تعميم
أصحاب الصالونات الرجالية والنسائية

إلى

:

من

:

دائرة التخطيط والتطوير  -تراخيص.

الموضوع

:

اإلجراءات االحترازية لمرحلة إعادة الفتح (تحديث

التاريخ:

:

وصالونات األطفال في مناطق تراخيص.

البنود).
 – 01يونيو 2020-

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

زيادة دورية التنظيف والتطهير في كافة األوقات ،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.

-

أحواض غسيل األيدي والشعر.

-

-

األرفف واألدراج والخزائن.

-

-

دورات المياه.

-

-

النظافة الشخصية للعاملين.

-

.2

يسمح للصالونات بتقديم كافة خدماتها (عدا خدمات السبا والساونا
والحمام /الحمام المغربي والتدليك) وبقدرة استيعابية ال تتجاوز
.%50

.3

ال يسمح بتقديم الخدمات المنزلية.

.4

توفير مساحة ال تقل عن  4متر مربع للشخص الواحد داخل
الصالون.

.5

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

.6

توفير معقمات اليدين التي تعمل تلقائيا للعاملين والزبائن في
أماكن متفرقة.

.7

استخدام الفوط والمناشف ذات االستخدام الواحد.

.8

يجب على الزبون ارتداء الكمامة ويسمح بتحريكها لوقت قصير أثناء
تقديم خدمات معينة ،مثل قص الشعر خلف األذن أو حالقة اللحية
أو متى كان ذلك ضروريا.

.9

يجب على مقدم الخدمة ارتداء كمام الوجه وواقي الوجه والقفاز
خالل تقديم كافة أنواع الخدمات.

 .10استقبال الزبائن من خالل المواعيد المسبقة فقط.
 .11وضع اإلرشادات االزمة لتطبيق وتنظيم المسافات اآلمنة للتباعد
االجتماعي ( 2متر) مع الحفاظ على نسبة إشغال  %50وتعليق
ملصق يبين الحد األعلى لإلشغال على الباب.

 .12إلغاء منطقة االنتظار والجلوس الواقعة داخل أو أمام الصالون (عدم
السماح بتواجد الزبائن بمنطقة االنتظار).

 .13إزالة جميع الصحف والمجالت.
 .14استخدام البدائل المخصصة لتناول الطعام والشراب ذات
االستعمال الواحد عند الحاجة.
 .15قياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خالل اليوم ،وللزبائن و
الزائرين و الضيوف قبل الدخول.

 .16توجيه العاملين ،في حال ظهور أي أعراض انفلونزا /عدوى تنفسية،
إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعالج ،وعدم مزاولة
العمل.
 .17عدم السماح للزبائن الذين يعانون من أعراض انفلونزا /عدوى
تنفسية بالدخول إلى الصالون.
 .18توثيق اجراءات العمل اليومية وعمليات التنظيف والتطهير في
الصالون ،مع ذكر المواد المستخدمة في التطهير.

 .19القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات
العمل.

 .20توفير حاويات نفايات طبية مخصصة للتخلص من الكمامات
والقفازات المستعملة.
 .21يجب أن تتماشى ساعات العمل المحددة لتشغيل الصالون مع
التعليمات الصادرة بشأن ساعات العمل المسموح بها.
 .22تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية ( البطاقات ،عبر االنترنت،
والوسائل األخرى ذات الصلة).
 .23يسمح للشخص البالغ (أقل من  60عام ) باصطحاب  3أطفال كحد
أقصى ،تتراوح أعمارهم بين ) (5-1سنوات.

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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