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الفئات المستثناة 

ضعيفةمناعةذوىاألشخاص

األشخاص الحاملين ألمراض مزمنة

نساء الحواملال

65األشخاص األكثر من  
سنة 

سنة 15األطفال األقل من  



دليل  شروط السالمة 

دليل الوقاية والسالمة الصحية

مراقبة احترام اإلجراءات 

الصحةقواعد 

إجراءات تنظيمية 

النقل

طب الشغل 

نقل ذاتي بالنسبة للمؤسسات 

النقل الفردي 

النقل العمومي 

ضرورة لباس الكمامات

التباعد الجسدي

نظافة اليدين

منظومة المؤسسة 

السالمة الصحية للمقرات 



الستئناف بالكوروناالوقاية الالزمة ّضد اإلصابة توجيهات 

العمل

إشعارات المعلومات متوفرة على موقع

وزارة الشؤون اإلجتماعية
http://www.social.tn/

 COVID-19دليل التدابير الصحية للوقاية من•

في االستئناف الموجه للنشاط المهني

دليل إجراءات التفقد حول سبل التوقي من •

الستئناف األنشطة  COVID-19فيروس كوفيد

المهنية

اف دليل إجراءات التفقد للمهن الصغرى الستئن•

في المهن الصغرىاألنشطة المهنية

النقل العمومي بالحافلة▪

النقل بواسطة وسيلة نقل بعجلتين▪

النقل بواسطة المترو الخفيف والقطار▪

النقل بواسطة وسيلة نقل خاصة▪

النقل بواسطة التاكسي الجماعي▪

النقل بواسطة التاكسي الفردي▪

أصحاب المهن الصغرى▪

شروط حفظ الصحة الالزمة 

من فيروس كوفيدللتوقي 
COVID-19

الستئناف العملبالكوروناالوقاية الالزمة ّضد اإلصابة وتنشر وزارة الشؤون االجتماعية وثائق تشرح قواعد السالمة

http://www.social.tn/


القطاعات حسب المراحل



تحديد القطاعات ذات 
األولوية في رفع 

الحجر

القطاعات الحيوية •

ذات البعد االجتماعي القطاعات•

القطاعات االقتصادية المهددة•

بعدعنالعملاستحالة•

الجاهزية من حيث  
احترام التدابير 

الصحية 

ي الصحية  حسب كراس الشروط القطاعالتدابير•

وسائل نقل تحترم المعايير•

/التصاريح
التراخيص

حسب المؤسسات و •
المهن  

المراقبة 
عقوبات متدرجة  بحسب 

مدى االلتزام باإلجراءات 

الصحية

أسس االستراتيجية و آليات التنفيذ 



رزنامة المراحل

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

2020ماي 04

إمكانية التمديد في المرحلة و إعادة النظر 

جدول مرن يأخذ  بعين االعتبار تطور  الوضع الوبائي و الجاهزية في توفير الشروط األساسية لضمان الوقاية 

2020جوان 2020جوان 04 14
2020ماي 24

العيد



تدعيم القطاعات الحيوية

االدوية 

الصحة 

الفالحة 
صناعة المواد 

الغذائية

صناعة النسيج

البنوك

ة 
ر
دا
إل
ا

1
.5

ي
س

ن تون
مليو

عدد 

اضافي

ضرورة التامين من المخاطر الصحية 



األسواق االسبوعية 

و اسواق الدواب

البكالوريا

11كل األنشطة ما عدى الحالقة و التجميل انطالقا من :بالتناوب 

ماي 

ملخص المراحل
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3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
2020ماي 4

إمكانية التمديد في المرحلة و إعادة النظر 

2020جوان 202014جوان 4 2020ماي 24

العيد

الخدمات

الصناعة 

اشغال عامة واشغال البناء

مهن صغرى

تجارة

التربية و التعليم 

%50اإلدارة 

75%100%

ألتعليم العالي

50%

50%

50%

كل األنشطة ما عدى تجارة المالبس و األحذية والمغازات الكبرى 

ماي 11انطالقا من 

تدريجيا المساجد ودور العبادة االنشطة الثقافية / تدريجيا : /

المطاعم و المقاهي/األنشطة الرياضية  والترفيه: السياحة/

األطفال محاضن و رياض 

العدالة بجميع مكوناتها

100%المهن الحرة



المهن الصغرى المعنية بالمرحلة األولى 

األنشطة المعنية

كل األنشطة ما عدى الحالقة و 

ماي 11التجميل انطالقا من 

التناوببنظامالعمل▪

ناألمبمراكزاستمارة)الشرفعلىتصريح▪

(البلدياتو

الصحيةالوقايةوالسالمةبدليلااللتزام▪

ىعلالسهرالمحليةوالجهويةالسلطتتولى▪

االجراءاتتنفيذ

الشروط

1



األنشطة التجارية المعنية بالمرحلة األولى  

األنشطة المعنية

التناوببنظامالعمل▪

بمراكزاستمارة)الشرفعلىتصريح▪

(البلدياتواألمن

حيةالصالوقايةوالسالمةبدليلااللتزام▪

الشروط

كل األنشطة ما عدى

تجارة المالبس و األحذية ▪

ا والمساحات التجارية الكبرى انطالق

ماي11من

األسواق االسبوعية و اسواق ▪

الدواب و المراكز التجارية  انطالقا 

من المرحلة الثانية

2



الخدمات و المهن الحرة

األنشطة المعنية

بعدعنالعملاستحالة▪

ىالقصوالتشغيليةالطاقةمن50٪▪

موظفين10منأكثرللخدماتبالنسبة

10منأقلللخدماتبالنسبة100%▪

الحرةالمهنوعملة

الوقايةوالسالمةبدليلااللتزام▪

الصحية

الشروط

الخدمات المالية▪

الخدمات للمؤسسات▪

المهن الحرة▪

3



القطاع الصناعي

األنشطة المعنية
ملةالعوللموظفينالذاتيالنقلتوفير▪

القصوىالتشغيليةالطاقةمن50٪▪

حيةالصالوقايةوالسالمةبدليلااللتزام▪

رالسهالمحليةوالجهويةالسلطتتولى▪

االجراءاتتنفيذعلى

الشروط

جميع الشركات الصناعية▪
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األشغال العامة و البناء 

األنشطة المعنية
ألشغاللبالنسبةللعملةالذاتيالنقلتوفير▪

الشركاتوالعامة

القصوىالتشغيليةالطاقةمن50٪▪

بمراكزاستمارة)الشرفعلىتصريح▪

رالحظائلعمالبالنسبة(البلدياتواألمن
ةالصحيالوقايةوالسالمةبدليلااللتزام▪

لىعالسهرالمحليةوالجهويةالسلطتتولى▪

االجراءاتتنفيذ

الشروط

األشغال العامة▪

شركات البناء و الحظائر▪
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الوظيفة  العمومية و المنشآت  العمومية

األنشطة المعنية

اصحاباالطاراتأواألعوانعددمن50%▪

االساسيةالخدماتإلىاضافةالوظيفيةالخطط

لإلدارةالحقيقيةالحاجياتبحسب

لقةالمتعالتفاصيلكافةينظمحكوميأمرسيصدر▪

المحليةوالجماعاتالدولةأعوانبعمل

الشروط

المصالح المركزية ▪

المصالح الجهوية▪

البلديات▪

القبضات المالية▪

العدالة بجميع مكوناتها▪
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المسار االجرائي



مة بريد الكتروني يتضمن قائ

في األشخاص المخولين للتنقل 
للعمل

المسار االجرائي الستئناف النشاط بالنسبة للشركات  

تصريح بمباشرة 

النشاط

الترخيص

في الحاالت 
االستثنائية

طلب عبر اإلنترنت

مصادقة  أو اعالم 

الوزارات القطاعية
24h

كل التراخيص الحالية تبقى سارية المفعول



المسار االجرائي الستئناف النشاط بالنسبة للمهن الصغرى  

تصريح على الشرف

استمارة لكل شخص

(البلدياتواألمنمراكز)



التطبيقات و مواقع الواب 

المواصفات القطاعية

الموقع اإللكتروني لكل وزارة Application 

wiqaya

Covid-19.tn

تتبع الحاالت

معلومات عامة

www.

الترخيص /تصريح autorisation.gov.tn

http://www.autorisation.gov.tn/


النقل



المبادئ األساسية المقترحة من قبل معهد الصحة والسالمة

عجميالكمامات فيوضعااللتزام ب▪

و العموميوسائل النقل الفردي 

كاب تخفيض عدد الرعبرالجسديالتباعد ▪

وسائل النقل إلى النصف و جميعفي

احترم مسافة متر واحد على األقل

مراعاة المناطق المخصصة للوقوف أو ▪

الجلوس داخل

وسائل النقلفيالصعودال يمكن▪

األشخاص باستثناء العمومي

المسموح لهم للتنقل للعمل

ضمان استمرار مرفق نقل نظيف▪

وصحي

سائل وجميعتعقيم و تطهير منتظم ل▪

النقل 



أهم المعايير المقترحة من قبل معهد الصحة والسالمة ضمن 

مشروع كراس الشروط الخاص بالنقل

النقل الفردي 

النقل بالوسائل 

الخاصة للمؤسسة  

النقل العمومي 

ضرورة لباس الكمامات -

(.خلف1/ أمام 1)ال تتجاوز شخصين لكل عربة  مع تركيب متقاطع -

شخص واحد للمركبات ذات العجلتين-

.االمتثال لإلشعارات المرسلة في محطات النقل العمومي-

.االلتزام بارتداء قناع في وسائل النقل-
لوقوف أو تقليل عدد الركاب بوسيلة النقل إلى النصف مع مراعاة المناطق المخصصة ل-

,الجلوس داخل العربة

احترم مسافة متر واحد على األقل بين الركاب داخل وسيلة النقل العمومي-
تطهير منتظم لوسائل النقل -

وجوب االستظهار 

بالتصاريح  أو 

لى استمارات التصريح ع

الشرف

ضرورة لباس الكمامات -

الفرديالتاكسيفي وسائل (خلف1/ أمام 1)ال تتجاوز شخصين لكل عربة  مع تركيب متقاطع -

التاكسي الجماعيتخفيض عدد الركاب بوسيلة النقل إلى النصف في وسائل -

تطهير منتظم لوسائل النقل -

التاكسي الفردي 

/

التاكسي الجماعي



المراقبة و المتابعة 



االستراتيجية الحوكمةمبادئ 

ضمان اكبر قدر ممكن من •
ع التحديد القيق و التوزي
المتوازن للمسؤوليات 

تكييف و تطوع اإلجراءات •
المعتمدة حسب تطور 

األوضاع و حسب اإلمكانيات
المتاحة لتطبيقها 

كل توفير المعلومة و تبادلها بش•
سريع و مرن بين مختلف 

المتدخلين  

ضمان اكبر قدر ممكن من •
مشاركة جميع الطراف الفاعلة

ضمانا للتطبيق األمثل 
لإلجراءات المعتمدة

التشاركية  الشفافية

النجاعة المسؤولية



المتابعةوالمراقبة

الوزراء و اللجان الوطنية و الوالة و رؤساء البلديات 

العوان المحلفون 

مأمورو الضابطة لعدلية 

الشغل تفقدياتالقطاعية و التفقدياتأعوان 

هيئات الرقابة العامة و هياكل الرقابة الداخلية و التدقيق بالمؤسسات و المنشآت الخاصة 

: احداث او تفعيل اليات تشاركية على المستوى المحلى تضم خاصة 

المعتمدين و العمد 

لرؤساء البلديات 

منظمات المجتمع المدني 

السلط األمنية 

اإلدارات الجهوية و المؤسسات و المنشآت العمومية المعنية  

االليات 

المؤسساتية 

العمودية 

االليات 

التشاركية 

االفقية 



المراقبة و المتابعة

المراقبة 

المباشرة

المؤسسات 

الملتزمة

رفع تقريرالمؤسسات الغير الملتزمة

مخالفة

اصدار 

العقوبات

المؤسسات الغير الملتزمة
تفقدية الشغل▪

تفقدية طب الشغل▪
الشرطة البيئية▪
إدارات حفظ الصحة▪

تفقدية الشغل▪

تفقدية طب الشغل▪
الشرطة البيئية▪
إدارات حفظ الصحة▪

المجالس البلدية▪

الوالي▪



االلتزامات و شروط 
النجاح 



التزامات األطراف

التكثيف من التحاليل▪

تدعيم المؤسسات الصحية ▪

بأسرة اإلنعاش

دعم البحث العلمي في مجال▪

الوبائيات

التقصي النشيط ▪

ل اليقظة والنجاعة في التدخ▪

التزامات الدولة

الرقابة الذاتية▪

ق االلتزام الطوعي في تطبي▪

.مختلف اإلجراءات

االعالم الفوري للحاالت ▪

المشتبهة

التزامات المؤسسات

الرقابة الذاتية▪

ق االلتزام الطوعي في تطبي▪

.مختلف اإلجراءات

تجنب التجمعات▪

التزامات المواطن



شروط النجاح 

التوعية و انخراط جميع المنظمات  ومؤسسات المجتمع●

.المدني في انجاح مختلف المراحل

ة االنخراط االيجابي لمختلف وسائل االعالم و التربي●

.  على سلوك وقائي يحفظ صحة المواطنين

لف الرقابة الذاتية و االلتزام الطوعي في تطبيق مخت●

.اإلجراءات

و مواصلة االلتزام بالحجر الصحي بالنسبة للفئات●

.القطاعات غير المعنية بمرحلة الحجر الصحي الموجه

1

2

3

4

طبيق تنسيق مستمر وتشاركية فعلية في ت

.  مختلف مراحل االستراتيجية

ي انخراط نوعي للبلديات و هياكل الرقابة ف

.ضمان احترام القانون على الجميع

ع التقييم المستمر و القدرة على التأقلم م

.مختلف المراحل

التوعية والتحسيس المستمر لكل افراد 

.المجتمع
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شكرا


