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 1املقدمة
في إطار الاستعداد الستئناف النشاط السياحي في تونس بعد جائحة الكورونا التي أثرت سلبا على جل
دول العالم ،قامت مصالح الديوان الوطني التونس ي للسياحة بوضع دليل إجراءات صحية بعنوان:
"البروتوكول الصحي للسياحة التونسية للتوقي من كوفيد (P.S.T.T Anti COVID 19) 11
ركز هذا البروتوكول بشكل رئيس ي على قواعد حفظ الصحة و السالمة الصحية الواجب احترامها
و املتعلقة بمسار الحرفاء منذ استقبالهم باملراكز الحدودية إلى حين مغادرتهم و كذلك عملة املؤسسات السياحية2
إلعداد هذه إلاجراءات و قواعد حفظ الصحة ،تم اعتماد طريقة ( M5املواد ،املعدات ،املحيط ،العامل،
الطريقة) لتحليل املخاطر في كل مرحلة من مراحل رحلة الحريف 2
و قد تم إعداد هذا البروتوكول من طرف إطارات الديوان الوطني التونس ي للسياحة بعد الاستئنا
بتجارب لعدد من الدول باإلضافة إلى توجيهات املنظمة العاملية للصحة و املنظمة العاملية للسياحة و مراجع مهنية و
علمية مختصة و مجموعة من الخبراء املختصين2
ألاهداف الرئيسية لـلبروتوكول الصحي  Anti Covid 19هي:
التحكم في انتشار هذا الوااء باملؤسسات السياحية2
ضمان سالمة كل من العملة والحرفاء في املؤسسات السياحية2
طمأنة شبكات املبيعات و متعهدي الرحالت2
تقديم منتوج خاضع للشروط الصحية ملجابهة وااء الكورونا2
لضمان تطبيق و تنفيذ كل إلاجراءات و قواعد حفظ الصحة الواردة بهذا الدليل ،وجب على كل
مؤسسة سياحية وضع طرق عمل يقع تنفيذها و مراقبتها و التثبت من مدى مطابقتها (التأكيد على التوثيق)2
علما و أنه قد تمت دراسة البروتوكول من طرف معهد الصحة و السالمة املهنية و املصادقة عليه2
و بناء على التطور الحاصل للوضع الصحي و انتشار الفيرو
فقا لإلجراءات و املناشير الصادرة عن الجهات املختصة2

و حلول املوسم الشتوي ،فإنه تم تحيين البروتوكول و

صفحة  4من 22

البروتوكول الصحي للسياحة التونسية للتوقي من كوفيد 19

PSTT

 .2إلاجراءات و شروط حفظ الصحة الواجب احترامها عند استقبال الحرفاء و نقلهم وعند تنظيم رحالت
سياحية
 1-2استقبال الحرفاء عند نقاط الدخول
يجب على ألاعوان املكلفين باستقبال الحرفاء ارتداء كمامات واقية2يجب توفير عبوة مطهر ألايدي و مناديل ورقية لكافة الاعوان املكلفين بإستقبال الحرفاء2 توفير كمامات واقية للحرفاء2 احترام مسافة التباعد بأكثر من متر بين الحرفاء2 2-2نقل الحرفاء و الرحالت السياحية
 12222قواعد حفظ الصحة الواجب احترامها و املتعلقة بوسائل النقل و ألامتعة
 إجبارية استعمال الكمامات لكل الحرفاء ،الاعوان املكلفين باالستقبال و السائق ،مع احترامالطرق الصحية الرتدائها وإزالتها والتخلص منها2
الحفاظ على مسافة التباعد أثناء تسليم ألامتعة والصعود إلى وسائل النقل و تجنب تقاطعالحرفاء أثناء الجلو باملقاعد2
 توفير موزع مطهر لأليدي للحرفاء أثناء الصعود إلى وسائل النقل2 الالتزام بنسبة  ٪ 5.من طاقة استيعاب وسيلة النقل مع احترام مسافة  1متر بين الركاب (تحديداملقاعد املخصصة للجلو  :مقعد مستغل  /مقعدين شاغرين و في وضعية تقاطع )2
 بالنسبة للعراات التي تحتوي على  3مقاعد أو أقل ،احترام طاقة استيعاب  ٪ 5.و مسافةالتباعد ،باستثناء ثبوت نقل أشخاص من نفس العائلة (وجوب تقديم تصريح موقع من املسؤول
عن العائلة)2
 التطهير الكلي و املنتظم لوسيلة النقل قبل و بعد كل خدمة2 تعزيز عمليات التطهير لجميع املساحات املحتمل ملسها عن طريق ألايدي و كذلك الجوانبالداخلية للنوافذ من جهة الراكب2
 الصيانة املتكررة و املنتظمة ألنظمة التهوئة و التكييف  /التدفئة لوسائل النقل2 اعتماد أدلة الاجراءات املتعلقة باستعمال املكيفات و أجهزة التهوئة و التدفئة التي تصدر عنالجهات الصحية و الفنية املختصة2
 تهوئة وسيلة النقل قبل وبعد كل عملية النقل2ً
 تطهير وسيلة النقل ًوفقا إلجراء محدد مسبقا يصف الطريقة التي سيتم اختيارها و املعدات
و املواد الالزمة للتنظيف  /التطهير2
 استعمال مواد مطهرة معتمدة من وزارة الصحة2 22222قواعد حفظ الصحة الواجب احترامها أثناء الرحالت السياحية
 تذكير الحرفاء بتعليمات حفظ الصحة الواجب احترامها ،عبر وضع ملصقات داخل عراات النقلو  /أو وسيلة سمعية بصرية مع نظام خاص باألشخاص فاقدي السمع2
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 احترام مسافة التباعد ألكثر من متر واحد بين الحرفاء أثناء زيارة املعالم ألاثرية واملتاحف ،وكذلكأثناء فترات الراحة والتوقف عند الرحالت (املقاهي واملطاعم واملحالت التجارية 222الخ)2
 اجبارية استخدام الكمامات الواقية من قبل ألادالء السياحيين وكل املشاركين في الرحالتالسياحية2
 انتهاج سلوك منهي وحرفي عند التعامل مع الحرفاء املخالفين لقواعد حفظ الصحة املستوجبة2 احترام مسافة التباعد ألكثر من متر واحد بين الحرفاء و السائق2 استعمال الدليل السياحي لسماعات و مضخم صوت ( )audiophoneأثناء زيارة املتاحف و املعالمألاثرية لكل مجموعة حرفاء يفوق عددها  15شخصا و ذلك إلحترام مسافة التباعد ألكثر من 1
متر2
 إجبارية استعمال الكمامات لكل الحرفاء بوسيلة النقل2 .3مؤسسات إلايواء السياحي
 121التنظيم الخاص ملؤسسات إلايواء السياحي
 12121الحد ألاقص ى لإلشغال ملؤسسات إلايواء السياحي
تحدد طاقة إلايواء املسموح بها بنسبة  ٪ 5.بحساب السرير2 السماح لحرفاء غير مقيمبن بإرتياد املؤسسة في إطار طاقة إلاستعاب املسموح بها (2)٪5. 22121التزام إلادارة ومسؤوليتها
يجب على إدارة املؤسسة أن:
 تنتهج استراتيجية واضحة للوقاية من Covid-19 تلتزم بتوفير املوارد الالزمة لتطبيق تدابير و تعليمات حفظ الصحةAnti Covid-19 تتعاقد مع ممرض تنتدب مختص في حفظ الصحة يوكل له إضافة إلى مهامه العادية ،ما يلي: تحسيس العملة2
 التواصل مع الحرفاء و العملة2
 التثبت من مدى تطبيق البروتوكول الصحي باملؤسسة2
 التصرف في مستلزمات الوقاية (الكمامات ،املطهر ،ألاكيا البالستيكية للحاويات2)222
 رفع تقرير يومي للنقائص و إلاخالالت إلى لجنة التصرف في ألازمات2
 تدعم فريق التنظيف2 توفير خدمة الالئحة و تعليق الخدمة الذاتية داخل املطاعم و الحانات و جميع نقاط البيع ألاخرى2 اتباع الاجراءات املتعلقة بإجبارية استعمال الكمامات وفقا للتدابير و املناشير الصادرة عن املصادراملختصة ووضع الفتات اعالم و تحسيس للحر فاء باجبارية ارتداء الكمامات بالفضاءات املشتركة
التي يتم تحديدها بعالمات بارزة2
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 12121خطة الاتصال مع العملة والحرفاء
وضع دعامات ورقية أو رقمية حول إلاجراءات الصحية الواجب احترامها على ذمة الحرفاءو العملة بكل املسارات2
تكوين و تحسيس العملة باإلجراءات الصحية الواجب احترامها للتوقي من فيرو كورونا2 42121التعاطي مع حاالت الطوارئ الصحية
تشكيل لجنة للتصرف في ألازمات متكونة من رؤساء أقسام مختلفة (إلادارة ،حفظ الصحة،طبيب الشغل ،الاستقبال ،الجودة ،الطوابق ،ممثل عن العملة الخ)2
ضبط إلاجراءات الواجب اتباعها عند وجود حالة إصابة مشبوهة و  /أو مؤكدة بفيرو كورونا فيصفوف الحرفاء و ذلك بالتنسيق مع املصالح الجهوية للصحة2
توفير عدد من الغرف لعزل الحاالت املشبوهة2القيام بمحاكاة (عملية بيضاء) عند الاشتباه في إصابة شخص بفيرو كورونا2وضع الغرفة خارج الخدمة وتعقيمها تحت إشراف مختص في حفظ الصحة ،في حالة التأكد منإصابة حريف أو  /و عامل بـ ( Covid-19ملحق عدد 2)1
منح العامل عطلة في حالة ظهور أعراض أو عالمات املرض عليه مع إشعار املصالح الصحيةاملختصة2
إلزام العملة باإلبالغ عبر الهاتف املسؤول املباشر و عدم التوجه إلى املؤسسة في حال ظهورأعراض مرضية (الحمى و السعال و صعواات التنفس)2
 إلزام العملة بإبالغ املسؤول املباشر عند مخالطته لحالة اصابة مؤكدة بفيرو كوفيد ،13و إجبارية إعتماد خلية الازمة باملؤسسة لدليل إلاجراءات الواجب إتباعها عند مخالطة حالة إصابة
مؤكدة بفيرو كوفيد 13-بالوسط املنهي امللحق باملنشور عدد  13لسنة  2.2.و الصادر عن وزارة
الشؤون الاجتماعية و املنشور باملوقع الرسمي ملعهد الصحة و السالمة املهنية (ملحق عدد  )2و كل
أدلة إلاجراءات التي تصدر عن الجهات الصحية و الفنية املختصة2
 2.3القواعد العامة الواجب اتباعها من قبل عملة مؤسسات إلايواء السياحي
 12221مراقبة الحالة الصحية
قيس و تسجيل درجات الحرارة لجميع العملة قبل الدخول إلى املؤسسة (باستخدام مقياحرارة بدون ملس) 2إذا كانت درجة حرارة ≥  13°Cبصفة مستمرة يتم إسناد العامل عطلة و إعالم
املصالح الصحية املختصة2
 22221حفظ صحة العملة
تركيز موزع مطهر أيدي في محل تسجيل الدخول2إجبارية استعمال الكمامات لكل العملة مع احترام الطرق الصحية الرتدائها وإزالتها والتخلصمنها ،على أن ال تتجاوز مدة إستعمالها  4ساعات مع ضرورة تغييرها عندما تصبح مبللة2
-غسل ألايدي باستمرار باملاء والصابون أو بمطهر (نسبة الكحول  % 3.على الاقل)2
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عند السعال أو العطس ،يجب تغطية الفم و ألانف بثنية الكوع أو استعمال منديل ورقي ثمالتخلص منه داخل حاوية فضالت محكمة الغلق و غسل ألايدي باملاء و الصابون أو بمطهر2
احترام مسافة تباعد ال تقل عن متر واحد مع آلاخرين2تجنب ملس العينين و ألانف و الفم2 12221تنظيم حجرات تغيير املالبس واملركبات الصحية و قاعات ألاكل املخصصة للعملة
تركيز الفتات تحسيسية حول إلاجراءات الصحية الواجب احترامها بمدخل املركب الصحيللعملة2
استعمال الكمامات داخل حجرات املالبس2تجنب الاكتظاظ و احترام مسافة التباعد بمتر واحد على ألاقل داخل حجرات تغيير املالبس وقاعات ألاكل و قاعات الاستراحة الخاصة بالعملة2
تغيير مالبس العمل عند بداية ونهاية كل خدمة2وضع موزعات صابون و ورق ذو استخدام واحد و حاويات فضالت ذات دواسات بالعدد الكافيداخل حجرات تغيير املالبس وقاعات ألاكل وقاعات الاستراحة الخاصة بالعملة2
تنظيم و ترتيب طاوالت و كراس ي قاعات ألاكل و قاعات الاستراحة الخاصة بالعملة بطريقة تمكنمن احترام مسافة التباعد و عدم الجلو وجها لوجه2

تدعيم برنامج التنظيف و التطهير بحجرات تغيير املالبس و قاعات ألاكل و قاعات الاستراحةالخاصة بالعملة و الرفع من وتيرة عملية تطهير املساحات و املعدات التي تالمس اليدين2
التهوئة حجرات تغيير املالبس بصفة مستمرة2 121استقبال الحرفاء
 12121الاستقبال بباب الدخول و تداول ألامتعة
توفير منطقة لتطهير أمتعة الحرفاء قبل الدخول إلى بهو الاستقبال (تطهير ألاجزاء الحرجةلألمتعة ،و ال سيما املقبض)2
ضبط و اتباع طريقة عمل متعلقة بتطهير أمتعة و أغراض الحرفاء2مراقبة درجة حرارة جميع الحرفاء باستخدام مقيا حرارة بدون ملس( ،في حالة ارتفاع درجة حرارة
الحريف بشكل مستمر ≥  ،)13°Cيجب التقيد باإلجراءات املضبوطة مسبقا من طرف املؤسسة
للتعاطي مع الشخص الذي تظهر عليه أعراض إلاصابة بفيرو كورونا(2
إجبارية ارتداء الكمامات الواقية من قبل الوافدين على املؤسسة باستثناء الاطفال دون سن 12سنة2
صفحة  8من 22
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تركيز بموزع مطهر أيدي خاص بمدخل بهو الاستقبال2تعليق خدمة حفظ ألامتعة2تطهير بهو الاستقبال (مقابض ألابواب و جميع املساحات التي يمكن ملسها باأليدي)2 22121الاستقبال و تسجيل الدخول
إجبارية ارتداء الكمامات الواقية من قبل الحرفاء باملصعد و فضاء الاستقبال 2العمل على تقليص من فترة انتظار الحرفاء في مكتب الاستقبال لتجنب الاكتظاظ2تركيز موزعات مطهر أيدي في بهو الاستقبال ،و بالقرب من املصعد في كل طابق2وضع ملصقات أو الفتات تدعو الحرفاء إلى تطهير أيديهم2وضع أقالم على ذمة الحرفاء مع ضرورة تطهيرها آليا و بعد كل إستعمال2اتخاذ التدابير الالزمة لضمان الامتثال و الحفاظ على مسافة متر واحد على ألاقل بين الحرفاء(مثال :وضع عالمات على ألارضية تحدد احترام مسافة تباعد  1متر بين الحرفاء و تنظيم الصف و
تجنب التقاطع)2
إمكانية تركيز حاجز من البالستيك املقوى " "Plexiglasبمكتب الاستقبال2تشجيع تسجيل بيانات الحرفاء عبر إلانترنت2تطهير ألايدي بصفة مستمرة و بعد مالمسة مساحة أو جسم من قبل ألاعوان2امكانية استخدام القفازات بالنسبة للصراف و عون الاستقبال املسؤول عن تسليم املفاتيحللحرفاء ،مع احترام قواعد حفظ الصحة املتعلقة باستخدامها2
احترام مسافة تباعد ال تقل عن متر واحد بين أعوان الاستقبال2غسل ألايدي أو استعمال جال مطهر قبل و بعد كل عملية نقل لألمتعة من طرف ألاعوان املكلفينبحمل الحقائب2
تعقيم مكتب الاستقبال و الهاتف و أي مساحة يلمسها الحرفاء أو العملة بصفة آلية2تطهير املفاتيح  /بطاقات الغرف بعد كل استخدام2التنظيف و التطهير املنتظم للمصاعد و ألابواب و املقابض و العراات و أرائك بفضاء الاستقبالو الطاوالت و جميع املعدات و املساحات و كل ما يمكن ملسه من طرف الحريف2
إعالم الحرفاء بأوقات تسجيل الدخول و الخروج لتجنب الاكتظاظ بفضاء الاستقبال2الحد من عدد مستعملي املصعد إلى شخصين مع إحترام مسافة تباعد  1متر على الاقل باستثناءالوالدين مع أطفالهم 2
وضع ملصقات تحسيس و إرشاد حول قواعد حفظ الصحة الواجب احترامها باملصعد2 421الغرف و الطوابق
 12421القواعد الواجب احترامها من قبل العملة
ضرورة تحسيس موضبات الغرف بإعالم الرئيس املباشر عن أي حريف لديه أعراض مرضية(السعال و العطس و صعواة التنفس ،إسهال2)222

صفحة  1من 22
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إجبارية إرتداء كمامات واقية و قفازات تنظيف و اتباع القواعد العامة لحفظ الصحة عندتنظيف الغرف (تجنب مالمسة الوجه للمفروشات و كل ألاغراض املمكن ملسها من طرف الحرفاء
مع غسل ألايدي بالقفازات باملاء و الصابون إثر تنظيف كل غرفة2)222
توفير أدوات عمل فردية و عراة لكل موضبة غرف ،إن أمكن2 22421تنظيف وتطهير الغرف
عدم إشغال الغرفة من قبل الوافدين الجدد قبل تنظيفها و تطهيرها و تهوئتها ملدة  4ساعاتكحد أدنى2
تهوئة الغرفة قبل بدء عملية التنظيف ،على أن تتواصل التهوئة ملدة  2.دقيقة على ألاقل أثناءالتنظيف والتطهير اليومي2
تطهير املساحات املعرضة للتلوث (مقابض ألابواب ،الحنفيات ،أزرار التنظيف ،مقابض الحمام،جهاز التحكم عن بعد ،الهواتف ،وثائق إلارشادات عن النزل ،إلخ) بطريقة صحية ،على أن تكون
املناديل املستخدمة ذات استعمال وحيد2
تجديد لوازم الحمام الخاصة بالحريف و أكيا الغسيل و ألاكيا الصحية مع كل عمليةتنظيف2
تنظيف و تعقيم فتحات التهوئة و مصافي املكيفات  /التدفئة عند املغادرة و مرة واحدة على الاقلفي ألاسبوع2
تكوين و تحسيس موضبات الغرف بالطريقة الصحية لتنظيف وتطهير الغرف و املواد املستخدمة2استخدام مواد التنظيف و التطهير املعتمدة من طرف مصالح وزارة الصحة2إعالم الحرفاء باإلجراءات الجديدة و دعوتهم للمشاركة (بوضع املناشف املستعملة بالسالتاملخصصة لذلك ،فتح النوافذ قبل مغادرة الغرفة)2
من املستحسن إعتماد التنظيف بإستعمال املاء2 12421معالجة طاقم املفروشات
وضع اللحافات املتسخة في أكيا محكمة الغلق و نقلها في عراات مخصصة إلى أماكن املعالجة2احترام مبدأ الاتجاه إلى ألامام و اتباع إجراءات صحية ملنع التلوث املتقاطع بين اللحافات النظيفةواللحافات املتسخة في منطقة الغسيل (ضرورة الفصل التام لألماكن التي يتم فيها التعامل مع
اللحافات النظيفة و اللحافات املتسخة)2
إخضاع طاقم مفروشات الغرف لدورة غسيل بمنظف تتضمن عملية معالجة بدرجة حرارة ثابتة 35°Cملدة  1.دقائق على ألاقل ،أو  31°Cملدة  1دقائق على ألاقل2
تنظيم برامج معالجة الغسيل بطريقة تضمن الفصل بين طاقم لحافات و مناشف الغرفو مفروشات املطاعم و مالبس الحرفاء و أزياء العملة2
وضع و تنفيذ إجراءات للتعامل مع املفروشات و طواقم الغرف امللوثة2 521خدمات الغرف
التشديد على احترام قواعد حفظ الصحة عند رفع ألاطباق من الغرف2تطهير عراات خدمات الغرف بعد كل استخدام2صفحة  11من 22

البروتوكول الصحي للسياحة التونسية للتوقي من كوفيد 19

PSTT

استعمال النادل لوسائل الوقاية الضرورية (كمامة و قفازات) و تجنب دخول غرفة الحريف (مثال:تسليم الطلبية للحريف يتم عند باب غرفته)2
استخدام مناديل ذات استعمال واحد2استخدام كؤو ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف و التطهير( 2استخدام آلةغسل ذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل اليدوي باعتماد  1أحواض مع احترام مقادير
املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
استخدام معدات الاستغالل الصغيرة ذات الاستعمال الوحيد أو التشديد على احترام الطريقة الصحيةلتنظيف و تطهير مختلف أنواع ألاطباق و طواقم ألاكل2
تنظيف و تطهير أطباق و طواقم ألاكل و ألاواني ألاخرى التي يستخدمها الحرفاء( 2استخدام آلة غسلذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل اليدوي باعتماد  1أحواض مع احترام مقادير املواد
املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
 إخضاع طاقم لحافات املطعم لدورة غسيل بمنظف تتضمن عملية معالجة بدرجة حرارة ثابتة  35°Cملدة 1.دقائق على ألاقل ،أو  31°Cملدة  1دقائق على ألاقل2
 321املحالت املشتركة واملركبات الصحية للحرفاء
إجبارية ارتداء الكمامات الواقية من قبل الحرفاء باملحالت املشتركة و باملركبات الصحية2وضع مجففات آلالية لأليدي خارج الخدمة2تدعيم مخطط تنظيف و تطهير املركبات الصحية الخاصة بالحرفاء مع التركيز على التطهير املستمرملقابض ألابواب و الحنفيات و مقبض طراد املياه و أي مساحة يمكن ملسها من قبل الحريف2
التنظيف و التطهير املستمر للمعدات و املساحات التي يمكن ملسها باأليدي في املحالت املشتركة (املصعد،مساند ألايدي ،مقابض ألابواب ،إلخ)2
تعزيز وتيرة عمليات التنظيف و التطهير (عدم تجاوز  1.دقيقة بين كل عملية)2صيانة نظام التكييف بصفة منتظمة باملحالت املشتركة (فتحات التهوئة و مصافي املكيفات)2تركيز موزعات مطهر ألايدي باملحالت املشتركة و عند مدخل املركب الصحي للحرفاء2 321الحانات و املقاهي
 12321إلاجراءات الواجب اتخاذها بقاعات الحانات و املقاهي
احترام مسافة تباعد بـ  225متر بين الطاوالت و عدم تجاوز  4عدد ألاشخاص في كل طاولة لـ %5.من عدد الكراس ي املمكنة ،مع املحافظة على مسافة التباعد بين الحرفاء 2
تهوئة املحالت قبل و بعد كل خدمة2 22321إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها أثناء الخدمة
تعليق الخدمة الذاتية ( )Self serviceبالنسبة لنظام الخدمة الشاملة2-التطهير املنتظم للطاوالت و الكراس ي و ألاواني و الئحة املشرواات ،إلخ2

صفحة  11من 22
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استخدام كؤو ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف و التطهير2(استخدام آلة غسل ذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل اليدوي باعتماد  1أحواض
مع احترام مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
تطهير الئحة املشرواات و مساند الكراس ي و كل مساحة يمكن ملسها باأليدي بعد كل استخدام منطرف الحريف2
 321املطاعم و نقاط البيع ألاخرى
 12321إلاجراءات الواجب اتخاذها بقاعات ألاكل
تخفيض طاقة الاستيعاب باملطاعم إلى  ٪ 5.و احترام مسافة تباعد  225متر بين الطاوالت و عدمتجاوز  4أشخاص لكل طاولة تتسع لـ  3أشخاص باستثناء الوالدين مع أطفالهم2
تركيز موزع مطهر و ملصقات تحسيسية للحرفاء لدعوتهم إلى تطهير ألايدي عند مدخل كل مطعم2باإلضافة إلى امللصقات التحسيسية ،تكليف أحد العملة بدعوة الحرفاء لتطهير أيديهم باستخداماملطهر عند الدخول و الخروج من املطعم2
اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتجنب الاكتظاظ و احترام مسافة التباعد  1متر على ألاقل بين الحرفاءقبل الدخول إلى املطعم2
تهوئة املطاعم قبل و بعد كل خدمة2 22321إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها أثناء الخدمة
إعتماد خدمة الالئحة2إجبارية التقيد بالتوصيات التالية في صورة اعتماد خدمة البوفيه : ترك مسافة تباعد  1متر بين الحرفاء و وضع عالمات على ألارضية أمام عارضات
ألاكل مع عدم السماح لألطفال دون سن  12سنة غير املصحواين بالتزود من
عارضات ألاكل2
 زيادة عدد عارضات ألاكل أو توزيعها بطريقة تمنع الازدحام2
 تأمين خدمة البوفي من قبل عملة املطبخ (تعليق الخدمة الذاتية)2
 تسليم الصحون املعدة لإلستعمال للحريف من قبل النادل
 تمديد املدة املخصصة للخدمة باملطعم لتجنب الاكتظاظ2
 إمكانية تركيز حواجز من البالستيك املقوى ( )Plexiglasبعارضات ألاكل و محطات
الطبخ الاستعراض ي و غيرها222
تأمين خدمة إلاطعام بالغرف بناء على طلب الحرفاء (بخالف خدمات الغرف املعتادة)2توفير قائمات مأكوالت بالعدد الكافي و تطهيرها بعد كل استخدام من قبل الحريف2استخدام مناديل ذات استعمال واحد2تغيير طاقم لحافات الطاوالت بعد كل استخدام من قبل الحريف2استخدام كؤو ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف و التطهير2(استخدام آلة غسل ذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل اليدوي باعتماد 1
أحواض مع احترام مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
صفحة  12من 22
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استخدام معدات الاستغالل الصغيرة ذات الاستعمال الوحيد أو التشديد على احترام الطريقةالصحية لتنظيف و تطهير مختلف أنواع ألاطباق و طواقم ألاكل2
وضع "املالحة ،الفلفل ألاسود ،الزيت ،الخل" على الطاولة عند الطلب مع الالتزام بتنظيفهاو تطهيرها بعد كل استخدام من طرف الحريف2
تطهير مقاعد ألاطفال و مساند الكراس ي و جميع املساحات ألاخرى املمكن ملسها باأليدي بعداستعمالها من طرف الحريف2
احترام قواعد حفظ الصحة عند رفع ألاطباق و تنظيف طاولة الحريف للوقاية من العدوى2تنظيف و تطهير املساحات و ألاثاث و املعدات عند نهاية كل خدمة باملطاعم2تنظيف و تطهير أطباق و طواقم ألاكل و ألاواني ألاخرى التي يستخدمها الحرفاء( 2استخدام آلةغسل ذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل اليدوي باعتماد  1أحواض مع احترام
مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
إخضاع طاقم لحافات املطعم لدورة غسيل بمنظف تتضمن عملية معالجة بدرجة حرارة ثابتة 35°Cملدة  1.دقائق على ألاقل ،أو  31°Cملدة  1دقائق على ألاقل2
 321املطبخ
اعتماد نفس القواعد العامة لشروط حفظ الصحة و السالمة الغذائية و تطبيق إلاجراءات للتحكم في
مخاطر التلوث املتأتية من املصادر ( M5املواد ،املعدات ،املحيط ،العامل ،الطريقة)
 12321إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها من قبل العملة
احترام قواعد نظافة الجسم و الهندام من طرف عملة السلسلة الغذائية (ارتداء زي عمل نظيفو معقم في كل خدمة)2
غسل ألايدي بصفة منتظمة و كلما دعت الحاجة و قبل بداية العمل2تركيز غاسل أيدي مجهز بموزع صابون سائل و موزع مناديل ذو استعمال واحد و حاوية فضالتذات دواسة بجميع أقسام املطبخ2
ارتداء قفازات عند تداول مواد غذائية حساسة مع غسل اليدين باملاء و الصابون بعداستعمالها2
احترام مسافة تباعد متر واحد على الاقل بين العملة2احترام مبدأ الاتجاه إلى ألامام بمسلك العملة تفاديا للتقاطع2توفير أدوات عمل فردية (سكاكين )222لكل عامل باملطبخ ،إن أمكن2 22321إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها عند استقبال السلع
تنظيم عملية استالم السلع للحد من الاكتظاظ2إزالة الصناديق الكرتونية و تحويل الخضر و الغالل إلى صناديق نظيفة و مطهرة و الخاصةبالنزل2
احترام الطريقة الصحية للتخلص من الصناديق الكرتونية و النفايات2صفحة  13من 22
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وضع وسائل غسل و تجفيف لأليدي على ذمة املزودين و الزوار2تدعيم مخطط التنظيف مع التركيز على التطهير املستمر لكل املساحات و املعدات التي يمكنملسها باأليدي2
 12321إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها عند تداول املواد الغذائية و املشرواات
 احترام مبدأ الاتجاه إلى ألامام بمسلك املواد الغذائية2 اتباع إلاجراءات الالزمة لتجنب التلوث املتقاطع للمواد الغذائية2 اتباع الطريقة الصحية لتنظيف و تطهير الخضر و الغالل2 تنظيف و تطهير مساحات و أدوات و أواني العمل قبل وبعد كل استخدام2 التأكد من تجاوز درجة حرارة الطهي وإعادة التسخين 235°C تجنب إعداد أطباق تحتوي على منتجات حيوانية نيئة أو غير مكتملة الطهي 2إال إذا تم إجراءدراسة مخاطر طبقا ملبادئ نظام تحليل املخاطر و التحكم في النقاط الحرجة  HACCPو وضع
التدابير الصحية الالزمة2
 تطبيق الطريقة الصحية لتفريغ املنتجات الغذائية و استخدام حاويات نظيفة و مطهرة مجهزةبأغطية2
تدعيم مخطط التنظيف مع التركيز على التطهير املستمر لكل املساحات و املعدات التي يمكنملسها باأليدي2
 اتباع الطريقة الصحية لتنظيف و تطهير ألاواني باستخدام نظام  1أحواض (احترام كمية املطهرو املدة الالزمة2)222
 تهوئة كل املحالت بطريقة كافية2 42321إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها عند توزيع املواد الغذائية و املشرواات في املطاعم
 تعيين فريق من عملة املطعم يتولى توزيع املواد الغذائية و املشرواات و آخر لرفع ألاطباق2 التخلص من كل املأكوالت الراجعة من البوفي في حاويات الفضالت2 احترام قواعد حفظ الصحة لتجنب التلوث املتقاطع عند ترصيف و تخزين و استخدام الصحوناملطهرة2
 استخدام قفازات ذات استعمال واحد عند التحضير النهائي و تزيين ألاطباق (2)Dressage تطهير قوارير املشرواات قبل تقديمها للحريف2 تنظيف و تطهير الصحون و طواقم ألاكل املتسخة باستعمال آلة غسل صحون في حالة جيدة(درجة حرارة الشطف أعلى من  3.°Cمع الاستعمال الصحيح ملضخات مواد التنظيف و التطهير)2
 52321نظام املراقبة الذاتية للتحكم في املخاطر
 وضع إجراءات و تعليمات لتجنب التلوث بكل مراحل السلسلة الغذائية و السهر على تنفيذها2 تكوين و تحسيس عملة السلسلة الغذائية باإلجراءات املوضوعة لتجنب العدوى و التلوث2 وضع إجراءات مراقبة ذاتية لضمان التطبيق الفعلي لإلجراءات الصحية املوضوعة2صفحة  14من 22
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 مراقبة و تسجيل درجة حرارة آلة غسل الصحون بحيث تكون فوق  3.°Cعند الشطف والتثبتمن كمية مواد التنظيف و التطهير2
 مسك سجالت مراقبة ذاتية و توثيقها2 1.21املسابح و الشواطئ
 121.21إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها باملسابح
 حظر استعمال املسابح على ألاشخاص ذوي املناعة املنخفضة و ألامراض املزمنة (كبار السن والنساء الحوامل وألاشخاص الذين يعانون من صعواات في التنفس املزمن و مرض ى السكري
و مرض ى السرطان تحت العالج و أمراض القلب وألاوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم) و وضع
الفتة إلعالم و تحسيس الحرفاء بذلك2
 الحد من عدد املستحمين ً2
وفقا ملساحة املسبح (سباح واحد في  1م بالنسبة للمسابح الخارجية و
سباح واحد في  4م 2بالنسبة للمسابح املغطاة)2
 وضع الفتة قرب املسبح إلبالغ الحرفاء بالتدابير املتخذة للحد من عدد املستحمين و دعوتهملالستحمام باملاء و الصابون قبل كل دخول لحوض املسبح2
 تكليف عامل بتنظيم عملية دخول الحرفاء إلى املسبح و دعوتهم لالمتثال لإلجراءات الصحيةاملعمول بها2
 تركيز موزع صابون الاستحمام باألدواش التابعة للمسابح2 تجهيز املركبات الصحية للحرفاء بموزع صابون سائل و موزع ورق ذو استعمال وحيد و حاويةفضالت ذات دواسة2
 تركيز موزع مطهر على ذمة الحرفاء و عملة املسبح2 ضمان تطهير مياه املسابح باستخدام مضخات في حالة عمل جيدة للحفاظ على معدل الكلوراملطلوب طبقا للتشاريع الجاري بها العمل2
 القيام بعملية معالجة اصطدامية بالترفيع في نسبة الكلور بمياه املسبح عند نهاية كل خدمة2 الرفع من وتيرة مراقبة معدل الكلور /البروم و الـ  Phإلى  1مرة  /ساعتين و معدل املثبت إلى 1مرة  /يومين2
 احترام مسافة تباعد متر واحد على ألاقل بين كراس ي الاسترخاء حول املسبح الخارجي2 التخلي عن كراس ي الاسترخاء باملسابح املغطاة 2 تنظيف وتطهير ألاثاث املتواجد باملسبح (كراس ي الاسترخاء و الطاوالت 2222و أي مساحة يمكن ملسهاباأليدي) بعد كل استخدام من قبل الحريف2
 تعليق الانشطة الرياضية الجماعية في املسابح2 القيام بدراسة مخاطر العدوى من  covid - 19و ضبط إجراءات املراقبة الالزمة قبل استغاللالزالجات املائية2
 -في حالة استحالة تطبيق التعليمات املذكورة أعاله ،يجب تعليق خدمة املسبح2

صفحة  12من 22

البروتوكول الصحي للسياحة التونسية للتوقي من كوفيد 19

PSTT

 221.21إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها بالشواطئ
 احترام مسافة تباعد متر واحد بين كراس ي الاسترخاء2 تنظيف وتطهير ألاثاث املتواجد بالشاطئ (كراس ي الاسترخاء ،والطاوالت 222،و أي مساحة يمكنملسها باأليدي) بعد كل استخدام من قبل الحريف2
 تجهيز املركبات الصحية للحرفاء بموزع صابون سائل و موزع ورق ذو استعمال وحيد و حاويةفضالت ذات دواسة2
 تركيز موزع مطهر على ذمة الحرفاء و عملة الشاطئ2 1121مراكز املعالجة باملياه و التدليك
مراقبة درجة حرارة جميع الحرفاء باستخدام مقيا حرارة بدون ملس قبل دخول كل حريف إلىاملركز( ،في حالة ارتفاع درجة حرارة الحريف بشكل مستمر أكثر من  ،13°Cيمنع من الدخول و يتم
الاتصال بمصالح الصحة)2
 تركيز موزعات مطهر في الاستقبال و وضع ملصقات لدعوة الحرفاء إلى تطهير أيديهم2 احترام مسافة التباعد بين الحرفاء في قاعة الانتظار2 اعتماد دليل الاجراءات الصحية الستئناف نشاط الحمامات داخل مؤسسات املعالجة باملياهو املنشور باملوقع الرسمي لديوان الوطني للمياه املعدنية و الاستشفاء باملياه (ملحق 2)1
 تطهير منتظم للكراس ي و ألارائك و الئحات العالج و كل املساحات التي يمكن ملسها باأليدي2 تطهير منتظم لجميع املساحات و املعدات و أدوات و آالت التجميل بعد كل حريف2 ضرورة إرتداء الكمامات و احترام نفس قواعد غسل ألايدي و التباعد الجسدي من قبل العملة2 تدعيم مخطط تنظيف و تطهير باملركبات الصحية للحرفاء والتركيز على تطهير مقابض ألابوابو الحنفيات و طرادات املياه و أي مساحات يمكن ملسها باأليدي2
صيانة نظام التكييف بصفة منتظمة (فتحات التهوئة و مصافي املكيفات)2 احترام قواعد حفظ الصحة الستخدام السونا ( Saunaحريف واحد فقط باملقصورة مع تنظيفهاو تطهيرها قبل و بعد استخدامها)2
إخضاع طاقم املناشف و اللحافات لدورة غسيل بمنظف تتضمن عملية معالجة بدرجة حرارةثابتة  35°Cملدة  1.دقائق على ألاقل ،أو  31°Cملدة  1دقائق على ألاقل2
 1221مراكز ألانشطة الرياضية و الفضاءات املخصصة لألطفال
 121221مراكز ألانشطة الرياضية
 الحد من عدد الحرفاء حسب مساحة قاعة الرياضة و إحترام مسافة تباعد  125متر على ألاقل2 توجيه الحرفاء لألنشطة الرياضية بالفضاءات املفتوحة2 توفير مطهر و تركيز الفتة لدعوة الحرفاء إلى تطهير أيديهم2 تعليق ألانشطة الرياضية ذات التقارب الجسدي لألشخاص2 تطهير معدات الترفيه و الرياضة (دراجات ،كراس ي الاسترخاء ،املضرب ،ألاقوا  ،السهام ،قطعالشطرنج ،إلخ )2222قبل وبعد كل استخدام من قبل الحريف2
صفحة  16من 22
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 توزيع ألاجهزة و املعدات في الصاالت الرياضية بطريقة تمكن من احترام مسافة تباعد2 221221الفضاءات املخصصة لألطفال و التنشيط
 احترام مسافة تباعد أثناء عروض التنشيط بالفضاءات الخارجية و تجنب أي نشاط يسببالاكتظاظ2
 توفير مطهر لأليدي في مساحات اللعب و نوادي ألاطفال2 تكثيف عمليات تنظيف و تطهير املعدات في مساحات اللعب و نوادي ألاطفال2 على منشطي نوادي ألاطفال احترام نظافة الجسم و الهندام مع الغسل  /التطهير املتكرر لليدينو الالتزام بارتداء الكمامات2
 الحد من عدد مستخدمي نوادي ألاطفال في نفس الوقت ،مع التطهير املنتظم لجميع ألالعاب2 توزيع ألاجهزة و املعدات في مساحات اللعب و نوادي ألاطفال بطريقة تمكن من احترام مسافةتباعد2
 1121الندوات واملؤتمرات والاجتماعات واملناسبات
 121121إلاجراءات الواجب اتخاذها بقاعات الندوات و املؤتمرات
تخفيض طاقة الاستيعاب قاعات الندوات واملؤتمرات بنسبة  ٪ 5.و احترام مسافة تباعد  125متربين الكراس ي و  2متر على ألاقل بين الطاوالت
 تقديم استراحات القهوة بالقاعة و تعليق الخدمة الذاتية تركيز موزعات مطهر عند مدخل القاعات و توفير ملصقات لدعوة الحرفاء لتطهير أيديهم2 تهوئة قاعات الندوات و املؤتمرات بانتظام2 221121التنظيف والتطهير
 تجهيز املركبات الصحية للحرفاء التابعة لقاعات الاجتماعات بموزع صابون سائل و موزع ورق ذواستعمال وحيد2
 تهوئة قاعات الاجتماعات قبل وبعد كل خدمة2 تطهير منتظم للطاوالت و الكراس ي و مستلزمات الكتابة2222 تعزيز مخطط تنظيف املركبات الصحية للحرفاء و التركيز على تطهير مقابض ألابواب و الحنفياتو طرادات املياه و أي مساحة يمكن ملسها باأليدي2
استعمال كؤو ذو استخدام واحد أو من مادة الزجاج مع الالتزام بتطبيق القواعد الصحيةللتنظيف و التطهير (استخدام آلة غسل ذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل
اليدوي باعتماد  1أحواض مع احترام مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
 تطهير مساند الكراس ي و أي مساحة أخرى يمكن ملسها باأليدي بعد كل خروج املشاركين منقاعات الاجتماعات2
 121121إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها من قبل الحرفاء
 احترام مسافة تباعد في قاعات الاجتماعات (متر و نصف على ألاقل)2 -إرتداء الكمامات2

صفحة  17من 22
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 1421صيانة املؤسسة
 اعتماد نفس القواعد العامة لحفظ الصحة2 تعزيز مخطط مراقبة مادة الكلور بمياه الشرب (الحفاظ على الكلور أكثر من  .23مغ  /ل منالكلور الحر) ومياه املسبح (الحفاظ على الكلور أكثر من  2مغ  /ل من الكلور الحر و في حال
استعمال البروم باملسابح املغطاة املحافظة على نسبة البروم بين  1و  2مغ  /ل)2
 تعزيز مخطط الوقاية و الرقابة من جرثومة الليجيونيال2 تعزيز و تدعيم عمليات تنظيف و تطهير نظام التكييف  /اجهزة التدفئة قبل الشروع في استغاللها اعتماد دليل الاجراءات الواجب اتخاذها عند استعمال املكيفات للوقاية من فيرو كوفيد 13الصادر عن وزارة الصحة ووزارة الطاقة و املناجم و الانتقال الطاقي و املنشور باملوقع الرسمي
لوزارة الصحة22
 اعتماد ادلة الاجراءات املتعلقة باستعمال املكيفات و اجهزة التهوئة و التدفئة التي تصدر عنالجهات الصحية و الفنية املختصة2
 العناية الدورية بموزعات الصابون و املطهر و الورق ذو الاستعمال الواحد إلخ ،222و تزويدهابصفة آلية2
 1521التخلص من النفايات
 تركيز حاويات فضالت بدواسات مجهزة بأكيا و مخصصة للنفايات املتعلقة بالجائحة(الكمامات و القفازات) بأعداد كافية في مختلف مسارات و أماكن تواجد العملة و الحرفاء2
 تركيز حاويات فضالت بدواسات مجهزة بأكيا و ذات سعة كافية قصد التخلص من املعداتذات الاستعمال الواحد املستغلة من طرف الحرفاء2
 4الاحتياطات وإلاجراءات الوقائية في املطاعم السياحية
 124العملة
 تكوين و تحسيس العملة باإلجراءات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيرو كورونا2 تركيز موزع صابون و موزع ورق ذو استخدام واحد و حاوية فضالت ذات دواسة بالعدد الكافي فياملطبخ و حجرات تغيير مالبس العملة2
 احترام نظافة الجسم و الهندام (ارتداء مالبس عمل نظيفة و معقمة قبل بداية الخدمة)2 إلزامية ارتداء الكمامات لجميع العملة2غسل ألايدي بصفة منتظمة و كلما دعت الحاجة و قبل بداية العمل2ارتداء قفازات عند تداول مواد غذائية حساسة مع غسل اليدين باملاء و الصابون بعداستعمالها2
 غسل اليدين بعد كل تداول للمواد الغذائية و اتباع العادات الصحية (السعال أو العطس في ثنيةالكوع أو في منديل ورقي و التخلص منه ،تجنب املصافحة و العناق2)222
 إسناد عطلة للعامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية و إعالم املصالح الصحية املختصة2إلزام العملة باإلبالغ عبر الهاتف املسؤول املباشر و عدم التوجه إلى املؤسسة في حال ظهورأعراض مرضية (الحمى و السعال و صعواات التنفس)2
صفحة  18من 22
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 إلزام العملة باإلبالغ املسؤول املباشر عند مخالطته لحالة اصابة مؤكدة بفيرو كوفيد 13وجوب إعتماد دليل إلاجراءات الواجب إتباعها عند مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيرو كوفيد- 13بالوسط املنهي امللحق باملنشور عدد  13لسنة  2.2.و الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية و
املنشور باملوقع الرسمي ملعهد الصحة و السالمة املهنية (ملحق عدد 2)2
قيس و تسجيل درجات الحرارة لجميع العملة قبل الدخول إلى املؤسسة (باستخدام مقياحرارة بدون ملس) 2إذا كانت درجة حرارة ≥  13°Cبصفة مستمرة يتم إسناد العامل عطلة و إعالم
املصالح الصحية املختصة2
 224إلاجراءات الواجب اتخاذها باملطبخ
 منع دخول املزودين إلى املقتصدية و املطبخ2إزالة الصناديق الكرتونية و تحويل الخضر و الغالل إلى صناديق نظيفة و مطهرة و الخاصةباملطعم2
احترام الطريقة الصحية للتخلص من النفايات2 تركيز غاسل أيدي مجهز بصابون و موزع أوراق ذو استخدام واحد و حاوية فضالت ذات دواسةبجميع أقسام املطبخ2
ارتداء قفازات عند تداول مواد غذائية حساسة مع غسل اليدين باملاء و الصابون بعداستعمالها2
توفير أدوات عمل فردية (سكاكين )222لكل عامل باملطبخ ،إن أمكن2 احترام الطريقة الصحية لغسل و تطهير الخضر و الغالل2 تنظيف و تطهير مساحات و أدوات و معدات العمل قبل و بعد كل استخدام2 اتباع الطريقة الصحية لتنظيف و تطهير ألاواني باستخدام نظام  1أحواض (احترام كمية املطهرو املدة الالزمة2)222
 تعزيز مخطط التنظيف وزيادة وتيرة التطهير لجميع املساحات و املعدات التي يمكن ملسها باأليدي2 توفير التهوئة الكافية باملقتصدية و بمختلف محالت املطبخ2 124التدابير الواجب اتخاذها بقاعة املطعم واملركب الصحي للحرفاء
 تخفيض طاقة الاستيعاب املطعم إلى  ٪ 5.و احترام مسافة تباعد  225متر بين الطاوالت و  1متر بينألاشخاص2
 مجموعة الحرفاء من  4أشخاص كحد أقص ى لكل طاولة باستثناء الوالدين مع أطفالهم2وضع دعامات ورقية أو رقمية حول إلاجراءات الصحية الواجب احترامها على ذمة الحرفاء تركيز موزع مطهر عند مدخل املركبات الصحية للحرفاء2 تجهيز املركبات الصحية للحرفاء بموزع صابون و موزع أوراق ذو استخدام وحيد و حاوية فضالتذات دواسة ،مع ضرورة تزويدهم بصفة آلية2
 تكثيف عمليات تنظيف املركبات الصحية للحرفاء و التركيز على تطهير مقابض ألابواب و الحنفياتو طراد املياه و أي مساحة يمكن ملسها باأليدي2
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 تنظيف و تطهير املعدات و ألارضيات و مساحات و أواني الخدمة ومقابض ألابواب والهاتف،الخ 2222بعد نهاية كل خدمة2
 تغيير طاقم لحافات الطاوالت بعد كل استخدام من قبل الحريف2 تهوئة القاعة قبل و بعد كل خدمة2 تنظيف و تعقيم فتحات التهوئة و مصافي املكيفات /أجهزة التدفئة مرة واحدة على الاقل في ألاسبوع2 اعتماد دليل الاجراءات الواجب اتخاذها عند استعمال املكيفات للوقاية من فيرو كوفيد 13الصادر عن وزارة الصحة ووزارة الطاقة و املناجم و الانتقال الطاقي و املنشور باملوقع الرسمي لوزارة
الصحة2
 اعتماد ادلة الاجراءات املتعلقة باستعمال املكيفات و اجهزة التهوئة و التدفئة التي تصدر عن الجهاتالصحية و الفنية املختصة2
 424إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها عند دخول املؤسسة
 احترام مسافة تباعد  1متر بين الحرفاء عند الدخول للمطعم2مراقبة درجة حرارة جميع الحرفاء باستخدام مقيا حرارة بدون ملس( ،في حالة ارتفاع درجةحرارة الحريف بشكل مستمر أكثر من  ،13°Cيمنع من الدخول إلى املطعم و يتم الاتصال بمصالح
الصحة)2
 تركيز موزع مطهر بمدخل املطعم2 حث الحرفاء على تطهير أيديهم باستخدام املطهر عند الدخول و الخروج من املطعم2 524إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها عند الخدمة
 تطهير الئحة املأكوالت و حاملة الفاتورات بعد استخدامهما من قبل كل حريف2استخدام مناديل ذات استعمال واحد2استخدام كؤو ذات استعمال واحد أو زجاجية مع الالتزام بقواعد التنظيف و التطهير2(استخدام آلة غسل ذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل اليدوي باعتماد 1
أحواض مع احترام مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
استخدام معدات الاستغالل الصغيرة ذات الاستعمال الوحيد أو التشديد على احترام الطريقةالصحية لتنظيف و تطهير مختلف أنواع ألاطباق و طواقم ألاكل2
وضع "املالحة ،الفلفل ،الزيت ،الخل" على الطاولة عند الطلب مع الالتزام بتنظيفها و تطهيرها بعدكل استخدام من طرف الحريف2
 تطهير قوارير املشرواات قبل تسليمها إلى الحريف2 بعد كل ملس للنقود (أو الشيك) يجب تطهير اليدين باستخدام مطهر (الحث على الخالصإلكترونيا)2
تطهير مقاعد ألاطفال و مساند الكراس ي و جميع املساحات ألاخرى املمكن ملسها باأليدي بعداستعمالها من طرف الحريف2
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تنظيف و تطهير أطباق و طواقم ألاكل و ألاواني ألاخرى التي يستخدمها الحرفاء( 2استخدام آلةغسل ذات درجة حرارة شطف ال تقل عن  3.°Cأو الغسل اليدوي باعتماد  1أحواض مع احترام
مقادير املواد املطهرة و الفترة الالزمة لذلك)2
إخضاع طاقم لحافات املطعم لدورة غسيل بمنظف تتضمن عملية معالجة بدرجة حرارة ثابتة 35°Cملدة  1.دقائق على ألاقل ،أو  31°Cملدة  1دقائق على ألاقل2
 منع الرقص في مجموعات و إلزام الحريف بالرقص بجانب مقعده فقط2 324التخلص من النفايات
 تركيز حاويات فضالت بدواسات مجهزة بأكيا و مخصصة للنفايات املتعلقة بالجائحة(الكمامات و القفازات) بأعداد كافية في مختلف مسارات و أماكن تواجد العملة و الحرفاء2
 تركيز حاويات فضالت بدواسات مجهزة بأكيا و ذات سعة كافية قصد التخلص من املعداتذات الاستعمال الواحد املستغلة من طرف الحرفاء2
 .2إلاحتياطات و إلاجراءات الوقائية بالنوادي الليلية و نوادي الرقص و الكباريهات
 1 25طاقة الاستيعاب
يجب أال يتجاوز عدد الحرفاء  ٪5.من طاقة استيعاب النوادي الليلية و نوادي الرقص و الكباريهات ،على الا
تقل املساحة املخصصة عن:
  2متر مربع لكل شخص بحساب املساحة املخصصة للحرفاء بالنسبة لنوادي الرقص2  2متر مربع لكل شخص بحساب املساحة املخصصة للحرفاء بالنسبة للنوادي الليلية2  1متر مربع لكل شخص بحساب املساحة املخصصة للحرفاء بالنسبة للكباريه2 2. 5الاجراءات الصحية للتوقي من كوفيد 13
تنطبق على النوادي الليلية و نوادي الرقص و الكباريهات الاجراءات الخاصة ياملطاعم السياحية و ذلك فيما يتعلق بـ:
العملة
إلاجراءات الواجب اتخاذها باملطبخ
التدابير الواجب اتخاذها بقاعة املطعم واملركب الصحي للحرفاء
إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها عند دخول املؤسسة
إجراءات حفظ الصحة الواجب احترامها عند الخدمة
التخلص من النفايات
-
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ملحق 1
إلاجراءات الواجب إتباعها في حال اكتشاف عامل  /حريف يشتبه اصابته بفيروس كوفيد : 91
 في حالة ظهور أعراض " توحي باالصابة ب »COVID-19لدى العامل أو الحريف ،يجب التنسيق مع طبيب الشغل /
الطبيب املتعاقد ،و التدخل ً
وفقا إلجراءات تم ضبطها مسبقا من قبل لجنة ألازمات.
الاجراءات الواجب اتباعها
 إعالم املسؤول املباشر وطبيب الشغل  /الطبيب املتعاقد.
ً
مسبقا مع ضرورة احترام التدابير الواقية.
 عزل الحالة املشتبه بها في مكان محدد
 إعالم إلادارة الجهوية للصحة.
 إلاتصال بالرقم  13.في حال ظهور أعراض خطرة (اختناق  ،آالم في الصدر  ،فقدان الوعي  ،إلخ)2
 إعالم ألاشخاص الذين اتصلو بالحالة املشتبه بها حتى يكونوا على يقظة للظهور املحتمل العراض او عالمات
مرضية و مالزمتهم املنزل الى حين الاعالن عن نتائج تحاليلهم .
 وضع إجراءات محددة لتنظيف الغرفة التي تم إيواء الشخص املصاب بها او املكان الذي تواجد به  ،باتباع
التوصيات املحددة:
 الانتظار لفترة تتجاوز عدة ساعات (≥  3ساعات) قبل تنظيف مساحات غرفة إيواء الحريف املصاب.


معدات أعوان التنظيف  /الصيانة:
 oقفازات تنظيف.
 oقناع 2 FFP2
 oنظارات واقية.
 oبدلة عمل واقية ذات االستعمال الواحد2،
 oأحذية شغل.
 تطهير ألاسطح واملساحات :يفضل الغسل والتطهير باملواد السائلة
 )1التنظيف باستعمال مواد التنظيف .2
 )2الشطف باملاء2
 )1إنتظار الوقت الالزم لكي تجف الغرفة2
 )4تطهير ألارضيات وألاسطح بمحلول ماء الجافال.
 )5تطهير مقبض املمسحة املستخدمة.
 )3تطهير املماسح و ألافرشة املستخدمة و وضعها في كيس بالستيك يتم التخلص منه وفق نظام
التخلص من النفايات الخاصة باملؤسسات الاستشفائية2
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ملحق 2
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3 ملحق
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.
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