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لمحة عامة عن فایروس كورونا المستجد :- 

ماھو كوفید – ۱۹ –
في  مرة  الول  وشخص  التاجي  كورونا  فیروس  من  جدیدة  ساللة  ھو  المستجد  كورونا  فیروس 
مجموعة من الحاالت المصابة بأعراض االلتھاب الرئوي في مدینة ووھان الصینیة حیث كانت 

معظم الحاالت مرتبطة بأسواق المأكوالت البحریة والحیوانیة .

كیف ینتقل الفایروس 
۱ – ینتقل فیروس كورونا المستجد من شخص الى أخر عبر الرذاذ شخص مصاب بالمرض من 

خالل السعال أو العطس أو أیدي ملوثة بالفایروس .
۲ – ینتشرالفیروس من خالل مالمسة االسطح التي یتواجد علیھا الفایروس .

۳ – تتراوح فترة حضانة الفیروس بین یوم واحد الى اربعة عشر یوما وھي الفترة من لحظة 
التعرض للفیروس وحتى ظھور االعراض .
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بسم هللا الرحمن الرحیم

بعد استئناف النشاط الریاضي لكرة القدم في البالد - وفي ظل جائحة كورونا التي اجتاحت 
العالم - كان لزاما علینا اتخاذ التدابیر الوقائیة واتباع التعلیمات الصحیة التي أصدرتھا منظمة 
الصحة العالمیة من أجل سالمة ریاضیینا وجمیع المعنیین بھذا النشاط الریاضي  ومن أجل 
االرشادات  تلك  اتباع  علینا جمیعا  لذا وجب  العزیز  بلدنا  في  وازدھارھا  الریاضة  دیمومة 
الصحیة وتطبیقھا بشكل جدي  وان یكون في كل ناد ریاضي مرشد أو ممثل طبي مختص 
الضوابط  وفق  وعلى  العالجیة  والطرق  الوقائیة  التعلیمات  ویتابع  الطبیة  المشورة  یقدم 

والمعاییر الصحیة العالمیة لمكافحة ھذا الوباء والقضاء علیھ بإذن هللا تعالى 
وأدناه لمحة موجزة عن ذلك الوباء وطرق الوقایة منھ والخطوات الالزمة لذلك.

لمحة عامة عن فایروس كورونا المستجد :- 

ماھو كوفید – ۱۹ –
في  مرة  الول  وشخص  التاجي  كورونا  فیروس  من  جدیدة  ساللة  ھو  المستجد  كورونا  فیروس 
مجموعة من الحاالت المصابة بأعراض االلتھاب الرئوي في مدینة ووھان الصینیة حیث كانت 

معظم الحاالت مرتبطة بأسواق المأكوالت البحریة والحیوانیة .

۲

كیف ینتقل الفایروس 
۱ – ینتقل فیروس كورونا المستجد من شخص الى أخر عبر الرذاذ شخص مصاب بالمرض من 

خالل السعال أو العطس أو أیدي ملوثة بالفایروس .
۲ – ینتشرالفیروس من خالل مالمسة االسطح التي یتواجد علیھا الفایروس .

۳ – تتراوح فترة حضانة الفیروس بین یوم واحد الى اربعة عشر یوما وھي الفترة من لحظة 
التعرض للفیروس وحتى ظھور االعراض .

االعراض 
۱ – ألم في الحلق

۲ – حمى
۳ – صعوبة أو ضیق في التنفس

٤ – سعال
٥ – صداع
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۷ – أسھال
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۳

كیف ینتقل الفایروس 
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خالل السعال أو العطس أو أیدي ملوثة بالفایروس .
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ھل یوجد أي عالج لكوفید – ۱۹ – 
یعتمد عالج كوفید – ۱۹ – على تعزیز مناعة المریض وعالج االعراض وتخفیف حدة 

المضاعفات وال یتوفر عالج محدد لھذا الفایروس حتى االن .
ھل یوجد لقاح لفیروس كورونا المستجد لكوفید – ۱۹ –

ال یتوفر حالیا أي لقاح للحمایة من فیروس كورونا المستجد .
متى یجب أن أغسل یدي

۱ – بعد السعال والعطس
۲ – بعد أستخدام المرحاض

۳ – عندما تصبح االیدي ملوثة 
٤ – بعد مالمسة الحیوانات او مخلفات الحیوانات 

٥ – قبل وأثناء وبعد أعداد الطعام وقبل االكل وبعده
٦ – عند تقدیم الرعایة للمرضى 



لمحة عامة عن فایروس كورونا المستجد :- 

ماھو كوفید – ۱۹ –
في  مرة  الول  وشخص  التاجي  كورونا  فیروس  من  جدیدة  ساللة  ھو  المستجد  كورونا  فیروس 
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معظم الحاالت مرتبطة بأسواق المأكوالت البحریة والحیوانیة .

٤

ثانیا // الوحدات التدریبیة
یجب على كل نادي ضمان ما یلي:-

۱ –  التزید الحصة التدریبیة على ساعة والنصف.
۲ –  أقتصار التدریبات في المرحلة االولى على تدریبات اللیاقة البدنیة والمھارات الفردیة 

التخصصیة .
۳ –  أمتناع الالعبین والعاملین من البصق داخل ساحة التدریب .

٤ -  أن یحافظ الالعبون والعاملون على المسافة التقل على مترین عند الخروج والدخول االى 
الملعب .

٥ -  تعقیم أماكن التدریب بصفة دوریة بعد كل تدریب وعدم السماح بتواجد المرافقین .
٦ -  مراعاة تعقیم كافة المستلزمات التدریبیة قبل االستالم وتوزیع الكمامات والقفازات یومیا .

كیف ینتقل الفایروس 
۱ – ینتقل فیروس كورونا المستجد من شخص الى أخر عبر الرذاذ شخص مصاب بالمرض من 

خالل السعال أو العطس أو أیدي ملوثة بالفایروس .
۲ – ینتشرالفیروس من خالل مالمسة االسطح التي یتواجد علیھا الفایروس .
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أوال // التنقل الى مالعب التدریب والدخول الیھا
التنقل - یجب على كل نادي ضمان مایلي :- 

۱ – حضور جمیع الالعبین في سیاراتھم الخاصة مالم یكن التدریب في معسكر تدریب خارجي 
۲ – ترك موقف ركن واحد خالي بین كل سیارتین .

۳ – اذا كان التدریب في معسكر تدریب مركزي والبد من السفر الى مكان التدریب یجب توفیر 
مایكفي من المركبات لتطبیق التباعد الجسدي وعلى كل شخص أرتداء الكمامة والقفازات .

المرافق – یجب على كل نادي ضمان مایلي :-
۱ – أغالق غرف تبدیل المالبس وأماكن االستحمام في جمیع المراحل .

۲ – الحفاظ على التباعد الجسدي عند الوصول الى مكان التدریب .
۳ – عدم السماح الي العب أو عضو في الفریق بتغیر مالبسھ عند الوصول الى مكان التدریب ، 

یجب الدخول الى مكان التدریب بمالبس التدریب مع حضور المنشفة وقنینة الماء الخاصة لكل 
شخص .

٤ – یجب على الالعبین والعاملین الذین یحضرون مكان التدریب وقبل دخولھم أجراء بروتوكول 
الفحص الطبي للكشف عن اعراض االصابة بفیروس كورونا بالطریقة التي یوصي بھا طبیب 

النادي فحص درجة الحرارة من غیر مالمسة بأالشعة تحت الحمراء وأجراء أستبیان طبي .
٥ – یمنع أجراء العالج الیدوي لالعبین بما في ذلك عالج االنسجة اللبنیة والتدلیك قبل التدریب 

اال اذا كان ذلك ضروري للغایة وبموافقة الطبیب المختص .
٦ – یجب على أي وسیلة أعالمیة ترغب في زیارة موقع التدریب الى أي نادي تقدیم الطلب الى 

أدارة النادي قبل فترة وتعطى الموافقة عند أستالم شھادة الفحص للكادر الصحفي ( PCR ) سلبیة 
ویكون الفحص قد تم على االقل قبل  ( ٤۸) ساعة من الزیارة.



٥

۷ -  یفضل ان یتم تقسیم الالعبین الى المجامیع ، كل مجموعة تتكون من ٦ العبین خالل 
التدریبات للمحافظة على المسافة بین الالعبین واالبتعاد عن التالحم الجسدي .

۸ -  یجب أن یحضر الالعب الى مكان التدریب مرتدیا مالبسھ الریاضیة وحذاء التدریب .
۹ -  تجري التدریبات من دون أستخدام اى اجھزة او ان یكون مقیدة قدر االمكان .

۱۰ – في حال استخدام اجھزة التدریب یجب من الشخص المسؤول تعقیم الجھاز قبل الدخول 
الى الملعب .

۱۱ – یمكن العضاء الجھاز الفني والمرافق مشاھدة الوحدات التدریبیة من الخارج وعن بعد 
.

۱۲ – على الجمیع ارتداء الكمامات والقفازات أثناء الدخول والخروج من الملعب .

المعسكرات التدریبیة الداخلیة والخارجیة 
۱ –  تعقیم جمیع مرافق الفندق وتوفیر المعقمات والصابون الصلب والتاكید على ادارة 

الفندق یومیا على التنظیف المستمر مع التعفیر والتعقیم للغرف والحمامات ومتابعة ذلك من 
قبل ادارة النادي .

۲ –  أتخاذ كافة التدابیر الوقائیة والصحیة لمطعم الفندق .
۳ –  توفیر غرفة خاصة یتوجھ الیھا الالعب او احد اعضاء الوفد عندما یشعر ھنالك 

اعراض ھذا المرض للتقلیل من احتمال االصابات بباقي الوفد .
٤ –  اتخاذ التدابیر الوقائیة الالزمة عند التنقل في منطقة المعسكر واالبتعاد عن االحتكاك 

الالعبین والتجمعات وعند دخول المطاعم الخارجة عن ادارة الفندق .

ثالثا // االجراءات الوقائیة للفرق الریاضیة والعاملین
۱ –  قیاس درجة الحرارة لكل العاملین مع الفرق الریاضیة من قبل االخصائى في النادي 

وتدوین ذلك یومیا وفي أوقات محددة .
۲ –  فحص االعراض مثل ( الحمى – السعال – التھاب الحلق – التنفس الشاھق – الضعف 

– انخفاض حاسة الشم والذوق ) الى اخر الفحوصات .
۳ –  االلتزام باجراءات الفحص لكافة العاملین وتقدیم النتائج قبل اسبوع عند تجمع الفرق 

اثناء بدء التدریبات وبدء فترة المسابقات .
٤ -  التعامل مع الالعبین المحترفین االجانب یكون من الضروري بعد وصولھم الحجر 

الصحي لمدة اسبوعین على االقل وفق المبادئ التوجیھیة الصادرة من الحكومة ویتم رفع 
الحجر بعد اجراء الفحوصات الكاملة والتاكد من سالمة الالعب .

٥ -  توفیر لوحات والفتات توعیة حول اھمیة التطھیر والتعقیم الشخصي واستخدام اقنعة 
الوجھ والتباعد الجسدي في كافة اماكن التدریب .

٦ – توفیر ادوات غسل الیدین وتطھیر وتعقیم االیدي في جمیع اماكن التدریب والمداخل .



٦

رابعا // مقر النادي ومنطقة سكن الالعبین والتدریب
۱ -  السیطرة على دخول الغرباء الى مقر النادي ومكان التدریب .

۲ -  اجراء فحص الحمى لالشخاص الذین یدخلون الى منطقة معایشة الالعبین بما في ذلك 
منطقة التدریب والسكن ویشمل جمیع الموظفین والعاملین مع الفریق .

۳ -  تطھیر وتعقیم منطقة سكن الالعبین وغرف تبدیل المالبس اي المقعد .
٤ -  توفیر الصابون الصلب مع ادوات التعقیم بصورة مستمرة في كافة اماكن تواجد الالعبین 

.
٥ -  توفیر محرار ( ثرومتر ) غیر مالمس للمراقبة الذاتیة للدرجة الحرارة .

٦ -  تعزیز التھویة في مقر الالعبین وتواجدھم .
۷ -  تقلیل المدة الزمنیة لتواجد الالعبین في النادي .

۸ -  استخدام اكثر من مدخل للملعب .
۹ -  تعقیم االحذیة قبل الدخول الى النادي وساحات التدریب والملعب .

۱۰ -  تعقیم دورات المیاه والحمامات بعد كل فترة او كل ساعة .

خامسا // االرشادات الصحیة وفق تعلیمات الصحة العالمیة
۱ -  ارتداء الكمامات في الدخول والخروج .

۲ -  تعقیم الیدین وغسل الیدین .
۳ -  عدم لمس العیون واالنف أطالقا في ید غیر معقمة او مغسولة .

٤ -  الاللتزام بأجراءات السعال تغطیة الفم واالنف حین السعال والعطس .
٥ -  التباعد االمن خالل فعالیات الفریق ( االتجاه واحد للجلوس عند االكل ویتم تقسیم الفریق 

الى قسمین یاكل قسم في وجبة واالخر في وجبة اخرى بعد أنتھاء الوجبة االولى  
٦ -  حظر المشاركة في االمور الشخصیة كقناني الماء والمناشف .

۷ -  تجنب االكل في غرفة المالبس .
۸ -  تجنب زیارة االماكن والمناطق التي ظھرت فیھا اعراض المرض .

۹ – اخبار الفریق الطبي فورا في حالة مالمسة شخص مشكوك بھ .
۱۰ -  تجنب المواجھ المباشرة مع االداریین والجماھیرنوصي استخدام الھاتف او االنترنیت 

۱۱ -  حظر حضور التجمعات الجماھیریة خارد النادي .
۱۲ - على الالعبین الذین یستخدمون المواصالت المحافظة على المسافة الصحیة(۲ متر)

۱۳ -  تجنب المواجھ المباشرة مع وسائل االعالم  والمحافظة على المسافة ( ۲ متر ) .



۷

سادسا //   أرشادات لالعراض المرضیة والحاالت التي ثبت 
فیھا المرض

۱ -  تبلیغ النادي فورا .
۲ -  التعامل مع اشخاص الذین لدیھم اعراض مرضیة .

۳ -  اجراء الحجر الصحي للذین لدیھم اعراض المرض حتى ظھور النتیجة .
٤ -  التبلیغ المباشر للمركز الصحي القریب من مكان تواجد الفریق .

٥ -  اذا ظھرت علیك اعراض قم بتبلیغ ادارة الفریق وعلى كل من اتصل بك .
٦ -  تطھیر وتعقیم المكان الذي كان فیھ المصاب ( مقر النادي –  ساحة التدریب ) .

۷ -  عدم استخدام المكان اال بعد ( ۲٤ ساعة ) من التطھیر والتعقیم .
۸ -  اجراء الفحوصات والتحلیالت ذو االعراض المرضیة .

        سلبي -  أطالق الشخص ذو االعراض المرضیة 
       أیجابي -  أتباع ارشادات الطبیة و الصحیة .

سابعا  //  مبادئ توجیھیة للحاالت التي ثبتت فیھ المرض
۱ -  بعد التاكد من الحالة یتم تبلیغ أدارة النادي واالتحاد وأجراء فحص تشخیصي لكل 

الالعبین .
۲ -  التعاون مع المراكز الصحیة والطبیة لمنع المرض والسیطرة علیھ وأجراء الفحص 

الوبائي لالعبین واالداریین .
۳ -  التعامل مع المالمسین من الالعبین واالداریین استنادا الى الفحص الوبائي من المراكز 

الصحیة .
٤ -  ال یسمح للمالامسین باالنضمام الى الفریق او بدخول النادي او الملعب حتى تاتي فحص 

نتیجة الفحص الطبي .
٥ - عندما یكون بین المالمسین من تظھرعلیھ االصابة فیجب االتصال بالمركز الصحي 

واقامة الحجر الصحي 
٦ – غلق المكان وطلبمن المركز الصحي التطھیر والتعقیم وعدم استخدام المكان اال بعد  ( 

۲٤ ) ساعة .
۷ -  متتابعة حالة الالعب او االداري المصاب بھذا المرض ومتابعة حالتھ الصحیة .

۸ -  یمكن لالعب المصاب بالمرض العودة الى صفوف الفریق بعد التبلیغ بشفاء التام 
وحسب المعاییر المتبعة للمشافین لوزارة الصحة او المركز الصحي 



۸

ثامنا //  االرشادات لالعـداد الى المباریات 
۱ -  یجب على كادر التشغیل أرتداء الكمامات والقفازات الزامیا ولدیھ اطالع كامل على 

االرشادات الصحیة .
۲ -  الیجوز قبول من لدیھ اعراض مرضیة او من كان مسافرا في االسبوعین االخیرین في 

كادر التشغیل .
۳ -  تعقیم وتطھیر منازع الالعبین والغرف الخاصة بالحكام واالداریین قبل ثالث ساعات 

من المباراة .
٤ -  توفیر المعقمات والمرشحات في كل مكان من الملعب وتطھیر الداخل والخارج وفحص 

نظام التھویة للملعب

إرشادات دخول الجماھیر للملعب 
۱ -  نصب الة التصویر حراریة أو محرار غیر مالمس .

۲ -  منع اي شخص ال یرتدي الكمامة من دخول .
۳ -   المحافظة على مسافة متر واحد بین المشجع واالخر عند دخول الى الملعب .

٤ -  منع الھاتف والتھلیل النھ یرفع من احتماالت االصابة بالمرض الى درجة عالیة وھذا 
یشمل أغاني التشجیع والعناق بین الالعبین والجمھور وكذلك االبواق ومكبرات الصوت .

٥ -  على كافة الروابط الجماھیریة االلتزام ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة 
مترین في كل االتجاھات بینھم وبین الحاضرین .

تاسعا //    االرشادات خالل المباراة 
۱ – تجري فحوصات الحمى لكافة الالعبین والمدربین واالداریین ومشرفي المباراة وطاقم 

الحكام .
االختباراالول -  فحص الالعبین  ---  قبل المباراة ب  ٤۸ ساعة  .
االختبار الثاني -  فحص الالعبین  ---  قبل المباراة ب  ساعتین  .

۲ -  في یوم المباراة بعد االختبار الثاني یقوم مدیر الفریق بابالغ مشرف المباراة اذا تم 
العثور على شئ غیر طبیعي .

۳ -   بعد اجراء طاقم الحكام مع مقیم الحكام الفحوصات الحمى یقوم مشرف المباراة أعطاء 
الموقف صباحا الى  ادارة االتحاد ، موقف الفریقین والنتائج الفحوصات .



۹

داخل  ارشادات  الفني  والكادر  الالعبون   – الفریق   // عاشرا 
الملعب

۱ -  یجب على مدیر كل فریق ترتیب اوقات وصول حافلة نقل الفریق في اوقات مختلفة لكل 
فریق على االقل عشر دقائق بین فریق الخر .

۲ -  مطلوب من الفریق ارتداء الكمامات اثناء الدخول الى الملعب 
۳ -  ال یرتدي الالعبون الكمامات اثناء التدریب اي االحماء او المباراة .

٤ -   یجب على البدالء واالداریین االخرین الجالسین على المقعد ارتداء الكمامات اثناء 
المباراة  .

٥ -  عدم البسق المفرط او نفث االنف .
٦ -  توفیر زجاجة ماء شخصیة لكل العب وعدم تناول الطعام في غرفة تبدیل المالبس .

۷ -  لبس الكمامات والقفازات اثناء المؤتمرات الصحفیة والمقابالت االعالمیة .
۸ -  منع تبادل الفانیالت والقمصان بین الالعبین .

۹ – ال احتفال مفرط في تسجیل ھدف والتشدید على عدم االتصال الجسدي لالعبین .

الحادي عشر // الحكام
۱ -  عدم التحدث مع الالعبین اال اذا كانت ھناك مسافة كافیة بین الحكم والالعب .

۲ -  یجب ان یرتدي الحكم الرابع الكمامة مع مشرف المباراة وحم الفار .
۳ -  تطھیر سیارة او غرفة الفار او غرفة الحكام قبل انطالق المباراة ب ۹۰ دقیقة .

٤ – بعد انتھاء الشوط االول یجب تنفیذ التھویة في الغرفة واعادة التطھیر مجموعة الراس .
٥ -  بعد االنتھاء الاللتزام بلبس الكمامة القفازات للخروج من الملعب .

٦ -  ارتداء الكمامة مع القفازات لجالبي الكرات  و حاملي نقالة اسعاف .

الثاني عشر //   االعالم والمصورون
۱ -  تحدید خط تصویر عند دخول الالعبین میدان اللعب .

۲ -  مسافة مترین على االقل یجب ان تفصل بین طریق دخول الالعبین وخط التصویر .
۳ -  االمر نفسھ یطبق على االعالمیین .

٤ -  الاللتزام التام للصحفین والمصورین في ارتداء الكمامة مع القفازات .
٥ -  تخصیص المقاعد الخاصة للصحفیین والمحافظة على المسافة مترین بین كل مقعد .

٦ -  یتم أجراء المقابالت مع مدربي الفرق والالعبین في قاعة المؤتمر االعالمي مع ارتداء 
الكمامات .



۱۰

الثالث عشر //    المخالفات و العقوبات
۱ -  في حالة مخالفة النادي الى اي من التعلیمات واالجراءات المنصوص علیھا في ھذا 

الدلیل یتم احالة الخالفة الى لجنة االنضباط في االتحاد العراقي لكرة القدم التخاذ قرار یمنع 
النادي من اجراء التدریبات لمدة محددة او اللجوء الى الغرامة المالیة في حالة تكرار المخالفة 

.
۲ -  في حالة مخالفة الالعب او احد العاملین الى اي من التعلیمات الخاصة بھم یتعرضون 

الى العقوبة االنضباطیة  .
۳ -  ال یعفى فرض عقوبة االنضباط على اي نادي او شخص من اي مسؤولیة قانونیة عن 

مخالفة التعلیمات واالرشادات الصادرة عن اي من الجھات الرسمیة عن الدولة .
      

الى  الجماھیر والدخول  لمنع تجمع  المباریات  اثناء  االمنیة والسالمة  الكوادر  یجب زیادة عدد 
الملعب بدون    تنظیم عبر البوابات المخصصة للدخول وااللتزام بالتعلیمات الصحیة

تمنیاتنا للجمیع السالمة واالمان وان یحفظ هللا سبحانھ وتعالى مالعبنا وبلدنا العزیز من ھذا 
الوباء اللعین

 
مع امنیاتنا للجمیع االلتزام في االرشادات الصحیة التي وضعت لسالمة العاملین

تقبلوا منا فائق الشكر والتقدیر




