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مناطق تراخيص.

توجه دائرة التخطيط والتطوير  -تراخيص جميع الصالونات الرجالية
والنسائية في مناطق تراخيص بااللتزام بما يلي:
.1

زيادة دورية التنظيف والتطهير ،والتركيز على التالي:
-

مقابض األبواب والساللم.

-

-

مناضد وأجهزة دفع النقود.

-

-

أجهزة التحكم بجهاز التلفاز وأجهزة التكييف.

-

-

كراسي الحالقة وطاوالت تقديم الخدمة قبل وبعد كل خدمة.

-

-

جميع األدوات واألجهزة والمواد المستخدمة.

-

-

مغاسل اليد والشعر.

-

-

األرفف واألدراج والخزائن.

-

-

دورات المياه.

-

-

النظافة الشخصية.

-

.2

يسمح بتقديم خدمات العناية بالشعر واألظافر فقط.

.3

غسل العاملين أليديهم بالماء والصابون قبل وبعد كل خدمة،
وتعقيم أيديهم بشكل دوري .

.4

توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة.

.5

استخدام الفوط والمناشف ذات االستخدام الواحد ،وارتداء العاملين
كمام الوجه وقفاز اليدين ،وتزويدها للعمالء عند الحاجة.

.6

استقبال الزبائن من خالل المواعيد المسبقة فقط.

.7

وضع اإلرشادات االزمة لتطبيق وتنظيم المسافات اآلمنة للتباعد
االجتماعي ( 2متر) مع الحفاظ على نسبة إشغال .%30

.8

إلغاء منطقة االنتظار (عدم السماح بتواجد الزبائن بمنطقة االنتظار.

.9

استخدام البدائل المخصصة لتناول الطعام والشراب ذات
االستعمال الواحد عند الحاجة.

 .10إزالة كافة الصحف والمجالت.
 .11قياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خالل اليوم ،والزبائن
قبل الدخول.
 .12توجيه العاملين ،في حال ظهور أي أعراض انفلونزا /عدوى تنفسية،
إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعالج ،وعدم مزاولة
العمل.

 .13عدم السماح للزبائن الذين يعانون من أعراض انفلونزا /عدوى
تنفسية بالدخول.
 .14توثيق اجراءات العمل اليومية وعمليات التنظيف والتطهير ،مع ذكر
المواد المستخدمة في التطهير.

 .15القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات
العمل.
 .16االلتزام بساعات العمل المسموح بها لتشغيل الصالون من 12
ظهرا –  10مساء.
 .17تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية ( البطاقات ،عبر االنترنت،
والوسائل األخرى ذات الصلة).
هذه اإلجراءات سارية حتى إشعار آخر وستقوم تراخيص بتنفيذ زيارات
تفتيشية للتأكد من االلتزام بما ورد أعاله ومخالفة المؤسسات غير
الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.
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