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، هي جائحة عاملية سببها فيروس كورونا 19-جائحة فيروس كورونا أو جائحة كوفيد

ى املرض للمرة األولى (. 2-كوف-سارس)املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدة 
ّ

تفش 

أعلنت منظمة الصحة . 2019في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام 

ث يناير أن تفش ي الفيروس ُيشكل حالة طوارئ صحية عامة تبع30العاملية رسمًيا في 

.مارس11على القلق الدولي، وأكدت تحول الفاشية إلى جائحة يوم 

بلغ عن أكثر من 
ُ
 بكوفيد20أ

ً
 ومنطقة215في أكثر من 19-مليون إصابة

ً
، نتجت (1)دولة

.مليون مصاب12ألف حالة وفاة، باإلضافة إلى تعافي أكثر من 730عن من 

https://doh.gov.ae/covid-19-أبوظبي لإلطالع على أحدث اإلحصائيات –دائرة الّصحة يرجى زيارة موقع 2020أغسطس 11حتى تاريخ ( 1)

تقديم عام

https://doh.gov.ae/covid-19
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 بها، حيث اتبعت مس
ً
 خاصا

ً
اَرها اختطت دولة اإلمارات في إدارة أزمة كورونا نموذجا

 منها الختالف نظامها السياس ي واالقتصادي و 
ً
االجتماعي الخاص في إدارة األزمة، إدراكا

وظفها في والثقافي عن الدول األخرى، كما أنها تعلم أن كل دولة تحظى بميزات نسبية ت

قليمية وصنفت من أفضل النماذج العربية واإل. تحديد قدرات إدارة األزمة وكيفياتها

.في إدارة أزمة كورونا

وقد تمت إدارة مرحلة اإلستجابة من خالل فريق إدارة الطوارئ واألزمات إلمارة 

بي إلى بناء أبوظبي والذي يسعى بالتنسيق مع الدوائر والجهات املحلية في إمارة أبوظ

ير قدرات التعافي من خالل مشاريع ومبادرات متوسطة وطويلة األمد تضمن توف

جه الخدمات الضرورية لتلبية احتياجات املجتمع املتضرر من الكارثة وإعادة أو 

.الحياة إلى طبيعتها واستكمال مسيرة النمو إلمارة أبوظبي

https://doh.gov.ae/covid-19-أبوظبي لإلطالع على أحدث اإلحصائيات –دائرة الّصحة يرجى زيارة موقع 2020أغسطس 11اإلحصائيات في الرسم أعاله حتى تاريخ 

تقديم عام

https://doh.gov.ae/covid-19
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يبلدية مدينة أبوظب

ملمركز النقل املتكا

بلدية مدينة العيندائرة البلديات والنقل

رةبلدية منطقة الظف

أصول البنية التحتية واملرافق 1

قطاع الطاقة 4

النقل البري  5

مركز أبوظبي إلدارة
تدوير–النفايات 

إدارة النفايات 3

دائرة الطاقة

ة التحتية توفير الخدمات األساسية وتشمل تصميم وبناء وصيانة البني

االت كالطرق وممرات املشاة واملرافق العامة كالشواط ئ والحدائق وص

رخيص األفراح ومراكز توزيع األغذية واملسالخ واملقابر كما تعمل على ت

ضافة ومتابعة مشاريع البناء واستغالل املساحات وإعادة تخطيطها باإل 

هاإلى الرقابة املظهر العام للمناطق والحفاظ على نظافتها وجمال

هرباء توفير الخدمات األساسية وتشمل إدارة عمليات إنتاج وتوزيع الك

واملاء وخدمات الصرف الصحي

توفير الخدمات األساسية وتشمل جمع ونقل ومعالجة النفايات 

بمختلف أنواعها ومكافحة آفات الصحة العامة وخلق مجتمع واع 

يساهم في تقليل إنتاج النفايات وتحويلها إلى رافد اقتصادي

مختلف توفير الخدمات األساسية وتشمل النقل العام ومركبات األجرة ب

ات أنواعها ومراكز التحكم املروري واملواقف والنقل املدرس ي والدراج

الهوائية والكهربائية

ات تختص كل من الجهات باملسؤولي

 التالية بالتنسيق مع الشركات

الخاصة والحكومية العاملة في 

مجاالت البنية التحتية

النمو العمراني واملشاريع 2

الطيران املدني 7

النقل البحري  6
بات توفير الخدمات األساسية للشحن والنقل البحري وترخيص مرك

النقل البحري واملواقف البحرية والشركات والعاملين

يص توفير الخدمات األساسية في مجال الشحن والطيران املدني وترخ

شركات الطيران واألنشطة التجارية ذات العالقة

مسؤوليات ونطاق اختصاص الجهات
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19كوفيد–التحديات الناتجة من جائحة كورونا

موظفين )محدودية حركة وتنقل طواقم العمل 
خالل فترة اإلغالق( ومقاولين

تباطؤ  أو نقص توريد املواد الضرورية بسبب
الدولي/اإلغالق املحلي

مع ( السكن والتنقل)منظومة رعاية العمال 
متطلبات التباعد

نقص املعقمات ومعدات الحماية الشخصية 
وتفاوت أسعارها وجودتها

النمو العمراني واملشاريعالبنية التحتية واملرافق

قطاع الطاقة

إدارة النفايات

النقل البري 

123

45

و أولويات الصرف)تباطؤ أو توقف مشاريع قطاع البناء واالنشاء •
(ساعات العمل

عةتباطؤ  أو نقص توريد املواد واملعدات من قبل الشركات املصن•
مع ( قلسكنات ووسائل الن)القدرة االستيعابية ملنظومة رعاية العمال •

متطلبات التباعد

حتية توقف جزئي للتشغيل والصيانة الوقائية ألصول البنية الت•
ائيةوتوقف أعمال الصيانة الطارئة وإزالة املشوهات بالفترات املس

تأخر توريد املواد الالزمة للمشاريع و ملقاولي صيانة الطرق •
إغالق املرافق املجتمعية من حدائق وشواطئ وصاالت أفراح•
ليص وقت الخسائر املادية للشركات املشغلة للمسالخ املترتبة عن تق•

تشغيل املسالخ ونقص الكوادر الطبية

غيل الخوف والهلع عند العمالة في عمليات جمع ونقل النفايات وتش•
منشآت معالجة وطمر النفايات 

19-اتساع نطاق عمليات جمع ونقل النفايات الخاصة بكوفيد•
توفير خدمات جمع النفايات املنزلية للحاالت املصابة•
ومكافحة تباطؤ مشاريع البنية التحتية والتشغيلية إلدارة النفايات•

آفات الصحة العامة
حي السكنات العمالية غير متوافقة مع متطلبات الحجر والعزل الص•

وكذلك عدم توفر الخدمات الصحية بها

دالقدرة االستيعابية لشبكة النقل العام مع متطلبات التباع•
عمليات التفتيش على وسائل النقل العام واملواقف•
تواجد الكادر التشغيلي للعمليات في مراكز التحكم املروري •
تباطؤ أو توقف مشاريع البنية التحتية للطرق والنقل•

لين زيادة املطالبات املالية من الشركات العاملة في القطاع و مقاو •
أخير في بعض املشاريع بسبب تكلفة تطبيق اإلجراءات االحترازية وت

بعض املشاريع بسبب إجراءات الحظر املحلية و الدولية 
استدعاء موظفين حيويين ألداء الخدمة الوطنية خالل االزمه مما •

يؤثر على توفر القوى العاملة الحيوية في القطاع
تباطؤ أو توقف مشاريع البنية التحتية للطاقة•

التحديات املشتركة ضمن قدرة البنية التحتية

الطيران املدنيالنقل البحري  67

تراجع حركة السفر والشحن الجوي وأعداد املسافرين •
مدن تراجع الحركة الجوية وعدد الرحالت التي تربط مطار ابوظبي ب•

وعواصم العالم نتيجة إغالق الدول منافذها الجوية
بة عن الخسائر املادية للشركات املشغلة لقطاع النقل الجوي املترت•

توقف أو تراجع حركة الطيران

عقيمتباطؤ تدفق حركات النقل اللوجستي إثر تطبيق برنامج الت•
االعتماد على مصدر واحد من متعهدي الخدمات واملقاوالت•
يةتعليق اإلجراءات املتعلقة بتبديل أفراد أطقم السفن التجار •
ركة نقص عدد العمال والعمالة املتخصصة بسبب املرض أو تقييد ح•

وصول املوظفين واملتعهدين ألداء وظائف وخدمات حيوية 
توقف السفن السياحية •
قلة الكوادر الوطنية لدعم القطاع البحري •
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خطة التعافي لقدرة البنية التحتية

ذلك بالتعاون والتنسيق ية إلمارة أبوظبي و ساستقوم دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع دائرة الطاقة بممارسة دورهما بشأن تفعيل عملية تعافي القطاعات املمكنة للبنية التحتية األ 

بهدف تحقيق استجابة فّعالة وتعافي تدريجي 2022-2020خالل الفترة 19كوفيد–مع الجهات التابعة واملساندة من خالل التصدي للتداعيات التي سببها انتشار جائحة كورونا

 لرؤية حكومة أبوظبي باملوائمة مع األجندة الوطنية لد
ً
طلع إلى أن تصبح دولة اإلمارات والتي تتولةومستدام الستعادة مستويات النمو في قطاع البنية التحتية وتحقيق الريادة وفقا

 في جودة البنية التحتية   
ً
اإلمارات العربية املتحدة األولى عامليا

:تشمل مهمة الخطة التالي
سطة وطويلة األمد التي د من املبادرات متو عدبناء واإلشراف على تنفيذ وقياس أداء خطة التعافي للبنية التحتية الحيوية املتأثرة في إمارة أبوظبي من جائحة كورونا بما يشمل تنفيذ

:تغطي القطاعات التالية
أصول البنية التحتية واملرافق•
النمو العمراني واملشاريع اإلنشائية•
إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة•
الطاقة وتشمل املاء والكهرباء والصرف الصحي•
النقل البري والبحري والجوي •
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مرحلة االستعداد للجائحة
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مرحلة االستعداد للجائحـة

ضمن نطاق قدرة البنية التحتية19-حصر اآلثار واألضرار الناتجة عن جائحة كورونا•
ي تدعم تحديد نموذج السيطرة والتحكم لقدرة البنية التحتية لصناعة القرارات االستراتيجية الت•

االستجابة والتعافي الفّعال
تحديد أولويات التعافي وترجمتها من خالل مبادرات متكاملة لقدرة البنية التحتية•
إعداد خطط التعافي لقدرة البنية التحتية•
دد من إعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية املتأثرة في إمارة أبوظبي بصورة تدريجية من خالل ع•

جات املجتمع املشاريع واملبادرات متوسطة وطويلة األمد تضمن توفير الخدمات الضرورية لتلبية احتيا
طبيعتهااملتضرر من الكارثة واستعادة الوضع االجتماعي واالقتصادي والعمراني وإعادة أوجه الحياة إلى

أصول البنية التحتية واملرافق•
النمو العمراني واملشاريع اإلنشائية•
إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة•
الطاقة وتشمل املاء والكهرباء والصرف الصحي•
النقل البري والبحري والطيران املدني •

ارث في حدود يقتصر نطاق هذه الخطة على الحاالت املتعلقة بعمليات التعافي أثناء الطوارىئ واألزمات والكو 
املنطقة الجغرافية واملياه اإلقليمية والفضاء الذي يعلوه إلمارة أبوظبي

خطة استباقيـة 

نطاق التطبيق

إعتبارات الخطة

:بنيت الخطة على االفتراضات التالية

مرحلة السيطرة على حالة الطوارئ وتعليمات من قيادة الطوارئ واألزمات والكوارث بالبدء ب•
التعافي

توفير املوارد البشرية واملوارد األخرى لتنفيذ املبادرات املقترحة•
عدم حدوث موجه اخرى من تفش ي الوباء او حاالت طوارئ اخرى اثناء مرحلة التعافي•

ة وتتطلب مراجعتها
ّ
:املخاطر التي قد تعيق تنفيذ الخط

• 
ً
 أو عامليا

ً
احتمال تكرر انتشار الوباء بموجات متعاقبة محليا

مخاوف املجتمع وزيادة اهتمامهم بتطبيق معايير الصحة والنظافة وااللتزام بها•
العاملة الضغوط املالية وانخفاض في مستويات الدخل لشركات القطاع الخاص املشغلة و •

ت البنية في قطاعات البنية التحتية والشركات املتعاقدة معها مما يؤثر على مستوى خدما
التحتية

نانخفاض الطلب على الطاقة نتيجة تباطؤ القطاعات ودورات اإلنتاج والنقل والشح•
بنية صعوبة التحول من األساليب التقليدية إلى أساليب جديدة في مشاريع البناء وال•

التحتية
التداعيات االقتصادية العاملية، وأثرها على موازنات ومشاريع البنية التحتية•
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دعم املجتمعاإلجراءات اإلحترازية والوقائيةاستمرارية الخدمات ودعم األعمال

ل تقديم خدمات التوصيل للمنازل وتوزيع السلع الغذائية من خال
قاعات األفراح كمنافذ للتوزيع

من أصول البنية التحتية بما في ذلك املرافق 60تعقيم أكثر من 
العامة واملتاجر واملباني واملظالت ومحطات الحافالت والساحات

.واملساجد واألرصفة واألسواق

عدم انقطاع أو تدني مستوى الخدمات األساسية ألنظمة النقل 
واملرور والكهرباء واملاء والصرف الصحي وجمع النفايات

في توفر خدمة نقل مجانية للعاملين في القطاع الطبي والعاملين
املرافق الصحية

حديقة عامة ووقف 180شواطئ عامة وأكثر من 10إغالق 
االحتفاالت والتجمعات في قاعات األفراح

عدم انقطاع أو تدني مستوى الخدمات الرقمية
ة إلى حيث ارتفعت نسبة املعامالت املنجزة من خالل القنوات الرقمي

٪ 93أكثر من 

اإلعفاء املؤقت لرسوم املواقف العامة خالل فترة الحجر املنزلي

بية محارق نفايات متنقلة للتعامل مع النفايات الط3توريد وتشغيل 
املتزايدة

تنظيم العديد من حمالت التوعية حول اإلجراءات الوقائية والتي
الت سكن العمال ومواقع البناء واملدن العمالية واملزارع واملحشملت

التجارية واألسواق

6390حافلة عامة و 623تعقيم جميع مرافق النقل بما في ذلك 
سيارة أجرة وحافالت مدرسية وعبارات

تفعيل أنظمة الدفع غير النقدي في جميع وسائل النقل

واألسماك للتأكد من االلتزام مراقبة أسواق الخضار والفواكه
باإلجراءات االحترازية وعدم املبالغة في األسعار

حسب 50.000مراقبة مساكن العمال وزيادة عدد الغرف لتتجاوز 
متطلبات الحجر الصحي

وع املساهمة في دعم القطاعات املتضررة واملجتمع حيث تجاوز مجم
1.5مبادرات حزمة الحوافز االقتصادية ضمن نطاق البنية التحتية

:مليار درهم وشملت ما يلي

رسوم بوابات التعرفة•
رسوم الخدمات العقارية•
رسوم البلدية لقطاع األعمال•

 تسجيل املركبات
توثيق العقود اإليجارية

رسوم البلدية لقطاع السياحة والترفيه •
رسوم الفنادق
رسوم السينما

إعفاء رسوم توصيل املاء والكهرباء وإنتاج الكهرباء•

تحتيةأبرز المبادرات ضمن مراحل اإلستجابة والتعافي الفوري لقدرة البنية ال

سالمة تعقيم مباني املسافرين ومرافق املطارات وتطبيق معايير ال
والتباعد فيها وتعقيم الطائرات بشكل مستمر 

التعقيم املستمر والفحص اليومي للعاملين باملسالخ
مركز تسوق 31تعقيم 

مان متابعة حقوق املستهلكين خالل فترة إلغاء رحالت الطيران وض
حقوقهم

ديداإلعفاء املؤقت من قطع خدمات الكهرباء واملاء في حال عدم التس

م وتخصيص تأمين سكن للعاملين في املوانئ والبحارة و تنظيم تنقالته
رازية منطقة عزل وحجر صحي في حرم امليناء وتفعيل اإلجراءات اإلحت

املتعلقة بتبديل أفراد أطقم السفن

بحريين إجالء العالقين في السفن السياحية والتنسيق مع الوكالء ال
إللغاء حجوزات السفن السياحية

راطات تعليق جميع الرحالت الجوية للركاب والترانزيت وتطوير اشت
 
 
للفحص والعزل الستئناف الرحالت تدريجيا

 للوصول إلى 
 
مع ضمان % 90تفعيل منظومة العمل عن بعد تدريجيا

فعالية األنظمة الرقمية والتواصل بين فرق العمل

افة توفير خزانات وقود إضافية بالقرب من الرصيف البحري باإلض
إلى تخصيص شاحنات وقود مخصصه عند الطلب

اض تجهيز املقابر حسب املواصفات الواردة في خطة األوبئة واألمر 
املعدية
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مرحلة تنفيذ اإلجراءات االحترازية
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تأهيل صاالت األفراح

التنفيذ

التعافي طويل األمد3التعافي متوسط األمد2التعافي قصير األمد1

رفع قدرات املسالخ والعاملين فيها

خدمات فحص جميع العاملين في املسالخ وتعقيم مرافقها بشكل مستمر ويومي لضمان استمرارية
املسالخ بشكل آمن وتوفير احتياجات السوق واملجتمع املحلي من اللحوم الطازجة 

1.5

املدينة الصحية

ا"يهدف املشروع الى إنشاء 
 
.  شطة نمط حياتهم اليوميةي أنة فيستخدم النظافة كأساس في جميع األنشطة اليومية لضمان تمتع املواطنين واملقيمين والزوار باإلمارة مع أدنى قدر من التفكير في الحماي" مكان أكثر أمان

قيكما يشمل إعادة تأهيل املرافق العامة وخدمات املجتمع األساسية لتكون تجربة أفراد املجتمع بدون ملس لألسطح أو دفع نقدي أو تعامل ور 

1.8

2022ديسمبر 

تعقيم مراكز التسوق 

جراء تعقيم مراكز التسوق وتأهيل قدرات فرق الصحة والسالمة فيها إل 
التعقيم بشكل مستمر واستكمال جميع متطلبات التباعد

1.2

أصول البنية التحتية واملرافق 1

لم يبدأ بعد

يواجه تحديات

قيد التنفيذ

أنجز

ائية إغالق صاالت األفراح وتحويلها بشكل مؤقت كنقاط توزيع للمواد الغذ
وسيتم العمل على تأهيلها وإعادة استخدامها كصاالت أفراح 

1.4

تطوير معايير واشتراطات البنية التحتية واملرافق

19كوفيد–معايير واشتراطات تصميم البنية التحتية واملرافق وتطويرها وفقا للدروس املستفادة من يهدف املشروع الى مراجعة 

1.7

2021ديسمبر 

تعقيم أصول البنية التحتية 1.1

مان سالمة استكمال تعقيم جميع األسطح واألرضيات ألصول البنية التحتية واملرافق لض
مستخدميها تمهيدا ملرحلة إعادة فتحها

تجهيز املقابر

خطة تجهيز املقابر حسب املواصفات الواردة في
األوبئة واألمراض املعدية

1.3

2020ديسمبر 

تأهيل الشواطئ والحدائق العامة 1.6

لتباعد اتإغالق جميع الحدائق العاّمة والشواطىء ومن ثم إعادة فتحها تدريجيا بعد تطوير إجراءات السالمة ملرتاديها وضمان استكمال جميع متطلبا
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مراقبة مساكن العمال 2.1

غرف عزل للحاالت املصابة ووجود مختص صحي في كل % 20مراقبة مساكن العمال وزيادة عدد الغرف فيها بما يضمن توفير 
سكن ملراقبة الحالة الصحية للعمال والفحص العشوائي

تأهيل مساكن العمال

يهدف املشروع الي مراجعة اشتراطات مساكن العمال ضمن قطاعات البنية التحتية

2.3

2021ديسمبر 2020ديسمبر 

التحول في صناعة البناء

ا بدءا من مراحل تخطيط البناء والتصميم والتنفيذ مما يخلق نقلة نو 
 
ق تشجيع الشركات في خيارات التسليم بأقل قدر من املخاطر عن طريعيةتشجيع استخدام املزيد من العمليات املؤتمتة واملواد املعدة مسبق

العاملة في السوق املحلي لتبني تقنيات البناء الذكي وتقليل اإلعتماد على العمالة في املشاريع اإلنشائية ومشاريع البنية التحتية

2.5

2022ديسمبر 

النمو العمراني واملشاريع 2

التعافي طويل األمد3التعافي متوسط األمد2التعافي قصير األمد1

إعادة تخطيط مشاريع النمو العمراني والبنية التحتية 2.4

يق مع وخطط تطوير املناطق التطويرية وإعادة جدولة املشاريع بالتنس( الرأسمالية)مراجعة أثر تأخر املشاريع الحكومية 
املطورين العقاريين والشركاء الحكوميين وبما يضمن تكاملها 

تقليص متطلبات املوافقات 2.2

ت التفتيش اإلعفاء من الكفاالت البنكية والرسوم الخاصة بالتصاريح وتقليص متطلبات تصاريح عدم املمانعة ومتطلبا
امليداني ملشاريع البناء وساعات العمل في املوقع وإعادة هندسة اإلجراءات لتقليص متطلبات التصاريح

لم يبدأ بعد

يواجه تحديات

قيد التنفيذ

أنجز

التنفيذ
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زيادة الطاقة التشغيلية واالستيعابية 3.1

مع النفايات الخطرة الناتجة من مواقع الحجر والعزل زيادة الطاقة التشغيلية ورفع الطاقة االستيعابية للمنشآت للتعامل
الصحي على مستوى اإلمارة

تخصيص مواقع عمليات مجهزة لضمان استمرارية األعمال

يتم تقديمها ل التيياتتخصيص مواقع عمليات مجهزة لضمان استمرارية األعمال في مدينة أبوظبي ومدينة العين والظفرة ومنطقة البر الرئيس ي تساهم في دعم العمل
رفع مستوى فاعلية نقل النفايات من منشآت الرعاية الصحية ومناطق الحجر والعزل الصحي خالل فترة الطوارئ 

3.3

2020يونيو 

2021ديسمبر 

تطوير منشآت استقبال نفايات العزل املنزلي 3.2

ايات إيجاد آلية لنقل النفايات من مناطق العزل املنزلي من خالل تطوير منشآت املركز الستقبال النف
والتسهيل على مزودي الخدمات البيئية وتطوير عمليات النقل للمطامر

بناء وتطوير سكنات خاصة  للعمال العاملين في عقود تدوير

يلية بطاقة استيعابية ال تتجاوز خاصة للعمال العاملين في عقود تدوير التشغات تفعيل الرقابة والتفتيش على سكنات العمال التابعة للمركز وتعزيز القدرة االستيعابية لها واالشتراطات فيها من خالل بناء وتطوير سكن
.مقيم بما يضمن استمرارية األعمال وتقديم الخدمات الحيوية250

3.4

2022ديسمبر 

تقييم وتحديث خطط الطوارئ واستمرارية االعمال

تراطات رتبطة باشاملدراسة الدروس املستفادة من حالة الطوارئ الحالية وإعادة تقييم وتحديث خطط الطوارئ واستمرارية االعمال وتحديث االشتراطات التعاقدية
زماتاأل الطوارئ واألزمات والسالمة والصحة املهنية وتقديم الخدمات بما يضمن مرونة وفاعلية االستجابة والسيطرة والتعافي في حاالت الطوارئ و 

3.5

إدارة النفايات 3

التعافي طويل األمد3التعافي متوسط األمد2التعافي قصير األمد1

لم يبدأ بعد

يواجه تحديات

قيد التنفيذ

أنجز

التنفيذ
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عدم قطع خدمات املاء والكهرباء 

استمرارية الخدمات والعمليات التشغيلية للطاقة 4.1

رات التعقيم التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات املشغلة ومتعاقديها لضمان استمرارية عملياتهم التشغيلية أثناء فت
واستخراج املوافقات والتصاريح لحركتهم وضمان التزامهم باإلجراءات اإلحترازية

إعفاء رسوم توصيل املاء والكهرباء وإنتاج الكهرباء

لصغيرة وإعفاء كهرباء  للمنشاءات اوالاملساهمة في دعم القطاعات من خالل مبادرات حزمة الحوافز اإلقتصادية التي أعلنت عنها إمارة أبوظبي من خالل إعفاء رسوم توصيل املاء 
رسوم الترخيص لإلنتاج الذاتي للكهرباء للمنشاءات محدودة النطاق

4.3

2020يونيو 

4.2

املاء والكهرباء ت  تخفيف العبئ املالي على مختلف شرائح املجتمع واستمرارية الخدمات األساسية  في ضوء أألزمة وتراجع مستويات الدخل وذلك بعدم قطع خدما

تأجيل سداد فواتير استهالك املاء والكهرباء

ات استهالك الكهرباء واملاء وفقا التدريجي وتوفير السيولة الالزمة لدفع مستحقافياعتماد آليات تسمح بتأجيل سداد فواتير استهالك املاء والكهرباء للقطاع التجاري والصناعي على فترات زمنية أطول تسمح للقطاعات بالتع
لتوقعات تعافي اإلقتصاد خالل السنوات املقبلة  

4.5

2022ديسمبر 

خلق فرص استثمارية تشاركية في قطاع النقل

يةنية التحتية الخاصة بشحن املركبات الكهربائالبتطوير وتفعيل سياسة شحن املركبات الكهربائية املعدة من قبل دائرة الطاقة والتوجيه بتنفيذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع 

4.6

قطاع الطاقة 4

التعافي طويل األمد3التعافي متوسط األمد2التعافي قصير األمد1

سكنات خاصة  للعمال العاملين في الطاقة

سكنات العمال خاصة بالشركات املشغلة لقطاع الطاقة 

4.4

2021ديسمبر 2020ديسمبر 

إعادة تأهيل املباني الحكومية 

دعم برنامج إعادة تأهيل املباني الحكومية من خالل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وترشيد االنفاق الحكومي 

4.7

لم يبدأ بعد

يواجه تحديات

قيد التنفيذ

أنجز

التنفيذ
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إعفاء رسوم بوابات التعرفة 5.4

اء املركبات من رسوم ستويات الدخل وذلك بإعفع متخفيف تكاليف التنقل ملختلف شرائح املجتمع ضمن مبادرات حزمة الحوافز اإلقتصادية التي أعلنت عنها إمارة أبوظبي في ضوء أألزمة وتراج
بوابات التعرفة املرورية

2021ديسمبر  

دعم الشركات املشغلة لقطاع النقل

ت النقل بكفاءة وفعاليةدمادعم الشركات املشغلة في قطاع النقل ومتابعة تحليل وتطوير عملياتها والعقود املبرمة معها بما يحقق التوازن بين استمرارية وفعالية خ

5.7

2022ديسمبر 

النقل البري  5

التعافي طويل األمد3التعافي متوسط األمد2التعافي قصير األمد1

سالمة وسائل النقل 5.1

تطبيق تعقيم أصول ومرافق النقل وفحص العاملين وتطبيق اإلجراءات اإلحترازية من عزل ملركبات األجرة و 
وإغالق املحطات وإيقاف الرحالت بين املدن( زيادة التواتر)التباعد في وسائل النقل 

تأهيل مرافق النقل العام وإتاحتها

ا اقتهتأهيل مرافق النقل العام وإعادة فتح محطات اإلنتظار ومحطات الحافالت وتفعيل جميع الرحالت والخطوط وبشكل تدريجي للوصول إلى كامل ط
االستيعابية

5.6

2020ديسمبر  

خدمة نقل مجانية للعاملين في القطاع الطبي

من خالل تخصيص حافالت لنقلهم مجنا وعند الطلب ملواقع عملهم( القطاع الطبي)تسهيل حركة وتنقل العاملين في صف الدفاع األول 

5.3

إعفاء مؤقت لرسوم املواقف العامة  5.2

ات في تخفيف العبئ على مختلف شرائح املجتمع أثناء فترة العمل عن بعد ملعظم املؤسس
اإلمارة وذلك بإعفائهم من رسوم مواقف املركبات

الدفع غير النقدي في وسائل النقل

ألوبئة عن تفعيل الدفع غير النقدي في مختلف وسائل النقل العام لتقليل احتمالية انتشار ا
طريق تداول العمالت الورقية واملعدنية

5.4

لم يبدأ بعد

يواجه تحديات

قيد التنفيذ

أنجز

التنفيذ
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2020ديسمبر  

النقل البحري   6

(العبارات)النقل البحري العام  6.3

استمرارية العمليات الحيوية  6.1

تحديد الكفاءات التشغيلية الحرجة وتدريب قوى عاملة بديلة لضمان استمرار تشغيل األعمال الحيوية 
(  أدنوك، شركة أليانز، شركة ميكو)بغرض تغطية األعمال الحيوية وتفعيل اتفاقيات دعم مع الشركاء ( بديل)توفير متعهد خدمة احتياطي 

تفعيل اإلجراءات اإلحترازية املتعلقة بتبديل أفراد أطقم السفن التجارية 
توفير خزانات وقود إضافية بالقرب من الرصيف البحري باإلضافة إلى تخصيص شاحنات وقود مخصصه عند الطلب

إعداد واعتماد خطط عمل اإلرشاد البحري عن بعد وتنفيذ التدريب امليداني لإلرشاد عن بعد

مراجعة وتطوير عمليات القطاع البحري 

تتأسيس برنامج تدريبي عن بعد ومكثف لتدريب عمال من شركات اخرى للعمل في املوانئ اذا تطلب االمر مثل عمال من شركات الشحن في املطارا
واملقاوليين ومتعهدي الخدماتندةتحسين آليات مناوبات العمل وسياسات العمل عن بعد، ومراجعة جاهزية االعتمادية للعمليات والخدمات على البنى التحتية والعمليات املسا

تحسين اجراءات العمليات لتحقيق التباعد الجسدي بين العمال ورفع الوعي لدى العمال
العمل عن بعد لبعض الوظائف املمكنه واالستثمار في التكنولوجيا 

6.6

2022ديسمبر 

التعافي طويل األمد3التعافي متوسط األمد2التعافي قصير األمد1

تأهيل كوادر وطنية لدعم العمليات البحرية  6.5

يص الل تخصتأهيل كوادر وطنية لدعم العمليات اللوجستية و املينائية إضافة إلى عمليات الخدمات البحرية ودعم ألكاديمية أبوظبي البحرية من خ
رارية سير ستممقر لألكاديمية و اإلعتراف بالشهادات والدورات العلمية من قبل الجهات املعنية ، إضافة إلى الدعم املادي للمنشأة التعليمية لضمان إ

املسيرة التعليمية البحرية

تباعد في تعقيم أصول ومرافق النقل البحري العام وفحص العاملين وتطبيق اإلجراءات اإلحترازية وال
وسائل النقل ومراجعة وتعديل جدول الرحالت وفقا لإلحتياج الفعلي املطلوب

السفن السياحية 6.2

غاء إجالء العالقين في السفن السياحية وتنسيق إل
حجوزات السفن السياحية

حراري تقديم الخدمات اللوجستيه للسفن والفحص ال
واملخبري لطاقم السفن 

تسكين العاملين ضمن عمليات املوانئ  6.4

تنقالت البحارة عزل وحجر صحي في حرم امليناء وسيارات خاصة ومختلفة لقة إعادة تنظيم جدول الورديات للعاملين وتخصيص أماكن داخل امليناء للسكن وفق متطلبات الصحة والسالمة وعمل الفحص بشكل دوري وتخصيص منط
م عمليات وخدمات سالسل االمدادلدعو املرشدين و تفعيل برامج تسكين العاملين ضمن عمليات املوانئ إلنشاء وتجهيز مدن سكنية داخل املوانئ واملناطق االخرى ذات االختصاص 

لم يبدأ بعد

يواجه تحديات

قيد التنفيذ

أنجز

التنفيذ
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إعادة ربط مطارات اإلمارة بالعالم 6.3

إعادة ربط مطارات اإلمارة بالعالم من خالل التنسيق مع الناقالت الوطنية والدول واملطارات 

تطوير نظام طيران أكثر مرونة

دني الدولية ذات الصلةاملتطوير أولويات وسياسات لضمان التعافي إلنشاء نظام طيران أكثر مرونة بالتنسيق مع الجهات املعنية واملختصة بالدولة ومنظمات الطيران 

6.4

2022ديسمبر 

التعافي طويل األمد3التعافي متوسط األمد2التعافي قصير األمد1

تعقيم وسالمة املطارات 6.2

قا ملتطلبات تعقيم مباني املسافرين وتعقيم الطائرات بشكل مستمر وتطوير إجراءات الوصول واملغادرة طب
اجية بين املسافرين والعاملين في املطار من خالل تركيب الحواجز الزجالسالمة الصحية والتباعد االجتماعي

العازلة مع تجنب ملس املرافق املشتركة والفحص الحراري املستمر

الطيران املدني 7

2021ديسمبر  

تعليق الرحالت الجوية للركاب 6.1

زائرين تعليق جميع الرحالت الجوية للركاب والترانزيت وتسيير رحالت محددة بغرض إجالء املقيمين وال
 لرحالت الترانزيت

 
الراغبين في مغادرة الدولة مع رفع قيود السفر املفروضة تدريجيا

2020يونيو  

لم يبدأ بعد

يواجه تحديات

قيد التنفيذ

أنجز

التنفيذ



18شريحة رقم 

شكراً 
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الملحقات



20شريحة رقم 

التعاميم الصادرة



21شريحة رقم 

والسييالمة فييي ميين هي يية املييوارد البشييرية، موجييه إلييى إدارة املييوارد البشييرية وإلييى إدارات ومكاتييب الصييحة3رقييم بشييأن تنفيييذ اإلرشييادات والتوجلهييات الصييادرة فييي التعميييم2020لسيينة ( 1)تعميييم إداري رقييم •
( التوجلهات العامة بشأن التعامل االحترازي في الدائرة ) البلديات 

%( 70)تطبيق نظام العمل عن بعد 2020لسنة ( 6)تعميم إداري رقم •

بشييأن وقييف االحتفيياالت والتجمعييات فييي صيياالت 2020لسيينة ( 4)تعميييم إداري رقييم •
األفراح 

.بشأن التعامل اإلعالمي ونشر املعلومات2020لسنة ( 5)تعميم إداري رقم •

بشأن اإلغالق املؤقت للشواطئ والحدائق 2020لسنة ( 7)تعميم إداري رقم •
. واملسابح العامة

%(  90)بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد 2020لسنة ( 8)تعميم إداري رقم •

مييييييييييييييييييييييييييين هي ييييييييييييييييييييييييييية امليييييييييييييييييييييييييييوارد البشيييييييييييييييييييييييييييرية، موجيييييييييييييييييييييييييييه إليييييييييييييييييييييييييييى إدارة املشيييييييييييييييييييييييييييتريات3بشيييييييييييييييييييييييييييأن تنفييييييييييييييييييييييييييييذ اإلرشيييييييييييييييييييييييييييادات والتوجلهيييييييييييييييييييييييييييات الصيييييييييييييييييييييييييييادرة فيييييييييييييييييييييييييييي التعمييييييييييييييييييييييييييييم رقيييييييييييييييييييييييييييم 2020لسييييييييييييييييييييييييييينة ( 3)تعمييييييييييييييييييييييييييييم إداري رقيييييييييييييييييييييييييييم •
(بشأن إجراءات التعامل مع املقاولين واالستشاريين في حال السفر واإلفصاح عن ذلك) 

مييييييييييييييييييين هي ييييييييييييييييييية امليييييييييييييييييييوارد البشيييييييييييييييييييرية ، موجيييييييييييييييييييه إليييييييييييييييييييى إدارة امليييييييييييييييييييوارد البشيييييييييييييييييييرية3بشيييييييييييييييييييأن تنفييييييييييييييييييييذ اإلرشيييييييييييييييييييادات والتوجلهيييييييييييييييييييات الصيييييييييييييييييييادرة فيييييييييييييييييييي التعمييييييييييييييييييييم رقيييييييييييييييييييم 2020لسييييييييييييييييييينة ( 2)تعمييييييييييييييييييييم إداري رقيييييييييييييييييييم •
(مع املوظفين في حال السفرإجراءات السفر وآليات التعامل) 
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.األسواق املفتوحةبشأن إغالق كافة املراكز التجارية ومراكز التسوق 2020لسنة ( 9)تعميم إداري رقم •

.تحديد مناطق الحجر الصحي2020لسنة ( 10)تعميم إداري رقم •

.بشأن الفحص الطبي لقاطني املدن العمالية2020لسنة ( 11)تعميم إداري رقم •

. بشأن الخطة املحلية املشتركة للحجر الصحي 2020لسنة ( 12)تعميم إداري رقم •
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اإلجراءات االحترازيـة
في أماكن العمل 
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توصييات الجهية وفي حال السفر قبل صدور اإلرشادات ييتم تطبييق الحجير املنزليي عليى املوظيف بنياء عليى. مراجعة أو إيقاف متى سمحت الظروف خطط السفر ألداء املهام الرسمية خارج الدولة
. يوم من تاريخ العودة، وعلى أن يتم التعامل مع مدة تطبيق الحجر املنزلي14املختصة ملدة 

العمل عن بعد 

السفر للخارج

فيال، وامليوظفين اليذين فيات ممين يعلين أطوظإمكانية تطبييق نظيام العميل عين بعيد ليبعض ميوظفي الجهية باإلضيافة إليى ف ية كبيار امليواطنين ، ومين فيي حكمهيم مين امليوظفين غيير امليواطنين وامل
ك حسيب القيانون ، وذلي(أمراض القلب، مرض السكري،  أمراض الجهاز التنفس ي املزمنة واألمراض التي تسبب نقيص املناعية وغيرهيا شيريطة تقيديم تقريير طبيي) يعانون من األمراض املزمنة 

.حداث الطارئةخاطر واأل املبشأن املوارد البشرية في امارة أبوظبي على أن يتم تقييم منظومة العمل عن بعد لتقييم مدى جاهزية ومرونة الجهات الحكومية في مواجهة 2016لسنة 6رقم 

العمل بنظام املناوبات لبعض الوظائف في غرف العمليات مع الحفاظ على إجراءات الوقاية.
العمل بنظام املناوبات للمفتشين امليدانيين والتواصل عن بعد.

اإلرشادات العامة 

 إلغاء كافة ورش العمل وامللتقيات واألنشطة حتى إشعار آخر
يةاخلاستخدام التقنيات الحديثة للتواصل بين املوظفين أو الشركات االستشارية أو مزودي الخدمة بما ال يتعارض مع سياسات أمن املعلومات الد.
استخدام أكواب ذات االستخدام الواحد.

19-لكوفيدالدوريالفحصإجراءات

.يتم الفحص عند االشتباه بالحاالت أو للمخالطين في مراكز الفحص الطبي
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.وضع اإلرشادات الوقائية الصادرة من دائرة الصحة و الجهات املعنية في أماكن واضحة-
.عمل ورشات توعوية و حملة إرشادية بخطورة العدوى و طرق الوقاية منها-
.تجنب السالم باليد واالحتضان-
.غسل اليد أو التعقيم بسائل التعقيم الكحولي بعد الحمام وقبل األكل-

زيادة التعقيم

زيادة الوعي

األجهيزة (إليخ... أجهزة الهاتف، لوحة املفاتيح، الشاشيات)تنظيف أسطح املكاتب وجميع األجهزة اإللكترونية -
.مرات على األقل( 5-4) املكتبية األخرى، املصاعد ودورات املياه بصورة دورية 

.التنظيف العميق قبل وبعد الدوام الرسمي-

الفرديالتعقيم

(.يحتوى على الكحول )تزويد كافة العاملين بمعقم شخص ي -
.توفير معقمات بصورة مكثفة-
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إجراءات وقاية األفراد واملكان

.املباني الرئيسيةمواقففيالتباعدإجراءاتتطبيق-
.تقليل عدد كراس ي االنتظار لتحقيق التباعد الجسدي-
.تحديد مواقع عمل حراس األمن في الطوابق ملنع االختالط باملوظفين-
.استخدام أجهزة قياس الحرارة اليدوي للدخول إلى املرافق واملباني وتم توفير الكاميرات الحرارية-
تحديد بوابات الدخول للمباني للتحكم بدخول الزوار واملوظفين وفتح البوابات الداخلية بين األقسام-
.وضع ونشر أجهزة سائل التعقيم لليدين في املباني واملرافق التابعة-
.إلزامية لبس الكمامات والقفازات عند الدخول وتوفير كميات للتوزيع مع تخصيص مكان التخلص منها-
.إغالق املصليات والحضانة املتواجدة في املباني-
.تم تفعيل استخدام برنامج الحصن كشرط لدخول املبنى-
.وضع ملصقات إرشادية على املداخل واألرضيات لضمان التباعد الجسدي وتحديد عدد األفراد في املصاعد وأماكن االنتظار-
.التوعية املستمرة للموظفين بطرق الوقاية الشخصية عبر القنوات املختلفة-
.تخصيص غرفتين للحجر الصحي في املبنى الرئيس ي-
.إعادة تنظيم مكاتب املوظفين لتحقيق التباعد-
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اإلجراءات االحترازيـة
املتعلقة بقطاع النقل
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منشآت  قطاع النقلتعقيمإجراءات

وسائل النقل الجوي / وسائل النقل البري / سيارات األجرة 
التنظيف والتعقيم والتبخير في نهاية كل يوم لجميع وسائل النقل-
تحديد عدد الركاب ووضع ملصقات على الكراس ي واملمرات لضمان التباعد الجسدي-
ووضع حاجز بالستيكي بين السائق والركاب( 2)تحديد عدد ركاب سيارات األجرة عدد-
إلزامية لبس الكمامات للركاب في جميع وسائل النقل العام-

لوسائل النقل العام والخاصاإلجراءات الوقائية 

وسائل النقل / والخارجية / محطات النقل الرئيسية / املرافق واملباني 
جراء احترازي عملية النظافة والتطهير ملحطات النقل الرئيسية وإغالق أماكن انتظار الحافالت الخارجية كإ-
عملية النظافة والتبخير لوسائل النقل اليومية كالحافالت والعبارات وسيارات األجرة-

إجراءات التبليغ عن الحاالت

عند االشتباه بالحالة يتم توجلهها إلى املراكز الصحية للفحص-
طييوارئ عنييد ظهييور نتييائج الفحييص اإليجابييية يييتم عييزل الحيياالت ويييتم إبييال  عمليييات صييحة عيين طريييق مركييز ال-

املحلي
يتم توجيه املخالطين بالحجر املنزلي ومراجعة املراكز الصحية-
إبال  فريق التعقيم الداخلي إلغالق املوقع والبدء بالتعقيم-
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(استالم وتسليم البضائع)اإلجراءات الوقائية للشحن 

(ارات االجرةالحافالت، سي)تم تفعيل استخدام الدفع االلكتروني ببطاقات الدفع في وسائل النقل -

تفعيل استخدام وسائل الدفع اإللكتروني

يتم استالم البضائع من بوابة مخصصة-
يتم التعقيم على جميع الصناديق املستلمة حسب نوعيتها-
يتم التخزين أو إدخالها إلى املبنى-

تفعيل عمليات الدفع اإللكتروني عن بعد

وجاري العمل على التفعيل الكامل% 76يتم إنجاز معظم املعامالت إلكترونيا بنسبة -
تم تقليل عدد املتعاملين في مراكز الخدمة من خالل أخذ املواعيد املسبقة كإجراء وقائي
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تركيب بوابات تعقيم اإللكترونية في مداخل محطة الباصات الرئيسية في كل إمارة أبوظبي •

إطالق خدمة الحافالت عند الطلب للقطاع الصحي في اإلمارة •

(الدراجات الكهربائية)االسكوتراتإصدار تعميم بشأن تعقيم جميع •

مساهمة مجتمعية بإيقاف رسوم املواقف لحين إشعار آخر •

املشاركة اليومية في أعمال التعقيم الوطني•

وفير خدميية تخييزين املييواد الغذائييية فييي صيياالت األفييراح وذلييك للحييد ميين تجمعييات املييواطنين فييي مخييازن توزيييع السييلع الغذائييية مييع تيي•

التوصيل إلى املنازل 
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اإلجراءات االحترازيـة
في األماكن العامـة
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.على جميع املوظفين املتواجدين االلتزام بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات•

.متر2على جميع املوظفين املتواجدين احترام قواعد التباعد االجتماعي •

زيادة دورية التنظيف والتطهير لكل مناطق الحدائق قبل وأثناء ساعات العمل•

.إلخ.. توفير معقمات األيدي في كل املناطق العامة وخاصة املداخل ومداخل الحمامات•

.ال يسمح بتشغيل نوافير املياه ومعدات التمرين الرياضية ومبردات املياه، ومناطق األلعاب•

ها يتوجييب علييى جمييييع الييزوار ارتيييداء الكمامييات الصيييحية بكييل األوقييات وعيييدم السييماح بيييدخول الييزوار دون ارتيييدا •

 األطفال)
ً
(.شامال

ن األمياكن وضع اإلرشادات الالزمة والقواعد العامة في املنياطق املرئيية للجمهيور بميا فيي ذليك كامليداخل وغيرهيا مي•

.العامة 

ه بييياإلجراءات ييييتم التواصيييل ميييع العامييية عبييير الوسيييائل املرئيييية واملسيييموعة اإللكترونيييية املتاحييية للتعرييييف والتوجيييي•

.االحترازية لضمان االلتزام

متييييييير بيييييييين 4متييييييير بيييييييين األشيييييييخاص ومسيييييييافة 2يجيييييييب االلتيييييييزام بمبيييييييادئ التباعيييييييد االجتمييييييياعي حييييييييث تتيييييييرك مسيييييييافة •

.املجموعات

من مساحة مواقف األماكن العامية%50إغالق •

.عروض ترفلهية/ أنشطة / ال يسمح بتشغيل أية ألعاب•

• 
ً
.تطهير جميع أنواع املقاعد العامة في الحدائق وما في حكمها بواقع أربع مرات يوميا
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ملدارسواتوريد مواد جديدة فعالة للبكتيريا والفايروسات و تعقيم كافة املباني و املرافق في جميع مباني البلديات والحدائق واملسالخ والشواطئ-

تأجيل جميع الفعاليات -

تنظيم حمالت توعوية بإجراءات الوقاية في مقر العمل و صالونات الحالقة-

التوعية و التنسيق بخصوص التعقيم في السكنات العمالية و املواقع اإلنشائية-

التعقيم العميق الوقائي لجميع الحافالت قبل االنطالق إلى العمل و بعد عودتها إلى منطقة مواقف الحافالت-

التعقيم الوقائي الدوري داخل الحافالت بعد الرحالت و خالل االستراحة-
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دعم جهود التوعية والتثقيف والتفتيش والرقابة على تنفيذ اإلجراءات

 للجهات األخرى املسؤولة في إمارة أبو •
ً
 لرفع أسعار املواد الغذائية األساسية في ظل الجائحةظبيالتفتيش على محالت بيع األسماك والخضار والفواكه ملراقبة التزام املحالت باألسعار وذلك دعما

ً
.ومنعا

التفتيش على املحالت للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد وكافة اإلجراءات االحترازية األخرى •
التفتيش على محالت كي املالبس والغسيل للتأكد من االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية •
التفتيش على الصالونات النسائية والرجالية للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية •
الحمالت التفتيشية على السكنات العمالية للتأكد من االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية •

جميع السكنات العمالية وفرت غرف عزل وحجر داخل السكنات •
من الغرف كغرف عزل وحجر % 20من املعسكرات حققت نسبة % 95•

دعم إجراءات العزل والحجر في املنشآت التابعة 

دعم الجهات املعنية في مراقبة توفر الخضار والفواكه في أسواق االمارة 

نتجييات التييي تتبييع لهي يية الزراعيية ييية وأسييواق املبلدللجهييات املعنييية بشييأن األميين الغييذائي حيييث يييتم التأكييد ميين تييوفر الخضييروات والفواكييه فييي جميييع أسييواق اإلمييارة بالنسييبة ل سييواق التييي تتبييع لل( الخميييس–االثنييين )يييتم تييوفير تقييارير كييل ثالثيية أيييام 
. والسالمة الغذائية
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نطاق تطبيق اإلجراءات االحترازيـة 

.املسالخ واملرافق التابعة لها•

.أسواق املواش ي املخصصة لبيع األغنام واملاعز•

:املنشآت التجارية غير الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية مثل•

.  منشآت التجميل والعناية الشخصية-

. صاالت ألعاب األطفال داخل املراكز التجارية واألماكن العامة-

.منشآت تأجير الدراجات الهوائية-

.محالت بيع الحيوانات األليفة وطيور الزينة-
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دورية التعقيــم
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أماكن االتصال املباشر مع أفراد الجمهور 

دورية التعقيم األماكن املراد تعقيمها

بشكل مستمر
تم تخصيص عامل نظافة داخل
صاالت االنتظار في كل مسلخ،

وتم توجلهه ليتم التعقيم بشكل
.مستمر خالل ساعات العمل

صاالت انتظار الجمهور •

مقابض أبواب صاالت الجمهور •

أزرار أجهزة البيع بالتجزئة للعصائر واملواد الغذائية•

كراس ي انتظار الجمهور داخل صاالت االنتظار•

سياج الدرج الذي يؤدي إلى صاالت االنتظار•

نوافذ غرف تذاكر دفع رسوم الخدمات•

غرف انتظار القصابين وغرف الطبيب البيطري •

عربات نقل اللحوم بعد الذبح ملركبات املتعاملين•

املسجد داخل املسالخ واملرافق التابعة له•

دورات املياه داخل املسالخ•

صناديق جمع التبرعات داخل صاالت االنتظار•

طاوالت وأماكن تسليم اللحوم للمتعاملين•

أسواق املواش ي واملرافق التابعة لها / املسالخ 
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أسواق املواش ي واملرافق التابعة لها / املسالخ 

أماكن غير متصلة بشكل مباشر مع أفراد الجمهور 

دورية التعقيم األماكن املراد تعقيمها

بشكل يومي مع نهاية يوم العمل
يتم مع نهاية يوم العمل القيام

بكافة إجراءات التنظيف والتعقيم
.املطلوبة

حظائر استقبال املواش ي املعدة للذبح التابعة للمسالخ-
طاوالت ذبح املواش ي، وصناديق ذبح األبقار-
الخطوط اآللية للذبح والسلخ داخل صاالت املسالخ -
طاوالت تقطيع الذبائح واللحوم، وبرادات حفظ ذبائح املواش ي -
الساحات الخارجية للمسالخ وأسواق املواش ي -
البوابات الخارجية الرئيسية لكافة املسالخ واألسواق-
معمل الصناعات التحويلية داخل املسالخ اآللية-
مرافق جمع الجلود واملخالفات-

أماكن ال تتصل مع أفراد الجمهور 

دورية التعقيم األماكن املراد تعقيمها

تنظيف وتعقيم يومي

مركبات نقل املواش ي واألغنام داخل أسواق املواش ي-
داخل حظائر بيع املواش ي واألغنام وداخل أسواق املواش ي-
حظائر العزل والحجر داخل األسواق-
حاويات نقل نفايات ومخلفات الذبح العضوية وغير العضوية-
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يتم أخذ عينات للتحليل املخبري بشكل دوري بناء على نظام إدارة املخاطر الحرجة التابع للمسالخ
ءات التصييحيحية م بنيياء عليييه أخييذ اإلجييراليييتوبنيياء علييى مييا تقتضيييه حاجيية العمييل، حيييث يييتم إجييراء زراعيية جرثومييية لكافيية العينييات، ورفييع التقييارير املخبرييية إلييى مسييؤول العقييد فييي املوقييع، 

.هادامالوقائية املالئمة في شأن رفع كفاءة التنظيف والتعقيم، ونتيجة التحليل املخبري هي التي تحدد كفاءة التطهير والتعقيم التي يتم استخ

منهجية املتابعة والقياس
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أماكن االتصال املباشر مع أفراد الجمهور 

دورية التعقيم األماكن املراد تعقيمها

بشكل مستمر

تم توجيه كافة مفتشين إدارة الصحة العامة على ضرورة تكثيف حمالتهم 

التفتيشية على هذه املنشآت التجارية، وضرورة توجيه املنشآت التجارية للتعقيم

.بشكل مستمر خالل ساعات العمل

صاالت ألعاب األطفال داخل املراكز التجارية -

واألماكن العامة

صالونات الحالقة ومراكز التجميل والعناية الشخصية-

املنشآت التجارية غير الغذائية

( منشآت ال تتبع البلدية وتخضع للرقابة والتفتيش الدوري) 
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.معقم أيدي في مدخل املنشأة، وداخل الغرف املنفصلة، لتكون في متناول يد العاملين واملتعاملين•

.لبس قفازات يدين لكافة العاملين أثناء تقديم خدمة التجميل والعناية الشخصية•

املعتمدة، مع ضرورة ترك إلخ، بعد كل استخدام، عن طريق رشها باملعقمات... التي تستخدم لقص الشعر، نقش الحناء، التزيين بمستحضرات التجميل، (  الكراس ي (تعقيم كافة أجزاء وحدات خدمات التجميل •

.دقائق أو بناء على توصية نوع املعقم املستخدم5املعقم فترة ال تقل عن 

.سلة املهمالت داخل املنشآت التجارية من النوع الذي يفتح بواسطة القدم•

.توعية العاملين لضرورة غسيل وتعقيم اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة•

.املحافظة على نظافة هذه املنشآت، بصورة مستمرة خالل يوم العمل•

.التجميل املختلفةات إلزام كافة صالونات الحالقة ومراكز التجميل والعناية الشخصية لتوفير الغطاء الواقي ذو االستخدام ملرة واحدة، أثناء تقديم كافة خدم•

املنشآت التجارية غير الغذائية

( منشآت ال تتبع البلدية وتخضع للرقابة والتفتيش الدوري) 

صالونات الحالقة ومراكز التجميل والعناية الشخصية 
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.جودةملو تم االنتهاء من حملة تفتيشية على كافة هذه املراكز، مع توعية لكافة العاملين على ضرورة تكثيف التنظيف والتطهير على كافة األلعاب ا•

.عينة للتحليل الجرثومي املخبري ملعرفة مدى كفاءة التعقيم35رافقت هذه الحملة، جمع عدد •

( .حوض الكرات البالستيكية)تم توجيه كافة صاالت ألعاب األطفال إلى تقليل عدد ساعات العمل، مع إغالق أماكن األلعاب عالية الخطورة والتي يصعب تنظيفها مثل •

املنشآت التجارية غير الغذائية
( منشآت ال تتبع البلدية وتخضع للرقابة والتفتيش الدوري) 

صاالت ألعاب األطفال داخل املراكز التجارية واألماكن العامة


