التعريف العام للنزل الخضراء

تقدم هذه النوعية من المنشآت اإليوائية للزوار والسياح مستوى جيد من النظافة والخدمه وتتوفر فيها مساحات خضراء ذات
الشجيرات والنباتات المثمرة .

 )1املوقع ، ،املزرعة املبنى  ،الطريق املؤدي إىل املدخل  ،البيئة احمليطة ومواقف السيارات

معايري التقييم  /القسم
 )1-1املوقع
 )1-1-1مميزات املوقع

جيب أن يكون داخل مزرعة بها أشجار ومزروعات مبساحة مناسبة

 )2-1املزرعة
 )1-2-1طريقة الري

إما بالطريقة التقليديه ،وهنا ضرورة أن تكون السواقي ذات منظر جيد ونظيفة أو بالطريقة احلديثة املتمثله يف نظام التقطري أو الرش

 )2-2-1نظافة حظائر احليوانات ضرورة أن تكون يف الطرف بعيدة عن املنشأة االيوائية وأماكن اإلقامة  ،ويف حظائر ذات سياج منسق مع احملافظة على نظافتها بصفة مستمرة
األليفة
 )3-2-1نظافة أقفاص طيور
الزينه

جيب أن تكون يف مكان مظلل وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة .

 )4-2-1املمرات

ضرورة أن تكون املمرات داخل املزرعه مبلطة ومن نوعيه جيدة ( مينع استخدام اإلسفلت يف رصف الطرق الداخلية)

 )3-1املبنى (جيب أن يكون مستويف لشروط األمن والسالمة)
)1-3-1النوافذ والستائر اخلارجية ضرورة وجود نوافذ خارجية نظيفة
 )2-3-1املنظر اخلارجي من داخل جيب أن يكون املنظراخلارجي الئق ونظيف من كافة غرف النزالء
املبنى
 )4-1الطريق املؤدي للمدخل
 )1-4-1طرق مرصوفة وعالمات جيب أن يكون الطريق املؤدي سهل الوصول وآمن  ،على أن يتسع املدخل الرئيسي لعدد كايف من السيارات .
إرشادية مناسبة
 )5-1مساحة البناء
 )1-5-1مساحة البناء

وفق أشرتاطات جهات اإلختصاص.

 )6-1مواقف السيارات
 )1-6-1عدد املواقف

جيب توفري مواقف كافية ( مينع استخدام اإلسفلت يف رصف الطرق الداخلية)

 )7-1املدخل الرئيسي
 )1-7-1املدخل الرئيسي

مدخل يتم التعرف عليه بسهوله

 )2-7-1الواجهة األمامية

جيب أن تكون الواجهة األمامية مصانة ،نظيفة وآمنة
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 )2األماكن العامة
معايري التقييم  /القسم
 )1-2منطقة البهو
جيب توفري مكان مناسب نظيف ومؤثث إلستقبال النزالء حيتوي على كراسي وطاوالت ذات نوعية جيدة.
 )1-1-2منطقة البهو واإلستقبال
 )2-1-2ساعات عمل مكتب اإلستقبال جيب أن يتواجد موظفي مكتب االستقبال  12ساعة يف اليوم مع توفري وسيلة  /رقم إتصال بعد ساعات العمل الرمسية
 )2-2الصيانة والنظافة جلميع مرافق املزرعة
 )1-2-2النظافة الداخلية واخلارجية جيب االلتزام باحملافظة على النظافة
جيب احملافظة على نظافة األشجار وتقليمها بصفة مستمرة وإزالة اإلشجار واحلشائش الغري مرغوب فيها
 )2-2-2العناية باإلشجار وتقليمها
جيب أن ال يكون هناك أي مصباح حمروق.
 )3-2-2املصابيح
ضرورة أن تكون املمرات داخل املزرعه مبلطة ومن نوعيه جيدة.
 )4-2-2اللوحات الفنية والصور
 )5-2-2ازالة الغبار عن نقاط االضاءة جيب أن تكون نقاط اإلضاءة والصور ومجيع املرافق خالية من الغبار يف مجيع األماكن باملنشأة.
والصور
 )6-2-2طالء األبواب واطرها

احلفاظ على مستويات جيدة من طالء األبواب واطرها

 )3-2التأثيث والديكورات
 )1-3-2التأثيث والديكور

توفري ديكور يتناسب ومستوى املنشأة من حيث تنسيق االثاث والتجهيزات وتناسق األدوات و األلوان.

 )4-2األماكن األخرى
 )1-4-2مكان تناول األطعمة
واملشروبات
 )2-4-2املطبخ
 )3-4-2توفري مزلقان لذوي
اإلحتياجاتاخلاصة

توفري أماكن لتناول األطعمة واملشروبات مبساحة معقولة ،ومكان مهيأ ومناسب لتحضري األطعمة واملشوبات
جيب توفري شطافات هواء عالية اجلودة وفعالة ،وباب يغلق تلقائياً ملنع تسرب روائح الطعام إىل الغرف وذلك وفقاً ملالحظات مأمور الضبط القضائي.
جيب أن تكون سهلة الوصول جلميع مرافق املنشأة.

 )4-4-2عدم وجود الصدأ أو العفن أو جيب أن تكون مجيع املرافق والغرف خالية من الصدأ أو العفن أو الروائح الغري مستحبة واليت حيددها مأمور الضبط القضائي.
الروائح يف مجيع املرافق
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 )1-3غرف النزالء
( )1-1-3احلد األدنى لعدد الغرف
 )2-3التأثيث ومعايري أخرى
( )1-2-3سالل املهمالت (كافة سالل
والديكورمقاومة للحرائق)
األثاثأن تكون
املهمالت جيب
()2-2-3
( )3-2-3مظهر اجلدران
( )4-2-3ستائر النوافذ
( )5-2-3خزانة بأدراج

جيب توفريها بشكل كايف
وجود ديكور متناسق مع اآلثات يف الغرف مع عدم طالء اجلدارن بألوان فاقعة وغري متناسقة مع اآلثاث
جيب أن تكون اجلدران فاحتة األلوان واألرضيات متناسقة مع اجلدران واألثاث
توفري ستارة حاجبة للضوء ذات ألوان فاحتة ومتناسقة مع اجلدران واألرضيات
جيب توفري خزانة مناسبة ومتناسقة مع مستوى املنشاة وبها عالقات

( )6-2-3املقاعد
( )7-2-3أجهزة التحكم يف احلرارة
( )8-2-3إشارة حتديد القبلة

توفري مقعد واحد لكل سرير كحد أدنى ،أو جلسة أرضية تقليدية
ضرورة أن تكون املمرات داخل املزرعه مبلطة ومن نوعيه جيدة.
توفري سجادة صالة وعالمة حتديد القبلة

 )4مستلزمات غرف النزالء
معايري التقييم  /القسم
 )1-4مستلزمات غرف النزالء
( )1-1-4كواية وطاولة الكي
( )2-1-4إبريق كهربائي ومكمالته
( )3-1-4مياه للشرب (قنينه)
( )4-1-4ثالجة صغرية

جيب توفريها
جيب توفريه
توفري مياه للشرب معبأة جماناً لكل النزالء عند الوصول
توفري ثالجة صغرية حبالة جيدة يف كل غرفة

كحد أدنى  3غرف

 )5أدنى معايري دورات مياه غرف النزالء
معايري التقييم /القسم
 )1-5أدنى معايري دورات مياه غرف النزالء
يفضل أن تكون كل الغرف بها دوره مياه خاصة وفق طبيعة املبنى.
( )1-1-5دورات مياه الغرف
( )2-1-5التجهيزات و الرتكيبات والروائح
( )3-1-5الدش والستارة الواقية
( )4-1-5املرحاض والشطاف

جيب أن حتتوي دورات املياه على تركيبات وجتهيزات من نوعية جيدة وخالية من الصدأ والتسريبات والتشققات والعفن وذلك وفقاً ملالحظة مأموري الضبط
القضائي
توفريها
جيب
جيب توفري مرحاض أفرجني وشطاف يدوي
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( )5-1-5أغطية ا جلدران واألرضيات

جيب أن تكون ذات نوعية جيدة وبألوان فاحتة ومتناسقة مع التجهيزات والرتكيبات يف دورة املياه

 )6مستلزمات دورات مياه غرف النزالء
معايري التقييم /القسم
( )1-6مستلزمات دورات املياه
( )1-1-6املناشف

توفري مناشف موضوعة على قضيب تعليق أو رف خمصص للمناشف نظيفة وخالية من البقع والروائح الكريهة

( )2-1-6ممسحة أرضية دورة مياه
( )3-1-6صندوق حمارم ورقية
( )4-1-6سلة مهمالت
( )5-1-6أوراق تواليت ولفات إضافية

( )6-1-6أكياس فوط صحية

( )7-1-6قطع الصابون أوسائل اإلستحمام أو جيب أن تكون ذات نوعية جيدة وصحية وقابلة لإلستخدام وفق مالحظات مأموري الضبط القضائي
سائل اليدين


جيب أن تكون مقاومة للصدأ واحلريق

( )8-1-6سائل إستحمام
( )9-1-6شامبو /منعم


جيب توفريه من نوعية جيدة وصحي قابل لإلستخدام وفق مالحظات مأموري الضبط القضائي
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 )7معايري اخلدمة واجلودة
معايري التقييم  /القسم
 )1-7التدبري الفندقي
( )1-1-7تغيري الشراشف

جيب أن تكون الشراشف من نوعية جيدة وضرورة تغيريها بشكل يومي مع تغيري احلرامات

( )2-1-7غرفة ختزين املراتب والشراشف جيب أن تكون غرفة ختزين التدبري الفندقي نظيفة ومرتبة جيدا مع وجود أرفف كافية
ومواد التنظيف وعربات التدبري
جيب توفريها
( )3-1-7خدمات تنظيف وكي املالبس
 )8الزي الرمسي للموظفني يبدل يوميا
توفري زي رمسي نظيف لكل العاملني يف املنشأة
( )1-1-8الزي الرمسي للعاملني
( )2-1-8غرفة تبديل املالبس وغرف ضرورة أن تكون املمرات داخل املزرعه مبلطة ومن نوعيه جيدة.
استحمام (دش) ومرافق غسيل ودورة
مياه للموظفني
 )9معايري جودة اإلدارة
معايري التقييم /القسم
 )1-9إجراءات تسجيل النزالء عند الوصول جيب توفري نظام إلكرتوني حيتوي على سجل للنزالء وربطه مع الشرطة
( )1-1-9سجل حوادث النزالء
 )10معايري الصحة والنظافة
معايري التقييم /القسم
 )1-10منطقة مجع النفايات
( )1-1-10منطقة مجع النفايات
( )2-1-10خدمات ملكافحات اآلفات
والقوارض واحلشرات جلميع مرافق
املنشأة

ضرورة وجود سجل يوثق فيه كافة شكاوي ومالحظات النزالء

جيب أن تكون هناك حاوية أو ضاغطة ملعاجلة النفايات واألوساخ يف املنشأة يتم نقلها بصفة مستمرة
توفري هذه اخلدمة وخاصة غرف النزالء واملنطقة اخللفية للمنشأة بصفة منتظمة
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 )11معايري األمن والسالمة من احلرائق ( أن تكون وفق اشرتاطات اجلهات ذات العالقة )
معايري التقييم  /القسم
 )1-11متطلبات السالمة من احلرائق
√
 )1-1-11نظام إنذار حرائق يدوي
 )2-1-11نظام مركزي لالستدالل √
على الغرفة اليت يقرع منها اجلرس
( )3-1-11البناء مبواد مثبطة للحريق جيب تشييد مناطق النزالء مبواد غري قابلة لإلحرتاق أو تغطيتها بطالء غري قابل لإلحرتاق وفقا ألنظمة البناء والتشييد ،كما جيب ان
يكون الدخول للمنطقة اخللفية عرب بوابات احلريق فقط واليت تقفل تلقائيا يف مناطق مثل املطبخ وغرف غسيل املالبس
( )4-1-11معدات إطفاء احلرائق

جيب أن تتوفر معدات إطفاء احلرائق املناسبة مثل بكرة اخلراطيم ،طفايات حرائق حممولة والبطاطني الواقية من احلريق كما جيب
صيانتها بصفة منتظمة كما يتعني ايضا اجراء دورات تدريبية على احلرائق

( )5-1-11إجراءات إخالء الطوارئ

جيب وضع إعالنات يف كل الغرف واملناطق العامة توضح اإلجراءات اليت جيب إتباعها والطرق اليت جيب سلكها يف حالة احلريق أو أي
طارئ أخر ،باإلضافة اىل ذلك جيب ان يشري البواب وموظف االستقبال اىل خمارج احلريق عند استقبال أي نزيل وأثناء تعريفهم باملزايا
املتوفرة يف الغرف

( )6-1-11خمارج احلريق والطوارئ

من أي غرفة نزيل جيب ان تكون هناك وسيلتني على األقل للوصول اىل خمارج الطوارئ على أن تكون موضحة بعالمات إرشادية بارزة
للعيان وتكون خالية من العوائق .كما جيب ان تكون املخارج واملمرات جمهزة بإضاءة طوارئ تتم تغذيتها من مصدر طاقة دائم او
متصل مبولد الطوارئ

( )7-1-11أنظمة وقواعد السالمة
( )8-1-11أنظمة وقواعد منع
احلوادث

ضرورة أن تكون املمرات داخل املزرعه مبلطة ومن نوعيه جيدة.
جيب وضع خطة ملنع احلوادث واجراء تدريب متكرر بواسطة مدير املوارد البشرية بالتنسيق مع الدفاع املدني وجيب تسجيل احلوادث
إحصائيا واالبالغ عنها يف اجتماعات املوظفني

( )9-1-11رقابة أمنية على مدار
الساعة يف املنشأة

جيب أن تكون هناك رقابة أمنية على مبنى املنشأة على مدار الساعة خصوصا يف منطقة النزالء ،كما جيب اجراء تدريب موسع
ملسئولي األمن يف إجراء االسعافات األولية
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 )12التأمني
( )1-12تأمني املزارع السياحيه
(إختياري)

جيب التامني على مبنى املزرعة لتغطية اي مطالبات ،خسائر ،اضرار او اي تبعات تنجم عن عمليات التشغيل باملنشأة أوتتسبب فيها
احلرائق او الكوارث االخرى ويقصد التامني على املبنى ،تغطية تأمينية شاملة على حمتويات املبنى

 )13معايري التجهيزات الفنية
معايري التقييم  /القسم
( )1-13مصدر إحتياطي للطاقة

جيب ان يتوفر مصدر بسيط للطاقة كأحتياطي يضمن وجود إضاءة كهربائية عند حدوث عطل كبري وانقطاع للتيار الكهربائي

 )14معايري اخلدمات الصحية
معايري التقييم  /القسم
( )1-1-14توفري صندوق اإلسعافات توفري صندوق إسعافات أولية يف مكتب االستقبال
األولية
( )2-1-14معرفة املوظفني
باالجراءات االساسية لالسعافات
االولية

جيب أن يكون هناك موظف واحد على االقل للمساعدة عند احلاجة يف استخدام االسعافات االولية وذلك يف كل فرتة عمل
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