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ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2لفصل ا
  .التونسية

  .2020 أوت 19  فيتونس
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

الوزير المكلف بتصريف أعمال 
    الصحةوزارة

                 الحبيب الكشومحمد 

  
 بإلزاميةيتعلق  2020 أوت 21 مؤرخقرار من وزير الصحة 

  . الكمامات الواقية بالفضاءات واألماكن العموميةارتداء
  ، الصحةإن وزير

  بعد االطالع على الدستور،

 9ر العلي المؤرخ في وعلى المجّلة الجزائية الصادرة باألم
 وعلى جميع الّنصوص اّلتي نّقحتها أو تممتها 1913جويلية 

   منها،315 و312وخاصة الفصلين 

 جويلية 27 المؤرخ في 1992 لسنة 71وعلى القانون عدد 
 المتعلق باألمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه 1992

  ،2007  فيفري12 المؤرخ في 2007 لسنة 12بالقانون عدد 

مؤرخ في ال 2020 لسنة 9مرسوم رئيس الحكومة عدد وعلى 
تعلق بزجر مخالفة منع الجوالن وتحديده  الم2020 أفريل 17

ابير الخاصة باألشخاص المصابين والحجر الصحي الشامل والتد
  ، 19 –أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 

 27 المؤرخ في 2020نة  لس19وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 15مؤرخ في ال 2020 لسنة 68رئاسي عدد المر وعلى األ
  ة رئيس الحكومة،تعلق بقبول استقالالم 2020جويلية 

 16مؤرخ في ال 2020 لسنة 420حكومي عدد المر وعلى األ
تعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة  الم2020جويلية 

  ،بتصريف أعمال بعض الوزارات

 2015 ديسمبر 1مؤرخ في القرار وزير الصحة على و
، تعلق بضبط قائمة األمراض السارية التي يجب التصريح بهاالم

  .2020 أوت 19 كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في

  :قرر ما يلي

 يتعين ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات  ـالفصل األول
  :واألماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك

   المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة، -

  لعمومية والخاصة، مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ا-

   رياض األطفال والمحاضن والكتاتيب،-

   وسائل النقل،-

   الفضاءات التجارية، -

 الفضاءات المخصصة لألنشطة الجماعية الرياضية والثقافية -
  والترفيهية،

   الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة،-

   اإلدارات العمومية والخاصة،-

  .ئ ومحطات النقل العمومي المطارات والموان-

 يتعين على المسؤولين المشرفين على تسيير  ـ2الفصل 
الفضاءات واألماكن المنصوص عليها بالفصل األول أعاله احترام 

  . بها مقتضيات هذا القرار وفرض االلتزام

بالرائد الرسمي للجمهورية هذا القرار ينشر   ـ3لفصل ا
  .التونسية

  .2020 أوت 21  فيتونس
  

   طلع عليها

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

الوزير المكلف بتصريف أعمال 
    الصحةوزارة

                 الحبيب الكشومحمد 

  

  

 

  

  أوت24قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

تكلف السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري رئيس، بمهام 
 الدينية باإلدارة العامة للمعالم الدينية واإلطارات مدير المعالم

  .المسجدية بوزارة الشؤون الدينية

  

  أوت24قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

يكلف السيد فتحي الحاج ابراهيم، واعظ أول مميز درجة 
، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية باإلدارة الجهوية استثنائية
  .الدينية بصفاقس بوزارة الشؤون الدينيةللشؤون 

  

  أوت24قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

يكلف السيد عبد الحميد البراري، واعظ أول مميز درجة 
استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية باإلدارة الجهوية 

  .للشؤون الدينية بالمهدية بوزارة الشؤون الدينية




