
▪ قياس درجات الحرارة يومياً لجميع العاملني ،وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.
▪ توفري أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهري وتعقيم ،وكاممات ...إلخ) لجميع العاملني.
▪ االلتزام بارتداء الكاممات طوال ساعات العمل.
▪ عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.
▪ توعية العاملني بكافة املعلومات الخاصة بفريوس كورونا املستجد ،وتعريفهم بأعراض املرض وكافة التدابري الوقائية
الالزم اتباعها ملنع اإلصابة فيام بينهم ،ورضورة إخطار إدارة املنشأة بظهور أية أعراض عىل أحد منهم ،أو عىل أحد من
الزائرين والنزالء.
▪ التزام املنشآت الفندقية باملسافات اآلمنة يف أماكن سكن العاملني ،وتوفري مناطق لعزل الحاالت املصابة حال ظهورها
(الحاالت البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط) .ويقيض العاملون باملحافظات الساحلية فرتة حجر صحى عقب عودتهم
من اإلجازة وقبل تسلمهم العمل مرة أخرى ،عىل أن تكون املدة البينية لحصول العاملني عىل إجازة  ٦٠يوماً عىل األقل.

راب ًعا :ضوابط املنشآت الفندقية

-1استقبال النزالء

▪ قياس درجة حرارة النزالء قبل دخول الفندق كل مرة.
▪ تعقيم أمتعة النزالء قبل دخول الفندق.
وزارة السياحة واآلثار املرصية  -أبريل 2021
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
▪ وضع ملصقات عىل األرض لتحديد أماكن الوقوف يف الصفوف للحفاظ عىل املسافات اآلمنة بني النزالء.
▪ إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكرتونياً أو بأقالم أحادية االستخدام.
▪ التشجيع عىل التعامل باستخدام بطاقات الدفع اإللكرتوين.

-2التسكني يف الغرف

▪ عدم تجاوز سعة الغرفة شخصني بالغني ،مع السامح بتواجد طفلني مرافقني فقط (أقل من  ١٢عاماً).
▪ تزويد كل غرفة بـ  Personal Protection Kitلكل نزيل تحتوي عىل أدوات الحامية الشخصية (كاممات وقفازات
ومعقامت األيدي).
▪ تعقيم الغرف بالكامل وتهويتها ملدة  ١٢ساعة بني تسكني كل نزيل وآخر.
▪ تهوية وتطهري الغرف والحاممات جيدا ً بشكل مستمر.
▪ توفري آلة البخار لتطهري األثاث واألقمشة.
▪ تنظيف املفروشات امل ُتسخة واملناشف يف درجة حرارة عالية.

 -3الصالة الرياضية والنادي الصحي باملنشآت الفندقية

▪ تطهري األسطح ومنطقة الصالة الرياضية بشكل مستمر ،مع الحرص عىل املسافات الالزمة بني األجهزة.

▪ السامح باستخدام الجاكوزي والساونا وجلسات املساج وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للفنادق.
▪ حظر استخدام منطقة البخار.
▪ غلق أماكن االستحامم امللحقة بالصالة الرياضية.

 -4حاممات السباحة والشواطئ باملنشآت الفندقية
▪ السامح باستخدام الشواطئ وحاممات السباحة.

▪ إجراء أعامل التطهري لحاممات السباحة بشكل منتظم.
▪ تطهري املنطقة املطلة عىل الشاطئ واملحيطة بحامم السباحة متضمنة الطاوالت واألسطح وكرايس االستلقاء للتشمس إلخ...
بعد استخدام كل نزيل ،وكذلك قبل وبعد أوقات التشغيل.
▪ االلتزام مبسافة ال تقل عن مرتين بني كرايس االستلقاء للتشمس.
▪ تسليم الفوط املستخدمة عىل الشاطئ وحاممات السباحة يف الغرف.
▪ الحد من األنشطة الرتفيهية الجامعية عىل الشواطئ وحاممات السباحة.

 -5كازينوهات ألعاب املائدة
السامح بتشغيل كازينوهات ألعاب املائدة بنسبة  ٪٥٠من إجاميل الطاقة االستيعابية لها ،مع التأكيد عىل استخدام كافة
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
أدوات الوقاية الشخصية ،والتطهري والتعقيم ،وااللتزام باملسافات اآلمنة بني األشخاص.

 -6الحفالت واملناسبات

▪ السامح بإقامة الحفالت واملناسبات الخاصة يف األماكن املكشوفة عىل أال يزيد عدد الحضور عن  300فرد مع االلتزام
بكافة التدابري االحرتازية واالحتياطات الصحية املقررة يف هذا الشأن.
▪ السامح بإقامة االجتامعات واملؤمترات عىل أال تزيد نسبة الحضور عن  %50من الطاقة االستيعابية للمكان ،بحد
أقىص  150شخص ،مع االلتزام بكافة التدابري االحرتازية واالحتياطات الصحية املقررة يف هذا الشأن.

 -7العيادات واملستشفيات

▪ توفري عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق املستمر مع وزارة الصحة والسكان.
▪ وجود مستشفيات (حكومية وخاصة) مجهزة باملحافظات السياحية.

 -8الفنادق العامئة
بدأت الفنادق العامئة النيلية تنظيم رحالت يف أكتوبر  ،2020بعد حصولها عىل شهادة السالمة الصحية من وزارة
السياحة واآلثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية املختصة ،وااللتزام بكافة الضوابط املستحدثة
الخاصة املنشآت الفندقية واملطاعم السياحية والعاملني عىل الفنادق العامئة ،املذكورة هنا ،رشط إلزامي للتشغيل.
أما بالنسبة للمرايس الخاصة بالفنادق العامئة يتعني عليها:
▪ توفري مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزالء والتوريدات.
▪ توفري عالمات عىل السقالة تحدد أماكن وقوف النزالء للتباعد والحفاظ عىل املسافات اآلمنة.
▪ توفري أجهزة قياس درجات الحرارة (النزالء-العاملني).
▪ توفري أدوات الحامية الشخصية (كاممات وقفازات ومعقامت األيدي).

 -9التعامل مع حاالت االشتباه أو إصابة السائح بفريوس كورونا املستجد باملنشآت الفندقية أثناء إقامتهم يف مرص

▪ إلتزام السائح بإخطار إدارة الفندق وطبيب الفندق فور ظهور أية من أعراض اإلصابة بفريوس كورونا املستجد عليه.
▪ قيام مدير املنشأة بإبالغ وزارة الصحة والسكان عن أي حالة مشتبه فيها.
▪ تخصيص طابق أو منطقة محددة بكل فندق للحجر الصحي لحاالت اإلصابة البسيطة بفريوس كورونا املستجد وحاالت
االشتباه ،مع تحمل الفندق تكلفة اإلقامة واإلعاشة للسائح املصاب بالفندق.
▪ قيام الفندق العائم بتحمل تكلفة اإلعاشة واإلقامة للسائح حال االشتباه أو اإلصابة البسيطة بفريوس كورونا املستجد
وذلك يف فندق آخر.
▪ نقل الحاالت الحرجة إىل املستشفى.
وزارة السياحة واآلثار املرصية  -أبريل 2021
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
▪ تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة األدوية والعالج للمصاب بالفندق واملستشفى حتى يتامثل للشفاء.
▪ يقوم الفندق بتطهري الغرفة التي أقام بها السائح املصاب بعد نقله إىل منطقة الحجر الصحي أو املستشفى ،عىل حسب
الحالة ،علام بأنه لن يتم غلق الفندق الذي تظهر فيه حالة إصابة.
▪ يتم السامح ملرافقي السائح املصاب بنفس الغرفة ،باستكامل إقامتهم يف الفندق حتى شفائه دون أي تكلفة إضافية،
كام يتم الكشف عليهم مجاناً مبعرفة وزارة الصحة والسكان ،وعليهم االلتزام باإلجراءات الوقائية الالزمة.
▪ يف حال رغبة السائح املصاب العودة إىل بلده ،إلمتام عالجه هناك ،يتم ذلك عىل مسئوليته الشخصية مع قيامه بالتنسيق
مع منظم الرحالت املتعاقد معه ،واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة عند مغادرته مرص ،وذلك مبعرفة وزارة الصحة
والسكان.
▪ ميكن للسائح السفر عىل منت رحلة أخرى ،حال عدم متكنه من السفر عىل رحلته ،وذلك بالتنسيق مع منظم الرحالت
يف حالة الطريان العارض ،ويف حالة قدومه إىل مرص عىل رحلة تابعة لرشكات الطريان املرصية ،يتم توفري حجز بديل له
للعودة عىل نفس الرشكة مع عدم فرض أية غرامات عليه.

خامسا :ضوابط تشغيل املطاعم السياحية (داخل وخارج املنشآت الفندقية)
ً

اعتبارا ً من  1ديسمرب  ٢٠٢٠تقرر فتح املطاعم والكافيرتيات والبازارات املرخصة سياحياً (خارج املنشآت الفندقية) يومياً
من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً ،مع استمرار خدمة التيك أواي ( ،)Take – awayوخدمة

توصيل الطلبات للمنازل ( )Home deliveryبالنسبة للمطاعم والكافيرتيات عىل مدار ( 24ساعة) .ويجوز تعديل
مواعيد فتح وغلق املنشآت السياحية املشار إليها واملوجودة باملحافظات الساحلية والسياحية بناء عىل قرار من وزير
السياحة واآلثار بعد التنسيق مع وزير التنمية املحلية.
-1صالة الطعام

▪ تقليل التزاحم عند مدخل املطعم من خالل وضع آلية إلدارة قامئة االنتظار ،إما عن طريق الحجز املسبق بالتطبيقات
اإللكرتونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى.

▪ قياس درجة حرارة رواد املطعم قبل الدخول.
▪ التشجيع عىل التعامل باستخدام بطاقات الدفع اإللكرتوين.
▪ حظر الـ " "Open Buffetمع السامح بالـ" "Served Buffetمع االلتزام باملسافات اآلمنة بني األشخاص.
▪ ترك مسافة ال تقل عن  ٢مرت بني كل مائدة وأخرى الطعام ،و ١مرت بني كل شخص وآخر عىل املائدة الواحدة ،بحد أقىص ٦
أشخاص عىل املائدة الواحدة.
▪ توفري معقامت ومناديل تعقيم عىل موائد الطعام.
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
▪ االعتامد عىل أدوات طعام أحادية االستخدام (قدر املستطاع).
▪ االلتزام بتغيري مفارش موائد الطعام بني كل مستخدم وآخر.
▪ حظر تقديم الشيشة.
▪ حظر إقامة الحفالت واملناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات باملطعم.
▪ غلق أماكن ألعاب األطفال.
▪ االلتزام باملسافات اآلمنة بني األشخاص يف خدمة الـ" "Take Awayداخل املنشأة ،وقرص تواجد العمالء داخل املنشأة عىل
الطلب والدفع والحصول عىل إيصال ثم االنتظار خارج املطعم الستالمه من خالل مندوب تسليم الطلبات.

 -2املطبخ

▪ االلتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية املطبخ بشكل يومي ،وتطهري األسطح امللموسة بانتظام.
▪ االلتزام باملسافات اآلمنة بني العاملني داخل املطبخ.
▪ االلتزام بكافة معايري النظافة وارتداء العاملني للكاممات والقفازات ،مع تغيريها بني الحني واآلخر ،وغسل اليدين باملاء
والصابون بصورة مستمرة.
▪ إتباع املواصفات الدولية لسالمة وجودة الغذاء.
▪ توفري سالت مهمالت تفتح بالقدم دون الحاجة إىل اللمس.

ترسي جميع ضوابط تشغيل الفنادق واملطاعم املذكورة سابقاً عىل املخيامت باملحافظات السياحية.

سادسا :ضوابط األنشطة السياحية
ً

 -1الرحالت واألنشطة البحرية ورحالت الغوص
أ -اشرتاطات العاملني مبراكز الغوص والسنوركل واألنشطة البحرية:
▪ توعية العاملني بأعراض فريوس كورونا املستجد والسبل الوقائية للحد من انتشار العدوى.
▪ قياس درجة حرارة جميع العاملني يومياً.
▪ إلزام جميع العاملني بارتداء الكاممات ،وإلزام العاملني ىف التنظيف واملطبخ ومحطات شحن وصيانة اإلسطوانات ومعدات
الغوص والقامئني عىل تنظيف معدات اإليجار بارتداء القفازات.
▪ تخفيض حجم العاملة باملنشأة لضامن التشغيل اآلمن.
▪ املدة البينية لحصول العاملني باملدن الساحلية عىل إجازات هي  ٦٠يوماً.
▪ عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.
ب -اشرتاطات منطقة االستقبال وكافة األماكن داخل مراكز الغوص والسنوركل واألنشطة البحرية:
وزارة السياحة واآلثار املرصية  -أبريل 2021
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
▪ توفري املطهرات ومعقامت األيدى بكافة األماكن داخل املراكز واملنشآت ومنطقة االستقبال ،مع استعامل أقالم أحادية
االستخدام.
▪ وضع لوحات إرشادية عن اإلجراءات الوقائية ملنع انتشار العدوى باللغات املختلفة.
▪ منع غري العاملني أو املامرسني للغوص واألنشطة البحرية من الدخول أو التواجد ىف املركز أو املنشأة.
▪ التشجيع عىل التعامل باستخدام بطاقات الدفع اإللكرتوين.
▪ ترك مسافة ال تقل عن  ٢مرت بني كل مائدة وأخرى وال تقل عن  1مرت عىل األقل يف حجرات التدريب للحفاظ عىل املسافات
اآلمنة بني األشخاص.
▪ االلتزام بتنظيف وتطهري األسطح واألماكن التي توجد فيها حركة بشكل منتظم.
▪ االلتزام بتقديم قامئة بأسامء وبيانات املشاركني والقامئني عىل رحالت السفاري للمسئولني.
ج -اشرتاطات تنظيف وتعقيم معدات الغوص والسنوركل والغوص الحر واألنشطة البحرية:
▪ تعقيم املعدات :املنظم  - Regulatorقناع الوجه والسنوركل  -جهاز معادل الطفو - BCDبدلة الغوص عن طريق غمرها
يف محلول تبييض (كلور) برتكيز ( ٪١٠للتخفيف يضاف ربع كوب من الكلور (املبيض) عىل  4,95لرت من املياه) ،إذا كان
املبيض برتكيز ( %٥للتخفيف يضاف نصف كوب من الكلور (املبيض) عىل  4,9لرت من املياه).
▪ تنظيف وتطهري كافة املعدات بعد كل استخدام ،واالحتفاظ باملعدات املؤجرة (املرتجعة) التى مل تنظف بعد ىف منطقة
منفصلة عن منطقة تخزين املعدات النظيفة ،واستبدالها بشكل متكرر لتجنب استخدام نفس املعدات بشكل منتظم.
▪ االلتزام باستخدام كل شخص للمعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات اآلخرين ،ويتعني عىل
الزائرين تنظيف أجهزتهم الشخصية ،وتشجيعهم عىل إحضار املعدات الخاصة بهم.
▪ غسل معدات األنشطة البحرية الخاصة «بالكايت سريف ،الويند سريف ،التزلج عىل املاء ،الباراشوت» باملاء وتركها لتجف يف
الشمس ملدة تزيد عن ساعة.
د -اشرتاطات التواجد عىل منت اليخوت السياحية والقوارب وقوارب السفارى:
▪ العمل بنسبة إشغال  ٪٥٠من اجاميل الطاقة االستيعابية للزائرين عىل منت القوارب السياحية.
▪ قيام املنشآت بقياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل االنتقال من محال إقامتهم أو يف املركز وقبل التوجه إىل السقاالت،
وااللتزام بارتداء الكاممات خالل التواجد يف وسائل النقل وعىل منت اليخت.
▪ االلتزام بإجراءات التعقيم والتطهري لكافة األسطح عىل اليخوت والقوارب السياحية.
▪ تشجيع الزائرين عىل إحضار إحضار األكواب وأدوات املائدة الخاصة بهم ،وىف حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب
وأدوات مائدة أحادية االستخدام.
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
▪ االلتزام باملسافات اآلمنة عند نزول األفراد للامء والخروج منه ،والسامح لشخصني فقط بالتواجد مبنطقة النزول والخروج من
املاء عىل سطح القارب (الطبلية) لتجنب الزحام.
▪ توفري كافة أدوات االسعافات االولية واملعدات الوقائية الكافية عىل منت القوارب.
▪ توفري خافض للحرارة عىل منت اليخوت ويف مقر املنشآت.
▪ طلب الوجبات عىل منت اليخوت أو القوارب من خالل قوائم الطعام (مع االلتزام بضوابط املطاعم واملطابخ املذكورة عاليه).
هـ -اإلجراءات الوقائية يف حالة ظهور أعراض إصابة بفريوس كورونا عىل منت يخوت السفاري
▪ تخصيص أحد الكبائن عىل منت اليخت للحجر الصحي (عىل أال تكون الكابينة التي بها مخرج الطوارئ بالجزء السفيل لليخت).
▪ إبالغ الطاقم إذا شعر أحد الزائرين أو أحد أفراد طاقم اليخت بأي من أعراض فريوس كورونا املستجد وااللتزام بالعزل يف
الحجرة املخصصة لذلك عىل منت اليخت.
▪ تقليل استخدام تكييف الهواء داخل الكبائن (قدر املستطاع) والحرص عىل دخول الهواء املتجدد داخل الكبائن.

 -2رحالت السفاري بالصحراء

▪ االلتزام بالضوابط املقررة بشأن أعامل التنظيف والتعقيم والعاملني والتباعد بني األشخاص.
▪ االلتزام بالضوابط الخاصة بنسب التشغيل و أعداد العمالء ( %50بحد اقىص).
▪ توفري مطهرات ومعقامت األيدي.
▪ التزام العاملني والعمالء بارتداء الكاممة.
▪ السامح فقط باملرشوبات املعلبة والوجبات املجهزة يف أماكن حاصلة عىل شهادة السالمة الصحية من وزارة السياحة واآلثار.

 -3أنشطة سياحية متنوعة (البالون الطائر ،ورحالت املراكب الرشاعية ،والفاليك ،وركوب عربات الحنطور)
االلتزام بالضوابط املقررة بشأن أعامل التعقيم والتطهري والعاملني واملسافات اآلمنة بني األشخاص ،وبالضوابط الخاصة بنسب
التشغيل وأعداد الركاب ( %٥٠من الطاقة االستيعابية).

 -4محال بيع العاديات والسلع السياحية

▪ توفري قفازات طبية وكاممات جديدة باملحال للعمالء الرتدائها والتخلص منها بطريقة آمنة.
▪ وضع ملصقات عىل األرض لتحديد أماكن الوقوف يف الصفوف للحفاظ عىل املسافات اآلمنة بني األشخاص.
▪ وضع الفتات داخل املحال للتنبيه بعدم ملس املعروضات.

ساب ًعا :ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي (األتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف")

▪ االلتزام بالضوابط املقررة لنسب التشغيل ( ٪٥٠كحد أقىص من الطاقة االستيعابية) ،مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب يف
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ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
األتوبيس والسيارات الكهربائية ،وااللتزام بعدد  ٢راكب بحد أقىص يف الليموزين.
▪ عدم السامح للركاب بالجلوس يف املقاعد األمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية.
▪ توفري مطهرات ومعقامت األيدي ،وإجراء التنظيف والتعقيم املستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة.
▪ التزام الركاب والسائقني بارتداء الكاممة طوال الوقت أثناء الرحلة.

ثام ًنا :املجموعات السياحية باملتاحف واملواقع األثرية

▪ فتح جميع املتاحف واملواقع األثرية (املفتوحة للزيارة) الستقبال السائحني واملرصيني اعتبارا ً من  1سبتمرب .2020
▪ تطهري األسطح املشرتكة واألرضيات باملتاحف ومراكز الزوار باملواقع األثرية يومياً قبل فتحها للزيارة.
▪ االلتزام بعدم تجاوز عدد املجموعة السياحية  25فردا ً أثناء زيارة املتاحف واملواقع األثرية.
▪ التزام املرشد السياحي بارتداء الكاممة أثناء الرشح يف املتاحف واملواقع األثرية ،مع التزامه باستخدام السامعات داخل
املتاحف ،وتعقيم السامعات بعد كل استخدام.
▪ قيام رشكات السياحة بتوفري الكاممات للسائحني واملرافقني للسائحني والسائقني.
▪ قياس درجة حرارة العاملني يومياً (والزائرين قبل الزيارة باملتاحف واألماكن املغلقة).
▪ الحفاظ عىل املسافات اآلمنة بني األشخاص.
▪ وضع حد أقىص لعدد الزائرين املتواجدين يف نفس الوقت داخل املتاحف واملواقع األثرية (غري املكشوفة) عىل النحو التايل:
  100زائر /الساعة داخل املتحف (باستثناء متحف التحرير 200 :زائر).  15- 10زائر داخل أي مقربة أثرية أو هرم من الداخل (حسب املساحة).▪ التزام رحالت املدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار املواقع األثرية واملتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدىن  48ساعة،
عىل أال يزيد العدد بالرحلة عن  ١٥فرد ،وعدم السامح بأكرث من  ٥رحالت يف اليوم الواحد للموقع األثرى أو املتحف الواحد.

تاسعاً :برامج تحفيز منظمي الرحالت
 .1املوافقة عىل برنامج جديد تحفيز الطريان لتحفيز الطريان يبدأ العمل به من يناير 2021حتى  31أكتوبر . 2021
 .2منح تخفيض عىل أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة اإلجاملية للتخفيض إىل  15سنت عىل الجالون حتى  31ديسمرب
.2021
 .3منح رشكات الطريان املبارش إىل املحافظات السياحية تخفيض بنسبة  %٥٠عىل رسوم الهبوط واإليواء يف املطارات حتى 31
أكتوبر .2021
 .4منح تخفيض بنسبة  ٪٢٠عىل رسوم الخدمات األرضية املقدمة يف املطارات املرصية يف املحافظات السياحية حتى  31أكتوبر
.2021
14

وزارة السياحة واآلثار املرصية  -أبريل 2021

ضوابط استئناف السياحة إىل مرص
 .5منح تخفيض بنسبة  ٪٢٠عىل أسعار تذاكر دخول كافة املواقع األثرية واملتاحف وتصاريح الزيارة للسائحني القادمني من
الخارج عىل خطوط رشكتي مرص للطريان وإير كايرو.
 .6منح تخفيض  %50عىل أسعار دخول املتاحف واملواقع األثرية للسائحني (نفس أسعار تذاكر الطلبة) مبحافظات قنا ،األقرص،
أسوان خالل أشهر يونيو ،يوليو ،أغسطس من كل عام.

لالستفسار١٩٦٥٤ :

Inquire@tourism.gov.eg
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