
مھنة الحالقة والتجميل

الجمھورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية

شروط حفظ الصحة الالزمة للتوقي
من اإلصابة بالكورونا الستئناف العمل

 .الحّمى، الّصداع، الّسعال وصعوبة التنفس: األكثر شيوعا ھي  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 

دخول الحرفاءقبل 
االنتظار، لتفادي مسبقة مواعيد حسب الحرفاء قبول - 
الكورونا، بفيروس صابةاإل أعراض من يشكو حريف أي قبول عدم - 
األقل، على متر 01 بـ الجسدي التباعد مسافة لضمان مساحته حسب الصالون داخل للحرفاء األقصى عددال ضبط - 
بھم، خاصة منشفة وجلب الصالون داخل الكمامة ارتداء بضرورة فاءالحر إعالم - 
،)... الوجه وتجميل الذقن كحالقة( الحريف كمامة نزع تستوجب التي األعمال كل منع - 
     قماش قطعو 12° الجافال وماء الكحولي المائي محلولوال والصابون الكافي بالعدد للعمال الكمامات توفير - 

.بالستيكية أكياس بھا فضالت وسالت طھيرللت فالاالج ماء محلولب مبللة اسفنجة أو
.الدخول قبل األحذية لتعقيم الجافال ماء بمحلول مبللة ممسحة ضعو - 

داخل صالون الحالقة
.الحالقة كراسي بين متر 02 عن تقل ال مسافة احترام ‐
لون، والعمال تطھير أيديھم بالمحلول المائي الكحولي عند الدخول إلى الصا) ة(يجب على الحريف - 
العمال، بين األقل على متر 01 مسافة احترام - 
الصالون، داخل المتواجدين لكل الكمامة وضع إجبارية - 
،)أخرى( آخر إلى )ة(حريف من االنتقال عند الكحولي المائي بالمحلول أو والصابون بالماء األيدي تطھير - 
،بالصالون )ة(عامل لكل فردية عمل معدات توفير -  
 بمحلول استعمال كل وبعد قبل )والظھر واألذرع الجلوس مكان( الحالقة وكراسي واألسطح المعدات كل تطھير‐

وتجفيفھا، الجافال ماء
.االستخالص عندالنقود وتسليم لتسلم الجافال ماء بمحلول  مبللة قماش قطعة أو إناء وضع‐
.)ذلك أمكن إن مفتوحة النوافذ ترك( اليوم في مرات عدة الصالون تھوئة - 

عند االنتھاء من العمل
 كل من والتخلص )... والكراسي والمغاسل األبواب ومقابض واألسطح األرضية( الصالون وتطھير تنظيف - 

،اإلغالق محكمة بالستيكية أكياس في الفضالت
.حفظھا قبل العمل معدات تطھيرو تنظيف - 

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