بيوت العطالت
التقييم الذاتي

أوالً :الوحدة
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ )ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺟﻴﺪة دون ﺗﻠﻒ(
ﺗﻐﻄﻴﺔ أو إﻧﻬﺎء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸرﺿﻴﺔ
ﻫﺎﺗﻒ أرﺿﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ)(Wi-Fi
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺮﻛﺰي أو وﺣﺪة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ أو ﺗﺸﻄﻴﺒﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺠﺪران
أدوات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ )ﻟﻠﻮﺣﺪة واﻟﻐﺮف واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﻄﺒﺦ(
ﻏﺴﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺷﻬﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺿﺢ
ﺳﺘﺎﺋﺮ ﻟﺘﻌﺘﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻤﺎًﻣﺎ
ﻣﻨﻔﻀﺔ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻏﺮف اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﺳﻠﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت
ﻣﻜﻮاة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻃﺎوﻟﺔ ﻛﻲ
ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺠﻔﻴﻒ اﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻣﻜﻨﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻛﻞ وﺣﺪة  /أو رﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻴﻼ
ﻗﻔﻞ وﻣﻔﺘﺎح أﻣﺎن ﻟﻜﻞ ﺑﺎب وﺣﺪة
ﻧﻈﺎم ﺛﻘﺐ اﻟﺒﺎب أو اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ وﺣﺪة  /ﻓﻴﻼ  /ﺑﺎب
إﺟﺮاءات و أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أدوات اﻟﻄﻮارئ )ﻃﻔﺎﻳﺎت ﺣﺮﻳﻖ  /ﺑﻄﺎﻧﻴﺎت ﺣﺮﻳﻖ  /ﻗﻔﺎزات  /ﺷﻌﻠﺔ(
ﻋﻨﻮان وﺣﺪة دﻗﻴﻖ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
دﻟﻴﻞ اﻟﺰاﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء  ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ  ،وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﺣﺪة  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎص
ﺑﻘﻄﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎوى أو اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات.
اﺗﺠﺎه اﻟﻘﺒﻠﺔ

ثانيًا :غرفة المعيشة
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
أرﻳﻜﺔ أو ﻛﺮﺳﻲ ﺑﺬراﻋﻴﻦ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ  ،ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم أو اﺳﺘﻮدﻳﻮ
ﻃﺎوﻟﺔ ﻃﻌﺎم ﻣﻊ ﻛﺮﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم أو اﺳﺘﻮدﻳﻮ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﻠﻮن ﺑﺠﻬﺎز ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑﺴﺎط أو ﺳﺠﺎدة

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

ا ﻟ ﻮﺣﺪة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

1.25

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
2.1
2.2
2.3
2.4

ﻏ ﺮ ﻓ ﺔ ﻣ ﻌ ﻴ ﺸﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ثالثًا :غرفة النوم
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
"اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﻤﺎم واﻟﻤﺪﺧﻞ(
ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم  12ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊاﺳﺘﻮدﻳﻮ  17ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊاﻷﺳﺮة ذات اﻟﻠﻮح اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﻤﺮاﺗﺐ واﻟﺸﺮاﺷﻒ واﻟﻮﺳﺎﺋﺪ وأﻏﻄﻴﺔ
اﻷﺳﺮة اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ:
*ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
ﺳﺮﻳﺮ ﻃﻮل  200ﺳﻢ وﻋﺮض  150ﺳﻢ*اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت وﻏﺮف اﻟﻨﻮم اﻷﺧﺮى:
ﺳﺮﻳﺮ ﻓﺮدي ﺑﻄﻮل  190ﺳﻢ وﻋﺮض  90ﺳﻢﺳﺮﻳﺮ ﻣﺰدوج ﺑﻄﻮل  190ﺳﻢ وﻋﺮض  135ﺳﻢﻃﺎوﻟﺔ ﺳﺮﻳﺮ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻊ درج أو رف  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺒﺎح ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻣﻈﻠﻞ
ﺧﺰاﻧﺔ أو ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻊ أرﻓﻒ وﻣﺮآة
ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت ) 6ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(
ﺧﺰﻧﺔ داﺧﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﻔﻲ  ،ﻟﻜﻞ اﺳﺘﻮدﻳﻮ وﻏﺮﻓﺔ
ﻧﻮم رﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم(
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﻼءات اﻟﺴﺮﻳﺮ وأﻏﻄﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺮﻳﺮ
ﺧﺰاﻧﺔ ذات أدراج أو أرﻓﻒ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ )ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰًءا ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه(
ﺳﺠﺎدة أو ﺑﺴﺎط ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
3.1

ﻏﺮﻓﺔ اﻟ ﻨﻮم
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

3.9

راب ًعا :دورة المياه /الحمام
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
دش أو ﺣﻮض اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻟﻜﻞ ﺣﻤﺎم داﺧﻠﻲ
ﻣﻐﺴﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺮآة وإﺿﺎءة
ﻏﻄﺎء ﻣﺮﺣﺎض
ﻣﻴﺎه ﺟﺎرﻳﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ وﺑﺎردة
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻣﺜﻞ :اﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﺸﺎﻣﺒﻮ(
ﺳﺘﺎرة ﻟﻜﻞ دش أو ﺑﺎﻧﻴﻮ
ﻣﻘﺒﺾ ﻷﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ )ﻓﻮط ﺣﻤﺎم  ،ﻓﻮط ﻳﺪ  ،ﺑﺴﺎط ﺣﻤﺎم ( ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ
ﻏﺴﺎﻟﺔ رذاذ أو ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻣﺮﺣﺎض
ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻨﺸﻔﺔ
ﺳﺠﺎدة اﻟﺤﻤﺎم
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﺑﻮن
ﺧﻄﺎف
رﻓﻮف ﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

ا ﻟ ﺤﻤﺎ م
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

خامسا :المطبخ
ً
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
ﺣﻮض ﻟﻠﻐﺴﻞ وﻟ َﻮﺣﺔ ﻟ ِﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﻴﺎه ﺟﺎرﻳﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ وﺑﺎردة
ﺟﻬﺎز اﻟﻄﺒﺦ )ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﻄﺒﺦ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت(
ﺛﻼﺟﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻄﺒﺦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت(
اﻟﻤﻴﻜﺮووﻳﻒ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻧﻔﺎﻳﺎت ذات أﻏﻄﻴﺔ
أواﻧﻲ اﻟﻄﻬﻲ )أواﻧﻲ اﻟﺼﻠﺼﺔ  ،ﻃﺎﺟﻦ  ،ﻗﺪر ﻣﻊ أﻏﻄﻴﺔ  ،ﻣﻘﻼة ،
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻧﺎﻳﻠﻮن( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ وﺣﺪة
أدوات اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷواﻧﻲ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ واﻷﻃﺒﺎق
اﻟﺨﺰﻓﻴﺔ واﻟﻤﻼﻋﻖ واﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ واﻷﻛﻮاب(  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم
ﻣﺮوﺣﺔ ﺷﻔﻂ اﻟﺮواﺋﺢ

سادسا :غرفة المساعد /العامل
ً
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
"اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮم )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﻤﺎم
واﻟﻤﺪﺧﻞ( ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم  9ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊاﻷﺳﺮة ذات اﻟﻠﻮح اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﻤﺮاﺗﺐ واﻟﺸﺮاﺷﻒ واﻟﻮﺳﺎﺋﺪ
واﻟﻤﻔﺎرش اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻸﺳﺮة ذات اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺤﺪ
أدﻧﻰ:
أﺳﺮة ﻣﻔﺮدة ﺑﻄﻮل  190ﺳﻢ وﻋﺮض  90ﺳﻢﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت ) 3ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(
ﺑﺴﺎط أو ﺳﺠﺎدة

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
6.1

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
5.1
5.2
5.3

ﻣﻄﺒ ﺦ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

5.4
5.5
5.6
5.7

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

5.8
5.9

ﻏﺮ ﻓ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻤﺎ ل ا ﻟ ﻤﺴﺎ ﻋﺪ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

6.2

6.3
6.4

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ساب ًعا :المواصفات الفنية
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
ﻣﺴﻮرة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﺿﺎءة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻤﻤﺮات
واﻟﺴﻼﻟﻢ وﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺣﺎرس أﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  -ﻟﻠﻤﻨﺎزل أو ﻓﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻌﺎت
ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺳﻴﺎج  ،ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎب وﻗﻔﻞ
ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷرﺿﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻃﻮاﺑﻖ أو أﻛﺜﺮ
ﻳﺠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﻮﺣﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﻮان اﻟﻮﺣﺪة  ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  ،ورﻗﻢ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ  ،ورﻗﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ  ،ورﻗﻢ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻔﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎزل أو ﻓﻴﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻤﺎم ﺳﺒﺎﺣﺔ  ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺬﻳﺮات /
ﻻﻓﺘﺎت وﻣﻌﺪات أﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻋﻮاﻣﺎت  ،ﺣﻠﻘﺎت ﻧﺠﺎة  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
إﺳﻌﺎﻓﺎت أوﻟﻴﺔ  ،ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻘﺬﻳﻦ  ،إﻟﺦ(.
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﻟﺴﻴﺎرة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺴﺒﺢ وﺻﺎﻟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻀﻴﻮف ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﻄﻼت
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻬﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
7.1
7.2

ا ﻟ ﻤﻮ ا ﺻﻔ ﺎ ت ا ﻟ ﻔ ﻨ ﻴ ﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

7.10
7.11
7.12
7.13

ثامنًا :مواصفات االستدامة
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
ﻧﻈﺎم اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺬﻛﻲ ﺑﺎﻟﻀﻮﺿﺎء
ﻳﺸﺠﻊ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔاﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻀﻴﻮف واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺴﺮﻳﻊ أو رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت أو اﻟﻤﺸﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎﻣﺒﻮ
واﻟﺼﺎﺑﻮن وأﻏﻄﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﺤﺪودة أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎرات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﺸﻐﻠﻮن ﻟﻠﻀﻴﻮف ﺧﻴﺎر إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻼءات اﻷﺳﺮة
واﻟﻤﻨﺎﺷﻒ  ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻻﻓﺘﺎت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف واﻟﺤﻤﺎﻣﺎت
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻧﻔﺎﻳﺎت أو ﻻﻓﺘﺎت إﻟﻰ ﺣﺎوﻳﺎت ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺒﻨﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺼﻞ أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻠﺘﺮ ﻣﻴﺎه ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﻤﻄﺒﺦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎه ﺷﺮب ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
أﻗﻔﺎل ذﻛﻴﺔ
أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺿﺎءة اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

رﻗﻢ ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

ﻣﻮا ﺻﻔﺎ ت ا ﻻﺳﺘ ﺪا ﻣﺔ
اﺧﺘﻴﺎري

تاس ًعا :غرف لذوي االحتياجات الخاصة
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ا ﻟ ﻤﻌﺎ ﻳ ﻴ ﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻏﺮف ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ )راﺟﻊ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻐﺮف
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ(

ا ﻟ ﻤﻌﻴ ﺎ ر
9.1

ﻏ ﺮ ف ﻟ ﺬ و ي ا ﻻﺣﺘ ﻴ ﺎ ﺟﺎ ت ا ﻟ ﺨﺎ ﺻﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

الملحق:

معايير لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة
يوفر هذا الملحق معلومات أكثر تفصيال ً عن معايير الوصول للنزالء ذوي االحتياجات الخاصة .تنطبق المتطلبات
المذكورة على فئات الفيالت والشقق في حالة اإلعالن عن هذه الميزة  /تقديمها للضيوف.

مسار الوصول:

يشير هذا المسار إلى مسار مخصص للضيوف ذوي االحتياجات الخاصة من نقطة الوصول إلى الغرف التي يمكن الوصول
إليها وجميع المناطق العامة في المنشأة .تنطبق المبادئ التالية على هذا المسار :
1.الحد األدنى للعرض في أي نقطة على الطريق هو  152سم
2.إذا كان المسار به تغيير في المستوى أكبر من  130سم  ،فسيكون هناك رصيف أو منحدر أو كرسي متحرك متاح
3.الحد األقصى لميل المنحدرات هو  1:12ألقصى ارتفاع  76سم ؛ ومع ذلك  ،يجب استخدام أقل منحدر ممكن مع
حركة سلسة من المنحدر إلى األرض
4.تحتوي المنحدرات على درابزين إذا كان االرتفاع أكبر من  15.5سم
5.يجب توفير منحدرات الرصيف عندما يكون للطريق الذي يمكن الوصول إليه حاجزًا في مساره
6.تفتح األبواب  95درجة على األقل
7.أبواب الفتح واضحة  90سم على األقل
8.يجب أن تكون مساحة األبواب واضحة  120سم ×  120سم قبل وبعد الفتح
9.ضبط مقابض األبواب على ارتفاع يتراوح بين  80و  130سم
	10.نهاية الممر مظللة باللون أو النغمة أو تباين الضوء بين الجدران وأغطية األرضيات

متطلبات مراحيض /دورات المياه ذوي االحتياجات الخاصة:
1.قياس ارتفاع المرحاض  49-43سم إلى أعلى مقعد المرحاض
2.القضبان بجانب المرحاض بارتفاع  92-83سم
3.مقبض شطف المياه في أقصى ارتفاع يبلغ  112سم من األرضية
4.موزعات ورق التواليت بارتفاع  83-48سم وتحت القضبان
5.مساحة فارغة ال تقل عن  142سم بين الباب والمرحاض
6.مساحة فارغة بين المدخل و الباب  152سم
7.ال يزيد ارتفاع الحمام عن  86مترًا وال يقل عن  75سم وال توجد أسطح حادة أو كاشطة .كما يجب عزل جميع
أنابيب المياه واألسطح
8.مساحة أمامية خالية من  90سم ×  122سم أمام الحمام
9.يجب أال يزيد ارتفاع مرايا الحمام عن  100سم فوق األرض
	10.الحنفيات سهلة التشغيل من خالل رافعة أو آلية دفع أو آلية إلكترونية بدون مقابض
11.وسيلة اتصال للطوارئ داخل دورة المياه المجهزة لذوي االحتياجات الخاصة

