
تدابير الوقاية والسالمة لدينا



لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

خطة  ية  لوقا ا تكون  ن  أ ينبغي 
سية.  األسا لعمل  ا

تتمثل مهمتنا في تحسين صحة نزالئنا ورفاهيتهم، وهذا ينطوي بال شك، 

اآلن أكثر من أي وقت مضى، على توظيف معارف وخبرة فريقنا الطبي 

وخبرائنا متعددي التخصصات، مع دمج أدق المعايير والتكنولوجيا األكثر 

ابتكارا لتوفير ضمانات صحية استثنائية، بهدف الحفاظ دائما على صحة 

وأمان نزالئنا األعزاء ومواهبنا في منشآتنا.

 SHA تجربة  على  التدابير  هذه  تؤثر  أال  إلى  سعينا  نفسه،  الوقت  وفي 

وعلى فعالية منهجها، بل على العكس من ذلك، حرصنا على أن تعزز هذه 

الجوانب.



لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

صحتك، 
سبب 

وجودنا

إن سبب وجودنا أصبح اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى: مواصلة مساعدة 

الناس على تحقيق األهداف الصحية والرفاهية المطلوبة أكثر اليوم، مثل تعزيز 

الجهاز المناعي وتحقيق الحالة الصحية المثلى عن طريق الوقاية من األمراض 

الصحة  توازن  بإعادة  والقلق  اإلجهاد  من  والحد  المناسب  الوزن  واستعادة 

تحسين  خالل  من  البدنية  التمارين  ممارسة  عادات  استعادة  وكذلك  العاطفية 

الحيوية واألداء، من بين أمور أخرى.

نقدم لك، فيما يلي، التدابير العشرة التي تنفذها SHA من أجل ضمان صحتك 

ورفاهيتك، مع االلتزام في نفس الوقت بمعايير التميز واالستدامة التي تستند 

إليها عالمتنا التجارية.



لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

محمية بيئة 

أدرجنا  كوفيد-19،  مرض  انتقال  تجنب  أجل  من 
سلسلة من التدابير الخاصة

األجسام 	  أو   )PCR( المتسلسل  البوليميراز  تفاعل  اختبار  إجراء 
المضادة )IgM/IgG( قبل الوصول إلى SHA، ويتم التوصية به أو 

طلبه وفقاً لألعراض و/أو ظروف العدوى المحتملة.

فصاعًدا  اآلن  من  يتضمن  طبي  لفحص  يخضعون  الوصول،  •  عند 
اختبار األجسام المضادة )IgM / IgG( من أجل تقييم المناعة ضد 

الفيروس*.

إلى  العودة  قبل  االختبار  إجراء   SHA موظفي  جميع  على  •  يجب 
العمل. 

•  ُتجرى المراقبة المستمرة لكل من النزالء والعمال، مع توفير الرعاية 
الصحية الدائمة لهم.

في    سواء  الحرارة،  درجة  لكشف  حراري  استشعار  كاميرات  •  لدينا 
مدخل النزالء أو في المداخل الخاصة بمواهبنا. 

 نضع رهن إشارة كل نزيل طقم صحي يشمل كمامة وجل مطهر، 	 
المناطق  في  الموضوعة  المطهر  الجل  موزعات  إلى  باإلضافة 

المشتركة.

استخدام الكمامة والقفازات أحادية االستعمال عند تقديم الخدمة لكل 	 
نزيل من قبل الفرق التي تكون على اتصال جسدي مع النزالء.
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وقت  أي  في  أعراض  عليهم  الذين ظهرت  األشخاص  حالة  *في 
أثناء الوباء، سُيطَلب إجراء اختبار IgM  + PCR  قبل الوصول. 

 IgG بالنسبة لألشخاص الذين عانوا من المرض ويقدمون اختبار
اختبار  إجراء  إلى  حاجة  هناك  تكون  لن  سلبي،   IgMو إيجابي 

PCR بشكل صارم. 



لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

االبتكارات   أحدث 
الصحية   والمعايير 

دقة األكثر 

في  والتقني  الطبي  الفريق  قبل  من  دقيقة  دراسة  بعد   
SHA، تم تنفيذ أحدث األنظمة لتطهير كل من الهواء 
- من خالل تقنية التحفيز الضوئي المتغاير الغازي - 
فوق  األشعة  أبراج  من خالل   - والعناصر  والسطوح 
البنفسجية )UVC( وعبوات الهواء المضغوط -، مع 
مراعاة خصائص واحتياجات كل مساحة. ويتم تطهير 
والمركبات،  والمصاعد  واألجنحة  المشتركة  المناطق 
بشكل  الصحية،  والرعاية  العيادة  مناطق  وبالطبع 
تطهير  يتم  كما  األنظمة.  هذه  نفس  باستخدام  مستمر، 
أي مصدر محتمل للعدوى، مثل أجهزة التحكم عن بعد 

وهاتف الجناح وما إلى ذلك.

بالفعل،  الشامل  التنظيف،  بروتوكول  تعزيز  تم  كما 
في جميع مناطق SHA، واحترام وتجاوز التوصيات 
العالمية وكذلك  الصحة  الصادرة عن منظمة  الصحية 
منتجات  وُتستخدم  واإلقليمية.  الوطنية  السلطات  عن 

التطهير الصحية المصممة لتطهير غرف العمليات.
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

تسهيل 
بتك  تجر

SHA في 

SHA تطبيق 

من أجل تجنب بؤر العدوى وحماية كوكبنا، مع تعزيز تجربة النزالء، نجمع في 
تطبيق SHA كل ما تحتاجه إلقامتك:

دليل	 
إمكانية حجز أي عالج أو خدمة	 
الموافقة على الخدمات وتقييمها	 
قائمة المطعم	 
سجل صحة النزيل، الخطة الصحية، التوصيات، الوصفات الطبية، إلخ. 	 
سيكون من الممكن قريبا تسجيل الوصول وفتح الجناح	 

لعمل وا لصحة  ا

أن  فإننا ندرك  التوازن،  الراحة وإعادة  SHA تركز على  أن  الرغم من  على 
العديد من نزالئنا يحتاجون إلى البقاء على اتصال أثناء إقامتهم نظرا اللتزاماتهم 
المهنية. لذلك، نضع جميع الوسائل حتى يتمكنوا من التوفيق بين تحقيق أهدافهم 
الصحية والتزاماتهم، وذلك بإتاحة التكنولوجيا والتسهيالت والفضاءات الالزمة 
حتى يتمكنوا، إذا رغبوا في ذلك، من البقاء على اتصال أثناء إقامتهم، خاصة في 

هذه األوقات الصعبة. 
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

االجتماعي لالبتعاد  مناسبة  فضاءات 

تتميز SHA باتساع فضاءاتها، سواء المشتركة )أكثر 
من 36.000 متر2 مقسمة إلى 6 مباٍن تم دمجها مع 
أو  المحظوظين(،  القليل من  بها  يستمتع  الطبيعة حتى 
الخاصة )تبلغ مساحة أصغر جناح حوالي 70م2، وتضم 
مساحة  تبلغ  بينما  وواسعة،  خاصة  شرفات  األجنحة 
على  الحفاظ  مع  هذا  وكل   ،) م2   500 حوالي  الشقق 
الهدوء والخصوصية اللذين ُيعتبران قيمتين جوهريتين 

في التجربة.

خالل  من  مرافقنا  تعزيز  اآلن  تم 
التدابير التالية

•  الحد من عدد النازلين في SHA بحيث تظل دون طاقتها 
االستيعابية.

أقل  للفضاءات واألنشطة بحيث تستوعب  الطاقة االستيعابية  الحد من   •
بكثير من طاقتها الفعلية، وذلك لضمان أقصى مساحة وخصوصية لكل 

نزيل. 

تعزيز العرض المتنوع لألنشطة والتدريبات في الهواء الطلق المتوفرة   •
.)HealthyLivingAcademy( في أكاديمية الحياة الصحية

.SHA بروتوكول االبتعاد االجتماعي لكل من النزالء والموظفين في  •
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

ية لتغذ ا
المطعم وخدمات 

يعتمد الطعام المقدم في SHA على األطعمة الطازجة والمحلية   •
وتتماشى  المجهزة.  األغذية  إلى  أبدا  اللجوء  دون  والموسمية، 
مكوناتها الغذائية مع توصيات كلية الطب بجامعة هارفارد، وكذلك 
العالمية، لكونها أنسب تغذية لتقوية  مع توصيات منظمة الصحة 

الجهاز المناعي. 

المواد  تعزيز  تم  حيث  الطعام،  لقوائم  مفصلة  مراجعة  أُجِرَيت   •
وقلوية  دفاعاتنا  تحسين  على  خاص  بشكل  تساعد  التي  الغذائية 

أجسامنا.

يتم وضع بروتوكول مفصل حول التتبع والتنظيف والتطهير ألي   •
طعام.

ُيعتمد على نظام مناوبة لجميع الوجبات، باإلضافة إلى تخصيص   •
والمسافة  المساحة  اإلقامة، لضمان  فترة  نزيل طوال  لكل  طاولة 

المثاليتين. 

الفصل بين الطاوالت يفوق الحد األدنى للمسافة التي توصي بها   •
منظمة الصحة العالمية في مجال الفندقة. 

بروتوكول  اتباع  مع  الغرف  خدمة  تقديم  يتم  نفسه،  الوقت  في   •
صحي دقيق، حيث تحتوي جميع األجنحة على مساحات مريحة 
في الخارج والداخل لالستمتاع بوجبة الغداء أو العشاء مع أفضل 

اإلطالالت.
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

يز  تعز
ز  لجها ا

عي  لمنا ا

أضعفها(  )أو  نملكها  دفاعية  آلية  أقوى  المناعي  جهازنا  يعتبر   •
للوقاية من الفيروسات أو لمكافحتها. وتبقى الوقاية، بحكم طبيعتها، 
الوسيلة األساسية للعمل، وهذا ما تنهجه SHA في جميع برامجها 

في مجال الطب الوقائي. 

نواصل حاليا تعزيز كل العالجات التي نقدمها والتي تشكل جزًءا   •
منظور  من  الصحة  يتناول  الذي  والمتكامل  الفريد  نهجنا  من 
متعدد التخصصات، حيث يتم اختيار أفضل ما في الطب العلمي 

والشمولي وكذا المكمالت والتغذية، بصفتها ركيزتنا األساسية. 

المناعي، مثل  الجهاز  نمو  تساعد على  تعزيز وتطوير عالجات   •
العالج بالخاليا الجذعية والحرارة باألشعة تحت الحمراء والتوازن 
والعالجات  باألوزون  والعالجات  األمثل  الكهرومغناطيسي 
المصلية والجرعات الضخمة من فيتامين سي c، وجلسات تدبير 
اإلجهاد وتشخيص التشّيخ المناعي وتجديد الخاليا، وما إلى ذلك.

أكثر  بين  تجمع  المناعي  الجهاز  لتقوية  خاصة  حزمة  إنشاء   •
العالجات فعالية بطريقة منسقة.
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

WELLNESS
IN-RESIDENCE

SHA Residences مساكن
الخصوصية لمزيد من  خيار 

تقدم لك SHA إمكانية االستمتاع بجزء كبير من مجموعة العالجات والخدمات الواسعة 
بدروس  مرورا  العالجية،  العناية  أو  التدليك  من  بدءا  والعزل.   الخصوصية  جو  في 

فينياسا يوغا في شرفتك، وصوال إلى دروس الطهي الصحي.  
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

 تيسير
سة سيا
لحجز ا

سيبقى رضا النزالء، والذي هو مبدأ العيادة، أولوية في SHA. تم تخفيف سياسة الحجوزات والتغييرات 
الحالية لتسهيل أي تغيير أو إعادة جدولة إلقامة النزيل إذا لزم األمر. 

يجوز تعديل الحجوزات دون أي تغريم أو عقوبة حتى 48 ساعة قبل الوصول، وذلك ألي تاريخ   •
آخر خالل الـ12 شهراً التالية.

ُيسمح أيًضا بإلغاء الحجوزات مجاًنا حتى 7 أيام قبل الوصول.   •

بالنسبة لحاالت اإللغاء التي تتم قبل 7 أيام أو قبل تاريخ الوصول، لن يتم تحصيل إجمالي الحجز   •
كما هو معتاد، ولكن فقط %50 منه )بما في ذلك العالجات والخدمات المحجوزة(. 
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

لسالمة  ا
إلى  انتقالك  عند  والراحة 

 SHA

تسّهل SHA عدًدا من خيارات النقل الخاصة

القطار  ومحطات  المطار  وإلى  من   باألوزون،  تطهيره  تم  خاص،   VIP نقل   •
الوطنية  الرحالت  في   VIP نقل  إلى  باإلضافة  فالنسيا(،   / )أليكانتي  اإلقليمية 

)مدريد / برشلونة(. كما يتم تعقيم أمتعة النزيل.

للوجهات  بالنسبة  والمشترك  الخاص  لالستخدام  استئجار طائرات   SHA ُتسهِّل   •
اجتازوا  الركاب  أن جميع  تأتي مع معرفة  التي  البال  تكراًرا، مع راحة  األكثر 

اختبار كوفيد19-.

إمكانية تضمين أقصى تغطية تأمينية أثناء السفر في الحجز.  •
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لصحية ا ية  للرعا  SHA ة  د 19عيا كوفيد- ضد  لمتخذة  ا بير  ا لتد ا

بالك  راحة  نضمن 

هدفنا منح أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوفنا. لذلك، فإننا ندرج 
تأمين SHA شامل، ضد جميع المخاطر، كفائدة حصرية ودون تكلفة 
إضافية. تدوم صالحية هذه الخدمة انطالقا من تسجيل وصولك إلى 

مركزنا وحتى نهاية إقامتك عندنا.

ومن أبرز التغطيات: 

الرعاية الطبية والصحية بما في ذلك في حالة العدوى بمرض فيروس 	 
كورونا المستجد خالل إقامتك 

تغطية كاملة لتكاليف اإلعادة إلى الوطن أو النقل الطبي للمصابين أو 	 
المرضى

تكاليف تمديد اإلقامة بسبب الحجر الصحي 	 
خسارة الخدمات المتعاقدة والتي لم تتم االستفادة منها 	 
إمكانية خدمة االستشارة الطبية عن بعد	 
تعويض قيمة العطلة التي لم يتم التمتع بها 	 
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شروط تغيير 
وإلغاء الحجز

في حالة اإللغاء في وقت الحق 
سيتم فرض %50 من تكلفة الحجز.  

إذا كانت تواريخ اإلقامة قد تغيرت مرة واحدة، وما لم يكن هناك سبب مبرر لقوة قاهرة، فإن أي 
 إلغاء متتاٍل سيترتب عليه رسوم إلغاء بقيمة اإليداع اإلجمالية المدفوعة في البداية 

)%50 من قيمة الحجز(.
 

إذا كانت هناك أي رسوم مصرفية أو إدارية، يتم خصمها من استرداد المبلغ. وإذا كان األمر 
كذلك، فإن المبلغ المدفوع عن طريق بطاقة االئتمان أو جزء منه، وإذا كان قد انقضى أكثر من 
30 يوماً على دفعه، ال يمكن استرداده إال عن طريق التحويل المصرفي إلى الحساب الذي أشار 

إليه النزيل. 

بعد دخول النزيل إلى المؤسسة، وفي حالة المغادرة المبكرة، سيتم فرض رسوم على إجمالي 
الخدمات المتعاقد عليها، دون إمكانية استرداد التكاليف.

لمزيد من المعلومات حول برامج الصحة والسكن، فضال عن الخدمات األخرى المتاحة، يرجى 
االتصال بقسم الحجوزات.

الهاتف: 199 811 966 34+
reservations@shawellnessclinic.com
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