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  10/2020عدد بالغ صحفي

 

لمواطنين آمن وصحي لالمكتب الوطني للمطارات يضع مخططا الستقبال 

 المغاربة واألجانب المقيمين بالمغرب 
 

 

تبعا لقرار الحكومة المغربية القاضي بالسماح للمواطنين المغاربة واألجانب المقيمين بالمغرب وعائالتهم 

وضع  ،عبر نقط العبور الجوية والبحرية، 2020يوليوز  15ابتداء من تاريخ بدخول التراب الوطني 

الدرك الملكي، الجمارك،  المكتب الوطني للمطارات بتنسيق مع شركائه )المديرية العامة لألمن الوطني،

 السلطات المحلية،...( مخططا وفق الشروط المفروضة من طرف السلطات المعنية في إطار هذه العملية.

 

بالدرجة األولى إلى حماية  ،تدبير المخاطرقواعد  على الذي يستند ،ويهدف هذا المخطط
ومواكبة هذه العملية في أحسن الظروف  ، وكذاوالمستخدمين وكل مستعملي المطاراتالمسافرين 

 .بنية تحتية مطارية وفق المتطلبات الصحية الجديدةالممكنة من خالل توفير 
 

اآلن بعدا جديدا، يتعلق بتوفير ظروف هذا المخطط المسافرين من تجربة تكتسي من  كما يمكن
  .أنظمة وطرق تدبير تدفقات المسافرين تعديل، وذلك عبر سليمة ومطمئنة ومسار صحياستقبال 

 
احترام مجندين وحريصين على شركائه المطاريين و مستخدمو المكتب الوطني للمطارات ويضل

 تطبيق هذه اإلجراءات الوقائية.
 

 :كاآلتي هي  المخططالعناصر الرئيسية لهذا 

  المناطق إجبارية وضع الكمامات من طرف المسافرين وكل مستعملي المطارات بمختلف
 المطارية؛

 ؛بمختلف المرافق المطارية لالستعمال المجاني وضع موزعات لمعقمات األيدي 

  بمختلف األماكن المخصصة الستقبال  الجسديلحفاظ على التباعد من إجل اوضع تدابير
 عبر : المسافرين،

o ؛التشوير األرضي 

o تباعد صفوف المقاعد؛ 

o شاغر واحد مقعدبين كل مقعدين ب فصلال. 

o المسافرين. التقاءة من أجل تفادي متباعدطوابير طولية أحادية االتجاه و اعتماد 
 

  باألماكن الثابتة التي تعرف تفاعال مع األشخاص  التباعد الجسدي ووضع واقياتتفعيل
اإلركاب ونقاط المراقبة األمنية بالمغادرة  ، قاعات)نقاط التسجيل، نقاط االستعالم

 والوصول(.
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  إلى الطائرات عوض استعمال الحافالت من وعلى األقدام مشيا والوصول تشجيع اإلركاب
 رورة حفاظا على تباعد المسافرين؛سوى في حاالت الض

  من الجيل الحديث على طول مسار المسافر عند الوصول، تسمح وضع كاميرات حرارية
 شخصا في آن واحد؛ 15بالكشف الحراري لـ 

 عدا في حاالت الضرورة، ما الساللم عوض المصاعد استعمال. 

  لعب األطفال(.التدخين وفضاءات إغالق جميع أماكن تجمع المسافرين )فضاءات 

 على مثن الرحالت القطاعات المعنية طرف توزيع استمارة صحية للتتبع، معدة من ،
 الجوية أو عند الوصل للمطار لملئها من طرف المسافرين. 

 
، متاجر مكاتب الصرف، خاصة في مناطق الوصول )اخدماتهالمحالت التجارية تقديم ستأنف تسو

Duty Free  ،....)ت.سيتم فتحها وفقًا لبرنامج الرحالفبالنسبة لمناطق المغادرة،  ، أما 

 
على تدبير  ةالمشرفمن الشركات المكتب الوطني للمطارات بتوافق مع شركائه  وضعقد فللتذكير، 
ال تتعدى الفترة األولية للسفر، لصالح  ،تعريفية خاصة اشروطالسيارات بالمطارات، مواقف 

المطارات خالل فترة تعليق ب المسافرين الذين تركوا سياراتهم في مواقف السيارات المختلفة
 الرحالت الدولية.

 
داخل المطارات لإلرشاد والتواصل من خالل نظام  العمليةهذه ويواكب المكتب الوطني للمطارات 

مواقعه على من خالل  أيضا( و،...واللوحات اإلعالنية وشاشات العرض )الرسائل الصوتية
 موقعه اإللكتروني.شبكات التواصل االجتماعي و

 
Site internet : www.onda.ma 
Facebook : @OFFICENATIONALDES AEROPORTS 

Twitter : @Ondaofficiel 

LinkedIn : @Office National Des Aéroports 
YouTube : @Office National Des Aéroports 

Instagram : @Ondaeroports 
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