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 الس ياق:

، وسعيا من وزارة 19 كوفيد –متاش يا مع الاجراءات والتدابري احلكومية للحد من انتشار وابء كوروان 

التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والتضامن والأرسة ملواكبة الرفع التدرجيي والتخفيف من ا جراءات احلجر 

ولضامن اس تئناف الأنشطة واخلدمات املقدمة مبؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني، الصحي، 

ات هذه املؤسسات و العاملني هبا وكذا الزوار اذلين يف ظروف تضمن أأمن وسالمة املس تفيدين من خدم

ميكهنم اس تئناف زايراهتم لهذه املؤسسات، وفق الرشوط والتدابري الاحرتازية والوقائية ، قامت وزارة 

عداد دليل مبثابة بروتوكول للتدابري والاجراءات اليت يتعني  التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة  اب 

 هبا ملواكبة العمل والأنشطة مبؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني عىل املس توى الوطين.التقيد 

امجلعيات املسرية ملؤسسات والالزتام هبا من طرف  التقييدويتضمن هذا ادلليل توجهيات وتدابري اليت جيب 

ذه املؤسسات وكذا الزوار وأأرس الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني، واملس تفيدين واملهنيني والعاملني هب

 املس تفيدين من خدمات املؤسسات.

I. تدابري تنظميية قبل اس تئناف تقدمي اخلدمات 

  جلنة التدبري:

 جيب تشكيل جلنة عىل مس توى لك مؤسسة للرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني تتأألف من :

  ؛رئيس امجلعية أأو من ينوب عنه -

 ؛مدير املؤسسة -

طار همين متخصص  -  ؛يف العمل الاجامتعيا 

 14.05طبيب املؤسسة ابلنس بة للمؤسسات املرخصة طبقا للقانون  -

من خالل:تسهر هذه اللجنة عىل تطبيق التعلاميت والتدابري الاحرتازية   

عداد برانمج معل يراعي حاةل احلجر الصحي، وذكل بتنس يق مع العاملني واملهنيني وممثل عن املس تفيدين.  ا 

 

 



II.  لتقدمي اخلدماتتدابري قبلية 

لضامن اس مترارية تقدمي اخلدمات مبؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني أأثناء حاةل الطوارئ الصحية جيب 

 التقييد ابلتدابري الاحرتازية القبلية ويه اكلتايل:

 القيام بتطهري يويم للك مرافق املؤسسات -

 تقدمي اخلدمات، املرافق الصحية، املراقد، التجهزيات ( ) قاعات  -

 وأأكياس واملعقامتتوفري مكيات اكفية من الكاممات واملناديل الورقية  -

 النفاايت وحاوايت أ منة واملعدات الأخرى الالزمة للوقاية انتشار 

 وابء كوروان 

 الحرتام املسافة القانونية بني الأشخاصضع عالمات عىل الأرض و  -

 )مرت( للتباعد بني الأشخاص عند الانتظار أأو خالل احلصول  

 عىل اخلدمة؛

 فتح النوافد لهتوية املرافق واملراقد والقاعات لساعة عىل الأقل ؛ -

جراء معلية التعقمي بشلك دوري للقاعات واملرافق لك يوم ؛ -  ا 

 التقييد برشوط السالمة؛ختصيص مس تودع خاص لتخزين املطهرات ومس تلزمات التعقمي واحلياة مع  -

 ؤسسة ملصقات وبياانت من قبل: ابملوضع رهن اشارة املس تفيدين واملس تخدمني  -

 ملصقات تتعلق ب،  19)التدابري الاحرتازية للوقاية من كوفيد 

 (0801004747للمساعد الطبية الاس تعجالية، خدمة أ لو يقظة  141أ لو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. الولوج ملؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني ارشادات 

لولوج مؤسسات الرعاية الاجامتعية الاشخاص املس نني أأثناء احلجر الصحي وبعده يتعني التقيد ابال جراءات التالية:   

 ابلنس بة للعاملني ابملؤسسات:

ىل املؤسسة قبل انطالق العمل بربع ساعة ؛جيب الولوج  -  ا 

جيب قياس درجة احلرارة عند بوابة ادلخول واخلروج ويف حاةل وجود أأكرث من ابب حيبد اس تخدام الباب الرئييس  -

 للمؤسسة وغلق الأخرى؛

ىل املؤسسة؛ 37ال يسمح لأي عامل اذلي تتجاوز درجة حرارته  -  درجة الولوج ا 

 

 جيب مراعاة مسافة الأمان عند الولوج  -

 أأن يقف العاملني بشلك منتظم لقياس درجة احلرارة  جيب -

 جيب اس تعامل عىل لك عامل ارتداء الكاممة  -

 ؛املعقامت واملطهرات  ابس تعاملعند ادلخول  والأحذيةجيب تطهري اليدين  -

 تفادي اس تعامل قمل واحد للتوقيع وتسجيل احلضور. -

 

:وأأرس املس تفيدين ابلنس بة للزوار  

حامية لأنفسهم وللغري  القبلية وأأثناء احلضور ا ىل املؤسسةجيب عىل الزوار وأأرس املس تفيدين التقييد ابلتدابري 

 وتتجىل هذه التدابري يف ماييل:

 :خبصوص التدابري القبلية 

ذن مس بق من - دارة جيب أأخد ا  ىل املؤسسة للقيام ابلزايرة  ا  حبيث اليسمح لذلين اليتوفرون عىل الاذن عدم الولوج ا 

 ؛املؤسسة 

دارة  املؤسسة تفاداي لالكتظاظ ؛ -  احرتام املوعد احملدد من قبل ا 

دارة املؤسسة للتحقق وتأأكيد املوعد احملدد سابقا؛ -  يف حاةل الشك جيب االتصال اب 

 ؛19جتنب الزايرة يف حاةل ظهور أأعراض كوفيد  -

 زايرات. 10عدد الزايرات يف اليوم  جيب أأن ال يتعدى -

 

 



 خبصوص التدابري املتخذة أأثناء احلضور ا ىل املؤسسة 

 بشلك اجباري؛ وضع الكاممات -

 قياس درجة احلرارة؛ -

 الاجراءات الوقائية ، ) تعقمي الأحذية واليدين ، اجتناب السالم ابليدين (؛احرتام  -

 احرتام مسافة الأمان مرت واحد عىل الأقل عند الانتظار أأو أأثناء القيام ابلزايرة.  -

 

IV. تنظمي اخلدامات املقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني 

الاحتياطات   يف ظل اخلدمات املقدمة مبؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني وخصوصا سريورةلضامن 

، فيجب تنظمي وتوزيع املهام  اخل هذه املؤسساتد 19للحد من انتشار وابء كوفيد  واملتخذة من طرف ادلوةل  الالزمة

 عىل العاملني بل مبا يضمن سالمة امجليع وذكل من خالل اختاذ الاجراءات التالية:

دارة املؤسسات ختصيص فضاءات لتقدمي اخلدمة واس تقبال الزوار مع مراعاة رشوط  - السالمة املنصوص جيب عىل ا 

 علهيا سابقا؛

عامتد أأسلوب التناوب بني العاملني ابملؤسسة واذلين يقومون بنفس املهام ، ابلنس بة للمؤسسات اليت تتوفر عىل موارد  - ا 

 برشية اكفية؛

ت اعامتد املرونة ابلنس بة للنساء احلوامل وكذا العاملني من كبار السن واملصابني بأأمراض مزمنة ومتكيهنم من تسهيال -

ىل املؤسسة؛ عفاهئم من احلضور ا  ماكنية ا   تراعي حالهتم ووضعيهتم الصحية مع ا 
 

V. تدبري اجامتعات فرق العمل وجلنة التدبري 

 حيبد اجراءا وتنظمي الاجامتعات ابس تعامل تقنية الفيديو أأو الهاتف أأو أأي وس يةل أأخرى عن طريق اال نرتنيت؛ -

جبارية تنظمي هذه الاجامتعات بشلك ح -  ضوري فيتعني التقييد ابالحتياطات التالية:يف حاةل ا 

التأأكد من احلاةل الصحية للك عامل أأو همين قبل الاجامتع ) قياس درجة احلرارة ، توفري الكاممات واملطهرات والأدوات  -

 الالزمة(

 هتوية املاكن بشلك جيدتعقمي قاعة الاجامتع قبل وبعد ،  -

أأمتار مربعة للك مشارك، مع احلفاظ عىل مسافة مرت واحد عىل  4لالزمة أأن تراعي مساحة القاعة العدد و املسافة  -

 الأقل بني لك مقعد وأ خر؛

 رضورة التقليل من مدة الاجامتع ما أأمكن -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. خمتلفة تدابري 

19وجود حاالت مصابة بكوفيد بويتعلق الأمر هنا بكيفية تدبري النفاايت عند الاشتباه   

 ابلنس بة لتدبري النفاايت 

الاجامتعية للأشخاص املس نني أأن ختصص حاوايت خاصة للقاممة بلك جيب عىل امجلعية املسرية ملؤسسة الرعاية  -

خاصة عند التخلص من  19مرافقها وذكل هبدف جتميع النفاايت الناجتة عن التدابري الاحرتازية ملواهجة وابء كوفيد 

 املناديل والكاممات املس تعمةل والقفازات وغري ذكل.

ا حاكم غلق القاممات بعد لك اس تعامل وختصيص ماكن لها بعيد عن  ابملؤسسة جيب عىل عامل النظافة وأأعوان اخلدمة -

 املس تفيدين والعاملني ابملؤسسة

 يتعني القيام مباييل: 19يف ا صابهتا بكوفيد االت املشتبه ابلنس بة للتعامل مع احل 

دارة املؤسسة بذكل عىل الفور، وكذا العاملني واملهنيني اذلين مت الاختالط معهم - خبار ا   ا 

خبار -  السلطات الصحية املعنية ا 

للمساعدة الطبية  141أأو أألو 0801004747االتصال عىل الفور ابلأرقام اخلاصة ابملساعدة الطبية الاس تعجالية  -

 الاس تعجالية؛

ىل املراكز اخملتص لتلقي العالج؛ -  توجيه احلاةل املشتبه فهيا ا 

 يوم؛ 15الزتام الاشخاص اخملالطني ابلعزل واحلجر الصحي ملدة  -

 

وزيرة  مجيةل مصيل س يدةال  ترأأس ته عن بعد اجامتعمنوذج 

التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة مع أأعضاء املرصد 

 الوطين للأشخاص املس نني

 



صابهتا أأوقمي وتطهري أأماكن تواجد احلاةل املشتبه تع - صابهتا وكذا اخملالطني؛ اب   احلاةل املؤكد ا 
 

VII. التحسيس والتوعية مبؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني 

تكثيف معليات التواصل والتحسيس ، وذكل غرب خمتلف يتعني عىل مؤسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني 

والفضاءات املتاحة ) الهاتف، امللصقات وسائل التواصل الاجامتعي، وغري ذكل ...( ، وذكل هبدف حتسيس القنوات 

ورفع الوعي الصحي والاجامتعي دلى العاملني واملس تفيدين والزوار قصد الالزتام ابالجراءات الوقائية محلاية أأنفسهم 

 وال خرين.

VIII.  الاجامتعية للأشخاص املس ننيتتبع تطبيق التدابري مبؤسسات الرعاية 

مبا ييل: ة التدبري ابملؤسسةهبدف تتبع اجراءات احلجر الصحي والتدابري الوقائية يقوم منسق جلن  

 مراقبة مدى تطبيق التدابري الوقائية داخل لك مرافق املؤسسة؛ -

 توفري الرشوط الرضورية لتقدمي اخلدمات وجودهتا؛ -

 ة بني مرافقها بدون مربر؛ضبط تنقل املس تفيدين من خدمات املؤسس -

 السهر عىل التعقمي والتطهري اليويم  ملرافق املؤسسة؛ -

ىل املؤسسة الوصية. - عداد تقرير عام حول لك التدابري املتخذة داخل املؤسسة ورفعه ا   ا 

رات ومن أأجل التزنيل السلمي لهذه التدابري حتدث جلنة للمراقبة من طرف مؤسسة التعاون الوطين من أأجل القيام بزاي

 عند الرضورة للوقوف عىل مدى تطبيق اال جراءات املنصوص علهيا يف ادلليل.

 




