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املقدمة

فـــي إطـــار اســـتعدادات إدارة شـــركة الصاحليـــة
ــتقبال ــآتها السـ ــح منشـ ــادة فتـ ــة إلعـ العقاريـ

والســـماح  بهـــا  العاملـــن  وعـــودة  الـــزوار 
التجاريـــة  واملكاتـــب  والشـــركات  للمحـــات 
ــت  ــود أن نلفـ ــا نـ ــتطها، فإننـ ــتئناف أنشـ باسـ
ــة  ــدت خطـ ــد أعـ ــركة قـ ــأن الشـ ــم بـ انتباهكـ
ـــة  ـــودة التدريجي ـــة الع ـــاً خلط ـــل وفق ـــودة العم ع
للحيـــاة الطبيعيـــة املقترحـــة مـــن مجلـــس 
ـــارات  ـــي كل عق ـــورة ف ـــل ص ـــون بأفض ـــوزراء لتك ال
ـــة  ـــر االحترازي ـــة التدابي ـــاة كاف ـــع مراع ـــركة م الش
ـــة  ـــلطات الصحي ـــن الس ـــادرة ع ـــات الص والتوصي
ـــت.  ـــة الكوي ـــي دول ـــة ف ـــات اخملتص ـــف اجله ومختل
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يرجى اتباع تعليمات السالمة

 اغسل يديك باملاء والصابون ملدة ٢٠ ثانية على األقل 

جتنب ملس األسطح

يرجى اإللتزام بالتباعد اإلجتماعي

2 METER

اسمح لنا بقياس درجة حرارتك

عدم املصافحة

تشجيع استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني

استخدم الكمام طوال الوقتاستخدم املعقم  استخدم القفازات طوال الوقت

وبناء على تلك اخلطة فإن شركة الصاحلية العقارية ستلتزم بتوفير عدد من االشتراطات الصحية الازمة داخل منشآتها كما 
ستفرض عدد من اإلجراءات الوقائية والرقابية، في مقابل إلتزام السادة املستأجرين من جانبهم بكافة اإلجراءات واإلرشادات التي 

تقررها إدارة الشركة في هذا الشأن، وذلك لضمان أقصى قدر من إجراءات الصحة والسامة جلميع مرتادي عقارات الشركة في ظل 
هذه الظروف الصحية النتشار جائحة مرض كورونا املستجد »كوفيد 19«. 
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اإلجراءات املتخذة من قبل إدارة مجمع الصاحلية
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ً توقيف خدمة ركن السيارات Valet Parking مؤقتا  .8
توفير غرفة عزل مؤقت ألي حالة مشتبه بها، وإباغ اجلهات الصحية التخاذ الازم  .9

توفير قفازات وكمامات عند املداخل والتنبيه على حتمية استخدامهما وفق   .10
القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020

املراقبة واملتابعة لتنفيذ إجراءات التباعد االجتماعي مبسافة ال تقل عن 2 متر   .11
عند جميع نقاط التجمع

12. تخصيص مداخل ومخارج منفصلة جملمع الصاحلية كما هو موضح باخلريطة 
أدناه

تعقيم وتطهير جميع مرافق وأجزاء عقارات الشركة ومنها )املصاعد، املمرات،   .1
مواقف السيارات، كافة نقاط اللمس، .... الخ(

تركيب كاميرات حرارية لفحص درجة حرارة رواد عقارات الشركة من   .2
املوظفن والزوار وغيرهم عند جميع بوابات الدخول )ولن يتم السماح 

بالدخول ملن تتجاوز درجة حرارته 37.5 درجة مئوية(
3.  توفير محلول مطهر اليدين في جميع املمرات

إبقاء أماكن التجمعات واملصليات ودورات املياه مغلقة حتى إشعار آخر   .4
تخصيص حاويات خاصة للكمامات والقفازات املستهلكة في جميع املداخل  .5

اإللتزام باحلد األقصى حلمولة املصاعد - بحد أقصى لشخصن في مصاعد مجمع   .6
الصاحلية، وثاثة أشخاص في مصاعد برج السحاب )كما هو موضح باملصعد(

اإللتزام باألعداد املسموح بها من قبل اجلهات احلكومية في صاالت املطاعم   .7
واحملات التجارية

يرجى اتباع تعليمات السالمة

 اغسل يديك باملاء والصابون ملدة ٢٠ ثانية على األقل 

جتنب ملس األسطح

يرجى اإللتزام بالتباعد اإلجتماعي

2 METER

اسمح لنا بقياس درجة حرارتك

عدم املصافحة

تشجيع استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني

استخدم الكمام طوال الوقتاستخدم املعقم  استخدم القفازات طوال الوقت يرجى اتباع تعليمات السالمة
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تشجيع استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني

استخدم الكمام طوال الوقتاستخدم املعقم  استخدم القفازات طوال الوقت



مسؤولية السادة املستأجرين بالتعقيم والتطهير الدوري داخل أماكن العمل بشكل يومي

التأكد من فحص حرارة جميع املوظفن بشكل دوري واتخاذ الازم في حال ظهور أي أعراض للمرض

إلزام املوظفن باستخدام الكمام والقفازات وأخذ جميع االحتياطات الواجبة خال تواجدهم في أماكن العمل

اإللتزام بتوفير معقمات اليدين وأدوات التطهير الازمة للعاملن والزائرين داخل أماكن العمل

التنبيه على الزائرين والعاملن بضرورة اتباع إجراءات التباعد االجتماعي داخل أماكن العمل

تلتزم املطاعم بتعقيم وتطهير الطاوالت والكراسي قبل وبعد كل استخدام، كما يفضل استخدام قائمة طعام الكترونية

تلتزم محات مستحضرات التجميل بإزالة كافة عينات التجربة

تلتزم محات املابس بتعقيم وتطهير غرف القياس بعد كل استخدام

اإللتزام باتباع القوانن املعلنة من قبل اجلهات احلكومية فيما يخص مواقف السيارات العامة

اتخاذ الازم عند ظهور أعراض املرض ومخاطبة غرفة التحكم الرئيسية على اخلط الساخن )22996180(

اإلجراءات الواجب مراعاتها من قبل املستأجرين )تشمل احملات واملطاعم واملقاهي واملكاتب وغيرها(
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موقع غرفة العزل

مجمع الصاحلية - الطابق األرضي

غرفة العزل
عند مدخل 5

  

Le Relais de 
l’Entrecôte
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فاصل



 وتخضع تلك التعليمات للتعديل واإلضافة وذلك على حسب توصيات السلطات الصحية 
وقرارات اجلهات اخملتصة بشأن التصدي جلائحة كورونا. هذا وقد قامت الشركة بتخصيص فريق أمني خاص 

ملتابعة جميع اإلجراءات املوضحة.

كما تتمنى إدارة شركة الصاحلية العقارية أن جتد التعاون التام والكامل من جانب السادة املستأجرين وأن يتم 
اإللتزام بالتعليمات الواردة، وذلك حفاظا على أرواحنا وصحة وسامة ذوينا وعلى مقدرات بلدنا احلبيب.


