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املقدمة
فـــي إطـــار اســـتعدادات إدارة شـــركة الصاحليـــة
العقاريـــة إلعـــادة فتـــح منشـــآتها الســـتقبال
الـــزوار وعـــودة العاملـــن بهـــا والســـماح
للمحـــات والشـــركات واملكاتـــب التجاريـــة
باســـتئناف أنشـــتطها ،فإننـــا نـــود أن نلفـــت
انتباهكـــم بـــأن الشـــركة قـــد أعـــدت خطـــة
عـــودة العمـــل وفقـــا ً خلطـــة العـــودة التدريجيـــة
للحيـــاة الطبيعيـــة املقترحـــة مـــن مجلـــس
ال ــوزراء لتك ــون بأفض ــل ص ــورة ف ــي كل عق ــارات
الش ــركة م ــع مراع ــاة كاف ــة التدابي ــر االحترازي ــة
والتوصيـــات الصـــادرة عـــن الســـلطات الصحيـــة
ومختل ــف اجله ــات اخملتص ــة ف ــي دول ــة الكوي ــت.

إعادة تشغيل مجمع الصاحلية

وبناء على تلك اخلطة فإن شركة الصاحلية العقارية ستلتزم بتوفير عدد من االشتراطات الصحية الالزمة 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 والسالمة جلميع مرتادي عقارات الشركة في ظل
هذه الظروف الصحية النتشار جائحة مرض كورونا املستجد «كوفيد .»19

ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻌﻘﻢ

ﻋﺪم اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ

ﲡﻨﺐ ﳌﺲ اﻷﺳﻄﺢ

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻔﺎزات ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻤﺎم ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ

2 METER

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﳌﺪة  ٢٠ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻚ

ﻳﺮﺟﻰ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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اإلجراءات املتخذة من قبل إدارة مجمع الصاحلية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .8توقيف خدمة ركن السيارات  Valet Parkingمؤقتا ً
تعقيم وتطهير جميع مرافق وأجزاء عقارات الشركة ومنها (املصاعد ،املمرات،
 .9توفير غرفة عزل مؤقت ألي حالة مشتبه بها ،وإبالغ اجلهات الصحية التخاذ الالزم
مواقف السيارات ،كافة نقاط اللمس .... ،الخ)
تركيب كاميرات حرارية لفحص درجة حرارة رواد عقارات الشركة من
 .10توفير قفازات وكمامات عند املداخل والتنبيه على حتمية استخدامهما وفق
املوظفني والزوار وغيرهم عند جميع بوابات الدخول (ولن يتم السماح
القرار الوزاري رقم  83لسنة 2020
ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ
بالدخول ملن تتجاوز درجة حرارته  37.5درجة مئوية)
 .11املراقبة واملتابعة لتنفيذ إجراءات التباعد االجتماعي مبسافة ال تقل عن  2متر
توفير محلول مطهر اليدين في جميع املمرات
عند جميع نقاط التجمع
إبقاء أماكن التجمعات واملصليات ودورات املياه مغلقة حتى إشعار آخر
 .12تخصيص مداخل ومخارج منفصلة جملمع الصاحلية كما هو موضح باخلريطة
تخصيص حاويات خاصة للكمامات والقفازات املستهلكة
جميع املداخل ﻋﺪم اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ أدناه
ﲡﻨﺐ ﳌﺲ اﻷﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻔﺎزات ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﻤﺎم ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ
فياﳌﻌﻘﻢ
اﺳﺘﺨﺪم
اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻳﺮﺟﻰ
ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ
اإللتزام باحلد األقصى حلمولة املصاعد  -بحد أقصى لشخصني في مصاعد مجمع
الصاحلية ،وثالثة أشخاص في مصاعد برج السحاب (كما هو موضح باملصعد)
اإللتزام باألعداد املسموح بها من قبل اجلهات احلكومية في صاالت املطاعم
التجارية
واحملالت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺪﻓﻊ
أﻧﻈﻤﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام
ﻃﻮالﺣﺮارﺗﻚ
اﻟﻘﻔﺎزاتدرﺟﺔ
ﻟﻨﺎ ﺑﻘﻴﺎس
اﺳﻤﺢ
ﻋﺪماﻷﻗﻞ
اﻟﻘﻔﺎزات ﻋﻠﻰ
ﳌﺪة  ٢٠ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
اﺳﺘﺨﺪمﻳﺪﻳﻚ
ﲡﻨﺐ ﳌﺲ اﻷﺳﻄﺢ اﻏﺴﻞ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻹﻟﺘﺰام
ﻳﺮﺟﻰ
اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ
ﻋﺪم اﳌﺼﺎﻓﺤﺔ
اﻷﺳﻄﺢ
ﳌﺲ
ﲡﻨﺐ
اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﺨﺪم
اﻟﻮﻗﺖ
ﻃﻮال
اﺳﺘﺨﺪم
ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻜﻤﺎم
اﺳﺘﺨﺪم
اﻟﻮﻗﺖ
ﻃﻮال
اﻟﻜﻤﺎم
اﺳﺘﺨﺪم
اﳌﻌﻘﻢ
اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻌﻘﻢ
2 METER

2 METER

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﳌﺪة  ٢٠ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﺣﺮارﺗﻚ
درﺟﺔ اﻷﻗﻞ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻘﻴﺎس
ﻟﻨﺎ٢٠
اﺳﻤﺢﳌﺪة
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن

ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺳﺘﺨﺪاماﻹﻟﺘﺰام
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻳﺮﺟﻰ

2 METER

اﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻚ

ﻳﺮﺟﻰ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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اإلجراءات الواجب مراعاتها من قبل املستأجرين (تشمل احملالت واملطاعم واملقاهي واملكاتب وغيرها)
مسؤولية السادة املستأجرين بالتعقيم والتطهير الدوري داخل أماكن العمل بشكل يومي
التأكد من فحص حرارة جميع املوظفني بشكل دوري واتخاذ الالزم في حال ظهور أي أعراض للمرض
إلزام املوظفني باستخدام الكمام والقفازات وأخذ جميع االحتياطات الواجبة خالل تواجدهم في أماكن العمل
اإللتزام بتوفير معقمات اليدين وأدوات التطهير الالزمة للعاملني والزائرين داخل أماكن العمل
التنبيه على الزائرين والعاملني 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 محالت مستحضرات التجميل بإزالة كافة عينات التجربة
تلتزم محالت املالبس بتعقيم وتطهير غرف القياس بعد كل استخدام
اإللتزام باتباع القوانني املعلنة من قبل اجلهات احلكومية فيما يخص مواقف السيارات العامة
اتخاذ الالزم عند ظهور أعراض املرض ومخاطبة غرفة التحكم الرئيسية على اخلط الساخن ()22996180
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موقع غرفة العزل

فاصل

Le Relais de
l’Entrecôte

مجمع الصاحلية  -الطابق األرضي

غرفة العزل
عند مدخل 5

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 وسالمة ذوينا وعلى مقدرات بلدنا احلبيب.

