
شروط حفظ الصحة الالزمة للتوقي
من اإلصابة بالكورونا الستئناف العمل
تجارة المالبس الجاھزة واألحذية بالتفصيل

 .الحّمى، الّصداع، الّسعال و صعوبة التنفس: األكثر شيوعا  األعراض: مرض الكورونا 

:سبل الوقاية 

  :العدوى طرق
العطس، أو السعال عند بالفيروس محّملة قطيرات تطاير -
الوجه، لمس ثم القطيرات بھذه الملوثة واألسطح األشياء لمس -
.مصاب شخص تقبيل أو مصافحة -

اتباع قواعد الوقاية التالية 

إلى المتجر لوقبل الدخ
الكورونا، بفيروس صابةاإل أعراض ظھور عند العمل مباشرة عدم - 
 مبللة إسفنجات أو قماش قطعو التنظيف موادو كحولي مائي ومحلول عامل لكل الكمامات من الكافي العدد توفير - 
،بالستيكية أكياس بھا فضالت وسالت طھيرللت الجفال ماء محلولب
 :المتخذة والتنظيمية الصحية باإلجراءات التقيد بضرورة اءفحرال عالمإل لمتجرا بمدخل الفتة وضع - 

األقل، على متر 01 بـ الجسدي التباعد مسافة احترام لضمان المتجر داخل للحرفاء األقصى العدد *
 إجباري، المتجر داخل الكمامة استعمال *
.المتجر إلى الدخول قبل كحولي مائي بمحلول األيدي تطھير وجوب *

 األرض على عالمات بوضع وذلك األشخاص بين األقل على 01 مسافة حترامال المتجر خارج الصفوفا تنظيم - 
أخرى، وسيلة أي أو

.المتجر إلى دخولال قبل األحذية لتعقيم الجفال ماء محلولب مبللة ممسحة وضع - 

داخل المتجر
،المتجر بمدخل الحرفاء ذمة على كحولي مائي محلول وضع - 
  والبائع، الحريف بين األقل على متر 01 مسافة احترام - 
متكررة، بصفة المتجر تھوئة - 
العديد من المرات، بالماء والصابون أو بالمحلول المائي الكحولي ھمتطھير أيدييجب على العمال  - 
واألسطح بصفة منتظمة، مقابض األبوابتطھير - 
تجنب قدر اإلمكان قياس المالبس،  - 
.تطھير المالبس بعد قياسھا بمادة مطھرة خاصة بالمالبس إن أمكن ذلك - 

الجمھورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية



عمليات االستخالص
 االستخالص، بعمليات فقط للقيام شخص تكليف - 
 بعمليات المكلف الشخص لحماية ،غيره أو بالستيكال  من أو الشفاف الزجاج من حاجز وضع ،االمكان عند - 

االستخالص،
البريدية، أو البنكية البطاقة طريق عن الدفع تفضيل - 
،استخالص عملية كل بعد (TPE) اإللكتروني الدفع محطة مفاتيح لوحة طھيرت - 
.)باليد مباشرة النقود تسليم أو تسلم عدم( للغرض أُعد بصحن النقود وضعت نقًدا، الدفع ندع - 
 قلم من تمكينه ،ذلك تعذر وإن الخاص، قلمه استعمال الحريف على يجب ،الصكوك طريق عن الدفع حالة في‐

.استعمال كل وبعد قبل تطھيره يتم

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