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االجتماع رقم1:

إشارة السيد الرئيس للنقط التالية:
حرص جماعة تطضوان على مضواصلة اإلجراءات االحترازية والتدابير الضوقائية والتحسيسية من خطر انتشار وباء كضورونا
دراسة ُس ُبل تنزيل املنشضور رقم  2020/ 1الصادر عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتاريخ  16مارس ،2020
املتعلق بالتدابير الضوقائية من خطر انتشار وباء كضورونا باإلدارات العمضومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمضومية
واملقاوالت العمضومية؛
تشكيل لجنة لليقظة ،تسهر على التحقق من احترام اإلجراءات االحترازية والتدابير الضوقائية من خطر انتشار الفيروس ؛
عروه ألعضاء لجنة اليقظة التي سيترأسها ويقضوم بتنسيق أشغالها وهم نخبة من نضواب ومستشارين مسؤولين عن
بعض القطاعات الحيضوية بالجماعة ورؤساء األقسام واملصالح ذات العالقة  ،السيدات والسادة الحاورين في هذا
االجتماع.
استعراوه للتدابير الضواردة في املنشضور الضوزاري املذكضور وسبل تنزيلها على أرض الضواقع؛
كل التدخالت انصبت حضول النقط التالية:
اإلجراءات االستباقية التي نهجتها الجماعة منذ يضوم  14مارس الجاري ،كتعقيم وسائل النقل العمضومي والفضاءات
العمضومية والدينية ومقر الجماعة واملقاطعات ،وتضوزيع ومضواد التعقيم والتنظيف والقفازات على مضوظفيي وعمال
الجماعة:
ورورة تعزيز الطاقم الصحي املكلف بالتدخالت الضوقائية ،بمضوارد بشرية إوافية وومان سالمته الصحية ؛
ورورة إيقاف املداومة املتعلقة بإثبات اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصضولها؛

2

أسفر االجتماع على اإلجراءات والق اررات التالية :

س ُبل تنزيل الجماعة للجراءات االحترازية والتدابير الضوقائية والتحسيسية من خطر انتشار

اإلجراءات و التدابير الضواردة بمنشضور رقم  2020/ 1الصادر عن وزير االقتصاد واملالية

وباء كضورونا ،الضواردة باملنشضور حيث شدد السيد الرئيس على :

وإصالح اإلدارة بتاريخ  16مارس  2020املتعلق بالتدابير الضوقائية من خطر انتشار وباء كضورونا
-

الحرص على احترام التدابير الضوقائية واالحترازية الصادرة عن السلطات املختصة والسهر على
تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم.

ورورة الحرص على احترام التدابير الضوقائية واالحترازية الصادرة عن السلطات املختصة
والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم

تضوعية العاملين بهذه املرافق و تحسيسهم بطرق الضوقاية السليمة واإلجراءات االحترازية التي

-

تضواصل تضوعية املضوظفين وتزويدهم بضوسائل الضوقاية كالقفازات واملضواد املعقمة واملطهرة،

يجب اتباعها تجنبا للصابة بهذا املرض..

-

القيام بزيارات من طرف املستشارين إلى املقاطعات لتضوعية املضوظفين واملرتفقين وحثهم

تأجبل تتظيم التظاهرات واللقاءات والندوات

-

إغالق امللحقات الجماعية املخصصة لالستقبال العمضومي،

-

إخبار املعنيين بتعذر قيامهم لألشنشطة الثقافية املبرمجة في هذه الفترة بلملحقات

على التزام التعليمات الحمائية؛

الجماعية املخصصة لالستقبال العمضومي ؛
الحد من عقد االجتماعات إال عند الضرورة

-

إخبار رؤساء األقسام واملصالح بالحد من عقد االجتماعات إال عند الضرورة القصضوى

عدم إصدار األوامر بالقيام بمأمضوريات خارج التراب الضوطني والحد من املأمضوريات داخل

-

عدم السماح بالقيام بمأمضوريات للمضوظفين سضواء داخل أو خارج الضوطن

3

التراب الضوطني إال عند الضرورة من أجل تنقل العاملين باملرافق العمضومية
-

إغالق امللحقات والقاعات التابعة للمرافق العمضومية املذكضورة واملخصصة لالستعمال

السهر على بقاء كل امللحقات والقاعات التابعة للجماعة مغلقة

الجماعي من طرف العاملين بها
العمل قدر اإلمكان على تضوفير الددمات اإلدارية املقدمة للمرتفقين على الدط وكذا تضوفير

-

تضوفير الددمات اإلدارية املقدمة للمرتفقين على الدط

جميع وسائل التضواصل املالئمة املتضوفرة؛

-

حث المواطنين الراغبين في الحصول على رسوم الوالدة إلى استغالل منصة watiqa

تنظيم عمليات استقبال املرتفقين في الحاالت الضرورية في ظل االحترام الصارم للتدابير

-

االعتماد على احترام التدابير الضوقائية الصادرة عن السلطات املختصة في استقبال
املرتفقين في الحاالت الضرورية

الضوقائية الصادرة عن السلطات املختصة
تمكين العاملين الراغبين في ذلك من االستفادة من الرخص االدارية واالستثنائبة

-

العمل باملقتضيات الجاري بها العمل

تنظيم عند االقتضاء عملية التناوب في الحضضور بين العاملين باملرافق العمضومية املذكضورة

-

تنظيم عملية التناوب في الحضضور بالنسبة للذين يقضومضون بنفس املهام في نفس املصالح

الذين يقضومضون بنفس املهام في نفس املصالح
تنظيم مداومات بالنسبة لبعض املرافق العمضومية التي تقدم بعض الددمات الحيضوية

-

تنظيم مداومات باملرافق التي تقدم بعض الددمات الحيضوية خاصة بقسم حفظ الصحة

تمكين النساء الحضوامل والعاملين املصابين بمرض مزمن أو وعف جهاز املناعة من االستفادة

-

تقديم تسهيالت لهذه الفئة مراعاة لحالتهم الصحية بعد تقديمهم لشضواهد طبية تثبت
ذلك

من التسهيالت تراعي خصضوصيات حالتهم الصحية بعد مضوافقة االدارة
-

تمكين العاملين العائدين من السفر خارج التراب الضوطني للقيام بمأمضورية أو ألسباب خدصية
املكضوث بمنازلهم وعدم االلتحاق بعملهم ملدة ال تقل عن أربعة عشرة يضوما مع مزاولة مهامهم

ورورة مكضوثهم بمنازلهم املدة املحددة في املنشضور مع اتخادهم التدابير الضوقائية االزمة
ومزاولة مهامهم عن بعد؛

عن بعد كلما كان ذلك باإلمكان
4

تضوفير وسائل النظافة االزمة ( معقمات ،مناديل ورقي ،صابضون) في اماكن بارزة بمقرات العمل

-

مضواصلة تضوفير كل وسائل وسائل النظافة االزمة بمقر الجماعة وكل ملحقاتها

حث املصالح والشركات املكلفة بالنظافة باملرافق العمضومية املذكضورة على تعقيم مقرات

-

ووع برنامج استعجالي وآشني يخص عمليات الغسل والتعقيم مع استعمال املضواد املطهرة

وأماكن العمل واملرافق الصحية واملصاعد والقاعات ومقابض األبضواب وكذا تضوفير مضواد

ملستضودعات شركتي النظافة بحيث ستشمل هذه العملية أسطضول الشركتين وكذا البنايات

التنظيف والتطهير ذات الجضودة العالية وبالكميات الكافية

واملرافق املختلفة الداصة بالعمال واملستخدمين وكذا غسل وتطهير محيط الحاويات
املتضواجدة بأهم النقط السضوداء باملدينة.
-

القيام بحملة تضوعضوية وتحسيسية للمضواطنين لاللتزام بإخراج أكياس النفايات في وقت
محدد (التاسعة ليال)،

تنظيف وتعقيم سيارات الدولة السيما تلك املخصصة للنقل الجماعي للمضوظفين

-

مضواصلة تنظيف وتعقيم كل السيارات التابعة للجماعة و بشكل مستمر؛

تجهيز مقرات اإلدارات بأجهزة الكشف الحراري اإللكتروشني كل ما أمكن ذلك

-

ومراسلة وزارة الصحة بخصضوص إمكانية تجهيز مقرات الجماعة بأجهزة الكشف الحراري

إحداث لجان اليقظة على صعيد كل مرفق من أجل السهر على احترام اإلجراءات االحترازية

-

اإللكتروشني؛

والتدابير الضوقائية وتتبع تنفيذها

تم إحداث لجنة اليقظة لتسهر على احترام اإلجراءات االحترازية والتدابير الضوقائية ولتتبع
تنفيذها؛

التقيد بكل التدابير الضوقائية االحترازية الصادرة عن السلطات املختصة

-

تنفيذ كل هذه التدابير الضوقائية واالحترازية

االلتزام الصارم بقضواعد النظافة املتعلقة بالحد من انتشار الضوباء

-

مضواصلة تعقيم سيارات األجرة بصنفيها ووسائل النقل العمضومي واألسضواق العمضومية
والمؤسسات والبنايات الجماعية والمرافق التابعة لها والفضاءات العمضومية  ،وتضوزيع
القفازات ومضواد التعقيم والتنظيف.
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مواصلة تعقيم بنايات الجماعة والمقاطعات  ،كل يوم ،بعد نهاية الدوام

االلتزام قدر اإلمكان باملكضوث في املكاتب وتفادي التنقل دون داع داخل مقرات العمل

-

الحرص قدر االمكان على تقليص تداول وتبادل الضوثائق الضورقية واعتماد التبادل االلكتروشني

-

إصدار إعالن من قسم تنمية املضوارد البشرية يدعضو كل املضوظفين بتفادي التنقل داخل
مقرات الجماعة وااللتزام باملكضوث بمكاتبهم؛
حث رؤساء األقسام واملصالح على االعتماد على تبادل الضوثائق عبر البريد اإللكتروشني

لها
االلتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات املختصة في حالة شعضور أحد العاملين بأي أعراض

-

إخبار املعنيين في حالة شعضور أحد العاملين بأي أعراض تشير للمرض

تشير للمرض ال سيما إخبار السلطات املختصة وعدم الحضضور إلى مقر العمل مع إخبار

-

عدم الحضضور ملقر العمل مع اإلدالء بشضواهد طبية مدالة من املستشفى املدشني تثبت ذلك

مصالح اإلدارة واالدالء بشهادة طبية تثبت سبب ومدة التغيب
-

إخبار اإلدارة لحالة الحمل أو إصابة ملرض مزمن أو وعف جهاز املناعة مع االدالء بما يثبت

االدالء بشضواهد طبية مدالة من املستشفى املدشني تثبت حالة املرض

ذلك من أجل االستفادة عند االقتظاء من تسهيالت تراعي خصضوصيات حالتهم الصحية
-

اللجضوء إلى استعمال تكنضولضوجيات املعلضومات وآليات االتصال الحديثة للتضواصل

االعتماد على التكنضولضوجيات املعلضومات وآليات االتصال الحديثة للتضواصل تفاديا للقاءات
املباشرة وما يمكن أن بنتج عنها من تفاقم انتشار الضوباء.

تأكيد السيد الرئيس على تعميم املنشضور الضوزاري املذكضور على رؤساء األقسام واملصالح باستعمال برنامج  ،post-officeوغيره من اإلجراءات العملية.
ُ
تباعد صفضوف صالة الجنازة في مصلى املقبرة،
القيام بحملة تضوعضوية وتحسيسية للمضواطنين تدعضو إلى
الترحيب بجميع املبادرات التي تتضوخى تعزيز األمن الصحي للمضواطنين.
التزام اليقظة فيما يتعلق بالسلضوكيات املرتبطة بالنظافة والصحة واالنخراط التام بكل هذه التدابير الضوقائية واإلجراءات االحترازية مع السهر على تنفيذها.
مقررة االجتماع :حفيظة العروس ي
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االجتماع رقم1:

تطرق السيد الرئيس للنقط التالية:
 عمليات التعقيم والتطهير شملت املحطات والحافالت وسيارات األجرة ومختلف املرافق العمومية واألسواق واألزقة
والساحات العمومية وغيرها وذلك في إطار الحملة الوقائية الوقائية التي تقوم بها الجماعة ؛؛
 محور االجتماع هو ضرورة تواصل عملية تطهير وتعقيم الحافالت بوضع برنامج محدد يجب احترامه ؛
 ضرورة ضمان وضع جميع التدابير االزمة لسالمة ركاب الحافالت؛
كل التدخالت انصبت حول التدابير التي يجب اإلسراع في تطبيقها حول موضوع االجتماع لضمان سالمة املواطنين ؛

أسفر االجتماع على التضوصيات والقرارات واإلجراءات التالية :
شدد السيد الرئيس على أن الضرفية الحالية تفرض عدم التهاون والعمل بجدية وبروح املواطنة وباإلحساس باملسؤولية
وتظافر الجهود ملواصلة تطهير جميع أماكن الخدمات العمومية ومن بينها ا حافالت النقل الحضري ؛
تأكيد السيد الرئيس على القرارات التالية التي يجب تطبيقها على وجه السرعة:
قسم حفظ الصحة تم تعزيره بعشرين موظفا لتغطية عملية التطهير على أحسن وجه وللقيام بواجبه الوطني؛
تأكيده على ضرورة خضوع حافالت النقل الحضري للتعقيم بشكل دوري وبوتيرة أكبر؛
ضرورة تخصيص فرقة من املوظفين التابعين لقسم حفظ الصحة لتطهير الحافالت فقط كما هو الشأن بالنسبة
للمكلفين بتطهير سيارات األجرة بصنفيها؛
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التعجيل بالعمل الوقائي وتسطير برنامج محدد لعملية تطهير كل الحافالت ومواصلة العملية ؛
ولتطبيق التدابير الوقائية الالزمة لسالمة املرتفقين أكد السيد الرئيس على ضرور وضع شركة فيتاليس ملعقم بأبواب
كل الشاحنات كي يستطيعوا تعقيم أياديهم كإجراء احترازي ضد الوباء وليتمكنوا من استخدام الحافالت بكل أمان.
تحديد برنامج تعقيم الحافالت ابتداء من التاسعة والنصف ليال ؛
عدد الحافالت التي تستعمل حاليا حسب رأي ممثل شركة فيطاليس ،والتي سيتم تطهيرها يوميا هو ستون حافلة؛
ً
ً
تأكيد السيد الرئيس على ضرورة تهوية الحافالت باستمرار تطبيقا لإلجراءات اإلحترازية و الوقائية و حفاظا على سالمة
املواطنين من فيروس كورونا
تعيين فريق من املوظفين للقيام بتعقيم وتطهير الحافالت باملحطة الطرقية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وآخر
يقوم بنفس املهمة على الساعة العاشرة ليال؛
دعوة أعضاء لجنة اليقظة لحضور اجتماع غدا الجمعة  20مارس على الساعة  12زواال مع املكلفين بقطاع النظافة
ً
ً
حول عملية التطهير ونظافة املدينة تطبيقا لإلجراءات اإلحترازية و الوقائية و حفاظا على سالمة املواطنين من فيروس
(كوفيد . )19
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باشا مدينة تطوان

مصطفى بناجي
أمينة بورجيلة
رشيد أمجاد

مستشار جماعي
مستشارة جماعية
املدير العام للمصالح

سعيد املتوسل
أملي محمد

رئيس خلية مراقبة النظافة –املنظري-
مدير استغاللية SUEZ

حسن سويلم
يوسف أشهبار

مدير االستغالل مكومار
رئيس خلية النظافة-األزهر-
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بعد نقاش مركز واستحضارا ملتطلبات الظرفية أفض ى االجتماع إلى القرارات التالية في مجال النظافة وجمع النفايات:
 -1لتعزيز الجهود التي تقوم بها مختلف املصالح باملدينة  ،ينبغي تكثيف عمليات التنقية والنظافة وتعقيم الحاويات
و نظافة الشوارع وخدمة جمع وإفراغ النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وخدمة كنس الطرق للمساهمة في
املجهود املبذول للتصدي للوباء ؛
 -2اتخاد اإلجراءات الضرورية للحفاظ على صحة وسالمة العمال بتنسيق مع أطباء الشغل املتعاقدين مع الشركتين
وكذا النقابات وذلك بتزويدهم بوسائل الوقاية االزمة وتوعيتهم واستعمال جهاز القياس الحراري املعتمد يوميا لكل
عامل
 -3إعطاء عناية خاصة لفضاءات وأزقة املدينة العتيقة والتعامل معها كفضاء مغلق؛
 -4دعوة الشركتين إلى مضاعفة عملهما بشكل مسترسل ،و تسخير معداتهما للقيام بعملية غسل شاحناتهم ومعداتهم
العمومية باملاء و معها مادة معقمة بشكل مداوم؛
 -5التأكيد على أداء أجور العمال من طرف الشركتين في أجل أقصاه  25في الشهر خالل هذه اللحظة الخاصة وعدم
ربط األجور بأداءات الجماعة التي ستستمر في التزاماتها السابقة كمبادرة انخراط الشركتين في الجهود املادية التي
تجند له كل املجتمع املغربي ومؤسسات الدولة؛
 -6ضرورة تسطير برنامج يومي يشمل غسل الشاحنات واملدينة العتيقة واألماكن العمومية...مع االعتماد على تعقيم كل
الشاحنات وتوفير وسائل التعقيم لكل العمال من طرف الشركتين و منح نسخة من البرنامج للسيد رئيس الجماعة
وللسيد الباشا وذلك هذا اليوم وستقوم املراقبة من طرف املصالح املعنية بناء على هذا البرنامج
 -7تنويه السيد الباشا والسيد الرئيس بجهود عمال النظافة وقسم حفظ الصحة ،ومصلحة الشرطة اإلدارية،
ومصلحة التدخل السريع التابعة للجماعة؛
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