


 

 لمهن الصغرىادليل إجراءات تطبيق بطاقة تفقّد 

 الستئناف األنشطة المهنية  19-حول سبل التوقي من فيروس كوفيد

 توفير مستلزمات الوقاية وحفظ الصحة:  -1 

 ال       محلول مائي كحولي: نعم    -/          ال       الصابون: نعم   -

 ال       مناديل ورقية لتجفيف األيدي او ما يعادلها: نعم  -

 (  ال       كمامات/عامل( نعم  4)بالكمية الكافية ) ال       الكمامات نعم  -

 )عددها :.........................(    ال         سالت الفضالت : نعم  -

 ال       القفازات )لفائدة أعوان الشبابيك والقباض(: نعم   -

 ال       مستلزمات التنظيف والتطهير )جافال ....(: نعم  -

 ال       توفير نقطة ماء لغسل األيدي: نعم   -

 مغاسل األيدي مجهزة:    -2

   ال        بالصابون         نعم         

 ال         بمناديل الورقية نعم         

 ال       بها أكياس بالستيكية نعم    ال        بسالت الفضالت نعم           

 ال       : نعم  استعمال أعوان الشبابيك والقباض للقفازات  -3 

 ال       : نعم استعمال الكمامات في أماكن العمل -4

 ال       :  نعم احترام التباعد الجسدي في أماكن العمل  -5

 ال        وجود عالمات على األرض الحترام التباعد الجسدي: نعم       

  ال        : نعم تهوئة المحالت  -6

 كبفية عملية التهوئة: ............................................................     

 ال        :   نعم التطهير -  7

 ال        نعم   : وسائل التطهير       

 

 : مقترح فريق التفقّد 

 مواصلة النشاط 

 ساعة لرفع اإلخالالت المسّجلة  48إمهال المؤسسة  

 إيقاف نشاط المؤسسة آنيا إلى حين تالفي اإلخالالت المسّجلة 

 الختم واإلمضاء



 

 لفائدة الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى تصريح بالعمل والجوالن

 خالل األيام الزوجيّة        خالل األيام الفرديّة                  

 ...................................................   :اللقب  :.................................................. اإلسم 

 ..................................   :قطاع النشاط .................................. رقم بطاقة التعريف الوطنيّة: 

 .....................................   : المعّرف الجبائي

 ......................................................................... .........................  عنوان السكنى: 

 ....................................................................................................  عنوان العمل: 

 : قائمة العّمال 

 بطاقة التعريف الوطنيّة  مرق اإلسم واللقب  ع/ر 

   

   

   

   

صريح وألتزم  إني الممضي أسفله ..................................أشهد بصّحة المعطيات المضّمنة بهذا الت

مثلما وردت بالدليل الخاص بكل المهن   بشروط الصّحة والسالمة المستوجبة للوقاية من وباء الكورونا

 لوزارة الشؤون اإلجتماعية.   المتوفر بموقع الواب 

 

           

 

 ركن خاص باإلدارة

 لفائدة الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى تصريح بالعمل والجوالن 

 خالل األيام الزوجيّة    خالل األيام الفرديّة 

 ...................................................   :اللقب  :.................................................. اإلسم 

   األجير    المهنة صاحب 

 .........................................   : ..................................المهنة رقم بطاقة التعريف الوطنيّة: 

 ....................................................................................................  ل: عنوان العم

 

 اإلمضاء 

 الختم واإلمضاء 


