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منشور وزير الشؤون املحلية
عدد  11بتاريخ  02ماي 2020
إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات
املوضــــوع :حول إجراءات الحجر الصحي املوجه .
املـرجـع :االمـر حـكومـي عـدد  208لـسنة  2020املـؤرخ فـي  2مـاي  2020يـتعلق
بضبط إجراءات الحجر الصحي املوجه.
تـبعا لـألمـر الـحكومـي املـشار إلـيه بـاملـرجـع أعـاله واملـتعلق بـضبط صـيغ وإجـراءات
الحجـز الـصحي املـوجـه وذلـك بـاعـتماد الـتدرج فـي اسـتئناف بـعض الـقطاعـات مـن
أصـحاب املـهن الحـرة والحـرفـيني لـنشاطـهم بـدايـة مـن  4مـاي  2020والـعمل عـلى
الـترفـيع فـي نسـبة حـضور األعـوان بـمراكـز عـملهم وذلـك فـي حـدود  50بـاملـائـة مـن
مجموع األعوان مع اخذ االحتياط واالجراءات الوقائية القصوى.
وعليه فان السيدات و السادة رئيسات و رؤساء البلديات مدعوون إلى:
 اســتئناف إســداء بــقية الخــدمــات الــبلديــة بــما فــي ذلــك خــدمــات الــحالــة املــدنــيةوالتراخيص والتعريف باإلمضاء و النسخ املطابقة لألصل....
ت ــوزي ــع األع ــوان ال ــراج ــعني ل ــكم ب ــال ــنظر ع ــلى ف ــري ــقني ي ــعمالن ب ــال ــتناوب و ع ــلىحــصتني )الــحصة األولــى مــن الــساعــة الــثامــنة صــباحــا إلــى الــساعــة الــواحــدة بــعد
م ــنتصف ال ــنهار و ال ــحصة ال ــثان ــية م ــن ال ــساع ــة ال ــتاس ــعة و ن ــصف ص ــباح ــا إل ــى
الساعة الثانية و النصف بعد منتصف النهار(

إعـ ــداد قـ ــائـ ــمة اسـ ــمية لـ ــألعـ ــوان املـ ــدعـ ــويـ ــن لـ ــلعمل تـ ــتضمن اسـ ــم و لـ ــقب الـ ــعونال ــعموم ــي و رق ــم ب ــطاق ــة ت ــعري ــفه ال ــوط ــنية و م ــعرف ــه ال ــوح ــيد وع ــنوان ــه وأي ــام ال ــعمل
املدعو لحضورها.
دع ــوة م ــنظوري ــكم ال ــى ض ــرورة االل ــتزام ب ــقواع ــد ال ــصحة وال ــوق ــاي ــة وامل ــتمثلة ف ــيالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل األيدي بصفة مستمرة .
الـعمل عـلى تـوفـير الـسائـل املـائـي املـعقم لـألعـوان ولـلعموم عـند الـدخـول إلـى مـقرالبلدية.
إلــزام الــوافــديــن عــلى الــبلديــة بــارتــداء الــكمامــات وبــاالنــتظام فــي الــصفوف وتــركاملـسافـات املـطلوبـة بـالـتعاون مـع املـجتمع املـدنـي واجـتناب االكـتظاظ داخـل مـقرات
البلدية.
ض ــبط م ــواع ــيد مح ــددة إلس ــداء ب ــعض الخ ــدم ــات ل ــطال ــبيها م ــن الش ــرك ــات ف ــيمقراتها أو تخصيص نافذة خاصة بها.
ت ــأج ــيل التس ــليم ال ــفوري ل ــبعض ال ــوث ــائ ــق ب ــعد ان ــجازه ــا ل ل ــإلس ــراع ف ــي اس ــداءالخدمات وتجنب االكتظاظ.
و ف ــي إط ــار االل ــتزام ب ــال ــترت ــيبات ال ــخاص ــة ب ــالحج ــر ال ــصحي امل ــوج ــه ع ــند
اس ــتئناف الح ــرف ــيني وأص ــحاب امل ــهن ال ــصغرى ل ــنشاط ــهم اب ــتداء م ــن  04م ــاي
 2020وت ــالف ــيا مل ــا ي ــمكن أن ينج ــر م ــن م ــضاع ــفات س ــلبية ع ــلى ال ــصحة ال ــعام ــة
بـمناسـبة الـقيام بـإجـراءات الـترخـيص لـلعمل فـان وزارة الـشؤون املحـلية تـذكـر فـي
هذا اإلطار بما يلي:
احــترام قــاعــدة الــعمل بــالــتناوب بحســب رقــم بــطاقــة الــتعريــف الــوطــنية ذاتالعدد الزوجي أو الفردي واأليام الفردية والزوجية.
استخراج ترخيص العمل على الخط من خالل الرابط التاليh%p://)ny.cc/wquaoz
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دون ال ــلجوء إل ــى امل ــصال ــح ال ــبلدي ــة وذل ــك ت ــفادي ــا ل ــالك ــتظاظ أم ــام اإلدارات
املعنية وما يسببه من عدوى.
 ت ـ ــول ـ ــي أع ـ ــوان ال ـ ــبلدي ـ ــة ال ـ ــتنقل مل ـ ــقر ع ـ ــمل امل ـ ــؤس ـ ــسات وأص ـ ــحاب الح ـ ــرفلــلمصادقــة عــلى تــراخــيص الــعمل ومــدهــم عــند االقــتضاء بــاملــطبوعــات املــخصصة
لذلك.
هــذا ويســتثنى مــن قــائــمة أصــحاب املــهن الحــرة والحــرفــيني املــعنية بــالــرجــوع
الـتدريـجي لـلعمل يـوم  04مـاي  2020الـحالقـة والتجـميل وبـيع املـالبـس الـجاهـزة
واألحذية واملساحات الكبرى والتي ستفتح بداية من يوم  11ماي .2020
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