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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 

 يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات واألماكن العموميّة  2020أوت  21رار من وزير الصّحة مؤرخ ق 

 

 ، إن وزير الصحة

 ،لى الدستوربعد االطالع ع

وعلى جميع الّنصوص الّتي نقّحتها أو تّممتها وخاّصة الفصلين   1913جويلية   9الصادرة باألمر العلي المؤرخ في  المجلّة الجزائّية وعلى 
 ،1منها 315و 312

  12ه بالقانون عدد  ، كما تم تنقيحه وإتمامالمتعلق باألمراض السارية 1992جويلية   27المؤرخ في    1992لسنة    71القانون عدد  وعلى  
 ،2007فيفري  12المؤرخ في  2007لسنة 

المتعلق بزجر مخالفة منع الجوالن وتحديده والحجر    2020أفريل    17المؤرخ في    2020لسنة    9مرسوم رئيس الحكومة عدد  وعلى  
 ،91 –الصحي الشامل والتدابير الخاصة باألشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 

 ،المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها 2020فيفري   27المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى األمر الرئاسي عدد 

 ، المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة 2020جويلية   15المؤرخ في  2020لسنة  68وعلى األمر الرئاسي عدد 

المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف    2020جويلية    16المؤرخ في    2020لسنة    420وعلى األمر الحكومي عدد  
 ،أعمال بعض الوزارات

المتعلق بضبط قائمة األمراض السارية التي يجب التصريح بها، كما تم إتمامه   2015ديسمبر    1وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في  
 .2020أوت   19رار المؤّرخ في بالق

 :قرر ما يلي

 :يتعيّن ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات واألماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك  – الفصل األول 

 ،المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة −

 ،مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة −

 ،رياض األطفال والمحاضن والكتاتيب −

 ،وسائل النقل −

 ، الفضاءات التجارّية −

 ،الفضاءات المخصصة لألنشطة الجماعية الرياضّية والثقافّية والترفيهية  −

 ، الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة −

 ، اإلدارات العمومية والخاّصة −

 .نقل العموميالمطارات والموانئ ومحطات ال −

يتعيّن على المسؤولين المشرفين على تسيير الفضاءات واألماكن المنصوص عليها بالفصل األّول أعاله احترام مقتضيات هذا   –  2الفصل 
 .القرار وفرض االلتزام بها

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  – 3الفصل 

 .2020أوت  21تونس في 

 

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال   –  312الفصل   1

 .يوجود مرض وبائ
 : ميعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة ملي  – 315الفصل 

 )...(   ، أوال: األشخاص الذين ال يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر
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