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 املقدمة 1
 

جل على سلبا  تي أثر تال كوروناال جائحةفي تونس بعد ي الستئناف النشاط السياح في إطار الاستعداد

 :نعنوابصحية وضع دليل إجراءات ، قامت مصالح الديوان الوطني التونس ي للسياحة بمالعالدول 

 

 (P.S.T.T Anti COVID 19)  11من كوفيد  للتوقيسياحة التونسية الصحي لل بروتوكول ال"

 

           الواجب احترامها ةالصحي السالمة و  قواعد حفظ الصحةبشكل رئيس ي على  هذا البروتوكول  ركز 

 2املؤسسات السياحية عملةك كذل و مغادرتهمحين املراكز الحدودية إلى باستقبالهم  ذمن الحرفاء مسارب و املتعلقة

 

 مل،االع ،املحيط ،املعدات املواد،) 5Mريقة ط حفظ الصحة، تم اعتماد قواعد و  إلاجراءات هذه إلعداد

 2 الحريففي كل مرحلة من مراحل رحلة  تحليل املخاطرل( الطريقة

 

 ستئنا د الا بع الديوان الوطني التونس ي للسياحة إطارات من طرف إعداد هذا البروتوكول تم و قد 

و مراجع مهنية و   لسياحةل العامليةنظمة امل ولصحة ل العامليةنظمة املباإلضافة إلى توجيهات  الدول من د لعد تجاربب

 2املختصينعلمية مختصة و مجموعة من الخبراء 
 

 :هي Anti Covid 19 لبروتوكول الصحيألاهداف الرئيسية لـ

 

 2السياحيةاملؤسسات بانتشار هذا الوااء  في التحكم 

 2في املؤسسات السياحيةء حرفاوال العملةضمان سالمة كل من  

 2الرحالت تعهديم طمأنة شبكات املبيعات و 

 2ملجابهة وااء الكورونا ةصحيخاضع للشروط ال جو م منتيقدت 
 

على كل  ، وجبو قواعد حفظ الصحة الواردة بهذا الدليلتطبيق و تنفيذ كل إلاجراءات  لضمان

 2(التوثيقالتأكيد على )من مدى مطابقتها  ثبتتنفيذها و مراقبتها و الت يقعضع طرق عمل مؤسسة سياحية و 

 2  علما و أنه قد تمت دراسة البروتوكول من طرف معهد الصحة و السالمة املهنية و املصادقة عليه

 

تحيين  البروتوكول و  تمفإنه  ،و حلول املوسم الشتوي  الفيرو انتشار  للوضع الصحي و  الحاصلو بناء على التطور 

 2 فقا لإلجراءات و املناشير الصادرة عن الجهات املختصة
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رحالت تنظيم وعند  نقلهم و الحرفاءعند استقبال  احترامها الواجب حفظ الصحة شروط و  إلاجراءات. 2

 سياحية

 

 الدخول  نقاطعند  الحرفاءاستقبال  2-1

 2كمامات واقيةارتداء ء عوان املكلفين باستقبال الحرفاألا يجب على  -

 2ورقية لكافة الاعوان املكلفين بإستقبال الحرفاءمطهر ألايدي و مناديل توفير عبوة يجب  -

 2للحرفاءكمامات واقية توفير  -

 2الحرفاءبأكثر من متر بين  مسافة التباعدم ااحتر  -

 

 و الرحالت السياحية الحرفاءنقل  2-2

 ألامتعة ونقل ال املتعلقة بوسائل و هااحترام الواجب حفظ الصحةقواعد  12222

احترام  و السائق، مع باالستقباللكل الحرفاء، الاعوان املكلفين  الكمامات إجبارية استعمال  -

 2وإزالتها والتخلص منها الرتدائهاالطرق الصحية 

و تجنب تقاطع  النقل وسائلمتعة والصعود إلى أثناء تسليم ألا  التباعدالحفاظ على مسافة  -

 2الحرفاء أثناء الجلو  باملقاعد

 2النقل وسائلإلى  الصعودأثناء  للحرفاء يديأل ل مطهرموزع  وفير ت -

حديد ت) متر بين الركاب 1مع احترام مسافة وسيلة النقل  بطاقة استيعا٪ من  .5بنسبة  الالتزام -

 2( شاغرين و في وضعية تقاطع مقعدين/  مستغل مقعد: املقاعد املخصصة للجلو 

مسافة  ٪ و .5 بطاقة استيعام ااحتر  أقل،مقاعد أو  3التي تحتوي على  للعرااتبالنسبة  -

 املسؤولموقع من  تصريحوجوب تقديم ) ثبوت نقل أشخاص من نفس العائلةباستثناء  ،التباعد

 (2العائلةعن 

 2بعد كل خدمة النقل قبل و وسيلةل املنتظم والتطهير الكلي  -

 الجوانبكذلك  و ألايدي ملسها عن طريق املحتمل املساحاتلجميع  تعزيز عمليات التطهير  -

 2الراكب من جهةللنوافذ  ةالداخلي

 2النقل لوسائل التدفئة / تكييفال ة و ئاملنتظمة ألنظمة التهو  الصيانة املتكررة و -

 أاعتماد  -
 
در عن جهزة التهوئة و التدفئة التي تصأة الاجراءات املتعلقة باستعمال املكيفات و دل

 2الجهات الصحية و الفنية املختصة

 2النقلعملية  كل قبل وبعدالنقل  وسيلةة ئتهو  -

            املعدات النقل وفًقا إلجراء محدد مسبًقا يصف الطريقة التي سيتم اختيارها و وسيلةتطهير  -

 2التطهير/ املواد الالزمة للتنظيف  و

 2حةمعتمدة من وزارة الص استعمال مواد مطهرة -

 

 السياحية أثناء الرحالت احترامها الواجب حفظ الصحةقواعد  22222

 عراات النقل داخلوضع ملصقات  احترامها، عبر الواجب حفظ الصحةبتعليمات  الحرفاءتذكير  -

 2السمع يقداشخاص فخاص باأل نظام مع ةبصري ةسمعية لوسيأو / و 
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وكذلك  واملتاحف،أثناء زيارة املعالم ألاثرية  حرفاءالألكثر من متر واحد بين  التباعداحترام مسافة  -

 (2الخ222 التجاريةاملقاهي واملطاعم واملحالت )الرحالت  عندأثناء فترات الراحة والتوقف 

 املشاركين في الرحالت كلالسياحيين و  ألادالءمن قبل الواقية  الكماماتاستخدام اجبارية  -

 2السياحية

 2حفظ الصحة املستوجبة قواعداملخالفين ل الحرفاءمع التعامل  دعن حرفيو سلوك منهي  انتهاج -

 2الحرفاء و السائقألكثر من متر واحد بين  التباعداحترام مسافة  -

أثناء زيارة املتاحف و املعالم ( audiophone)استعمال الدليل السياحي لسماعات و مضخم صوت  -

 1لك إلحترام مسافة التباعد ألكثر من شخصا و ذ 15 افوق عددهلكل مجموعة حرفاء يألاثرية 

 2 متر

 2لكل الحرفاء بوسيلة النقل الكمامات إجبارية استعمال  -

 

 مؤسسات إلايواء السياحي. 3

 

 إلايواء السياحي خاص ملؤسساتال التنظيم 121

 إلايواء السياحي ملؤسساتالحد ألاقص ى لإلشغال  12121

 2بحساب السرير ٪ .5بنسبة املسموح بها  يواءإلا طاقة  تحدد -

 2(٪.5)السماح لحرفاء غير مقيمبن بإرتياد املؤسسة في إطار طاقة إلاستعاب املسموح بها  -

 التزام إلادارة ومسؤوليتها 22121

  :يجب على إدارة املؤسسة أن

 Covid-19واضحة للوقاية من  استراتيجية تنتهج -

 Anti Covid-19 صحةال حفظت تعليما توفير املوارد الالزمة لتطبيق تدابير وب تلتزم -

 ممرض تتعاقد مع  -

 :، ما يلييوكل له إضافة إلى مهامه العادية صحةال مختص في حفظتنتدب  -

 2تحسيس العملة 

 2التواصل مع الحرفاء و العملة 

 2التثبت من مدى تطبيق البروتوكول الصحي باملؤسسة 

  222(2لبالستيكية للحاوياتالكمامات، املطهر، ألاكيا  ا)التصرف في مستلزمات الوقاية 

  2زماتتصرف في ألا لالجنة رفع تقرير يومي للنقائص و إلاخالالت إلى 

 2فريق التنظيف متدع -

 2نقاط البيع ألاخرى جميع الحانات و  و املطاعم  داخلالخدمة الذاتية  تعليق و الالئحةر خدمة يتوف -

فقا للتدابير و املناشير الصادرة عن املصادر و استعمال الكمامات  بإجباريةاتباع الاجراءات املتعلقة  -

املشتركة بالفضاءات  اتباجبارية ارتداء الكمام ءللحر فااعالم و تحسيس  ووضع الفتات  املختصة

  2التي يتم تحديدها بعالمات بارزة
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 العملة والحرفاءخطة الاتصال مع  12121

            على ذمة الحرفاء  ب احترامهاالواجدعامات ورقية أو رقمية حول إلاجراءات الصحية وضع  -

 2بكل املسارات العملة و

 2الواجب احترامها للتوقي من فيرو  كوروناجراءات الصحية العملة باإل  حسيست و كوينت -

 

 حاالت الطوارئ الصحيةمع  تعاطيال 42121

 ،حةحفظ الص إلادارة،)مختلفة أقسام نة من رؤساء كو  تزمات متصرف في ألا تشكيل لجنة لل -

 (2الخممثل عن العملة  ،الطوابق الجودة، الاستقبال،طبيب الشغل، 

بفيرو  كورونا في  أو مؤكدة/ مشبوهة و الواجب اتباعها عند وجود حالة إصابة  اتجراءإلا  ضبط -

  2املصالح الجهوية للصحةو ذلك بالتنسيق مع  صفوف الحرفاء

 2بوهةلحاالت املشالعزل ف غر التوفير عدد من  -

 2شخص بفيرو  كورونا إصابة يفالاشتباه  عند( عملية بيضاء)محاكاة ب القيام -

التأكد من  في حالة، صحةال مختص في حفظالخدمة وتعقيمها تحت إشراف خارج الغرفة  وضع -

  (12ملحق عدد ) Covid-19بـ و عامل  /حريف أو إصابة 

الصحية  املصالح إشعار عليه مع املرضفي حالة ظهور أعراض أو عالمات عطلة  منح العامل -

 2املختصة

ظهور  في حال املؤسسةإلى  التوجهعدم  املباشر و املسؤولعبر الهاتف  باإلبالغ العملة إلزام -

 2(صعواات التنفس السعال و الحمى و) يةأعراض مرض

         ،13عند مخالطته لحالة اصابة مؤكدة بفيرو  كوفيد  املباشر  املسؤول إبالغب العملة إلزام  -

دليل إلاجراءات الواجب إتباعها عند مخالطة حالة إصابة لخلية الازمة باملؤسسة إعتماد ة إجباري و

الصادر عن وزارة و  .2.2لسنة  13امللحق باملنشور عدد بالوسط املنهي  13-مؤكدة بفيرو  كوفيد

و كل  (2ملحق عدد ) الشؤون الاجتماعية و املنشور باملوقع الرسمي ملعهد الصحة و السالمة املهنية

 2أدلة إلاجراءات التي تصدر  عن الجهات الصحية و الفنية املختصة

 

 إلايواء السياحي مؤسسات عملةمن قبل  الواجب اتباعهاعامة ال القواعد 2.3

 مراقبة الحالة الصحية 12221

باستخدام مقيا  )ؤسسة ملالدخول إلى اقبل  درجات الحرارة لجميع العملةتسجيل  و قيس -

 عالمإ و عطلةالعامل  إسناديتم بصفة مستمرة  C13° ≤ درجة حرارة إذا كانت 2(بدون ملسحرارة 

 2املختصةالصحية  املصالح

 حفظ صحة العملة 22221

 2الدخول تسجيل  محلفي  موزع مطهر أيدي كيزتر  -

وإزالتها والتخلص  هاالرتدائاحترام الطرق الصحية  مع لكل العملة الكمامات استعمالإجبارية  -

  2ضرورة تغييرها عندما تصبح مبللة ساعات مع 4ال تتجاوز مدة إستعمالها  ، على أنمنها

 2(على الاقل % .3كحول النسبة ) بمطهريدي باستمرار باملاء والصابون أو ألا غسل  -
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 ثمورقي  منديلاستعمال نف بثنية الكوع أو ألا  و فمال ةغطيت يجب ،السعال أو العطس عند -

 2بمطهر أو  الصابون  باملاء و ألايديغسل  غلق ومة المحك حاوية فضالت داخل التخلص منه

 2ال تقل عن متر واحد مع آلاخرينتباعد مسافة  احترام -

 2فمال نف وألا  ون عينيالتجنب ملس  -

 

 قاعات ألاكل املخصصة للعملة و واملركبات الصحيةتغيير املالبس  حجراتتنظيم  12221

اجب احترامها بمدخل املركب الصحي الو حول إلاجراءات الصحية  تركيز الفتات تحسيسية -

 2للعملة

 2داخل حجرات املالبس الكمامات استعمال -

 واملالبس تغيير  حجرات داخل بمتر واحد على ألاقل تباعدالاحترام مسافة و الاكتظاظ تجنب  -

 2عملةالالخاصة ب الاستراحة قاعات و قاعات ألاكل

 2خدمةكل بداية ونهاية  عندتغيير مالبس العمل  -

كافي ال بالعدد دواسات ذات حاويات فضالت وواحد  استخدام و ورق ذ وزعات صابون وموضع  -

 2عملةالالخاصة ب الاستراحة قاعاتو  املالبس وقاعات ألاكلتغيير  حجرات داخل

بطريقة تمكن  عملةلبا ةالخاصالاستراحة  قاعات و قاعات ألاكلو كراس ي ترتيب طاوالت  تنظيم و -

 2عدم الجلو  وجها لوجه و  ة التباعدمسافاحترام من 

 

 

 

 

 

الاستراحة  قاعات و قاعات ألاكل املالبس وتغيير  حجراتبالتطهير  التنظيف و تدعيم برنامج -

 2و املعدات التي تالمس اليدين املساحاتتطهير عملية وتيرة  الرفع من و عملةالالخاصة ب

 2بصفة مستمرةاملالبس تغيير  التهوئة حجرات -

 

 الحرفاءاستقبال  121

 تداول ألامتعة و الدخول باب بالاستقبال  12121

الحرجة  ألاجزاءتطهير ) الاستقبال إلى بهو  دخول القبل  الحرفاءتوفير منطقة لتطهير أمتعة  -

  2(ال سيما املقبض و لألمتعة،

 2الحرفاء أغراض وعمل متعلقة بتطهير أمتعة  طريقةاتباع  و ضبط -

في حالة ارتفاع درجة حرارة ) ،ملسبدون  مقيا  حرارة باستخدام الحرفاءدرجة حرارة جميع  مراقبة

التقيد باإلجراءات املضبوطة مسبقا من طرف املؤسسة  يجب ،(C13° ≤ بشكل مستمرالحريف 

 2)روناو الذي تظهر عليه أعراض إلاصابة بفيرو  كالشخص  عاطي مع للت

 12 سن دون ثناء الاطفال باست الكمامات الواقية من قبل الوافدين على املؤسسة ارتداءإجبارية  -

 2سنة
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 2خاص بمدخل بهو الاستقبال مطهر أيديبموزع  تركيز  -

 2ألامتعة حفظتعليق خدمة  -

 (2يديباأل التي يمكن ملسها  املساحاتجميع  اب وو بمقابض ألا ) بهو الاستقبالتطهير  -

 

 دخول تسجيل ال الاستقبال و 22121

 2 املصعد و فضاء الاستقبالء بالكمامات الواقية من قبل الحرفا ارتداءإجبارية  -

 2الاكتظاظفي مكتب الاستقبال لتجنب  الحرفاءانتظار  فترةمن  صتقليالعمل على  -

 2القرب من املصعد في كل طابقو ب الاستقبال، بهوفي مطهر أيدي  اتموزع تركيز -

 2إلى تطهير أيديهم الحرفاءدعو ت أو الفتات اتوضع ملصق -

 2ة تطهيرها آليا و بعد كل إستعمالوضع أقالم على ذمة الحرفاء مع ضرور  -

 الحرفاءالحفاظ على مسافة متر واحد على ألاقل بين  اتخاذ التدابير الالزمة لضمان الامتثال و -

و  تنظيم الصف و الحرفاءبين متر  1 تباعدمسافة احترام  على ألارضية تحدد عالماتوضع : مثال)

 (2تجنب التقاطع

 2مكتب الاستقبالب "Plexiglas" ملقوى من البالستيك ا حاجز  إمكانية تركيز  -

 2عبر إلانترنتبيانات الحرفاء تشجيع تسجيل  -

 2من قبل ألاعوان جسمأو  مساحة مالمسةبعد  و صفة مستمرةب يديألا تطهير  -

الاستقبال املسؤول عن تسليم املفاتيح  عون  للصراف و بالنسبة القفازاتاستخدام امكانية  -

 2املتعلقة باستخدامها صحةحفظ المع احترام قواعد  للحرفاء،

 2الاستقبال أعوانبين  ال تقل عن متر واحد تباعدمسافة احترام  -

ألاعوان املكلفين  من طرفلألمتعة  كل عملية نقلقبل و بعد  مطهر  جال استعمالأو  يديألا غسل  -

 2الحقائب ملحب

 2ةليآ صفةب العملةأو  الحرفاء ايلمسه مساحةأي  الهاتف و تعقيم مكتب الاستقبال و -

 2بعد كل استخدامالغرف بطاقات / تطهير املفاتيح  -

    الاستقبال  بفضاءأرائك  العراات و املقابض و ألابواب و التطهير املنتظم للمصاعد و التنظيف و -

 2كل ما يمكن ملسه من طرف الحريف و ساحاتامل جميع املعدات و الطاوالت و و

 2الاستقبال بفضاء الاكتظاظلتجنب  خروجال و الدخول بأوقات تسجيل  إعالم الحرفاء -

 متر على الاقل باستثناء 1مع إحترام مسافة تباعد   شخصينإلى  مستعملي املصعدالحد من عدد  -

 2هم الوالدين مع أطفال

 2باملصعد احترامها الواجب حفظ الصحةقواعد حول  إرشادتحسيس و  اتوضع ملصق -

 طوابقال الغرف و 421

 العملةمن قبل  هااحترام القواعد الواجب 12421

 أعراض مرضيةلديه  حريفعن أي  املباشر  الرئيس بإعالمالغرف  باتموض   تحسيسضرورة  -

 (2222، إسهالصعواة التنفس العطس و السعال و)
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عند  لحفظ الصحةالعامة قواعد ال اتباع و تنظيف قفازاتإجبارية إرتداء كمامات واقية و  -

 ت و كل ألاغراض املمكن ملسها من طرف الحرفاءللمفروشا تجنب مالمسة الوجه) الغرفتنظيف 

 222(2مع غسل ألايدي بالقفازات باملاء و الصابون إثر تنظيف كل غرفة

بةو عراة لكل  أدوات عمل فردية وفير ت -  2  ، إن أمكنغرف موض 

 تنظيف وتطهير الغرف 22421

 اتساع 4ملدة ها تئتهو  تطهيرها و تنظيفها و قبلالجدد  الوافدينقبل من الغرفة  شغالإعدم  -

 2كحد أدنى

دقيقة على ألاقل أثناء  .2دة ، على أن تتواصل التهوئة ملالتنظيفعملية بدء ة الغرفة قبل ئتهو  -

 2التطهير اليوميو التنظيف 

، الحمام، أزرار التنظيف، مقابض الحنفياتمقابض ألابواب، ) للتلوث املعرضة املساحات رتطهي -

 على أن تكون  ،ةصحي طريقةب (إلخ ئق إلارشادات عن النزل،وثا ، الهواتف،جهاز التحكم عن بعد

 2استعمال وحيدذات املستخدمة  املناديل

عملية كل  مع و ألاكيا  الصحية و أكيا  الغسيل بالحريفة لوازم الحمام الخاص  تجديد  -

 2تنظيف

 على الاقل ةواحدمرة  غادرة واملعند  التدفئة/  كيفاتالتهوئة و مصافي امل فتحاتتعقيم  تنظيف و -

 2في ألاسبوع

 2دمةخاملستاملواد  تنظيف وتطهير الغرف و الصحية لطريقة بال بات الغرفموض   تكوين و تحسيس -

 2مصالح وزارة الصحةمواد التنظيف و التطهير املعتمدة من طرف استخدام  -

 بوضع املناشف املستعملة بالسالت)إعالم الحرفاء باإلجراءات الجديدة و دعوتهم للمشاركة  -

 (2املخصصة لذلك، فتح النوافذ قبل مغادرة الغرفة

 2من املستحسن إعتماد التنظيف بإستعمال املاء -
 

 طاقم املفروشاتمعالجة  12421

 2ةجلاعإلى أماكن امل مخصصة نقلها في عراات غلق وال محكمة املتسخة في أكيا  اللحافاتوضع  -

 ةالنظيف اللحافاتبين  املتقاطعالتلوث  ملنع صحية و اتباع إجراءات الاتجاه إلى ألامام مبدأ احترام -

لألماكن التي يتم فيها التعامل مع  التامالفصل ضرورة )في منطقة الغسيل  املتسخة واللحافات

 (2املتسخة اللحافات و ةالنظيف اللحافات

درجة حرارة ثابتة بمعالجة عملية تتضمن  منظفبغرف لدورة غسيل ال مفروشاتطاقم  إخضاع -

°C35  أو  ألاقل،دقائق على  .1ملدة°C31  2دقائق على ألاقل 1ملدة 

              الغرف طاقم لحافات و مناشفتنظيم برامج معالجة الغسيل بطريقة تضمن الفصل بين  -

 2و مفروشات املطاعم و مالبس الحرفاء و أزياء العملة

 2ةامللوث املفروشات و طواقم الغرفللتعامل مع  نفيذ إجراءاتت وضع و -
 

 الغرف اتخدم 521

 2الغرف من ألاطباق قواعد حفظ الصحة عند رفع التشديد على احترام -

 2بعد كل استخدامالغرف  اتعراات خدمر يتطه -
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: مثال) الحريفتجنب دخول غرفة  و( قفازات وكمامة ) وقاية الضروريةوسائل الالنادل ل استعمال -

 (2يتم عند باب غرفته للحريفالطلبية  تسليم

 2ذات استعمال واحد ليمناد استخدام -

استخدام آلة ) 2التطهير قواعد التنظيف وبمع الالتزام  يةأو زجاج ذات استعمال واحدكؤو  استخدام  -

أحواض مع احترام مقادير  1الغسل اليدوي باعتماد أو  .C3° ال تقل عن درجة حرارة شطف ذات لغس

 (2املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك

الطريقة الصحية  احترامالتشديد على  وأوحيد ال عمالذات الاست الل الصغيرةالاستغمعدات استخدام  -

 2طواقم ألاكل مختلف أنواع ألاطباق و تطهير تنظيف ول

 لاستخدام آلة غس) 2الحرفاءألاواني ألاخرى التي يستخدمها  و طواقم ألاكل أطباق و  تطهير تنظيف و  -

أحواض مع احترام مقادير املواد  1يدوي باعتماد أو الغسل ال .C3° ال تقل عن درجة حرارة شطف ذات

 (2و الفترة الالزمة لذلك   املطهرة

ملدة  C35°درجة حرارة ثابتة بمعالجة تتضمن عملية  منظفبلدورة غسيل  املطعم لحافاتطاقم  إخضاع -

 2دقائق على ألاقل 1ملدة  C31°أو  ألاقل،دقائق على  .1
 

 للحرفاء يةواملركبات الصح املحالت املشتركة 321

 2إجبارية ارتداء الكمامات الواقية من قبل الحرفاء باملحالت املشتركة و باملركبات الصحية -

 2وضع مجففات آلالية لأليدي خارج الخدمة -

بات تطهير  وتنظيف  مخطط دعيمت -
 
 املستمر تطهير مع التركيز على ال بالحرفاء الخاصةالصحية  املرك

 2الحريفمن قبل  املسه يمكن مساحةأي  و طراد املياهمقبض  و الحنفيات و قابض ألابوابمل

 ،املصعد)املشتركة  املحالتفي  باأليديالتي يمكن ملسها  املساحات وللمعدات  املستمر التطهير  التنظيف و -

 2(إلخ ألابواب،مقابض  ،ألايديمساند 

 2(بين كل عمليةدقيقة  .1 تجاوز  عدم)التطهير و  التنظيفوتيرة عمليات تعزيز  -

 (2املكيفات مصافي و التهوئة فتحات )املشتركة  باملحالتبصفة منتظمة انة نظام التكييف صي -

 2املركب الصحي للحرفاءعند مدخل  واملشتركة  باملحالتيدي ألا مطهر  اتموزع زتركي -

 

 املقاهي و الحانات 321

 املقاهي وإلاجراءات الواجب اتخاذها بقاعات الحانات  12321

 %.5لـ  طاولةفي كل شخاص عدد ألا 4 عدم تجاوز  و متر بين الطاوالت 225 ـتباعد بمسافة احترام  -

 2مع املحافظة على مسافة التباعد بين الحرفاء ، من عدد الكراس ي املمكنة

 2بعد كل خدمة قبل و تهوئة املحالت -

 أثناء الخدمة احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 22321

 2بالنسبة لنظام الخدمة الشاملة (Self service) الخدمة الذاتية تعليق -

 2إلخ املشرواات،الئحة  و ألاواني الكراس ي و تطهير املنتظم للطاوالت وال -



  PSTT                                                                                                                                                                 19كوفيد  لتوقي منالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية ل

 22 من 12صفحة  

 

 2التطهير قواعد التنظيف وبمع الالتزام  يةأو زجاج كؤو  ذات استعمال واحداستخدام  -

أحواض  1أو الغسل اليدوي باعتماد  .C3° ال تقل عن درجة حرارة شطف ذات لاستخدام آلة غس)

 (2مع احترام مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك

من  استخدام كل بعدباأليدي  املسه يمكن مساحةكل  مساند الكراس ي و  و املشروااتالئحة تطهير  -

 2طرف الحريف

 ألاخرى نقاط البيع  واملطاعم  321

 إلاجراءات الواجب اتخاذها بقاعات ألاكل 12321

عدم  و متر بين الطاوالت 225تباعد احترام مسافة و  ٪ .5 إلىاملطاعم ب طاقة الاستيعابتخفيض  -

   2همالوالدين مع أطفال استثناءب أشخاص 3 تتسع لـأشخاص لكل طاولة  4 تجاوز 

 2مطعم كل عند مدخل يديألا تطهير  إلى دعوتهمل للحرفاء و ملصقات تحسيسية مطهر  موزع ز تركي -

تطهير أيديهم باستخدام ل حرفاءالبدعوة  عملةال تكليف أحد ،امللصقات التحسيسيةباإلضافة إلى  -

 2املطعممن خروج ال ل وو خالدعند  املطهر

 حرفاءالبين على ألاقل  متر 1التباعد مسافة احترام  و  الاكتظاظاتخاذ إلاجراءات الالزمة لتجنب  -

 2ملطعمإلى ادخول القبل 

 2بعد كل خدمة ة املطاعم قبل وئتهو  -

 

 أثناء الخدمة احترامها الواجب الصحة حفظ إجراءات 22321

 2إعتماد خدمة الالئحة -

 :ه إجبارية التقيد بالتوصيات التالية في صورة اعتماد خدمة البوفي -

  عارضات مام وضع عالمات على ألارضية أ و الحرفاءمتر بين  1 تباعدمسافة ترك

ن بالتزود مصحواين املغير سنة  12 سن دون  مع عدم السماح لألطفال ألاكل

 2كلعارضات ألا

 2تمنع الازدحامبطريقة ها و توزيعأ ألاكل عارضات زيادة عدد 

  (2ذاتيةالخدمة ال تعليق) عملة املطبخمن قبل  خدمة البوفيتأمين 

  من قبل النادلللحريف  املعدة لإلستعمال الصحون تسليم 

  2الاكتظاظطعم لتجنب باملخدمة دة املخصصة للاملتمديد 

  ن البالستيك املقوى م حواجز زتركيإمكانية (Plexiglas) اتمحط و بعارضات ألاكل 

 222غيرها و الاستعراض ي الطبخ

 (2الغرف املعتادة اتبخالف خدم) الحرفاءالغرف بناء على طلب بإلاطعام خدمة  أمينت -

 2الحريفبعد كل استخدام من قبل و تطهيرها  فيكاالعدد الب مأكوالتات قائم وفيرت -

 2واحد لماذات استعمناديل  استخدام -

 2الحريفبعد كل استخدام من قبل  تطاوال ال لحافاتطاقم تغيير  -

 2التطهير قواعد التنظيف وبمع الالتزام  يةأو زجاج كؤو  ذات استعمال واحداستخدام  -

 1أو الغسل اليدوي باعتماد  .C3° ال تقل عن درجة حرارة شطف ذات لاستخدام آلة غس)

 (2هرة و الفترة الالزمة لذلكأحواض مع احترام مقادير املواد املط
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وحيد أو التشديد على احترام الطريقة ال عمالذات الاست معدات الاستغالل الصغيرةاستخدام  -

 2طواقم ألاكل مختلف أنواع ألاطباق و  تطهير تنظيف والصحية ل

              هالتزام بتنظيفالاطلب مع ال عندالطاولة  على" الخل الزيت، ،ألاسود الفلفل ،املالحة" وضع -

 2من طرف الحريف بعد كل استخدام هاتطهير  و

بعد  باأليديملسها  املمكنألاخرى  املساحاتجميع  مساند الكراس ي و تطهير مقاعد ألاطفال و -

 2من طرف الحريف هااستعمال

 2للوقاية من العدوى  الحريفعند رفع ألاطباق و تنظيف طاولة  حفظ الصحةقواعد  احترام -

 2املطاعمب خدمةنهاية كل  عند املعدات ألاثاث و و احاتاملستطهير  تنظيف و -

استخدام آلة ) 2الحرفاءألاواني ألاخرى التي يستخدمها  و طواقم ألاكل أطباق و  تطهير تنظيف و  -

أحواض مع احترام  1أو الغسل اليدوي باعتماد  .C3° ال تقل عن درجة حرارة شطف ذات لغس

 (2ة لذلكو الفترة الالزم مقادير املواد املطهرة

درجة حرارة ثابتة بمعالجة تتضمن عملية  منظفبلدورة غسيل  املطعم طاقم لحافات إخضاع -

°C35  أو  ألاقل،دقائق على  .1ملدة°C31  2دقائق على ألاقل 1ملدة 

 

 املطبخ 321

 في للتحكمتطبيق إلاجراءات  و السالمة الغذائية ولشروط حفظ الصحة العامة  قواعدنفس الاعتماد 

 (الطريقة مل،االع ،املحيط ،املعدات املواد،) 5Mصادر امل املتأتية منالتلوث  مخاطر 

 

 العملةمن قبل  احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 12321

ارتداء زي عمل نظيف )السلسلة الغذائية  عملة من طرف الهندام و  الجسماحترام قواعد نظافة  -

 (2خدمةمعقم في كل  و

 2بداية العملقبل  كلما دعت الحاجة وبصفة منتظمة و  ألايديغسل  -

حاوية فضالت  و واحداستعمال ذو  مناديلموزع  و سائل صابون موزع ب مجهز أيدي  غاسل تركيز -

  2أقسام املطبخجميع ب دواسة ذات

 الصابون بعد املاء وبغسل اليدين حساسة مع غذائية مواد تداول ارتداء قفازات عند  -

  2استعمالها

 2العملةبين على الاقل متر واحد تباعد م مسافة احترا -

 2للتقاطعالعملة تفاديا  بمسلكالاتجاه إلى ألامام  مبدأاحترام  -

  2 لكل عامل باملطبخ، إن أمكن( 222سكاكين) أدوات عمل فردية وفيرت -

 

 السلع استقبالعند  احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 22321

 2الاكتظاظمن  للحد السلعاستالم تنظيم عملية  -

الخاصة و مطهرة  إلى صناديق نظيفة و الغالل و الخضر و تحويل إزالة الصناديق الكرتونية  -

 2بالنزل 

 2النفايات وللتخلص من الصناديق الكرتونية الصحية  الطريقةاحترام  -
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 2واراملزودين و الز على ذمة  يديلأل تجفيف  وسائل غسل ووضع  -

املعدات التي يمكن  و املساحات كلل املستمر تطهير ال مع التركيز علىتنظيف ال مخطط دعيمت -

  2باأليديملسها 

         

 املشرواات املواد الغذائية و تداول عند  احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 12321

 2الغذائية ملوادبمسلك االاتجاه إلى ألامام  مبدأاحترام  -

 2الغذائية لموادل املتقاطعتلوث ال لتجنبالالزمة  إلاجراءات اتباع -

 2الغالل و لخضر اتطهير  تنظيف ول الطريقة الصحية اتباع -

 2قبل وبعد كل استخدامأواني العمل  و أدوات و مساحاتتطهير  تنظيف و -

 C352°درجة حرارة الطهي وإعادة التسخين تجاوز التأكد من  -

تم إجراء إال إذا  2هيالط مكتملةتحتوي على منتجات حيوانية نيئة أو غير  إعداد أطباقتجنب  -

 وضع و  HACCPنقاط الحرجة التحكم في ال بادئ نظام تحليل املخاطر و مل طبقادراسة مخاطر 

 2الصحية الالزمةتدابير ال

 مجهزةمطهرة  استخدام حاويات نظيفة و تفريغ املنتجات الغذائية وتطبيق الطريقة الصحية ل -

 2بأغطية

املعدات التي يمكن  و املساحات كلل املستمر تطهير ى المع التركيز علتنظيف ال مخطط دعيمت -

  2باأليديملسها 

    املطهر  كمية احترام) أحواض 1نظام  استخدامب ألاواني تطهير لتنظيف و  ةالصحي اتباع الطريقة -

 (2222املدة الالزمة و 

 2كافيةبطريقة  حالتكل املة ئتهو  -

 

 املشرواات في املطاعم د توزيع املواد الغذائية وعن احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 42321

 2لرفع ألاطباقآخر  و املشرواات  يتولى توزيع املواد الغذائية ومن عملة املطعم تعيين فريق  -

 2حاويات الفضالتفي البوفي  الراجعة مناملأكوالت كل  من التخلص -

الصحون استخدام  وتخزين  و ترصيف عند املتقاطعتجنب التلوث ل حفظ الصحةاحترام قواعد  -

 2املطهرة

 2(Dressage) تزيين ألاطباق التحضير النهائي و عند ذات استعمال واحداستخدام قفازات  -

 2حريفلل تقديمهااملشرواات قبل  قوارير تطهير  -

صحون في حالة جيدة  آلة غسلباستعمال تسخة طواقم ألاكل امل و الصحون  تطهير و  تنظيف -

 (2مواد التنظيف و التطهير ملضخاتالصحيح  الاستعمالمع  .C3°درجة حرارة الشطف أعلى من )

 

 املخاطر للتحكم في املراقبة الذاتيةنظام  52321

 2هاتنفيذالسهر على  و  السلسلة الغذائيةبكل مراحل التلوث  تجنبلتعليمات  وضع إجراءات و -

 2التلوثاملوضوعة لتجنب العدوى و السلسلة الغذائية باإلجراءات  عملة تكوين و تحسيس  -

 2التطبيق الفعلي لإلجراءات الصحية املوضوعة لضمان ةذاتي مراقبةإجراءات  وضع -
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والتثبت  عند الشطف .C3°الصحون بحيث تكون فوق  آلة غسلدرجة حرارة  مراقبة و تسجيل -

  2مواد التنظيف و التطهيركمية من 

 2توثيقها و  ةذاتي مراقبةسجالت  مسك -

 

 الشواطئ و املسابح 1.21

 باملسابح احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 121.21

 السن و كبار ) ذوي املناعة املنخفضة و ألامراض املزمنةألاشخاص  على املسابح استعمالحظر  -

 ي           مرض ى السكر  النساء الحوامل وألاشخاص الذين يعانون من صعواات في التنفس املزمن و

وضع  و  (وألاوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم أمراض القلب مرض ى السرطان تحت العالج و و

 2بذلك لحرفاءو تحسيس اعالم إل  الفتة

بالنسبة للمسابح الخارجية و  2م 1في واحد سباح )املسبح  ملساحةوفًقا  املستحمينالحد من عدد  -

 (2بالنسبة للمسابح املغطاة 2م 4سباح واحد في 

 دعوتهم و  املستحمينملتخذة للحد من عدد بالتدابير ا الحرفاء إلبالغ قرب املسبح الفتةوضع  -

 2لحوض املسبح دخول كل صابون قبل ال اء وستحمام بامللال 

الصحية  لإلجراءاتدعوتهم لالمتثال  واملسبح إلى الحرفاء دخول عملية تنظيم ب عامل تكليف -

 2املعمول بها

 2للمسابحاألدواش التابعة بالاستحمام  صابون موزع  ز تركي -

حاوية و  ذو استعمال وحيدموزع ورق  بموزع صابون سائل وصحية للحرفاء ال املركبات تجهيز -

 2دواسة فضالت ذات

 2املسبح عملة الحرفاء و على ذمة مطهرموزع ركيز ت -

الكلور  معدلضمان تطهير مياه املسابح باستخدام مضخات في حالة عمل جيدة للحفاظ على  -

 2املطلوب طبقا للتشاريع الجاري بها العمل

 2نهاية كل خدمة عنداملسبح مياه ب بالترفيع في نسبة الكلور  عملية معالجة اصطداميةالقيام ب -

             إلى  املثبتمعدل  ساعتين و/ مرة  1إلى  Phالـ  و البروم /الكلور معدل  مراقبة وتيرة الرفع من -

 2يومين/ مرة  1

 2الخارجي املسبححول كراس ي الاسترخاء  بين على ألاقل واحدمتر  تباعد احترام مسافة -

 2باملسابح املغطاة  ءالتخلي عن كراس ي الاسترخا  -

 ايمكن ملسه مساحةأي  و 2222الطاوالت وكراس ي الاسترخاء ) باملسبح املتواجد ثاثألاتنظيف وتطهير  -

 2الحريفبعد كل استخدام من قبل ( باأليدي

 2في املسابحتعليق الانشطة الرياضية الجماعية  -

 استغالل قبل الالزمة إجراءات املراقبة ضبط و covid - 19من  العدوى دراسة مخاطر ب القيام -

 2الزالجات املائية

 2خدمة املسبح تعليقيجب  ،في حالة استحالة تطبيق التعليمات املذكورة أعاله -
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 الشواطئب احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 221.21

 2متر واحد بين كراس ي الاسترخاء تباعد احترام مسافة -

يمكن  مساحةأي  و 222،والطاوالتكراس ي الاسترخاء، )الشاطئ ب املتواجدثاث ألاتنظيف وتطهير  -

 2الحريفبعد كل استخدام من قبل ( باأليدي املسه

و حاوية  ذو استعمال وحيدموزع ورق  بموزع صابون سائل والصحية للحرفاء  املركبات تجهيز -

 2دواسة فضالت ذات

 2الشاطئ لحرفاء و عملةا على ذمة مطهرموزع ركيز ت -

  املعالجة باملياه و التدليكمراكز  1121

إلى  حريفكل  قبل دخول  ملسبدون  مقيا  حرارةباستخدام  الحرفاءدرجة حرارة جميع  مراقبة -

م يت و يمنع من الدخول  ،C13° أكثر من بشكل مستمر الحريف في حالة ارتفاع درجة حرارة ) ،املركز

 2(الصحةمصالح ب الاتصال

 2تطهير أيديهم إلى الحرفاء دعوةملصقات لوضع  في الاستقبال و مطهر موزعات  يز ترك -

 2الانتظار قاعةفي  بين الحرفاء مسافة التباعداحترام  -

         نشاط الحمامات داخل مؤسسات املعالجة باملياه  الستئنافاعتماد دليل الاجراءات الصحية  -

 (12ملحق )وطني للمياه املعدنية و الاستشفاء باملياه لديوان  الو املنشور باملوقع الرسمي 

 2باأليديالتي يمكن ملسها  ساحاتكل امل والعالج  الئحات وألارائك  لكراس ي ومنتظم ل تطهير -

 2حريفالتجميل بعد كل  أدوات و آالت املعدات و منتظم لجميع املساحات و تطهير  -

 2العملة من قبل التباعد الجسدي و  ألايديغسل احترام نفس قواعد  ضرورة إرتداء الكمامات و -

         تطهير مقابض ألابواب اء والتركيز علىلحرفلالصحية  باملركباتتطهير  و ط تنظيف طخم تدعيم -

 2يمكن ملسها باأليدي مساحاتأي  و طرادات املياه و حنفياتال و

 (2تاملكيفا مصافي و التهوئة فتحات ) بصفة منتظمةصيانة نظام التكييف  -

 هامع تنظيف قصورةاملبفقط  حداحريف و ) Sauna الستخدام السونا حفظ الصحةاحترام قواعد  -

 (2بعد استخدامها قبل و هاتطهير  و

درجة حرارة بمعالجة تتضمن عملية  منظفبلدورة غسيل  املناشف و اللحافاتطاقم  إخضاع -

 2ى ألاقلدقائق عل 1ملدة  C31°أو  ألاقل،دقائق على  .1ملدة  C35°ثابتة 

 

 ألطفالل املخصصة و الفضاءات ألانشطة الرياضيةمراكز  1221

 

 مراكز ألانشطة الرياضية 121221

 2متر على ألاقل  125الرياضة و إحترام مسافة تباعد  قاعةة حسب مساح الحرفاءالحد من عدد  -

      2توجيه الحرفاء لألنشطة الرياضية بالفضاءات املفتوحة -

 2أيديهمإلى تطهير الحرفاء  لدعوةركيز الفتة و ت مطهر توفير -

 2ذات التقارب الجسدي لألشخاصالرياضية تعليق ألانشطة  -

، قطع السهام ألاقوا ، املضرب، الاسترخاء،كراس ي  دراجات،) ةالرياض تطهير معدات الترفيه و -

 2الحريفقبل وبعد كل استخدام من قبل ( 2222إلخ الشطرنج،
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 2تباعدمسافة  احترامبطريقة تمكن من  في الصاالت الرياضيةعدات و املألاجهزة توزيع  -

 التنشيط ألطفال و ل املخصصة الفضاءات 221221

 يسببتجنب أي نشاط  الخارجية والتنشيط بالفضاءات عروض  أثناء تباعدسافة مم ااحتر  -

 2الاكتظاظ

 2طفالنوادي ألا  اللعب و مساحاتفي  يديأل ل مطهرتوفير  -

  2طفالاللعب و نوادي ألا  مساحاتتطهير املعدات في  تنظيف و ياتعمل تكثيف -

         التطهير املتكرر لليدين/ غسل ع المو الهندام  نظافة الجسماحترام  طفالنوادي ألا  منشطيعلى  -

 2الكماماتالالتزام بارتداء  و

 2جميع ألالعابمع التطهير املنتظم ل الوقت،في نفس نوادي ألاطفال مستخدمي الحد من عدد  -

مسافة  طفال بطريقة تمكن من احتراماللعب و نوادي ألا  مساحاتفي و املعدات ألاجهزة توزيع  -

 2تباعد

 الندوات واملؤتمرات والاجتماعات واملناسبات 1121

 

 املؤتمرات الندوات و إلاجراءات الواجب اتخاذها بقاعات 121121

متر  125تباعد احترام مسافة و  ٪ .5رات بنسبة الندوات واملؤتمقاعات  طاقة الاستيعابتخفيض  -

 على ألاقل بين الطاوالت متر  2الكراس ي و بين 

  تعليق الخدمة الذاتية و  قاعةالبتقديم استراحات القهوة  -

 2تطهير أيديهمل الحرفاء لدعوةملصقات توفير  وقاعات العند مدخل مطهر موزعات  تركيز  -

 2بانتظامت املؤتمرا الندوات وقاعات ة ئتهو  -

 التنظيف والتطهير 221121

ذو موزع ورق  بموزع صابون سائل والاجتماعات قاعات ل التابعة لحرفاءلالصحية  املركبات تجهيز -

 2ديوحاستعمال 

 2قبل وبعد كل خدمةالاجتماعات قاعات ة ئتهو  -

 2222ي و مستلزمات الكتابةالكراس  تطهير منتظم للطاوالت و -

 حنفياتال تطهير مقابض ألابواب وو التركيز على  للحرفاءالصحية  ملركباتاتنظيف  مخططتعزيز  -

 2باأليدي املسه يمكن مساحةأي  و طرادات املياه و

 الصحية قواعدالتطبيق بالالتزام مع  الزجاجمن مادة أو  واحداستخدام  وذ كؤو  استعمال -

أو الغسل  .C3° ل عنال تق درجة حرارة شطف ذات لاستخدام آلة غس) للتنظيف و التطهير

 (2و الفترة الالزمة لذلك أحواض مع احترام مقادير املواد املطهرة 1اليدوي باعتماد 

من  املشاركينبعد كل خروج  باأليدي املسهيمكن  ى خر أ مساحةأي  تطهير مساند الكراس ي و -

 2الاجتماعاتقاعات 

 احترامها من قبل الحرفاء الواجب حفظ الصحة إجراءات 121121

 (2على ألاقلو نصف متر )الاجتماعات قاعات في  مسافة تباعداحترام  -

 2الكمامات إرتداء -
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 صيانة املؤسسة 1421

 2لحفظ الصحة العامةالقواعد اعتماد نفس  -

من  ل/ مغ  23.ر من ثأك الحفاظ على الكلور )مياه الشرب بكلور مراقبة مادة ال مخططتعزيز  -

في حال  و  الحر من الكلور  ل/ مغ  2من  أكثر  حفاظ على الكلور ال) سبحاملومياه ( الكلور الحر

 (2ل/ مغ  2و  1نسبة البروم بين  استعمال البروم باملسابح املغطاة املحافظة على

 2يجيونيالالل جرثومة منالرقابة  الوقاية و مخططتعزيز  -

 الشروع في استغاللها قبل اجهزة التدفئة/ تعزيز و تدعيم عمليات تنظيف و تطهير نظام التكييف  -

 13اعتماد دليل الاجراءات الواجب اتخاذها عند استعمال املكيفات للوقاية من فيرو  كوفيد  -

الصادر عن وزارة الصحة ووزارة الطاقة و املناجم و الانتقال الطاقي و املنشور باملوقع الرسمي 

 22لوزارة الصحة

كيفات و اجهزة التهوئة و التدفئة التي تصدر عن اعتماد ادلة الاجراءات املتعلقة باستعمال امل -

 2الجهات الصحية و الفنية املختصة

و تزويدها  ،222إلخذو الاستعمال الواحد الورق  املطهر و لصابون واموزعات بالعناية الدورية  -

  2بصفة آلية

 التخلص من النفايات 1521

الجائحة املتعلقة ب اياتنفلل ةمخصص و   اكيأمجهزة بدواسات بحاويات فضالت  زتركي -

 2الحرفاءو و أماكن تواجد العملة  مساراتبأعداد كافية في مختلف ( القفازات و الكمامات)

عدات املمن  لتخلصقصد اسعة كافية  اتذ و  اكيبأمجهزة دواسات بحاويات فضالت  زتركي -

 2الحرفاءاملستغلة من طرف  الواحد لذات الاستعما

 

 الوقائية في املطاعم السياحية الاحتياطات وإلاجراءات 4

 

 العملة 124

 2فيرو  كورونااإلجراءات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من ب العملة تكوين و تحسيس -

كافي في ال ة بالعدددواسحاوية فضالت ذات  وحد او  ذو استخدامموزع ورق  صابون و تركيز موزع -

 2العملة تغيير مالبس حجرات واملطبخ 

 (2قبل بداية الخدمةمعقمة  ارتداء مالبس عمل نظيفة و) الهندام و  الجسمافة احترام نظ -

 2العملةلجميع  الكمامات إلزامية ارتداء -

 2بداية العملقبل  كلما دعت الحاجة وبصفة منتظمة و  ألايديغسل  -

 الصابون بعد املاء وبغسل اليدين تداول مواد غذائية حساسة مع ارتداء قفازات عند  -

 2 ااستعماله

ثنية العطس في  السعال أو )و اتباع العادات الصحية بعد كل تداول للمواد الغذائية  نيديالغسل  -

 (2222ناقالع صافحة وتجنب امل، التخلص منهورقي و  منديلأو في الكوع 

 2املختصةالصحية  مرضية و إعالم املصالحأعراض  الذي تظهر عليه للعامل إسناد عطلة -

ظهور  في حال ؤسسةاملإلى  التوجهعدم  املباشر و املسؤولعبر الهاتف  الغباإلب العملة إلزام -

 2(صعواات التنفس السعال و الحمى و) يةأعراض مرض
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 13عند مخالطته لحالة اصابة مؤكدة بفيرو  كوفيد  املباشر  املسؤول باإلبالغ العملة إلزام  -

-إصابة مؤكدة بفيرو  كوفيد وجوب إعتماد دليل إلاجراءات الواجب إتباعها عند مخالطة حالة -

و الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية و  .2.2لسنة  13بالوسط املنهي امللحق باملنشور عدد  13

 (22ملحق عدد )املنشور باملوقع الرسمي ملعهد الصحة و السالمة املهنية 

ا  باستخدام مقي)الدخول إلى املؤسسة قبل  درجات الحرارة لجميع العملةتسجيل قيس و  -

 عالمإ والعامل عطلة  إسناديتم بصفة مستمرة  C13° ≤حرارة إذا كانت درجة (2 حرارة بدون ملس

 2املختصةالصحية  املصالح

 

 باملطبخ إلاجراءات الواجب اتخاذها 224

 2املطبخ و املقتصديةإلى  املزودين دخول منع  -

و الخاصة مطهرة  يفة وإلى صناديق نظ و الغالل الخضر إزالة الصناديق الكرتونية و تحويل  -

 2باملطعم

 2من النفاياتللتخلص الصحية  الطريقةاحترام  -

 ةدواسحاوية فضالت ذات  وحد او  ذو استخدام أوراقموزع  بصابون و مجهز أيدي  غاسل تركيز -

 2املطبخ أقسامجميع ب

 الصابون بعد املاء وبغسل اليدين تداول مواد غذائية حساسة مع ارتداء قفازات عند  -

  2مالهااستع

 2  لكل عامل باملطبخ، إن أمكن( 222سكاكين) أدوات عمل فردية وفير ت -

 2الغالل لخضر واتطهير الطريقة الصحية لغسل و  احترام  -

 2بعد كل استخدام العمل قبل و أدوات و معدات و مساحاتتطهير  تنظيف و -

    املطهر  كمية احترام)واض أح 1نظام  باستخدام ألاواني تطهير لتنظيف و  ةالصحي اتباع الطريقة -

 (2222املدة الالزمة و 

 2باأليدياملعدات التي يمكن ملسها  و املساحاتخطط التنظيف وزيادة وتيرة التطهير لجميع متعزيز  -

 2املطبخ محالتبمختلف  و  املقتصديةبة الكافية ئالتهو توفير  -

 

 لحرفاءبقاعة املطعم واملركب الصحي لها تخاذالواجب االتدابير  124

متر بين  1و  متر بين الطاوالت 225تباعد احترام مسافة و  ٪ .5 إلىعم طامل طاقة الاستيعابتخفيض  -

 2ألاشخاص

 2همالوالدين مع أطفال باستثناء أشخاص كحد أقص ى لكل طاولة 4من  الحرفاءمجموعة  -

 الحرفاء  الواجب احترامها على ذمةدعامات ورقية أو رقمية حول إلاجراءات الصحية وضع  -

 2للحرفاءالصحية  املركباتعند مدخل  مطهر موزع  ز تركي -

حاوية فضالت  ود يوح ذو استخدام أوراقموزع  وبموزع صابون تجهيز املركبات الصحية للحرفاء  -

 2بصفة آلية مضرورة تزويدهمع ، ةدواسذات 

           الحنفيات وبض ألابواب طهير مقات و التركيز على للحرفاءالصحية  املركباتتنظيف  تكثيف عمليات -

 2باأليدي املسه يمكن مساحةأي  و طراد املياه و
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 2222،الخ أواني الخدمة ومقابض ألابواب والهاتف و مساحات وألارضيات  تطهير املعدات و تنظيف و -

 2نهاية كل خدمة بعد

 2الحريفبعد كل استخدام من قبل  تالطاوال  لحافاتطاقم تغيير  -

 2بعد كل خدمة قبل و قاعةالة ئتهو  -

 2واحدة على الاقل في ألاسبوعمرة  جهزة التدفئةأ /فتحات التهوئة و مصافي املكيفاتتنظيف و تعقيم  -

 13اعتماد دليل الاجراءات الواجب اتخاذها عند استعمال املكيفات للوقاية من فيرو  كوفيد  -

نتقال الطاقي و املنشور باملوقع الرسمي لوزارة الصادر عن وزارة الصحة ووزارة الطاقة و املناجم و الا 

 2الصحة

اعتماد ادلة الاجراءات املتعلقة باستعمال املكيفات و اجهزة التهوئة و التدفئة التي تصدر عن الجهات  -

 2الصحية و الفنية املختصة

 ؤسسةعند دخول امل احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 424

 2لمطعملدخول ال بين الحرفاء عند متر 1 تباعدمسافة احترام  -

في حالة ارتفاع درجة ) ،ملسبدون  مقيا  حرارةباستخدام  الحرفاءدرجة حرارة جميع  مراقبة -

مصالح ب م الاتصاليت واملطعم إلى   يمنع من الدخول  ،C13° أكثر من بشكل مستمر الحريف حرارة 

 2(الصحة

 2مدخل املطعمب مطهرموزع  ز تركي -

 2املطعممن خروج ال و الدخول طهر عند املتطهير أيديهم باستخدام ى عل حث الحرفاء -

 

 عند الخدمة احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات 524

 2حريفا من قبل كل مبعد استخدامه اتالفاتور  ةحامل و الئحة املأكوالتتطهير  -

 2واحد لذات استعمامناديل  استخدام -

 2التطهير قواعد التنظيف وبمع الالتزام  ةيأو زجاج كؤو  ذات استعمال واحداستخدام  -

 1أو الغسل اليدوي باعتماد  .C3° ال تقل عن درجة حرارة شطف ذات لاستخدام آلة غس)

 (2أحواض مع احترام مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك

طريقة الوحيد أو التشديد على احترام ال عمالذات الاست معدات الاستغالل الصغيرةاستخدام  -

 2طواقم ألاكل مختلف أنواع ألاطباق و  تطهير تنظيف والصحية ل

بعد  هاتطهير  وها لتزام بتنظيفالاطلب مع ال عندالطاولة  على" الخل الزيت، الفلفل، املالحة،"وضع  -

 2من طرف الحريف كل استخدام

 2الحريفاملشرواات قبل تسليمها إلى  قوارير تطهير  -

 الخالص الحث على) مطهرتطهير اليدين باستخدام  يجب( شيكأو ال) للنقود ملسبعد كل  -

 (2اإلكتروني

بعد  باأليديملسها املمكن ألاخرى  املساحاتجميع  مساند الكراس ي و تطهير مقاعد ألاطفال و -

 2استعمالها من طرف الحريف
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آلة  استخدام) 2الحرفاءألاواني ألاخرى التي يستخدمها  و طواقم ألاكل أطباق و  تطهير  تنظيف و  -

أحواض مع احترام  1أو الغسل اليدوي باعتماد  .C3° ال تقل عن درجة حرارة شطف ذات لغس

 (2مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك

درجة حرارة ثابتة بمعالجة تتضمن عملية  منظفبلدورة غسيل  املطعم طاقم لحافات إخضاع -

°C35  أو  ألاقل،دقائق على  .1ملدة°C31  2قائق على ألاقلد 1ملدة 

 2منع الرقص في مجموعات و إلزام الحريف بالرقص بجانب مقعده فقط -

 

 التخلص من النفايات 324

الجائحة املتعلقة ب للنفايات ةمخصص و   اكيمجهزة بأدواسات حاويات فضالت ب زتركي -

 2رفاءو أماكن تواجد العملة و الح بأعداد كافية في مختلف مسارات( القفازات و الكمامات)

من املعدات  لتخلصقصد اسعة كافية ذات  و   اكيمجهزة بأدواسات حاويات فضالت ب زتركي -

 2الواحد املستغلة من طرف الحرفاء لذات الاستعما

 

 اتو نوادي الرقص و الكباريه النوادي الليليةإلاحتياطات و إلاجراءات الوقائية ب .2

 

 طاقة الاستيعاب 1 52

 طاقة استيعاب النوادي الليلية و نوادي الرقص و الكباريهمن  ٪.5فاء عدد الحر تجاوز أال ييجب 
 

 ات، على الا

 :ة املخصصة عنحتقل املسا

 2ة املخصصة للحرفاء بالنسبة لنوادي الرقصحمتر مربع لكل شخص بحساب املسا 2 -

 2متر مربع لكل شخص بحساب املساحة  املخصصة للحرفاء بالنسبة للنوادي الليلية 2 -

 2تر مربع لكل شخص بحساب املساحة املخصصة للحرفاء بالنسبة للكباريهم 1 -

 

   13 الاجراءات الصحية للتوقي من كوفيد  .52

 :الاجراءات الخاصة ياملطاعم السياحية و ذلك فيما يتعلق بـ اتالنوادي الليلية و نوادي الرقص و الكباريهتنطبق على 

 العملة -

 باملطبخ إلاجراءات الواجب اتخاذها -

 التدابير الواجب اتخاذها بقاعة املطعم واملركب الصحي للحرفاء -

 املؤسسةعند دخول  احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات -

 عند الخدمة احترامها الواجب حفظ الصحة إجراءات -

 التخلص من النفايات -
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 ملحق 1
 

 : 91روس كوفيد حريف يشتبه اصابته بفي/ عامل  في حال اكتشاف إلاجراءات الواجب إتباعها
 

 توحي باالصابة ب " أعراض ظهور  حالة في  COVID-19»الشغل التنسيق مع طبيب يجب العامل أو الحريف، لدى  /

 .ألازمات لجنةتم ضبطها مسبقا من قبل  إلجراءات وفًقاو التدخل  املتعاقد، الطبيب

 الاجراءات الواجب اتباعها 

 املتعاقد يبالطب/  غلالش وطبيب إعالم املسؤول املباشر. 

  مع ضرورة احترام التدابير الواقية مسبًقا محدد مكان في بها املشتبه الحالة عزل. 

  لصحةالجهوية ل دارةإعالم إلا. 

 (2إلخ ، الوعي فقدان ، الصدر في مال آ ، اختناق)في حال ظهور أعراض خطرة  .13 رقمالب إلاتصال 

 ى يكونوا على يقظة للظهور املحتمل العراض او عالمات حتبالحالة املشتبه بها  اتصلو الذين  ألاشخاصعالم إ

 .تحاليلهم  نتائجالى حين الاعالن عن  املنزل  مالزمتهمو مرضية 

 باتباع ،او املكان الذي تواجد به  بها املصاب الشخصتم إيواء  التي الغرفة لتنظيفمحددة  وضع إجراءات 

 :املحددة التوصيات

  املصاب إيواء الحريف غرفةمساحات  تنظيف قبل( ساعات 3≤ ) ساعات عدةلفترة تتجاوز  نتظار الا. 

 الصيانة/ التنظيف  معدات أعوان: 

o تنظيف قفازات. 

o قناع FFP2 2 

o واقية نظارات. 

o  2الواحد، ستعمالاالبدلة عمل واقية ذات 

o شغل أحذية. 

 باملواد السائلة  والتطهير الغسل يفضل :واملساحاتألاسطح  تطهير 

 .2د التنظيف باستعمال موا التنظيف (1

 2باملاء شطفال (2

 2الغرفة كي تجفإنتظار الوقت الالزم ل (1

 .الجافالمحلول ماء ب وألاسطح ألارضيات تطهير (4

 .املستخدمة املمسحة مقبض طهيرت (5

نظام  وفق منه التخلص يتم بالستيك  كيس في وضعها و ةاملستخدم ألافرشة و  املماسح تطهير (3

 2ستشفائيةالا  باملؤسسات النفايات الخاصةالتخلص من 
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 ملحق 2
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 ملحق 3
 

Mesures d’hygiène pour la reprise de l’activité des 

hammams (vaporium) dans les établissements 

d’hydrothérapie 

Mesures de prévention générales 

-Nettoyage et désinfection du hammam (vaprorium) avant l’ouverture pour accueillir les curistes. 

-Les sanitaires doivent être équipés de savon liquide et distributeur de papier à usage unique. 

-Installer un distributeur de gel hydro-alcoolique à l’entrée du hammam. 

-Assurer l’aération du hammam plusieurs fois /jour 

-Assurer les équipements de protection nécessaires : 

*Masque-gants-visière-vêtements de protection-poubelles et sacs poubelles produits de nettoyage 

conformes aux normes). 

-Mesure de la température des curistes et du personnel à l’entrée (thermomètre infra rouge). 

-Interdire l’accès au hammam à toute personne présentant les symptômes suivants : toux-fièvre-dyspnée 

-Installer des affiches « techniques de lavage des mains » au niveau des points d’eau. 

-Réduire le nombre de curiste à un seul curiste dans le hammam. 

-Installer des marqueurs au sol pour assurer l’acheminement des curistes. 

-Nettoyage et désinfection des sanitaires et tables de gommage après chaque curiste. 

-Levée immédiate des poubelles. 
 

Mesures de prévention pour le personnel 

-Prise de douche savonnée avant et après le travail 

-Port de tenue de travail demi-manche propre. 

-Port de sur-blouse imperméable. 

-Port de masque chirurgical et de sur chausses avant d’accéder aux lieux. 

-Port de visière en plexi. 

- Lavage régulier des mains tout au long du circuit de travail (à l’entrée du hammam, avant et après chaque 

pause, avant de boire et de manger et après). 

-Réduire le nombre de personnel au hammam et suspendre l’activité du personnel responsable du 

gommage. 

-port obligatoire du masque pour les curistes ayant une distance moins d’1m lors des massages. 

-Le masseur doit se désinfecter les mains toutes les 5 minutes avec du gel hydro-alcoolique. 
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-Chaque travailleur doit disposer de serviettes personnelles ou des essuie-mains en papier pour l’essuyage 

des mains. 
 

Mesures de prévention pour les curistes 

-Mesure de la température des curistes à l’entrée (thermomètre infra rouge). 

-Interdire l’accès au hammam : 

À toute personne présentant les symptômes suivants : toux-fièvre-dyspnée, 

à toute personne dont la température est supérieure à 37.8°C, 

Aux personnes fragiles (personnes âgées, femmes enceintes, personnes présentant des 

difficultés respiratoires chroniques, les diabètes, les malades atteints de cancer sou 

traitement, les maladies cardiovasculaires et l’hypertension). 

-Lavage régulier des mains au savon ou désinfection par le gel hydro-alcoolique. 

 

 


