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 مع االستعداد الدائم من جانب الدولة الستئناف جميع االنشطة مرة اخرى فى اى وقت يتم االعالن
 عنه من جانب الحكومة فالمؤكد انه ستكون هناك اجراءات وارشادات عامة واخرى خاصة لتوفير
 الحماية من فيروس كورونا تتناسب مع كل قطاع من قطاعات الدولة ومع احتمالية عودة النشاط
 الرياضى وفتح االندية مجددا ومن بينها اندية الجولف فان االتحاد المصرى للجولف من بين واجباته
 العمل على تقديم التوعية والنصائح لكل اندية اللعبة وايضا لالعبين من منطلق الحفاظ على سالمة

الجميع .

واالتحاد المصرى للجولف اذ يضع بين يدى االندية والالعبين عدد من االجراءات االحترازية واالرشادات
 العامة الواجب اتباعها عند استئناف النشاط الرياضى مرة اخرى وذلك تحت شعار "العب آمنا..ابق

آمنا "

 خاصة وان ممارسة رياضة الجولف يتوافق تماما مع المفهوم العام الحالى السائد فى العالم
 باكمله وهو التباعد االجتماعى وهو ما يعنى تطبيقه على اكمل وجه داخل مالعب الجولف ذات
 المساحات الواسعة التى باتت من مميزاتها فى الوقت الحاضر الن تلك المساحات الشاسعة توفر

. بيئة آمنة لممارسة الجولف .
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االجراءات

ارتداء جميع العاملين بالنادى االقنعة الواقية والقفازات.
 قيام العاملين بغسل االيدى بشكل متكرر طوال فترة العمل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

على االقل وتجفيفها جيدا باستخدام المناديل الورقية
التأكد يوميا من عدم اصابة اى من العاملين بالنادى باعراض تشبه اعراض  مرض االنفلونزا

الحرص على تطبيق التباعد االجتماعى بين العاملين فى النادى
يقتصر التواجد فى النادى على االعضاء وضيوف االعضاء والعاملين

الحجز المسبق الزامى عبر االنترنت او الهاتف-

ابالغ الالعبين بكافة االجراءات التى سيتم اتباعها قبل الحضور للنادى وهى:

 
توفير اماكن انتظار واسعة للسيارات لضمان التباعد االجتماعى

 حضور الالعب للنادى قبل موعد الحجز بما ال يزيد عن 20 دقيقة لعدم وجود اماكن للجلوس او
التجمع

غرف تغيير المالبس وصالة المطعم مغلقة
ترتيب الحقيبة والمالبس وتغيير االحذية فى سيارة الالعب

ارتداء الالعب للقناع الواقى والقفاز
 عند الوصول الى مكتب التسجيل يوضع عالمات بطول مترين عند نقطة  الدخول ويسمح لشخص

واحد كل مرة
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غسل جميع ادوات اللعبة بالمنزل قبل التوجه للنادى
الحضور فرديا او بمرافقة شخص اخر على االكثر

احضار مناديل معقمة او مادة مطهرة لالستخدام قبل واثناء وبعد اللعب
احرص على استخدام حقيبة لعبك بنفسك

*
*
*
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يفضل ان يكون مكتب التسجيل فى مكان مفتوح خارج المتجر
تسديد رسوم اية خدمة يجب ان يكون بالبطاقة االئتمانية فقط وليس بالمبالغ النقدية 

 تقتصر خدمة المواد الغذائية على المشروبات والسندويتشات المجهزة مسبقا وتقدم عند الطلب
تنظيفها يجب  والتى  غير  ال  فقط  المياه  دورات  على  االجتماعى  المبنى  استخدام   يقتصر 

وتطهيرها باستمرار
يفضل ممارسة اللعب مشيا وعدم استعمال عربة الجولف

فى حال استخدام سيارة الجولف ستكون لشخص واحد فقط
 يفضل اقتصار مجموعة اللعب على اثنين فقط من الالعبين او ثالثة على االكثر وبين كل مجموعة 

و التى تليها معدل زمنى يترواح بين 15 الى 20 دقيقة
 يجب على كل مجموعة الحرص على التباعد اثناء اللعب وان تكون هناك مسافة بينهم ال تقل

عن متر ونصف
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االجراءات
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 الحرص على مغادرة النادى فور االنتهاء من اللعب وعدم التجمع تنفيذا للتباعد االجتماعى وحرصا 
على سالمة الجميع

 تأمين التباعد االجتماعى فى منطقة التدريب من خالل تحديد مسافات مناسبة بين كل العب
واخر

تعقيم وتطهير الكرات وسلة الكرات قبل وبعد كل استخدام
تعقيم وتطهير عربات الجولف قبل و بعد كل استخدام

االبقاء على العلم داخل الحفرة وعدم لمسه تماما
تعليق لوحات ارشادية واضحة بخصوص اجراءات الحماية والتوعية داخل الملعب

التطهير المستمر والدائم لكافة االسطح الملموسة
التخلص من االقالم الرصاص وبطاقات اللعب وعالمات الكرة المستخدمة اوال بأول
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