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ــي  ــازات الت ــن وُعمــان تســجل ملحمــة مــن العطــاءات المشــرفة واإلنج ــن الماضيي ــر العقدي ــى م عل
يشــار إليهــا بالبنــان ، نابعــة مــن عمــق المواَطنــة العمانيــة المتجــذرة فــي أبنــاء هــذا الوطــن، تمثلــت 
ــت أســمى صورهــا فــي  ــد، َتجلَّ فــي مواقــف التعاضــد بينهــم فــي الظــروف االســتثنائية فــي البل
الملحمــة الوطنيــة التــي ُجســدت بالحكومــة والشــعب فــي صيــف 2007م  ، حيــن تــم رصــد أول حالــة 
مداريــة مصنفــة بإعصــار مــداري مــن الدرجــة الخامســة )إعصــار جونــو( ليضــرب ســواحل شــرق ُعمــان 
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تمهيد

األنــواء المناخيــة )إعصــار جونــو( ليــس اال تمهيدا لسلســله من الحــاالت المدارية الناتجة مــن اضطرابات 
مناخيــة، فيــت ، تشــاباال، ميكونــو، ,,,وغيرهــا ، ممــا أكســب الســلطنة خبــرة واســعة فــي مجــال إدارة 
االزمــات المماثلــة وصــوالً  الــى أزمــة انتشــار بعوضــة الزاعجــة المصريــة قبــل أكثــر مــن عــام مــن اآلن، 
حيــث ُوِجَهــت بحشــد جهــود وكــوادر بلديــة مســقط ووزارة الصحــة ذات الخبــرات إلــى وضــع خطــط 
ــردًا وســالما كمثيالتهــا مــن االزمــات بأقــل الخســائر- وهلل الحمــد - . ــر محكمــة، حتــى مــرت ب وتدابي

كانــت هــذه األزمــات بمثابــة اختبــاٍر صعــب لبلديــة مســقط لقيــاس مــدى الجاهزيــة والكفــاءة فــي 
إدارة األزمــات، اال أنهــا اســتطاعت - وهلل الحمــد - اجتيازهــا بامتيــاز بشــهادة الجميــع؛ وهــذا نتاًجــا لمــا 
ــة  ــرات الطقــس والحــاالت الجوي ــه الســلطنة مــن تقــدم وتطــور فــي التعامــل مــع متغي ــت إلي وصل
االســتثنائية مــن خــالل الكــوادر الوطنيــة المحترفــة مــن ذات االختصــاص، والبنى األساســية المتكاملة 
والتجهيــزات الفنيــة المتطــورة، ودقــة رســم خطــط الطــوارئ وتفعيلهــا كمــا يجــب بمــا يتوافــق مــع 

المعاييــر الدوليــة.

ــد 19( التــي ال نظنهــا  ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون وهــا نحــن اليــوم فــي خضــم أزمــة جائحــة في
بالحــدث الجديــد علــى المنظومــة الوطنيــة المتكاملــة فــي دولــة كســلطنة عمــان، أكســبتها خبــرة ال 
يســتهان بهــا فــي تخطــي مثــل هــذه الظــروف بحســن اإلدارة والتدبيــر، ودأبــت بلديــة مســقط بتســخير 

كافــة جهودهــا والعمــل علــى التجهيــزات والخطــط.

واهلل ولي التوفيق،،
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كأي حــدث جديــد علــى العالــم جــاء تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19 وأثــار الرعــب 

ــه، وهــو أمــر فطــري فــي الخليقــة  ــد ومجهــول ماهيت ــه حــدث جدي فــي نفــوس البشــرية؛ بحكــم أن

بــأن تهــاب كل مــاال تعرفــة، وهمــا أخطــر عامليــن ممكــن ان يســببا التشــتت وســوء التدبيــر للشــعوب، 

فــي حيــن انــه المطلــوب عكــس ذلــك تمامــًا لمواجهــة المشــكالت المســتحدثة عامــة والمشــكالت 

الصحيــة بوجــه الخصــوص.

ــدول المحظوظــة؛  ــة، لكــن - وهلل الحمــد - ُتعــد ســلطنة عمــان مــن ال ــة األوضــاع الراهن رغــم صعوب

بأنهــا كانــت أحــد الــدول المســتقبلة للفيــروس وليســت الحاضنــة لــه، وفــي الحالتيــن اختــالف شاســع 

فــي عــدد الخســائر البشــرية والماديــة، واال كانــت األوضــاع أصعــب أضعــاف المــرات ممــا هــي عليــه 

اآلن.

ــر خدمــات الصحــة العامــة  ــت العنصــر األساســي والمســؤول عــن توفي ــت والزال ــة مســقط كان بلدي

فــي مســقط جنبــا إلــى جنــب مــع باقــي البلديــات األخــرى، لــذا كان البــد مــن اتخــاذ إجــراءات خاصــه 

بهــا وبطواقمهــا، قــد تضطرهــا الــى رفــع مســتوى االحترازيــة فيهــا إلــى اعلــى مســتوياتها؛ لضمــان 

اســتمراريه تقديــم الخدمــات فــي قطاعاتهــا فــي أصعــب الظــروف. 

ــة  ــة جائح ــة أزم ــقط لمواجه ــة مس ــتراتيجيات بلدي ــل واس ــط العم ــق خط ــم توثي ــر ت ــذا التقري ــي ه ف

ــم خطــوط الدفــاع  ــد19(، وكــذا عــرض لبعــض خدماتهــا فــي تدعي ــا المســتجد )كوفي ــروس كورن فاي

األولــى، عــالوة علــى اإلجــراءات االحترازيــة المتبعــة فــي وحداتهــا لضمــان اســتمرارية خدماتهــا فــي 

ــي  ــتوى الصح ــة والمس ــة المقدم ــات البلدي ــتوى الخدم ــى مس ــر عل ــروف دون التأثي ــذه الظ ــل ه ظ

للمجتمــع.

بلدية مسقط

                      
المقدمة
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لجنة إلدارة الحاالت الطارئة »
تشكيل فريق عمل إلدارة الجائحة »
خطة التوعية والتدريب »
خطة توفير االحتياجات الضرورية لكافة قطاعات البلدية »
نظام استمرارية العمل عن بعد لقطاعات العمل البلدي »
القرارات والتسهيالت والتشريعات القانونية »
خطة التعافي ودعم المؤسسات الصحية »



                      تشكيل لجنة إلدارة الحاالت الطارئة

إن االســتجابة المنســقة لتحقيــق أقصــى درجــات االســتعداد تشــمل جميــع الخطــوات التــي 

تهــدف للعمــل علــى تفعيــل خطــط التأهــب الوبائــي ومــن المهــم أن تكــون هــذه الخطــط 

ــذه  ــل ه ــة مث ــة لمواجه ــع ضروري ــى التوّق ــدرة عل ــتقبلية، ألن الق ــة مس ــة وذات رؤي قوي

الظــروف كأزمــة جائحــة كورونــا.

ومــن هــذا المنطلــق تــم إصــدار القــرار اإلداري رقــم )2019/12( الــذي يقتضــي تشــكيل 

لجنــة إلدارة الحــاالت الطارئــة، حيــث تختــص هــذه اللجنــة بتنفيــذ العمليــات وتقديــم الدعــم 

والمســاندة عنــد اإلبــالغ عــن وقــوع مــا يعــد أو يحتمــل أن تكــون حالــة طارئــة، ووضــع كافة 

الخطــط والتدابيــر واإلجــراءات الالزمــة لمواجهــة وإدارة الحــاالت الطارئــة وتعزيــز تضافــر 

الجهــود وتكامــل األدوار بيــن المؤسســات والجهــات التنفيذيــة المســاندة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تشــكيل هــذه اللجنــة علــى ضــوء أوضــاع أخــرى تــم تفعيــل مهامهــا 

لقيــادة وإدارة األمــر خــالل أزمــة جائحــة كورونا.

الفصل األول
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الفصل الثاني

                       تشكيل فريق عمل لوضع خطة احترازية للتعامل مع التطورات الناتجة 

عن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(

تــم تشــكيل فريــق عمــل لوضــع خطــة متكاملــة تشــمل آليــات التأهــب واالســتجابة، وتحديد 

متطلبــات الوقايــة فــي بيئــة العمــل وتوفيرهــا وذلــك لتحقيــق أقصــى درجــات االســتعداد 

والعمــل علــى تفعيــل خطــط التأهــب الوبائــي.



يقوم الفريق بالمهام التالية: »

المهام االشرافية. 	

ــة مســقط، ومقــرات عــزل  ــع المهــام المتعلقــة بالمبنــى اإلداري الخــاص ببلدي إدارة جمي

المرضــى، كمــا يتولــى كافــة المســؤوليات مــن تجهيــز وتشــغيل المواقــع واإلشــراف علــى 

ــه  ــب قيام ــى جان ــال، إل ــذ األعم ــير تنفي ــن س ــد م ــات، والتأك ــاء المجموع ــال أعض أداء أعم

بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتوفيــر احتياجــات المواقــع المشــار لهــا.

الدعم اللوجستي. 	

مســؤولية الدعــم اللوجســتي وتوفيــر كافــة االحتياجــات المطلوبــة للموقعيــن المخصصين 

للعــزل والحجــر المؤسســي، والقيــام بعمليــات الشــراء والتنســيق مــع المعنييــن فــي مبنى 

رئاســة البلديــة، واالشــراف علــى المصروفــات وإمــداد كافــة وحــدات البلديــة ومســاكن 

العمــال باالحتياجــات الالزمــة مــن أدوات لســالمة المهنيــة مــع توفيــر كافــة المطبوعــات 

والملفــات.

إدارة مواقع العزل. 	

إنشــاء مواقــع للحجــر والعــزل المؤسســي للمصابيــن مــن الكــوادر العاملــة فــي البلديــة 

االحتياجــات  كافــة  وتوفيــر  التامــة  اإلدارة  مهــام  يتولــى  حيــث  لهــم،  والمخالطيــن 

والمتطلبــات الالزمــة لتشــغيل المواقــع باإلضافــة إلــى اإلدارة األمنيــة.

الصحة والسالمة المهنية. 	

تدريــب الموظفيــن علــى تدابيــر الوقايــة ووضــع قوائــم األدوات والمــواد الالزمــة للحمايــة 

الشــخصية لــكل موظــف؛ حســب المهــام المكلــف بهــا وللمرضــى المصابين واألفــراد تحت 

الحجــر أو العــزل، ومراقبــة الوضــع الصحــي لموظفــي المنشــأة واألفــراد المصابيــن وتحــت 

الحجــر أو العــزل بشــكل كاف، وتطبيــق بروتوكــوالت إدارة النفايــات المعتمــدة لــدى 

ــارئ  ــر ط ــب ألي ام ــة التأه ــع خط ــى وض ــة إل ــة )WHO(باإلضاف ــة العالمي ــة الصح منظم

فــي تلــك المواقــع.
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اإلدارة الصحية. 	

التنســيق مــع وزارة الصحــة حــول اإلبــالغ عــن الحــاالت المشــتبه بهــا بيــن الــكادر العمالــي 

للبلديــة، وتقييــم وضــع العامــل إذا كان مؤهــاًل للحجــر، والتنســيق لعمــل التشــخيص الســريع 

ــة التــي يحتاجهــا العامــل  ــر األدوي والعــالج لمــن يصابــون بالعــدوى. باإلضافــة إلــى توفي

ــن للحجــر أو العــزل الصحــي  ــات العمــال الخاضعي ــة، وتســجيل بيان المصــاب بأمــراض مزمن

ومتابعــة األوضــاع الصحيــة للعمــال بشــكل يومــي.

الفصل الثالث

                      خطة التدريب

تشكيل فريق عمل لتوعية العاملين باألنشطة التجارية »

ــادرة  ــذ مب ــة مســقط لتنفي ــة ببلدي ــص مــن قطــاع الشــؤون الصحي ــق مخت ــم تشــكيل فري ت

ــات  ــم عرب ــف وتعقي ــة تنظي ــول كيفي ــة ح ــز التجاري ــال المراك ــب عم ــة وتدري ــدف لتوعي ته

التســوق، والتأكيــد علــى المراكــز بأهميــة توفيــر المطهــرات والمعقمــات بصفــة مســتمرة 

علــى كافــة مداخــل المراكــز، وكذلــك بــدورات الميــاه وعنــد نقطــة تجميــع عربات التســوق، 

كمــا تــم إيضــاح كافــة اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة.

تنفيــذ برنـــــامج تدريبــي استباقـــــــي لكافــة العمــال المقيمين معســكرات البلدية  »

عــن طـــــرق الوقايــة مــن مــرض كورونا

قــام فريــق العمــل بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والهيئــة العامــة للدفاع المدني واإلســعاف 

بتنفيــذ برنامــج تدريبــي اســتهدف الفئــة العماليــة فــي مجــاالت الصحــة والســالمة المهنيــة 

واإلنعــاش واإلســعاف واإلطفــاء وطــرق الوقايــة مــن فيــروس كورونــا، حيــث اســتهدف 

ــن  ــن ومراقبي ــال وفنيي ــن عم ــكرات م ــي المعس ــن ف ــن المقيمي ــة المختصي ــج كاف البرنام

المهنيــة  والســالمة  الصحــة  بأساســيات  تعريفهــم  إلــى  البرنامــج  وهــدف  وســائقين، 

ــة. واإلســعافات األولي
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حملة استهدفت محالت الحالقة الرجالية والصالونات النسائية »

فــي بدايــة ظهــور الوبــاء عالميــا تــم التحــرك إلعــداد خطــط تدريبيــة ألكثــر األنشــطة 

ــاء، منهــا األنشــطة المتعلقــة ــى نقــل الوب ــؤدي إل ــة وقــد ت المصنفــة ذات خطــورة عالي

بالحالقــة الرجاليــة وصالونــات التجميــل النســائية، فتمــت زيــارة ومتابعــة جميــع هــذه 

ــى  ــا عل ــد حرص ــتعمال الواح ــتخدام أدوات ذات االس ــزام باس ــن االلت ــد م ــالت والتأك المح

ــن  ــل ع ــي تنتق ــة الت ــية المعدي ــراض الفيروس ــراء األم ــة ج ــالت الحالق ــادي مح ــة مرت صح

ــم  ــرار رق ــزام بالق ــى االلت ــديد عل ــرر، والتش ــتخدام المتك ــة ذات االس ــق أدوات الحالق طري

2019/219 الخــاص بإصــدار الالئحــة الصحيــة المتعلقــة باألنشــطة ذات العالقــة بالصحــة 

ــة. العام

الفصل الرابع

                            خطة توفير االحتياجات الضرورية )المعقمات وأدوات السالمة( 

لكافة قطاعات البلدية 

تــم التنســيق مــع الجهــات الماليــة بالبلديــة لتوفيــر مبالــغ مخصصة لخطــة التأهــب الوقائية، 

علــى ضوئــه تــم التواصــل مــع الشــركات المــوردة لتوفيــر االحتياجــات مــن معقمــات 

ــاًء علــى تحديــد احتياجــات مســبقة قــام فريــق العمــل بدراســتها،  وقفــازات وكمامــات بن

وتــم توزيعهــا علــى كافــة وحــدات بلديــة مســقط، وكذلــك علــى ســكنات العّمــال.
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                      نظام العمل لقطاعات العمل البلدي

األعمال اإلدارية »

منــذ بدايــة جائحــة كورونــا )كوفيــد19( تــم إعــادة تقســيم العمــل فــي مختلــف القطاعــات 

ليتــم العمــل بنظــام العمــل الفــردي والمناوبــات بــدال مــن العمــل المكتبــي للقطاعــات، 

وبمــا ال يزيــد عــن 30% مــن المــوارد البشــرية المتاحــة فــي تلــك األقســام دون ان يؤثــر ذلــك 

علــى اســتمرارية العمــل او جودتــه وســرعة إنجــازه.

ــر  ــى مق ــور إل ــب الحض ــي ال تتطل ــف الت ــض الوظائ ــد لبع ــن بع ــل ع ــة العم ــم إتاح ــا ت كم

ــن  ــة الموظفي ــول لكاف ــي المحم ــب اآلل ــزة الحاس ــر أجه ــة بتوفي ــت البلدي ــل، وقام العم

ــم. ــة إليه ــام الموكل ــاز المه ــهيل انج ــة لتس ــة البلدي ــا بأنظم وربطه

األعمال الخدمية والفنية  »

ولكــون أن البلديــة تقــدم خدمــات خاصــة بمكافحــة اآلفــات والنظافــة العامــة للمدينــة، 

األمــر الــذي يتطلــب خــروج عــدد كبيــر مــن العمــال إلى الســاحات لتأديــة مهامهــم، وبهدف 

تقليــل االحتــكاك بأفــراد المجتمــع تــم إعــداد خطــط عمــل تهــدف إلــى إيجــاد آليــة لتقليــص 

عــدد اوقــات مناوبــة العمــال يتــم مــن خاللهــا اقتصــار ســاعات العمل فــي الفترة المســائية 

وســاعات الفجــر األولــى فقــط، وتجنــب خــروج العمــال إلــى مواقــع العمــل فــي فتــرات

الفصل الخامس
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النهــار وســاعات الــذروة للحركــة، وأهميــة العمــل علــى تقليــص أعــداد العمــال والعمــل 

ــع،  ــة للمجتم ــات البلدي ــم الخدم ــة بتقدي ــرق المعني ــال والف ــن العم ــن م ــدد ممك ــل ع بأق

ــى مســتوى الخدمــات المقدمــة والمســتوى الصحــي  مــع المحافظــة عل

ــع. للمجتم

باإلضافــة إلــى إغــالق تلقــي البالغــات المنزليــة المتعلقــة بآفــات الصحــة 

ــا ألي اختــالط للعمــال بالمســتفيدين مــن الخدمــة. العامــة تفادي

وقــد نجحــت بلديــة مســقط فــي ذلــك، فلــم تتأثــر مســتويات الخدمــات 

المقدمــة ولــم تســجل أيــة بالغــات ومالحظــات متعلقــة بانتشــار آفــات 

الصحــة العامــة أو مالحظــات متعلقــة بنظافــة األحيــاء الســكنية.

10

الفصل السادس

                      اإلجراءات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها

ــم اتخــاذ  ــة؛ ت ــع المخالطــة فــي األماكــن الحيوي ــق التباعــد االجتماعــي ومن بهــدف تطبي

ــى  ــة عل ــة الصحي ــط الرقاب ــة لضب ــا خاص ــروس كورون ــة في ــرارات لمواجه ــن الق ــد م العدي

ــة العامــة والخاصــة، والمنشــآت الخاصــة، والمواقــع  ــادي األســواق والمحــال التجاري مرت

ــك  ــة وذل ــداء الكمامــات الواقي الســياحية، ســواء العامــة أو الخاصــة وإلزامهــم أيضــًا بارت

لحيــن صــدور إشــعار أخــر.

 التشريعات »

لضمــان التقيــد وااللتــزام التــام بتنفيــذ جميــع قــرارات اللجنــة العليــا لبحــث ّاليــة التعامــل 

مــع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، تــم وضــع العديــد مــن 

ــكل  ــة وإصــدار تشــريعات خاصــة ب القــرارات والتشــريعات المتوافقــة مــع توجهــات اللجن

حزمــة أنشــطة يتــم الســماح باســتمرار مزاولتهــا باإلضافة إلى الجــزاءات اإلداريــة والضوابط 

االحترازيــة والوقائيــة.



عقود اإليجارضريبة البلدية

 )5%( البلديــة  رســوم  عــن  إعفــاء 

والمقاهــي  للمطاعــم  المقــررة 

 31 وحتــى  9مــارس  مــن  للفتــرة 

الجــاري. العــام  مــن  أغســطس 

إعفــاء المتضرريــن مــن عقــود اإليجار 

المنتهيــة مــن تاريــخ 2020/19 إلــى 

.1/6/2020

التراخيص البلدية

ــة وللغرامــات  ــص البلدي ــد التراخي ــة مــن ســداد رســوم تجدي ــاء المنشــآت التجاري إعف

ــوم  ــم الرس ــك بخص ــطس وذل ــى 31 أغس ــارس إل ــن 19 م ــرة م ــا للفت ــة عليه المترتب

ــم الخدمــة  ــي الرســم المقــرر لتقدي ــرة المشــار إليهــا أعــاله مــن إجمال المقــررة للفت

ــورة. ــرة المذك ــالل الفت ــا خ ــة تراخيصه ــة المنتهي ــآت التجاري ــبة للمنش بالنس

هنـــــــــا تجـــــــدون المزيــــد

التسهيالت »

ــال  ــة األعم ــى بيئ ــة عل ــار المترتب ــن اآلث ــف م ــة للتخفي ــهيالت المالي ــن التس ــدد م ــرار ع ــم إق ت

ــع ــراد المجتم وأف
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الفصل السابع

ــة  ــة والخاص ــلطنة الحكومي ــات الس ــف قطاع ــن مختل ــاون بي ــة التع                        خط

فــي إدارة أزمــة الجائحــة

العالقات المدنية والعسكرية »

 تزامنــا مــع األوامــر الســامية بتشــكيل لجنــة عليــا ُمكلفــة بالتعامــل واالســتجابة للتطــورات 

الناتجــة عــن تفشــي المــرض فــي البــالد تــم اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر وإصــدار القــرارات 

التــي مــن شــأنها أن تســيطر علــى وتيــرة انتشــار الفيــروس، منها إجــراءات تتعلــق بالمطاعم 

والمقاهــي ومراكــز التســوق، وإغــالق المتنزهــات والحدائــق العامــة، وحظــر التجمعــات 

االجتماعيــة، واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة حيــال المخالفيــن. ومــن بيــن اإلجــراءات البــارزة 

جــرى إغــالق قاعــات خدمــات المراجعيــن فــي جميــع المؤسســات واســتبدالها بالخدمــات 

اإللكترونيــة مــا أمكــن. وعملــت البلديــة علــى تحقيــق ذلــك ومتابعــة مــدى االلتــزام 

والتقيــد باألوامــر الصــادرة مــن اللجنــة العليــا بالتنســيق مــع مختلــف وحــدات الدولــة منهــا 

وزارة الصحــة وشــرطة عمــان الســلطانية ووزارة الســياحة ووزارة التجــارة والصناعــة ووزارة 

القــوى العاملــة والهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون والصنــدوق العمانــي للتكنولوجيــا 

وغرفــة تجــارة وصناعــة عمــان.
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                       العالقات مع القطاع الخاص

مبادرات القطاع الخاص »

عمــل القطــاع الخــاص بجانــب البلديــة، وكان الداعــم للعديــد مــن المبــادرات، وهــي تأكيــد 

ــن  ــة الوط ــي خدم ــال ف ــات األعم ــاب وصاحب ــي وأصح ــاص العمان ــاع الخ ــى أن القط عل

ــى  ــم، باإلضافــة إل ــي تمــر بهــا الســلطنة والعال ــن، وخاصــة فــي الظــروف الت والمواطني

مبــادرات التصويــر والتوثيــق للجهــود المبذولــة فــي إدارة الجائحــة مــن قبــل مختلــف 

ــة. ــدات الدول وح
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استخدام 
الطائرات 
المسيرة

هنـــــــــا تجـــــــدون المزيــــد

https://youtu.be/RSsT7pSNuX8
https://youtu.be/RSsT7pSNuX8


الفصل الثامن

                       خطة التعافي ودعم المؤسسات الصحية

باإلضافــة إلــى الــدور الفاعــل الــذي قامــت بــه بلديــة مســقط جنبــًا إلــى جنــب مــع وزارة 

الصحــة مــن خــالل تقديــم الدعــم فــي عمليــات تعقيــم مواقــع الحجــر والعــزل المؤسســي 

ــن  ــن م ــجيع المتعافي ــى تش ــة عل ــت البلدي ــي؛ عمل ــص الطب ــع الفح ــى مواق ــة إل باإلضاف

اإلصابــة مــن العّمــال التابعيــن لهــا علــى المبــادرة للتبــرع ببالزمــا الــدم دعمــا ألهــداف وزارة 

الصحــة الســتخدام بالزمــا المتعافيــن لعــالج الحــاالت المصابــة بعــد ثبــات فعاليــة اإلجــراء.
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الباب الثاني

تنظيم األسواق ومراقبة األنشطة 
مراقبة تطبيق اإلجراءات االحترازية لألنشطة التجارية »
تنظيم ورقابة األسواق والمنافذ الحدودية »



                      مراقبــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة لألنشــطة التجاريــة فــي كافــة 

محافظــة مســقط وبالتنســيق مــع المديريــات الخدميــة

 قامــت بلديــة مســقط بتشــكيل فــرق عمــل مكونــة مــن المفتشــين الصحييــن فــي 

مختلفــة واليــات محافظــة مســقط واســناد مهــام متابعــة ومراقبــة األنشــطة والمراكــز 

ــة  ــول كيفي ــة ح ــز التجاري ــال المراك ــب عّم ــي تدري ــق ف ــل دور الفري ــم، وتمث ــة إليه التجاري

ــرات  ــر المطه ــرورة توفي ــا بض ــؤولين به ــه المس ــوق، وتوجي ــات التس ــم عرب ــف وتعقي تنظي

والمعقمــات عنــد كافــة المداخــل ونقطــة تجميــع العربــات، وأيضــا تخصيــص مــكان لتجميع 

وتعقيــم عربــات التســوق فــي خــارج المركــز وبعيــد عــن التكييــف الهوائــي. كمــا قامــت 

الفــرق المســؤولة عــن المتابعــة المراكــز التجاريــة بتكثيــف الحمــالت علــى األنشــطة التــي 

ــة  ــة الصحي ــة، وأيضــا حمــالت الرقاب شــملها اإلغــالق للتأكــد مــن التزامهــم بقــرارات اللجن

علــى المراكــز التجاريــة التــي لــم يشــملها قــرار اإلغــالق، ومتابعــة مــدى التقيــد بإجــراءات 

الوقايــة منهــا لبــس الكمامــات، والقيــام بحملــة قيــاس درجــات حــرارة العامليــن فــي هــذه 

األنشــطة.

الفصل األول
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الفصل الثاني

                      تنظيم ورقابة األسواق والمنافذ الحدودية

سوق الخضروات والفواكه واألسماك بمطرح، السيب، وقريات »

ــا المكلفــة ببحــث آليــة التعامــل مــع تطــورات فيــروس  تماشــيا مــع قــرارات اللجنــة العلي

كورونــا )كوفيــد 19(، قامــت البلديــة منــذ بــدء الجائحــة بإغــالق أســواق األســماك كإجــراء 

ــادي الســوق والبائعيــن والعامليــن  ــرازي لتفــادي حــدوث تفشــي للفيــروس بيــن مرت احت

لــدى البلديــة، وكان ذلــك فــي منتصــف شــهر مــارس/2020م. وتــم خــالل تلــك الفتــرة



وتــم خــالل تلــك الفتــرة اتخــاذ العديــد مــن األعمــال للوقائيــة مــن انتشــار الفيــروس علــى 

األســطح باألســواق، كمــا تــم تجهيــز فــرق التفتيــش بــأدوات الســالمة المهنيــة والوقائيــة 

الالزمــة اســتعدادا لصــدور التوجيهــات بفتــح األســواق. 

وفــي يــوم 23/يونيــو/2020م جــاءت توجيهــات اللجنــة العليــا بإعــادة فتــح أســواق 

األســماك ضمــن الحزمــة الرابعــة. بالتالــي قــام الفريــق المكلــف بأعمــال التعقيــم والتطهير 

بتنفيــذ عملياتــه المكثفــة قبــل موعــد الفتــح المحــدد، وتــم تنفيــذ الخطــة المقــررة للتعقيــم 

ــليم،  ــكل س ــا بش ــان تنفيذه ــراس لضم ــدد الح ــادة ع ــواق وزي ــق األس ــة مراف ــر كاف وتطهي

ــر الكمامــات الالزمــة لجميــع العامليــن مــن بائعــي األســماك والخضــروات  كمــا تــم توفي

ــس  ــح وإلزامهــم بلب ــذ قــرار الفت ــدء تنفي ــى مــن ب ــام األول ــادي األســواق خــالل األي ولمرت

وســائل الوقايــة الشــخصية قبــل الدخــول للســوق، مــع اســتمرار عمليــات التنظيــف اليوميــة 

بعــد انتهــاء ســاعات العمــل.
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 السوق المركزي للخضروات والفواكه »

يعتبر الســوق المركزي للخضروات والفواكه المغذي الرئيســي لكافة أســواق الخضروات 

والفواكــه فــي جميــع واليــات ومحافظــات الســلطنة، لذلــك كان يتوجــب تجنــب أغــالق 

الســوق بشــكل كامــل والعمــل بخطــط وقائيــة لتجنــب تضــرر المورديــن والمســتهلكين مــن 

ــم  ــام محــددة بغــرض تعقي ــاء بإغــالق الســوق ألي ــم االكتف ــث ت جــراء إغــالق الســوق، حي

وتطهيــر مرافقــه لضمــان ســالمة المرتاديــن والعامليــن فــي الســوق مــن الوبــاء المنتشــر، 

كمــا تــم تكليــف فريــق بمتابعــة أوضــاع الســوق الصحيــة وتوفيــر كافــة المتطلبــات الخاصة 

بالوقايــة والمــواد األخــرى كالمعقمــات، باإلضافــة إلــى المتابعــة المكثفــة علــى نظافــة 

المرافــق ودورات الميــاه وإخضــاع الســوق للرقابــة وتنظيــم الحركــة التجارية خالل مواســم 

ذروة العمــل وذلــك مــن خــالل وضــع عــدة إجــراءات للدخــول وتنظيــم مواقــف الســيارات 

وإجــراءات إغــالق احترازيــة. ونــرى بــأن بلديــة مســقط تمكنــت مــن تشــغيل الســوق بنجــاح 

بفضــل التــزام الجميــع باإلجــراءات الوقائيــة وتقليــص ســاعات العمــل فــي الســوق.
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المسالخ المركزية »
قامــت البلديــة بالتعــاون مــع الشــركة المشــغلة للمســالخ باســتعداداتها لتهيئــة المســالخ 
علــى أكمــل وجــه؛ وذلــك فــي ظــل الظــروف المرحليــة التــي تدفــع بكافــة الجهــات علــى 
العمــل تحــت ســقف مــن اإلجــراءات واالشــتراطات الصحيــة التــي تضمــن مواجهــة انتشــار 
كوفيــد 19، حيــث قامــت بلديــة مســقط باتخــاذ اجــراءات تراعــي هــذه الظــروف وتعمــل 
ــن فــي القطــاع  ــع العاملي ــب جمي ــات المتعلقــة بمســالخها، وتدري ــى انســيابية العملي عل

علــى هــذ اإلجــراءات.
كمــا قامــت البلديــة بتنظيــم خدمــة شــراء الذبائــح الجاهــزة لألفــراد؛ بمــا يضمــن عــدم 
ــذي ال يخــدم  ــالط ال ــاد المســالخ، واالخت ــة الشــراء وارتي التجمعــات واالزدحــام فــي عملي
ــه  ــا أقرت ــق م ــك وف ــد19 وذل ــار كوفي ــدم انتش ــن ع ــي تضم ــدي الت ــد الجس ــألة التباع مس
ــن انتشــاره. ــة التعامــل ومتابعــة التطــورات الناتجــة ع ــا المكلفــة ببحــث آلي ــة العلي اللجن
تــم تحديــد مواعيــد العمــل بالمســالخ البلديــة فــي أوقــات الــذروة المتمثلــة فــي األعيــاد 
ــح مــن  ــم التوقــف عــن اســتقبال وذب والمناســبات بمــا يتكافــأ مــع ذروة الطلــب حيــث يت

الشــركات التــي تعمــل فــي المســالخ.
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 مطار مسقط الدولي )مكتب بلدية مسقط( »
مــن ضمــن القــرارات التــي اتخذتهــا اللجنــة العليــا لمجابهــة تطــورات جائحــة كورونــا 
ــم إيقــاف  ــم ت ــروس حــول العال ــا مــع الوضــع الصحــي لتفشــي الفي ــد 19( وتزامن )كوفي
الرحــالت الجويــة تدريجيــا، وغلــق المطــار أمــام المغادريــن حفاظــا علــى ســالمة الجميــع. 
لذلــك ســعت البلديــة باتخــاذ بعــض اإلجــراءات االحترازيــة وفــق تعليمــات اللجنــة وتطبيــق 

ــادرة. ــرارات الص الق

مبنى الشحن الجوي	 
اتخــذت بلديــة مســقط حزمــه مــن اإلجــراءات بشــأن المبانــي التــي تشــرف عليهــا فــي مطار 
ــي  ــل لموظف ــة العم ــادة جدول ــم إع ــث ت ــوي، حي ــحن الج ــى الش ــي كمبن ــقط الدول مس
مكتــب بلديــة مســقط بالمطــار بمــا يتوافــق مــع عمــل جميــع الجهــات المعنيــة بالمطــار، 
وعلــى أثــر ذلــك عقــدت الجهــات المعنيــة اجتماعــات مــع مكتــب البلديــة وجميــع الجهــات 
المختصــة فــي المطــار لوضــع آليــة لتســهيل إجــراءات التخليــص الجمركــي للبضائــع وذلــك

ــح جاهــزة  عــن  ــى ذبائ ــة الحصــول عل ــر إمكاني ــى توفي ــة عل ــت البلدي ــب آخــر عمل مــن جان
طريــق الحجــز عبــر التطبيقــات اإللكترونيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا االطــالع علــى ســاعات 
العمــل بالمســالخ، وحجــز موعــد مســبق للطلــب والشــراء فــي حالــة رغبــة المســتهلك 
باســتالم الذبيحــة بنفســه مــن موقــع المســلخ. وكذلــك يوجــد خيــار آخــر يتيــح فيــه التطبيــق 

إمكانيــة طلــب وشــراء الذبيحــة بــكل يســر وســهولة ومــن ثــم توصيلهــا للمســتهلكين.

https://youtu.be/dZKos5gdYW8


 مكتــب بلديــة مســقط بالمطــار بمــا يتوافــق مــع عمــل جميــع الجهــات المعنيــة بالمطــار، 

وعلــى أثــر ذلــك عقــدت الجهــات المعنيــة اجتماعــات مــع مكتــب البلديــة وجميــع الجهــات 

المختصــة فــي المطــار لوضــع آليــة لتســهيل إجــراءات التخليــص الجمركــي للبضائــع 

وذلــك عــن طريــق تفعيــل آليــة التخليــص الجمركــي عــن بعــد، واالتفــاق علــى حزمــة مــن 

ــع  ــن جمي ــاع تضمي ــور االجتم ــن مح ــة، وتضم ــاء االزم ــن انته ــتفيدين لحي ــهيالت للمس التس

االســتمارات وآليــة إدخــال الوثائــق لتكــون متاحــة إلكترونيــا، وتكثيــف العمليــات الرقابيــة 

ــزام  ــة االلت ــار بأهمي ــي المط ــن ف ــة العاملي ــة، وتوعي ــواد الغذائي ــل الم ــات نق ــى مركب عل

ــب اللوحــات اإلرشــادية ونقــاط الوقــوف فــي  ــع وتركي ــة، وتوزي ــط الوقائي ــاع الضواب بإتب

ــع مرافــق المطــار لتحقيــق مســافة التباعــد الجســدي. جمي

20

مبنى المسافرين	 
وأمــا مبنــى المســافرين فــي مطــار مســقط الدولــي فقــد تــم إيقــاف العمــل بــه لجميــع 
المنشــآت التجاريــة وفــق توجيهــات اللجنــة العليــا لمــا يقــارب ثالثــة أشــهر، وقامت الشــركة 
المشــغلة للمطــار بتنفيــذ عمليــات تطهيــر وتعقيــم شــاملة بجميــع مرافــق المطــار طــوال 
فتــرة االيقــاف، وتركيــب اللوحــات اإلرشــادية وتوزيــع نقــاط الوقــوف لتحقيــق مســـافــــة

ــوزارة الصحــة مــن  ــن ب ــة مســقط بالتعــاون مــع المختصي ــد الجســدي، وقامــت بلدي التباع
خــالل دعمهــم بالــكادر الوظيفــي للقيــام بعمليــة تســجيل القادميــن مــن المطــار وتوثيــق 
بياناتهــم ودرجــات الحــرارة، كمــا ســعت البلدية لتكثيــف الحمالت التفتيشــية على المحالت 
التجاريــة والمطاعــم والمقاهــي وذلــك بعــد الســماح لهــا بمزاولــة العمــل لبعــض األنشــطة 

التجاريــة للتأكــد مــن تطبيقهــا للضوابــط الوقائيــة واالشــتراطات الصحيــة الالزمــة.

التخليــص الجمركــي عــن بعــد، واالتفــاق علــى حزمــة مــن  آليــة  عــن طريــق تفعيــل 
ــع  ــن جمي ــاع تضمي ــور االجتم ــن مح ــة، وتضم ــاء االزم ــن انته ــتفيدين لحي ــهيالت للمس التس
االســتمارات وآليــة إدخــال الوثائــق لتكــون متاحــة إلكترونيــا، وتكثيــف العمليــات الرقابيــة 
ــزام  ــة االلت ــار بأهمي ــي المط ــن ف ــة العاملي ــة، وتوعي ــواد الغذائي ــل الم ــات نق ــى مركب عل
ــب اللوحــات اإلرشــادية ونقــاط الوقــوف فــي  ــع وتركي ــة، وتوزي ــط الوقائي ــاع الضواب بإتب

ــدي. ــد الجس ــافة التباع ــق مس ــار لتحقي ــق المط ــع مراف جمي

https://twitter.com/M_Municipality/status/1250843003717128192?s=20
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                       برنامج التعقيم الوطنًيً

ــق  ــكيل فري ــى تش ــلطنة إل ــي الس ــة ف ــي الجائح ــة تفش ــع بداي ــقط م ــة مس ــارعت بلدي س

إلدارة أعمــال التعقيــم بالتعــاون مــع الجهــات المنِظمــة، ُعِنــي الفريــق بــإدارة برنامــج 

التعقيــم الوطنــي وتنفيــذه، حيــث تــم مناقشــة التصــورات المطروحــة لتطبيــق خطــة 

ــيم  ــل وتقس ــات العم ــد أولوي ــرق وتحدي ــام والف ــال والمه ــيم األعم ــة تقس ــل وكيفي العم

الواليــات بمحافظــة مســقط وفــق الخرائــط الجغرافيــة إلــى عــدة مناطــق عمــل وتحديــد 

نطــاق عمــل كل فريــق. عــالوة علــى ذلــك تــم تجهيــز طاقــم مــن عمــال النظافــة وتدريــب 

كــوادره علــى تقنيــات التعقيــم المســتخدمة واالســاليب الصحيحــة فــي اســتخدامها بمــا 

يضمــن ســالمتهم مــن خــالل توفيــر وســائل الحمايــة الشــخصية للعامليــن والمشــرفين علــى 

أعمــال التعقيــم اليوميــة، وكذلــك حرصــت البلديــة علــى توفيــر كافــة المــواد والمعــدات 

ــات  ــال الخدم ــة عّم ــن بقي ــم ع ــال التعقي ــم عّم ــزل طاق ــن ع ــد م ــم والتأك ــة للتعقي الالزم

األخــرى حفاظــًا علــى ســالمتهم؛ لضمــان اســتمرارية الخدمــة وجودتهــا علــى الصعيديــن 

الفنــي واإلداري.

ــة المســح  ــدء عملي ــم، وتزامــن مــع ب ــدأت أعمــال التعقي ــر المنصــرم ب فــي منتصــف فبراي

ــذ  ــقط بتنفي ــة مس ــت بلدي ــث قام ــرح، حي ــة مط ــدء والي ــي الب ــتهدف ف ــذي اس ــي ال الطب

ــص ــز الفح ــة كمراك ــل وزارة الصح ــن قب ــا م ــم تحديده ــي ت ــع الت ــم للمواق ــال التعقي أعم

التــي عملــت علــى أخــذ الفحوصــات الطبيــة والعينــات مــن المواطنيــن والمقيميــن الذيــن 

ظهــرت عليهــم األعــراض المرضية لـــكوفيد19، وتوســعت أعمــال التعقيم فــي وقت الحقًا 

لتشــمل عــدد مــن المرافــق العامــة والحيويــة فــي المحافظــة وبعــض الجهــات الحكوميــة 

ــي  ــر المؤسس ــز الحج ــم مراك ــك تعقي ــة، وكذل ــاء الجائح ــا أثن ــدم خدماته ــت تق ــي كان الت
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وكافــة مرافقهــا بما فيها وســائل نقل المصابيــن بالتعاون 

مــع القطــاع الخــاص. وفــي صعيــد آخــر، تــم توجيــه أقســام 

مكافحــة اآلفــات بالمديريــات الخدميــة لعمــل برنامــج عمل 

يومــي لــرش المطهــرات فــي المواقع العامة واألســواق، 

حيــث تــم تغطية أهــم المواقع الحيويــة بمختلف المناطق. 

ــات  ــض المؤسس ــا بع ــي قدمته ــادرات الت ــى المب وال ننس

وتطهيــر  تعقيــم  أعمــال  فــي  الخــاص  القطــاع  فــي 

ــدرون. ــرات ال للمواقــع واألســطح العامــة باســتخدام طائ
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الباب الرابع

اإلجراءات االحترازية والوقائية »
اإلجراءات للسيطرة على سرعة انتشار الوباء »
خطة العمل في مواقع العزل والحجر الصحي المؤسسي لعمال بلدية مسقط »



                       إجراءات احترازية ووقائية

فــي ســبيل الحــرص علــى ســالمة عمــال قطــاع الخدمــات فــي بلديــة مســقط، تــم تخويــل 

ــول  ــال ح ــف العّم ــى تثقي ــدف ال ــة ته ــل دورات توعوي ــة بعم ــي البلدي ــن موظف ــق م فري

الفيــروس المســتجد وتوعيتهــم باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للوقايــة منــه، وأهميــة االلتــزام 

بالنظافــة الشــخصية، وتهيئتهــم مــن خــالل اطالعهــم علــى األســاليب الصحيحــة للتصــرف 

فــي حــال االشــتباه بحــاالت إصابــة بيــن زمالئهــم، كذلــك قــام الفريــق بتوزيــع بوســترات 

توعويــة علــى مختلــف مرافــق الســكنات بعــدة لغــات.

ــزل مؤسســي  ــدد مــن الغــرف وتجهيزهــا لتكــون غــرف ع ــص ع ــق بتخصي ــام الفري ــا ق كم

فــي حــال وجــود إصابــات فــي الموقــع، بحيــث تتوفــر فيهــا الشــروط الالزمــة، كأن تكــون 

منفصلــة عــن باقــي الغــرف بمســافة مناســبة، لحفــظ ســالمة باقــي قاطنــي المعســكر، 

مــع توفيــر كافــة المســتلزمات الشــخصية بهــا، باإلضافــة إلــى اعمــال حصــر عــدد العمــال 

المتواجديــن فــي الســكنات ودراســة احتياجاتهــم مــن مســتلزمات الســالمة الشــخصية مــن 

كمامــات ومعقمــات وأدوات التنظيــف. 

ــرش  ــة ل ــع خط ــم وض ــة، ت ــات الخدمي ــات بالمديري ــة اآلف ــام مكافح ــع أقس ــيق م وبالتنس

ــع  ــة م ــة المختلف ــال البلدي ــكنات عم ــدات س ــق ووح ــي مراف ــات ف ــرات والمعقم المطه

ــال رش.   ــا عم ــر به ــي ال يتوف ــكنات الت ــي الس ــل ف ــر عام توفي

الفصل األول
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                      إجراءات للسيطرة على سرعة انتشار الوباء

قــام عــدد مــن المختصيــن بزيــارة تقييميــة لســكنات عمــال بلديــة مســقط، حيــث تــم وضــع 

العديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة التــي مــن شــأنها الســيطرة علــى ســرعة انتشــار الوبــاء 

بيــن العمــال، منهــا وضــع حواجــز فــي مختلــف مواقــع وممــرات الســكنات لتحقيــق هــدف 

التباعــد الجســدي، باإلضافــة إلــى إخــراج جميــع العمــال الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة 

)كأمــراض الســكري، أمــراض القلــب، أمــراض الجهــاز التنفســي .... الــخ( شــريطة أال يكونــوا 

ــا، وإغــالق  ــة بفيــروس كورون ــة المخالطيــن ولــم تظهــر عليهــم أي أعــراض اإلصاب مــن فئ

المقاهــي وصــاالت الطعــام فــي الســكنات واالقتصــار علــى تحضيــر الطعــام فقــط، 

وتــم تطبيــق ذات األمــر علــى مواقــع الحالقــة المشــتركة فــي الســكنات وكذلــك اغــالق 

ــاب  ــاطات وألع ــات وأي نش ــي والتجمع ــول الداخل ــع التج ــكنات ومن ــي الس ــاجد ف المس

جماعيــة.

ــواب وعــدم  ــع األب ــر حراســة علــى مــدار الســاعة، وغلــق جمي ــم العمــل علــى توفي كمــا ت

الســماح بخــروج العمــال والفنييــن وعــدم الســماح بالخــروج والدخــول إال مــرة واحــدة فــي 

ــن  ــة، وتعيي ــك لشــراء المســتلزمات الشــخصية الضروري األســبوع ولمجموعــة مصغــرة وذل

مشــرفين للســكن لمتابعــة الحالــة الصحيــة واحتياجــات العمــال والفنييــن خالل فتــرة العزل.

ــدد  ــل ع ــم نق ــة ت ــة الطارئ ــات خاص ــم الخدم ــر تقدي ــدم تأث ــل وع ــتمرارية العم ــان اس ولضم

أثنيــن مــن فــرق مكافحــة آفــات الصحــة العامــة الــى ســكن آخــر كحــد أقصــى 10 أفــراد؛ 

الســتمرار خدمــة الطــوارئ شــريطة أال يكونــوا مــن المخالطيــن أو لديهــم أعــراض مرضيــة.
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                       خطة العمل في مواقع العزل والحجر الصحي المؤسسي لعمال بلدية 

مسقط

ــة بهــا  ــر كافــة االحتياجــات الضروري ــز مواقــع للعــزل والحجــر المؤسســي وتوفي ــم تجهي ت

ــاع البروتوكــول  ــات والشراشــف مــع الحــرص علــى اتب كمغســلة مالبــس لغســيل البطاني

المعتمــد مــن منظمــة الصحــة العالميــة، كذلــك توفيــر كافــة االحتياجــات الالزمــة لتشــغيل 

المواقــع.

باإلضافــة إلــى تجهيــز موقــع آخــر إليــواء العمــال مــن فئــة كبــار الســن والفئــات الحاملــة 

لألمــراض المزمنــة باعتبارهــم مــن الفئــات األكثــر عرضــة لإلصابــة بالفيــروس، تتوفــر فيــه 

كافــة االحتياجــات الضروريــة. 

الفصل الثالث
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خطة التعامل مع جثث الوفيات نتيجة 
اإلصابة بفيروس كورونا

الباب الرابع

إدارة وتنظيم المقابر »
خطة العمل »



                      إدارة وتنظيم المقابر

وضعــت البلديــة عــدة إجــراءات وضوابــط يتــم فيهــا مراعــاة حرمــة وحــق المســلم المتوفــى 

ــذه  ــي ه ــاركة ف ــي المش ــه ف ــه وذوي ــق أهل ــه وح ــالة علي ــن والص ــل والتكفي ــي الغس ف

المراســم ووداعــه، مــع ضمــان ســالمتهم وســالمة اآلخريــن مــن العــدوى والزامهــم 

بضــرورة ارتــداء مالبــس الوقايــة وضــرورة اتبــاع كافــة اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة لمنــع 

انتقــال العــدوى، والســماح ألقــل عــدد ممكــن لحضــور مراســم الدفــن.

الفصل األول
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                      خطة العمل

الخدمات التي تقدمها المقابر العامة ببلدية مسقط في حاالت الوفاة نتيجة  »

اإلصابة بفيروس كورونا كوفيد 19

تــم االجتمــاع بالمختصيــن فــي إدارة المقابــر العامــة حــول تحديــد مواقــع محــددة لغســل 

المتوفيــن جــراء اإلصابــة بفيــروس كورونــا، وتحديــد مواقــع الدفــن فــي المقبــرة وتجهيــز 

ــل  ــراءات غس ــى إج ــل عل ــم العم ــب طاق ــم تدري ــه، وت ــق علي ــق المتف ــب العم ــور حس القب

ــا  ــة وبم ــع الجث ــل م ــد التعام ــة عن ــة واالحترازي ــراءات الوقائي ــة اإلج ــى كاف ــى عل المتوف

ــن. يتماشــى مــع أعــراف المجتمــع والدي

كمــا عمــل فريــق إدارة أزمــة الجائحــة علــى تجهيــز ســيارات مخصصة لنقــل الجثــث بإجراءات 

وقائيــة، وتوفيــر كافــة متطلبــات الحمايــة الشــخصية للمغســلين والطاقم المســاعد وذوي 

المتوفى.



 التعامل مع جثث المتوفين »

تــم تجهيــز فريــق مــدرب حــول كيفية نقــل الجثــث واإلجــراءات االحترازيــة المتبعــة وااللتزام 

التــام بكافــة متطلبــات الحمايــة الشــخصية واألدوات الخاصــة حســب ما يحــدده المختصين.

باإلضافــة إلــى تجهيــز فريــق آخــر مــدرب حــول كيفيــة غســل الجثــث واإلجــراءات االحترازيــة 

ــد علــى تغســيل المتوفــى حســب اإلجــراءات الشــرعية ويســتثنى منهــا  المتبعــة، والتأكي

كل مــا يــؤدي إلــى تطايــر رذاذ أو ســوائل أو إفــرازات مــن جســم المتوفــى.

ــور حســب األســس  ــز القب ــة تجهي ــر حــول آلي ــى إدارة المقاب ــن عل ــب القائمي ــم تدري كمــا ت

ــر بواســطة طاقــم  ــزال المتوفــى فــي القب المتفــق عليهــا مــع وزارة الصحــة وطريقــة إن

ــات. ــة االحتياط ــذ بكاف ــع األخ ــل م العم
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ــة،  ــات الصحي ــن المؤسس ــة م ــل الجث ــد نق ــة عن ــراءات العام ــح اإلج ــل يوض ــداد دلي ــم اع ت

ــات  ــك سياس ــث، كذل ــتقبال الجث ــد اس ــة عن ــة العام ــة، والسياس ــن العام ــزل واألماك المن

التعامــل مــع جثــث المتوفيــن جــراء اإلصابــة بفيــروس كورونــا، وأخيــرا إجــراءات الدفــن مــع 

ــان. مراعــاة اختــالف األدي

تصفــح الدليل من هنا



الباب السادس

الخطة اإلعالمية والتواصل 
الحكومي

منصات البلدية اإللكترونية »
مركز اتصاالت مسقط/ إدارة استقبال بالغات الطوارئ     »



                   منصات البلدية االلكترونية

التواصل المجتمعي »

قامــت بلديــة مســقط مــن خــالل حســاباتها الخاصــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي 

ــم  ــر أه ــت بنش ــا قام ــة كم ــات مختلف ــة بلغ ــورات التوعوي ــن المنش ــد م ــم العدي بتقدي

ــا أو  ــم إغالقه ــي ت ــة الت ــئات التجاري ــة بالمنش ــادرة المتعلق ــم الص ــرارات والتعامي الق

ــة التعامــل مــع  ــا لبحــث ّالي ــة العلي ــا اللجن ــي أقرته ــم فتحهــا ضمــن الحــزم الت ــي ت الت

ــد 19(. ــا )كوفي ــروس كورون ــار في ــن انتش ــة ع ــورات الناتج التط

التواصل الخدمي: »

بوابة الكترونية للخدمات التي تقدمها البلدية. 	

تــم حــث المســتخدمين علــى االســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا البلديــة عبــر 

البوابــة اإللكترونيــة تشــجيعا للبقــاء فــي المنــازل وتطبيــق التباعــد الجســدي.

تفعيل منصات تقديم الطلبات البلدية للمستفيدين. 	

ــن  ــدد م ــاز ع ــى إنج ــقط عل ــة مس ــت بلدي ــد عمل ــة فق ــرارات اللجن ــذ ق ــار تنفي ــي إط ف

المشــاريع التكامليــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات والربــط اإللكترونــي، وإيجــاد منصــة 

تســهم فــي التواصــل مــع البلديــة وتقديــم خدماتهــا، تــم اســتحداث نافــذة تقديــم طلــب 

خدمــة فــي موقــع بلديــة مســقط لتكــون بديــل عــن مراكــز خدمــة المراجعيــن.

الفصل األول
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تطبيق بلديتي
متجر أب ستور

متجر جوجل بالي



وعلــى ضــوء اغــالق قاعــات المراجعيــن بالمديريــات تــم تفعيــل العديــد مــن منصــات 

تقديــم الخدمــة عبــر تطبيــق بلديتــي الــذي يوفــر العديــد مــن الخيــارات المتاحــة ومتابعــة 

معامالتهــم دون الحاجــة للذهــاب إلــى المؤسســة، كذلــك تفعيــل طلبــات حجــز المواشــي 

ــة بمســقط. ــق دشــنته الشــركة المشــغلة للمســالخ المركزي ــر تطبي ــح عب والذبائ

ــه  ــراوات والفواك ــزي للخض ــوق المرك ــراء بالس ــع والش ــات البي ــل خدم ــار تفعي ــي إط وف

ــا إلطــالق منصــة أثمــار  ــدوق العمانــي للتكنولوجي ــع مذكــرة تفاهــم مــع الصن ــم توقي ؛ ت

للتــداول الغذائــي بالســوق ، تعتبــر المنصــة ثمــرًة للظــروف االســتثنائية التــي وجهــت 

ــه  ــت نفس ــي الوق ــق ف ــي تتواف ــة الت ــول الذكي ــم الحل ــا ، ودع ــى التكنولوجي ــار إل األنظ

ــة  ــى أهمي ــا إل ــي مضامينه ــارت ف ــي أش ــان 2040 والت ــة عم ــزات رؤي ــاور ومرتك ــع مح م

تطويــر الكفــاءات والقــدرات الوطنيــة لبنــاء مجتمــع مزدهــر قــادر علــى مواجهــة التحديــات 

ــة  ــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتهيئتهــم وإكســابهم المهــارات المطلوب ــرات العالمي والمتغي

ــاة. ــل فــي مختلــف مناحــي الحي للمســتقبل فــي ظــل التطــور التقنــي الهائ
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شبكة التواصل اإللكتروني بين المؤسسات الحكومية والخاصة. 	

ــي  ــات وف ــذه الجه ــن ه ــيقية بي ــود التنس ــال والجه ــاز األعم ــر إنج ــدم تأخ ــبيل ع ــي س ف

ــة  ــث آلي ــة ببح ــا المكلف ــة العلي ــا اللجن ــي أصدرته ــة الت ــراءات االحترازي ــق اإلج ــار تطبي إط

التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا، فقــد قامــت البلديــة كذلــك 

ــا، بحيــث يمكــن لكافــة الجهــات الحكوميــة  بإتاحــة نظــام المراســالت الخارجيــة إلكترونًي

ــر  ومؤسســات القطــاع الخــاص إرســال المراســالت الموجهــة لوحــدات بلديــة مســقط عب

ــق. ــرة الوثائ ــي الخــاص بدائ ــد االلكترون البري

35

طلب خدمة

                        ًمركز اتصاالت مسقط/ إدارة استقبال بالغات الطوارئ

ــاالت  ــز اتص ــة مرك ــخير خدم ــم تس ــلطانية، ت ــان الس ــرطة عم ــة وش ــوزارة الصح ــا ل ودعم

مســقط ببلديــة مســقط لتلقــي البالغــات والشــكاوى مــن المواطنيــن والمقيميــن حــول 

أي مالحظــات بشــأن الجائحــة، كذلــك اإلبــالغ عــن مخالفــي قــرارات اللجنــة العليــا، 

وتقــوم البلديــة بدورهــا بإيصــال البالغــات الــواردة اليهــا لجهــات االختصــاص، باإلضافــة 

إلــى تلقــي بالغــات الوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا.



هنا تجدون المزيد

مقاطع ومعلومات توعوية
انقر للمشاهدة
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https://youtu.be/s9GZZ_cBx18
https://youtu.be/0VZm714qkEI
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https://youtu.be/ScyzXIlNOU8
https://youtu.be/StPI-eZWNPE


تم بحمد اهلل

كل مــا تحتــاج إلــى معرفتــه عــن بلديــة مســقط | أحــدث المســتجدات 
والتعاميــم | معلومــات ومقاطــع فيديــو توعويــة | أرقــام هواتــف 
الجهــات الرســمية | وغيرهــا مــن المعلومــات متوفــرة وبأكثــر مــن لغــة

تفضلوا بالتواصل معنا عبر القنوات الرســميًة أدناه

@M_Municipality

M.Municipality

muscat.municipality JG8V+ 26 Muscat

Call Centre:1111
WhatsApp: 90999110 

mm@mm.gov.om

Muscat Municipality www.mm.gov.om



بـلديـة مسقط


