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بصريا،  أو سمعيا  كان سينمائيا  بالمغرب، سواء  واألجنبي  الوطني  اإلنتاج  أجل حماية  من 
المغربي إجراءات  المركز السينمائي  19، سن  انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد  ضد 

جديدة من أجل بيئة سليمة لجميع اإلنتاجات.

 قد تبدو بعض اإلجراءات باهظة الثمن أو مقيدة للغاية حسب نوعية اإلنتاج، لكن يمكنها 
إنقاذ األرواح.

 يمكنها أيضا أن تتبين أنها متكررة لكن هي موجهة لإلنتاج وحتى للفرق.

 في حالة تفشي العدوى بموقع التصوير، فإن ذلك سيؤدي إلى وضع الفريق في الحجر 
الصحي مع توقف مؤكد للتصوير.

• تجدون أدناه الخطوط الرئيسية :

•  مقدمة
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أ/ المراحل األساسية

1•      التباعد  
2•      النظافة  
3•      السلوك  

4•      التغيير  
          يرجى االطالع على هذه المراحل األربع المسطرة أدناه:

1.  التباعد 
التصوير  أي شخص مجهول في مكان  بتواجد  : قطعا ال يسمح  الزيارات  • منع 
أو  الديكور  بناء  بورشات  أو  ال،  أم  الشركة  بمقر  كانت  سواء  اإلنتاج  مكاتب  أو 
األستوديوهات. يسمح فقط بتواجد الممثلين والفرق األساسية بأماكن التصوير.
التقنيين إال في  2 متر كحد أدنى بين  • احترام مسافة األمان 

حالة الضرورة المطلقة.

• تجنب كل احتكاك جسدي غير ضروري وكذا لمس الوجه.

ال  الفريق.  وأعضاء  الممثلين  بين  األمان  • الزيادة في مسافة 
إذا  إال  بالقرب من ممثل  يتواجد  أن  بالفريق  يسمح ألي عضو 
كان ينتمي إلى قسم )األلبسة، ماكياج، الحالقة(، أو إلى قسم 
الواقية  الكمامات  ارتداء  التقنيين  جميع  على  يتوجب  الصوت. 

عند قربهم من ممثل. 

# السالمة أواًل
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2.  النظافة
  واجبات اإلنتاج : 

عليهم  الواجب  والممثلين  الفريق  ألعضاء  واألقنعة  الواقية  الكمامات  توفير   •
ارتدائها، إال إذا تواجدوا أمام الكاميرا.

• للتذكير، يجب تبديل الكمامات الواقية  كل ثالث ساعات وكذا تعقيم األقنعة.

مراكز النظافة : يجب التوفر على عدة نقط للمحلول المعقم لليدين، 
مرئية ومتاحة في: موقع التصوير، المقصورات، المعسكر الرئيسي 

ومكتب اإلنتاج.

بالماء  متكرر  بشكل  اليدين  غسل  والفريق  الممثلين  من  أيضا  يطلب  أن  يجب   •
والصابون.

• سواء أكان التصوير خارجيا أو داخليا، على اإلنتاج إلزاميا توفير المرافق الصحية 
مع حوض الغسل والصابون.

• يتعين على اإلنتاج أيضا توفير مناديل ورقية وسلة للتخلص منها دون االستعمال 
اليدوي، سواء في مكاتب اإلنتاج أو مواقع التصوير أو أوراش الديكورات التي في 
طور اإلنجاز وكذا وضع وعاءات خاصة مع محلول معقم لألحذية عند مدخل كل 

أماكن العمل )مكتب، ديكور، موقع تصوير داخلي أو ورش..(.

مسح  لتمكين  وذلك  واحد،  الستعمال  مطهرة  مناديل  اإلنتاج  يوفر  أن  يجب   •
األسطح المستخدمة من طرف الجميع قبل كل استعمال جديد.

• يجب لف وتعبئة كل وجبة غداء أو خدمة المطعمة على حدة وبشكل فردي.

• توفير شركة للنظافة لتنظيف مكان اإلنتاج ومختلف مواقع التصوير والورشات 
واالستوديوهات إن وجدت وكذا المحتملة وذلك يوميا.

األلبسة،  األكسيسوارات،  الديكورات،  وتعقيم  تطهير  مستمرة  وبصفة  يجب   •
المعدات )كاميرا، رافعة، دولي، أجهزة اإلنارة و كل ما يمكن لمسه(.
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3.  السلوك
• إذا شعر أحد أعضاء الفريق بالمرض مع وجود حمى أو سعال أو صعوبات في 

التنفس فيجب عليه البقاء في المنزل وإشعار رئيسه.
 

أو  السعال  أو  بالحمى  الفريق  ما من محيط عضو في  أحد  ما شعر  حالة  في   •
صعوبة في التنفس، يتوجب على هذا التقني أو الممثل البقاء في المنزل وإبالغ 
اختبارات  إجراء  بعد  إال  العمل  إلى  بالعودة  له  يسمح  ولن  الفور.  على  رئيسه 

الفحص أو الحجر الصحي لمدة خمسة عشر يوما.
 

بدرجة  تتعلق  شخصية  فحوصات  بإجراء  اإلمكان،  بقدر  اإلنتاج  يقوم  أن  يجب   •
أماكن  التصوير،  يلج موقع  والفني وكذا كل شخص  التقني  الفريق  أعضاء  حرارة 

التحضير، الورشات أو المكاتب...

يوصى بوجود طبيب 
أو ممرض بالموقع.

 
• يجب أن يضل جهاز إعادة الفيديو مقتصر اإلستعمال على بعض أفراد الفريق، 
كل واحد على مسافة مترين عن اآلخر, ويجب على كل شخص غير معني البقاء 

بعيدا.

4.  التغيير
• يجب على المنتجين أو من يمثلهم في موقع التصوير )مدير اإلنتاج أو محافظ( 
التقني  الفريق  الظرفية: صحة  بهذه  المتعلقة  الضرورات  على  حريصين  يبقوا  أن 

والفني. 
 

• سنعيش جميعا عهدا جديدا في اإلنتاج السينمائي والبرامج، تسود فيه المرونة 
والتعاطف تجاه كل الفرق فوق كل االعتبارات االقتصادية.



•• | 9

ب/ اتصال  اإلنتاج مع الفرق
التقنية  الفرق  أعضاء  إشعار  اإلنتاج  شركة  على  يجب  التصوير  و/أو  التحضير  بدأ    قبل 

والفنية بالترتيبات التالية :

1.  المرض بالمنزل  
بيوتكم  إلزاموا  التنفس،  أو صعوبات في  السعال  أعراض كالحمى و  إذا ظهرت عليكم   «
وأخبروا رئيسكم المباشر، وإذا لزم األمر من فضلكم اتصلوا بالخدمات الطبية على الفور أو 
قوموا باستدعاء خدمات الطوارئ وأبلغوهم باألعراض. وإذا استمرت هذه األخيرة شكرا 
 141 لكم بأال تعودوا إلى العمل حتى يرخص لكم المنتج بذلك.« )47 47 100 080 أو 

.)ALLO SAMU

2.  المرض بالعمل  
» إذا شعرتم بالمرض مع وجود حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس، أخبروا على الفور 
رئيسكم المباشر واتركوا المكان إن أمكن. إذا لم تستطيع تركه حاول إيجاد مكان منعزل 
يرجى  بالفعل،  بذلك  تقم  لم  إذا  نقلكم.  تنظيم  من  اإلنتاج  يتمكن  حتى  ارتح  أو  لالنتظار 
وأبلغهم  الطوارئ  الوقاية والقفازات، وحين تصل منزلك أطلب خدمات  الكمامات  ارتداء 

.)ALLO SAMU 141 باألعراض.« )47 47 100 080 أو

3.  التعرض لإلصابة
يجب    ،19 بكوفيد  مصابة  أو  فيها  مشتبه  حالة  مع  وبالقرب  اتصال  على  كنتم  ما  »إذا 
وأخبروهم  الطوارئ  خدمات  أطلبوا  بمنزلكم.  يوما   14 لمدة   صحي  بحجر  القيام  عليكم 
باألعراض في حالة القرب من شخص بأقل من مترين  خالل أكثر من عشر دقائق أو وجود 
اتصال مباشر معه غير محمي بإفرازات للجهاز التنفسي السعال أو العطش على الوجه.« 

.)ALLO SAMU 141 47 47 100 080 أو(

ت/ الخطوط الرئيسية للسالمة
1.  خدمات التنظيف 

أو  منظف  بمنتوج  دوري  بشكل  ومستعمل  مشترك  هو  ما  كل  وتنظيف  مسح   يجب 
الورشات  اإلنتاج،  بمكاتب  يوميا  بذلك  للقيام  للتعقيم  فريق  تشغيل  اإلنتاج  على  معقم. 
لباقي  الحامية  بروتوكوالت  لنفس  وفقا  للمراقبة  األشخاص  هؤالء  يخضع  والديكورات. 
الفريق، قبل بداية عملهم. عندما يبدأ اإلنتاج، فإن دور عمال المطعمة بعين المكان يمكن 

أن ينتقل من توزيع الوجبات أو السندويشات إلى التنظيف وإلى التعقيم. 
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العمل على األقل يوميًا  الديكورات، األكسسوارات، األلبسة، ومراكز   يجب إستمرار تعقيم 
وبكل مكان، وكل ما يمكن لمسه أو استعماله بصفة مشتركة. يجب على اإلنتاج أيضا النظر 
التكييف في  تجنب  اإلنتاج مع  بمكاتب  التصوير،  بمقر  التهوية  نظام  في مناقشة تحسين 
حالة تعذر تغيير مصفاة المكيفة بانتظام. يجب توفير وعاء لتعقيم نعل األحذية عند مدخل 
كل أماكن العمل )المكتب، ديكور أو موقع تصوير داخلي، ورش...(. التذكير  بتغيير المطهر أو 

المعقم مرتين في اليوم.

2. المساهمة في الحد من الفيروس 
التذكير ببعض االحتياطات الممكن إتخاذها من طرف المنتجين لحماية فرقهم :

• عرض الملصقات باللغة العربية والفرنسية على ورقة )A4( مع »أوقفوا انتشار الفيروس« 
التذكير أيضا بهذه  المراحيض. يجب  الديكورات وبجميع  سواء بمكاتب اإلنتاج أو بمختلف 

اإلرشادات خالل اجتماعات السالمة اليومية. 

• تجنب كل اتصال عن قرب مع األشخاص المرضى. 

• تجنب كل اتصال جسدي بما في ذلك المصافحة والعناق.

• تجنب لمس العينين واألنف والفم. 

كانت  إذا  سلة.  في  رميه  ثم  واحد،  الستعمال  بمنديل  السعال  أو  العطس  تغطية   •
المناديل غير متوفرة استخدم الكوع أو أعلى الذراع عند العطس وغسل اليدين مباشرة 

أو استعمال منظف لليدين يحتوي على الكحول.

•  تطهير وتعقيم كل ما يلمس ويستعمل باستمرار بقطعة قماش أو رذاذ منزلي عادي.

ثانية خاصة بعد الذهاب إلى   20 بالماء و الصابون لمدة ال تقل عن  اليدين كثيرا  • غسل 
الحمام، قبل األكل و بعد نفخ األنف أو العطس أو السعال. 

أو  )إما أعطيت لهم  التقني  الممثلين والفريق  الواقية والقفازات على  الكمامات  • فرض 
بحوزتهم( كلما أمكن ذلك وحين ال يكونون أمام الكاميرا. 

• مسح جميع اإلكسيسوارات والمعدات قبل وبعد استخدامها من طرف كل شخص.
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3. خدمات المطعمة 
• يجب على جميع أعضاء فريق المطعمة ارتداء القفازات، يتعين على كل فرد يشتغل ضمن 
هذا القسم غسل يديه كل 30 دقيقة قبل و بعد تحضير أي نوع من األكل مع تقديم قنينات 

الماء فردية و أكواب بالستيكية للشاي و القهوة، كلهم ذي استعمال واحد.
أخدها من ضمن  يتمكن  ال  حتى  وذلك  بمنديل  البالستيكية  أو  المعدنية  األدوات  لف   •

األدوات األخرى الموضوعة إما في سلة أو وعاء أو صندوق. 

•  لتجنب تواجد الكثير من األشخاص بالمقصف، تقسيم وقت الوجبة إلى عدة أجزاء.

أو غير  ترك أي طعام معبئ  لفه الستعمال فردي. وال يجب  • تغليف كل طعام يمكن 
معبئ بأماكن الخدمة. تجنب كل صحن للسلطة أو إناء مشترك لالستعمال مثل الطاجين 
الفريق  تقدم ألعضاء  لم  إن  الطبخ  الحديثة  األطعمة  يجب تغطية   األطباق.  أو سخانات 
التقني والفني بدال من السماح لهم القيام بذلك بأنفسهم من إناءات أو صحون الطعام 

العارية أو بالبوفيه.

الفريق  تجمعات  لتجنب  تفاديا  بها  المطعمة على محيط خاص  تتوفر خدمات  أن  • يجب 
و/أو الممثلين.

مسافة  احترام  حالة  في  إال  طاولة  حول  بتاتا  التجمع  عدم  الفريق  أفراد  على  يتوجب   •
مترين، مع تشجيعهم على إحضار أوانيهم وصحونهم الشخصية ليستعملوها. 

• على اإلنتاج أن يفكر في خدمة موازية كالوجبات السريعة، أو أن يقترح على أعضاء الفريق 
قسم  بكل  بعد  فيما  لهم  تسليمها  يتم  صباح،  كل  األطعمة  من  اختيارا  الممثلين  وعلى 
الخفيفة  الوجبات  أو  السندويشات  تقديم  المطعمة  على مصلحة  يجب  كما  اإلنتاج.  من 
المعبأة، والفكرة هي تقليل الحاجة إلى تقديم الطعام في أماكن التصوير، تفاديا لتواجد 
أكبر عدد من األشخاص بالمقصف. الهدف هو جعل ساعة الغداء مرتين أو ثالثة أو أكثر. 

• وأخيرا فإن تخفيض وقت التواجد إلى 10 ساعات بموقع التصوير )مقابل 12 ساعة أو أكثر( 
بإمكانه أن يساعد على إبقاء الفريق والممثلين أقل تعبا وأنظمتهم المناعية أقوى.

4. جهاز إعادة الفيديو 
 استعمال  خاص  بالمخرج و سكريبت و مدير التصوير على مسافة  2 متر. ويحب أن يمنع عن 
كل األشخاص غير األساسيين. كما يمكن تواجد جهاز إعادة فيديو آخر منعزل للمنتجين على 
بعد 2 متر. وسيقوم اإلنتاج بإزالة كل كرسي إضافي مع وضع حراسة لمراقبة األماكن وإبعاد 

كل شخص غير ضروري.
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5. التباعد االجتماعي 
 في حدود اإلمكان : 

• زيادة المساحة المادية بين الممثلين وأعضاء الفريق إلى حد أدنى من 2 متر.

الفيديو  عبر  اجتماعات  بالفيديو /  المكالمات  تطبيق  استخدام   : االجتماعات  من  الحد   •
إذا أمكن.

يجب  التي  االجتماعية  بالتوجيهات  التصوير  أو  التحضير  أثناء  والفريق  الممثلين  تذكير   •
ما  حالة  في  السفر  عن  التخلي  المثال  سبيل  )على  اإلنتاج  خارج  االعتبار  بعين  أخدها 
رخصت السلطات من جديد لذلك(، ارتياد المحالت المأهولة مثل محالت السوبر ماركت 
ومراكز التسوق، وإذا فتحت من جديد، المقاهي، المطاعم ودور السينما و ما إلى ذلك. 

)واألحسن البقاء بالمنزل بعد مغادرة موقع التصوير(.

• ال ينبغي ألي أحد من الفريق أن يكون على بعد أقل من 2 متر من ممثل ما، إال إذا كان 
ينتمي لقسم المالبس، الماكياج والكوافير أو إلى قسم الصوت. و الكل يجب عليه ارتداء 

الكمامات الواقية واألقنعة بالقرب من ممثل. 

والمعدات  باإلنارة  المكلفين  مغادرة  بعد  إال  التصوير  موقع  ولوج  للممثلين  يسمح  ال   •
له،)بإستثناء عمال الدولي أو الرافعة(. تحديد عدد األشخاص الممكن قربهم من الممثلين.

• على كل شخص يعمل بالتصوير يحمل حقيبة يدوية )الحالقة، ماكياج، إلى آخره( أن يبقى 
على بعد 2 متر كمسافة. 

6. االعتبارات االبداعية  

• يجب اتخاذ كل االحتياطات الالزمة عند تصوير مشاهد بحشد كبير كمثال : ال يجب على 
األشخاص البقاء في مجموعات إال للضرورة.

حشود  تتضمن  التي  المشاهد  تأجيل تصوير  العمل،  برنامج  بها  يسمح  التي  الحالة  في   •
كبيرة إلى ما بعد، وذلك حسب البرمجة. 

• األخذ بعين االعتبار تقليص عدد الكومبارس، واستعمال )س ج إ C.G.I( بقدر المستطاع.
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7.  المراقبة الصحية االستباقية 

• في حالة ما توفر اإلنتاج على إمكانية التعاقد مع طبيب بموقع التصوير، يجب التأكد من 
أن هذا األخير على علم باإلجراءات واالحتياطات المتعلقة بكوفيد19.

• على جميع مقدمي الرعاية الصحية )طبيب أو ممرض( أن يكونوا مهيئين بشكل صحيح 
بتجهيزات وقائية ومعدات أساسية. 

• يجب عدم السماح ألي عضو من الفريق التقني أو الفني ولوج موقع التصوير وعالمات 
المرض من صعوبة التنفس أو الحمى أو السعال بادية عليه. 

إذا  التصوير  حضور  بعدم  االلتزام  والفني  التقني  الفريق  أعضاء  كل  على  يجب   •
ظهرت على أحد أفراد أسرتهم عالمات المرض من صعوبة التنفس أو السعال أو 

الحمى، مع إشعار اإلنتاج على الفور.

• إذا سمحت اإلمكانيات واللوجستيك، يمكن لإلنتاج أن يقوم بمراقبة درجة حرارة جسم 
الفريق التقني والفني وكذا لكل شخص يلج موقع التصوير، أو مكاتب اإلنتاج.

ح/ اقتراحات السالمة أثناء إعداد اإلنتاج، التصوير و/ أو ما بعد 
اإلنتاج 

إن المعلومات واإلجراءات المدرجة أدناه ليست إلزامية لإلنتاج، ولكن يجب التشجيع على 
أخدها بعين االعتبار وبقوة.  

• يجب على اإلنتاج أن يناقش ما يمكن إبان التحضير، وتنفيذ ذلك عن بعد باالشتغال بالمنزل 
)الحسابات وقسم الديكور(. على الفرق أن تأتي إلى المكتب للعمل إال في حالة الضرورة. 

المكاتب  األرضية،  لتنظيف  مساء  كل  أو  و/  صباح   كل  يحضر  للتنظيف  فريق  تعيين   •
ومقابض األبواب.

• يجب أن يحد اإلنتاج من البحث عن مواقع الديكور. وحدهم األشخاص الضروريين الذين 
يمكنهم أن يقوموا بذلك في حدود شخصين فقط في سيارة واحدة. 

سيارتهم  قيادة  مع  التصوير،  بمواقع  التقنية  للزيارات  التنقل  وحدهم  ألشخاص  يمكن   •
إن أمكن. 

• التفكير قدر المستطاع في البحث عن اختيار المواقع بالفيديو.
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• األخذ بعين االعتبار التوفر على طبيب الممكن االتصال به طيلة مرحلة التحضير، أو تعيين 
وأقنعة  قفازات  الباراسيتامول،  اليدين،  معقم  محلول  ترمومترات،  على  يتوفر  مسؤول 

متوفرة وفي متناول اليد في جميع األوقات. 

األخير  هذا  على  يجب  طبيب،  لتعيين  الوسائل  لديه  اإلنتاج  كان  إذا  أعاله،  ذكر  كما   •
هذه  ستحترم  الفرق  كل  أن  على  والسهر  المتخذة  السالمة  تدابير  إدارة  في  المساعدة 

البروتوكوالت.

تخصيص  مع  المطهرة  المناديل  لليدين،  المعقم  المحلول  البالستيكية،  األقنعة  اقتناء   •
لتخزينها. مكان 

بعض،  قرب  بعضهم  المتواجدين  الواقية  بالكمامات  الفريق  أعضاء   / الممثلين  تزويد   •
بمواقع التصوير أو بالمكتب.

• يجب على الجميع احترام مسافة 2 متر بالمكتب أو بمواقع التصوير.  

• ضع في اعتبارك مكالمات بالفيديو عن بعد بأكبر قدر ممكن.

• إلغاء االجتماعات الكبرى.

• تجنب المصافحة باأليدي، المعصم أو المرفق، أو أي اتصال جسدي آخر، وأيضا تشارك 
األدوات واللوازم المكتبية قدر اإلمكان.

• عند ولوج المكتب، على الجميع استخدام المحلول المعقم المضاد للفيروس الموجود 
عند المدخل وعند كل ولوج.

• يجب على كل العاملين بالمكتب غسل أيديهم كل ساعة بالماء والصابون.

عليك  كان  إذا  ذلك.  إلى  وما  اإللكترونية  أدواته  أو  آخر  عامل  مكتب  استعمال  تجنب   •
القيام بذلك، فالرجاء التأكد من تطهيره وتنظيفه قبل وبعد استعماله. 

• يسمح فقط للمستخدمين األساسيين ولوج مكتب اإلنتاج و مواقع التصوير. 

• تقليل عدد أعضاء الفريق حول الكاميرا عندما يكون الممثلون في موقع التصوير.
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السينما،  المأهولة كالمقاهي والمطاعم، دور  األماكن  والتردد على  السفر  • التخلي عن 
أمكن  )إن  إكتظاظ  به  آخر  التسوق وأي مكان  مراكز  السوپر ماركت،  الحمامات،  المسارح، 

الحد بشدة من التردد عليها 15 يوما قبل التصوير(. 

الناتجة عن  لتلك  أعراض مشابهة  عليهم  تبدو  أشخاص  أو  أشخاص مسنين  زيارة  • تجنب 
ڤيروس كورونا. 

المخصص لكل  الحافلة والمقعد  بأكثر من حافلة صغيرة، يجب تحديد  التنقل  • في حالة 
فرد من الفريق طيلة مدة التصوير باستعمال مقعد على اثنين.

الممثلين وأعضاء  حرارة  بأخذ درجة  القيام  أو موقع تصوير داخلي،  عند مدخل األستديو   •
الفريق التقني إذا أمكن. وللتعرف على أنه تم فحصهم وهم بصحة جيدة وجب حصولهم 

على قرص ملون على الهواتف، أو شريط ملون على المعصم، أو حول العنق.

الطلبيات  هذه  تمرير  ويمكن  األقسام.  بمختلف  شخصيا  الوجبات  تسليم  في  التفكير   •
للمسؤول عن المطعمة بداية كل يوم أو اليوم السابق.

المطعم  طاوالت  األسطح،  لتطهير  جاهزين  يكونوا  أن  التنظيف  عمال  على  يجب   •
والكراسي والمعدات في بداية اليوم، وخالل خدمة الوجبة وفي النهاية.

معرض  هو  ما  وكل  العمل  ومراكز  واأللبسة  واإلكسسوارات  المعدات  تطهير  يجب   •
للمس باستمرار وبشكل متكرر. 

الحساسة  والنقط  المراحيض  األقسام،  جميع  وتعقيم  لتنظيف  متزايدة  تدابير  اتخاذ   •
األخرى عدة مرات في اليوم، وعلى المصلحة المكلفة بذلك القيام بتنظيف  شامل في 

كل نهاية  اليوم.

• يجب الزيادة في اإلمدادات ذات الصلة بالمرافق الصحية )الصابون، المناشف، المناديل 
الورقية، سلل لجمعها بدون لمس، مطهر(.

• تعقيم مركبات النقل. 

• توفير المياه بصفة دائمة للعاملين بالمكتب أو موقع التصوير أو الديكور قيد اإلنجاز.

• توفير قدر اإلمكان سائقين شخصيين للممثلين. 

• بالنسبة للممثلين الذين لديهم مشاهد تتطلب قدرا معينا من االختالط والخصوصية، النظر 
في برمجة هذه المشاهد بتدبير خاص، مع إعادة النظر في التقطيع التقني مع المخرج.
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خ/ توزيع الفرق  

ينقسم اإلنتاج إلى فرق باإلضافة لطاقم العمل عن بعد : 

1.  الفريق 1: موقع التصوير )20 شخصا كحد أقصى( 
•  المخرج 
•  المنتج

•  الممثلين
•  مساعد أول للمخرج

•  مدير التصوير
•  مساعد أول كاميرا
•  مساعد ثاني كاميرا

•  فني تصوير رقمي أو المسؤول عن البيانات )ال يزيد عن شخص واحد(
•  2 كهربائيين )كحد أقصى(

•  2 آالتيين )كحد أقصى( 
•  فريق إنتاج محدد بموقع التصوير )محافظ(

•  ُمْلِبس
•  إكسسوارات پالطو

•  سكريپت
•  چروپمان )في حالة الضرورة المطلقة وخارج موقع التصوير(

من  ينسحبوا  أن  الحاضرة  الفرق  أعضاء  على  يتوجب  الممكن،  حدود  وفي  عامة  وبصفة 
موقع التصوير حالما لم يعد وجودهم ضروريا.

2. الفريق 2 - المعسكر الرئيسي  
•  مساعد ثاني للمخرج 

•  طاقم األلبسة، ماكياج، الحالقة بما فيهم رئيس مصمم المالبس 
•  السائقين 
•  المطعمة

•  المحافظة العامة
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3. الفريق 3:  الديكور في اإلنجاز 
•  رئيس الديكور 

•  مجمع
•  فريق الديكور 

•  سائقي فريق الديكور
العاملين عن بعد :

في حدود اإلمكان، العاملين أدناه يجب أن ال ينضموا للفرق 1-2-3
4. المشترين 

•  مشتري الديكور 
•  مشتري البناء 

•  مشتري المالبس

5. العاملين بمكتب اإلنتاج  
 من بين هؤالء، تشجيع العمل عن بعد بقدر اإلمكان.

•  مدير اإلنتاج
•  مساعد اإلنتاج
•  منسق اإلنتاج

•  محاسب اإلنتاج
•  مساعد المحاسباتي

•  منسق النقل
•  مدير الكاستينغ 

•  محدد مواقع التصوير

6. مرحلة ما بعد اإلنتاج  
االجتماعي  التباعد  تكون قواعد  أن  اإلنتاج، بشرط  بعد  لما  التقليدي  الفريق  التعامل مع 
ذلك  كان  كلما  بعد  عن  العمل  تشجيع  مع  محترمة.  أعاله  تحديدها  تم  التي  والنظافة 

ممكنا. 

د/ عملية التسليم واستالم المشتريات
• المرحلة 1: 

/أو  و  األثاث  مستأجرو  و/أو  مشترو  سيبدأ  معتاد،  هو  كما 
اإلكسسوارات أو المالبس باقتناء المواد وكل ما هو ضروري 

لالستعمال أثناء التحضير أو أثناء التصوير.
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• المرحلة 2 
بمجرد شراء ما هو ضروري من المقتنيات سيتم جلبها كلها إلى »مكان التخزين في الحجر 
أي  إلى  جلبها  يتم  أن  قبل  وتنظيفها  مسحها  سيتم  وهنا  أدناه(.  إليه  )المشار  الصحي« 

فضاء للعمل )مكتب، موقع تصوير، ديكور طور اإلنجاز، ورش(.
مواد بناء الديكور )خشب، جبس، صفائح الخشب الرقائقي( غير معنية بهذه العملية.

• المرحلة 3
سيقوم سائقو الشاحنات بتسليم كل ما هو ضروري للمعسكر الرئيسي )الفريق 2( أو إلى مكتب 

اإلنتاج )الفريق عن بعد( والحرفيون بتسليم مشترياتهم للفريق 3 )ديكور طور اإلنجاز (.

• المرحلة 4
سيقوم السائقون بتسليم جميع المواد التي يجب أن تذهب إلى موقع التصوير )الفريق 

1( من المعسكر الرئيسي )الفريق 2(.

ذ/ التعليمات لكل قسم
أوراق  السيناريو،  نصوص  المستطاع:  قدر  الورق  استخدام  تجنب  يجب   : األقسام  لجميع 
العمل اليومية، أوراق النقل، المذكرات، بيان األثمنة... يجب إرسالها في PDF أو إلكترونيا. 

الكل يشتغل بالهواتف الذكية.

1. محددي المواقع 
للحد  الرئيسي وذلك  المعسكر  الديكورات من طرف مجموعة محددة حول  اختيار  سيتم 
استئجارها   يجب  الداخلية،  بالديكورات  األمر  تعلق  إذا  الممكن.  حدود  في  التنقالت  من 
تجهيزها  من  الديكور  قسم  يتمكن  حتى  وذلك  التصوير،  تاريخ   من  طويل  وقت  قبل  
التفكير في  أيضا  الضروري  المطلوبة. ومن  الزمنية   للفترة   الصحي   الحجر  وإغالقها في 
المدة الزمنية لإليجار لفترة أطول وذلك لتمكين مواقع التصوير من العزل الصحي للفترة 

الزمنية المطلوبة بعد أيام من التصوير.

تفضيل تحديد مواقع التصوير بالصور الموجودة مسبقا )أرشيف أو صور مقترحة من قبل 
ال  أن  األخير  للمواقع، فعلى هذا  العملية محددا  لهذه  اإلنتاج  جند  إذا  الديكور(.  صاحب 
يكون على اتصال بأي عضو من الفريق التقني، وإذا لزم األمر ذلك، فعليه أن ينضبط لكل 

قواعد المسافة االجتماعية )2 متر(.
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2.  اإلخراج
• يقوم المخرج بكافة اجتماعاته التحضيرية عن طريق التداول بالفيديو من منزله.

• المساعد األول للمخرج هو المساعد الوحيد بموقع التصوير.

• سيعمل المساعد الثاني انطالقا من المعسكر التنفيذي، متأكدا من استدعاء الممثلين 
وإعدادهم للفريق بموقع التصوير، وفقا لنداء المساعد األول.

والمذكرات  النقل  أوراق  اليومية،  العمل  أوراق  كل  رقميا  الثاني  المساعد  سيوزع   •
المحتملة.

• لن يكون هناك مساعد مخرج ثالث وال متدرب.

3.   الممثلين
• أدوار محددة - يجب تطوير و/أو تعديل السيناريوهات لتقليل عدد الممثلين المتواجدين 

في نفس الوقت بموقع التصوير.

• يجب وضع خطة للعمل بحيث تمكن عدد محدود من تنقالت الممثلين.   

• يجب أن يحظى الممثلون وسائقوهم بعناية خاصة كونهم الوحيدين من أعضاء اإلنتاج 
الذين يتنقلون بين المعسكر الرئيسي وفريق موقع التصوير.

4.  اآلليات واإلضاءة
• يجب أن ينجز التصوير بالكامل بأربعة أشخاص كحد أقصى من أقسام اآلليات واإلضاءة. 

• من المفترض أن يتعاون ويتكيف أعضاء القسمين االثنين من أجل تخفيض حجم الفريق 
تخفيض  يمكن   : المثال  سبيل  على  )إشهار  محدود  لتصوير  بالنسبة  للتصوير  المطلوب 

العدد إلى اثنين أو ثالثة أعضاء من القسم(.

استعمال  في  التفكير  چروپمان(،  إلى  )وبالتالي  كهربائي  مولد  إلى  اللجوء  لتجنب   •
اإلضاءة المحدودة التي يمكن تشغيلها بالكهرباء المتاحة بالديكور )مأخذ 220( أو إيصاله 

بالصندوق الكهربائي أو آخر. 

5.  المتابعة
• سيصبح دور السكريپت أكثر أهمية في التصوير، ألنها ستكون العين التي يرى بها فرق 
من  تواجد  عدم  وبحكم  التصوير.  بموقع  يجري  ما  والحالقة  والماكياج  المالبس  أقسام 
الممثلين  تستقبل  التي  السكريپت هي  فإن  أو ملبسة(،  واحد ملبس  )اللهم  ينوب عنهم 
ومطابقة  تناغم  في  الحالقة(  )ماكياج،  والمظاهر  المالبس  بأن  وتتأكد  التصوير  بموقع 

للمشهد الذي سيصور. 
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6.  الصوت
وضع  وبعد  قبل  بها  يشتغل  التي  األجهزة  تطهير  عملية  وحده  الصوت  مهندس  يتحمل 
الميكروفونات للممثل. كما رأينا أعاله )فريق 1(، لن يكون هناك مساعد لمهندس الصوت 

)پرشمان(.

7.  المحافظة
أ( المحافظ العام  

على  اإلشراف  ويمكنه  للتصوير.  الكاملة  المدة  طيلة  بعد  عن  العام  المحافظ  سيشتغل 
ضروريا  وليس  لهما.   الدخول  دون  ولكن  الرئيسي  المعسكر  وكذا  التصوير  موقع  تحضير 

بالنسبة إليه حضور التصوير على اإلطالق.

ب( ننائب المحافظ رقم 1  
سيتحمل نائب المحافظ المسؤولية للتواجد مع فريق التصوير والسهر على موقع التصوير.

ج( نائب المحافظ رقم 2 المحتمل
سيكون مسؤوال عن تجهيز مواقع الديكور القادمة أو في طور اإلنجاز وفقا لخطة العمل.

8.  الديكور
أ( فريق التحضير  

• سيعمل الفريق المكلف بتحضير الديكور إلى حد كبير كفريق منعزل عن اإلنتاج.
• الذهاب إلى موقع الديكور قبل التصوير لتثبيت األثاث واإلكسسوارات المحتملة جميعها.

•  يجب إغالق هذه الديكورات فيما بعد لمدة ثالثة أيام حتى تموت الفيروسات المتواجدة 
على األسطح.

ب/ فريق المشتريات 
أنظر أعاله عملية التسليم واستالم المشتريات

الديكور  مقتنيات  جميع  بشراء  المعزولين  المنفصلين  المشترين  من  فريق  يقوم   •
واألكسيسوارات.

• يتم تخزين هذه المقتنيات لمدة 3 أيام )الوقت الالزم لتعقيمها(.
• بعد هذه الفترة، يمكن أخد هذه المقتنيات من طرف الحرفي أو المكلفين باإلكسيسوارات 

أو الديكور  الستعمالها.
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9.  قسم األلبسة
• سيعمل رئيس المالبس والملبس بالمعسكر الرئيسي إن يتواجد أو بخارج موقع التصوير 
إلى موقع  بعد ذلك جاهزين  وإرسالهم  الممثلين  تلبيس  المالبس(، على  )أو في شاحنة 

التصوير.
• ال يمكن تواجد أي عضو من قسم المالبس بموقع التصوير إال الملبس أو الملبسة.

)أو  سكريبت  طرف  من  مؤكد  ولبسهم  التصوير  موقع  إلى  جاهزين  الممثلون  يرسل   •
الملبس(.

االحتفاظ  يجب  المالبس.  شاحنة  أو  الرئيسي  بالمعسكر  األخيرة  التعديالت  إجراء  يجب   •
بمالبس كل ممثل بشكل فردي في أكياس منفصلة عن الممثلين األخرين.

• سيقتني مشتر منفرد المالبس ويضعها في مخزن الحجر الصحي خالل الفترة المطلوبة 
)3 أيام( قبل أن يتولى أمرهم فريق المالبس.

10.  قسم الحالقة/الماكياج
• يخضع شخص واحد في كل مرة لعملية الماكياج.

من  للتأكد  التصوير  موقع  إلى  وبعثهم  الرئيسي  بالمعسكر  الممثلين  تهييئ  سيتم   •
مظهرهم من طرف السكريبت.

الممثلين،  فريق  لكل عضو من  التجميل  المصاحبة ومستحضرات  األدوات  اقتناء  سيتم   •
وال يمكن استعمالها إال لهذا الممثل شخصيا، كل هذه المستحضرات سيتم االحتفاظ بها 

بأكياس فردية لكل ممثل.
• سيزيل الممثلون مكياجهم بأنفسهم عند نهاية يومهم، تفاديا لكل اتصال مباشر. يجب 

توفير منتجات إزالة الماكياج ووضعها عند إشارتهم. 

ر/  مالحظات عامة 
1.  قواعد الحجر الصحي للفريق

يوافق جميع أعضاء فرق التصوير، المعسكر الرئيسي وتهيئة الديكورات على الحجر الصارم 
بمنازلهم خالل التصوير. 

2.  عدد ساعات التصوير 
10 ساعات يوميا وذلك  التصوير في  أيام  للسماح بمقاربة هادئة وحذرة لإلنتاج ستحدد 

للتأكد بأن الفريق سيبقى في راحة وعلى استعداد وتأهب.
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3.  التخزين في الحجر الصحي 
بالتناوب  بها  تخزن  الصحي  للحجر  مقاصف(  أو  صناديق  )أو  مخازن   4 اإلنتاج  سيوفر   •

المعدات، والمقتنيات الفنية واأللبسة التي ال يمكن تطهيرها.
• يمكن فتح مكان للتخزين في أي يوم معين لتخزين المشتريات الجديدة.

• في نهاية اليوم سيتم تشميعه لمدة 3 أيام.
الصحي، وتسليم عناصر  الحجر  الذي أكمل فترة  المخزن  الموالي، سيتم فتح  اليوم  • في 
محتواه إلى موقع التصوير، وسيضل مفتوحا حتى يتمكن من تلقي مقتنيات ذلك اليوم. 

اإلنتاج  فترة  طوال  الصحي  الحجر  مع  متعاقبة  دورية  بصفة  المخازن  هذه  وستعمل   •
بأكملها، وستطهر بين كل تخزين.

ز / التذكير باإلجراءات العامة 
1.  ارتداء الكمامات الواقية إلزامي واألقنعة ينصح بها

2. غسل اليدين
%70 من  على  يتوفر  الذي  المعقم  استخدام  أو  والصابون  بالماء  اليدين  • غسل 

الكحول على األقل : 
• بعد نفخ األنف أو السعال أو العطس

• قبل وبعد الذهاب إلى المرحاض 
• قبل األكل أو التحضير لألكل

• بعد مالمسة الحيوانات أو الحيوانات األليفة
• قبل وبعد توفير الرعاية المعتادة لشخص آخر في حاجة إلى المساعدة )كطفل 

مثال(
• قبل وبعد تنظيف أدوات العمل أو المعدات. 

عندما  كافية  تهوية  وجود  من  والتأكد  واحدة  لمرة  تستخدم  التي  القفازات  ارتداء   •
تستخدم مواد معقمة. قراءة الملصقات على منتجات التنظيف. 

بدون  التنظيف  عند  أو  واحدة  لمرة  تستعمل  التي  القفازات  إزالة  بعد  اليدين  غسل   •
قفازات كونها غير صالحة لالستعمال أو بها خصاص.  
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3.  تنظيف األسطح
• ارتداء القفازات ذات االستعمال الواحد. غسل اليدين مباشرة بعد التخلص من القفازات.

•  يجب تنظيف األسطح المتسخة باستعمال المنظف أو الصابون والماء قبل التعقيم. 

•  بالنسبة لتعقيم فعال يجب استعمال المبيض المنزلي المخفف، أو مواد كحولية تتوفر 
على نسبة %70 من الكحول وكذا المعقمات المنزلية المتاحة تجاريا. 

أماكن  كانت  إذا  المنزلي  استعمال المبيض  يمكن   •
المصنع  على تعليمات  االطالع  مع  جاهزة  التصوير 
وأن  مناسبة  تهوية  وجود  من  والتأكد  بها  المتعلقة 
المبيض  خلط  يمنع  متجاوزة.  غير  المنتوج  صالحية 

باألمونيا أو منظف أخر.

• تحضير 

خلطة مبيضة. 

4.  تنظيف النسيج
• في حالة التعامل مع غسيل متسخ يجب ارتداء قفازات ذات االستعمال الواحد وكمامة 

مع إزالتهم بعد كل استعمال. غسل اليدين مباشرة بعد إزالة القفازات. 

التعامل مع غسيل متسخ دون  اليدين جيدا في حالة  • غسل 
ارتداء القفازات. 

• يجب تفادي ارتجاج الغسيل المتسخ إن أمكن، وذلك للتقليل 
من انتشار الفيروس في الهواء.

•  التعامل بشكل كافي مع كل أنواع الغسيل وفقا لتعليمات المصنع، وإن أمكن غسلها 
بماء ساخن مناسب لها مع تجفيفها كليا. يمكن تنظيف غسيل شخص مريض مع غسيل 
والمتعلقة  أعاله  للتوجيهات  وفقا  الغسيل  سالت  وتطهير  تنظيف  أخرين.  أشخاص 

باألسطح.
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