
شروط حفظ الصحة الالزمة للتوقي
   من اإلصابة بالكورونا الستئناف العمل

الصغرىالمھن   

:التدخل عملية قبل ●
.أن مكان التدخل غير موجود بمنطقة موبوءة التثبت من - 

.  عدم التدخل إذا كنت مريضا تشكو من أحد عالمات الزكام - 

.التقليص قدر اإلمكان في عدد المتدخلين - 

.الكورونا بفيروس العدوى خطر من للتوقي اتباعھا الواجب ةئيالوقا تدابيرالب التدخل فريق إعالم - 

  كحولي مائي محلول أو صابونو خلدمت لكل قناعْين )02( بحساب ،الكافي العددب قنعةاأل توفير ‐

.للفضالت بالستيكية وأكياس طھيرتلل الجفال حلولبم لةمبلّ  قماش قطعةو

.ذلك أمكن إن المتدّخلين، عدد حسب الضرورية واألدوات المعدات توفير - 

  لةمبلّ  ممسحة ووضع مفتوحة والنوافذ األبواب ترك :دخولال عملية تسھيل بضرورة الحريف إعالم - 

.الدخول قبل األحذية لتعقيم الجافال ماء بمحلول

.التدخل مكان إلى التحّول عند القناع استعمال - 

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

:سبل الوقاية 

  :العدوى طرق
العطس أو الّسعال عند بالفيروس المحّملة لقطْيراتا تطاير -
الوجه لمس ثم القطْيرات بھذه  الملّوثة واألسطح األشياء لمس -
.مصاب إنسان تقبيل أو مصافحة -

اتباع قواعد الوقاية التالية 

الجمھورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية



 : التدخل عملية خالل ●

.األشخاص بين األقل على متر 01الـ عن تقل ال مسافة احترام - 

 العمل في الشروع قبل الكحولي المائي بالمحلول ذلك تعذر وإن والصابون بالماء األيدي تطھير - 

.والشرب األكل وقبل االستراحة وبعد وقبل

 يُعدّ  بالستيكي بكيس منھا التخلص يتم الواحد االستعمال ذات ورقية بمناديل األيدي تجفيف - 

 .للغرض

.التدخل بمكان وجوده في داعية ال شخص أي قبول عدم - 

  .)اليوم في كمامتان 02( ساعات 4 كلّ  وتغييره العمل يوم كامل للغسل قابل قناع ارتداء - 

 طھيرت نيتعيّ  فإنه آخرين متدّخلين مع مشتركا االستعمال كان وإذا .فردية عمل معدات استعمال ‐

.الجافال ماء بمحلول مبلّلة قماش قطعة أو بإسفنجة استعمالھا قبل المعّدات ھذه

.العمل مكان تھوئة - 

: التدخل عملية من ھاءاالنت عدب ●

.غلقھا ماحكإ ثم بالستيكية فضالت أكياس في الفضالت كل من والتخلص العمل مكان تنظيف - 

.حفظھا قبل العمل معدات تطھيرو تنظيف - 

.الكتابة أو مضاءلإل خاصال كقلم استعمال - 

 : بالورشة التدخل كان إذا ●

.الحرفاء وبين العمال بين األقل على متر 01الـ عن تقل ال مسافة احترام - 

.والشرب واألكل العمل واستئناف بداية وقبل متكررة بصفة والصابون بالماء األيدي تطھير - 

.العمل يوم كامل القناع استعمال - 

.باستمرار الورشة تھوئة - 

.شخص من أكثر يستعملھا كان إذا وخصوصا استعمالھا وبعد قبل العمل معدات تطھير - 

.دوريا الورشة تطھير‐
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