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ألعمال أمانة منطقة الرياض االحصائيالتقرير 
(فيروس كورونا )في التعامل مع جائحة 

أمانة_صحتكم#

األعمال الرقابية واالصحاح البيئي

إجاميل 
الجوالت 
إجاميل إجاميل اإلغالقاتالرقابية

املصادرات

اماالشراف على تنظيم أسواق الخضار والنفع الع
سوق عتيقة
 سوق الشمال
 سوق الجملة

بالعزيزية 
سوق الروابي

سوق اللحوم بالبطحاء
أسواق األغنام
سوق الخضار غرب الرياض
أسواق االسماك

أعمال التعقيم والتطهيراإلدارة العامة للنظافة

إجاميل 
للمواقع التي
تم تطهريها

أطوال ومساحات 
الشوارع التي تم

تطهريها 
وتعقيمها

عدد الحاويات 
التي تم 
تطهريها 
وتعقيمها

ةمؤقتة مستحدثة خالل الفترأسواق ومسالخ 

طن
لدية كمية النفايات الب

الصلبة املرفوعة

1.144.721

2

منع باعة 
جائلني 

اتالكوادر البشرية واآللي
إجاميل 
اآلليات 

واملعدات

عدد آليات 
اإلصحاح 
البيئي

عدد العاملني 
يف الرقابة 
يواإلصحاح البيئ

2134
660 1176

عدد معدات 
وأجهزة 

الغسيل اآليل
والتطهري

1.389
عدد  

العاملني
يف 

النظافة

13278

7598

1.187.268

22.3752,468 439.221

2م860.77397.680.876

3مسالخ متنقلة مؤقتة
6أسواق لبيع األغنام
3أسواق خضار وفاكهة مؤقتة

طن

إنتاج المعقمات اإلدارة العامة للنظافة
عدد املعقامت 
االتي تم توزيعه

854.334



أمانة_صحتكم#

أعمال أخرى غير مجدولة
حملة تفتيشية مفاجئة على سوق األغنام بحي السعادة بالسلي
حملة تفتيشية على سوق اللحوم بالبطحاء
حملة تفتيشية على المستودعات بسوق الجملة بالعزيزية
تعقيم وتطهير بعض الجهات الحكومية
حملة على مستودعات البطحاء بالتعاون مع الجهات األمنية والمختصة

3

تقرير عن أعمال وكالة الخدمات في التعامل مع جائحة 
(فيروس كورونا )

جهود استحدثت من اجل مكافحة كورونا 
 استحداث أسواق
 تكثيف أعمال الرقابة على المنشآت التجارية والصحية
 تكثيف اعمال التطهير
تكثيف اعمال المكافحة الحشرية
 انتاج المعقمات
 ومواد توعوية واستكراتتوزيع مطويات

 زيادة اوقات العمل للمراقبين الميدانيين
 فترات إلنتاج كميات المعقمات 3التشغيل الكامل لمشروع المختبرات على مدار
يم التشغيل الكامل لمشاريع النظافة وتكليفهم بأعمال التطهير والتعق
تعقيمالتشغيل الكامل لمشروع المكافحة الحشرية للقيام بأعمال التطهير وال



أمانة_صحتكم#

إنتاج المعقم وتوزيعه

ةغسيل وتعقيم الشوارع واألرصف

16

ة تقرير عن أعمال امانة منطقة الرياض في التعامل مع جائح
(فيروس كورونا )



أمانة_صحتكم#

إنتاج المعقم وتوزيعه

تعقيم الشوارع والمكافحة الحشرية

17

ة التعامل مع جائحالرياض في تقرير عن أعمال امانة منطقة 
(فيروس كورونا )



أمانة_صحتكم#

مبادرة كبار السن ومبادرة خدمة التسوق عن بعد واتساب

لصحتكم تباعدنا

19

ة تقرير عن أعمال امانة منطقة الرياض في التعامل مع جائح
(فيروس كورونا )



أمانة_صحتكم#

إغالق المنشآت المخالفة 

ق تعقيم وتطهير الصرافات والحدائ

20

تقرير عن أعمال وكالة الخدمات في التعامل مع جائحة 
(فيروس كورونا )



أمانة_صحتكم#

إزالة مسالخ وباعة جائلين

18

إغالق المنشآت المخالفة 

ة التعامل مع جائحالرياض في تقرير عن أعمال امانة منطقة 
(فيروس كورونا )



أمانة_صحتكم#

افتتاح سوق مؤقت للخضار والفاكهة لتخفيف االزدحام

تنظيم عمال األسواق والمراكز التسويقية

21

تقرير عن أعمال وكالة الخدمات في التعامل مع جائحة 
(فيروس كورونا )



أمانة_صحتكم#

إنتاج المعقم وتوزيعه

ةغسيل وتعقيم الشوارع واألرصف

4

تقرير عن أعمال وكالة الخدمات في التعامل مع جائحة 
(فيروس كورونا )

مبادرة تخصيص وقت لكبار السن

خدمة التسوق عن بعد

لصحتكم تباعدنا

المنشآت المخالفةإغالق



أمانة_صحتكم#

افتتاح سوق مؤقت للخضار والفاكهة لتخفيف االزدحام

التسويقيةتنظيم عمال األسواق والمراكز

5

تقرير عن أعمال وكالة الخدمات في التعامل مع جائحة 
(فيروس كورونا )



أمانة_صحتكم#

توزيع المعقم

تعقيم الشوارع والمكافحة الحشرية

6

ة تقرير عن أعمال امانة منطقة الرياض في التعامل مع جائح
(فيروس كورونا )



ئحة التقرير اليومي ألعمال وكالة الخدمات في التعامل مع جا
(فيروس كورونا )

أمانة_صحتكم#

جائلينإزالة مسالخ وباعة

7

المنشآت المخالفةإغالق



المهام اإلضافيةتقرير عن 



متابعة بروتوكوالت اإلجراءات الوقائية للمنشآت التجارية 



مةمتابعة بروتوكوالت اإلجراءات الوقائية للحدائق واألماكن العا



المهام الرقابية اإلضافية لفرق الرقابة



,

أرقام وإحصائيات



المهام واألعمال الدورية قبل وأثناء الجائحة



المهام واألعمال الدورية قبل وأثناء الجائحة



,

المهام واألعمال الدورية قبل وأثناء الجائحة

,

,,



,

المهام واألعمال الدورية قبل وأثناء الجائحة



بالغات الطوارئ 

%

%



المتطلبات الوقائية



شكرًا لكم 


	التقرير الاحصائي لامانة منطقة الرياض عن جهودها في مكافحة كورونا 30-7-2020م
	الرياض

