
 22/11/2222تارودانت في 

 ع الوضعية الوبائيةتتببالغ اللجنة اإلقليمية لليقظة و 

 بإقليم تارودانت 

تارودانت الى كافة عموم بإقليم  وتتبع الوضعية الوبائيةتنهي اللجنة اإلقليمية لليقظة 

نظرا للتطورات المقلقة التي باتت تعرفها الوضعية الوبائية  أنه ،إقليم تارودانتساكنة 

 تسجيل عدد وخاصة بمدينة تارودانت، حيت يتم ،بشكل يومي على مستوى اقليم تارودانت

المرتبطة بهذا  و عدد الوفيات ابات االيجابية بفيروس كورونا المستجد،كبير من االص

سالمة وصحة المواطنات الحد من رقعة انتشار هذا الفيروس حماية ل ، وسعيا الىالمرض

 ن االجراءاتم رزمة  2222نونبر 22األحد يومه  هذه اللجنة اتخذت فقدو المواطنين، 

مستوى مدينة على  91-االحترازية االستثنائية المرتبطة بالحد من انتشار وباء كوفيد

 : وهي كالتالي   تارودانت

 كدا و ،لمملكةأقاليم ابين ون جماعة تارودانت فرض رخص التنقل االستثنائية بي  -9

إال ألسباب  ، اقليم تارودانتتراب  لنفوذبعة لتاالجماعات ا و جماعة تارودانت بين

 .يوما قابلة للتمديد 91، لمدة (مبررة طبية)مهنية أو إنسانية 

الحدائق والساحات العمومية و مالعب إغالق الحمامات والقاعات الرياضية و -2

بمدينة تارودانت لمدة  القرب و الفضاءات المخصصة لأللعاب الترفيهية لألطفال

 .يوما قابلة للتمديد 91

 بمدينة تارودانت و المحالت التجارية و اسواق القرب و المطاعم اغالق المقاهي  -3

 .يوما قابلة للتمديد 91، لمدة ليالعلى الساعة الثامنة 

خاصة كرة  يوما قابلة للتمديد، 91مدة لتتبع التلفزي للمقابالت الرياضية منع ال  -4

تحت طائلة المتابعة القانونية  ،بمدينة تارودانتبكافة المقاهي المتواجدة  ،القدم

  .المخالفينأرباب المقاهي في حق 

 91-حق األشخاص المصابين بوباء كوفيدالمسطرة القانونية في  تطبيق  -1

جماعات  تارودانت و باقي مدينة الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى

 .اقليم تارودانت

المراقبة القانونية الصارمة الحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، وزجر كل   -6

بصحة و سالمة  اباعتباره يشكل خطرا متنقال ماس ،شخص غير حامل لها

 .التباعد الجسدي و تفادي التجمعاتك  إلجراءات الحاجزةمع التقيد با المواطنين،



 

 

التي يعرفها اإلقليم جراء انتشار  ة الصحية العصيبةللظرفي نظرا، و تبعا لما سبق ذكرهو 

مع  الرفع من درجة اليقظة واالحترازيقتضي  الشيء الذيوباء كورونا المستجد، 

من أجل الحد  ،يــــو حس وطن ةـــالفعلي للمواطنات والمواطنين بكل مسؤولي االنخراط

في حق  حزمبكل مواصلة تفعيل اجراءات المراقبة ستتم  كما ،انتشار رقعة هذا الوباء من

اللجنة اإلقليمية لليقظة وتتبع  ، كما تدعواالستثنائية االحترازية التدابير لهذهالمخالفين 

المذكورة أعاله  بالتدابير الى التقيد الفعلي  نينت والمواطكافة المواطنا الوضعية الوبائية

 23 االثنينمن يوم  ابتداءو يسري تنفيذ هذه االجراءات ، حماية لسالمتهم و أرواحهم

الساعة الثامنة ليال، كما يبقى قرار اللجنة اإلقليمية لليقظة وتتبع  على 2222نونبر 

 .ساري المفعول 91/99/2222 الصادر بتاريخ الوضعية الوبائية

الجماعات  المحلية و المصالح األمنية والى السلطات  اإلجراءات هذهتنفيذ بو يعهد 

 .المصالح الالممركزة كل في دائرة اختصاصهو الترابية

 



 


