
شروط حفظ الصحة الالزمة للتوقي
من اإلصابة بالكورونا الستئناف العمل   

المخابز وصناعة الحلويات 
 .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 

 المحل نفس في العملة من كبير عدد تواجد لتفادى العمل توقيت في النظر إعادة ●
  .الوقت نفس وفي

 لتفادي مختلفة مواقيت في االستراحة من العمال تمكين :االستراحة توقيت تنظيم ●
.العمال بين الجسدي والتقارب االكتظاظ

 : المخبر مستوى على ●
.العملة بين األقل على متر 01 عن تقلّ  ال مسافة احترام ▪
 دورية بصفة تغييرھا على الحرص مع واقية كمامة العمل، يوم كامل ارتداء، ▪

.ذلك األمر استوجب وكلّما
.للمقابض المتكرر العمال لمس لتفادي مفتوحة األبواب ترك ▪
.الواحد اليوم في العمل مراكز مختلف على التناوب تقليص ▪
.العمل نھاية و بداية في بالمخبر العمل مراكز كل وتطھير تنظيف ▪
 االستعمال ذات المعدات لجميع ومنتظم دوري وتطھير تنظيف يجب العمل، أثناء ▪

.الجماعي
.متكررة بصفة المخبر تھوئة ▪

الجمھورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية



 : البيع منطقة مستوى على ●
.للمقابض المتكرر الحرفاء لمس لتفادي مفتوحة المتجر أبواب ترك ▪
.خروجه غاية إلى دخوله من ابتداء المتجر داخل الحريف تحّرك اتجاه تنظيم ▪
.)المساحة حسب( المتجر داخل الحرفاء عدد تقليص ▪
 على عالمات رسم المحبذ من األشخاص بين األقل على متر 01الـ مسافة الحترام ▪

.الحرفاء وقوف مكان تبين األرض
 .)ة(البائع من االقتراب من الحرفاء لمنع اللزوم عند شفّافة حواجز وضع ▪
 .الغذائية بالمواد اتصالھا لتفادي الحرفاء من النقود بتسلم فقط يقوم عامل تعيين ▪
.)األيدي لتالمس تفاديا( النقود وتسليم لتسلم صغير وعاء  استخدام ضرورة ▪
 الطاولة سطح على ووضعھا الحرفاء طلبات بتلبية يقومون عمال أو عامل تعيين ▪

.)يد إلى يد من البضاعة تسليم منع( الحرفاء لتسلمھا
 السعال أو لمسھا على قادرين غير الحرفاء تجعل بطريقة الحلويات أو/و الخبز حماية ▪

 .عليھا العطس أو
.المثال سبيل على ملقط باستعمال المنتوجات لمس من التقليص ▪
 :بالحرفاء مباشر اتصال ذات والمعدات التجھيزات لجميع ومنتظم دوري تنظيف ▪

 عرض واجھات األسطح، النقدية، الدفوعات تسجيل آالت االلكتروني، الدفع جھاز
.... والخبز، الحلويات

  .متكررة بصفة المتجر تھوئة ▪
 : العامة الوقائية الصحية التدابير ●
.العمال لدى والھندام الجسم نظافة شروط احترام على الحرص ▪
 كحولي، مائي مطھر( والتطھير التنظيف لمواد المتواصل التوفير على الحرص ▪

.العمال ذمة على ووضعھا )...للقمامة أكياس صابون، ورقية، مناديل واقية، أقنعة
.متكررة بصفة كحولي مائي بمطھر أو والصابون بالماء اليدين تطھير ▪
 .دّواسة ذات المھمالت سلة في مباشرة ورميھا ورقية بمناديل اليدين تنشيف ▪
.بانتظام النفايات من التخلص ▪
.اليوم في مرتين األقل على المياه، لدورات المنتظم التنظيف ▪
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