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 -1الغرض من اإلرشادات:
ضمان التزام جميع المحالت الرياضية باالشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة .
ضمان تطبيق اشتراطات صحية موحدة في جميع المحالت الرياضية العامة في دبي.
 -2مجال التطبيق:
تطبق هذه االشتراطات الصحية على جميع المحالت والمراكز التي تمارس فيها أي من أنواع الرياضة مثل  :بناا اججااام واللياقاة
البدنية ورفع اجثقال والتايكواندو والكاراتيه والتـدليك وحمامات البخار والانوكر والبلياردو وتـنس الطــاولة العاملة في إمارة دبي.
 -3المسؤولية:
 .1-3مدير إدارة الصحة والاالمة العامة
 .9-3رئيس قام الرقابة الصحية
 .3-3ضابط تفتيش صحة عامة
 .4-3مااعد ضابط تفتيش صحة عامة
 -4تفاصيل التطبيق:
 .1-4الـتراخيص والوثائق:
 .1-1-4رخصة تجارية من دائرة التنمية االقتصادية سارية المفعول.
 .9-1-4وجود سجل بأسما العاملين في لمحل.
 .3-1-4وجود بطاقة التفتيش.
 .2-4الـعاملون:
 .1-9-4الحصــــول على بطاقة صحيــــة ســاريـة المفعول صادرة من عيادة بلدية دبي.
 .9-9-4يجب ارتدا الزي الرياضي المناسب لكل من المدرب والمتدرب.
 .3-9-4يجب المحافظة على النظافة الشخصية للعاملين.
 .4-9-4يجب أن يكون المدربون أو الذين يقومون بعمليات التدليك هم فنيون مؤهلون وذوي اختصاص.
 .3-4محـظــورات:
 .1-3-4يمنع مزاولة أي نوع من أنواع العالج الطبيعي أو الطبي لألمراض كالشلل والغضروف والروماتيزم.
 .9-3-4يمنع استخدام اججهزة الكهربائية العالجيــة والموجات فوق الصـوتية وأجهزة الشد إال من قبل فنيون مؤهلون.
 .3-3-4يمنع دخول المصابين بأمراض معدية إلى المحل أو مزاولة النشـاط فــيه.
 .4-3-4يمنع تواجــد ســكن أو أســـرة في المحل.
 .5-3-4ال يجوز إقالق المجاورين للمحل بالضوضا الصادرة عن أعمال الـتدريب.
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 .6-3-4ال يامح بعمل أو تواجد الناا في محالت الخاصة بالرجال إال في المحالت الموجاودة فاي الفناادق المصانفة أرباع
نجوم أو أكثر وال يامح بعمل أو تواجد الرجال في المحالت الخاصة بالناا .
 .7-3-4يجب عدم وصف أي حمية غذائية لتخفيف الوزن إال من قبل أخصائيي تغذية مؤهلون.
 .4-4يجب توفير مصدر مياه شرب صالحــــة.
 .5-4يجب توفير دورات مياه بأعداد كافية حسب أعداد المترددين عـلى المـحل ويجب أن تكون نظيفة.
 .6-4يجب توفــــير دش واحد لكل  6أشـخاص على األقل.
 .7-4يجب صرف المياه العادمة بطريقة سليمة صحيا وبـــيئيا.
 .8-4يجب أن تكون التهوية واإلنارة جــيدة.
 .9-4يجب غسل المناشـــــف الخاصة بالمحل بعد كل استعمال.
 .11-4يجب توفير أماكن خاصــة لتبديل المالبس وخزائن لوضع المالبس فيها.
 .11-4يجب توفير صندوق إسعافات أولية مزودة بالمواد الضـرورية.
 .12-4في حالة وجوود مقصوف أو كافتيريوا فوي المحول يجوب أن تتووفر فيو الشوروط لصوحية المـوـعتمدة مون قبول إدارة الرقابوة
الغذائية بما في ذلك العاملون.
 .13-4التخلص السليم من النفايات.
 .14-4توفر جهاز إطفاء مناسب للحريق.
 .15-4توووفير التهويووة المناسووبة داخوول المؤسسووة بحي و يكووون معوودل الهووواء النقووي (الهووواء الخووارجي) الووداخل عبوور أجهووزة
التكييف ال يقل عن 21قدم مكعب في الدقيقة لكل شخص مصممة على الحد األعلى لكثافة اإلشغال بحي يكوون توزيوع الهوواء
بشكل جيد ومالئم داخل المؤسسة.
 .16-4توفر مواد مطهرة ومنظفة لغرض استعماالت التنظيف والتطهير.
 .17-4يجب أن يكون األثاث واألجهزة المستخدمة بحالة جيدة ويمكن تنظيفها بسهولة.
 .18-4ال يسمح بالتدخين داخل المحل ويجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل.
 .19-4يجب تكافؤ أعداد وإحجام األجهزة الرياضية مع مساحة المحل.
 .21-4يجب توفر أرضيات خاصة لألجهزة الرياضية مصنوعة من مواد مطاطية ماصة للصدمات أما أالماكن األخور فيفضول
أن تكون ملساء وقابلة للتنظيف.
 .21-4يجب توفر مغاسل لأليدي مزودة بمحارم ورقية وصابون سائل لغسل األيدي.
 .22-4في حال توفر حمام سباحة فيجب أن تتوفر في اشتراطات قسم السالمة العامة في بلدية دبي.
 .23-4يجب أن يكون للعاملون بالمركز شهادات تودريب سوارية المفعوول علوـى مهوـارات اإلنعوـاش القلبوي الرئووي واإلسوعاف
األولي .
 . 24-4يجب وضع لوحة إرشادات توضوح المسومو والمحضوور باإلضوافة إلوى الوزي المناسوب والواجوب ارتدائو مون قبول
المتدرب .
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مالحظات:
 في حالة وجود صالون تجميل نسائي  /صالون حالقة رجالي داخل المحل فيجب أن يضاف النشاط إلى الرخصة التجارية للمحولوأن تتوفر الشروط الصحية المعتمدة الخاصة بتلك األنشطة.
 في حالة الفنادق والشقق الفندقية التي لديها أندية صحية (السونا – التدليك – غرف البخار) فيجب عليها االلتزام باآلتي:

فصل األندية الخاصة بالرجال عن الخاصة بالنساء.



ال يجوز أن يعمل الرجال في األندية الصحية الخاصة بالنساء أو أن تعمل النساء في األندية الصحية الخاصة بالرجال.
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