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بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا جلسة عمل للمجلس  2020 أفريل 11انعقد بمقر بلدية المهدية يوم الست 

 البلدي برئاسة السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وبحضور كل من السادة أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم:

 –كريمة قاسم  –ريم الزوالي  –دليلة القمودي  –أنور الجبالي  –طارق الحنشة  –عبير الباجي  –خالد العراك 

مير س –لمياء العيوني  –رشيدة الصفاقسي  –رضا الشوك  –فتحي بن زينب  –أنيس العماري  –محمد الشاهد 

سهيل الشيخ  –لبنى الزواري  –هاجر البكوش  –أحمد رشاد خميس  –الهادي سنان  –سامي عالية  –الزواري 

 ريش. مإكرا –دي بن الشيخ االه –الزوالي 

البلدية مرحبة بالحاضرين مشيرة إلى موضوع الجلسة يندرج في إطار معاضدة بلدية افتتحت الجلسة السيدة رئيسة 

المهدية لمجهود الدولة للحد من انشار الفيروس الوبائي "كورونا" وقد قامت بلدية المهدية بعديد اإلجراءات تمثلت 

 خاصة فيما يلي:

 إحداث لجنة اليقظة  -
 ة يمإصدار البالغات التوعوية والترتيبية والتنظي -
 القيام بتعقيم المؤسسات العمومية والخاصة عدد من األنهج والطرقات واألماكن التي يرتادها العموم بكثافة. -
 اقتناء مضخم صوت لحث المواطنين على إنجاح الحجر الصحي -
 عمل يومي متواصل إداريا وميدانيا رغم الصعوبات  -
 مع توجيه الشكر ألعوان النظافةتنظيف المدينة بشكل يومي  -
 انطالق حملة مداواة أوكار تكاثر الحشرات -
 التنسيق مع المجتمع المدني وخاصة فيما يتعلق بالتبرعات والمساعدات االجتماعية  -
 التنسيق مع السلط الجهوية والمركزية فيما يتعلق باإلجراءات والتراتيب التي يجب اتباعها  -
 لعام.تنظيم عمل سير اإلدارة البلدية حتى ال يتعطل سير المرفق ا -
 اقتناء معدات نظافة -
عقد لقاء مع العملة لتنظيم العمل وخاصة في مجال النظافة مع العلم أنه يوجد العديد منهم لهم أمراض  -

 .مزمنة
 إمكانية القيام بالتسخير كإجراء لتنظيم بعض مجاالت العمل داخل المؤسسة البلدية. -

 : الذين اقترحوا ما يلي ثم أحالت الكلمة للسادة أعضاء المجلس البلدي

 اقتراح تنظيم العمل بالتناوب لكافة أعوان بلدية المهدية مع تحديد التوقيت لكل منهم -
 ضرورة األخذ بعين االعتبار إلشكالية تنقل بعض األعوان -
 يجب أخذ االحتياطات االزمة لعملية دفن المصابين بالفيروس -
 المزرية بإعانات اجتماعيةتمتيع بعض األعوان ذوي الحالت االجتماعية  -
 ضرورة ان تكون بلدية المهدية عنصرا هام بخصوص توزيع اإلعانات االجتماعية -
 مزيد تعقيم عدد من األحياء السكنية  -
مزيد تنسيق العمل بين اللجان البلدية في هذا الظرف االستثنائي وخاصة في المجال البيئي والصحي  -

 واالجتماعي.
 الواحدة والنصف بعد الزوالورفعت الجلسة على الساعة 

 

 وحرر بتاريخه

 رئيسة البلدية

 

 فائزة بوبكر


