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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

الشؤون المحلية إلى السيدات والسادة الوالة ورؤساء  من وزير    2020أوت    27مؤرخ في    2020لسنة    16منشور عدد  
 البلديات 

 

والمتعلق بتدعيم إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا    2020مارس    10بتاريخ    4الموضوع: تذكير بمقتضيات المنشور عدد  
 وسبل مواجهة الموجة الثانية منه   19كوفيد الجديد "

 

والحد من تفشي العدوى والمرض وخاصة بعد ما   19وبعد، في إطار دعم المجهودات الرامية لمحاصرة الموجة الثانية من فيروس كوفيد 
 تم تسجيله من تسارع تطور الوضع الوبائي للجائحة في بعض الواليات. 

 إعادة تفعيل وتجسيد متطلبات الحطة الوطنية للوقاية والحد من فيروس كورونا الجديد من خالل:    الرجاء التفضل باإلذن قصد الحرص على

الجهوية والمحلية التخاذ جميع اإلجراءات   .1 الهياكل  اليقظة على مستوى كل  انتشار    قائيةالو الرفع من درجة  للحد من  المالئمة 
 بالنظر. ق الراجعة لها مناطالوبائي بالالفيروس 

من انتشار  قي وان النظافة في شأن التوعع األعوان العموميين بالبلديات وخاصة أمي ظفين وجيف الصحي للمو تكثيف عمليات التثق .2
مهنية بوزارة  طب الشغل والسالمة الالعامة لتفقدية    جعة بالنظر لإلدارةوية الراسيق مع المصالح الجه تن الفيروس كورونا المستجد ب 

 :  أنوية للصحة في شالجه تاإلدارا الشؤون االجتماعية ومكونات المجتمع المدني وممثلي 

المستجد كورونا  جراءات حف إ  احترام − الفيروس  انتشار  الصحة من  منديل  وتعقيمها    لأليديالمستمر    )الغسلظ  استعمال   ،
 ...(  ورق 

 ... ، المستودعات البلدية ، معدات النظافةوياتاالمتناع عن فرز النفايات والتعقيم المستمر لمحيط الحا −
الضر  لوازمتوفير   .3 المنزلية ورية وش العمل  النفايات  ونقل  بجمع  المكلفين  العملة  لجميع األعوان وخاصة  المهنية  السالمة  روط 

العالمشابهو القفازات وتزويد ورشات  توفير  والمة من خالل  بالوسامل  الصحي ستودعات  )الماءئل  السائلة  الصابون  السا،  ئل  ، 
 معقم ...( حفاظا على قواعد الصحة العامة. ال

 استقبال الزوار بمقرات العمل واالقتصار على الحاالت المتأكدة دون سواها  التقليص  .4
 . ترةجيل التظاهرات والملتقيات وورشات العمل المبرمجة خالل هذه الفتأ .5
ألصحاب المحالت    توعوية وتحسيسيةمة وأعوان الشرطة البيئية للقيام بحمالت  افة والصحة العارؤساء اللجان المكلفة بالنظدعوة ل .6

 :  ( التخاذ....، الفضاءات التجارية ، المطاعم )المقاهيللعموم  المفتوحة 

المطهر − )توفير  المترديين  والمواطنين  العمال  لحماية  الوقائية  الساالتدابير  الصابون  الوحدات الصحيةئل،  نظافة  تطهير  ،   ،
 ...(لكراسيا الطاوالت،المشترك ) االستعمالاالرضيات والمعدات ذات 

 إخراجها. ة واحترام توقيت ت المنتجالسليم من الفضال أليان التخلص  −

م كع يتم إقراره من  ة وفي تناغبالتنسيق مع السلط الجهوي هود للحد من انتشار الفيروس الوبائي  مع التأكيد على ضرورة تسخير كافة الج
 . ءات على المستوى الوطنيإجرا

 قتضيات هذا المنشور ما يستحقه من عناية ومتابعة. يالء تنفيذ ممطلوب إألهمية الموضوع وارتباطه بصحة المواطنين ال واعتبار

 

 

 


