
شروط حفظ الصحة الالزمة للتوقي
من اإلصابة بالكورونا الستئناف العمل   

المقاھي وقاعات الشاي والمشارب                          

 .الحّمى، الّصداع، الّسعال وصعوبة التنفساألكثر شيوعا ھي  :األعراض: مرض الكورونا

:سبل الوقاية

  :العدوى طرق
العطس أو السعال عند بالفيروس المحّملة لقطيراتا تطاير -
الوجه لمس ثم القطيرات بھذه  الملوثة واألسطح األشياء لمس -
.مصاب إنسان تقبيل أو مصافحة -

:  اتباع قواعد الوقاية التالية

: المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى صاحب على يجب ●
.الوثيقة ھذه بأعلى المذكورة األعراض أحد من يشكو عامل أي قبول عدم ▪
 كحولي، مائي محلول التنظيف، مواد ،12° الجافال ماء :والتطھير التنظيف مستلزمات كل توفير ▪

 بالستيكية، أكياس للفضالت، سالت األيدي، لتجفيف الواحد االستعمال ذات ورقية مناديل صابون،
.كمامات قفازات،

.الواحد االستعمال ذات والمالعق الكؤوس توفير ▪
 لقاعة أو للمقھى التابعة والخارجية الداخلية بالفضاءات الجلوس لمنع والكراسي الطاوالت إزالة ▪

  .للمشرب أو الشاي

: المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى داخل الوقاية قواعد ●
.العمال بين األقل على متر 01 مسافة احترام ▪
  وتجفيفھا اليوم، في مرات عدة كحولي، مائي بمحلول تطھيرھا أو والصابون بالماء األيدي غسل ▪

 وبھا دواسة ذات الفضالت سالت في الفور على ورميھا الواحد االستعمال ذات ورقية بمناديل
بالستيكية، أكياس

 وكلّما دورية بصفة تغييرھا على الحرص مع العمل، يوم كامل ،واقية لكمامات العمال ارتداء ▪
.ذلك األمر استوجب

العمل، أثناء الجماعي االستعمال ذات والمعدات العمل أسطح لجميع متكرر وتطھير تنظيف ▪

الجمھورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية



    الميكانيكية التھوئة طريق عن وذلك متكررة بصفة المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى تھوئة ▪
  .النوافذ بفتح الطبيعية التھوئة أو

 مكان تبين األرض على عالمة رسم( والعامل الحريف بين األقل على متر 01 مسافة احترام ▪
.)الحريف وقوف

.المشرب أو الشاي قاعة أو المقھىداخل للكمامات الحرفاء ارتداء وجوب ▪
.الحرفاء من النقود وتسليم بتسلم فقط يقوم آخر وعامل الحرفاء طلبات بتلبية يقوم عامل تعيين ▪
.)األيدي لتالمس تفاديا( النقود وتسليم لتسلم صغير وعاء   استخدام ضرورة ▪
 باليد الطلبيات تسليم منع( بعد فيما الحريف ليتسلمھا طاولة سطح على الحرفاء طلبيات وضع ▪

  .)مباشرة
.الحرفاء متناول في الواحد االستعمال ذات والمالعق السكر ترك عدم ▪
.الواحد االستعمال ذات كؤوس في المشروبات توضع ▪
 مائي بمطھر أو والصابون بالماء أيديھم تطھير الحرفاء مع مباشر باتصال ھم الذين العمال على ▪

.متكررة بصفة كحولي
.المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى داخل فضالت سالت الحرفاء ذمة على وضع ▪
.عمل يوم كل آخر في المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى وتطھير تنظيف ▪

: المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى خارج الوقاية قواعد ●
 االزدحام تجنب بضرورة الحرفاء لتذكير  المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى بمدخل الفتة وضع ▪

الحرفاء، بين األقل على متر 01 مسافة واحترام المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى أمام
 بين األقل على متر 01 مسافة  حترامال الحرفاء وقوف مكان تبين األرض على عالمات رسم ▪

  الحرفاء،
.للمقابض المتكرر الحرفاء لمس لتفادي مفتوحة المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى أبواب ترك ▪
 أحذية لتطھير المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى بمدخل الجافال ماء بمحلول مبللة ممسحة وضع ▪

.الحرفاء
.المشرب أو الشاي قاعة أو المقھى خارج فضالت سالت الحرفاء ذمة على وضع ▪
 تسلّمھا لتالفي المقھى أرضية على مخصص مكان في البضاعة ترك بوجوب المزودين إعالم ▪

. مباشرة باليد
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