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تقرٌر عن تجربة أمانة عّمان الكبرى 

 والخطط التً اعتمدتها لمواجهة كورونا
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 عّمان أمٌن من رسالة
 
 
 
 

 

 

( كباقً مدن العالم ،  2020مدٌنة الحب األخوي تحدٌا إضافٌا فً بداٌة العام )  -واجهت مدٌنة عمان 

تحدٌا لم تعهده من قبل ٌتمثل بوباء عالمً ٌهدد حٌاة المالٌٌن ، حٌث قامت أمانة عمان باالستجابة له 

مبكرا، إٌمانا منها بحق الحٌاة وتماشٌا مع الرإٌة الملكٌة الحكٌمة فً اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازٌة 

، حٌث وقفت أمانة عّمان فً مدٌنة عّمان بجانب الجهات الًللحٌلولة دون انتشار الوباء فً أردننا الؽ

الحكومٌة واألمنٌة لضمان استمرارٌة الحٌاة والحفاظ على صحة المواطنٌن من خالل اعمال تعقٌم مستمرة 

للمدٌنة والمرافق العامة مع دٌمومة تقدٌم الخدمات االعتٌادٌة للمواطنٌن مثل جمع ونقل النفاٌات ومعالجتها 

نجاز مشارٌع تعنى بالتحسٌنات المرورٌة ة هذا الظرؾ االستثنائً اٌجابا إلمنها ، ووظفت االمان والتخلص

كما تم تقدٌم خدمات طارئة لدعم الالجئٌن الذٌن ٌسكنون واستكمال حزم البنٌة التحتٌة للباص سرٌع التردد، 

حٌث قاموا خالل فترة  IRCعّمان من خالل الشراكات مع المنظمات الدولٌة كالمنظمة الدولٌة للهجرة 

الحظر الشامل فً عمان بسبب جائحة كورونا بالوصول الى العائالت المحتاجة والمتضررة من الالجئٌن 

علٌهم وتوزٌع طرود للسالمة والتعقٌم لعائالت فً المناطق الفقٌرة فً عمان، وهذه  وتوزٌع مبالػ مالٌة

عامل مع الظروؾ االقتصادٌة الصعبة من خالل الخدمات تتوسع فً الوقت الحالً لمساعدة االسر للت

كما ٌستمر العمل بمشروع االستجابة . GIZالمنظمات التً تعمل مع االمانة مثل الوكالة االلمانٌة للتمٌة 

خص فً قطاع ادارة تحسٌن البنٌة التحتٌة على األوالذي ٌهدؾ ل EBRDلالزمة السورٌة الممول من قبل 

سكان وتدفق الالجئٌن لاالحتٌاجات المتزاٌدة التً نشؤت من زٌادة عدد االنفاٌات للتمكن من تؽطٌة 

 السورٌٌن. 

تسعى عاصمته ٌعتبر األردن مركزا إقلٌمٌا لدٌه القدرة على تحوٌل الصدمات واألزمات إلى فرص ، حٌث 

دؾ ، والٌوم نهٌنة مرنة قادرة على المواجهة والتكٌؾ مع شتى الظروؾ والتؽٌراتدعّمان ألن تكون م

لتعمٌق فهمنا للحٌاة المدنٌة، عن طرٌق مراجعتنا استراتٌجٌات السالمة و االحتواء ضمن منظومة تخطٌطٌة 

حضرٌة مبنٌة على أسس علمٌة و معاصرة ، تضمن لقاطنٌها مستوى أفضل فً الحٌاة المدنٌة، وتعمل على 

 .لجمٌعة على المدى البعٌد وضمان حق الوصول للمدٌنة لفتنشٌط قطاعاتها المختل

دائما على التطوٌر والتحسٌن ، لذلك ارتؤٌنا الٌوم تقدٌم هذا التقرٌر، و الذي  نإمن بشكل كبٌر بقدراتنا نعمل 

بتقدٌم الدعم اللوجستً والتنفٌذي بشكل  ًنعرض به واقع المدٌنة خالل الجائحة و مدى كفاءة أدائنا المإسس

 .ٌضمن استمرار الحٌاة للجمٌع

 

 أمٌن عّمان   
 

الدكتور ٌوسف الشواربه   
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 Covid – 19  كورونا  جائحة مواجهة فً الكبرى عمان أمانة

 

 اسم علٌه أطلق التاجٌة العائلة من جدٌد  فٌروس انتشار العالمٌة الصحة منظمة اعلنت 0202 عام بداٌة فً

( 91 – Covid) الصٌنٌة وهان مدٌنة من بدأ الذي المستجد كورونا او ما ٌعرؾ اٌضا بفٌروس . 

 من للحد صارمة مبكرة احترازٌة اجراءات اتخذت التً الدول اوائل من كانت األردنٌة الهاشمٌة المملكة

 الدفاع بقانون العمل اعالن على الحكومة قامت ومسإولة، حٌث حكٌمة ملكٌة بتوجٌهات الفاٌروس انتشار

 القادمٌن وحجر وإؼالق الحدود والخاصة الحكومٌة الفعالٌات كافة واؼالق التجمعات التجول ومنع وحظر

 األزمة إلدارة خلٌة بتشكٌل وقامت المٌت، البحر منطقة عمان وفً مدٌنة داخل مإهلة فنادق فً الخارج من

 وبطرق تجمعات احتٌاجاتهم دون على الحصول للمواطنٌن سهلت التً االجراءات من واتخذت حزمة

 فً سببا بالعالم نوعها من الفرٌدة الحكومٌة االجراءات وتعتبر هذه. سالمتهم على للمحافظة وسهلة مٌسرة

  .اللحظة حتى الوباء تفشً ومنع األردن فً اإلصابات انخفاض اعداد

 عمان أمانة قامت وعلٌه حٌاة المالٌٌن، ٌهدد الذي الخطر الى تعرضت العالم مدن كباقً عمان مدٌنة

 الفاٌروس انتشار من للحد الوطنٌة االزمة ادارة لخلٌة والدعم التنفٌذي اإلجراءات كافة بتوفٌر الكبرى

 الحجر خالل الحٌاة لمواطنٌها استمرار وضمان المدٌنة، مستوى على سلٌم بشكل واحتواء الجائحة

 حالة اول اعالن وقبل ( 0202 ) شباط شهر اواخر استباقٌة فً خطوات عمان أمانة فاتخذت. االلزامً

 انتشار للحد من الالزمة االجراءات فً والبدء الطوارىء خطة بوضع المملكة المملكة، قامت فً اصابة

 الخطة فً لها الموكولة المسإولٌات بناءا على العمل، ودٌمومة المواطنٌن سالمة على والحفاظ الوباء

 .األوبئة لمواجهة الوطنٌة

 ;ب األمانة قامت حدودها ضمن محلٌة كإدارة دورها الى باإلضافة

 االجراءات اتخاذ خالل من الحٌوٌة للمواطنٌن الخدمات تقدٌم استمرارٌة آلٌات تتضمن خطة وضع -

 .الوباء ضد الوقائٌة العامة والسالمة الصحة بمستلزمات العاملة فٌها كوادرها لتؤمٌن الالزمة

 مواد ورش الكبرى عمان حدود أمانة ضمن والصٌانة النفاٌات ومعالجة النظافة أعمال استمرار -

العامة  واألسواق ( العامة والمرافق الحدائق،) البشرٌة بؤماكن التجمعات والتعقٌم والتطهٌر التنظٌؾ

 .لها التابعة والشعبٌة

 .لها التابعة فً المسالخ الوقائٌة اإلجراءات واتخاذ الذبح قبل ما المواشً مراقبة -

 سالمتها من والتؤكد والدواجن بٌع اللحوم محالت وفً لها التابعة المسالخ فً اللحوم ومعاٌنة مراقبة -

  .الوقائٌة اإلرشادات فٌها بإتباع العاملٌن وقٌام صحٌا

 الوقاٌة وطرق الكورونا بوباء المحلً للتعرٌؾ للمجتمع موجهة توعوٌة برامج تنفٌذ فً المساهمة -

 .الصحة وزارة مع بالتنسٌق منه

  .المسإولة الجهات مع وبالتنسٌق الموتى لدفن المقابر وتهٌئة تجهٌز -

 التخطٌط تطبٌقات وسٌاسات لتطوٌر سببا وتعد المدن، على خطرا تشكل واالوبئة األمراض -

 بسبب عشر التاسع القرن منتصؾ فً لندن فً مدٌنة الكولٌرا تفشً حالة مثل الحضرٌة، واإلدارة

 وفٌروس 9191 عام سٌتً ومكسٌكو نٌوٌورك فً اإلسبانٌة واإلنفلونزا الصرؾ الصحً، أنظمة

 االوبئة هذه تركت حٌث ، 0202عام  Covid-91 واآلن ، 0292 عام فً أفرٌقٌا ؼرب فً إٌبوال

 تحسٌن فً الحضري التصمٌم أثر اهمٌة بذلك الحضرٌة معززة التجمعات فً دائمة عالمات

 .العامة الصحة
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 المجتمعات حٌاة فً تإثر وسٌاسٌة واجتماعٌة اقتصادٌة انعكاسات لها حالة استثنائٌة، بحالة ٌمر اآلن العالم

ٌِّر أن لفٌروس البعٌد، فكٌؾ المدى وعلى مباشر بشكل المدن  وٌجعل الموازٌن، وٌقلب األمور، مجرٌات ٌؽ

 التً االستراتٌجٌات أنسب هً العالمً؟ وما الصعٌد على للتطورات ومراقبة تؤهب حالة فً تقؾ مرتبكة

 الحالٌة ومع الحضرٌة باألنظمة النظر إعادة الى تحتاج دقٌقة أسئلة هذه الجائحة؟ لمواجهة اعتمادها ٌجب

 ومالٌة اقتصادٌة صدمة أكبر ثالث معها جلبت Covid- 91 جائحة فإن مؽلقة، دولة 922 من أكثر وجود

 0221 لعام العالمٌة المالٌة واألزمة سبتمبر 99 احداث بعد من والعشرٌن، الحادي ، القرن فً واجتماعٌة

 نقطتٌن انخفاض إلى ٌإدي أن الحجر ٌمكن من شهر كل أن والتنمٌة االقتصادي التعاون منظمة تقدر حٌث

الصادرات،  سلسة وتؤثر العالمً، اإلنتاج لتوقؾ نتٌجة السنوي، المحلً اإلجمالً الناتج نمو فً مئوٌتٌن

 المناطق فً خاصة المستجد، طبٌعة الوباء بسبب المجتمعً الرهاب وزٌادة االستهالك معدالت وانخفاض

 المناطق الحضرٌة فً سٌعٌشون المتحدة األمم لتقدٌرات وفقا العالم سكانثلثً  أن المتوقع ومن الحضرٌة،

ًٌّّا، كورونا فٌروس تفشً ظل وفً ، 0202 عام بحلول  بٌن الجمع الضروري من أصبح المستجد عالم

 جمٌع المستوٌات على التنسٌق ٌكون بحٌث المدى، طوٌلة التعافً المدى وخطط قصٌرة األولٌة االستجابات

 مفر ال ضرورة األزمة من للخروج كحل التعاون الدولً من جاعلة التحدي، لمواجهة والمجتمعٌة الحكومٌة

 .اٌضا منها

ا ا ،(الضواحً) األطراؾ عند المدن فً األوبئة تظهر ما ؼالبًّ  المجتمعات بٌن اوال لتفشً العدوى ونظرًّ

 اصبح وسطها، فً تنتشر أن قبل المدن ضواحً بٌن والتنقل وممرات النقل الحضرٌة بالمناطق المحٌطة

 الجسدي التباعد تطبٌق السكان وصعوبة بٌن الوثٌق القرب بسبب حقٌقٌا وسطها فً االوبئة خطر انتشار

 المناطق بٌن للمسافات مدروس نهج اتباع المدن على الوباء، لذلك انتشار من الوقاٌة طرق حدىكإ

 التنقل على من االعتماد تدرٌجٌا التحول طرٌق عن المختلفة، االحتٌاجات االعتبار بعٌن لحضرٌة واألخذ

 الدراجات استخدام او كالمشً أسهل وسائل على الى االعتماد األساسٌة والخدمات المرافق إلى للوصول

 .الهوائٌة

ومن  الحضرٌة، ومخططاتها خططها اإلستراتٌجٌة فً النظر اعادة الى بحاجة المدن من كمثٌالتها وعمان

األداء  فاعلٌة مدى وبٌان االزمة، خالل ومرونتها المدٌنة حالة توثٌق وعرض الى الحاجة ظهرت هنا

 علمً بشكل الطبٌعٌة األزمات والكوارث إلدارة نموذج إنشاء ٌتم لكً ،الكبرى عمان ألمانة المإسسً

سلٌمة  تخطٌطٌة قاعدة وإنشاء المستجد، كورونا فٌروس جةمو حقٌقٌة خالل حضرٌة مإشرات على مبنً

ا، آمنة مرونة، أكثر مدٌنتنا لتصبح ًٌّّ ًٌّّا، صح ًٌّّا، أمن ًٌّّا اقتصاد  .واجتماع
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 نبذة عن االمانة 

 واالداري السٌاسً المركز وهً االردنٌة الهاشمٌة، للمملكة واالقتصادٌة السٌاسٌة العاصمة هً عمان مدٌنة

 إرث العالم، ولها فً المؤهولة المدن أقدم من وكواحدة الدولة، سكان من  40%لـ  وموطن األردنٌة للحكومة

 وتعدد والتعاٌش للسالم النموذج تعد المدٌنة و سنوٌا، السٌاح من كبٌرة اعدادا وتستضٌؾ وؼنً، ثقافً

 الكبرى عمان أمانة .األوسط الشرق منطقة فً لالستثمار رئٌسٌا مركزا العربً وتشكل العالم فً الثقافات

 متمٌزة بلدٌة خدمات توفٌر إلى تهدؾ القطاعات، واداري. متعددة مالً استقالل ذات أهلٌة مإسسة هً

 مربع كٌلومتر 122 تؽطً مساحة إدارٌة منطقة 00 على موزعٌن نسمة ملٌون 2.4 عددهم لسكانها البالػ

ا 00 من المدٌنة المإلؾ مجلس قبل من األمانة تدار تقرٌبا،  ٌعٌنهم 1 و عمان سكان قبل من منتخبًّا عضوًّ

  .عمان أمٌن ٌترأسه و الكوتا حسب منتخبات إناث 6 و الوزراء رئٌس

 مجتمعاتها وتنمٌة والعمرانً وتراثها الثقافً وأنسنتها المدٌنة هوٌة على للحفاظ الكبرى عمان أمانة تسعى

 على تعزٌز والعمل العالقة، أصحاب مع شراكات بناء مع للموارد واالستثمار األمثل التخطٌط خالل من

 بالتؽٌٌر واإلٌمان الجماعً والعمل والعدالة والشفافٌة والنزاهة المعرفة وتبادل التعلم) لألمانة الداخلٌة القٌم

 .واإلبداع( االبتكار المستمر وتشجٌع والتحسٌن

 هً المدن مرونة أن حٌث مرونة المدٌنة، لتعزٌز الحسٌن بن الثانً هللا عبد الملك جاللة من بتوجٌهات

أمانة  عملت لهم، كرٌمة حٌاة وضمان قاطنٌها احتٌاجات وتلبٌة مجتمعات متكاملة، إلنشاء أساسً مطلب

 وعلى القرارات لصناعة الحدٌثة كؤساس الحضرٌة االستراتٌجٌات من العدٌد تطوٌر على الكبرى عمان

 المختلفة التً والتحدٌات الصدمات مع للتعامل الدولٌة النماذج المعاصرة من الحضرٌة األدوات استخدام

 وتحرص المناخ، تؽٌرات وتحدٌات السكانً المتسارع النمو من رئٌسً بشكل تنتج والتً الٌوم، مدن تواجه

 المدنً والمنظمات المجتمع ومنظمات والمإسسات والشركات األفراد الفاعلة مع الشراكة على األمانة

 أفضل لتعلم الفرصة  RC 100 م إلى شبكةاالنضماأتاح  وقد الفرص، واستكشاؾ المشاكل فً للنظر الدولٌة

 .المدٌنة فً الحضرٌة اإلنجازات من العدٌد لتحقٌق المعاصرة الحضرٌة للممارسات
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 فً اصابة حالة اول اعالن وقبل ( 0202 ) شباط شهر اواخر استباقٌة فً خطوات عمان أمانة اتخذت

 الوباء انتشار للحد من الالزمة االجراءات فً والبدء الطوارىء خطة بوضع المملكة المملكة، قامت
 الوطنٌة الخطة فً لها الموكولة المسإولٌات بناءا على العمل، ودٌمومة المواطنٌن سالمة على والحفاظ
.األوبئة لمواجهة

الوقائٌة لمواجهة فاٌروس كورونا خطة أمانة عمان الكبرى

 اتراءــــــــــــاإلج

 

 وضع خطة تتضمن ألٌات استمرار بتقدٌم الخدمات الحٌوٌة للمواطنٌن باتخاذ االجراءات الالزمة     .أ 
 لتؤمٌن كوادرها العاملة فٌها  بالمستلزمات صحة والسالمة العامة الوقائٌة ضد الوباء.   
 

  .وضع خطة عمل متخصصة لمواجهة المرض مع تحدٌد المهام والمسإولٌات .1

 .تؤمٌن مواد معقمة من قبل الدوائر والمناطق .2

 )الكمامات, القفازات, الزي الرسمً ...( تؤمٌن أدوات السالمة العامة من قبل الدوائر والمناطق .3

 تركٌب عبوات التعقٌم فً الدائر والمناطق فً األماكن المخصصة وخصوصا بجانب أجهزة بصمة الموظفٌن .4

 داخل الدوائر و المناطق من تعقٌم االسطح, االلتزام بارتداء أدوات السالمةتطبٌق إجراءات السالمة العامة  .5

 تؤمٌن المعقمات والمطهرات داخل الباصات .6

 على األقل مرتٌن ٌومٌاغسٌل أرضٌات المجمعات بالمطهرات والمعقمات  .7

 وضع نقاط لإلبالغ عن شكاوي بخط ساخن مرتبط مع إدارة النقل .8

 تشدٌد الرقابة على أبواب ) مداخل ( دائرة المسالخ وضرورة التقٌد بتصرٌح الدخول المعتمد للدخول إلى الدائرة  .9

 للشخص.) تصرٌح الدخول مرتبط ضمن النظام بشهادة خلو أمراض ( والتً ٌتم تجدٌدها كل ستة أشهر 

ند دخول  السٌارات الخاصة بالتجار لضمان استخدام طرٌقة التطهٌر بالرش على مداخل دائرة المسالخ بالمطهرات ع .10

 خلوها من أي ملوثات

 منع الفعالٌات داخل الحدائق والتً تقام من قبل المدارس والجمعٌات .11

 :االلتزام بتعلٌمات عامة للوقاٌة من مرض الكورونا فً مكان العمل .12

 .تنظٌؾ الٌدٌن جٌدا وبانتظام بفركهما بمطهر كحولً للٌدٌن أو بؽسلهما بالماء والصابون -

 .أقدام( بٌنك وبٌن أي شخص ٌسعل أو ٌعطس 3ال تقل عن متر واحد ) احتفظ  بمسافة -

لمس العٌنٌن واألنؾ والفم، ألن الٌد تلمس العدٌد من األسطح وٌمكنها أن تلتقط الفٌروسات، وإذا تلوثت فقد  جنب -

 .تنقل الفٌروس الذي ٌمكنه أن ٌدخل الجسم عبر هذه المنافذ وٌصٌبك بالمرض

 .فوراٌل المستعمل تؽطٌة الفم واألنؾ بالكوع المثنً أو بمندٌل ورقً عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المند -

 .البقاء فً المنزل إذا شعر الشخص بالمرض -

 إذا كان الشخص مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، فٌجب طلب الرعاٌة الطبٌة  -

 .المواظبة على تنظٌؾ الٌدٌن باستمرار -

 .تقلٌل التواصل المباشر مع المحٌطٌن، وتجنب العناق والتقبٌل -

 .فٌروس، مثل مقابض األبواب وأجهزة البصمة وأزرار المصاعد وأجهزة الحاسوبتطهٌر األماكن التً قد تحمل ال  -

 .إذا أصٌب الموظؾ بالكحة والعطاس فٌجب أن ٌبلػ إدارته وٌراجع الطبٌب فورا  -

 الموظؾ بالمرض، ٌجب أال ٌحضر إلى العمل، وتعطى له إجازة، أو ٌعمل عن بعد فً المنزلعند الشك فً إصابة  -

 .عمل جوالت تفتٌشٌة للتؤكد من االلتزام بمنع التدخٌن داخل مبانً امانة عمان  .13
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  استمرار أعمال النظافة ومعالجة النفاٌات والصٌانة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ورش مواد  .ب 

  التنظٌف والتطهٌر والتعقٌم بؤماكن التجمعات البشرٌة ) الحدائق, والمرافق العامة ( واألسواق     

 العامة والشعبٌة التابعة لها.    

 تخصٌص مراكز الدائرة الثالث لتنفٌذ برامج الرش خالل الفترتٌن الصباحٌة والمسائٌة .1

 تعقٌم المرافق العامة فً امانة عمان من: .2

 الحدائق والمنتزهات -

 مدٌنة الحسٌن للشباب -

 مدٌنة الملك عبد هللا الثانً الرٌاضٌة -

 المالعب كافة -

 الحمامات العامة -

 مجمعات النقل العام -

 األسواق الشعبٌة -

 تنظٌف المرافق العامة بكل الدوائر والمناطق بالمواد المعقمة بشكل مستمر .3

 تعقٌم أسطح الداخلٌة للباصات باستخدام معقمات ومطهرات بواسطة برشها ومسحها دورٌا .4

 غسٌل الباصات بشكل دوري على األقل ٌومٌا مرتٌن بمعقمات .5

 تعقٌم الٌات واسطول امانة عمان  .6

 تعقٌم الشوارع فً امانة عمان  .7

 تعقٌم األسواق الشعبٌة ومكب الغباوي ومحطة الشعائر فً امانة عمان  .8

 رش وتعقٌم حاوٌات النفاٌات و طاحنة النفاٌات  وأماكن التجمعات .9

 .التابعة لهامراقبة المواشً ما قبل الذبح واتخاذ اإلجراءات الوقائٌة فً المسالخ     .ج 
  مراقبة  ومعاٌنة اللحوم فً المسالخ التابعة لها وفً محالت بٌع اللحوم والدواجن والتؤكد من         
 سالمتها صحٌا وقٌام العاملٌن فٌها  بإتباع  اإلرشادات الوقائٌة       

 لها.مراقبة المواشً  ما قبل الذبح واتخاذ اإلجراءات الوقائٌة فً المسالخ التابعة  .1

 مراقبة  ومعاٌنة اللحوم فً المسالخ التابعة لها  .2

مراقبة  محالت بٌع اللحوم والدواجن والتؤكد من  سالمتها صحٌا وقٌام العاملٌن فٌها  بإتباع  اإلرشادات الوقائٌة  .3

 من وباء الكورونا.

 استخدام أحواض التغطٌس المملوءة بالمطهرات فً مواقع محددة بٌن صاالت معاٌنة اللحوم والدواجن .4

   المساهمة فً تنفٌذ برامج توعوٌة موجهه للمجتمع المحلً للتعرٌف بوباء الكورونا وطرق     .د 
 الوقاٌة منه بالتنسٌق مع وزارة الصحة.    

 ومتلقً الخدمة والمعنٌٌنعقد ورشات توعٌة لموظفً امانة عمان  .1

 وضع نصائح التوعٌة فً كافة المجمعات ولوحات اإلعالنات حول الوقاٌة من المرض .2

 بث رسائل التوعٌة عبر شاشات داخلٌة للباص عمان وهاتف الخط الساخن لوزارة الصحة .3

4.  

 تجهٌز و تهٌئة المقابر لدفن الموتى وبالتنسٌق مع الجهات المسإولة.   .ه 

 المقابر لدفن الموتى وبالتنسٌق مع الجهات المسإولة.تجهٌز  .1

 تجهٌز مقابر احتٌاطٌة .2
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للمناطق الموبوءة حترازياالغالق االإجراءات   

 اإلجراءات

 اغالق الموقع :المرحلة األولى

 

 حً  -شارع -منزل التبلٌػ عن موقع االؼالق من حٌث: -

 المداخل والمخارج عبر حواجزتوجه فرٌق من دائرة عملٌات المرور إلؼالق  -

 وضع إشارات ممنوع الدخول -

 تؤمٌن مستلزمات النظافة  :المرحلة الثانٌة

 

 توجه فرٌق البٌئة الى المنطقة للتؤكد من: -

 وجود الحاوٌات فً مواقعها 

 وجود عدد كافً من العمال 

 توفر المستلزمات المطلوبة 

 تؤمٌن المستلزمات الثالثة:المرحلة 

 
 

  تؤمٌن المستلزمات حسب الموقع من: -

 المعقمات، افرهوالت، كمامات، قفازات 

 التؤكد من ارتداء االلتزام بؤدوات السالمة العامة من قبل موظفً امانة عمان -

 التؤكد من االلتزام بمتطلبات السالمة العامة  -

 فرٌق طبً / -

 تؤمٌن سكن للعمال  - 

 تعقٌم المواقع :المرحلة الرابعة

 

 توجه فرٌق لتعقٌم المواقع التالٌة فً الموقع المؽلق: -

 الشوارع 

 الحاوٌات 

 المرافق العامة 

 الحدائق والمنتزهات 

 المالعب كافة 

 الحمامات العامة 

 مجمعات النقل العام 
 األسواق الشعبٌة 

 نقل النفاٌات :المرحلة الخامسة

 

 تجمٌع النفاٌات ضمن أكٌاس قمامة -

 وضعها فً الحاوٌات -

 توجه الكابسات لجمع النفاٌات من الحاوٌات -

 توجه الكابسات الى مكب الؽباوي للتخلص من النفاٌات -

 القاء النفاٌات فً الخلٌة المخصصة فً المكب )خلٌة خاصة ( -

 تعقٌم النفاٌات ثم حرقها -

 تعقٌم الكابسة -

 تؤمٌن المنطقة باالحتٌاجات  :المرحلة السادسة

 

 باالحتٌاجات الؽذائٌة  تؤمٌن -

 تؤمٌن باالحتٌاجات الطبٌة  -

 نقل للمستشفٌات عند الحاجة  -

 تدرٌب الفرٌق على التعقٌم وكٌفٌة التخلص من مالبسة  :المرحلة السابعة

 من كادر الرقابة الصحٌة على التعقٌم  0تدرٌب  - 
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 قطاع التنمٌة المجتمعٌة
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 كورونا إجراءات أمانة عمان الكبرى الوقائٌة لمواجهة فاٌروس
 :منها على عدة محاورالوقائٌة اإلجراءات بمجموعة من قامت أمانة عّمان الكبرى 

 
 .ًالمحور المال 

 

 -من اإلجراءات المتخذة فً هذا المحور:
 

  الحد األدنى حٌث وصلت نسبة  اعداد خطة لتخفٌض أعداد العاملٌن فً الدوائر المالٌة الىتم

 %( وذلك قبل التعطٌل .02التشؽٌل من الموظفٌن )

  تم صرؾ سلؾ طوارئ خاصة بكورونا لكافة المدراء والمدراء التنفٌذٌٌن ونواب القطاع المعنٌٌن

وتم صرفها نقداًّ على أن تكون تحت تصرؾ المدراء المعنٌٌن مع التؤكٌد على استخدامها لؽاٌات 

 لوباء .مواجهة هذا ا

 تم صرؾ سلؾ احتٌاطٌة نقدٌة لمدراء القطاع المالً فً حال نفذت سلؾ المدراء المعنٌٌن. 

 : الدفع والتحصٌل- 

 : عملٌات الدفع - أ

                تشؽٌل عملٌة الدفع عن بعد من خالل تؤمٌن الموظفٌن المعنٌٌن بكافة الوسائل تم  -

                الالزمة لصرؾ أي فاتورة مطلوبة عن بعد إما بإصدار شٌك ورقً أو عمل 

 تحوٌل بنكً إلكترونٌاًّ .

 

 : آلٌات التحصٌل - ب

%( من تحصٌالت أمانة عمان ٌتم 62التؤكد من جاهزٌة أنظمة الدفع اإللكترونً حٌث أن ) -

دفعها من قبل المواطنٌن إلكترونٌاًّ قبل جائحة كورونا وبالتالً فال ٌوجد أي معٌق لتحصٌل 

 المسقفات والتحققات ومخالفات السٌر والعدٌد من اإلٌرادات األخرى.

  .خالل العمل عن بعدإدخال وتدقٌق مخالفات السٌر من  -
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  الخدمات اإللكترونٌةمحور  
 

تحوٌل نسخة برنامج رخص األبنٌة اإللكترونً من نسخة عاملة على الشبكة الداخلٌة لألمانة لٌصبح  -

 (. webعامال على شبكة اإلنترنت ) 

اإلنترنت لٌتم إدراج بٌانات عمل تعدٌل على برنامج رخص األبنٌة اإللكترونً المنشور على شبكة  -

المعامالت الورقٌة لتصبح إلكترونٌة من خالل استحداث واجهة تطبٌق ٌتم من خاللها إدخال بٌانات 

المعامالت الورقٌة باإلضافة إلى إدراج مرفقات فٌها مثل المخططات و الوثائق لٌتم عرضها 

 إلكترونٌا.

ائرة االستمالك ) ملفات االستمالك / ملفات وضع األسس الفنٌة للبدء بعمل نظام أرشفة جدٌد لد -

 فضالت الطرق ( بعد االجتماع مع فرٌق دائرة االستمالك.

 بناء نظام أرشفة دائرة االستمالك و عمل التعدٌالت الالزمة من قبل األمانة و بناء النظام كامال . -

 االستمالك. % ( و تنزٌله على األجهزة فً دائرة 100إنجاز نظام األرشفة كامال بنسبة )  -

 التزوٌد بالماسحات الضوئٌة الالزمة إلتمام عملٌة األرشفة. -

 تدرٌب كادر األرشفة  من دائرة االستمالك للبدء بعملٌة األرشفة . -

 مراجعة التقارٌر المإرشفة من قبل فرٌق دائرة تكنولوجٌا المعلومات. -

بكة الداخلٌة لألمانة لٌصبح تحوٌل نسخة اإلصدار لمخطط الموقع التنظٌمً من نسخة عاملة على الش -

 (.webعامال على شبكة اإلنترنت )

 العمل على البرمجٌة المناسبة إلصدار مخطط الموقع التنظٌمً . -

العمل على إطالق نظام المراسالت الداخلٌة )تراسل( المعنً بتنظٌم آلٌة المراسالت الداخلٌة إلكترونٌا  -

 لإلستؽناء عن الورق .

األراضً و المساحة بخصوص تبادل الربط اإللكترونً فٌما ٌتعلق ببراءة الذمة التواصل مع دائرة  -

 المالٌة لمعامالت البٌع.

مع الشرٌك المنفذ للعطاء ) وزارة تمتة مجموعة من الخدمات أل متابعة عطاءات التحول اإللكترونً -

 االقتصاد الرقمً و الرٌادة (

 .رخص المهن و اإلعالنات 

  .دائرة االستمالك 

 . دائرة التنظٌم 

 .( cdm smithمتابعة عمل مشروع خارطة الطرٌق لعمان مدٌنة ذكٌة مع شركة )  -

مع البنك األوروبً  (  smart lighting for Amman main street) متابعة عمل مشروع -

  .للتنمٌة و اإلنماء

  .تفعٌل الموظفٌن للعمل من المنازل -

( و قد تم  Microsoft teamاستخدام تقنٌة االتصال و االجتماع عن بعد من خالل برنامج )  -

  .استحداث رخص للمستخدمٌن و ذلك لتفعٌل كل من تتطلب طبٌعة عمله حضور اجتماعات عن بعد
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 عد اللجان عن بُ ُعقد فً أمانة عّمان الكبرى )ألول مرة(  مجموعة من   -
 

 العدد التً عقدت عن بعد اللجان

 2 مجلس أمانة عمان الكبرى

 2 اللجنة اللوائٌة 

 2 لجنة مشترٌات أمانة عمان الكبرى

 21 اللجان المحلٌة 

 4 رإٌة عمان 

 2 نواب المدٌنة + مدٌر المدٌنة ( (اإلدارة العلٌا 

 2 قطاع التخطٌط

 1 لجنة إدارة السوق المركزي

 1 لجنة صندوق االسكان

 1 لجنة التكافل االجتماعً 

 1 لجنة صندوق الخدمات االجتماعٌة

 
 
 اإللكترونًتم تبادل البٌانات مع عدة جهات خارجٌة من خالل الربط  -

 

 اتالجه

 وزارة السٌاحة

 وزارة العمل

 وزارة اإلقتصاد الرقمً و الرٌادة.

 المركز الوطنً لألمن و إدارة األزمات.

 الصناعة.وزارة التجارة و 
 مدٌرٌة األمن العام. 
 شركة المتكاملة 

 مإسسة الضمان اإلجتماعً.
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  التنمٌة المجتمعٌةمحور: 
 

 -منها:والرسائل مجموعة من المبادرات فً هذا المحور أمانة عّمان الكبرى  أصدرت
 

 "خلٌك بالبٌت" مبادرة -

طفال قاموا بتصوٌر فٌدٌوهات من البٌت تحمل رسائل للمجتمع المحلً تدعوهم أبحمالت توعٌة بمشاركة  األمانةقامت 

 بالبٌت.للبقاء 
 

 " خبزي من بٌتً" مبادرة -

 . لتعلٌم  االمهات كٌفٌة عمل الخبز فً البٌت األمانةفٌدٌوهات توعٌة من موظفات 
 

 " الجار للجار " مبادرة -

مشاركة  خضار و المزروعة بالبٌت من ورقٌات و خاصة  حمالت توعٌة بخصوص مشاركة المواد الؽذائٌة و

 . بهذه الحمالت األمانةموظفً 

    

 بٌتً" "لعبتً من  مبادرة -

 . طفال عمل الطائرة الورقٌةتعلٌم األ

 

 "اكتشاف مواهب األطفال" مبادرة -

 . خاصة فً مجال التصوٌر طفال واكتشاؾ مواهب األ

 

 أساسٌات التدرٌس -

  طفالهالً فً تنظٌم عملٌة دراسة األطفال عمان بتصوٌر فٌدٌوهات تساعد األأعضاء المجلس البلدي من أقام عدد من 
 

 الرٌاضة فً المنزل -

 .مشاركتها مع المجتمع المحلً تم تصوٌر فٌدٌوهات لتعلٌم الرٌاضة المنزلٌة و

 

 مسابقة النادي الصٌفً -

 . الزالت المسابقة قائمة االجتماعً وطفال مسابقة على مواقع التواصل تم مشاركة األ
  

 صحتكم بتهمنا -

النفسٌة بالتشارك مع معهد العناٌة بالصحة  فٌدٌوهات حول التوعٌة بالشإون الصحٌة و عمل بروشورات الكترونٌة و

 . مدربٌن متخصصٌن سرٌة واأل
 

 " إدارة المشاعر "  دورة -

 . المجتمعٌة استهدفت فئة الشباب الستؽالل طاقاتهم فً مجال الخدمة
 

 خرىأفٌدٌوهات  نشر فٌدٌوهات توعوٌة و -

 . سالٌب الوقاٌة منهأ كٌفٌة انتقاله و فٌروس كورونا و -

التعاون مع المجتمع المحلً فً  مان واأل من ومن العام فً الحفاظ على األاأل ردنٌة ودور القوات المسلحة األ -

 . مواجهة فٌروس كورونا

عمال النظافة التً لم تؽفل عنها خالل أ الحفاظ على دٌمومة المكان و المدٌنة و مانة عمان الكبرى فً تعقٌمأدور  -

 .دور المواطن فً الحفاظ على نظافة المدٌنة هذه الفترة و
 

 نشر بوسترات توعوٌة -

 . شكر لجاللة الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن -

 .فٌروس كورونا -
 

 

 رسالة خلٌك بالبٌت -

رسالة خلٌك بالبٌت و المحافظة على المسافات االجتماعٌة الكافٌة  /أمانة عمان الكبرىوجه طالب مراكز زها الثقافٌة

 . الخاصة بالمركز لوقؾ انتشار العدوى بوباء كورونا(  Social Media )  عبر المنصات التفاعلٌة و صفحات
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 التدرٌب عن بعد -

 . قناة مراكز زها الثقافٌة على الٌوتٌوب -

مجموعة لسهولة التواصل بٌن المدربٌن و ( 422)  نشاء ما ٌقاربإالواتس اب حٌث تم مجموعات على برنامج  -

 . الطالب و تحمٌل الفٌدٌوهات التدرٌبٌة

لٌتم شرح المادة التدرٌبٌة (  ZOOM ) فٌدٌوهات تفاعلٌة من خالل بعض التطبٌقات الشهٌرة كتطبٌق السكاٌب و -

 . بشكل عملً و تطبٌقه مع الطالب

  لكترونً لتسجٌل الطالب للبرامج التً تم طرحها خالل فتره الحظرإتسجٌل الطالب عن بعد : تم تجهٌز نموذج  -
 

 حكواتً زها -

بطرٌقه بسٌطة  لألطفال الحالٌة بالمركز تعرض القصص الوضع الخاصةتم وضع قصص و حكاٌات على القناة 

 )فٌروس الكورونا ، أنا نظٌؾ . فً بٌتً ...( .
 

 زها مسابقات -

تكاثفت الجهود للتروٌح عن أطفالنا خالل مكوثهم فً المنزل فجهز موظفو المركز لمسابقات تهدؾ إلى ملء أوقات 

 الفراغ خالل فترة حظر التجول لمنع تفشً الوباء ، و اكتشاؾ المواهب و تحفٌزها .

 تدرٌبات فرق مراكز زها والتحدٌات -

اعٌد التدرٌبات المتفق علٌها من خالل مجموعات الواتس اب و ٌقوم المدربون بمتابعة تدرٌبات الفرق وفق مو -

 فرٌق ( . 13)  التفاعلٌةتطبٌقات الفٌدٌوهات 

 تحدٌات الفرق: -

 درم جام لفرٌق الدرم جام . -

 رسمتً من بٌتً لفرٌق الرسم . -

 اإلذاعً.أفضل خاطره عن فصل الربٌع للفرٌق المسرحً و  -

 المسرحً.أفضل نص مسرحً للفرٌق اإلذاعً و  -

 أفضل صوره فوتوؼرافٌه من شباك البٌت لفرٌق التصوٌر الفوتوؼرافً . -

 التاٌكوندو . -

 فرٌق البالٌه . -
 

 "خطط لمالك لٌزٌد النص"  مبادرة -

مبادرة تستهدؾ رفع قدرة أعمال مراكز زها كشرٌحه أولى فً إعداد مٌزانٌه شخصٌة و إٌجاد حلول مالٌة ممكنة 

 الظروؾ الحالٌة فً تؽٌٌر بعض عادات اإلنفاق السلبٌة .التنفٌذ لمساعدتهم فً 
 

 "ٌال نساعد طالبنا "  مبادرة -

مبادرة تستهدؾ حشد مدرسٌن متطوعٌن لطالب التوجٌهً كشرٌحة أولى و تجهٌز قاعدة بٌانات للتواصل مع 

 ة.الحالٌالمدرسٌن إلتاحتها لطالب التوجٌهً الذٌن ٌحتاجون لمساعدة فً الدراسة ضمن الظروؾ 
 

 تفعٌل خدمة االستشارات مع األخصائٌٌن النفسٌٌن -

حرص مركز زها الثقافً بتقدٌم خدمة االستشارات النفسٌة لكافة األهالً لمساعدتهم و العمل على توعٌتهم فً  -

 كٌفٌة التعامل مع ابنائهم من خالل خدمة الخط الساخن .

الستكمال متابعة االخصائٌٌن النفسٌٌن فً الشعبة متابعه الحاالت فً قسم اإلرشاد النفسً : تم تخصٌص هاتؾ  -

 لجمٌع حاالت اإلرشاد النفسً الموجودة فً المركز .
 

 مشارٌع المنظمات الدولٌة -

 (. World Visionمشروع )  -

 (. IRCمشروع اهال سمسم )  -
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 ًالمحور الصح. 
 

 -هذا المحور: من اإلجراءات المتخذة فً

  على اربع مراحل:تمت اإلجراءات فً السوق المركزي 
 

 ( 21/3/2020و لغاٌة )  ( 15/3/2020من )  المرحلة االولى

 

 الوقاٌة و التعقٌم 
 إجراءات وقائٌة مشددة لاللتزام بلباس الكمامات و كفوؾ األٌدي و فحص الموظفٌن . -
  .المركبات و العربات الداخلة لدائرة السوق المركزي تعقٌم -
 إجراءات التعقٌم و اتباع اإلجراءات الوقائٌة فً بورصة الزهور و استمرار العمل . -
 إجراءات للتقلٌل من أعداد الموظفٌن لتفادي سالسل العدوى . -

 إدارة الكادر 
 %(  .100نسبة األعمال المنجزة لهذه الفترة )  -
 الرسوم بشكل اعتٌادي .استمرار تحصٌل  -

 أوقات العمل
 ( بسبب قرار الحظر و استمرار عملٌات  20/3/2020السماح بالبٌع لمساء ٌوم الجمعة تارٌخ )      
البٌع للصباح .     

 

 ( 26/03/2020و لغاٌة )  ( 22/03/2020من )   المرحلة الثانٌة

 

 إعالن الحظر الشامل
 جمٌع المنتجات البستانٌة من قبل كوادر األمن الخاصة. تؤمٌن -
فتح السوق المركزي إلفراغ السوق من المنتجات البستانٌة التً كانت قد أدخلت فٌما قبل و إدخال  -

 .الكمٌات الجدٌدة
 إدارة السوق 

س التنسٌق مع الوسطاء إلخراج و إدخال المنتجات البستانٌة ، و إصالح األعطال الفنٌة  و تنفٌ -
 المخامر .

 التوقؾ عن تحصٌل الرسوم . -
 التوقؾ عن العمل ببورصة الزهور . -

 
 (11/04/2020)   و لغاٌة ( 27/03/2020من )  المرحلة الثالثة

 

 دخول المركبات 
عدم السماح بدخول المركبات الفارؼة و اقتصار الدخول للمركبات المحملة و البٌع فقط على ظهر  -

 المركبة لتوفٌر مساحات تباعد أكثر و إٌجاد متسع أمام المشترٌن للتجول .
 التعامل مع المنتجات البستانٌة 

لفترات تورٌد المنتجات البستانٌة نتٌجة الزدٌاد كمٌات المنتجات البستانٌة عن فترات البٌع  الفصل -
 العدوى.لضمان وجود أكبر متسع لتقلٌل فرص 

نقل المنتجات البستانٌة فقط بواسطة العربات لضمان توفٌر مساحات أمان أكثر لتقلٌل فرص  -
 العدوى.

 صباحا.ة السادسة التورٌد من الساعة العاشرة مساءا و لؽاٌ  -
 عصرا.البٌع من الثامنة صباحا و لؽاٌة الساعة الرابعة   -
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 الوقاٌة و التعقٌم
 إخالء السوق من السٌارات المحملة و الفارؼة لتتم إجراءات التعقٌم بعد الساعة الثانٌة مساءا . -
موظفٌن ثابتٌن على مدخل دائرة السوق المركزي لتعقٌم جمٌع المركبات و العربات الداخلة  إٌجاد -

 المركزي.لدائرة السوق 
قٌام فرٌق البٌئة بعمل حمالت تعقٌم دورٌة على مرافق و خدمات و ساحات البٌع لدائرة السوق  -

 للدائرة.المركزي مع مراعاة التركٌز على رش البرادات الداخلة 
 

 نقل البضائع و تحمٌلها 
الموافقة على استخدام الرافعات الشوكٌة الخاصة بالتجار لنقل الكمٌات الكبٌرة من المنتجات  -

 أكثر . مرونةبواسطتها مما أعطى 
نقل المنتجات البستانٌة فقط بواسطة العربات لضمان توفٌر مساحات أمان أكثر لتقلٌل فرص  -

 العدوى.
 

  التصارٌح

ز الوطنً لألمن و إدارة األزمات للعمل على إصدار تصارٌح لموظفً الوسطاء تم مخاطبة المرك -
 الزراعً.العاملٌن بدائرة السوق المركزي و للمإسسات العاملة بالقطاع 

 

 إدارة الكادر 
 تم العمل على طلب موظفٌن و نقلهم بواسطة سٌارات أمانة عمان الكبرى برفقة رجال األمن العام . -
 % (. 49بالقسم المالً و تحصٌل الرسوم بنسبة  ) استمرار العمل  -

 

 الخدمات اإللكترونٌة 
 الدخول.خدمة طلبات تصارٌح  -
 خدمة معرشات البطٌخ . -

 

 ( 29/04/2020و لغاٌة )  ( 12/04/2020من )   المرحلة الرابعة

 رفع كفاءة السوق 
لصالح أمانة عمان /  استؽالل الساحات المجاورة لدائرة السوق المركزي و هً ساحات مستملكة -

دائرة السوق المركزي الصطفاؾ المركبات الفارؼة و اقتصار النقل على العربات لتوفٌر مساحات 
 أكثر لمرتادي دائرة السوق المركزي لتقلٌل فرص العدوى .

 

 نقل البضائع و تحمٌلها 
 السماح باستخدام الرافعات الشوكٌة الخاصة بالتجار . -

 

 التصارٌح 
 .مشكلة العاملٌن لدى تجار و وسطاء دائرة السوق المركزي بإصدار التصارٌح إلكترونٌاالبدء بحل  -
موافقة مجلس إدارة السوق المركزي للبدء بعمل اشتراكات شهرٌة لدخول السٌارات الفارؼة مع  -

 الكبٌرة.إعطاء األولوٌة للمركبات ذات األحمال 
 

 إدارة الكادر
 % (  .60مستوى التحصٌل  بنسبة إنجاز ) استمرار العمل بالقسم المالً على  -
 % ( .85إعداد التقارٌر و المطالبات و قبول االعتراضات بنسبة إنجاز )  -
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 أٌضا قامت أمانة عّمان الكبرى فً هذا المحور  بمجموعة من اإلجراءات:    
 

 تغطٌة احتٌاجات مناطق و دوائر أمانة عمان 
 تؤمٌن المناطق ودوائر االمانة بـ:

 .مالبس وقائٌة -

 .معقمات أٌدي و أسطح -

 كمامات -

 كفوؾ -

 أجهزة تنفس -

 سرٌر طبً -
 

  التوعٌة 
عمل بروشور توعوي بفٌروس كورونا المستجد و نشره و توزٌعه على مناطق و دوائر أمانة  -

 عمان و متلقً الخدمة 
عقد محاضرات توعوٌة بطرق الوقاٌة من فٌروس كورونا للموظفٌن و المستخدمٌن و العمال  -

 للتوعٌة بطرق التخلص من النفاٌات الطبٌة و الطرق السلٌمة الرتداء األفرهول و الكمامات.
 

 الصحة و الوقاٌة
 -الزٌارات للكوادر العاملة فً المٌدان من قبل الفرٌق الطبً من أجل : 

 درجات الحرارة للكوادر العاملة  .قٌاس  -

 التوعٌة بسبل الوقاٌة من الفٌروس . -

متابعة مدى االلتزام بوسائل الوقاٌة الصحٌة و متابعة الكوادر العاملة فً المٌدان و توعٌتهم  -

 الوقاٌة.بسبل 

 معاٌنة مستلزمات الوقاٌة الصحٌة التً ٌتم تورٌدها و التؤكد من مطابقتها للشروط و المواصفات -

 الفنٌة.

 الدائرة.التعقٌم داخل مرافق مبنى  -

 التشاركٌة مع الجهات األخرى
تشكٌل لجان مشتركة مع  وزارة السٌاحة و وزارة الصناعة و التجارة للكشؾ على المطاعم و  -

 محالت بٌع األطعمة و الحلوٌات  .
 

للمنشآت ) مستوفٌة الشروط ( و ذلك بعد الكشؾ علٌها من قبل فرق التفتٌش التصارٌح منح  -

 .فً أمانة عمان الكبرى الصحً و المهنً لدائرة الرقابة الصحٌة و المهنٌة 
 

 دفن الموتى
  .تقدٌم خدمة دفن الموتى فً مقبرة سحاب اإلسالمٌة -

 

 مكافحة الحشرات المنزلٌة 
 حمالت لمكافحة الحشرات المنزلٌة فً جمٌع مناطق عّمان )الرش البإري(. تنفٌذ -

 

 

 عملٌات الرقابة و التفتٌش
 الكفوؾ.بالتباعد االجتماعً و االلتزام بالكمامات و  اإلرشاد لتطبٌق قانون الدفاع و االلتزام -

مسجلة ال عدد كبٌر من المنشآتالتفتٌش على المطاعم و محالت بٌع الحلوٌات و الكشؾ على  -

 عبر منصة وزارة السٌاحة .
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  األشغال:محور  
 

  -فً هذا المحور:اإلجراءات المتخذة من 
 

 ( . 30/4/2020( و لغاٌة )  18/3/2020من )   خالل الفترة  لمصادر التزوٌد  التشغٌل

المحروقات.تشؽٌل محطات تزوٌد  -

المٌاه لتزوٌد تنكات المٌاه العاملة على تعقٌم المواقع المطلوبة منها و الوحدات اإلدارٌة تشؽٌل آبار  -

 .األخرى و استخدامات الشطؾ بكافة المواقع

 تصنٌع جهاز تعقٌم

  من خالل كادر دائرة اآللٌات حٌث أن هذا النظام ٌعمل بالمواصفات  تعقٌم للشوارعتصنٌع جهاز
 التالٌة :

 ( حصان . 15محرك ٌعمل على البنزٌن و بقدرة )   -

 ( متر . 6بعد حوالً )   مزود بمراوح ذات قدرة عالٌة ترش على  -

(  14( بار و تنثر ما ٌقارب )  20( نقطة رش رذاذ تؽذٌها مضخة بقدرة )  90مزود بؤكثر من )   -

  .لتر بالدقٌقة

سار و ٌتم ربط النظام مع أي صهرٌج ماء أو ٌمكن التحكم فً الجهة المراد رشها فقط سواء ٌمٌن أو ٌ -

حتى تراكتور مما ٌجعله مناسبا لالستخدام فً كافة االحتٌاجات التً تتطلب عملٌات رش مثل تعقٌم 

  .األحٌاء أو حتى مكافحة الحشرات

 : تصنٌع جهاز تعقٌم آللٌات البٌئة و مركبات الركوب و ذلك من أجل 
 إلصالح.تعقٌم جسم المركبة قبل بدء عملٌة ا -

 المحافظة على سالمة العاملٌن على عملٌة اإلصالح نظرا لمالمستهم جمٌع أجزاء المركبة. -

 طبٌعة عمل آلٌات البٌئة تحتم علٌها عملٌة التعقٌم. -

 المركبات تتجول فً جمٌع مناطق أمانة عمان و معرضة اللتقاط الفٌروسات و الجراثٌم. -

 الحد من انتشار و مكافحة جائحة كورونا. -

 ( و المقدمة من شركة مٌونخ لإلتصاالت على صهارٌج ماء .2تركٌب أجهزة تعقٌم عدد ) -

 األعمال فً المواقع

 معالجة االنهٌار الواقع على شارع األردن. -
 معالجة االنهٌار فً الجزء الواصل بٌن شارع األمٌر هاشم مع شارع األمٌر حسٌن. -
و ساحات الباصات بالتنسٌق مع الجهات ذات  وضع الحواجز اإلسمنتٌة فً المناطق التً تم عزلها -

 العالقة و بالتنسٌق مع المركز الوطنً لألمن و إدارة األزمات .
 عمل ساحه اصطفاؾ لخدمة مرتادي السوق المركزي . -
 تعزٌز مناهل تصرٌؾ مٌاه األمطار على شارع الملكة رانٌا بالتنسٌق مع إدارة الباص السرٌع. -
 مطار على شارع الملك عبد هللا الثانً فً عدة مواقع  .تعزٌز مناهل تصرٌؾ مٌاه األ -
 معالجة االنهٌار الحاصل للعبارة الصندوقٌة فً منطقة العبدلً . -
 تعزٌز المصارؾ فً مناطق مختلفة من عمان . -
 عمل الصٌانة لخطوط تصرٌؾ مٌاه األمطار من خالل الجتات التابعة للدائرة . -
 ت الطوارئ( .    التعامل مع المنخفضات الجوٌة ) حاال -

 خطة الطوارئ 

 ( ظهرا. 3( صباحا و لؽاٌة )  7:  العمل من الساعة )  Aوردٌة  -
 ( مساء. 11( ظهرا و لؽاٌة )  3:   العمل من الساعة  )  Bوردٌة  -
 ( صباحا. 7( مساء و لؽاٌة )  11:   العمل من الساعة )  Cوردٌة  -
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  .و البٌئة مناطق أمانة عّمان الكبرىمحور   -
 

 -:فً هذا المحور  المتخذةاإلجراءات        
 

  إجراءات التعقٌم -
 

 تشكٌل فرق الرش و التعقٌم ، كل فرٌق مجهز بكافة أدوات السالمة العامة من اللباس و الوقاٌة  -

 . تتكون من الكوادر و المعدات و اآللٌات و     

 تعمل الفرق ضمن برنامج محدد لها لتؽطً مناطق أمانة عمان الكبرى و شوارعها ، حٌث تم  -

 .الفرقتوزٌع المناطق و األحٌاء على      
 

 :المنشآت و المواقع التً تم تعقٌمها -
 

  المخٌمات و المستشفٌات و الصحٌة المراكزو العام النقل مجمعات و الحكومٌة المبانً و المراكز           
 .الحجر فنادق و المصابة المناطق و         

  

 تشكٌل فرٌق التعقٌم و العزل المتخصص )أي نقطة تواجد لحاالت إصابة ( : -
 

 الموبوءة. المناطق فً األحٌاء و الشوارع تعقٌم - 

 الصحٌحة. بالطرٌقة منها للتخلص تحمٌلها و الحاوٌات و النفاٌات تعقٌم- 

 . سواقة مكب إلى المخرجة النفاٌات نقل- 

 . اإلؼالق محكمة بؤكٌاس النفاٌات وضع- 

 الموبوءة. األحٌاء داخل المواطنٌن على النفاٌات أكٌاس توزٌع- 
 

 :ة الشراكة مع وزارة البٌئة فً آلٌة التعامل مع النفاٌات الطبٌ -
 

 باعتبارها ذلك و حمزة األمٌر مستشفى من المتولدة المنزلٌة النفاٌات من بالتخلص الوزارة تكفلت- 

 . خطرة طبٌة نفاٌات

 فترة أثناء المملكة إلى القادمٌن المسافرٌن لحجر المخصصة الفنادق من  المتولدة المنزلٌة النفاٌات- 

 الطبٌة. النفاٌات مع التعامل آلٌة حسب تعامل المٌت البحر و  عمان منطقتً فً الجائحة

 حرقها طرٌق عن النفاٌات هذه من للتخلص ستً( كلٌن ) الخضراء البٌئة شركة مع التعاقد تم -

 النفاٌات لمعالجة المرخصة الوحٌدة الشركة كونها ، الحرق لعملٌة الخاصة ئٌةالبٌ الشروط ضمن

     و المٌت البحر منطقة فً فنادق ( 10 ) التالً النحو على موزعة الفنادق كانت حٌث بالحرق،

 كانت المواقع هذه جمٌع بؤن علما حمزة األمٌر مستشفى إلى باإلضافة عمان فً فندق ( 23 )

 األمنٌة. األجهزة و المسلحة القوات قبل من كاملة لسٌطرة تخضع
 

الطبٌة النفاٌات مع التعامل آلٌة  -
 بحٌث ، الفندقٌة الؽرؾ من المتولدة الصحً الحجر لنفاٌات الداخلً الجمع عملٌات دقالفنا تتولى -

 ( 75 ) امتالء بنسبة و بالستٌكٌة بؤكٌاس تكون و النفاٌات لهذه مناسبة حاوٌات تخصٌص ٌتم

 بدون النفاٌات هذه نقل ذلك بعد ٌتم و ، وقائً كإجراء آخر كٌس فً كٌس كل ٌوضع و ، بالمائة

 عمان أمانة و البٌئة وزارة إشراؾ تحت و المعتمد النفاٌات مكب إلى مباشر بشكل و كبسها

الكبرى. 

 لؽباوي.ا مكب إلى مباشرة نقلها و ( أخرى بحاوٌات ) المطبخ من الطعام إعداد نفاٌات جمع ٌتم -
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  النفاٌات طمر و معالجة- 
 

 من الواردة للنفاٌات خاص موقع بتخصٌص النفاٌات معالجة دائرة خالل من عمان أمانة تقوم -

 الؽباوي. مكب فً الصحً الحجر

  المخصص. الموقع أرضٌة فً الكثافة عالً البالستٌك من عزل نظام وضع ٌتم -

 ٌومً. بشكل الواردة النفاٌات تعقٌم ٌتم -

 من حماٌتها و النفاٌات تطاٌر لتجنب بالتربة تثبٌته و النفاٌات فوق بالستٌكً ؼطاء وضع ٌتم -

 الضالة. الحٌوانات

 طمر ٌتم ، صحٌا علٌهم المحجور لألشخاص ٌوماًّ  ( 14 ) بعد إصابة حالة أي ثبوت عدم حال فً -

 ٌتم إصابة أي ثبوت حال فً و الصحً للطمر االعتٌادٌة اءاتاإلجر اتباع و ترابً بؽطاء النفاٌات

 . خطرة طبٌة نفاٌات باعتبارها النفاٌات مع التعامل

 الشخصٌة السالمة معدات- 
 الشخصٌة. السالمة بمعدات النفاٌات معالجة و نقل و جمع مجال فً العاملة الكوادر جمٌع تؤمٌن -

 النفاٌات. معالجة دائرة و البٌئة عملٌات دائرة فً المعنٌٌن خالل من العامة السالمة أمور متابعة -
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 لمواجهة وباء كورونا الكبرى فً الخطة الوطنٌة  إجراءات أمانة عمان -

 تسمٌة مندوبٌن من األمانة لدى المركز الوطنً لألمن و إدارة األزمات -

 .تشكٌل فرق للطوارئ -

 .وضع الخطة الوقائٌة لمواجهة فاٌروس كورونا -

 .تفعٌل الخدمات ذات األولوٌة -

 تؤمٌن أدوات السالمة العامة للموظفٌن. -

 تطبٌق إجراءات السالمة العامة داخل الدوائر و المناطق. -

 تعقٌم مرافق األمانة -

 .معاٌنة المواشً ما قبل الذبح و اتخاذ اإلجراءات الوقائٌة الالزمة -

 معاٌنة اللحوم فً المسالخ و فً محالت بٌع اللحوم و الدواجن. -

 الالزمة للعاملٌن و رواد المسلخ اتخاذ االجراءات الوقائٌة -

بث رسائل توعٌة عبر وسائل التواصل االجتماعً و اللوحات االعالنٌة و الشاشات الداخلٌة لباص  -

 .عمان

 عقد ورشات توعوٌة لموظفً األمانة و متلقً الخدمة و المعنٌٌن و توزٌع بروشور خاص. -

 .تجهٌز قبور خاصة للمتوفٌن جراء اإلصابة بفٌروس كورونا -

 تجهٌز مقابر احتٌاطٌة. -

 تعقٌم و تطهٌر المرافق العامة فً أمانة عمان. -

 تعقٌم مجمعات النقل و الباصات. -

 تعقٌم حاوٌات النفاٌات و اآللٌات. -

 تكثٌؾ حمالت الرقابة الصحٌة. -

 
 
لمواجهة وباء كورونا ) خلٌة إدارة الوطنً إلدارة االزمات و المركز عمان التعاون ما بٌن أمانة  -

 .األزمة (
 

 .الحفاظ على دٌمومة عمل االمانة -

   .تسهٌل حركة باصات نقل العمال -

 .تعقٌم فنادق الحجر الصحً -

 .تزوٌد الخلٌة بالبٌانات الالزمة -

 .التجاوب مع المالحظات الواردة من المركز -

 .توزٌع الخبز على المواطنٌن -
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 تقدٌم الدعم لبلدٌات المدن االردنٌة

 
 البلدٌة نوع الدعم

 لكل ( 10 ) عدد ٌدوٌه رش طرمبات

 بلدٌة

 , البساتٌن أم ,بلدٌة مادبا بلدٌة , حسبان بلدٌة , ناعور بلدٌة- 

 , الرصٌفة بلدٌة , الجٌزة ,بلدٌة سحاب بلدٌة , الموقر بلدٌة

 .السلط بلدٌة , الزرقاء بلدٌة

 مخٌمات و  بلدٌات عدة تعقٌم و رش
 الحسٌن مخٌم , حطٌن مخٌم , ناعور بلدٌة , الباشا عٌن بلدٌة- 

 النصر مخٌم , الوحدات مخٌم ,

 كلور( ) تعقٌم مواد
 كلور لتر  ( 8000 ) : اربد بلدٌة- 

  كلور لتر ( 1000 ) : المفرق بلدٌة- 

 حاوٌات دعم

 لتر  ( 1100 ) سعة معدنٌة بحاوٌات لرصٌفةا بلدٌة دعم تم- 

 ( 10 عدد)

 لتر ( 1100 ) سعة معدنٌة بحاوٌات المفرق بلدٌة دعم تم- 

 ( 20 عدد)
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