
 

 تق��ر حول تدخل جماعة الرش�د�ة لمواجهة و�اء  كورونا 

ف�ذا لتعل�مات صاحب الجاللة الملك محمد السادس أعزە الله، �شأن اتخاذ جميع التدابير االحتراز�ة تن
في هذا التدابير التي اتخذتها الحكومة مع تماش�ا  و للوقا�ة من فيروس كورونا المستجد ببالدنا؛

المتعلق  1/2020تفع�ال لمقتض�ات منشور الس�د وز�ر االقتصاد والمال�ة و�صالح اإلدارة رقم و ، الشأن
بالتدابير الوقائ�ة من خطر انتشار و�اء "كورونا" باإلدارات العموم�ة والجماعات التراب�ة والمؤسسات 

از�ة والوقائ�ة مجموعة من التدابير االحتر جماعة الرش�د�ة اتخذت . العموم�ة المقاوالت العموم�ة 
تخص�ص اعتمادا مال�ا مهما القتناء مواد كما عملت  للحد من انتشار ال��اء والتخف�ف من تداع�اته

تعبئة اإلمكان�ات الذات�ة للجماعة للق�ام بعمل�ات التعق�م  التعق�م ،و المواد المطهرة وأجهزة التعق�م و 
�تب الوطني للسالمة الصح�ة للالجه��ة  والمدي��ة على مستوى المدينة بتنسيق مع السلطة المحل�ة

المرافق الفضاءات والشوارع والساحات العموم�ة ح�ث شملت عمل�ات التعق�م  ،للمنتجات الغدائ�ة 
الجماع�ة والمحطة الطرق�ة ووسائل النقل بمختلف أصنافها (الحافالت وس�ارات األجرة بصنفيها 

، كالمحا�م، واألسواق ،  يرتادها المواطنون بكثرةالصغير وال�بير)، مع التركيز على المرافق التي 
 . والمرا�ز التجار�ة والمساجد

ثالثة لوجست�ك�ة تمثلت في وضعها رهن إشارة السلطات المحل�ة  أن الجماعة قدمت مساهمة كما 
، ومجموعة من مواد التعق�م والموارد البشر�ة التابعة لمكتب حفظ س�ارات محملة بالة رش المعقم  

 .على مستوى إقل�م الرش�د�ة  لمحار�ة ال��اء سواء للق�ام بالتعق�م أو التحس�س الصحة
تعبيرا  المجلس  في تم��ل الصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعضاء كما ساهم      

  ، إلى جانب كل المواطنات والمواطنين لمكافحة هذا ال��اء  أثارە” وتجندهم  انخراطهممنهم عن 
عملت وحرصا من الجماعة على استمرار�ة المرفق العمومي وضمانا لسالمة الموظفين والعاملين بها 

 على : 
  موظفين وتزو�دهم بوسائل الوقا�ة كالقفازات والمواد المعقمة والمطهرةالتوع�ة . 
   تنظ�م عمل�ة استقبال المرتفقين  . 
  داخل مقرات العمل . االلتزام بالمكوث في المكاتب وتفادي التنقل دون داع 
  . الحرص على الحفاظ على ته��ة المكاتب �شكل مستمر 
  . تفادي ، االختالط والحد من التجمعات غير الضرور�ة 
  . تنظ�م عمل�ة التناوب في الحضور بين الموظفين 
  تمكين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة  من �سه�الت تراعي خصوص�ات

 الء بالشواهد الطب�ة  . حالتهم الصح�ة  بعد اإلد 
 وال�كم صور من اإلجراءات المتخذة بهذا الشأن . 

                                                                        

 الممل�ة المغ���ة 
 زارة الداخل�ة و 

 جهة درعة تاف�اللت
 إقل�م الرش�د�ة

 جماعة الرش�د�ة 
 المدي��ة العامة للمصالح 
 

 

                                                                                                    
           ال               

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


	المملكة المغربية 
	وزارة الداخلية 
	                                                                                                                   ال          
	جهة درعة تافيلالت
	إقليم الرشيدية
	جماعة الرشيدية 
	 المديرية العامة للمصالح
	كما أن الجماعة قدمت مساهمة  لوجستيكية تمثلت في وضعها رهن إشارة السلطات المحلية ثلاثة سيارات محملة بالة رش المعقم  ، ومجموعة من مواد التعقيم والموارد البشرية التابعة لمكتب حفظ الصحة لمحاربة الوباء سواء للقيام بالتعقيم أو التحسيس على مستوى إقليم الرشيدية .

