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منشور وزير الشؤون املحلية
 عدد 11 بتاريخ 02 ماي 2020

إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات 

املوضــــوع: حول إجراءات الحجر الصحي املوجه .
املـرجـع :االمـر حـكومـي عـدد 208 لـسنة 2020 املـؤرخ فـي 2 مـاي 2020 يـتعلق 

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 4 مـاي 2020 والـعمل عـلى 
الـترفـيع فـي نسـبة حـضور األعـوان بـمراكـز عـملهم وذلـك فـي حـدود 50 بـاملـائـة 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 املــدنــية  
والتراخيص والتعريف باإلمضاء و النسخ املطابقة لألصل.... 

-تــــوزيــــع األعــــوان الــــراجــــعني لــــكم بــــالــــنظر عــــلى فــــريــــقني يــــعمالن بــــالــــتناوب و عــــلى 
حــصتني (الــحصة األولــى مــن الــساعــة الــثامــنة صــباحــا إلــى الــساعــة الــواحــدة بــعد 
مـــنتصف الـــنهار و الـــحصة الـــثانـــية مـــن الـــساعـــة الـــتاســـعة و نـــصف صـــباحـــا إلـــى 

الساعة الثانية و النصف بعد منتصف النهار)



   

-إعـــــداد قـــــائـــــمة اســـــمية لـــــألعـــــوان املـــــدعـــــويـــــن لـــــلعمل تـــــتضمن اســـــم و لـــــقب الـــــعون 
الـــعمومـــي و رقـــم بـــطاقـــة تـــعريـــفه الـــوطـــنية و مـــعرفـــه الـــوحـــيد وعـــنوانـــه وأيـــام الـــعمل 

املدعو لحضورها.
-دعـــوة مـــنظوريـــكم الـــى ضـــرورة االلـــتزام بـــقواعـــد الـــصحة والـــوقـــايـــة واملـــتمثلة فـــي 

التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل األيدي بصفة مستمرة .
-الـعمل عـلى تـوفـير الـسائـل املـائـي املـعقم لـألعـوان ولـلعموم عـند الـدخـول إلـى مـقر 

البلدية.  
-إلــزام الــوافــديــن عــلى الــبلديــة بــارتــداء الــكمامــات وبــاالنــتظام فــي الــصفوف وتــرك 
املـسافـات املـطلوبـة بـالـتعاون مـع املـجتمع املـدنـي واجـتناب االكـتظاظ داخـل مـقرات 

البلدية.
-ضــــبط مــــواعــــيد محــــددة إلســــداء بــــعض الخــــدمــــات لــــطالــــبيها مــــن الشــــركــــات فــــي 

مقراتها أو تخصيص نافذة خاصة بها.
-تـــأجـــيل التســـليم الـــفوري لـــبعض الـــوثـــائـــق بـــعد انـــجازهـــا ل لـــإلســـراع فـــي اســـداء 

الخدمات وتجنب االكتظاظ.

و فــــي إطــــار االلــــتزام بــــالــــترتــــيبات الــــخاصــــة بــــالحجــــر الــــصحي املــــوجــــه عــــند 
اســــتئناف الحــــرفــــيني وأصــــحاب املــــهن الــــصغرى لــــنشاطــــهم ابــــتداء مــــن 04 مــــاي 
2020 وتـــالفـــيا ملـــا يـــمكن أن ينجـــر مـــن مـــضاعـــفات ســـلبية عـــلى الـــصحة الـــعامـــة 
بـمناسـبة الـقيام بـإجـراءات الـترخـيص لـلعمل فـان وزارة الـشؤون املحـلية تـذكـر فـي 

هذا اإلطار بما يلي:
-احــترام قــاعــدة الــعمل بــالــتناوب بحســب رقــم بــطاقــة الــتعريــف الــوطــنية ذات 

العدد الزوجي أو الفردي واأليام الفردية والزوجية.
-استخراج ترخيص العمل على الخط من خالل الرابط التالي 
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 دون الــــلجوء إلــــى املــــصالــــح الــــبلديــــة وذلــــك تــــفاديــــا لــــالكــــتظاظ أمــــام اإلدارات 
املعنية وما يسببه من عدوى. 

- تــــــولــــــي أعــــــوان الــــــبلديــــــة الــــــتنقل ملــــــقر عــــــمل املــــــؤســــــسات وأصــــــحاب الحــــــرف 
لــلمصادقــة عــلى تــراخــيص الــعمل ومــدهــم عــند االقــتضاء بــاملــطبوعــات املــخصصة 

لذلك. 
هــذا ويســتثنى مــن  قــائــمة أصــحاب املــهن الحــرة والحــرفــيني املــعنية بــالــرجــوع 
الـتدريـجي لـلعمل يـوم 04 مـاي 2020 الـحالقـة والتجـميل وبـيع املـالبـس الـجاهـزة  

واألحذية واملساحات الكبرى والتي ستفتح بداية من  يوم 11 ماي 2020.

 والسالم
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