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لمن ھذا
الدلیل

الالعبین (Aa)

المناوبون الریاضیون (Ap)

(Ao, Ac and ATO), اإلضافیون الفریق ومسؤولو الفریق مسؤولو
TAPشركاء التدریب والمدربین الشخصیین وحاملي (P)

شریك مسابقة الریاضیین لأللعاب الخاصة بذوي االحتیاجات الخاص (Ab)

كبیر اطباء الفریق لأللعاب الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة (Am) 

القریة إدارة تصاریح (NOC, NPC)

المرافقین للریاضیین (NOC, NPC)
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 تقترب األلعاب بسرعة ونحن نعمل جنًبا إلى جنب مع طوكیو ۲۰۲۰ وشركاء
التوصیل لضمان استعدادنا

 سیتم توفیر ادلة ارشاد إضافیة مفصلة ، باإلضافة إلى األسئلة واألجوبة عبر
اإلنترنت وتحدیثھا في األسابیع المقبلة

 ستستمر ھذه في معالجة األسئلة التي قد ال تزال لدیك بعد ھذا اإلصدار من دلیل
االرشاد

 لتقدیم أفضل دعم لك قبل األلعاب ، سیتم قریًبا تعیین وتدریب مسؤول اتصال
كوفید -۱۹ الخاص بك

 سیوفر اإلصدار الثالث واألخیر من دلیل االرشاد المقرر لشھر یونیو (حزیران)
 تحدیثات بشأن أي تغییرات مھمة ، باإلضافة إلى المعلومات عن مسؤول اتصال

كوفید -۱۹ الخاص بك
 ستكون ھذه األلعاب مختلفة وعلینا جمیًعا التأقلم

 باإلضافة إلى عدم وجود متفرجین من الخارج ، ستواجھ قیوًدا على األماكن التي
یمكنك الذھاب إلیھا ، باإلضافة إلى إجراءات النظافة والمسافة الجسدیة

 قرارات "السالمة أوالً" ھذه موجودة لحمایتك أنت وجمیع المشاركین في األلعاب
وشعب طوكیو والیابان

ستتجھ أنظار العالم إلى طوكیو ھذا الصیف
 مع المزید من البث والتغطیة الرقمیة أكثر من أي وقت مضى ، استمرت

عروض الریاضیین

 للتدریب خالل ھذه األوقات الصعبة للغایة ، سیوفر اإلیجابیة واألمل لملیارات
األشخاص حول العالم

یجب علینا جمیًعا تحمل المسؤولیة لضمان ألعاب آمنة وناجحة
اتبع دلیل االرشاد ، عش قیم التمیز واالحترام والصداقة

ستكون ھناك تحدیات یجب التغلب علیھا ، بل یجب بذل التضحیات
لكن #معاً_اقوى سوف نختبر ألعاب ال مثیل لھا  

كیرستي كوفنتري
 رئیس لجنة الریاضیین باللجنة األولمبیة الدولیة وعضو لجنة التنسیق أللعاب

األولمبیاد الثاني والثالثین طوكیو ۲۰۲۰

روبن میتشل
 القائم بأعمال رئیس رابطة اللجان األولمبیة الوطنیة وعضو لجنة التنسیق أللعاب

األولمبیاد الثاني والثالثین طوكیو ۲۰۲۰

أقوى معاً

 لضمان استمرار دورة األلعاب األولمبیة والعاب ذوي االحتیاجات الخاصة في
 طوكیو ۲۰۲۰ ھذا الصیف بطریقة آمنة ، اللجنة األولمبیة الدولیة  ، اللجنة
 العاب ذوي االحتیاجات الخاصة الدولیة  ، اللجنة المنظمة ألولمبیاد طوكیو

 ۲۰۲۰ (طوكیو ۲۰۲۰) ، حكومة مدینة طوكیو  و حكومة الیابان ، جنًبا إلى
جنب مع كبار الخبراء العالمیین في مجال الصحة

 وتسلیم األحداث الریاضیة ، تعمل على مدار الساعة. إنھم یطورون مجموعة من
 التدابیر لتمكین تنظیم األلعاب مع مراعاة تطور كوفید-۱۹ في الیابان وفي جمیع

.أنحاء العالم
 لكل مشارك في األلعاب دور واضح یلعبھ لضمان سالمتھ. ھذا ھو سبب تضافر

.جھودنا لتطویر كتیبات االرشاد ، والتي تشرح كیف سیتم تنظیم األلعاب
 بعد نشر دلیل االرشاد األول في شباط (فبرایر) ، تم عقد عدة إحاطات

واجتماعات عبر اإلنترنت مع
 جمیع مجموعات أصحاب المصلحة. من خالل االستفادة من التعلیقات واألسئلة

 المكثفة ، جنًبا إلى جنب مع الدروس المستفادة من األحداث الریاضیة الدولیة
 األخیرة والمشورة العلمیة المتخصصة ، یوفر اإلصدار الثاني من دلیل االرشاد
 ھذا إرشادات محدثة ومزید من التفاصیل حول كیفیة تنظیم األلعاب وتشغیلھا ،

.بحیث یمكنك التقدم في استعداداتك وتنفیذ خططك
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مبادئ

 تم تصمیم اإلجراءات المضادة لـكوفید - ۱۹ الموضحة في دلیل االرشاد إلنشاء بیئة ألعاب
 آمنة لجمیع المشاركین في األلعاب. وبالمثل ، فإنھا توفر طبقة إضافیة من الحمایة لضیوفنا ،
 المقیمین في الیابان. یجب علیك االلتزام الكامل بـدلیل االرشاد طوال الوقت الذي تقضیھ في

الیابان ، مع الحفاظ على تفاعلك مع غیر المشاركین في األلعاب عند الحد األدنى

مبادئ



مبادئ6

ارتداء الكمامة

 ارتِد قناًعا للوجھ في جمیع األوقات لحمایتك وحمایة كل من حولك. تساعد األقنعة في
.منع انتشار كوفید - ۱۹ ، حیث تلتقط القطرات التي یفرزھا شخص مصاب

 من خالل ارتداء قناع للوجھ في جمیع األوقات - ما عدا عند األكل أو الشرب أو النوم
أو التدریب أو المنافسة - ستساعد في الحفاظ على األلعاب آمنة للجمیع
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#2 #3

 حاول التقلیل من االختالط
 باالخرین  (وال تنس ارتداء

الكمامة) فھي مھمة

 تجنب األماكن المغلقة
والحشود قدر اإلمكان

 تجنب المالمسة المباشر
 وباالخص االحضان او

 المصافحة

 استخدم المركبات مخصصة
 لأللعاب، ال تستخدم وسائل النقل

 العام إال إذا كانت ھي الخیار الوحید
 للوصول إلى مواقع معینة مثل

األماكن البعیدة

 حافظ على مسافة مترین من
 الریاضیین ومتر واحد على األقل من

اآلخرین

 قم فقط باألنشطة المقدمة في خطة
 النشاط الخاصة بك ، في األماكن

 المدرجة في قائمة الوجھات المسموح
بھا

 ینتقل كوفید - ۱۹ من خالل الرذاذ الملوث في أنفاسنا عن طریق السعال أو العطس أو التحدث أو الصراخ أو الغناء - وینتقل
 من شخص آلخر عندما نكون على اتصال وثیق ، تتزاید مخاطر اإلصابة بـ كوفید - ۱۹ في األماكن المزدحمة وسیئة التھویة

 وعندما نقضي بعض الوقت على مقربة من المصابین بـ كوفید - ۱۹، ھذا ھو السبب في أنھ من المھم تقلیل التفاعل
االجتماعي ، وارتداء الكمام ، وتجنب المساحات المغلقة أو المزدحمة أو التي تنطوي على اتصال جسدي قریب

تقلیل
التفاعل
الجسدي
#1

مبادئ

#4 #5 #6
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 قم بتنزیل تطبیق تأكید االتصال
 بالھاتف الذكي الیاباني

(COCOA)
 وتطبیق التقاریر الصحیة ، وتعّرف 

 على أي حلول تقنیة أخرى یمكن
 استخدامھا لدعم اإلجراءات المضادة

لـ كوفید - ۱۹

 قم بإجراء الفحص إذا كنت تعاني من
 أي أعراض أو تم إخبارك بذلك من

 قبل السلطات الصحیة الیابانیة. إذا كان
نتیجة الفحص إیجابًیا ، فستحتاج لیعزل

 احصل على الفحص وقدم دلیًال على
 النتائج السلبیة قبل مغادرتك إلى

 األلعاب ، سیتم فحصك مرة أخرى
عند وصولك إلى المطار

 قم بإجراء اختبارات فحص منتظمة
 لـ كوفید - ۱۹ أثناء األلعاب ، كما ھو

مطلوب منك

الفحص ، التتبع 
والعزل

#1 #2 #3

مبادئ

#4 من ھو التواصل القریب ؟

 لوقف انتشار كوفید - ۱۹ ، من الضروري كسر سلسلة انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لھذا السبب من المھم وجود
 بروتوكوالت أكثر صرامة لتحدید من لدیھ فیروس كوفید - ۱۹ في أقرب وقت ممكن ، من خالل الفحص ؛ لفھم من قد یكون

الفیروس قد انتقل إلیھ ، من خالل تتبع المخالطین ؛ واستخدام العزل والحجر الصحي لمنع انتشار الفیروس

 التواصل القریب ھم أولئك الذین لدیھم اتصال مطول (لمدة ۱٥ دقیقة أو أكثر) مع شخص مؤكد نتیجة اختبار كوفید - ۱۹
 ایجابي ، في حدود متر واحد ، دون ارتداء كمامة للوجھ. ھذا ینطبق بشكل خاص عندما یحدث ھذا االتصال في أماكن مغلقة

مثل غرف الفنادق أو المركبات
 سیتم تأكید حاالت االتصال من قبل السلطات الصحیة الیابانیة ، بناًء على المعلومات التي قدمتھا أنت ومنظمتك وطوكیو

۲۰۲۰
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#1 #2 #3

 ارتد الكمامة في جمیع
االوقات

 تجنب استخدام االشیاء
 المشتركة قدر اإلمكان ، أو قم

بتطھیرھا

 اغسل یدیك بانتظام واستخدم معقم
الیدین

 تھویة الغرف واألماكن العامة
كل ۳۰ دقیقة

 دعم الریاضیین بالتصفیق
 بدالً من الغناء أو التشجیع

بالصوت

 یمكن أن یعیش كوفید - ۱۹ على األسطح الیومیة من خالل الرذاذ الذي ینفثھ شخص مصاب ، إذا لمسنا ھذه األشیاء بأیدینا ثم
 لمسنا أعیننا أو أنفنا أو فمنا ، فإننا نتعرض لخطر اإلصابة. لھذا السبب یجب أال ننسى أساسیات النظافة الجیدة - تنظیف أیدینا

بانتظام وبشكل شامل ، وتطھیر األسطح ، وتجنب لمس وجھنا ، وارتداء كمامة الوجھ في جمیع األوقات
 فكر في
النظافة

مبادئ

#4 #5
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رحلتك
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 المطلوبة من قبل السلطات الیابانیة - بدًءا من ۱٤ یوًما قبل السفر وطوال مدة
 إقامتك في الیابان. من األھمیة أن تتحمل المسؤولیة الشخصیة عن دورك في

 الخطة : فأنت تلعب دوًرا حاسًما في تقدیم ألعاب آمنة. بصفتك ریاضیین
.ومسؤولین عن الفریق ، سوف تحدد المعیار

  (CLOs) مسؤول التواصل لكوفید ۱۹ 
 لقد ُطلب من كل اللجنة األولمبیة / واللجنة األولمبیة للمعاقین تعیین مسؤول  
اتصال ، سیكون ھذا الشخص ھو جھة االتصال الرئیسیة الخاصة بك لجمیع  
األمور المتعلقة بـكوفید۱۹ -  ، سیكونون أیضا ھم جھة االتصال بالنسبة إلى 
طوكیو ۲۰۲۰ ، والسلطات الصحیة الیابانیة ، حیثما كان ذلك مناسبا للجنة  
االولمبیة . ُیطلب أن یكون مسؤول االتصال في الموقع في الیابان طوال مدة 

إقامة وفدك . قد یتم تعیین مسؤول االتصال إضافي حسب الحاجة للدعم

 سیكون مسؤول االتصال مسؤوالً عن ضمان فھمك لمحتوى وأھمیة االلتزام
 بدلیل االرشاد ھذا. سیتم إعطاؤھم تدریًبا محدًدا قبل األلعاب. سیكون ھناك إطار

 دعم في مكانھ لمسؤول االتصال المخصص لكل مجموعة من مجموعات
أصحاب المصلحة

 تم إرسال المزید من المعلومات ، "أدوار ومسؤولیات مسؤول االتصال الخاص 
بـ كوفید - ۱۹  إلى اللجنة االولمبیة الخاص بك

المقدمة

رحلتك

 تعتبر كتیبات االرشاد أساس خطة لعبتنا لضمان بقاء جمیع المشاركین في األلعاب 
الصیف األولمبیة وأولمبیاد المعاقین وشعب الیابان آمنین وصحیین ھذا 

 تم تطویرھا باالشتراك مع طوكیو ۲۰۲۰ واللجنة األولمبیة الدولیة IOC و اللجنة  
وھي تستند إلى العمل المكثف لفریق عمل كل الشركاء ،   IPC االولمبیة للمعاقین

والذي  یضم أیًضا منظمة الصحة العالمیة ، وحكومة الیابان ، وخبراء علمیین 
مستقلین ومنظمات من جمیع أنحاء العالم

 یحدد دلیل التشغیل ھذا مسؤولیات الریاضیین ومسؤولي الفریق ، ویجب النظر 
إلیھ جنًبا إلى جنب مع المعلومات األوسع الواردة من اللجنة األولمبیة الوطنیة / 

الوطنیة اللجنة األولمبیة للمعاقین 
 سیتم توفیر كتیبات االرشاد اإلضافیة )على سبیل المثال ، دلیل الریاضیین  

ومسؤولي الفریق ، ودلیل قادة الفریق ، وكتیبات اإلدخاالت الریاضیة ، وإرشادات

فترة اإلقامة ، وما إلى ذلك)  عند توفرھا ، باستخدام طوكیو ۲۰۲۰ كونكت
سیتم تحمیلھا وتحدیثھا بانتظام حسب الضرورة من اآلن وحتى األلعاب

 تنطبق القواعد بنفس الطریقة على كل ریاضي ومسؤول ، بغض النظر عن
 ریاضتك أو المكان الذي تعیش فیھ - تماًما كما تنطبق على جمیع المشاركین

 اآلخرین في األلعاب. یرجى تخصیص بعض الوقت لفھم الخطط والخطوات التي
یجب علیك اتخاذھا والقواعد التي یجب علیك اتباعھا - بما في ذلك تلك

التدابیر المضادة الخاصة بالریاضة
 یمكنك العثور على نظرة عامة حول المبادئ العامة التي تنطبق على اإلجراءات

 الریاضیة المضادة في األلعاب في صفحة ٤۷ ، وسیتم تفصیل اإلجراءات المضادة
" و " و "دلیل قادة الفرق  الخاصة بالریاضة في "دلیل الریاضیین ومسؤولي الفرق
" ، متاح لدى اللجنة األولمبیة الخاصة بك بحلول نھایة "دلیل المسؤولین التقنیین

شھر مایو

القواعد؟ متى تطبق 
)سیتم التأكید على   یصف دلیل االرشاد ھذا اإلجراءات المخطط لھا لوقت األلعاب 
 .PVC یجب على أولئك الذین یدخلون الیابان ببطاقة مسبقة الصالحیة .) التاریخ 

االمتثال  إلجراءات حكومة الیابان المطلوبة في ذلك الوقت ، PVC تعتبر ببطاقة 
مسبقة الصالحیة  صالًحا كوثیقة دخول اعتباًرا من ۲۳ أبریل ، باالقتران مع 

المستندات األخرى المدرجة أدناه ، انظر "قبل السفر  '، الصفحة ۱۳

 سیتم تنفیذ دلیل االرشاد بشكل تدریجي مع اقترابنا من األلعاب. ستكون بعض 
اإلجراءات صارمة )على سبیل المثال ، اختبار الفحص( والخدمات )على سبیل  

المثال ، المواصالت لاللعاب( مختلفة خالل فترة ما قبل األلعاب )سیتم تأكید  
التاریخ(. إذا كنت مسافًرا مبكًرا ، فستقوم اللجنة االولمبیة الخاصة بك باالتصال  
بطوكیو   ۲۰۲۰لتواریخ تطبیق دلیل االرشاد ویؤكد معك اإلجراءات التي تنطبق 

في الوقت الذي تسافر فیھ
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المقدمة

 سیتم توفیر مزید من اإلرشادات حول تنفیذ كتیب التشغیل إلى اللجنة االولمبیة /
واللجنة االولمبیة للمعاقین الخاص بك

القواعد عرضة للتغییر
 تمت كتابة ھذا الدلیل وفًقا للفھم الحالي للجنة األولمبیة الدولیة وطوكیو ۲۰۲۰ ،

 بناًء على التدابیر والمتطلبات الحالیة الساریة في الیابان والوضع المتوقع في وقت
  األلعاب األولمبیة وأولمبیاد المعاقین

 قد یلزم إجراء تغییرات على اإلجراءات المضادة في المستقبل ، بالتعاون مع
 حكومة الیابان ، لضمان أخذ أي تطور للشروط واللوائح في الیابان في االعتبار
 بالكامل. وھذا یشمل إجراءات الدخول إلى الیابان. یمكن أن تتضمن اإلصدارات

 المستقبلیة من دلیل االرشاد قیوًدا أكثر من تلك المدرجة حالًیا

سیتم نشر اإلصدار التالي (المتوقع أن یكون نھائًیا) بحلول یونیو ۲۰۲۱

المسؤولیات والمخاطر
 نحن على ثقة من أن التدابیر الموضوعة ستخفف من المخاطر واآلثار التي

 تنطوي علیھا المشاركة في األلعاب ، ونعتمد تماًما على دعمك لالمتثال لھا. ومع
 ذلك ، على الرغم من كل العنایة التي یتم اتخاذھا ، قد ال یتم القضاء على
 المخاطر واآلثار بشكل كامل ، وبالتالي فإنك توافق على حضور األلعاب

األولمبیة وأولمبیاد المعاقین على مسؤولیتك الخاصة

رحلتك



13

قبل
السفر

اللجنة األولمبیة / اولمبیاد المعاقین مطلوبة لتأمین االتفاقات

 مع أصحاب المنشأة والبلدیة المسؤولة عن قبول الریاضیین لعقد معسكر
تدریبي قبل األلعاب أو برنامج تبادل المدینة المضیفة

 اقرأ دلیل االرشاد ھذا جیًدا قبل السفر ، وتأكد من فھمك لقواعد اللعبة وأھمیة
" ، صفحة ٥۹ االمتثال الكامل للقواعد الواردة فیھ. انظر "االمتثال والعواقب

 رحلتك ال تبدأ في المطار،  تبدأ من اآلن ، تأكد من قضاء بعض الوقت في قراءة
 أحدث إصدار من دلیل االرشاد وفھمھ تماًما عند استالمھ. إذا كانت لدیك أي

 أسئلة ، فاتصل باللجنة االولمبیة الخاصة بك مسبًقا قبل بدء األلعاب

 القواعد المتعلقة بالدخول إلى الیابان متوافقة مع متطلبات السلطات الیابانیة ، یتم
 تطبیقھا من 14 یوًما قبل سفرك ؛ من المھم بناء العقلیة الصحیحة في ھذه الفترة

 قد یتم إجراء مزید من التغییرات على إجراءات الدخول إلى الیابان بالتعاون مع
 حكومة الیابان ، بناًء على آخر االحداث

 سُیطلب منك الحصول على عالج طبي وتأمین طبي (بما في ذلك تغطیة كوفید -
  ۱۹) تغطي كامل فترة إقامتك في الیابان

 بالنسبة للریاضیین ومسؤولي الفرق ، ستوفر طوكیو ۲۰۲۰ ھذا
 التأمین ، فقط للفترة بین تاریخي ما قبل االفتتاح وإغالق القریة (القریة

 األولمبیة : ۷ یولیو - ۱۱ أغسطس ، القریة أولمبیاد المعاقین : ۱٥
 أغسطس - ۸ سبتمبر) یرجى مالحظة أن ھذا التأمین ال یغطي سوى

 التكالیف المتكبدة في الیابان وفًقا لممارسات األلعاب ، یجب على اللجنة
 االولمبیة الخاصة بك اصدار التأمین الخاص بھم ألعضاء وفودھم

خارج ھذه التواریخ

 إذا كنت تحضر معسكًرا تدریبًیا لما قبل األلعاب في الیابان أو برنامج
تبادل المدینة المضیفة بعد األلعاب

–  اقرأ واستوعب دلیل االستقبال في المدینة المضیفة ، والذي سیحدد
اإلجراءات المحلیة اإلضافیة

–  یجب على اللجنة االولمبیة / واولمبیاد المعاقین الخاصة بك تأكید
امتثالھا لھذه اإلجراءات قبل شھر على األقل من المغادرة

–  من حیث المبدأ ، ستقتصر وجھاتك على اإلقامة ومرافق التدریب ومواقع
 برنامج التبادل. ال یمكن استخدام وسائل النقل العام إال إذا كانت ھي الخیار

الوحید للوصول إلى مواقع معینة ، مثل األماكن البعیدة

دعم من مسؤول التواصل الخاص بك قبل السفر

–

– مسؤول التواصل الخاص بك مسؤول عن ضمان امتثالك
لدلیل التشغیل

 سیقدمون خطة نشاطك إلى طوكیو ۲۰۲۰ ویزودونك بـ
"التعھد الكتابي "

 سیساعدونك في إعداد قائمة بجھات االتصال المنتظمة لوقتك في 
الیابان

 إذا كانت نتیجة اختبار كوفید - ۱۹ إیجابیة قبل مغادرتك ، فأبلغ
خاص بك على الفور مسؤول التواصل

 إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف بشأن أي من التدابیر ، فقد حان
!الوقت اآلن لطرحھا

–

–

–
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 (PVC) تأكد من أن لدیك بطاقة صالحة مسبًقا•
التي سیتم التحقق منھا لتصبح بطاقة الھویة واالعتماد األولمبیة

 (OIAC) 

 بألعاب المعاقین بطاقة الھویة واالعتماد الخاصة 

(PIAC)
" ؛ سیمنحك مسؤول االتصال الخاص بك "التعھد الكتابي
سوف تحتاج إلى إظھار ذلك عند مكتب الھجرة الیابانیة

–" " ھو مستند مطلوب من قبل حكومة الیابان. تم التوقیع  التعھد الكتابي
 علیھ بواسطة طوكیو ۲۰۲۰ ، وینص على أنھم یتحملون مسؤولیة
 زیارتك وسیضمن امتثالك لقواعد دلیل االرشاد ھذا . توقیعك غیر

مطلوب في ھذه الوثیقة
" بعرض شاشة تطبیق التقاریر الصحیة –  یمكن استبدال "التعھد الكتابي

بمجرد تقدیمھ. سیتم تضمین التفاصیل في دلیل االرشاد التالي

أكمل خطة النشاط

–

– اعمل مع مسؤول التواصل  الخاص بك لوضع اللمسات األخیرة على 
والمحتملة الوجھات المخطط لھا 

 سوف یقدمون خطتك إلى طوكیو ۲۰۲۰ للموافقة علیھا من قبل 
السلطات الیابانیة

سیكون من الصعب جًدا طلب التغییرات -
 بمجرد الموافقة ، لذلك من المھم أن تكون متأكداً قدر اإلمكان

عند اإلرسال

یجب أن تتضمن خطة نشاطك ما یلي
 المعلومات الشخصیة ، االسم ، رقم جواز السفر ،االلعاب االولمبیة او 

اولمبیاد المعاقین
عنوان السكن

 جمیع الوجھات المخطط لھا والمحتملة - مقصورة على أماكن األلعاب
 الرسمیة والمواقع اإلضافیة المحدودة ، كما ھو محدد في قائمة الوجھات

المسموح بھا
 یتم حالًیا االنتھاء من التنسیق وسینظر في كیفیة اختیار الوجھات بطریقة

بسیطة
 إذا كان ال بد من استخدام وسائل النقل العام (القطارات والقطارات السریعة):

التاریخ والوقت والسبب

 سیتم إرسال المزید من المعلومات حول نموذج خطة النشاط وتفاصیل 
توقیت تقدیم الخطة إلى اللجنة االولمبیة الخاصة بك عند توفرھا

قبل سفرك

والتتبع الفحص
والعزل

-

-
-

-

-

•
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 تأكد من معرفتك بأحدث المعلومات حول اختبارات كوفید - ۱۹ والشھادات التي
تحتاجھا شركة الطیران الخاصة بك ، ألي دولة عبور وللدخول إلى الیابان

 انظر نصائح حكومة الیابان 

• تطبیق  قم بتنزیل وتثبیت
 (COCOA) 

 وتطبیق التقاریر الصحیة ، من المقرر إطالق تطبیق التقاریر الصحیة في
" ، صفحة  یونیو. للحصول على التفاصیل ، راجع "تطبیقات الھواتف الذكیة

٥٤

راقب صحتك یومًیا لمدة 14 یوًما قبل الوصول إلى الیابان
قس درجة حرارتك یومًیا

راقب صحتك الشخصیة بشكل استباقي بحًثا عن أي أعراض أخرى لـ كوفید - ۱۹
  انظر الرشادات منظمة الصحة العالمیة حول كوفید - ۱۹

إذا واجھت أي أعراض لـ كوفید - ۱۹ في غضون ۱٤ یوًما قبل الوصول
ال تسافر إلى الیابان

أبلغ مسؤول التواصل الخاص بك ، الذي سیشرح الخطوات التالیة

 إذا كنت مسافًرا قبل صدور التقریر الصحي ، فامأل استبیان السلطات الیابانیة

 تشمل التفاصیل المطلوبة اإلقامة في الیابان ومعلومات االتصال–
ونتائج المراقبة الصحیة لمدة ۱٤ یوًما قبل المغادرة

 عند إرسال النموذج ، سیتم إعطاؤك رمز . إما أن تأخذ لقطة شاشة–
أو تطبعھا ، وتكون جاھزة للعرض لدى مكتب الھجرة الیابانیة

الفحص , التتبع
و العزل

قبل سفرك

 ‘استبیان’ 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
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 قم بإجراء اختبارین لـ كوفید - ۱۹ في یومین منفصلین خالل ۹٦ ساعة من
مغادرة رحلتك إلى الیابان

(أول رحلة إذا كنت على طریق غیر مباشر)
یجب أن تستخدم االختبارات إحدى الطرق المدرجة من قبل السلطات الیابانیة 

 ’ شھادة اختبار كوفید - ۱۹‘ 

 حالًیا ، تشمل أنواع االختبارات المعتمدة (اللعاب أو مسحة البلعوم األنفي)
تفاعل البولیمیراز المتسلسل في الوقت الفعلي

 (PCR) 
وتضخیم الحمض النووي 

 (LAMP ،  TMA ،  TRC ،  Smart Amp ،  NEAR)
وتسلسل الجیل الجدید واختبارات المستضد 

 (CLEIA)

 یتم وضع قائمة مقدمي االختبار المعتمدین وستتاح لـ مسؤول التواصل
 الخاص بك. إذا لم تتضمن القائمة مقدماً مناسًبا ، فیمكن لـ مسؤول التواصل

االتصال بـ طوكیو ۲۰۲۰ إلضافة مقدمي االختبار إلى القائمة

 خذ أحد االختبارین في غضون ۷۲ ساعة من المغادرة. إذا كنت مسافًرا إلى
 الیابان في فترة ما قبل األلعاب ، فقم بإجراء اختبار واحد خالل ۷۲ ساعة من
 رحلتك إلى الیابان. سیتم تزویدك بالتاریخ المحدد الذي یبدأ عند طلب إجراء

اختبارین في غضون ۹٦ ساعة عند التأكید

 احصل على شھادة بنتائج اختبار كوفید - ۱۹ السلبیة
 ُیطلب منك استخدام الشھادة المقدمة من قبل حكومة الیابان ، أو شھادة
 تتضمن جمیع المعلومات الضروریة المحددة من قبل حكومة الیابان

على النحو التالي

 تاریخ اإلصدار ، واالسم ، ورقم جواز السفر ، والجنسیة ، وتاریخ المیالد ،
 والجنس ، ونوع العینة ، وطریقة االختبار ، ونتائج االختبار ، وتاریخ
 نتیجة االختبار ، وتاریخ ووقت جمع العینات ، واسم المؤسسة الطبیة

وعنوانھا ، وتوقیع الطبیب

 ستحتاج إلى تقدیم شھادة نتائج االختبار السلبیة لتقدیمھا لصعود الطائرة  إذا
لم تتمكن من تقدیم شھادتك ، فسیتم رفضك ألخذ تلك الرحلة

إذا كانت نتیجة اختبار كوفید - ۱۹ إیجابیة

االجراءات مع تبدأ على الفور العزلة الذاتیة تماشًیا

 اتصل بـ مسؤول التواصل الخاص بك ، الذي سیسجل األعراض الخاصة بك
 ونتائج االختبار وجھات االتصال الوثیقة ، باإلضافة إلى إبالغ طوكیو

۲۰۲۰ واالتفاق على الخطوات التالیة

فحص , التتبع
 و العزل

قبل سفرك

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
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اجتماعي

 حافظ على التباعد الجسدي باآلخرین إلى الحد األدنى خالل ۱٤ یوًما قبل•
سفرك إلى الیابان

 • قم بإعداد قائمة باألشخاص الذین ستقضي وقًتا معھم بانتظام أثناء• 
تواجدك في الیابان )یتم االتفاق على التنسیق مع مسؤول التواصل 
الخاص  بك( ، على سبیل المثال ، زمیلك في الغرفة ، والمدرب ، 

أخصائي العالج الطبیعي ، واألعضاء المباشرین في فریقك 

 شارك القائمة مع مسؤول التواصل الخاص بك ، والذي سیستخدمھا للمساعدة في
تتبع جھات االتصال إذا لزم األمر

قبل سفرك
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الحظ

 ستحتاج إلى استبدال األقنعة بمجرد أن تصبح رطبة وغسلھا مرة -
 واحدة یومًیا. یمكنك استخدام أقنعة أكثر من المعتاد في الطقس

الحار والرطب

 یرجى أیًضا االنتباه إلى اإلرشادات المتعلقة باالقنعة -
المصرح

انظر الى ارشادات منضمة الصحة حول االقنعة

في فكر
النظافة

 اتبع ممارسات النظافة الجیدة - بما في ذلك غسل یدیك بانتظام أو استخدام معقم
الیدین ، وارتداء قناع الوجھ دائًما

 تأكد من حصولك على أقنعة كافیة تدوم طوال فترة إقامتك في الیابان ، فكل
 شخص مسؤول عن االقنعھ الخاصة بة ، ولكن قد توفرة لك اللجنة االولمبیة

الخاصة بك ، تواصل مع مسؤول التواصل الخاص بك

اتبع توصیات منظمة الصحة العالمیة بشأن ارتداء القناع 
 في حالة استخدام أقنعة من القماش ، تأكد من إمكانیة غسلھا في درجات –

 حرارة عالیة بانتظام ، بطبقتین على األقل ولكن من الناحیة المثالیة ثالث
طبقات

الطبقة الداخلیة من مادة ماصة مثل القطن –
الطبقة الوسطى من مادة غیر منسوجة مثل البولي بروبلین 

البولیستر  الطبقة الخارجیة من مادة غیر ماصة ل مزیج البولیستر أو 
تحقق من توصیات الشركة المصنعة والشھادة الصحیة للمنتج 

قبل سفرك

–

–
–

–

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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 عند وصولك ، یجب علیك مراعاة تعلیمات السلطات الیابانیة والبروتوكوالت
التالیة في المطار ولرحلتك

یجب اتباع إجراءات التباعد والتعقیم طوال فترة وجودك في الیابان

 قد یتم إجراء مزید من التغییرات على إجراءات الدخول إلى الیابان بالتعاون مع
حكومة الیابان ، بناًء على آخر االحداث

الیابان دخول

دعم من مسؤول التواصل الخاص بك عند دخول الیابان
 إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة لـ كوفید - ۱۹ عند الوصول أو –

 واجھت أي أعراض ، فأبلغ مسؤول التواصل الخاص بك على
الفور عبر الھاتف
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الفحص ، التتبع
و العزل 

كن مستعداً لتقدیم المستندات لدى مكتب الھجرة
 بطاقة مسبقة الصالحیة الخاصة بكم ، جنًبا إلى جنب مع جواز سفرك أو

PVC شھادة سفر أخرى مرتبطة ببطاقتك 

شھادة نتائج اختبار كوفید - ۱۹ السلبیة
 نسخة ورقیة ؛ بدون ھذا لن ُیسمح لك بدخول الیابان

 تعھد خطي من ِقبل طوكیو ۲۰۲۰ نسخة ورقیة. بدون ذلك ، سُیطلب منك
الحجر الصحي لمدة ۱٤ یوًما

") نسخة ورقیة أو "االستبیان  رمز االستجابة من النموذج في صفحة ۱٥ (
لقطة شاشة

أي مستندات إضافیة تم ملؤھا على متن الطائرة  أو في المطار 

 قم بتنشیط تطبیق              عند الوصول وتشغیل البلوتوث

 قم بتشغیل خدمات الموقع وسجل المواقع على ھاتفك الذكي ، والتي قد
تكون ضروریة للتتبع

 للحصول على التفاصیل ، راجع  تطبیقات الھواتف الذكیة  ، صفحة ٥٤
عن البلوتوث

كن مستعًدا إلجراء اختبار كوفید - ۱۹ ، حالًیا مستضد اللعاب عند الوصول
 انتظر في المنطقة المخصصة لنتائج االختبار ، والتي سیتم

إجراءھا في المطار
 إذا كانت نتائج االختبار غیر واضحة أو إیجابیة ، فاستعد إلجراء

اختبار ثاٍن للتأكید

إذا تم تأكید نتائج اختبارك إیجابیة

–

یجب عزل ** وفًقا لتعلیمات السلطات الصحیة الیابانیة
 إبالغ مسؤول التواصل الخاص بك على الفور عن طریق–

 الھاتف ؛ سوف یتواصلون مع طوكیو ۲۰۲۰ ، أو مع سلطات
المدینة المضیفة إذا كنت في معسكر تدریبي قبل األلعاب

خذ أحد االختبارین في غضون ۷۲ ساعة من المغادرة
 إذا كنت مسافًرا إلى الیابان في فترة ما قبل األلعاب ، فقم بإجراء اختبار

 واحد خالل ۷۲ ساعة من رحلتك إلى الیابان، سیتم تزویدك بالتاریخ الدقیق
الذي یبدأ عند طلب إجراء اختبارین في غضون ۹٦ ساعة عند التأكید

لمزید من اإلرشادات حول العزلة ، راجع صفحة ۲٦

دخول الیابان

COCOA

–

–
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إذا واجھت أي أعراض لـ كوفید - ۱۹
 أبلغ مسؤول التواصل الخاص بك على الفور عن طریق الھاتف وسوف یتواصلون
 مع طوكیو ۲۰۲۰ ، أو مع سلطات المدینة المضیفة إذا كنت في معسكر تدریبي

قبل األلعاب
انظر إرشادات منظمة الصحة العالمیة حول أعراض كوفید -۱۹ 

الحجر الصحي عند الوصول ولمدة ثالثة أیام
 تمت مراجعة تدابیر مراقبة الحدود في الیابان منذ اإلصدار األول من 
 دلیل االرشاد في فبرایر ۲۰۲۱. یجب علیك الحجر الصحي في مكان
 إقامتك عند الوصول (یعتبر یوم الوصول ھو الیوم صفر) وعلى مدار

األیام الثالثة التالیة

 ولكن ، بصفتك ریاضیین ومسؤولین ، سیكون لدیك إذن ألداء األنشطة
المتعلقة باأللعاب خالل ھذه األیام الثالثة ، اال اذا

 نتیجة اختبار سلبیة لـ كوفید - ۱۹ كل یوم ، وتعمل تحت مستوى أعلى
من اإلشراف بحلول طوكیو ۲۰۲۰

 خیارك اآلخر ھو أن یتم الحجر الصحي في مكان إقامتك عند الوصول
ولمدة 14 یوًما القادمة

 إذا كنت تحضر معسكًرا تدریبًیا قبل األلعاب ، من المتوقع أن تكون
 الفحوصات التي تنفذھا المدن المضیفة یومًیا. سیتم اختبارك للكشف عن
 كوفید - ۱۹ عند وصولك إلى القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین. تنطبق

نفس القواعد على القرى التابعة وأماكن إقامة الریاضیین األخرى

دخول الیابان

 الفحص ، التتبع
و العزل

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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اجتماعي

 اتبع تعلیمات طوكیو۲۰۲۰ واللجنة االولمبیة الخاصة بك ، وتحرك بأسرع  ما 
یمكن في المطار

ال تتوقف لزیارة أي متاجر أو خدمات ، بخالف مكاتب االستقبال
 استخدم الممرات الخاصة باأللعاب االولمبیة والمتوفرة في المطارات لتقلیل

االتصال باآلخرین

 عند وصولك إلى القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین ،أو قریة القمر الصناعي /
أماكن إقامة الریاضیین األخرى

إقامتك فترة اتبع إرشادات اللجنة االولمبیة طوال

 تتوفر "إرشادات حول فترة اإلقامة في القریة األولمبیة" و / أو "إرشادات
 حول فترة اإلقامة في القریة البارالمبیة" لدى اللجنة االولمبیة في طوكیو

۲۰۲۰ كونیكت

 استخدم مركبات األلعاب المخصصة فقط - ال تستخدم وسائل النقل العام إال
 إذا كانت ھي الطریقة الوحیدة للوصول إلى أماكن األلعاب البعیدة. لمزید من

" ، الصفحة ۳۲ المعلومات ، راجع "في األلعاب - التجول حول

دخول الیابان
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 النظر حول
االلعاب البارالمبیة

 إذا كنت تستخدم كرسًیا متحرًكا أو أي جھاز تنقل آخر قد یتعامل
 معك شخص آخر في ظل ظروف معینة (على سبیل المثال ،
 موظفو شركة الطیران أثناء السفر) ، فقم بتطھیر األسطح ذات

الصلة بانتظام بمنادیل مطھرة

دخول الیابان
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في المقیمین
الیابان

 قبل االلعاب
 بالنسبة ألولئك الذین یعیشون في الیابان ، استمر في اتباع اإلجراءات

المعمول بھا
 قبل ۱٤ یوًما من وصولك إلى القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین أو

 المشاركة في أحداث األلعاب بما في ذلك التدریب الرسمي ، سیتم تطبیق
إجراءات االحترازیة إضافیة

 قم بتنزیل تطبیق كوكوا والمتابعة الصحیة. من المقرر إطالق تطبیق
المتابعة الصحیة في یونیو. انظر "تطبیقات الھاتف الذكي" - صفحة ٥٤

راقب صحتك 
قلل من اتصالك الجسدي باآلخرین 

التقید باإلجراءات االحترازیة في وسائل النقل العام 
 قم بإجراء اختبار كوفید - ۱۹ قبل ۷۲ ساعة من وصولك إلى القریة 

 األولمبیة وأولمبیاد المعاقین أو المشاركة في فعالیات األلعاب ، بما في ذلك
التدریب الرسمي

 تتوفر "إرشادات حول فترة اإلقامة في القریة األولمبیة" و "إرشادات حول
فترة اإلقامة في القریة البارالمبیة" لدى اللجنة االولمبیة الخاصة بك

األلعاب خالل 
(خالل األلعاب) ، "اتبع القواعد الموضحة  في "

الصفحات ۲٥-۳٥

دخول الیابان

–

–

–

–
–

–

–
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 یجب اتباع إجراءات التباعد الجسدي والنظافة الجیدة (الموضحة أیًضا في
 صفحات المبادئ ٥-۹) طوال فترة وجودك في الیابان ، من أجل صحتك

وسالمتك وصحة جمیع المشاركین في األلعاب وشعب الیابان

 لتمكین التباعد الجسدي ، تم تخفیض أرقام االعتماد اإلجمالیة ، وتكییف الخطط
 التشغیلیة للمكان والوصول إلى األماكن مقیًدا بما ھو مطلوب تماًما ألسباب

تشغیلیة

 وفًقا لمتطلبات السلطات الیابانیة ، فأنت مسؤول عن المراقبة االستباقیة واإلبالغ
 عن صحتك الشخصیة یومًیا عبر تطبیق المتابعة الصحیة. سیتم توفیر معلومات

حول المراقبة الصحیة للمقیمین في الیابان بشكل منفصل

 یعتمد نظام اختبار الفحص الشامل المعمول بھ على مشورة علمیة وخبراء.
 سیكون االختبار جزًءا مھًما من تقلیل االنتقال ، یستخدم للفحص العام وألولئك

 الذین تم تحدیدھم أنھم على اتصال وثیق لحالة إیجابیة ؛ وكذلك تستخدم
  للتشخیص ألولئك الذین یعانون من أعراض كوفید - ۱۹

 یمكن إجراء مزید من التغییرات بالتعاون مع حكومة الیابان وحكومة مدینة
طوكیو ، بناًء على االوضاع األخیره

خالل
االلعاب

الدعم من مسؤول التواصل الخاص بك في األلعاب
 إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة في ألعاب كوفید - ۱۹ أو
 واجھت أي أعراض ، فأبلغ مسؤول التواصل الخاص بك

على الفور ، والذي سینقلك خالل الخطوة التالیة
 یمكن أن یساعدك مسؤول التواصل في رفع النتائج الیومیة

للصحتك
 إذا لم تكن القواعد واضحة لك ، فاسأل مسؤول التواصل

الخاص بك

–

–

–
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 الفحص ، التتبع
و العزل

 راقب صحتك بشكل استباقي كل یوم (درجة حرارة الجسم وأي أعراض أخرى لـ
 كوفید - ۱۹) وقم باإلبالغ عن النتائج على تطبیق المتابعة الصحیة (المقرر

)إصداره في یونیو
سیتم توفیر بروتوكوالت المراقبة الصحیة للمقیمین في الیابان بشكل منفصل

" - صفحة ٥٤ لمزید من المعلومات ، راجع "تطبیقات الھواتف الذكیة

استعد لفحص درجة حرارتك في كل مرة تدخل فیھا مكان األلعاب
 إذا سجلت درجة حرارة 37.5 درجة مئویة أو أعلى ، فسیتم فحصھا مرة

أخرى للتأكید

 إذا قمت بتسجیل درجة حرارة 37.5 درجة مئویة أو أعلى مرة أخرى ، فلن
 ُیسمح لك بدخول المكان. قم بإخبار مسؤول التواصل الخاص بك واتبع
تعلیماتھ، سیتم نقلك إلى منطقة معزولة النتظار والمزید من اإلجراءات

 سیتم اضافة تفاصیل إجراءات ومواقع فحص درجة الحرارة في دلیل االرشاد
التالي

خالل االلعاب
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 الفحص ، التتبع
و العزل

إذا لم تستلم إشعاًرا بحلول الموعد النھائي ، فستكون نتیجتك سلبیة

 إذا تلقیت إشعاًرا ، فانتقل على الفور إلى عیادة كوفید - ۱۹ (عیادة الحمى
 الخارجیة) إلجراء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل األنفي البلعومي لتأكید

النتیجة. انتظر ھناك للنتیجة (ثالث إلى خمس ساعات) في العیادة

 یجب على الریاضیین ومسؤولي الفریق (المرافقین للریاضیین) المقیمین في
سكن خاص اتباع نفس اإلجراءات التي یتبعھا المقیمون في القریة

سیتم تخصیص خبراء من االستشاریین للكشف عن نتائج التحالیل المعقدة

 ستتوفر المزید من المعلومات المتعلقة باإلبالغ عن مواعید االختبار
ونتائجھ عند التأكید

 إذا كنت تحضر معسكًرا تدریبًیا قبل األلعاب في الیابان أو
 برنامج تبادل ما قبل األلعاب ، فسیتم أیًضا اختبارك كل یوم ،

 ستتوفر المزید من المعلومات حول االختبار في معسكرات
التدریب قبل األلعاب عند التأكید

اختبار الفحص

 باإلضافة إلى االختبارات التي یتم إجراؤھا قبل المغادرة وعند الوصول إلى
 الیابان ، سیتم اختبارك یومًیا لتقلیل مخاطر الحاالت اإلیجابیة غیر المكتشفة

التي یمكن أن تنقل الفیروس

 سیتم تحدید التواریخ واألوقات عن طریق مسؤول التواصل الخاص بك وفًقا
 لجدول الریاضة والحدث. سیتم تأكید التفاصیل في "دلیل قادة الفرق" / "دلیل

المسؤولین الفنیین" في مایو

 سیتم إجراء االختبارات تحت اإلشراف في منطقة مخصصة في القریة
األولمبیة وأولمبیاد المعاقین

 االختبارات األولیة ستكون باللعاب. إذا كانت نتائج االختبار األول غیر
 واضحة أو إیجابیة ، فسیتم إجراء اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل للعاب

من نفس عینة اللعاب

 سیتم منحك موعًدا نھائًیا لمعالجة نتائج االختبار الخاصة بك ، والذي سیعتمد
على الوقت من الیوم الذي یتم فیھ إجراء االختبار

 من المتوقع أن یكون الحد األقصى لوقت المعالجة ۱۲ ساعة ، إذا كانت نتائج
 االختبار الثاني غیر واضحة أو إیجابیة ، فسیتم إبالغك أنت و مسؤول

التواصل الخاص بك

خالل االلعاب



28

 الفحص ، التتبع
و العزل

إذا ظھرت علیك أعراض كوفید - ۱۹ أثناء إقامتك
 اتصل بـ مسؤول التواصل الخاص بك على الفور للحصول على مزید من

اإلرشادات. سیتم نقلك إلى عیادة كوفید - ۱۹ مباشرة

 إذا كنت في أحد مواقع األلعاب ، فانتقل فوًرا إلى المحطة الطبیة في المكان إلجراء
 الفحص الطبي. ستكون ھناك مساحة عزل تقع بالقرب من المحطة الطبیة حیث
سیتم عزلك مؤقًتا. إذا لزم األمر ، سیتم نقلك إلى المستشفى المخصص لأللعاب

 إذا كنت في القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین ، فستتم مطالبتك بإجراء اختبار
 كوفید - ۱۹ في عیادة كوفید - ۱۹ ( أو غیرھا من مرافق الرعایة الطبیة

المخصصة ) ، انتظر ھناك للنتیجة الخاصة بك
انظر إرشادات منظمة الصحة العالمیة حول األعراض

إذا كان لدیك اختبار إیجابي مؤكد لـ كوفید - ۱۹ خالل األلعاب

ابدأ فوًرا في العزل وأبلغ مسؤول التواصل الخاص بك
 سُیطلب منك إما االستمرار في العزل أو البقاء في المستشفى ،  لن ُیسمح لك

بالمنافسة
 سیتم تحدید موقع وطول فترة العزل من قبل السلطات الصحیة الیابانیة ، اعتماًدا

على شدة العدوى وأعراضھا

–

–

 مزید من التفاصیل حول العزل  مثل واي فاي ، وتقدیم الطعام ، وسائل
 التواصل االخرى ، واالتصال بـ مسؤول التواصل / الفریق وما إلى

ذلك ، وستتم مشاركتھا عند توفرھا
سیتم إخراجك من العزل وفًقا إلرشادات في الیابان

استجابة مسؤول التواصل
 سیعمل مسؤول التواصل الخاص بك و طوكیو ۲۰۲۰ معك لتأكید

 أنشطتك واألماكن التي زرتھا ، من الیومین السابقین لظھور األعراض
 حتى عندما تم اختبارك وبدء العزل  ، وللمساعدة في تحدید المخالطین

لك

 سیتشاورون مع السلطات الصحیة الیابانیة (بما في ذلك السلطات الصحیة
 بالبلدیات المحلیة) وطوكیو ۲۰۲۰  لتحدید المزید من التدابیر ، مثل

تطھیر مناطق معینة

سیتم تقدیم المزید من المعلومات إلى مسؤول التواصل في مایو

خالل االلعاب

–
–

–

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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التتبع الفحص،
العزل و

إذا كنت مخالط بشخص لدیھ اختبار إیجابي مؤكد

 المخالطین أولئك الذین لدیھم اتصال مطول (لمدة ۱٥ دقیقة أو أكثر) مع
 شخص مصاب ، بمسافة متر واحد ، دون ارتداء قناع للوجھ ، من الیومین

 السابقین لظھور أعراض الشخص المصاب .  ینطبق ھذا بشكل خاص عندما
یحدث ھذا االتصال في أماكن مغلقة ، مثل غرف الفنادق أو المركبات

 سیتم تأكید الحاالت المخالطة من قبل السلطات الصحیة الیابانیة بناًء على
المعلومات التي قدمتھا أنت ومنظمتك وطوكیو ۲۰۲۰

 سیتم اتخاذ القرار بشأن اإلجراءات المعمول بھا على أساس كل حالة على
 حدة وسیأخذ في االعتبار احتمال قیامك بنشر الفیروس. لكي ُیسمح لك

بالمنافسة و / أو مواصلة دورك ، ستحتاج الى

نتیجة فحص سلبي الیومي

 تقییم إیجابي لحالتك الطبیة من قبل اللجنة الطبیة ، والذي قد یأخذ في
االعتبار التاریخ الطبي ، ویتم تأكیده من قبل السلطات الصحیة الیابانیة

اتفاق من اللجنة الخاص بك

 إذا ُسمح لك بالمنافسة ، فقد تكون ھناك حاجة إلى إجراءات احترازیة ،
 بما في ذلك تقلیل االتصال باآلخرین ، واالنتقال إلى غرفة خاصة ،
 وتناول وجبات الطعام بمفردك ، واستخدام مركبات مخصصة ، أو

االنفصال أثناء التدریب وفي مكان المنافسة

خالل االلعاب

–

–

–

–
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اجتماعي

قلل من اتصالك باآلخرین قدر اإلمكان

حافظ على مسافة مترین من اآلخرین
 قد تكون ھناك أوقات تكون فیھا المسافة بین الریاضیین واآلخرین أقل من مترین ،
 على سبیل المثال في میدان اللعب ، وفي مناطق االستعداد . سوف تقوم طوكیو
۲۰۲۰ ، واللجنة األولمبیة الدولیة ، واللجنة بوضع وتنفیذ اإلجراءات الالزمة

 حافظ على التواصل مع اآلخرین إلى الحد األدنى ، تجنب أشكال االتصال غیر
الضروریة مثل العناق  والمصافحة وغیرھا

حافظ على تحدیث قائمة التواصل مع االشخاص للمتابعة

تجنب األماكن المغلقة والحشود قدر اإلمكان
 تجنب البقاء لفترة طویلة غیر ضروریة في مكان ما. امتنع عن الحدیث في

األماكن الضیقة مثل المصاعد

 تناول وجبات مع االبتعاد عن اآلخرین بمسافة مترین ما لم ُیطلب منك خالف
 ذلك ، أو تناول الطعام بمفردك ، مع تقلیل االتصاالت إلى الحد األدنى. انظر

" ، الصفحة ٥۳ تناول الطعام في القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین "

دخول القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین 
مقید على النحو التالي

 سیتم منح أعضاء اللجنة االولمبیة إمكانیة الوصول ، اعتماًدا على امتیازات
االعتماد

 لن ُیسمح بدخول الضیف إال ألولئك الذین لدیھم أسباب تشغیلیة ، باالتفاق مع
طوكیو ۲۰۲۰ واللجنة األولمبیة الدولیة

 ستعمل إجراءات مكافحة المنشطات وفًقا للمعاییر الدولیة وتدابیر الصحة
 والسالمة وإرشادات اللجنة ، تحت إدارة وكالة االختبارات الدولیة لأللعاب

األولمبیة و اللجنة لأللعاب البارالمبیة

خالل االلعاب
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اجتماعي

 إذا كنت تقیم في أماكن إقامة مرتبة ذاتًیا ، فیجب علیك االلتزام بقواعد دلیل
 االرشاد في جمیع األوقات وتقدیم المعلومات إلى ظوكیو ۲۰۲۰ حتى یتمكنوا
 من العمل مع السلطات المحلیة المعنیة لتسھیل تنفیذ اإلجراءات المضادة لـ

كوفید - ۱۹
 إذا كان مكان إقامتك المخطط غیر قادر على تأكید تنفیذ جمیع اإلجراءات
 االحترازیة ذات الصلة بـ كوفید - ۱۹ ، فیجب علیك االتصال بطوكیو

۲۰۲۰  لتزویدك بخیارات بدیلة مناسبة
 سیتم اإلشراف على المواقع بشكل منتظم للتأكد من أن المواقع والضیوف

یتبعون المعاییر المتوقعة

مترین للریاضیین *

 

أین یمكنك الذھاب ، وماذا یمكنك أن تفعل 
 لن تتمكن من الوصول إلى مناطق المتفرجین ذات التذاكر. ُیسمح بالجلوس في 

لھم المناطق المعتمدة مثل مقاعد الریاضیین او المصرح 

بك اتبع فقط األنشطة التي حددتھا في خطة النشاط الخاصة 
یجب علیك فقط مغادرة مكان إقامتك للذھاب إلى أماكن األلعاب الرسمیة والمواقع  

اإلضافیة المحدودة ، على النحو المحدد في قائمة الوجھات المسموح بھا.  الوجھات 
المسموح بھا ھي تلك التي تعتبر بالغة األھمیة لأللعاب وسیكون لھا إجراءات 

احترازیة لـ كوفید - ۱۹
 قلل من االتصال )في حدود متر واحد (* مع المشاركین في األلعاب الذین كانوا في 

الیابان الیابان ألكثر من 14 یوًما ، ومع المقیمین في 
األوقات ارتداء كمامة للوجھ في جمیع 
العام یجب عدم استخدام وسائل النقل 

 یجب أال تزور المناطق السیاحیة أو المحالت التجاریة أو المطاعم أو الحانات أو 
ذلك الصاالت الریاضیة وما إلى 

ننصحك بشدة على اإلقامة في أماكن اإلقامة التي توفرھا طوكیو ۲۰۲۰

خالل االلعاب

–

–

–
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–

–

–

–

–
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اجتماعي

 ستقوم طوكیو ۲۰۲۰ بإدارة الحجوزات بالتعاون مع المشغلین
 المعنیین لضمان وجود مساحة مناسبة بینك وبین الركاب

اآلخرین

أماكن لتناول الطعام
 إذا كنت تقیم في القریة االولمبیة ، فتناول الطعام ھناك أو في أماكن األلعاب

أو في الوجھات األخرى المسموح بھا
 یجب احترام تدابیر التباعد الجسدي والتدابیر الصحیة في جمیع مرافق تناول

الطعام داخل القرى واألماكن

" ، الصفحة ٥۳ تناول الطعام في القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین انظر "

زیادة إلى  إذا كنت تقیم خارج القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین, بالنظر
 خطر اإلصابة عند تناول وجبات الطعام مع اآلخرین ، یجب تجنب القیام

 بذلك خاصة مع المشاركین في األلعاب الذین كانوا في الیابان ألكثر من ۱٤
یوًما ، ومع المقیمین في الیابان

 یجب أن تأكل فقط في أحد األماكن التالیة ، حیث توجد تدابیر االحترازیة لـ
كوفید - ۱۹

التجوال حول

 یجب أال تستخدم وسائل النقل العام. ال یجوز لك استخدام سوى مركبات
 األلعاب المخصصة مثل الحافالت  وسیارات األجرة المستأجرة التي توفرھا

طوكیو ۲۰۲۰ كخدمة مخصصة للمشاركین في األلعاب
Aستعمل جمیع مركبات األلعاب المخصصة وفًقا لبروتوكوالت النظافة 

الیابانیة الرسمیة. سوف یمتلكون
ارتداء قناع الوجھ اإللزامي ، وتعقیم الیدین جیًدا واالمتناع عن المحادثة

 التدابیر إلتاحة أكبر قدر ممكن من التباعد الجسدي بین الركاب ، اعتماًدا على
السیارة

فاصل بین مقعد السائق ومقاعد الراكب
تھویة مستمرة عن طریق التكییف

 إذا كان علیك السفر عن طریق الجو أو القطارات السریعة إلى مكان في مدینة
 نائیة ، فیمكنك القیام بذلك على أساس محدود. ستوفر طوكیو ۲۰۲۰

معلومات عن الرحالت الجویة والقطارات السریعة المتاحة

مرافق تقدیم الطعام في أماكن األلعاب (كخیار مفضل) للمشاركین
مطعم إقامتك

غرفتك ، باستخدام خدمة الغرف أو توصیل الطعام
 ستطلب طوكیو ۲۰۲۰ من الفنادق تقدیم خدمة غرف محّسنة

وخیارات الطلبات الخارجیة

خالل االلعاب
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اجتماعي

 قد تنطبق قواعد إضافیة على ریاضتك / دورك وفي مواقع معینة. انظر
" - الصفحة ٤۷ "اإلجراءات االحترازیة الریاضیة ،

 سیتم تطبیق قوانین إضافیة على مراسم االفتتاح والختام ، سیتم تطویر ھذه
بواسطة طوكیو ۲۰۲۰ واللجنة األولمبیة الدولیة

 تقام مراسم الفوز مع تقدیم المیدالیات في أماكن المنافسة. سُیطلب من الریاضیین
 والمقدمین ارتداء قناع الوجھ . سیتم إرسال معلومات أخرى عند االقتراب من

.موعد األلعاب

خالل االلعاب
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فكر في
النظافة

 اغسل یدیك بانتظام وبشكل كامل لمدة ۳۰ ثانیة على األقل ، من األفضل استخدام
الصابون والماء الدافئ ، او استخدم معقم الیدین

 تجنب الصراخ والھتاف والغناء - ابحث عن طرق أخرى إلظھار الدعم أو
االحتفال أثناء المنافسة ، مثل التصفیق

 قم بتھویة الغرف بانتظام قدر اإلمكان - كل ۳۰ دقیقة على األقل ولمدة عدة دقائق
في كل مرة

 تجنب مشاركة االدوات حیثما أمكن ذلك. قم دائًما بتطھیر االدوات التي سبق
استخدامھا من قبل شخص آخر

تطھیر طاولة الطعام الخاصة بك بعد األكل

 احترم القوانین المعروضة في األماكن ومرافق اإلقامة ، حیث سیتم تطبیق
بروتوكوالت التنظیف المعززة والتدابیر االخترازیة للنظافة

 ارتداء كمامة للوجھ في جمیع األوقات ، إال عند التدریب أو المنافسة أو األكل أو
الشرب أو النوم أو أثناء المقابالت

 أثناء تدریب اللیاقة البدنیة في القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین ، على سبیل المثال
في مركز اللیاقة البدنیة ، سُیطلب منك ارتداء قناع للوجھ

 إذا شعرت بالحاجة إلى تجنب خطر اإلصابة بضربة شمس ، فیمكنك إزالة قناعك
عندما تكون بالخارج وتكون قادًرا على االبتعاد عن اآلخرین بمسافة مترین

انظر إرشادات منظمة الصحة العالمیة بشأن ارتداء القناع
 نظف یدیك قبل ارتداء القناع وبعد خلعھ وتجنب لمس عینیك وأنفك وفمك. إذا

 أمكن ، اغسل یدیك بالصابون والماء الدافئ لمدة ۳۰ ثانیة على األقل. وإال استخدم
معقم الیدین

استبدل األقنعة بمجرد أن تصبح رطبة واغسلھا یومًیا
 ال یعتبر درع الوجھ بدیالً مقبوالً للقناع ، یجب استخدامھا فقط لمنع إصابة منطقة

العین أو في المواقف التي یكون فیھا ارتداء القناع غیر عملي

خالل االلعاب

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


35

حول  النظر
البارالمبیة االلعاب

 سیتم تأكید مرافق العزل للریاضیین ذوي االحتیاجات الخاصة ومسؤولي الفریق
 الذین ثبتت إصابتھم بـ كوفید - ۱۹ ولكن لمن لم تظھر علیھم أعراض (أي ال

 تتطلب دخول المستشفى على الفور). یتم النظر في متطلبات إمكانیة الوصول ،
 باإلضافة إلى إمكانیة الوصول للریاضیین ذوي االحتیاجات الخاصة ومسؤولي

الفریق الذین یحتاجون إلى دعم إضافي ، وستتم معالجتھا

 بالنسبة لبعض الریاضات (مثل ركوب الدراجات الھوائیة وكرة القدم) ، سیكون من
 الضروري مشرفین والمدربین الصراخ للتواصل مع الریاضیین ضعاف البصر
 أثناء المنافسة. في تلك الظروف المحددة ، ُیسمح بالصراخ أثناء ارتداء الكمام

واحترام التباعد الجسدي

 سیتم التنازل عن قیود االحتفاظ بمسافة مترین عن اآلخرین لمن یحتاجون إلى
 مساعدة اضافیة ، والذین یمكنھم تلقي المساعدة من عضو آخر من دائرتھم

المباشرة
یجب ارتداء األقنعة في جمیع األوقات عند تقدیم المساعدة لآلخرین

 بمجرد تقدیم المساعدة ، عقم یدیك وارجع للحفاظ على مسافة ال تقل عن
مترین من اآلخرین

یجب أن تحاول الحفاظ على االتصال الجسدي عند الحد األدنى قدر اإلمكان

 یمكنك إزالة قناعك مؤقًتا إذا كنت تتحدث أو تقدم المساعدة لشخص یعتمد على
 قراءة الشفاه ، والصوت الواضح أو تعابیر الوجھ للتواصل ، یجب أن تبقى على

مسافة مترین على األقل ویجب أن ترتدي قناعك في أسرع وقت ممكن

 إذا كنت تستخدم كرسًیا متحرًكا أو أي جھاز تنقل آخر قد یتعامل معھ شخص
 آخر في ظل ظروف معینة (على سبیل المثال السائقین) ، فقم بتطھیر األسطح

ذات الصلة بانتظام بمنادیل مطھرة

خالل االلعاب
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 یجب تقلیل مدة إقامتك إلى الحد األدنى لتقلیل مخاطر اإلصابة والمساعدة في
ضمان ألعاب آمنة وناجحة

 یجب علیك االستمرار في اتباع دلیل االرشاد وأي تعلیمات أو متطلبات من
 السلطات الیابانیة - بما في ذلك قواعد النظافة والتباعد - طوال فترة مغادرتك

.وحتى وصولك إلى وجھتك

مغادرة
الیابان

الدعم من مسؤول التواصل الخاص بك عند مغادرة الیابان

 یمكن أن یساعدك مسؤول التواصل الخاص بك في تأكید أي
متطلبات لـ كوفید - ۱۹ للسفر الدولي أو الدخول إلى بلد وجھتك
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 الفحص ، التتبع
و العزل

 ستكون الحلول متاحة إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار كوفید - ۱۹ النھائي
والحصول على شھادة اختبار سلبیة للسفر الدولي أو الدخول إلى بلد وجھتك

توجھ إلى المطار باستخدام مركبات األلعاب المخصصة

 عند وصولك إلى وجھتك ، اتبع لوائح كوفید - ۱۹ المحلیة ، بما في ذلك أي حاجة
للحجر الصحي عند الوصول

 اتبع تعلیمات اللجنة االولمبیة الخاصة بك بخصوص مغادرتك للقریة األولمبیة
 وأولمبیاد المعاقین. یجب أن یغادر الریاضیون ومسؤولو الفرق الریاضیة المحددة

 ما ال یزید عن ٤۸ ساعة بعد االنتھاء من المنافسة أو عند إقصائھم (أیھما
 أقرب) ،  لمزید من التفاصیل ، راجع "إرشادات حول فترة اإلقامة في القریة

" و "إرشادات حول فترة إقامة القریة البارالمبیة "األولمبیة

 إذا كنت تحضر برنامج تبادل ما بعد األلعاب المضیفة ، فیرجى استشارة مكتب
البلدیة المسؤولة عن قبول الریاضیین

 تأكد من معرفتك بأحدث متطلبات الدخول لبلد وجھتك ، وكذلك أي دولة ستمر
بھا أثناء العبور

مغادرة الیابان
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 النظر حول 
االلعاب البارالمبیة

 سیتعین على أي مشارك في األلعاب یقیم في طوكیو والیابان بعد انتھاء دورة
 األلعاب األولمبیة للمشاركة في دورة األلعاب البارالمبیة االستمرار في اتباع

القواعد والسلوكیات الموضحة في دلیل االرشاد ھذا
 لست مطالًبا بالخروج من الیابان والعودة مرة أخرى لحضور دورة األلعاب 

 البارالمبیة ، ولكن ُیسمح لك بذلك. في ھذه الحالة ، عند العودة إلى دورة األلعاب
"البارالمبیة ، ستبدأ "أول 14 یوًما في الیابان

مغادرة الیابان
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مزید من المعلومات



الحصول على اختبار كوفید - ۱۹ في األلعاب40

 إنھا ۱۰ صباحاً  یوم ۱۷  یولیو ، جاء اختباره سلبًیا * أمس ، وھو خبر سار.
 إنھ اآلن في طریقھ إلجراء اختبار آخر ، لذلك سیكون لدیھ شھادتي اختبار

.صالحتین قبل السفر في ۱۹ یولیو

 ھذا مشاري - العب كرة سلة سعودي . ومن المقرر أن یسافر إلى الیابان بعد
ظھر یوم 19 یولیو / تموز ، لیحظى ببضعة أیام للتأقلم

 إذا كان اختبارك إیجابًیا ، فابدأ في العزلة الذاتیة بما یتماشى مع القواعد *
 المحلیة واتصل بمسؤول التواصل الخاص بـ كوفید - ۱۹  على الفور لمناقشة

الخطوات التالیة

 یتعین علیھ إجراء اختبارین لـ كوفید - ۱۹ في یومین منفصلین خالل ۹٦ ساعة من
 مغادرتھ ، لقد كان حریًصا حًقا على من یراه ویراقب صحتھ یومًیا لمدة ۱٤ یوًما

قبل رحلتھ ، إنھ واثق من أنھ لن یكون ھناك ما یدعو للقلق

 إنھا ۹ صباحاً  یوم ۱۹ یولیو، كانت اختبارات خوان سلبیة ، لقد حصل على
 الشھادات ویستعد لرحلتھ بعد ظھر الیوم. إنھ یشحن ھاتفھ ویثبت التطبیقات

الضروریة ویضع جمیع المستندات المطلوبة للوصول إلى الیابان في حقیبة یده

 إنھا ٥ مساًء  یوم ۱٥ یولیو ویذھب مشاري إلجراء اختبار كوفید - ۱۹ من مزود
 معتمد بالقرب من منزلھ ، سیتحقق مع مقدم الخدمة من أن شھادة االختبار

ستحتوي على جمیع المعلومات الالزمة وستصل في الوقت المناسب

السفر قبل
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 تم إخبار مشاري للتو أن اختباره كان سلبًیا. یتم تأكید جمیع المستندات الالزمة
من قبل موظف الحجر الصحي ویمكنھ متابعة عملیة الوصول

 إنھا ۱۰ صباحاً  یوم ۲۰ یولیو ، وصل مشاري للتو إلى مطار في الیابان
وھو على وشك النزول من الطائرة. لدیھ كل وثائقھ وھاتفھ المحمول جاھز

 إنھ اآلن جاھز لدخول الیابان. سوف یتحقق من صحة بطاقة االولمبیاد الخاص بھ
 ثم ُیظھر المستندات الالزمة لمكتب الھجرة. ثم سیحصل على حقائبھ ومعداتھ

الریاضیة وینتقل إلى منطقة تحمیل نقل القریة األولمبیة

 یجب علیھ إظھار وثائق كوفید - ۱۹ الخاصة بھ - بما في ذلك نتائج االختبار
 السلبیة والوثائق الضروریة األخرى - إلى مسؤول الحجر الصحي بمجرد أن

ینزل من الطائرة ویذھب إلجراء اختبار كوفید - ۱۹ الخاص بھ

 یحمل مشاري حقائبھ ومعداتھ الریاضیة ویذھب لركوب إحدى حافالت
المخصصة إلى القریة األولمبیة ، جاھًزا لبدء األلعاب

 خضع مشاري الختبار كوفید - ۱۹ في المطار وسیذھب لالنتظار في الموقع
المخصص لظھور للنتائج

الیابان دخول

الحصول على اختبار كوفید - ۱۹ في األلعاب
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 إنھا الساعة ۱۰ صباحاً وأعطیت لورین للتو عینة واحدة من اللعاب والتي سیتم
 استخدامھا في االختبار. إذا كان ھذا االختبار إیجابًیا أو غیر واضح ، فسیتم تحلیل

العینة نفسھا باستخدام اختبار
 PCR

قابل لورین - العبة تنس تقیم في القریة البارالمبیة

 سیتم إخبارھا فقط إذا كانت نتیجة االختبار إیجابیة - ستكتشف ذلك في غضون
 ۱۲ ساعة. إذا كانت النتیجة ایجابیة ، فسُیطلب منھا إجراء اختبار بي سي آر

 تأكیدي. ستراقب ھاتفھا في حالة حدوث ذلك. سیتمكن مسؤول التواصل الخاص
 بھا أیًضا من الوصول إلى نتائجھا. حتى ذلك الحین ، ستستمر في جدولھا الیومي

.كما ھو مخطط لھا

 إنھ مساء یوم ۲۸ آب (أغسطس). تلقت لورین للتو إشعاًرا لتذكیرھا بأن اختبار
 كوفید - ۱۹ القادم سیكون صباح الغد. قام مسؤول التواصل بترتیب االختبار

مسبًقا وفًقا لجدولھا الزمني

 الساعة ۹ صباحاً یوم ۲۹ أغسطس ، تلقت لورین تدریًبا مبكًرا ھذا الصباح وھي
 اآلن في طریقھا إلجراء اختبار الفحص المنتظم ، یتم اختبارھا من أجل كوفید -

۱۹ یومًیا طوال فترة األلعاب

اختبار فحص

الحصول على اختبار كوفید - ۱۹ في األلعاب
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 جاء االختبار التأكیدي إیجابًیا. تشعر لورین بخیبة أمل حًقا ، لكنھا تعلم أنھا
 بحاجة إلى حمایة الریاضیین اآلخرین. ستذھب اآلن إلى منشأة عزل خارج

القریة ، وفًقا لتعلیمات مسؤول التواصل الخاصة بھا

  إنھا ٤ مساًء ، لورین تتدرب في الملعب . لقد تحدثت مع مسؤول التواصل
 الخاص بھا ألخبارھا بأن كل تحالیل اختبار الفحص العادي الخاص بھا قد عادوا

إیجابیة

 سیعمل مسؤول التواصل الخاص بلورین مع السلطات الصحیة الیابانیة لتحدید
 المدة التي ستحتاجھا للبقاء في العزل . لقد تطمأنت أنھا ستكون مرتاحة وقادرة

على البقاء على اتصال مع مسؤول التواصل وفریقھا وعائلتھا وأصدقائھا

 تذھب مباشرة إلى عیادة كوفید - ۱۹ في القریة البارالمبیة إلجراء اختبار
 بي سي آر تأكیدي. لقد تحدثت إلى مسؤول التواصل الخاص بھا وقاموا

بتنظیم وسیلة نقل مخصصة لنقلھا بأمان إلى العیادة

 نظمت طوكیو ۲۰۲۰ وسیلة نقل خاصة لنقلھا إلى المنشأة ، إنھا قلقة ، لكن
 مسؤول التواصل الخاص بھا على اتصال دائم وھم یرتبون لنقل أغراضھا إلى

المنشأة

 لقد أجرت لورین للتو اختبار تفاعل بي سي آر التأكیدي وتنتظر اآلن النتائج في
عیادة كوفید - ۱۹. یجب أن تكون جاھزة في غضون ثالث إلى خمس ساعات

نتیجة إجابیة

الحصول على اختبار كوفید - ۱۹ في األلعاب
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 ھذه أندریا. إنھا العبة تنس أخرى تشارك في المنافسة. إنھا ۲ مساًء یوم ۲۹
 أغسطس. منذ أن لعبت التنس ضد لورین بعد ظھر أمس ، اتصلت بمسؤول
 التواصل بھا لتقول إنھا من المخالطین للورین . إذا تم تأكید أنھا مخالطة ،
 فستحتاج إلى إجراء اختبار بي سي آر تأكیدي عبر البلعوم األنفي في عیادة

كوفید - ۱۹

 طلب مسؤول التواصل الخاص بھا من أندریا انتظار االتصال من السلطات
 الصحیة الیابانیة. بعد ذلك ، اتصلت بھا السلطات الصحیة الیابانیة وسألتھا بعض
 األشیاء عبر الھاتف (كم كانت مع لورین ، وما إذا كانت ترتدي قناًعا ، وما إلى

ذلك) من اسئلة للتاكید

 بعد التأكید مع السلطات الصحیة الیابانیة ، أخبرھا مسؤول التواصل من
 أندریا أنھ بسبب بقائھا بعیًدا عن لورین أثناء المنافسة ، فھي ال تعتبر على
 اتصال وثیق. تعود إلى جدول المسابقة الخاص بھا وسیكون اختبار الفحص

التالي المقرر لھا غًدا كما ھو مخطط

أن تكون جھة اتصال محتملة

الحصول على اختبار كوفید - ۱۹ في األلعاب
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 ستتم مراجعة حالة بریا * لتقییم احتمالیة انتشار الفیروس. للعودة إلى
 المنافسة ، ستحتاج إلى اتباع إجراءات احترازیة محّسنة ، بما في ذلك نتائج
 اختبار بي سي آر السلبي الیومي للبلعوم األنفي وتقلیل االتصال باآلخرین ،

 على سبیل المثال االنتقال إلى غرفة خاصة ، وتناول وجبات الطعام بمفردھا ،
واستخدام المركبات المخصصة والفصل أثناء التدریب

 یرجى مالحظة أنھ سیتم النظر في حاالت االتصال الوثیق على أساس فردي *
 من قبل مجموعة خبراء تحلیل النتائج بموجب من السلطات الصحیة الیابانیة.

.یجب أیًضا أن تكون اللجنة المعنیة متوافًقا مع القرار

 ھذا بریا ، العبھ تنس اخرى تتنافس في األلعاب. إنھا ٦ مساًء  یوم ۲۹
 أغسطس. كما أنھا كانت تلعب التنس مع لورین في التدریبات خالل األیام

القلیلة الماضیة

 تم إبالغ بریا للتو من قبل مسؤول التواصل الخاص بھا أنھ بعد جلسات التدریب
وبعد ذلك سلسلة من المقابالت مع لورین ، تم تأكید أنھا على اتصال وثیق

 نظًرا ألنھ تم تأكید اتصالھا الوثیق بھا ، ذھبت بریا إلجراء اختبارھا في عیادة
 كوفید -۱۹، أخبروھا أن النتائج كانت سلبیة ، یتم إبالغ مسؤول التواصل الخاص

بھا بالنتیجة وسیساعدھا في الخطوات التالیة

ان تكون جھة اتصال مؤكدة

الحصول على اختبار كوفید - ۱۹ في األلعاب
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 حصلت عائشة على نتائج االختبار وھي سلبیة - لذا فھي جاھزة للعودة إلى بلدھا
 غًدا. األھم من ذلك ، أن لدیھا شھادة االختبار التي تحتاج إلى إظھارھا للصعود إلى

المنزل

 ھذه عائشة تنافس في ألعاب ألعاب القوى. إنھا الساعة ۱۰ مساًء یوم ٦
 أغسطس. لقد أنھت للتو حدثھا األخیر ومن المقرر أن تغادر الیابان في غضون

 ٤۸ ساعة. لقد كانت تتحدث إلى مسؤول التواصل الخاص بھا لمساعدتھا في
تنظیم رحیلھا

 للعودة إلى نیجیریا ، تحتاج عائشة إلى الحصول على دلیل على اختبار كوفید -
۱۹ السلبي ، إنھ صباح ۷ أغسطس وھي في طریقھا إلجراء االختبار

 في المطار ، أظھرت المستندات الالزمة في مكتب تسجیل الوصول في
 شركة الطیران وموظفي مراقبة الحدود. كل شيء على ما یرام وتذھب على

متن طائرتھا وھي تفكر في ألعاب ال تنسى حًقا

 لقد كانت تراقب متطلبات العودة  في المنزل ، في حالة اضطرارھا التخاذ أي
 تدابیر إضافیة عند وصولھا ، مثل الحجر الصحي. كما أن مسؤول التواصل

الخاص بھا على درایة كاملة بھذا األمر وتبقیھا على اطالع دائم

مغادرة الیابان

الحصول على اختبار كوفید - ۱۹ في األلعاب
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التدابیر المضادة للریاضة

 بشكل عام ، یجب تطھیر جمیع المعدات بین االستخدامات ویجب على
المستخدمین تطھیر أیدیھم قبل االستخدام وبعده

یجب عدم مشاركة االدوات مثل المناشف وزجاجات الشرب

یجب على الریاضیین ارتداء األقنعة عند تلقي إخطار بمراقبة المنشطات

القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین

(SIC) مركز المعلومات الریاضیة 
سیتم استخدام عالمات األرضیة للمساعدة في التباعد

سیتم تركیب ألواح شفافة على المكاتب

 قد یتم توفیر بعض الخدمات مثل حجوزات التدریب عبر اإلنترنت أو
في أماكن المنافسة فقط

 ال ینصح بطباعة المستندات. إذا كنت بحاجة إلى طباعة شيء ما ،
فتجنب مشاركة المستندات مع اآلخرین دون داع

 باإلضافة إلى مبادئ دلیل االرشاد ، ینطبق ما یلي على النشاطات الریاضیة في
دورة األلعاب األولمبیة وأولمبیاد المعاقین طوكیو ۲۰۲۰

 یتم تطویر تفاصیل التعدیالت الخاصة بالریاضة من قبل طوكیو ۲۰۲۰ واللجنة
 األولمبیة الدولیة  بالتعاون مع االتحادات الدولیة المعنیة. ستتوفر المزید من

 المعلومات بحلول نھایة مایو ضمن المنشورات الریاضیة الفردیة ، بما في ذلك
" دلیل قادة الفریق

"

المبادئ العامة

 لتمكین التباعد ، تم تخفیض أرقام االعتماد اإلجمالیة ، وتكییف الخطط التشغیلیة
للمكان والوصول إلى األماكن ملزماً بما ھو مطلوب تماًما ألسباب تشغیلیة

 سیتم أیًضا تصمیم تخطیطات األماكن والمنطقة لدعم التباعد ، إلى جانب استخدام
شاشات شفافة عند الحاجة للمساعدة في منع انتقال العدوى

 یرجى وضع ذلك في االعتبار عند تحدید ما إذا كان من الضروري الوصول إلى
مكان أو منطقة معینة داخل المكان وحاول ان تجعل إقامتك قصیرة قدر اإلمكان

النادي
تطھیر المعدات قبل وبعد االستخدام

 یتعین على الریاضیین ارتداء كمام أثناء تدریب اللیاقة البدنیة في القریة
األولمبیة وأولمبیاد المعاقین

ما قبل المنافسة

األنشطة الخاصة بالریاضة مثل السحب وفحص المعدات والوزن

ستقام األنشطة عبر اإلنترنت أو في أماكن مفتوحة حیثما أمكن ذلك

 في حالة عدم توفر أي من الحلول ، ستعقد ھذه االجتماعات في غرفة بھا عدد
محدود من المشاركین لضمان التباعد والتھویة المناسبة

مزید من المعلومات
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المناشف
 یجب عدم مشاركة المناشف ویجب وضعھا في صندوق تجمیع بعد

االستخدام

غرفة تغییر المالبس
 یجب الحفاظ على المسافة عند االستحمام وتغییر المالبس ، مما قد

یعني االنتظار إذا كانت المنطقة مشغولة
إذا أمكن ، استخدم المرافق في القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین

مناطق االحماء ودعوة الریاضیین
یمكن للریاضیین إزالة قناع الوجھ أثناء اإلحماء

 سیتم إجراء استثناء لقاعدة مسافة مترین على الریاضیین أثناء اإلحماء إذا لزم
األمر ، للریاضیین و / أو مسؤولي الفریق ألداء دورھم

الصاالت الرسمیة للریاضیین والفنیین
 سیقتصر الدخول إلى الصاالت بشكل صارم على أولئك الذین لدیھم امتیازات

الوصول والغرض من التواجد ھناك
 سیتم وضع ألواح شفافة على الطاوالت إذا كان ال یمكن احترام التباعد ، إذا لزم

األمر لتمكین الناس من أداء دورھم

(SID) مناطق إعداد الریاضیین مكتب المعلومات الریاضیة

سیتم استخدام عالمات األرضیة للمساعدة في التباعد
سیتم تركیب ألواح شفافة على المكاتب

 قد یتم توفیر بعض الخدمات مثل حجوزات التدریب عبر اإلنترنت أو في أماكن
المنافسة فقط

 ال ینصح بطباعة المستندات. إذا كنت بحاجة إلى طباعة شيء ما ، فتجنب
مشاركة المستندات مع اآلخرین

مناطق العالج الطبیعي
تطھیر المعدات قبل وبعد االستخدام

 یجب أن یستخدم االخصائیون معقم الیدین قبل وبعد أي اتصال
مع ریاضي

الثلج و حمامات الثلج
عقم یدیك قبل استخدام الثلج

 عند استخدام حمامات الثلج ، حافظ على مسافة آمنة مع اآلخرین
 واستخدمھا واحدة تلو األخرى أو في مجموعات صغیرة ، وتجنب

مواجھة بعضھا البعض

سیتم تثبیت الدروع في مناطق عرض الطعام لتقلیل مخاطر التعرض للتلوث
 حیثما أمكن ، سیتم تقدیم الطعام والشراب من قبل الموظفین. وبخالف ذلك ، سیتم

توفیر أواني تستخدم لمرة واحدة لنقل الطعام والقفازات
 سیتم تطھیر العناصر المشتركة مع العدید من المستخدمین ، على سبیل المثال

موزعات المشروبات ، بشكل متكرر

خدمات اإلصالح
یجب على الفنیین تطھیر المعدات قبل إعادتھا للریاضي

أثناء المنافسة ، الموظفون التشغیلیون في میدان اللعب أو بجواره

 إذا لم یكن من الممكن ضمان التباعد المناسب ، فسیتم اتخاذ تدابیر مضادة بدیلة ،
مثل تركیب ألواح شفافة

 ینطبق ھذا على جمیع أفراد العملیات في میدان اللعب أو حولھ ، مثل المسؤولین
الفنیین وفنیي المعدات
یجوز إجراء استثناءات

االجراءات الریاضیة المضادة

مزید من المعلومات
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مناطق جلوس الریاضیین في میدان اللعب أو بجواره
ارتِد قناًعا للوجھ في جمیع األوقات

لن تكون ھناك حاجة للتباعد الجسدي بین الریاضیین على مقاعد الفریق
یجب على جمیع اآلخرین االبتعاد عن الریاضیین بمسافة مترین إن أمكن

عرض ریاضي
 سیتم التعامل مع ارتداء األقنعة من قبل األفراد المشاركین في العروض
الریاضیة ، مثل فناني األداء والمذیعین ، على أساس كل حالة على حدة

 یجب على المذیعین والقائمین بإجراء المقابالت االبتعاد عن الریاضیین بمسافة
مترین وتجنب االتصال في جمیع األوقات

 یجب عدم مشاركة المعدات مثل سماعات الرأس والمیكروفونات ویجب تطھیرھا
بعد االستخدام

سیتم تطھیر المعدات بانتظام إذا تمت مشاركتھا بین الناس

اإلجراءات الریاضیة المضادة

RHB المنطقة مختلطة بعد المنافسة والمؤتمر الصحفي

 سیكون استخدام میكروفون ذراع الرافعة (میكروفون متصل بعمود)
 إلزامًیا ، من أجل ضمان الحفاظ على مسافة مترین بین الریاضیین والقائمین

بالمقابالت
 سیتم وضع عالمة على أرضیة المنطقة المختلطة في جمیع األماكن لضمان

التباعد : وضع الریاضي <مترین> موضع المقابلة
یجب أال تستمر المقابالت مع الریاضیین أكثر من ۹۰ ثانیة

الصحافة والبث
 یجب على جمیع المحاورین ارتداء قناع. یمكن للریاضیین إزالة أقنعتھم

للمقابلة

مؤتمرات صحفیة
 سیتم بث المؤتمرات الصحفیة مباشرة ، مع طرح األسئلة عبر

منصة مخصصة

 باإلضافة إلى المنطقة المختلطة وقاعة المؤتمرات الصحفیة ، سیتم السماح
بإجراء مقابالت مع الریاضیین في استودیوھات ومواقف الوقوف و

IBC و RHB و MPC و Olympic و Paralympic Village Plaza.
 یرجى الرجوع إلى دلیل االرشاد ، المذیع والصحافة للحصول على تفاصیل 

إضافیة
 

مراسم النصر
 تقام مراسم الفوز مع تقدیم المیدالیات في أماكن المنافسة. سُیطلب من الریاضیین
والمقدمین ارتداء قناع. سیتم إرسال معلومات محددة أخرى بالقرب من األلعاب

مزید من المعلومات
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 سیتم تدریب القوى العاملة على إدارة حركة األشخاص ، بما في ذلك
 التوجیھ وتوفیر التوجیھات. سیتم وضعھم في المناطق التي من المحتمل

 أن یتجمع فیھا الناس - بما في ذلك أي صفوف انتظار - على سبیل
 المثال في مناطق فحص المشاة  ، ومناطق فحص درجة الحرارة ،
 وااللتقاء ، والمراحیض ، واالمتیازات ، ومداخل وعاء الجلوس ،

 ومداخل ومخارج األماكن ، عد األشخاص الذین یدخلون ویخرجون ،
بحیث ال تتجاوز القاعات السعة القصوى

 سیتم تثبیت الالفتات في جمیع األماكن الضروریة ، بما في ذلك عالمات
المسافة على األرض

 سیتم تثبیت تدابیر الوقایة من القطرات (الفواصل / واقیات الرذاذ) في
 المناطق كتدبیر إضافي حیث ال یمكن ضمان التباعد بسھولة على سبیل
 المثال ، عرض الطعام والشراب ، ومناطق تسجیل الوصول ، مكاتب

االستقبال ، ومناطق العمل

ارتداء أقنعة الوجھ
 یجب ارتداء األقنعة في جمیع األوقات ، وفي جمیع مواقع األماكن ،

 باستثناء التدریب أو المنافسة أو األكل أو الشرب أو أثناء المقابالت في
طوكیو

 یمكن إزالة األقنعة عند األكل أو الشرب ولكن یجب استبدالھا على الفور
عند االنتھاء

 باإلضافة إلى مبادئ دلیل االرشاد ، ینطبق ما یلي على عملیات االستضافة في
 دورة األلعاب األولمبیة وأولمبیاد المعاقین طوكیو ۲۰۲۰ . یتم تطویر تفاصیل
 التعدیالت الخاصة بالمكان بواسطة طوكیو ۲۰۲۰ واللجنة األولمبیة الدولیة .

ستتوفر أي معلومات إضافیة ضمن خطط تشغیل المكان الفردي

التباعد الجسدي
التباعد بین الریاضیین واآلخرین

 سیتم تنظیم تدفقات الریاضیین بحیث ال تتقاطع مع اآلخرین ، ما لم یكن ذلك حتمًیا
لألغراض التشغیلیة وفي ھذه الحالة یتم وضع تدابیر مضادة إضافیة

ضمان التباعد الجسدي
 حافظ على قاعدة المسافة الجسدیة القیاسیة في دلیل االرشاد والتي ال تقل عن

 مترین من الریاضیین ومتر واحد عن اآلخرین. عندما ال یكون ذلك ممكًنا ، على
سبیل المثال في المصاعد ، ستكون االعداد محدودة ویحظر الحدیث

التنظیف والتعقیم

تركیب معقمات الید
 سیكون معقم الیدین متاًحا في نقاط عدیدة في جمیع أنحاء المكان ، بما في ذلك كل

 مدخل / مخرج ، والغرف التي یتم فیھا إجراء العالج الطبي ، ومناطق تناول
 الطعام ، والمراحیض ، والمنطقة المختلطة ، والمكاتب الصحفیة ومواقع التعلیق ،

 وساللم وعاء الجلوس ، وااللتقاء ، وغرف العمل ،  ونقاط توزیع الثلج والفوط
 وغرف تغییر المالبس ومناطق التسخین للریاضیین ومناطق االتصال والصاالت

الریاضیة
 سیتم توفیر معقم الیدین للجمھور في جمیع المناطق العامة ، مثل إعالنات الخدمة

العامة وااللتقاء
سیكون معقم الیدین متاًحا لألفراد الذین یعانون من أنواع مختلفة من اإلعاقات

اإلجراءات المضادة للمكان

مزید من المعلومات
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 مدخل المكان: مناطق فحص المشاة وعملیات منطقة فحص
المركبات - إجراء فحص درجة الحرارة

قیاس درجة الحرارة عند دخول المكان (* قید التنسیق) للفحص
سیتم فحص درجة حرارة كل شخص قبل دخول المكان

 ستكون منطقة قیاس درجة الحرارة األولى أمام مدخل كل مكان ، قبل مناطق
 فحص المشاة أو منطقة فحص المركبات. تقاس درجة الحرارة بالتصویر الحراري

أو ترمومتر غیر مالمس
 إذا كانت درجة الحرارة المأخوذة ۳۷.٥ درجة مئویة أو أعلى ، فسیتم أخذھا مرة

أخرى باستخدام مقیاس حرارة غیر مالمس
 إذا كانت درجة الحرارة تقیس ۳۷.٥ درجة مئویة أو أعلى مرة أخرى ، فسوف

تنتقل إلى منطقة قیاس درجة الحرارة الثانویة
 في منطقة قیاس درجة الحرارة الثانویة ، بعد فترة راحة قصیرة ، سیتم فحص
 درجة حرارتك مرة أخرى ، مرتین كحد أقصى ، ویتم قیاسھا باستخدام مقیاس

حرارة مالمس أو غیر متصل
إذا كانت درجة حرارتك ۳۷.٥ درجة مئویة أو أعلى ، فلن ُیسمح لك بدخول المكان

عملیات التطھیر
 مقابض األبواب ولوحات التبدیل والمكاتب وأزرار المصاعد وأسطح تناول

 الطعام وغیرھا من المناطق التي یتوقع فیھا اتصال عالي التردد سیتم تطھیرھا
بانتظام

 یجب علیك تطھیر العناصر مثل الطاوالت بعد تناول الطعام والمعدات المشتركة
(مثل المیكروفونات والمعدات الریاضیة واألسرة) قبل وبعد االستخدام

الفتات وإعالنات
 سیتم تثبیت الفتات مخصصة شاملة (بما في ذلك الصور التوضیحیة)

 لدعم وتعزیز احترام التدابیر المضادة (ارتداء األقنعة ، والتباعد
 الجسدي ، والنظافة ، والتطھیر ، والسلوك في اماكن الجلوس ، إلخ).
 وسیشمل ذلك الفتات مناسبة یسھل الوصول إلیھا لألشخاص ضعاف

البصر
كما سیتم تسلیم الرسائل عبر العناوین العامة والشاشات

قد یختلف موقع كل منطقة قیاس درجة الحرارة لكل مكان

مساحات العزلة

 ستكون ھناك مساحة عزل في كل مكان ، بالقرب من المحطة الطبیة ذات
الصلة

 إذا كنت تعاني من حمى أو أعراض أخرى لـ كوفید - ۱۹ أو أي أعراض
للمرض ، فسیتم عزلك مؤقًتا في ھذا المكان

اإلجراءات المضادة للمكان

مزید من المعلومات
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عملیات األغذیة والمشروبات
 كن یقًظا جًدا عند األكل والشرب ، عندما یكون خطر اإلصابة بالعدوى مرتفًعا.
 ستشمل التدابیر اإلضافیة في مجاالت الطعام والشراب واالمتیازات ، ومناطق
 الجلوس ، والصاالت ، وتناول الطعام للقوى العاملة ، ومناطق تقدیم الطعام

 ألصحاب المصلحة المعتمدین ، وما إلى ذلك

 تركیب تدابیر للوقایة من القطرات على سبیل المثال ، الفواصل / واقیات
الرذاذ

تركیب موزعات معقمات األیدي عند المدخل واالستقبال
التطھیر والتنظیف المنتظم للطاوالت

 الالفتات ، على سبیل المثال ، قواعد غسل الیدین وارتداء األقنعة وما إلى
ذلك

تطھیر موزعات المیاه والمیكروویف
عالمات أرضیة في مناطق خط االنتظار مسافة فعلیة متر واحد على األقل

تھویة المنطقة
القوى العاملة ترتدي القفازات

تركیب صابون غسیل الیدین نوع المضخة
 تناول الطعام خارج منطقة تناول الطعام كلما أمكن ذلك ، لتجنب  األماكن

المزدحمة ، االتصال الجسدي ، األماكن المغلقة

للمكان المضادة اإلجراءات

مزید من المعلومات
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إجراءات في محطات الطعام والشراب
 سیتم تركیب معقمات األیدي في المناطق الرئیسیة ، بما في ذلك المداخل

 والمخارج وبالقرب من خطوط الخدمة. سیتم استخدام الموظفین
والالفتات لتذكیر رواد المطعم (والموظفین) لتطھیر أیدیھم

 سیتم استخدام الالفتات وعالمات األرضیة للمساعدة في ضمان الحفاظ
على التباعد في خطوط االنتظار

 عند تقدیم الطعام ، سُیطلب من الموظفین ارتداء أقنعة ، واستخدام
القفازات ، والحفاظ على مسافة بعیدة قدر اإلمكان

 سیتم استخدام فواصل بالستیكیة شفافة في األماكن التي یكون فیھا التباعد
أكثر صعوبة ، على سبیل المثال ، اماكن تقدیم الخدمة

 سیتم تطھیر األشیاء المشتركة واألسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر من
قبل الموظفین

سیتم تشغیل التھویة الشاملة لزیادة دوران الھواء

 باإلضافة إلى مبادئ دلیل االرشاد ، ینطبق ما یلي على قاعة الطعام الرئیسیة
 للقریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین. یتم تطویر المزید من التفاصیل من قبل
 طوكیو ۲۰۲۰ واللجنة األولمبیة الدولیة  لیتم مشاركتھا مع اللجان األولمبیة

الوطنیة

تجنب االزدحام في صالة الطعام الرئیسیة
ستتوفر انواع الطعام مسبًقا عبر تطبیق الھاتف الذكي

 سیتم اإلبالغ عن مستویات االزدحام في كل طابق بانتظام عبر تطبیق الھاتف
الذكي

 یجب أن یحافظ الزائر على أوقات الوجبات قصیرة قدر اإلمكان وأن یغادروا
بمجرد انتھائھ من تناول الطعام

 سیتم تقدیم اإلفطار أیًضا في: المطعم الفرعي: ركن "قوائم العالم" في المطعم
الرئیسي ، من الساعة ٦ صباًحا حتى الساعة ۱۰ صباًحا

محطات الطلبات الخارجیة : سیتم تقدیم مجموعة موسعة من انواع االكل
 یجب على الریاضیین ومسؤولي الفریق الذین ال یتنافسون في یوم معین

تعدیل أوقات تناول الطعام لتجنب فترات االنشغال
 ستكون سعة الجلوس محدودة للسماح بالتباعد الجسدي - على سبیل المثال ،

سیتم تعدیل طاولة تتسع لستة أشخاص لتتسع ألربعة أشخاص

سُیطلب من الریاضیین ومسؤولي الفریق
ارتِد كمامة للوجھ في جمیع األوقات ، ماعدا عند األكل والشرب

 تطھیر أیدیھم بانتظام عند الدخول والخروج ، وقبل تناول الطعام واألكل ،
باستخدام معقمات الید المتوفرة

 عند االنتظار في الطابور ، احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد * من الشخص
الذي أمامك ، كما ھو موضح بواسطة عالمات األرضیة

 بعد تناول الطعام ، استخدم مندیًال معقًما لتنظیف طاولتك ومنطقة الجلوس.
ھذا باإلضافة إلى التنظیف الكامل الذي سیقوم بھ طاقم العمل

مترین للریاضیین *

تناول الطعام في القریة األولمبیة والبارالمبیة

مزید من المعلومات
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تطبیقات الھواتف
الذكیة

 بصفتك مشارًكا في األلعاب ، لبدء استخدام التطبیق بعد تنزیلھ ، ستحتاج إلى
 إدخال رقم بطاقة االولمبیة ورمز الوصول من نظام دعم مكافحة العدوى في

طوكیو ۲۰۲۰ . انظر الصفحة ٥٦ لمزید من المعلومات

المھام

التقاریر الصحیة الیومیة
 ستحتاج إلى إدخال درجة حرارة جسمك الیومیة (یتم قیاسھا بواسطة مقیاس

 حرارة) وما إذا كان لدیك أي أعراض أخرى مرتبطة بـ كوفید - ۱۹ بعد دخول
 الیابان أم ال. سیتم نقل ھذه المعلومات إلى نظام دعم مكافحة العدوى طوكیو
 ۲۰۲۰ تحت إدارة بیانات صارمة ، ومراقبتھا من قبل مسؤول التواصل لكل

 منظمة والمنطقة الوظیفیة المسؤولة في طوكیو ۲۰۲۰ للمساعدة في منع انتشار
كوفید - ۱۹

المھام لموظف الجوازات
" المطلوبة في وقت الدخول كما أن لدیھا مھام لـ "االستبیان

اللغات
اإلنجلیزیة والیابانیة والفرنسیة والصینیة (المبسطة) واإلسبانیة والكوریة

التطبیقات
 ُیطلب من كل زائر للیابان أن یكون لدیھ ھاتف ذكي وأن یقوم بتنزیل واستخدام
 تطبیقین للھواتف الذكیة ("التطبیقات"): تطبیق التقاریر الصحیة وتطبیق تأكید

 االتصال (كوكوا). ستدعم ھذه الدخول إلى الیابان ، والتقاریر الصحیة الیومیة ،
 وتتبع جھات االتصال في حالة وجود اتصال وثیق مع شخص مصاب بـ كوفید -

۱۹ 
 یتم توفیر نظرة عامة على كل تطبیق أدناه

تطبیق التقاریر الصحیة

ملخص
 تطبیق التقاریر الصحیة قید التطویر حالًیا من قبل حكومة الیابان ومن المقرر

إطالقھ في یونیو

 بالنسبة إلى طوكیو ۲۰۲۰ ، یدعم تطبیق التقاریر الصحیة ھذا أیًضا الوقایة من
 العدوى في األماكن والتدابیر لمنع تفشي التجمعات

 ستحتاج إلى تنزیل ھذا التطبیق وتثبیتھ قبل السفر إلى الیابان ، إلدخال المعلومات
الصحیة الیومیة بعد وصولك وبعض المعلومات المطلوبة عند دخول الیابان

سیاسة الخصوصیة وحمایة البیانات
 سیتم إعداد سیاسة الخصوصیة وفًقا لقاعدة قانون حمایة المعلومات الشخصیة في

 الیابان ، على أساس مراعاة خصوصیة كل شخص

روابط التحمیل
سیصدر التطبیق في یونیو

مزید من المعلومات

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
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اللغة
 في الوقت الحالي ، یتم دعم الیابانیة واإلنجلیزیة والصینیة. سیتم تأكید اللغات

 المدعومة النھائیة لأللعاب

روابط للتحمیل
 COCOA قم بتنزیل
باستخدام الروابط التالیة

Download from App Store

Download from Play Store 

Privacy Policy 

Terms and Conditions of Use

(COCOA) تطبیق تأكید االتصال

ملخص
 یمّكنك ھذا التطبیق من تلقي إشعارات حول إمكانیة االتصال بشخص مصاب

 بفیروس كوفید -۱۹ ، مع ضمان عدم الكشف عن ھویتك من أجل خصوصیتك. تم
 إصدار التطبیق في یونیو ۲۰۲۰. وھو یستخدم وظیفة االتصال قصیر المدى

 (بلوتوث) على الھواتف الذكیة وإطار عمل اإلخطار بالتعرض الذي طورتھ قوقل و
ابل ، والذي اعتمدتھ العدید من البلدان لغرض مماثل

 ال ُیطلب منك إدخال اسمك أو رقم ھاتفك أو عنوان بریدك اإللكتروني أو أي
 معلومات أخرى یمكن أن تحدد ھویتك. یتم تشفیر المعلومات الخاصة باالتصال
 الوثیق مع الھواتف الذكیة األخرى وتسجیلھا فقط في ھاتفك الذكي ویتم تعطیلھا
 تلقائًیا بعد ۱٤ یوًما. لن تستخدم الوكاالت اإلداریة أو األطراف الثالثة أو تجمع

سجالت االتصال أو المعلومات الشخصیة

تحتاج إلى تنشیط ھذا البرنامج عند الوصول

قم بتنزیل مزید من المعلومات حول ھذا التطبیق باللغة اإلنجلیزیة

تطبیقات الھواتف
الذكیة

تخزین معلومات موقعك
 في حالة اكتشاف إصابة ، سیتم استخدام موقعك بھاتفك الذكي (اندروید /
 ابل) لحفظ معلومات موقعك ، من أجل دعم عملیة تتبع جھات االتصال
 للسلطات الصحیة الیابانیة. عند دخول الیابان ، یرجى ضبط موقعك
 بھاتفك وفًقا إلجراءات الھجرة الخاصة بحكومة الیابان. ستستخدم ھذه
 المیزة في ھاتفك كمیة صغیرة من البطاریة وكمیة صغیرة من الذاكرة

لتخزین معلومات الموقع

مزید من المعلومات

https://apps.apple.com/app/cocoa-covid-19-contact-app/id1516764458
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https://www.mhlw.go.jp/cocoa/privacypolicy_english.html
https://www.mhlw.go.jp/cocoa/kiyaku_english.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf
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نظام دعم التحكم في العدوى في طوكیو ۲۰۲۰
(Icon)

رمز الوصول إلى تطبیق التقاریر الصحیة
 للحصول على رمز الوصول الخاص بك لتطبیق التقاریر الصحیة ، انتقل إلى
 منطقة إصدار رمز الوصول داخل نظام دعم مكافحة العدوى واتبع التعلیمات.

 ستحتاج إلى إدخال تفاصیل عن نفس الھویة المستخدمة عند التقدم بطلب
 للحصول على بطاقة االعتماد الخاصة بك (رقم جواز السفر / رقم رخصة

القیادة / رقم بطاقة االولمبیاد / بطاقة اإلقامة) ، والموافقة على شروط وأحكام

 ملخص
 تم تقدیم نظام دعم مكافحة العدوى في طوكیو ۲۰۲۰ (أیقونة طوكیو ۲۰۲۰)

 بواسطة طوكیو ۲۰۲۰ كإجراء مضاد لـ كوفید - ۱۹ ، ومن المقرر إصداره في
نھایة مایو

 سیتمكن مسؤولي التواصل للجنة االولمبیة و لجنة اولمبیاد المعاقین من تقدیم
 جمیع المستندات المطلوبة لدخول الیابان (على سبیل المثال ، خطط نشاط

 تفویضھم) إلى طوكیو ۲۰۲۰ باستخدام ھذا النظام. سیتم استخدامھ أیًضا للتحقق
 من التقاریر الصحیة الیومیة وتقاریر نتائج اختبار كوفید - ۱۹ اإلیجابیة.

سیتوفر التدریب والدعم الشامالن إلى مسؤول التواصل في مایو

مزید من المعلومات
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الذكیة الھواتف تطبیقات حول المتداولة األسئلة

 س ٤. متى یجب أن أبدأ في اإلبالغ عن حالتي الصحیة باستخدام تطبیق التقاریر
الصحیة؟

ج ٤. الرجاء إدخال معلوماتك الصحیة بعد دخولك الیابان مباشرة

 س ٥. متى یجب أن أبدأ في استخدام تطبیق التقاریر الصحیة إذا كنت موجوًدا
 بالفعل في الیابان وقت إصدار تطبیق التقاریر الصحیة؟ ھل من الضروري أن

أكون في الیابان ألكثر من ۱٤ یوًما؟
 ج ٥. یرجى إدخال حالتك الصحیة باستخدام تطبیق التقاریر الصحیة قبل أربعة
 عشر یوًما. لمزید من المعلومات ، یرجى الرجوع إلى "في األلعاب - سكان

" - الصفحة ۲٤ الیابان

س ٦. ماذا لو لم أتمكن من تنزیل التطبیق المحدد؟
 ج ٦. بالنسبة للبلدان التي ال یمكن تنزیل التطبیق فیھا ، ستعلمك منطقة طوكیو

۲۰۲۰ الوظیفیة بشكل منفصل بكیفیة تنزیل التطبیق وتثبیتھ

 س ۷. ھل یمكنني تثبیت / نقل التطبیقات إلى ھاتف یاباني ثاٍن بعد الوصول (على
 سبیل المثال ، ھاتف بطاقة أو ھاتف ریاضي)؟ كیف؟

 ج ۷. نعم تستطیع. یمكنك نقل البیانات عن طریق مسح رمز االستجابة السریعة
 على الھاتف األول عن طریق الھاتف الثاني

س ۱. ماذا عن أولئك الذین لیس لدیھم ھواتف ذكیة؟
 ج۱. یجب على جمیع زوار الیابان امتالك ھاتف ذكي. في الحالة االستثنائیة

 لوصول شخص ما بدونھ ، سیتم استكشاف حل بدیل. سیحصل جمیع الریاضیین
على ھاتف ذكي من سامسونج في القریة األولمبیة وأولمبیاد المعاقین

 س ۲. أنا أستخدم بالفعل تطبیق تتبع جھات االتصال في بلدي األساسي. ھل
 أحتاج أیًضا إلى تثبیت

COCOA؟ 
وإذا كان األمر كذلك ، كیف یمكنني التحول إلى كوكوا؟

 ج۲. نعم ، تطلب منك حكومة الیابان تثبیت كوكوا. إذا كان لدیك بالفعل تطبیق
 تتبع جھات اتصال مثبًتا یستخدم إطار عمل إخطار التعرض  الخاص بشركة ابل

 و قوقل ، فستحتاج إلى إیقاف تشغیلھ قبل أن یعمل كوكوا
 س ۳. إذا تم إخطاري من خالل أحد التطبیقات بأنني كنت على اتصال بشخص

مصاب ، فماذا أفعل؟
 ج۳. دع مسؤول التواصل یعرف على الفور. سیقولون لك اإلجراءات التالیة التي

یجب اتخاذھا

س ۸. ھل سیتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من استخدام التطبیقات؟
 ج ۸. نعم ، ستتمكن من استخدام التطبیقات باستخدام وظیفة القراءة

الصوتیة بصوت عاٍل على آبل / اندروید

مزید من المعلومات
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اللقاحات

 یرجى مالحظة : بینما نشجع كل شخص یأتي إلى طوكیو للحصول على التطعیم
 إذا كان ذلك ممكًنا بما یتماشى مع إرشادات التطعیم الوطنیة لبلدك ، فلن تتم

 مطالبتك بالحصول على لقاح من أجل المشاركة في األلعاب - وجمیع سیتم تطبیق
القواعد الموضحة في ھذا الدلیل ، سواء تلقیت اللقاح أم ال

 اللقاحات ھي إحدى األدوات المتوفرة في صندوق األدوات. تواصل اللجنة
 األولمبیة الدولیة والتصنیف الدولي للبراءات تقدیم الدعم القوي ألولویات

التحصین الوطنیة التي وضعتھا الحكومات المعنیة

 عندما یتم توفیر اللقاحات لعامة الجمھور ، تدعو اللجنة األولمبیة الدولیة الفرق
 األولمبیة وأولمبیاد المعاقین وأي مجموعة من أصحاب المصلحة المشاركین في

 األلعاب للتلقیح. لذلك ، تعمل اللجنة األولمبیة الدولیة  لتشجیع ومساعدة
 الریاضیین والمسؤولین وأصحاب المصلحة في األلعاب المقیمین في أراضیھم
 للحصول على التطعیم في بلدانھم األصلیة بما یتماشى مع إرشادات التحصین
 الوطنیة ، قبل أن یذھبوا إلى الیابان. ھذا للمساھمة في البیئة اآلمنة لأللعاب ،

  ولكن أیًضا احتراًما لسكان الیابان

لقد اتخذت العدید من الحكومات الوطنیة بالفعل خطوات إیجابیة في ھذا الصدد

مزید من المعلومات
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والعواقب االمتثال

 أي تعلیمات أخرى قد تصدرھا السلطات الیابانیة ، واللجنة األولمبیة الدولیة ،
 وطوكیو ۲۰۲۰ و / أو منظمتك. یعد امتثالك لھذه القواعد والتعلیمات أمًرا أساسًیا
 لتحقیق ھدفنا المشترك بنجاح: ضمان حمایة صحة جمیع المشاركین في األلعاب

 األولمبیة وأولمبیاد المعاقین ، وأن یتم تنظیم األلعاب بأمان

عدم االمتثال لقواعد اللعبة
 قد یعرضك عدم االمتثال للقواعد الواردة في دلیل االرشاد ھذا إلى عواقب قد

 یكون لھا تأثیر على مشاركتك في األلعاب األولمبیة وأولمبیاد المعاقین ، ووصولك
 إلى أماكن األلعاب ، وفي بعض الحاالت ، على مشاركتك في المسابقات. قد یؤدي

 عدم االمتثال لھذه القواعد ، مثل الرفض المتعمد إلجراء اختبار ، إلى عواقب
 تأدیبیة ، مثل سحب اعتمادك وحقك في المشاركة في األلعاب األولمبیة وأولمبیاد

المعاقین

 تم وضع التدابیر الموثقة في ھذا الدلیل بناًء على أحدث األدلة العلمیة ومشورة
 الخبراء والدروس المستفادة من األحداث الدولیة األخرى. نلفت انتباھك إلى أن
 المخاطر واآلثار قد ال یتم القضاء علیھا تماًما وأنك توافق على حضور األلعاب
 األولمبیة وأولمبیاد المعاقین على مسؤولیتك الخاصة. نحن على ثقة من أن ھذه
 التدابیر متناسبة للتخفیف من المخاطر واآلثار المذكورة أعاله ونعتمد بشكل

  كامل على دعمك لالمتثال لھا

 كجزء من عملیة االعتماد والوثائق ذات الصلة لأللعاب األولمبیة وأولمبیاد
 المعاقین ، ستلفت منظمتك انتباھك إلى بعض المعلومات المتعلقة بھذه

 اإلجراءات: على وجھ الخصوص ، أن االمتثال لقواعد دلیل االرشاد ضروري
 حتى یتم منحك االعتماد والمحافظة علیھ ؛ وأنھ ، في بعض الحاالت ، قد
 تتضمن ھذه اإلجراءات أیًضا معالجة معلوماتك الشخصیة ، بما في ذلك

  المعلومات المتعلقة بالصحة

 في ضوء ما سبق ، نعتمد علیك في التأكد من أنك قد قرأت بعنایة وفھمت
 محتوى دلیل التشغیل ھذا (بما في ذلك أي تحدیثات أخرى ھناك) وااللتزام

  بالقواعد الواردة فیھ ، وكذلك مع

 ُیرجى العلم بأن بعض اإلجراءات الموضحة في دلیل االرشاد ، مثل تلك المتعلقة
 بالدخول إلى الیابان والخروج منھا ، تخضع لسلطة السلطات الیابانیة. في حالة
 انتھاك ھذه اإلجراءات ، قد تكون ھناك عواقب مفروضة علیك ، مثل التعرض
للحجر الصحي لمدة ۱٤ یوًما ، أو إجراءات إلغاء تصریح إقامتك في الیابان

مزید من المعلومات
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