
 
 
 لمواجھھ فیروس كورونا إجراءات بلدیة جرش الكبرى

 
 

لمواجھھ فیروس كورونا وتراوحت ھذه  إجراءاتاتخذت بلدیھ جرش الكبرى عده 
دوامھم وبین  وطبیعةداخلیھ تتعلق بالموظفین  المحلیةما بین قرارات  اإلجراءات
كثر اكتظاظا عدد من المنشات اال وإغالقالتعقیم  بأعمالتتعلق  المیدانیة إجراءات

 الصادرةمع التعلیمات  وتوأمفي المراجعین وكانت جمیع ھذه القرارات تتناسب 
 من مركز اداره االزمھ

 
الحظر حتى وجدت بلدیھ جرش الكبرى مثل سائر البلدیات نفسھا  أعلنما ان 

 المرحلةوتنفیذ معظم الخطط التي تتطلبھا  بإعدادوحیده بالمیدان فتكفلت البلدیات 
 التجاریةبتعقیم االسواق تھاء تامین المواطنین بالخبز والماء وان ا منءبد

 والمراكز والمؤسسات
وتطویر ادواتھا في ظل  الجماعةبلدیھ جرش الكبرى اھمیھ العمل بروح  أدركت

منع التنقل بین المحافظات االمر الذي اعاقھ شراء اي مواد او ادوات من الخارج 
ھ في رش المعقمات تمیاه استخدم صھریجتعاملت بلدیھ جرش على تطویر اول 

او یزید من خالل اضافھ عدد من  یدویة مضخة 20تعادل  بكثافةفي الشوارع 
اخر بعد اسبوع  صھریجمتر وتطویر  10 بالساعةصھریج المیاه  علىالتجھیزات 

 الیات اخرى وتجھیز ثالث 
ي سمح لھا الت التجاریةتكفلت بلدیھ جرش بتعقیم البنوك والمؤسسات والمراكز 

والتعلیم  التربیةبالعمل على مراحل واختتمت ھذه جھود التعقیم بتجھیز مدارس 
المتحان تقدیم امتحانات التوجیھي لتعقیم ھذه القاعات واستمر ھذا  المخصصة

 2020العمل حتى اواخر شھر تموز 
فقد اعتمدت بلدیھ  اإلعالمیةالمحافظات وغیاب معظم الجھات  إلغالقونظرا 
المجتمعي في بلدیھ  واالعالم والتواصل الصحافةكبرى على كوادر مدیریھ جرش ال

في مدینھ جرش من خالل  الخاصة المحلیة التوعیةرسائل  إلیصالجرش الكبرى 
 .للبلدیةجرش الكبرى الموقع الرسمي  وصفحھ بلدیھمواقع التواصل االجتماعي 

 
بلدیة جرش عده قرارات ھامة للحد من فیروس كورونا أطلقت  

ظر بعدد حیث أعلن رئیس بلدیة جرش الكبرى بأن مجلس بلدیة جرش الكبرى سین
:يما یلتتضمن  وتجار المدینةمن القرارات المتعلقة بالمدینة الصناعیة   

 
على أن ینظر  2020مستأجري المدینة الصناعیة من أیجار شھر اذار  اعفاء-1

ار شھر نیسان في حال استمرار تعطل مصالحھمبإیج  
 



من قیمة االجور عن شھر  ٪50جمیع مستأجري عقارات البلدیة بنسبة  اعفاء-2
2020آذار   

 
ة الحالی الظروفرسوم النفایات على جمیع المحالت المتضررة من  تخفیض-3

ت لمحالعن فئات ھذه ا وسیتم اإلعالنوالتي سبق ان رفعت رسوم النفایات علیھا 
 .بالتفصیل الحقا

 
ر والنظالنظر بالغرامات المترتبة على تأخر تراخیص المحال التجاریة  إعادة-4

یحدد الحقا للمھلة الممنوحة للتراخیص بموعد  
 

زیتھ تخصیص كل من قاعات مبنى حدیقة زین مركزا للعزل والعنایة نظرا لجاھ-5
 تووضعھما تحجرش الكبرى  وقاعة بلدیةمستشفى جرش الحكومي  وقربھ من

 تصرف وزارة الصحة اعتبارا من تاریخھ
 

اتخذتھا البلدیة للحد من مخاطر  إجراءاتالقرارات ضمن مجموعة  وتأتي ھذه
على تجار المدینة وتأثیرات االجراءاتفیروس كورونا   

 
ا في كما تم عزل أحیاء في جرش وتعقیمھا بعد تسجیل إصابة بفیروس كورون

 المحافظة
ت بفیروس كورونا في محافظة جرش وعزل أحیاء فیھا، قام إصابةفبعد ظھور 

المحافظةفي  المعزولةالبلدیة بتنظیم حمالت رش وتعقیم لألحیاء   
 

تعقیم حیث كانت جمیع كوادر البلدیة تعمل على مدار الساعة في عملیات الرش وال
 بةإصاوأنھ تم تعزیز ھذه العملیات بعد عزل أحیاء في محافظة جرش بعد ظھور 

یھاف  
 
  
 
 
 


