
شروط حفظ الصحة الالزمة للتوقي
من اإلصابة بالكورونا الستئناف العمل   

                     خدمة التوصيل المنزلي لألطعمة 
 .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

:المطعم صاحب على يجب ●
 مائي محلول التنظيف، مواد ،12° الجافال ماء :والتطھير التنظيف مستلزمات كل توفير ▪

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

.ذكرھا السابق أعراض أحد من يشكو بالمطبخ عامل أو توصيل عامل أي قبول عدم ▪

: المطعم بمطبخ الوقاية إجراءات ●

.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 مھمالت سالت في الفور على ورميھا الواحد االستعمال ذات ورقية بمناديل
للفضالت، بالستيكية أكياس

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

.للمقابض المتكرر العمال لمس لتفادي مفتوحة األبواب ترك ▪
.العمل نھاية و بداية في بالمطبخ العمل مراكز كل وتطھير تنظيف ▪

الجمھورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية



.الجماعي االستعمال ذات والمعدات العمل أسطح لجميع العمل، أثناء متكرر، وتطھير تنظيف ▪
 بفتح الطبيعية التھوئة أو الميكانيكية التھوئة طريق عن وذلك متكررة بصفة المطبخ تھوئة ▪

  .النوافذ

:اتباعھا التوصيل عامل على يجب التي الوقاية إجراءات ●

.مستعمليھا تعدد إذا مستعمل، كل بين النقل وسيلة تطھير ▪
 استالم عملية كل وبعد وأثناء قبل كحولي مائي بمحلول أو والصابون بالماء نيديال تطھير ▪

  .الطلبيات وتسليم
.توصيل عملية كل وبعد قبل التوصيل عملية في المستخدمة األدوات تعقيم ▪
.التسليم عملية خالل قماشية واقية كمامة ارتداء ▪
.التوصيل وعامل الحريف بين األقل على متر 01 مسافة احترام ▪
 يتمكن حتى متر 01 عن تقل ال مسافة االبتعاد ثم منزله أمام األرض على الحريف طلبية وضع ▪

.)باأليدي مباشرة الطلبيات تسليم عدم( استالمھا من
.اإلمكانية ھذه توفرت إن إلكترونيا، الطلبية ثمن خالص ▪
 لكثرة تجنبا ذلك، أمكن إن ،كامال المطلوب المبلغ تقديم الحريف على نقدا، الخالص صورة في ▪

.العدوى من للوقاية ،النقود تبادل

مقادير من الماء  09+ درجة  12مقدار من ماء الجافال  01= للتطھير، استعمال محلول ماء الجافال 
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