المجمع المهني الجهوي للمطاعم
وقاعات الشاي
فرع كونكت بنزرت

بيان
على اثر الجلسة التي انعقدت بصفة طارئة بتاريخ  2020/10/13بمقر الفرع الجهوي
لكونكت ببنزرت على الساعة الثانية بعد الزوال بين أعضاء المجمع المهني لقطاع المطاعم وقاعات
الشاي ،المنعقدة للنظر في انعكاسات القرار الصادر عن السلطات الجهوية بنزرت بتاريخ  9أكتوبر
 2020المتعلق برفع الكراسي والطاوالت واالكتفاء ببيع المأكوالت المحمولة على المؤسسات المذكورة،
واقتراح جملة من الحلول لتجاوز المخلفات االقتصادية نتيجة لهذا الظرف الصحي الحساس التي تمر به
البالد في اطار تفشي وباء " كوفيد . "19
وبالنظر لالنعكاسات السلبية على ذذا القطاع ومخلفاتها األليمة على أصحاب المؤسسات والعمال
على المستوى المادي والمعنوي من اغلب المنتمين لهذا القطاع ،فان المجمع المهني يسجل:
رفضه لقرار رفع الكراسي والطاوالت واالكتفاء ببيع المأكوالت المحمولة واعتباره:
قرارا مستعجل لم تقع فيه مراعاة الصعوبات المادية التي عانتها والتي ستعانيها اغلب مكونات ذذا
القطاع تبعا لهذا القرار الذي يعتبر من حيث االثار بمثابة قرار الغلق باعتبار وانه بالنسبة لبعض
المطاعم وقاعات الشاي فانه ال يمكن لها تقديم خدماتها على النحو المذكور.
االمر الذي سيؤدي الي عجز ذذه المؤسسات االقتصادية عن الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه العملة
وااللتزامات المادية الشهرية.
ذذا القرار يعتبر غير منصف حيث انه لم يشمل جميع مكونات القطاع فهو قد استثنى المطاعم
السياحية والحانات وكأنها ال يمكن ان تشكل مصدرا للعدوى للفيروس وقد كان من االجدر اعتماد
البروتوكول الصحي المطبق من قبلهم وتعميمه على المطاعم وقاعات الشاي.

وبناءا على ذلك فنرجو دعوة السلطات المحلية ببنزرت بصفة مستعجلة:
أوال  :الي الرجوع في اقرب االجال عن ذذا القرار المجحف بمصالحهم المادية والذي يهدد
استمرارية وبقاء ذذه المؤسسات خصوصا وان اغلب القرارات الحكومية الحالية تتجه نحو ضمان
استمرارية النشاط ( في المدارس والمعاذد و المصانع و النقل العمومي و بقية المؤسسات  )...وذلك في
اطار التعايش مع الفيروس .
ثانيا  :عقد جلسة عمل مع ممثلي القطاع و ممثلي الصحة للتباحث في السبل واالليات الكفيلة
بمواصلة مؤسسات القطاع لخدماتهم بشكل فيه ضمان الستمراريتها و فيه حماية وسالمة للحرفاء
المرتادين له وذلك بتطبيق بروتوكول صحي تلتزم مؤسسات القطاع باحترامه وتبقى للمصالح المختصة
دور رقابة مدى التزام قاعات الشاي والمطاعم له .
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