جدول تحديد مواقيت فتح واقفال المؤسسات المستثناة من قرار مجلس الوزراء رقم  1تاريخ 2020/3/15
والقرار رقم  2020/53تاريخ 2020/3/24

الفئة

التوقيت

النوع
مصانع المنتجات الغذائية على انواعها دون أستثناء

من

مالحظات  /تفاصيل

إلى

(كل ما هو صالح لألكل)
مياه الشرب المرطبات والمشروبات والعصائر
األدوية والمنتجات الطبية واألمصال
مصانع األسمدة الزراعية
المعقمات والمطهرات والمنظفات ومنتجات النظافة

الشخصية والمجتمعية المستوفية للشروط الفنية والصحية

واوعيتها

مستلزمات التعبئة والتغليف والحفظ من كرتون و ورق

التقيد بالشروط الصحية
مع ّ
وإجراءات الوقاية والسالمة العامة

وبالستيك ونيلون وزجاج وخشب والمنيوم Stainless
steel
المصانع

الكممات والتجهيزات الشخصية للحماية (كفوف أغطية رأس
خاصة للحماية الصحية ،أحذية العناية الطبية الخاصة و /
أو أغطيتها) ملبوسات  Overallللحماية الصحية -
واقي العيون) من انسجة او أقمشة او مواد مقاومة

المعدات الصناعية لزوم تجهيزات المصانع على انواعها

والنظافة الشخصية
7:00

17:00

عدم األكتظاظ  4/اشخاص ضمن
2

مساحة 100م

ارتداء كمامات وقفازات
تعقيم بصورة دائمة

من السيور الناقلة للمنتوجات  Conveyorsوالمخارط
الصناعية والمولدات الكهربائية والقوالب لزوم العبوات

البالستيكية

الورق الصحي وورق تنشيف اليدين
الطباعة المخصصة للمنتوجات الغذائية والصحية
والمنشورات التوعوية الصحية والتعبئة والتغليف والصحف

والمجالت

األسرة الطبية والمستلزمات الطبية واإلستشفائية والمعدات
الطبية والصحية
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تكليف الشرطة البلدية

الخضار والفواكه

ضبط حركة الدخول والخروج عبر
3:00

اسواق الجملة

14:00

السمك  /اللحوم

مدخلين على األكثر

تحديد السير باتجاه واحد
تفادي اإلكتظاظ
ارتداء كمامات وقفازات
تنظيم ادوار الزبائن

توزيع األدوية والمعدات الطبية
7:00

مستودعات المواد الغذائية

التقيد بالشروط الصحية وإجراءات
ّ
17:00
الوقاية والسالمة العامة
ارتداء كمامات وقفازات

التقيد بالشروط الصحية
مع ّ
وإجراءات الوقاية والسالمة العامة

السوبر ماركت والميني ماركت

تنظيم ادوار الزبائن لتفادي

األفران

6:00

محالت األلبان واألجبان

20:00

الخضار – الفواكه

اإلكتظاظ في الداخل والخارج

2

 4اشخاص ضمن مساحة 100م
ارتداء كمامات وقفازات

ملحمة  /مسمكة  /دواجن

المحافظة على مسافات كافية على
صناديق الدفع

محالت بيع
المفرق

العصير والبوظة

الحلويات – باتيسري

يمنع تواجد الزبائن داخل المحل
دليفري  Take Away /فقط

الكرواسان – المعجنات

تنظيم ادوار الزبائن لتفادي

بيع مياه
المحامص والمطاحن

7:00

المطاعم  /سناك  /سندويشات

فروج مطهو
فوال

14:00

اإلكتظاظ في الخارج
التقيد بالشروط الصحية ارتداء
مع ّ
كمامات ،قفازات وإجراءات الوقاية
والسالمة العامة

اكسبرس
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مفتوح بحسب

صيدلية

الصيدلية
عيادات طبية

7:00

مختبرات

14:00

تحويل األموال

تنظيم ادوار الزبائن لتفادي

اإلكتظاظ في الداخل والخارج
شخص ضمن مساحة 25م

2

تنظيم ادوار الزبائن لتفادي
اإلكتظاظ في الخارج

محالت الصيرفة
8:00

Liban Post

مصبغة

15:00

عدم تواجد اكثر من شخصين
داخل المحل

محالت بيع وتشريج الخطوط الخلوية
تنظيم ادوار الزبائن لتفادي

محالت بيع علف الحيوانات
األسمدة الزراعية

9:00

 12:00اإلكتظاظ

محالت فحص النظر والسمع
مصارف
المؤسسات

حسب جمعية
المصارف

تنظيم ادوار الزبائن لتفادي

اإلكتظاظ

شركات األمن  /والحراسة

التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة
ّ
العامة  /استعمال كمامات وقفازات

الفنادق والشقق المفروشة

التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة
ّ
العامة

تعقيم دوري  /استعمال كمامات وقفازات

تقليص عدد الموظفين إلى الحد

شركات الشحن وتخليص البضائع

األدنى لتسيير العمل مع مراعاة

العمل من المنزل Remotely

شركات ومكاتب التأمين
مقدمي خدمات اإلنترنت ومولدات الكهرباء الخاصة

8:00

15:00

وشرط التقيذد بعدد األشخاص 4

2
التقيد
ضمن مساحة  100م
ّ

بالشروط الصحية وإجراءات

(صيانة ،توزيع ،تركيب )....

الوقاية والسالمة العامة
التعقيم الدائم

محطات المحروقات
محطات وشركات توزيع الغاز

8:00
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التقيد بالشروط الصحية وإجراءات
ّ
الوقاية والسالمة العامة
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تعليمات مشتركة
 3اشخاص ضمناً السائق  /على السائق ارتداء كمامة

اإلنتقال بالسيارات العمومية والخصوصية
يستثنى:

 األليات التي تنقل مصابين بالوباء بموجب تقرير طبي

السائق مع معاون فقط مع وجوب ارتداء كمامة وقفازات

شاحنات نقل الخضار ،المواشي ،المواد الغذائية
شاحنات المبردة لنقل الحليب االلبان واألجبان ......

شاحنات نقل البضائع الزراعية على انواعها

 4باأللية ضمناً السائق مع وجوب ارتداء كمامة وقفازات

شركات نقل األموال من س  8:00إلى س 15:00

شخص واحد على الدراجة

الدراجات النارية (باستثناء مدينة صيدا)

تمنع المسيرات على الدراجات النارية

الطرقات الفرعية ضمن القرى والبلدات:

ن
بناء على قرار مجلس األمن الفرعي ،على ان يتم
ُيكلف المحافظو اتخاذ قرار اقفال او فتح الطرقات الفرعية ضمن نطاقهم الجغرافي ً
التنفيذ باشراف الشرطة البلدية والقوى األمنية.
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