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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 

 إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات  2020ماي  2بتاريخ  11منشور وزير الشؤون المحلية عدد 

 

   الموضــــوع: حول إجراءات الحجر الصحي الموجه

 

 . الموجه الصحي الحجر   إجراءات بضبط  المتعلق  2020 مـاي 2  فـي المـؤرخ 2020 لـسنة 208  عـدد ألمر الحكوميا المـرجـع:

 

ي  تدرج فاعـتماد الك به وذلوجصحي المل ا ر يغ وإجراءات الحجضبط ص تعلق بع أعـاله والمرجالميه بشار إلي المحكوملر ا ألمتـبعا ل 
ضور  ي نسـبة حفترفـيع لى العمل علوا  2020اي  م 4ن ة مدايهم بنشاطرفـيين لرة والحهن الححاب المن أصات معض الـقطاعاسـتئناف ب

 جراءات الوقائية القصوى.   خذ االحتياط واإلأن مجموع األعوان مع ة مائلما ب 50دود  ي حك فملهم وذل ز عمراكوان باألع

 البلديات مدعوون إلى: ورؤساء  والسادة رئيساتن السيدات إوعليه ف

 النسخ المطابقة لألصل....  و الحالة المدنية والتعريف باإلمضاء  ات ك خـدمذل ي  ما فات الـبلديـة بدمداء بـقية الخاسـتئناف إس −

  اباح ص نةالـثام ةساعالـ مـن ىلحصة األولن )اصتيلى حوعتناوب لاب عمالني فريقين على بالنظر  كمل عينراجال واناألع عوزيت −
  بعد والنصف الثانية ى الساعةإل اصباح صفون عةتاسال ةساعال نم يةثانال حصةنهار والال مـنتصفد عب دة واحلا ةالـساع ىإل

 . (النهار  منتصف

للعمل تتضمن اسم ولقب العون العمومي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ومعرفه الوحيد وعنوانه    المدعوونإعداد قائمة اسمية لألعوان   −
 . يام العمل المدعو لحضورهاأو

وارتداء الكمامات الواقية وغسل تزام بقواعد الصحة والوقاية المتمثلة في التباعد االجتماعي االلرورة ى ضلإ كم ظورينوة مدع −
   .األيدي بصفة مستمرة

 البلدية.    قر ى مول إلدخلعموم عـند ال ألعـوان ولعقم ل ائـي المل الم سائير الوفلى تعمل عال −

ي  دنجتمع المع المتعاون م الة ب طلوبات المسافالم ركصفوف وتي التظام فاالنت وبا كمامالداء رتاة ببلديلى الن عيدوافزام ال إل −
 البلدية.   قراتل متظاظ داختناب االكواج

 . ها من الشركات في مقراتها أو تخصيص نافذة خاصة بهايضبط مواعيد محددة إلسداء بعض الخدمات لطالب −

 . لوثائق بعد إنجازها لإلسراع في اسداء الخدمات وتجنب االكتظاظتأجيل التسليم الفوري لبعض ا  −

  4 من  ءالحرفيين وأصحاب المهن الصغرى لنشاطهم ابتدااسـتئناف  عـند  الخاصة بالحجر الصحي الموجهبات يترتالتزام بار االلإط ي وف
الترخيص للعمل فإن وزارة   بإجراءات وتالفيا لما يمكن أن ينجر من مضاعفات سلبية على الصحة العامة بمناسبة القيام  2020ماي 

 الشؤون المحلية تذكر في هذا اإلطار بما يلي:  

  يام الفردية والزوجية.م بطاقة التعريف الوطنية ذات المعرف الزوجي أو الفردي واألرقـقواعد العمل بالتناوب بحساب ترام اح −

دون اللجوء إلى المصالح البلدية     http://tiny.cc/wquaoz: استخراج ترخيص العمل على الخط من خالل الرابط التالي −
 وذلك تفاديا لالكتظاظ أمام اإلدارات المعنية وما يسببه من عدوى. 

هم عند االقتضاء  الحرف للمصادقة على تراخيص العمل ومد  لمقر عمل المؤسسات وأصحاب  تولي أعوان البلدية التنقل −
 بالمطبوعات المخصصة لذلك. 

الحالقة والتجميل وبيع   2020ماي  4هذا ويستثنى من قائمة أصحاب المهن الحرة والحرفيين المعنية بالرجوع التدريجي للعمل يوم 
   .2020ماي   11لكبرى والتي ستفتح بداية من المالبس الجاهزة واألحذية والمساحات ا

https://legislation-securite.tn/ar/node/104808
http://tiny.cc/wquaoz

