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المقدمة

اتخذت دولة الكويت العديد من التدابير لحماية سكانهـا كافة في مـواجهة 
تفشي فيـروس كورونا المستجـد. وبينما يستمر األخذ باإلجـراءات الالزمــة 
لتعزيز األمن الصحي في البالد، تتواصـل الجهود الحثيثة لترسيخ االستقــرار 
االقتصادي، حتـى ننجـح بـإذن اهللا في المحافظـة علـى حيــاة الناس وحمـــايـة 

معيشتهم.

بــل زوار يوضــح هذا الدليــل اإلجـــراءات والتـــدابير الواجــــب اتخـــاذهــا مـن قِ
بنك الكويت المركـــزي،وتهـدف هــذه اإلجــراءات إلى الحفـاظ علــى ســـالمـة 
موظفــي بنك الكويت المركـزي فــي المبنــى الرئيســـي والمبنـــى المســــانـد 

والحد من انتشار الفيروس.

يجــب على الـــزوار االلتــزام بهذه اإلرشــادات في جميـــع األوقــات، ويتضمــن 
ذلك الحفاظ على العناية الشخصية والممارسات اآلمنة في بيئة العمل.
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إجراءات عامة

االلتزام بإجراءات التبـاعـد االجتماعـي وأال تقــل المســـافة بيــن أي 
شخصين عن 2 متر.

على الزائر عدم الحضـور إلى المبنـى فــي حـــال ظهـــور أي أعـــراض 
باصــابتــه بفيــروس كـــورونـا المستجـــد، أو في حال مخـالطـة أي 

حــالـــة مشتبه في إصابتهــا بالفيروس.

غسل األيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو المعقم.

االلتزام بالتباعد االجتماعـي وبالتدابير الصحيـة األخرى  أثناء عقـد 
االجتماعات.

تــوفيــر الكمامات والقفازات هي من مسؤوليـة زائـــرالمبنــى، لـذا 
يُرجى الحرص على جلب عدد كافِ منها.
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إجراءات دخول 
المبنى

تستمــر إجـراءات فحــص األعــراض (الحــرارة) لكــافـة زوار البنك 
 عنـد الدخول.

يُمنـع دخـــول أي زائر إلى المبنــى ال يلتـزم بوضـع الكمامة الواقية 
على الوجه.

توضع الكمامات على الوجـه بصـورة مستمـرة أثنـاء وجـود الزائـر 
فـــي المبنــى حتى وإن كان فـي مكتـب خــاص، مــع تفضيــل لبـس 

القفازات الواقية لليدين أثنــاء التواجــد فــي مقر العمل.

عـدم االلتــزام بلبــس الكمــامة أثنــاء وجــود الــزوار فـــي المبنــى 
يعرضهم للمساءلة الجزائية وفق أحكام القانون 8 لسنة 1969
الخاص باالحتياطات الصحيــة للوقـــاية مـــن األمــراض الســـارية 
والقوانيـن المعــدلة لــه، وقــرار وزيــر الصحــة رقــم 2020/83 

والصادر بتاريخ 2020-5-8. 

عند االستقبال يتـوجـب علــى الــزائــر  إتــاحــة بطــاقتــه المـدنيــة 
(عن بُعــد) لموظف االستقبال لتسجيل بياناتها دون مالمستها.



المقهى:

إجراءات استخدام 
مرافق المبنى

المصاعد:

المصليات:

تطبيق إجراءات التباعد االجتمـاعـي فـي المصاعـد بحيث 
ال يــزيــد عــدد األشخـــاص فـــي المصعد عن 4 أشخاص، 

ويفضل استخدام الدرج للتنقل بين األدوار القريبة.

لن يعمل المقهى الموجود في ليوان التميز بالدور الثاني  
إلى حين استقرار األوضاع.
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صلــى البنك بالــدور الثــاني مــن  تُقام صالة الجمــاعـة فــي مُ
المبنى، مع االلتزام باالشتراطات الصحيــة المعلنة وقواعد 
التبـاعـــد الجســدي والحــرص علــى استخــدام كــل مصـلــي 

لسجادة الصـالة الخاصة به.



اتخذ بنك الكويت المركـزي العـديد مــن اإلجـــراءات واالحتياطــات لحمـــاية جميع مـن 
يستخدم المبنى منهـا إخضـــاع جميــع مــرافـــق البنـك ومكاتبــه للتعقيـــم الشـامــل، 

وستكون إجراءات النظافة والتعقيم األخرى على النحو التالي:

يوفــر بنــك الكـــويت المركــزي مــــواد 
الــتعقيـــم فـــي كـــافــــة أدوار المبنـــــى 
الرئيســــي والمســـانـــد الستخــدامهـــا 

ضمن اإلجراءات الوقائية.

إجراءات النظافة 
والتعقيم
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شكراً
 لتعاونكم معنا

ودمتم بصحة وعافية...


