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دليل عملي إلجراءات و تدابير الوقاية المتعلقة بالمرتفقين
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التدابير المتخذة من طرف مكتب الصرف

تحسيس و مواكبة المرتفقين

القيام بعمليات للتحسيس والتوعية
استخدام
الصحية ،وذلك عبر
تواصل مختلفة :
قنوات
الملصقات ،دليل عملي ،مذكرات
إعالمية...
تحرص مختلف عمليات التحسيس و
التواصل على التأكيد على ضرورة
احترام و تطبيق التدابير الوقائية
والممارسات الصحية الجيدة في مقر
العمل.
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تعزيز تدابير النظافة و الوقاية

تعقيم جميع مرافق مكتب بما في
ذلك فضاء إستقبال المرتفقين،
توفير المعدات الضرورية :جهاز
المطهرات
الحرارة،
قياس
الكحولية ،نوافذ حماية زجاجية ...

إعتماد تدابير الوقاية و التباعد
االجتماعي

قياس درجة حرارة المستخدمين و
المرتفقين قبل دخول مرافق مكتب
الصرف،
وضع خطوط و عالمات على
أألرض في المداخل و في قاعات
اإلنتظار والتي تساعد على التباعد
بين المرتفقين و إحترام مسافة التباعد
التي ال يجب أن تقل عن متر و
نصف،
منع األشخاص الذين تظهر عليهم
عالمات مرض كوفيد  19من ولوج
مقر مكتب الصرف.

تشكيل لجنة اليقظة
و التتبع Covid-19

تسهر اللجنة على تطبيق التعليمات
والتدابير الضرورية من أجل
التصدي لهذه الجائحة ،
كما أنها مسؤولة عن البت في
التطورات والصعوبات المحتملة
وإيجاد الحلول المناسبة.

تدابير الوقاية الخاصة بالمرتفقين
ماذا يجب القيام به للحصول على خدمات مكتب الصرف؟

أخد موعد مسبق قبل التوجه
إلى مقر مكتب الصرف

استعمال الخدمات الرقمية لمكتب الصرف
www.oc.gov.ma
 :SMARTإيداع طلبات الترخيص و التصريح عن بعد
HTTPS://WWW.OC.GOV.MA/FR/E-SERVICES/SMART

فضاء الطلبات
HTTPS://WWW.OC.GOV.MA/FR/FORM/NOUSCONTACTER

قاعدة البيانات اإلحصائية للمبادالت الخارجية
HTTPS://WWW.OC.GOV.MA/FR/E-SERVICES/BASES-DEDONNEES-STATISTIQUES

الدائرة
دائرة التراخيص والعالقات مع
المرتفقين

05 37 27 74 12

دائرة الرقابة

05 37 27 75 18

مركز اإلتصال 05 37 26 63 63:

دائرة الشؤون القانونية والتنظيمية

05 37 20 05 02

sasu@oc.gov.ma

دائرة الدراسات واإلحصائيات

05 37 27 74 70

مكتب الصرف
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الهاتف

طلب الخدمة عن بعد

تدابير الوقاية الخاصة بالمرتفقين
ما الواجب فعله قبل التوجه إلى مقر مكتب الصرف؟

تجنب الذهاب لمقر مكتب الصرف
في حالة ظهور أحد أعراض كورونا
–كوفيد 19

01

إعالم الجهات المختصة على الفور في حالة ظهور
أعراض اإلصابة بالفيروس ،وإتباع التعليمات
الصادرة عنها

02

عدم التوجه إلى مكتب الصرف
قبل تأكيد موعدكم

03
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تدابير الوقاية الخاصة بالمرتفقين
ما الذي يتوجب القيام به عند ولوج مقر مكتب الصرف؟

إحترام الخطوط على األرض و العالمات
الموضوعة على الكراسي والتي تساعد على
التباعد بين المرتفقين عند االنتظار او خالل
الحصول على الخدمة

إحترام تعليمات التنظيف والتطهير الصادرة عن
السلطات المختصة
تجنب استعمال وتداول أقالم المستخدمين

5

اإلمتثال لعملية تسجيل بياناتكم الشخصية عند
دخولكم لمقر مكتب الصرف

اإلمتثال لعملية قياس درجة الحرارة عند
دخولكم لمقر مكتب الصرف
وضع الكمامة والحرص على تغييرها حسب
نوعيتها

تدابير الوقاية الخاصة بالمرتفقين
ما هي تدابير الوقاية األخرى الواجب تطبيقها؟

تجنب المصافحة و االتصال
الوثيق باآلخرين

6

عند العطس أو السعال يجب
تغطية األنف والفم بالمنديل أو
بباطن المرفق

إستخدام مناديل ورقية ذات
إستعمال واحد

غسل اليدين جيدًّا باستخدام مطهر
كحولي أو صابون عادي

شكرا

