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إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار وإصالح اإلدارة على اتخاذ  واملالية تحث وزارة االقتصاد

 فيروس كورونا املستجد

 

ترابية الجماعات والمومية اإلدارات العكافة  2020مارس  13يوم االثنين  ةدعت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدار 

 ستد انتشار فيروس كورونا امل ئية لتفاديقاإجراءات احترازية وو إلى اتخاذ املقاوالت العمومية و مومية واملؤسسات الع

(Covid-19.) 

وأك  منشور لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، السي  محم  بنشعبون، أنه يتعين على هذه اإلدارات إعطاء  

ت وصايتها، على الصعي  املركزي والجهوي واإلقليمي، "التخاذ تعليماتها للمصالح واملؤسسات التابعة لها أو التي تح

الت ابير االحترازية والوقائية، وكذا اإلجراءات التحسيسية املوص ى بها من طرف السلطات املختصة لتفادي تفش ي هذا 

 .الوباء بين العاملين باملرافق العمومية أو بين العاملين واملرتفقين

"في إطار الحرص على استمرارية املرافق العمومية في تق يم خ ماتها للمرتفقين مع العمل على أبرز املنشور أن ذلك يأتي و  

الحفاظ على صحة وسالمة العاملين باإلدارات العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية 

 ."(19-واملتواف ين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا )كوفي 

تعلق بالت ابير الخاصة باملرافق العمومية، أك  املنشور على ضرورة الحرص على احترام الت ابير الوقائية فيما يو  

واالحترازية الصادرة عن السلطات املختصة، والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم، وتوعية العاملين بهذه 

 .با لإلصابة بهذا املرضاالحترازية التي يدب اتباعها تدناملرافق وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة واإلجراءات 

كما تهم هذه االجراءات تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة املهنية، ودورات التكوين، وكذا املقابالت  

والن وات ال ولية  االنتقائية املتعلقة باملناصب العليا ومناصب املسؤولية، وتأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات

ودعت الوزارة أيضا إلى ع م إص ار األوامر بالقيام باملأموريات  .والوطنية، والح  من عق  االجتماعات إال عن  الضرورة

خارج التراب الوطني والح  من املأموريات داخل التراب الوطني، والعمل ق ر اإلمكان على توفير الخ مات اإلدارية، 

 .ى الخط، وتوفير جميع وسائل التواصل املالئمة املتوفرةاملق مة للمرتفقين، عل

وتشمل اإلجراءات تمكين العاملين بهذه املرافق، الذين ال تقتض ي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات اإلدارة، من 

الخ مات  العمل عن بع ، كلما كان ذلك في اإلمكان، وتنظيم م اومة بالنسبة لبعض املرافق العمومية التي تق م بعض

 .الحيوية

وأك  املنشور على تمكين النساء الحوامل والعاملين املصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز املناعة، من االستفادة من 

 .تسهيالت تراعي خصوصيات حالتهم الصحية

الصارم بقواع   حث املنشور على التقي  بكل الت ابير الوقائية واالحترازية الصادرة عن السلطات املختصة، وااللتزاموق  

النظافة املتعلقة بالح  من انتشار الوباء، وااللتزام باملكوث في املكاتب وتفادي التنقل دون داع داخل مقرات العمل، 

والحرص على الحفاظ على تهوية املكاتب بشكل مستمر، وتفادي االختالط والح  من التدمعات غير الضرورية، والحرص 

 .وتبادل الوثائق الورقية، واعتماد التبادل االلكتروني لهاق ر اإلمكان على تقليص ت اول 



وأك  املص ر ذاته أن من شأن التقي ، في إطار من املسؤولية وااللتزام الجاد واالنخراط التام للجميع، بكل هذه الت ابير 

مختلف املرافق العمومية الوقائية واإلجراءات االحترازية والسهر على احترامها، املساهمة في وقاية وحماية العاملين ب

 .واملواطنين املتواف ين عليها

 

 

 
 


