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 ,2020مارس  13ت التي تم اتخاذها من قبل السيد رئيس الحكومة مساء يوم الجمعة ءاتبعا لإلجرا
 يروس الوبائي "الكورونا"في إطار التوقي من مخاطر تفشي الفو 

على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا جلسة عمل  2020مارس  14انعقد بمقر بلدية المهدية يوم السبت 
 كرهم:ذبرئاسة السيدة فائزة بلخير بوبكر وبحضور كل من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي اآلتي 

 –وال سهيل الشيخ الز  –باجي عبير ال –هاجر البكوش  –سمير الزواري  –فتحي بن زينب  –أحمد رشاد خميس 
نسرين خليفة  –الهادي سنان  –رضا الشوك  –خالد العراك  –وداد الظريف  –محمد الشاهد  –طارق الحنشة 

 إكرام ريش. –محمد الهادي بن الشيخ  –كريمة قاسم  –منصور 
اذها التي يجب اتخ اتافتتحت الجلسة مرحبة بالحاضرين مشيرة إلى ان موضوع الجلسة يتمحور حول اإلجراء

مقاومة انتشار الفيروس الوبائي كورونا حفاظا على الصحة العامة وسالمة المواطنين بالمجال البلدي ثم أحالت ل
 يلي:الكلمة للحضور التي كانت مقترحاتهم كما 

 توفير وسائل الوقاية بالنسبة ألعوان بلدية المهدية -

رية وإن لزم األمر إدخال المواطنين للبناءات التابعة عند إسداء الخدمات اإلدا االزدحاماالبتعاد عن  -
 للمؤسسة البلدية بالتناوب وبأعداد صغيرة.

 توفير مستلزمات الوقاية لألعوان وللمواطنين -

 تقليص كراسي قاعات االنتظار -

 وخاصة التي يرتادها العامة بكثافة تعقيم البناءات اإلدارية -

 فير وسائل الوقاية الضروريةدعوة لمختلف المؤسسات بالمجال البلدي لتو  -

حث المؤسسات الخاصة على التبرع بوسائل الوقاية للمواطنين مع الحرص على تعقيم مقرات المؤسسات  -
 الخاصة كذلك.

سيتم التنسيق مع أحد المقاولين لتعقيم عدد من البناءات التابعة للمؤسسة البلدية مع شكر هذا المقاول  -
 على مبادرته.

 بأهمية اتباع إجراءات الوقاية حفاظا على سالمته وسالمة غيره مزيد توعية المواطن -

 مواد تنظيف ...( . –تخصيص أماكن بعدد من مناطق المجال البلدي يتوفر بها مواد الوقاية )جال  -

وتبعا لما تم اقتراحه من إجراءات وافق المجلس البلدي بإجماع أعضائه الحاضرين على إصدار القرار البلدي 
 التالي:

  قــــــــــــــــــــرار
 باإلجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بااللتزاميتعلق 

 الدستور،بعد اطالعه على  بلدية المهديةإن رئيس 



المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29القانون األساسي عدد وعلى 
 منه، 391وخاصة الفصل 

 المهدية،المتعلق بإحداث بلدية  1887جانفي  24وعلى األمر المؤرخ في 
المتعلق بتسمية رئيس الحكومة  2020فيفري  27المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى األمر الرئاسي عدد 

  وأعضائها،
 ،2018جويلية  04وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي لبلدية المهدية المؤرخ في 

 .2019أوت  09نتخاب السيدة فائزة بوبكر رئيس بلدية المهدية بتاريخ وعلى محضر جلسة ا
 ،2020مارس  14وعلى محضر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 

 "،ولمزيد تدعيم إجراءات التوقي من انتشار الفيروس الوبائي "كورونا
 قـــــــــرر ما يلي

 : الفصل األول
 مع إمكانية التمديد. 2020أفريل  04البلدي بالمهدية إلى غاية يتم تعليق نشاط األسواق األسبوعية بالمجال  -

 تعليق استغالل المنشآت الرياضية التابعة لبلدية المهدية -

 غلق مختلف الفضاءات والمركبات الرياضية الخاصة. -

 غلق جميع قاعات األفراح العامة والخاصة. -

 عقود الزواج بالبلديةاالقتصار على حضور الزوجين والشاهدين والوالدين عند إبرام  -

 غلق جميع الحمامات العامة والخاصة. -

 غلق فضاءات األنترنات وقاعات األلعاب. -

 منع استعمال الكراسي والطاوالت بالنسبة للمقاهي -

 التأكيد على منع جميع مظاهر االنتصاب الفوضوي -

ل بين الفص –قفازات الصحية ال )ارتداءالتزام جميع المحالت التجارية باتخاذ كافة إجراءات الوقاية الصحية  -

 أعوان إسداء الخدمة وأعوان االستخالص ...(

 يمنع منعا باتا على النزل ومراكز اإلقامة إسداء خدمات لغير المقيمين. -

تؤكد رئيسة بلدية المهدية على ضرورة التحلي بالهدوء وااللتزام باإلجراءات الحكومية والمحلية وتجنب  الفصل الثاني:

مع دعوة جميع األولياء إلزام أبنائهم  المكثف،تنظيم المناسبات العائلية ذات الحضور  وتجنب الضروريةالتنقالت غير 

 بعدم مغادرة منازلهم مدة العطلة المدرسية.

 يبقى هذا اإلجراء ساري المفعول إلى حين إعالم آخر: الفصل الثالث 

يما يخصه بتنفيذ هذا ن كل فالبلدية وفريق الشرطة البيئية مكلفو ورئيس مركز الشرطة الكاتب العام للبلدية : الرابعالفصل 
 القرار.

 

 وفعت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر


