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 01/0/0100جدول مرفق بتوصيات لجنة كورونا بتاريخ 

 مالحظات التوقيت النوع الفئة

 الى من

  ساعة 02 االدوية واألمصال واألوكسجين المصانع

يتم تحديد مواقيت العمل على أساس 

مناوبات بحسب طبيعة العمل على 

 أن يتم التقيد بما يلي :

الشروط الصحية واجراءات  -

 الوقاية والسالمة العامة

 النظافة الشخصية -

 اإلكتظاظعدم  -

المحافظة على المسافات  -

 الكافية بين األشخاص

 التعقيم بصورة دائمة -

الحد األدنى من المستخدمين  -

من  %01بما ال يتجاوز 

 مجموع المستخدمين

يقتصر األمر على التصنيع  -

 فقط دون التوزيع

المنتجات الغذائية االساسية )البان، 

 اجبان، حليب، مزارع الدجاج...(

0.11 

 

00.11 

 ساعة 02 المطاحن

 ساعة 02 مخابز صناعة الخبز

 

اسواق 

 الجملة

 حصرها فقط بالتجار 02.11 0.11 الخضار  /  الفواكه

 حصرها فقط بالتجار 00.11 0.11 السمك / اللحوم / الدواجن

  00.11 0.11 توزيع األدوية والمعدات الطبية

  00.11 0.11 الغذائية واألدويةمستودعات المواد 
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محالت بيع 

 المفرق

 السوبر ماركت والميني ماركت

 محالت األلبان واألجبان،

 الخضار والفواكه

 ملحمة / مسمكة / دواجن

 فول –المعجنات 

مطاعم ومحالت بيع المأكوالت 

 الجاهزة والوجبات السريعة

 

 

 

0011 – 00011 

 

 

 

 

 خدمة التوصيل )ديليفري( فقط

  00011 – 8011 االفران

 خدمة التوصيل )ديليفري( فقط 00.11 0.11 بيع المياه 

بحسب قرار نقابة  صيدلية المؤسسات

 الصيادلة

تنظيم أدوار الزبائن لتفادي اإلكتظاظ 

في الداخل والخارج مع المحافظة 

 على مسافات كافية بين الزبائن
 00.11 8.11 العيادات

 ساعة 02 المختبرات الطبية

صيدلية زراعية وبيطرية وعيادات 

 بيطرية

8.11 00.11  

مزارع المواشي والدواجن واألسماك 

 وتربية النحل والعمل الزراعي

  ساعة 02

الصحف والمجالت ومراكز بيع 

 توزيعها

0.11 00.11  

محالت  –مصبغة  –ليبان بوست 

 فحص النظر والسمع

 

  مغلق
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ساعة على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات  02 شركات األمن / والحراسة 

 الوقاية والسالمة العامة

التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسالمة العامة  الفنادق والشقق المفروشة

وحصر تقديم المأكوالت والمشروبات في  / التعقيم الدوري

الغرف وعدم استعمال الصاالت و/أو المطاعم الستقبال 

 الزبائن والقاطنين في الفنادق والشقق المفروشة.

  محالت الصيرفة وتحويل األموال

 

 

8.11 

 

 

 

 

00.11 

تنظيم األدوار لتفادي اإلكتظاظ في 

المحافظة على الداخل والخارج مع 

 كافية بين الزبائنمسافات 

شركات الشحن )جوا" وبرا" 

 وبحرا"( وتخليص البضائع

التقيد بالشروط الصحية واجراءات 

 الوقاية والسالمة العامة

تقليص عدد الموظفين الى الحد 

األدنى لتسيير العمل مع مراعاة 

 Remotelyالعمل من المنزل 

المحافظة على مسافات كافية بين 

 الزبائن

 بصورة دائمةالتعقيم 

 شركات ومكاتب التأمين

 

 

 

 

اإلنترنت بيع معدات  شركات

والهاتف والمولدات الكهربائية 

 الخليوي

  مغلق

  محطات المحروقات

0.11 

 

 

00.11 

 دون مغاسل السيارات

تنطبق شروط فتح الميني ماركت 

على الميني ماركت الملحق بمحطات 

 المحروقات

 مغلق والعمل عن بُعد وكاالت السفر

مراكز طلب تأشيرات السفر 

المعتمدة لدى السفارات األجنبية في 

 

8.11 

 

00.11 
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 لبنان

محطات وشركات تعبئة وتوزيع 

 الغاز

 

8.11 

 

00.11 

التقيد بالشروط الصحية واجراءات 

المحافظة الوقاية والسالمة العامة مع 

 على مسافات كافية بين الزبائن

المولدات الكهربائية فرق صيانة 

 واإلنترنت

التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسالمة العامة 

 وشروط اإلنتقال باآلليات والدراجات النارية

 

شركات جمع ونقل وكنس النفايات  

ومستخدميها وشركات معالجة تلك النفايات 

)الطمر وغبره( والشركات المشرفة على 

 عملها

 ساعة 02

 

00.1 8.11 نقل األموالشركات 

1 

أشخاص باآللية ضمناً السائق )مع  2

 كمامة(

 اإلنتقال بالسيارات العمومية

 اإلنتقال بالسيارات الخصوصية

مغلق باستثناء السيارات المتوجهة من والى المطار 

 على أن يُبرز لهذه الغاية صورة عن بطاقة السفر

من والى المؤسسات الطبية على ان يبرز  باالضافة

 بطاقة من المؤسسة التي يعمل فيها.

 شاحنات نقل الخضار والمواشي والمواد الغذائية

 الشاحنات المبردة لنقل الحليب واأللبان واألجبان ـ ـ ـ

شاحنات نقل البضائع الزراعية وعلف الحيوانات على 

 أنواعها

0.1

1 

02.1

1 

 

 فقط خدمة توصيل الدليفري الدراجات النارية

 


