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الديباجة
ــة  ــاء الفيــروس التاجــي )Covid-19( إلــى إصاب ــر مســبوق، أدى تفشــي وب فــي وضــع غي
العالــم كلــه بشــلل ، حيــث أّثــر بشــكل كبيــر علــى الصناعــة الســياحية، وبالتالــي كان علــى 
األنشــطة  اســتمرارية  ضمــان  األشــخاص،  حركيــة  علــى  أساســا  القائــم  القطــاع  هــذا 
الســياحية، مــع تعزيــز مفاهيــم جديــدة تعتمــد علــى الممارســات الســليمة، المرتبطــة 

بأهــداف التنميــة المســتدامة وحمايــة األشــخاص والطبيعــة.

وفــي هــذا الســياق، قامــت وزارة الســياحة و الصناعــة التقليديــة و العمــل العائلي بإعداد 
بروتوكــول صحــي قصــد الحفــاظ علــى صحــة الزبائــن و المســتخدمين  علــى مســتوى 
ــرام  المؤسســات الفندقيــة والفضــاءات المخصصــة لألنشــطة الســياحية، فــي إطــار احت
الشــروط الصحيــة والتوصيــات المنبثقــة عــن اللجنــة العلميــة المكلفــة بمتابعــة ورصــد 

وبــاء كوفيــد - 19.

وتتمثل	األهداف	فيما	يأتي:	

◀  تحديد كيفيات استئناف و/أو مواصلة األنشطة وفقًا للقواعد الصحية والوقائية؛
ــز تدابيــر الوقايــة والتعقيــم للحــد مــن خطــر انتقــال الفيــروس  ◀  تحديــد كيفيــات تعزي

فــي جميــع المرافــق ؛
◀  تطويــر وتعميــم المعلومــات مــن أجــل زيــادة الوعــي قــدر اإلمــكان للعامليــن فــي 

قطــاع الســياحة وكذلــك الزبائــن ؛

عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يكــون تطبيــق هــذا البروتوكــول الصحــي إلزامًيــا علــى كل 
األنشــطة الســياحية و فــي جميــع المؤسســات الســياحية.

ــة هــذا البروتوكــول الصحــي، تتطلــب مشــاركة الجميــع مــن خــال الفهــم  ــر أن فعالي غي
أجــل مراقبــة دوريــة  مــن  للتفتيــش  نظــام  مــع وضــع  المتزايــدة،  واليقظــة  وااللتــزام 
هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  الوقائيــة  للتدابيــر  الصــارم  التطبيــق  لضمــان  ومنتظمــة 

البروتوكــول.
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❶ - فيروس كورونا - كوفيد - 19
الفيروســات التاجيــة هــي عائلــة كبيــرة مــن الفيروســات التــي يمكــن أن تكــون مســببة 
لألمــراض للبشــر وللحيوانــات. مــن المعــروف أن العديــد مــن الفيروســات التاجيــة تســبب 
التهابــات فــي الجهــاز التنفســي لــدى البشــر، مــع أعــراض تبــدأ بنــزالت البــرد لتصــل إلــى 
أمــراض أكثــر خطــورة مثــل متازمــة الشــرق األوســط التنفســية )MERS( والمتازمــة 
التنفســية الحــادة الخطيــرة )SARS(. وآخــر فيــروس تاجــي تــم اكتشــافه هــو المســؤول 

."Covid-19" عــن مــرض

االنتقال:

ســرعان مــا تــم تأكيــد انتقــال الفيــروس مــن إنســان إلــى إنســان، ينتقــل الفيــروس مــن 
خــال الجهــاز التنفســي بشــكل رئيســي عــن طريــق الــرذاذ بســبب العطــس أو الســعال. 
ويعتبــر االتصــال الوثيــق مــع شــخص مصــاب بــدون التقيــد بالتدابيــر الوقائيــة كافيــًا لنقــل 

ــروس. الفي

علــى األرجــح، الــكام هــو ناقــل محتمــل للعــدوى، يتــم علــى إثــره إفــراز قطــرات فــي 
ــر، وهــي قــادرة بشــكل كاف علــى  الهــواء يمكــن أن تظــل عالقــة لعشــرة دقائــق أو أكث

نقــل الفيــروس فــي األماكــن المغلقــة.

األعراض:
تتشــابه األعــراض المتعلقــة بـــ Covid-19 إلــى حــد كبيــر مــع أعراض األنفلونزا الموســمية، 

مثل:

والعطــس  األنــف  وســيان  الجــاف  والســعال  المســتمرة  والحمــى  الشــديد  التعــب 
والتهــاب الحلــق أو تهيجــه والصــداع والغثيــان والقــيء وضيــق التنفــس، ممــا قــد يســبب 

صعوبــات شــديدة فــي التنفــس.
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❷ -  القواعد العامة للنظافة والوقاية الصحية 
COVID ضد الفيروس التاجي          

تقوم	الوقاية	أساسا	على	تدابير	احترازية	بسيطة:

◀  غسل اليدين بالصابون بشكل متكرر؛
◀  تغطية الفم عند السعال بثني المرفق ؛

◀  استخدام مناديل ذات االستعمال الوحيد؛
◀  تجنب لمس الوجه أو العين أو األنف أو الفم؛

◀  احترام مسافة التباعد الجسدي من متر إلى مترين  )01 إلى 02 متر(؛
◀  ارتداء قناع واق؛

◀  استخدام المطهرات الكحولية.

باإلضافــة إلــى التدابيــر الصحيــة الوقائيــة العامــة، مــن الضــروري الســهر علــى تنظيــم 
الوصــول إلــى األماكــن والمبانــي لمختلــف المنشــآت والهيــاكل لقطــاع الســياحة، مــع 
التقليــص مــن عــدد األشــخاص واالمتثــال اإللزامــي الرتــداء األقنعــة الواقيــة للموظفيــن 

ــن.  ــن والزبائ العاملي
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❸ - القواعد العملية للوقاية الصحية في مواجهة 
COVID-19         

فيما	يتعلق	بغسل	اليدين،	من	الضروري:

◀  غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، ال سيما :
  ■ في بداية اليوم ؛

  ■ في بداية كل مهمة جديدة ؛
  ■ كل ساعتين إذا لم يتم ارتداء القفازات بشكل دائم ؛

  ■ قبل الشرب و / أو األكل.

◀  توفيــر بشــكل دائــم الوصــول إلــى نقــاط المــاء والصابــون، وفــي حالة عــدم اإلمكانية، 
توفيــر المطهر الكحولي.

فيما	يتعلق	بالتباعد	الجسدي،	ينبغي:

◀  احترام الحد األدنى لمسافة متر واحد )01( بين األشخاص ؛
◀  وضع عامة على المساحة المراد احترامها، ال تقل عن متر واحد.

فيما	يتعلق	بارتداء	القناع،	ال	بد	من:

◀  ارتداء القناع إجباريا في جميع الظروف؛
◀  ارتداء قفازات العمل المعتادة، حسب طبيعة النشاط.
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❹ -  وكاالت السياحة واالسفار 
ينبغي	السهر	على	تنفيذ	التدابير	اآلتية:

◀  وضــع بســاط مطهــر مانــع لانــزالق )يســمح بغمــر النعــال فــي محلــول مطهــر أو مــاء 
جافيــل أو محلــول مــن األمونيــوم الرباعــي( عنــد مدخــل الوكالة؛

◀  ضمان التطهير الدائم لمدخل الوكالة، وكذلك تنظيف األثاث واألجهزة والمعدات ؛
◀  احترام مسافة التباعد عند استقبال الزبون أو نقله؛

◀  حصر تواجد الزبائن داخل الوكالة في شخص واحد )01( لكل 04 متر2؛
◀  احترام مسافة التباعد بين األشخاص بمتر واحد )01 متر( داخل الوكالة؛

◀  ضمان إلزامية إرتداء القناع الواقي للمستخدمين والزبائن ؛
◀  تطهير و تعقيم المباني وفًقا للقواعد المرجعية والمعايير الوطنية ؛

ــب والكراســي والطــاوالت والمعــدات المختلفــة بشــكل  ــم المكات ◀  تنظيــف وتعقي
منتظم ودائم: )الهاتف ولوحة المفاتيح وشاشة الكمبيوتر واللوحة الرقمية، وما إلى ذلك(؛

◀  توفير منتجات التطهير و الهام الكحولي للمستخدمين والزبائن؛
◀  اختيار الحجز عبر األنترنت أو عبر الهاتف ؛

◀  تعزيز الدفع عن طريق البطاقة والدفع اإللكتروني )TPE( ؛
◀  نزع الصحف والمجات وكل الدعائم اإلعامية األخرى من قاعة االستقبال ؛

◀  االلتــزام بتنظيــف وتعقيــم مركبــات النقــل بشــكل منتظــم مــع ضمــان توفير منتجات 
التطهيــر والمــواد الهاميــة الكحوليــة على متنها؛

◀  االســتخدام الرشــيد لقــدرات مركبــات النقــل، عــن طريــق تقليــص عــدد المســافرين 
حسب عدد المقاعد و حسب شروط التباعد بين  األشخاص، مع إجبارية ارتداء األقنعة الواقية ؛
◀  احتــرام مســافة التباعــد التــي ال تقــل عــن متــر واحــد )01 م( وكذلــك إلزاميــة ارتــداء 

القنــاع الواقــي أثنــاء الرحــات والزيــارات إلــى المواقــع الســياحية والثقافيــة؛
◀  إعام و تحسيس للمستخدمين والزبائن بشأن الممارسات السليمة للنظافة.

القنــاع الواقــي أثنــاء الرحــات والزيــارات إلــى المواقــع الســياحية والثقافيــة؛
إعام و تحسيس للمستخدمين والزبائن بشأن الممارسات السليمة للنظافة.

القنــاع الواقــي أثنــاء الرحــات والزيــارات إلــى المواقــع الســياحية والثقافيــة؛
إعام و تحسيس للمستخدمين والزبائن بشأن الممارسات السليمة للنظافة.

القنــاع الواقــي أثنــاء الرحــات والزيــارات إلــى المواقــع الســياحية والثقافيــة؛
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❺ - المؤسسات الفندقية
من	حيث	اليقظة:

◀  إنشــاء خليــة يقظــة وأزمــة علــى مســتوى كل مؤسســة مــن أجــل اتخــاذ التدابيــر 
الوقائيــة لرصــد واحتــواء حــاالت األزمــات، يجــب أن تضــم هــذه الخليــة علــى األقــل مديــر 

ــة ؛ المؤسســة وطبيــب وعــون الوقاي
◀  يجــب أن يكــون لــدى خليــة اليقظــة دليــل إجــراءات لتجنــب أي نــوع مــن الذعــر فــي 

حالــة الطــوارئ الصحيــة.

من	حيث	االستقبال	و	الفضاءات	المشتركة:

◀  تقليــص وقــت انتظــار الزبائــن عنــد الوصــول 
والمغــادرة، مــع ضمــان تطهيــر الفضــاءات واألثــاث 

بشــكل منتظــم بعــد مرورهــم ؛
◀  تزويد مستخدمي االستقبال بــ :

  ■ تجهيزات خاصة لقياس درجة الحرارة ؛
  ■ مطهر كحولي لتطهير اليدين.

التباعــد الجســدي  ◀  االلتــزام باحتــرام مســافة 
بمتــر واحــد )1م( ؛

◀   إنشــاء منطقة لتطهير األمتعة و إلغاء خدمة 
حفــظ األمتعة ؛

حركــة  لتنظيــم  توجيهــي  مخطــط  إعــداد   ◀
؛ التقاطعــات  تجنــب  أجــل  مــن  األشــخاص 

◀   تنظيــف وتعقيــم الممــرات والســالم وجميــع 
الفضــاءات المشــتركة بشــكل منتظــم ؛

المصاعــد  اســتخدام  تقليــص  علــى  العمــل    ◀
حســب قدرتهــا وتطهيرهــا مــرة واحــدة علــى األقــل 

كل ســاعة بحســب اســتعمالها ؛
◀  اســتخدام المصاعد من طرف  الزبائن الداخليين 

فقط؛
◀   وضــع نقطــة بيــع للمنتجــات الصحيــة )األقنعــة 
الواقيــة والقفــازات والمــواد الهاميــة الكحوليــة( 

علــى مســتوى االســتقبال.
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 La prévention passe essentiellement par les mesures barrières simples :

▶ Se laver fréquemment les mains au savon ;
▶ Tousser ou éternuer dans son coude ;
▶ Utiliser des mouchoirs à usage unique ;
▶ Eviter de se toucher le visage, les yeux, le nez, ou la bouche ;
▶ Respecter la distanciation physique de un à deux mètres (01 à 02m) ;  
▶ Porter le masque de protection ;
▶ Utiliser les produits et gels hydro-alcooliques.

❺ - المؤسسات الفندقية )تابع(
من	حيث	تنظيف	وتطهير	الغرف:

◀  إلزامية ارتداء القناع الواقي وقفازات التنظيف ؛
◀  االمتثال لقواعد النظافة العامة:
  ■ تهوية الغرفة قبل بدء التنظيف ؛

  ■ تهوية الغرفة لمدة 20 دقيقة على األقل أثناء خدمة التنظيف والتطهير اليومية ؛
◀  منع إستعمال مكيفات الهواء والمراوح ؛

◀  استغال ٪50 من الطاقة االستيعابية للمؤسسة.
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❺ - المؤسسات الفندقية )تابع(
من	حيث	معالجة	الغسيل:

◀  وضــع الغســيل فــي أكيــاس مغلقــة  و نقلهــا  فــي 
عربــات إلــى أماكــن  المعالجــة و التنظيــف؛

◀  تجنــب اختــاط الغســيل النظيــف والغســيل المتســخ 
بيــن  الفصــل  إحتــرام  )ضــرورة  المغســلة  مســتوى  علــى 
النظيــف  الغســيل  معالجــة  فيهــا  يتــم  التــي  األماكــن 

؛ والمتســخ( 
◀   تتــم عمليــة الغســيل عنــد درجــة حــرارة ال تقــل عــن  

ــة و لمــدة 30 دقيقــة علــى األقــل. 60 درجــة مئوي

من	حيث	اإلطعام:

◀  إلغــاء الخدمــة الذاتيــة واحتــرام شــرط مســافة التباعــد 
الجســدي بالنســبة لخدمات اإلطعام؛

◀  اختيار خدمة الغرف و اإلطعام في الهواء الطلق ؛ 
◀  تعزيــز تدابيــر النظافــة التــي تدخــل فــي عمليــة جمــع 
و غســل األوانــي والعربــات والمناديــل، الكــؤوس، أغطيــة 

الطــاوالت، الــخ ... ؛
اإلنتــاج  مســاحات  فــي  النظافــة  تدابيــر  تعزيــز    ◀

؛ وغــرف...(  مطاعــم  )مطابــخ،  والخدمــات 
◀   الحفــاظ علــى مســافة التباعــد بمتريــن )02م(  بيــن 

الطــاوالت فــي المطاعــم ؛ 
◀  إرساء قواعد النظافة و حسن سلوك المستخدمين 

العاملين في السلسلة الغذائية ؛ 
◀  توفيــر صناديــق مخصصــة لجمــع األقنعــة والقفــازات 

والمناديــل المســتعملة ؛ 
◀  تعزيــز وزيــادة عــدد  اللوحــات اإلرشــادية  والملصقــات 

الخاصــة باإلعــام  و التحســيس والتوعية.
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❺ - المؤسسات الفندقية )تابع(
من	حيث	المستخدمين	و	الزبائن:

◀  تحسيس المستخدمين على خصوصية  الوضع الراهن واليقظة القصوى ؛  
◀  تزويــد المســتخدمين و الزبائــن بدعائــم إعاميــة حــول اإلجــراءات الصحيــة الجديــدة 

الواجــب احترامهــا، مــع تفضيــل الوســائط الرقميــة ؛
◀  استخدام شبكة التلفزيون الداخلية إلعام الزبائن ورفع مستوى وعيهم وطمأنتهم؛

◀  االرتــداء اإلجبــاري للقنــاع و القفــازات فــي جميــع األوقــات و األماكــن بالنســبة 
المســتخدمين؛ لجميــع 

◀  توفير الهام  الكحولي في األماكن المشتركة؛ 
◀  تنظيم الدخول والخروج من غرف تغيير المابس والمراحيض ومطاعم  المستخدمين 

لتجنب االزدحام  والتقاطع.
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❺ - المؤسسات الفندقية )تابع(
من	حيث	التغطية	الصحية	و	العناية:

◀  الحضور اإللزامي لممرض وعون صحي مع تعزيز فرق التنظيف ؛
◀    رفع مستوى الوعي الدائم والفعال للمستخدمين قصد ضمان يقظة قصوى و مستمرة 
◀  التأكــد مــن اللياقــة البدنيــة والصحــة الجيــدة لــكل المســتخدمين عنــد إلتحاقهــم 

بمراكــز عملهــم ؛ 
◀  تنبيــه العمــال بعــدم الحضــور إلــى أماكــن العمــل فــي حالــة ظهــور أعــراض المــرض 

ــة التنفــس( ؛ )الحمــى والســعال وصعوب
◀  عرض وتوزيع دليل للممارسات السليمة للنظافة والوقاية.

؛ 
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❺ - المؤسسات الفندقية )تابع(
من	حيث	األنشطة	الرياضية	والترفيهية:

◀  إلغــاء األنشــطة التــي تســتدعي االقتــراب الجســدي لألشــخاص بالنســبة لمراكــز 
النشــاطات الرياضيــة و ألعــاب األطفــال ؛ 

◀  إلغــاء األنشــطة الرياضيــة التــي تســتدعي االقتــراب البدنــي لألشــخاص فــي حــوض 
ســباحة ؛

◀  السهر و التأكد من التطهير الفوري و المنتظم للعتاد و األجهزة الرياضية ؛ 
◀  إلغاء نشاطات الترفيه الموسيقي و الرقص ؛  
◀  إلغاء نشاطات العروض  في األماكن المغلقة.
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❺ - المؤسسات الفندقية )تابع(
بخصوص	المسابح		والشواطئ:

المسابح:

يتعلــق	األمــر	باحتــرام	التدابيــر	االحترازيــة،	تحديــد	عــدد	الســباحين	فــي	حــوض	الســباحة،	
حســب	القــدرة	االســتيعابية	ووضــع	حيــز	التنفيــذ	التعليمــات	الصحيــة	اآلتيــة:

◀  التنظيف والتطهير المنتظم ألحواض السباحة ؛ 
◀  رســكلة مياه المســابح في نهاية كل خدمة، باســتخدام مضخات مخصصة للحفاظ 

علــى مســتوى الكلــور وفــق المعاييــر المنصــوص عليهــا في التنظيم الســاري المفعول ؛
◀  زيــادة وتيــرة عمليــات المراقبــة لضبــط  معــدالت الكلــور وPH( ( مــرة واحــدة )1( كل 

ســاعتين )2( ومعــدل االســتقرار مــرة واحــدة كل يوميــن )2( ؛ 
◀    احترام  مسافة  1,5م  على األقل بين الكراسي وكراسي االستلقاء حول حوض السباحة ؛

◀  إلغاء الخدمات على مستوى األحواض.
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❺ - المؤسسات الفندقية )تابع(
بالنسبة		للشواطئ:

يتعلق	األمر	باحترام	التدابير	الوقائية	و	وضع	حيز	التنفيذ	التعليمات	الصحية	اآلتية:

◀  توزيع ونشر تعليمات السامة عند مداخل و مخارج األماكن المرخصة ؛ 
◀  عــرض وتذكيــر مســموع للتدابيــر االحترازيــة الصحيــة المعمــول بهــا  علــى  مســتوى 

الشــواطئ ؛ 
الشــواطئ وفــق مواقيــت  الرياضــة علــى  الســباحين وممارســة  تجــول  ترخيــص    ◀

؛    محــددة مســبًقا 
◀  مراقبة تدابير النظافة  و التباعد الجسدي ؛ 

◀  الحفاظ على مسافة 3 أمتار بين المظات الشمسية ؛
◀  حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص ؛ 

◀  إلــزام التجــار  المتواجديــن بالشــواطئ بالتقيــد الصــارم بالتدابيــر االحترازيــة الصحيــة، 
مــع وضــع عامــات للحفــاظ علــى قواعــد التباعــد ؛ 

◀  تنظيم الدخول في مداخل الشواطئ لتجنب التجمعات.
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❻ - األنشطة الحموية وإعادة اللياقة 
          والمعالجة بمياه البحر

◀  منع الحمامات الجماعية )الحمام الجماعي، المسابح، الجاكوزي الجماعي، إلخ( ؛
◀ إعطاء األولوية للعاج الفردي مثل الحمامات البسيطة والمرشات ؛

◀  إعطــاء األولويــة للعاجــات الجافــة التــي ال تتطلــب االتصــال المباشــر و التقــارب مــع 
المعالجين ؛ 

◀  تجنــب العــاج بالتامــس مثــل التدليــك وتماريــن إعادة التأهيــل التي يديرها أخصائي 
العاج الطبيعي وتتطلب االتصال المباشــر ؛ 

◀ احترام مسافة 3  أمتار )أي 9 متر  مربع  لكل شخص( لتمارين الجمباز واللياقة البدنية ؛ 
◀  تعليق العاج مؤقتا لفائدة األشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة ؛

◀  تكويــن و تدريــب األطقــم الطبيــة والتقنيــة، ال ســيما العمــال الموســميين علــى 
التدابيــر الصحيــة الوقائيــة لمواجهــة COVID-19 ؛

◀  تكثيف المراقبة الطبية قبل وبعد الجلسات العاجية، خاصة للمسنين.
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❼ - المطاعم السياحية
◀  تنظيــف المحــات والمطابــخ والمراحيــض وتطهيرهــا بصفــة دوريــة عــدة مــرات فــي 

اليــوم )كل ســاعة( ؛
◀  تنظيف األثاث واألغطية وتطهيرها بصفة دورية بعد كل استخدام ؛

◀  إلزامية ارتداء القناع الواقي والقفازات لعمال المطعم ؛
◀  احترام المسافة على األقل )02م( بين طاوالت المطاعم ؛  

◀  تنظيم حركة األشخاص لتجنب االحتكاك المباشر بين األشخاص ؛ 
◀  توفير الهام الكحولي للزبائن ؛  

◀  تقديم قائمة المأكوالت و المشروبات للزبائن في دعائم مغلفة باستيكيا ؛ 
◀  توزيع دليل الممارسات السليمة ؛ 

◀  توعية المستخدمين بخصوصية الوضع الراهن وبجميع الترتيبات التي يتعين اتخاذها ؛
◀  تقديم المشروبات على الطاولة بعد تطهير القارورات ؛ 

◀  تشجيع استخدام المساحات الخارجية المفتوحة لخدمة االطعام.
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❽ - الدليل  السياحي
أثنــاء	الرحــات	والزيــارات	إلــى	المواقــع	الســياحية	والثقافيــة،	يجــب	أن	يتأكــد	الدليــل	

الســياحي	علــى	مــا	يأتــي:

◀  إلزامية ارتداء القناع الواقي من قبل السياح ؛ 
◀  احترام المسافة بين األشخاص على األقل مترين )02م( ؛ 

◀  عدم االتصال واالحتكاك المباشر بين االشخاص ؛ 
◀  توفر الهام الكحولي على مستوى وسائل النقل المستعملة ؛ 

◀  التنظيف والتعقيم المنتظم لمركبات النقل ؛ 
◀  االستعمال و االستخدام الرشيد لقدرات وسائل النقل؛

◀  توفر أجهزة سمعية مناسبة ؛ 
◀  توزيع دليل الممارسات السليمة على السائحين ؛ 

◀  إباغ السواح بجميع التدابير التي يجب اتخاذها في حالة ظهور األعراض؛
◀  وجــود رقــم هاتــف للطــوارئ لاتصــال بــه فــي حالــة ظهــور حالــة مشــتبهة، مــع 

القيــام بالعــزل الفــوري للحالــة وتحويلهــا العاجــل للعــاج.
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❾ - أنشطة الصناعة التقليدية والحرف
◀  إلزامية ارتداء األقنعة الواقية للحرفيين و الزبائن ؛

◀  إلزاميــة ارتــداء القفــازات عنــد تفصيــل المابــس، وخاصــة فــي تفصيــل األقنعــة 
؛ الواقيــة  والمابــس 

◀  احترام المسافة بين األشخاص على األقل مترين )02 م( ؛ 
◀  الحد من االتصال و االحتكاك المباشر بين األشخاص ؛

◀  توفير الهام الكحولي على مستوى الورشات ؛ 
◀  تنظيف وتطهير المباني والمحات و المعدات وأدوات اإلنتاج عدة مرات في اليوم؛ 

◀  تنبيــه العمــال بعــدم التنقــل إلــى مــكان العمــل فــي حالــة ظهــور أعــراض المــرض 
)الحمــى والســعال وصعوبــات التنفــس( ؛ 

◀  االستغال و االستخدام الرشيد لمساحات المباني والمحات ؛
◀  توجيه حركة األشخاص داخل غرف الصناعة التقليدية والحرف ومحات الحرفيين ؛ 
◀  توفير ووضع صناديق خاصة لرمي األقنعة والقفازات والمناديل المستعملة ؛

◀  توزيع دليل الممارسات السليمة على الزبائن ؛
◀ التأكــد مــن تجســيد قواعــد النظافــة عنــد تفصيل وانتاج األقنعــة والمابس الواقية، 

وكــذا في عمليــة تعبئتها.
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❿ - التوصيات الواجب إتباعها 
         في حالة الطوارئ

في	حالة	اكتشاف	حالة	كوفيد	-	19	من	الضروري:
 

◀  إخطار المســؤول المباشــر الذي يجب عليه إباغ 
خليــة اليقظــة مــن أجــل اتخــاذ التدابيــر المســتعجلة 

بالتشــاور مــع الســلطات الصحيــة المختصــة؛
الزبائــن  حمايــة  إجــراءات  تنفيــذ  فــي  الشــروع    ◀
والمســتخدمين، التــي وضعتهــا خليــة اليقظة مســبًقا ؛

الخاصــة  والتطهيــر  التنظيــف  خطــة  تنفيــذ   ◀
للمســاحات التــي اســتعملتها الحالــة المشــتبه فيهــا ؛

◀ ال ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف استخاف 
التنظيــف  )توصيــات  المختصــة،  الصحيــة  الســلطات 

خاصــة ومحــددة بعــد اكتشــاف حالــة العــدوى( ؛
)قفــازات  يلــي:  بمــا  الصيانــة  تزويــد موظفــي    ◀
منزليــة مقاومــة، نظــارات واقيــة، اســتخدام ثــوب ذو 
اإلســتعمال الوحيــد، أحذيــة عمــل أو أحذيــة خاصــة( ؛

◀  تطهير األرضية والمســاحات المجاورة )تنظيفها 
تطهيــر  تجــف،  بالماء،تركهــا  شــطفها  بمنظــف، 
األرضيــات والمســاحات بمــاء جافيــل، تطهيــر األدوات 

؛  المســتعملة( 
المســتخدمة  االفرشــة  و  المماســح  تطهيــر    ◀
وفًقــا  منهــا  التخلــص  ليتــم  كيــس،  فــي  ووضعهــا 

الطبيــة. النفايــات  معالجــة  إلجــراءات 





ارتداء	القناع	إجباري

خلية	اليقظة

غسل	اليدين	مرارا
في	اليوم

ترشيد	االستغال

احترام	التباعد	البدني

مراقبة	الحرارة		

استعمال	الهام	المطهر
مرارا

االتصال	و	الشارات

تجنب	االتصال	و	االحتكاك
بين	األشخاص

التنظيف	و	التعقيم

www.mtatf.gov.dz

ملخص  البروتوكول


