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 مقدمة
فٌروس كورونا الخطٌر فً مدٌنة "ووهان"  ظهورعلى كارثة  2112أوائل دٌسمبر  فًستٌقظ العالم ا

، معظم دول العالمفً  تفشى الفٌروسه، حتى فً سمائتبزغ  2121 جاريالعام ال شمس لم تكدوالصٌنٌة، 

تم تصنٌفه فقد  الخطٌر، سرٌع االنتشار، الذي ٌعرض حٌاة المصابٌن به لخطر الموت، لذاهو الفٌروس و

ٌر من قبل منظمة الصحة العالمٌة على أنه " جائحة"، حٌث تم نشر مجموعة من التوصٌات والتداب

دون تفشً وانتشار هذا الوباء الذي ٌمكن أن ٌفتك بحٌاة المالٌٌن من  ٌمكن أن تحولاالحترازٌة التً 

البشر، إذا ما لم تتم مواجهة هذا الخطر الكارثً بحزمة من القرارات الحازمة التً توجب على حكومات 

لناجمة عنه ، والحٌلولة دون تفشٌه على أصعدة أكبر، ولتقلٌل حجم الخسائر اتهالعالم اتخاذها لمقاومدول 

   على كافة المستوٌات.

بداٌة األزمة، استعدت، بشكل مبكر للؽاٌة، ومنذ شأنها شأن كافة دول العالم، فقد  ،ومصر فً ذلك األمر

، ومتدرجة، ة وعدة إجراءات وتدابٌر احترازٌة، مرنة، بخطة طوارئ استراتٌج2121ٌأوائل فبراٌر منذو

حٌاة المواطن وسالمته على رأس أولوٌاتها،  خطة وضعت، وواعٌة ،وقوٌة ،وحازمة ،ولكنها حاسمة

إلى مكافحة هذا الفٌروس والحد من انتشاره والخروج بأقل الخسائر الممكنة، بشرٌة كانت أم  توهدف

 الفٌروس الفاتك. هذا ضد مادٌة، من براثن هذه المعركة الشرسة ، طوٌلة األمد

هً ها النابض، ومقر الحكم، وأكبر وأهم مدنها، بل وهً عاصمة جمهورٌة مصر العربٌة، وقلب ،والقاهرة

، استراتٌجٌا واقتصادٌاً، امدن القارة األفرٌقٌة والمنطقة والشرق األوسط بأسرهوأعرق أكبر وأهم 

االستراتٌجٌة المتفردة، فقد حرصت على أن تتحرك بكل االلتزام  ألهمٌتهاونظراً وأكثرها ازدحاماً، 

 ،تها العامة والكلٌةااستراتٌجٌجتماعٌة، وفق إطار وخطط الدولة وسٌة واالوالصرامة والمسؤولٌة، السٌا

اتخذها مجلس الوزراء المصري فً ضوء االجراءات المدروسة التً وتابعت تنفٌذ حزمة  ،اتبعتو

اعدٌد من منظمة الصحة العالمٌة، والتً أشادت بهذه الجهود وتلك التدابٌر فً  إرشاداتتوصٌات و

ك فً ضوء االستفادة من الخبرات المتبادلة التً تحصلت علٌها الحكومة المصرٌة من ، وكذلالمناسبات

 .علٌه مثل الصٌن وؼٌرها من الدول ،حاصرته وانتصرتو ،هذا الخطر واجهتالدول التً 

الشروع فً عرض جهود واستراتٌجٌات محافظة القاهرة فً مواجهة جائحة  ومن الضروري قبل

 ، حجماً ومكانة، الهائلةالمحافظة  هذه عن طبٌعة ض الحقائق واألرقام الهامةإلى بع الكورونا، اإلشارة

تفٌد فً تصور الحجم الهائل من الجهود المضنٌة التً توجب بذلها لفرض  سوؾ الحقائقحٌث أن هذه 

 لمواطنٌن،هذه المالٌٌن الؽفٌرة من ال الالزمة لتوفٌر الوقاٌة والحماٌة ،وتطبٌق اإلجراءات االحترازٌة

  .لمصابٌنهذه األعداد الكبٌرة من التوفٌر أماكن العزل ل تً بذلتالجهود الإلٌضاح حجم وكذلك 
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  عن محافظة القاهرة:هامة معلومات وحقائق 

 6فً  ،وقد احتفلت محافظة القاهرةم،  262القاهرة فً عهد القائد الفاطمً جوهر الصقلً فً  بناءتم  -

 ها.انشائكرى ذ عاماً على1151بمرور  2121ٌولٌو 

كم 3164.606تبلػ المساحة الكلٌة لمحافظة القاهرة : مساحة القاهرة -
 وتبلػ المساحة المأهولة 2 

كم166.262
2

 . 

، ونهاراً ٌزداد الرقم إلى نحو ملٌون نسمة 11لٌالً حوالً ٌبلػ عدد سكان محافظة القاهرة  عدد السكان : -

 .مجاورةالمحافظات المدن والعاملٌن والطالب القادمٌن من من الموظفٌن والمت، ملٌون نسمة، أو أكثر 15

 

 التقسٌم اإلداري للمحافظة :

 ( قسم شرطة ،:41( حً ، )36( مناطق بإجمالً )4تتكون محافظة القاهرة من )

 ( أحٌاء .6. المنطقة الشمالٌة وتضم )1

 ( أحٌاء .2. المنطقة الشرقٌـة وتضم )2

 حٌاء .( أ2. المنطقة الؽربٌـة وتضم ) 3

 ( حً.12. المنطقة الجنوبٌة وتضم )4

 أقسام شرطة. 5مدن جدٌدة وهى )القاهرة الجدٌدة، الشروق، مدٌنة بدر( وٌخدمها  3كما تضم القاهرة 

 السابق: كما ٌضاؾ إلى التقسٌم اإلداري 

 الدٌوان العام للمحافظة، بكافة إداراته ومكاتبه،   -

 مدٌرٌة،  14ا هوالمدٌرٌات التابعة للمحافظة وعدد -

 والهٌئات التابعة، -

من  آالؾعدة بإجمالً عدد من العاملٌن والموظفٌن  ٌقدر ب لها الشركات والمشروعات التابعة وكذلك -

 .العاملٌن بخالؾ اآلالؾ من المتعاملٌن

 :محورٌنخطط واستراتٌجٌات مكافحة الكورونا على  من خالل هذا التقرٌر عرضن وسوؾ

  المصرٌة على مستوى الدولةفً مواجهة كارثة الكورونا بذولة الجهود الم: األول 

 القاهرة على مستوى محافظةفً مواجهة كارثة الكورونا : الجهود المبذولة الثانً 
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 :األول انمحىر

 مىاجهة في انمصزية انذونة وخطط اسحزاجيجيات ػن نمحة 
 انكىرونا كارثة

 مقدمة:

 على ،بسنوات انتشار جائحة فٌروس كورونا المستجدقبل و ،حرٌصة المصرٌة كانت الحكومةلقد 

الحفاظ كان حٌث المقدمة للمواطنٌن على مستوى الجمهورٌة،  ًالنهوض بجودة خدمات القطاع الصح

أزمة عملت منذ اندالع  ا فقداألولوٌات على أجندة الحكومة، ولذ أهم أحدهو على صحة المواطنٌن دائماً 

 ،رفع الوعً لدي المواطنٌنعملت على منذ البداٌة، و ،وقاٌة فعال على وضع برنامج جائحة الكورونا

االقتصادٌة االحترازٌة، اإلجراءات  اتخاذ العدٌد من للحد من اإلصابة بالفٌروس، هذا إلً جانب

مع  ،سالمة المواطنٌنوأمن للتخفٌؾ من حدة األضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما ٌضمن  ،واالجتماعٌة

، ٌمكن معه تجاوز هذه األزمة مع استقرار نسبً فً االقتصاد،بمناس ًوي معٌشتوفٌر مستضمان 

 بسالم.

  :جهود الحكومة لرفع مستوي الوقاٌة من العدوى ومكافحتها

 قراراً بتخصٌص مائة ملٌار جنٌهاً لتموٌل الخطة الشاملة أصدر الرئٌس السٌسً ،فً بداٌة األزمة -1

االحترازٌة للتعامل مع فٌروس كورونا، وكان ذلك بمثابة حائط  فً إطار تطبٌق اإلجراءات للمواجهة،

صعٌد االصالح  ىعل هامةاتخذت قرارات كانت قد خاصة أن مصر  ،الصد القوي لمواجهة الفٌروس

خالل السنوات الماضٌة والتً جنبت البالد مخاطر كثٌرة، ولوال هذه القرارت لظلت تحت  االقتصادي

 .بشكل كبٌرالقطاعات الصناعٌة والكٌانات االقتصادٌة أثرت ت ،لفٌروسوطأة األثار السلبٌة لهذا ا

رؼبة من الحكومة فً احتواء فٌروس كورونا  ،اإلجراءات الوقائٌة الصارمةتم اتخاذ سلسلة من  -2

 :تضمنت والتً المستجد، 

  فرض حظر التجول فً المساء -أ

 تعلٌق حركة الطٌران -بـ 

 واألندٌة والمراكز التعلٌمٌة غالق المساجد والكنائسإ -جـ 

 تعلٌق الدراسة فً المدارس والجامعات -د

 إٌقاف كافة األنشطة الرٌاضٌة -هـ 

 



 

5 
 

 

 :عملت الحكومة على احتواء الفٌروس من خاللكما 

 الالزمة وتوفٌرها جراء التحالٌلإ -أ

 تعقب المخالطٌن -بـ 

 العزل وتقدٌم العالج -جـ 

 ، منها: تحقٌق التباعد االجتماعًات الوقائٌة التً تتضمن عدد من اإلجراءاتخاذ  كما تم -3

رتكز على عدد من وهو برنامج ا، "رفع مستوي الوقاٌة من العدوى ومكافحتها"برنامج  إعالن -1

 :المحاور، فً مقدمتها

 النهوض بالقطاع الصحً -أ

 توفٌر أدوات التعقٌم والتطهٌر -بـ 

 ي اإلصابة بالفٌروسل كٌفٌة تفادرفع وعى المواطنٌن حو -جـ 

  الق حملة قومٌة للتعقٌم والتطهٌراتخاذ عدد من اإلجراءات الوقائٌة وإط -د 

  وضع خطة تعاٌش مع جائحة فٌروس كورونا المستجد -هـ 

لمواجهة الفٌروس، خاصة أن تؤثٌر  "إجراءات الحماٌة االجتماعٌة" باتخاذالمصرٌة  قامت الحكومة -4

على الصعٌد السٌاسً  ،باء نفسه والجهود المبذولة لتخفٌف تداعٌاتهالجائحة لم ٌقتصر على الو

 بحٌاة المواطنٌن. التؤثٌر لٌصل إلى إمكانٌة اإلضرار هذا والثقافً واالجتماعً، بل تعدي 

التعامل بشكل فعال مع التحدٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة، فقد حرصت  ىٌتسن ىوبناء علٌه وحت -5

راءات الالزمة لتخفٌف من حدة التداعٌات خاصة على الفئات األكثر ضعفاً، الحكومة على اتخاذ اإلج

 ....والمعرضة للتؤثر سلباً بشكل كبٌر أكثر من غٌرها، ومن بٌنها العمالة غٌر المنتظمة

 :إجراءات الحماٌة االجتماعٌةومن بٌن 

  ع الحكومً أو الخاصسواء فً القطاحماٌة الموظفٌن عن طرٌق تقلٌل أعدادهم فً أماكن عملهم   -أ 

  توي معٌشة مناسب ألصحاب المعاشاتتحسٌن المعاشات لضمان توفٌر مس -بـ 

  اعٌة لتشمل العمالة غٌر المنتظمةفضالً عن توسٌع شبكة الحماٌة االجتم -جـ 

 دم عن بعحماٌة الطالب من خالل استخدام تقنٌات التعل -د 

 اجلة للعمالة الغٌر منتظمةجنٌه إعانة ع 555صرف مبلغ  -هـ 
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م الثانً لكافة صفوف التعلٌم األساسً، من الصف األول االبتدائً وحتى الصف رإلغاء امتحانات الت -و

 الثالث اإلعدادي

عادة العالقٌن المصرٌٌن فً الخارج إلى مصر من العدٌد من إل اً جهودالحكومة المصرٌة  بذلت -6

، والتأكد من عدم العالج الالزم ظٌم دخولهم الحجر الصحً لتلقً، منذ بداٌة ظهور الجائحة، وتنالدول

 .عادتهم إلى منازلهم سالمٌنإالفٌروس، بهدؾ اإلطمئنان علٌهم وصابتهم با

 .ت األكثر تضرراً من تفشً الفٌروستدعم الفئاوالتً  "أهالٌنا"مبادرة  طالقإ -0

فً  الصؽٌرة، والقطاع الحكومً، ممثال، والشركات قٌام القطاع الخاص ممثال فً كبرى الشركات  -6

بالتنسٌق فٌما بٌنها بهدف تقدٌم كافة سبل من اإلتحادات،  اأجهزة الدولة، والمؤسسات الدٌنٌة، وعدد

   .سر أو لألطقم الطبٌة للتخفٌف من حدة التداعٌات السلبٌة للجائحة علٌهمالدعم الالزم سواء لأل

 مالحظات : 

بالمجان،  ،بمستشفٌات العزل والحجر الصحًعها اٌدتم اابٌتها للفٌروس جمٌع الحاالت المسجل إٌج -1

 .، وفًقا إلرشادات منظمة الصحة العالمٌةالمكثفة للرعاٌة الطبٌة خضعتو

المحافظات التً تشكل  هً سجلت أعلى معدل إصابات بفٌروس كوروناالتً المصرٌة المحافظات  -2

 إقلٌم القاهرة الكبرى:

 القاهرة

 الجٌزة و

 والقلٌوبٌة

إال أن مرتادٌها وزائرٌها ٌومٌاً  ،أكثر محافظات مصر إزدحاماً بالسكانفضالً عن كونها وذلك نظراً ألنها 

 مالٌٌن.بال اسواء للعمل أو لقضاء المصالح مع البنوك والجهات الحكومٌة المنتشرة والمختلفة ٌقدرو

 ، بات بالفٌروسأقل معدالت إصا المحافظات الساحلٌة التالٌة،بٌنما سجلت  

 البحر األحمر

 مطروح 

 جنوب سٌناء 

تضمن لمحة عن أهم جهود الحكومة المصرٌة فً ملا ،وأخٌراُ، وقبل أن نؽلق الباب على المحور األول

سوى نقاط قلٌلة، حٌث ال ٌتسع المقام لسرد  درسنٌنبغً أن نإكد أننا لم مواجهة أزمة الكورونا، 

لمواجهة المصرٌة الحكومة  اهتنبت ًتلاستراتٌجٌات الاو هودجلاخطوات ولاالعشرات والعشرات من 

 والحفاظ على سالمة المواطنٌن. ،وحماٌة مقدرات الوطن ،فً مجاالت االقتصاد ،انوروكلازمة أ
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الثانً: االستراتٌجٌات والخطط التً نفذتها محافظة المحور 

 مواجهةلاإلطار العام للتوجٌه الرئاسً القاهرة مستلهمة 

 الكورونا أزمة

تفاؤل وثقة، أن مصر، بقٌادتها  لكب ،السٌد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة دكأزمة، منذ بدء األ

 مبادراً  والذي كان،  السٌسً الفتاح عبد المصري، الرئٌس ةماخف الوطنٌة الواعٌة، وزعٌمها المخلص،

المبادرة عن طرٌق تلك  ،بسنوات كورونا وباء قبل ظهور وتفشً البالد، فً العامة الصحة تعزٌز إلى

ثمارها وقت  أتتوالتً  سابق، وقت فً إطالقها، جرى التً "صحة ملٌون مئة" مبادرة العمالقة:

مصر من كانت ، حٌث لقادرة على ان تتجاوز هذه األزمة بؤقل الخسائر وبؤعلى نسبة نجاحالجائحة، 

دون وصول أعداد واستعدت لها على النحو الذي حال  ،أوائل دول العالم التً احتاطت لهذه الجائحة

الضحاٌا والمصابٌن إلى تلك األرقام الكارثٌة التً ظلت تمأل الصحؾ ووكاالت األنباء لشهور عدٌدة، لذا 

، من خالل حزمة التدابٌر خضاعه، حٌث تم اة مراحله، قٌد السٌطرةفقد ظل الفٌروس ، وخالل كاف

بكافة  ،ها كافة المحافظات المصرٌةوتابعت تطبٌق ،واإلجراءات التً وجه بها فخامة الرئٌس، ونفذتها

 ومنها وعلى رأسها، محافظة القاهرة، عاصمة مصر. أجهزتها الرقابٌة وسلطاتها التنفٌذٌة، 

دقة انحخطيط وحسن انحنسيق،  من خاللوهذا انمنطهق، وبهذه انثقة في ححمية اننصز، وفي انقذرة ػهى انمىاجهة،  ومن

انطهقث جهىد محافظة انقاهزة، انحي كانث، وبكم قياداجها انحنفيذية، بذءاً من انسيذ انمحافظ، مزوراً بانسادة نىاب 

ساػة،  42انمحافظ، وانسادة رؤساء األحياء وقيادات األمن وسائز انقيادات انحنفيذية، محىاجذة بانشارع، ػهى مذار انـ 

 :وهذه هً لمحة عن أهم جهود محافظة القاهرة .نمىاجهة األسمة انحكىمة انمصزية  خططسياسات و جحابغ جنفيذ

 ،الشركات إحدى مع بالتعاون توعٌة حملة القاهرة محافظة أطلقت -1

  شعار تحت ،(12 كوفٌد) المستجد كورونا فٌروس من للوقاٌة التوعٌة بهدؾ وذلك 

 "دي معركتنا.. والزم ننتصر"

 ،هذه الجائحة من الوقاٌة بسبل ٌتعلق ماكل لشرح واؾ  تقدٌم مع ،المواطنٌنتوعٌة  الحملة ذهه شملت -

 تم  إرشادٌة إعالنٌة لوحات خالل منوذلك  اإلصابة، خطر من واآلخرٌن النفس لحماٌة لىالمث والطرٌقة

 عمالقةال الشاشات على ٌعرض توعوي فٌدٌومع عرض  المحافظة، أنحاء كافة فً، ولصقها، وضعها

 .الحرج التوقٌت ذلك فً الفٌروس انتشار منع و ،لتحذٌر المواطنٌن وذلك بالمٌادٌن العمة والشوارع،

 :مثل العالمٌة، الصحة منظمة وضعتها التً اإلرشادات على الحملة قد قامتو

 المباشر، السالم تجنب -أ

 ثانٌة، 05 لمدة جًٌدا الٌدٌن غسل -بـ 
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 لمزدحمة،ا باألماكن التواجد عدم -جـ 

 السعال، عند المنادٌل استخدام  -د 

 على التواصل أو لذلك، الحاجة استشعار عند للحمٌات مستشفى أقرب زٌارةب نٌنطاوملا هٌجوت -هـ 

 .لهذا الغرض الصحة المصرٌة،، من قبل وزارة الهاتف التً تم تخصٌصها أرقامعدد من 

 

 إحدى المإسسات الخٌرٌة مع بالتعاون درةمبا القاهرة محافظ العال عبد خالد اللواء أطلق كما -0

 بعنوان:

  "أهالينا شان"عل

 المستجد كورونا فٌروس مواجهةفً  ،المسنٌن ودور ،األٌتام رعاٌة ودور ،النظافة عمال دعمتهدؾ إلى  

 قفازات و ،ومنظفات ، ،اتمطهر على تشتمل النظافة لعمال طبٌة حقٌبة ألؾ وتجهٌز إعداد تم حٌث

 ألؾ توزٌعتم كذلك و، عملهم أداء أثناء إلٌهم العدوى انتقال من النظافة عمال لحماٌة ،وكمامات طبٌة،

 إلى باإلضافة علٌهم، العبء لتخفٌؾ ،األساسٌة الؽذائٌة السلع على تشتمل ،علٌهم ؼذائٌة مواد حقٌبة

 .كوروناال فٌروس لوقاٌة منل ،بالقاهرة المسنٌن ودور ،األٌتام لدور طبٌةال عدد مماثل من الحقائب تجهٌز

 

اللواء اتخذ ، فقد وجمٌع العاملٌن والمتعاملٌن مع محافظة القاهرة ،لتوفٌر بٌئة عمل آمنة للموظفٌن -3

  :منها ،بما ٌضمن سٌر العمل بفاعلٌة ، وقائٌةخالد عبد العال محافظ القاهرة عدة إجراءات 

ونٌة داخل دٌوان عام المحافظة والجهات اإللكتر بالبصمةنظام الحضور واإلنصراف التوقٌع فً إلغاء  -أ

 .لمنع العدوى بالفٌروسالتابعة 

 .تعمٌم اإلجراءات الوقائٌة الصحٌة الخاصة بالنظافة والتعقٌم والتطهٌر -ـب

تبادل فى  إلزام إدارات الدٌوان العام واألحٌاء والمدٌرٌات التابعة باستخدام البرٌد االلكترونى -ـج

لٌل تبادل المستندات الورقٌة على أن ٌخصص موظؾ مسئول عن إدارة المعلومات والبٌانات وتق

 .الصندوق االلكترونً للجهة لٌتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئٌس الجهة

 %55إلى وسائر الجهات التابعة للمحافظة تخفٌض قوة العاملٌن بإدارات الدٌوان العام واألحٌاء  -د

، فً مناوبات محددة وفق رؤٌة مدٌر كل ي الموظفون أعمالهم بالتبادل فٌما بٌنهمعلى أن ٌؤد ٌومٌاً،

 .حسب طبٌعة عملهموذلك  إدارة،

بأداء مهام وظائفهم المكلفٌن بها دون  رح للعاملٌن الذٌن تسمح طبٌعة وظائفهم بالعمل من المنزلص   -هـ

 التواجد بمقر العمل.
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ق ٌطبتالسٌد اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، على  بقٌادة معالً حرصت محافظة القاهرة -4

 :فقامت بما ٌلً ،منع التجمعاتب المصري رئٌس مجلس الوزراءمعالً السٌد قرارات 

 بالتنسٌق مع مدٌرٌة األمناألزمة، ٌعمل أٌام من قٌادات محافظة القاهرة، طوال عمل دائم  تشكٌل فرٌق -أ

من التقاط  وذلك لحماٌة المواطنٌن ،ومٌادٌن العاصمة ارعوشأهم ئلٌن من الباعة الجا لرفع بالعاصمة

للتؤكد من عدم عودة الباعة  ،ٌومٌاً  ،هذه الحمالت األمنٌةب ماٌقلا مت دقو ،عدوى فٌروس كورونا المستجد

ومن أهمها وأكثرها ، المٌادٌن الكبرىخالء إلمكبرة ٌومٌة  تشنت حمال، حٌث الجائلٌن مرة أخرى

م وأشهر الشوارع ، وهً من أهالموسكى وشارع األزهر والؽورٌةشوارع و، ان العتبةمٌدازدحاماً 

 .اً شدٌد اً والتً عادة ما تشهد كثافات مرورٌة وازدحام، فً مصر ةماهلاالتجارٌة 

والمزارات والمقاصد الدٌنٌة، مثل فً المٌادٌن والشوارع واألسواق العشوائٌة التجمعات  منع جمٌع -بـ 

 التجارٌة الكبرىشوارع لا ًف والمشهد الزٌنبً وغٌرها المشهد الحسٌنً،بجوار تلك الموجودة 

وكافٌهات وسط  مقاهًكذلك والشوارع التجارٌة الحٌوٌة الهامة بالقاهرة، والشواربً شارع ك ،ةمصاعلاب

 .جمٌعاً  تم ؼلقها ثٌحوؼٌرها،  األلفً وعرابً بوسط القاهرةشارعً  العاصمة، الموجودة فً

 

استقبال محافظ القاهرة السٌد اللواء  تابع، فقد نفٌذا لتوجٌهات فخامة السٌد رئٌس الجمهورٌةت -5

، حٌث عالق 0555استقبال ما ٌقرب من  ، حٌث تمالمصرٌٌن العالقٌن بالكوٌت والسعودٌة واإلمارات

زل المقررة وفقا بالتنسٌق مع هٌئة النقل العام لتوفٌر حافالت لنقل العائدٌن إلى أماكن الع سٌادتهوجه 

 .لتوجٌهات القٌادة السٌاسٌة

 

ٌومى، وفً كافة أحٌاء  ،بشكل مسائٌة بعمل جوالتقامت أجهزة الرقابة والمتابعة بالمحافظة كما  -6

 ،كورونا من للوقاٌة الوزراء، رئٌسالغلق الصادرة عن السٌد  بقرارات المحال التزام لمتابعة القاهرة،

 اً مجهود شهدت الشعبٌة األحٌاء وذلك علماً بأن للمنشأة المخالفة، شهر دةلم ؼلق اتقرار إصدار تمحٌث 

 المواعٌد المقررة لإلؼالق.ب االلتزام لفرض التنفٌذٌة، األجهزة من اً مضاعف

 

بالتزام المواطنٌن مناشدة على ، فً كل مناسبة السٌد المحافظدأب  وحرصاً على الصحة العامة، فقد -0

أصحاب المحال االلتزام  وكذلك ناشد سٌادته ،ناء فترة الغلق تجنًبا للتجمعات منازلهم وعدم النزول أث

 .ون أنفسهم لعقوبات قانونٌة مشددةبمواعٌد الؽلق مشًٌرا إلى أن ؼٌر الملتزمٌن بالقرار ٌعرض

فً كافة مبانٌها وكافة جراءاتها الوقائٌة واالحترازٌة لحماٌة العاملٌن إ من شددت محافظة القاهرة  -6

فٌروس ب العدوى من ،رددٌن علٌهاالمتكذلك كافة والتابعة لها ،  واإلدارات والشركات المدٌرٌات والهٌئات

 ، وتمثلت هذه اإلجراءات فٌما ٌلً:كورونا
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 عند الدخول لدٌوان المحافظة  ارىللكشف الحر الموظفٌن والعاملٌن جمٌع خضوع -

  ا.مجان على جمٌع العاملٌن الطبٌةتوزٌع الكمامات والقفازات  -

 وإدارات المحافظة كافة مكاتب فرٌق متخصص تحت إشراف مدٌرٌة الصحة بتطهٌر قٌام -

ا،واألحٌاء والمدٌرٌات التابعة لها،  ًٌ تً فً إطار ٌأأن ذلك وذلك علماً ب بصورة دورٌة ٌوم

 باتخاذ كافة  التً تلزمالدولة  اتتوجه

اإلجراءات ، كجزء من والمتعاملٌن مع المواطنٌن وتطبٌق التباعد االجتماعً، منع التجمعات -

 .حفاظاً على صحة وسالمة المواطنٌن، االحترازٌة والوقائٌة

ذلك و: حرص السٌد المحافظ على تطبٌق التباعد االجتماعً أثناء انعقاد كافة اجتماعات سٌادته -2

ُ مع السٌاسة العامة للدولة  ، لعدوى، فقد بمنع التجمعات، حرصاً على عد تفشً الفٌروس ونقل اتماشٌا

 بتقنٌة الفٌدٌوكونفرنس.ماعات تاالج عقدت بعضما التنفٌذٌة بالمحافظة، كمع القٌادات  والٌومٌة الدورٌة

التً ٌبذلها العاملون بالقطاع الصحً بمدٌرٌة الصحة بالقاهرة لمواجهة العظٌمة الجهود متابعة  -11
ا من على  رةمحافظ القاهدأب السٌد اللواء  ، حٌثالمستجد فٌروس كورونا ًٌ الدكتور السٌد تلقى تقرًٌرا ٌوم

لمتابعة و ولمتابعة احتٌاجات المدٌرٌةللوقوؾ على آخر األوضاع واألرقام ، بالقاهرة مدٌر مدٌرٌة الصحة
صرٌة التً حددتها وزارة الصحة المالعمل بالقطاع الصحً بالمحافظة خاصة فً مستشفٌات العزل 

 وهً مستشفٌات : بالتنسٌق مع محافظة القاهرة،

 حمٌات العباسٌة  -

 حمٌات حلوان  -

 صدر العباسٌة -

 

من العاملٌن بمستشفٌات  مثل فً األطباء وأطقم التمرٌضتبدور الجٌش األبٌض، الموإٌماناً  -11
هم حائط الصد األول فً على أن والتأكٌد مهمعدل ءابطألا ةراٌزحرص السٌد المحافظ على  المحافظة، فقد

تدخر جهًدا من  ولن  أن الدولة بكافة قطاعاتها الٌؤكد على  كان دوماً ، كما حة المواطنٌنالحفاظ على ص
 ، من خالل التصدي لتداعٌات أزمة هذا الفٌروس.أجل الحفاظ على صحة وسالمة مواطنٌها

 

للقوات المسلحة المصرٌة فً الرائع الدور البطولً  و إنكارأ ال ٌمكن إغفالأخٌراً ولٌس آخراً، و -12

كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة  حٌث سخرت ،تعزٌز قدرات الحكومة المصرٌة فً هذه األزمة

 فقد قامت بما ٌكفل سالمة ووقاٌة أفراد الشعب المصرى، ،المختلفة لمجابهة خطر فٌروس ) كورونا (

طتها الوقائٌة خبتنفٌذ  ،منذ ظهور فٌروس كورونا المستجد فً مصر، والقٌادة العامة للقوات المسلحة

عدد من المٌادٌن والشوارع و ،من المنشآت الحكومٌة والمرافق الحٌوٌة بالدولةهائل عدد بتعقٌم 

بدفع عربات التعقٌم  ،من خالل تكلٌف إداراتها التخصصٌة، بالقاهرة ، ومحطات مترو األنفاقالرئٌسٌة

 ة.التعقٌم والتطهٌر الالزمات عملٌوأطقم التطهٌر المحمولة إلجراء  ،والتطهٌر الثقٌلة ،المتحركة
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 مجموػة من امطور امتوثيلية جلهود حمافظة املاهرة يف مواهجة أ زمة امكوروان

 متفلد شوارع وحمعات ابص امؼامصة جوالت امس يد احملافغ بطحبة هبار امليادات امتتفيذية
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 من امباػة اجلائلنيامشوارع وامليادين بوسط امؼامصة خالء ا  

 

 جبميع شوارع امؼامصة عهري وامتؼلميغامل امت أ  
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 ثوافر املس تلزمات امعبية وال دويةنلوكوف ػىل سري امؼمل و  يات يومياً ستشف م حمافغ املاهرة امس يد  ثفلد
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 اموزراء املرصي رئيسجوالت امس يد احملافغ يف اكفة أ رجاء امؼامصة ملتابؼة ثنفيذ كرارات 

 واهجة جاةحة امكوروانبشأ ن اال جراءات الاحرتازية مل
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 ، جماانمبحافظة املاهرة ثوزيع امكاممات واملفازات امعبية ػىل مجيع امؼاملني

 

 

 احملافظة دليوان ادلخول غند احلرارى نلكشفامؼاملني  يعمج  خضوع
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رشاف يلوم فريق متخطص حتت  ، يي ثؼممي اال جراءات اموكائية امطحية اخلاضة ابمنظافة وامتؼلمي وامتعهري ا 

  بطورة دورية يوميًا، مضن خعة مواهجة فريوس هوروان ثببتعهري املاكابملاهرة مديرية امطحة 
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 يف املواغيد امللررة املسايئ اال غالق  امحلالت املسائية مبحافظة املاهرة ملتابؼة ثنفيذ كرارات
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 مفت  متلد م خدمات امتوضيل فلطامسامح نلمعامع اب
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 ةيذيف ن ت م ا تادايل م ا عم غفاحملا ديس  م ا تاػامتجا عيمج  يف يقاو ما عانل م ا ءادثر او  يغامتجالا دػابت م ا ةاػار م
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   امثاهوية امؼامة متحاانتأ ثناء ا ق أ ػىل درجات امحلاية واموكايةمتحليامعالب ثؼلمي املاهرة و دارس ممجيع  ثعهري 
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حدى ماكثب خدمة املواظننيثعبيق ثؼلامي اً يط ش امس يد احملافغ يتابع   ت امحلاية من امكوروان يف ا 

 

 

 ةمتوزيع أ دوات امتؼلمي واملواد امغذائية ػىل غامل امنظاف " ػلشان أ هامينا" افغ املاهرة يعلق ماادرةامس يد حم
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ىل أ ماهن امؼزل امل املرصيني امؼاملني ابمكويت وامسؼودية واال ماراتجس تلال  حمافظة املاهرة  لررة من ادلوةلوثنللهم ا 
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حدى  املواظنني من ػدوى امكوروان اميت دشنهتا احملافظة متوغية محالت امتوغية ا 

 " خليم زي أ دم"

محي هفسم"  "ا 

محي من يوكل"  "ا 
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شادة املنظامت ادلومية ابجلهود املرصية يف ماكحفة امكوروان  ا 
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 يئاسمل ا رظحلا تاػاس ءانث أ   ،اً ماحدز ا اهث نأ  و  ملاؼما نيدايم  لمجأ  و  قر غأ  و  مهأ   – ةر هالماب رير حتم ا ناديم 

 

---------------------------------------------------------- 

 مع أ ظيب حتيات اال دارة امؼامة نلؼالكات امؼامة واال ػالم

 0202أ غسعس  –حمافظة املاهرة 
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