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 المـقدمــة
 

 ، وذلكCOVID-19كبیـ�ـ�رة فـ�ـ�ي مواجھـ�ـ�ة فیـ�ـ�روس كورونـ�ـ�ا المســتجد  بجھودالسلطنة  قامت
 " بتشكیل –حفظھ اللھ ورعاه  –بتوجیھات حضرة صاحب الجاللة السلطان ھیثم بن طارق المعظم 

 فیروس كورون��ا "اللجن��ة العلی��ا المكلف��ة ببح��ث آلی��ة التع��ام��ل مع التطورات الن��اتج��ة عن انتش��������ار 
في الس�����لطنة ودعم االس�����تجابة العالمیة جائحة التي اتخذت لوقف تفش�����ي الاالحترازیة واإلجراءات 

 .بموجب اللوائح الصحیة الدولیة

بتوظیف الذكاء االص��طناعي في الجائحة وتحمیل برنامج ترص��د على الھواتف  الس��لطنة قامت كماو
فیة تص������میم الرس������ائل التوعویة التثقیو، 19النقالة لالطالع بش������كل یومي على مس������تجدات كوفید 

وكذلك تعقب االش�����خاص الذین ھم تحت العزل الص�����حي  والتوعویة واإلحص�����ائیات بش�����كل یومي
باس�تخدام تقنیات الذكاء الصناعي بوضع سوار الید الذكي الذي یمكن بھ التعرف على موقع وحركة 

 منھ.المصاب او المعزول ومعرفتھ بمجرد التقرب 

وتتض�����افر الجھود الحكومیة واألھلیة ومؤس�����س�����ات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الس�����لطنة 
وتعتبر بلدیة ظفار إحدى ھذه المؤسسات الحكومیة التي تعمل على  مجالھ.لمواجھة الفیروس كل في 

ا ھفي محافظة ظفار ومتابعتھا لكافة القرارات والتوص���یات المتعلقة بمھام سانتش���ار الفیرومن الحد 
الص����ادرة من اللجنة العلیا الھادفة إلیجاد آلیات مثلى للس����یطرة على التطورات الناجمة عن إنتش����ار 

، مع إیالء األھمیة باإلجراءات والمبادرات التوعویة لتكثیف ورفع س�������قف التوعیة كورون�افیروس 
من  ریة للتأكداق والمراكز التجاباإلجراءات الوقائیة، ولمتابعة األنش��طة الص��حیة والمنش��آت واألس��و

 .الصحیة المتعلقة بالعاملین واالشتراطاتباإلشتراطات الصحیة لألنشطة ولمواقع العمل، االلتزام 

س����تعدادت االحترازیة للبلدیة مبكرا مع غیرھا من المؤس����س����ات والقطاعات األخرى حیث بدأت اال
وس والتأكید على الفیر انتش������اربالمحافظة من خالل االجتماعات ووض������ع الخطط الوقائیة لمجابھة 

تكثیف و المرض والتقلیل من انتشاره ءاحتوایض�من  بماأھمیة التعاون والتنس�یق بین معظم الجھات 
 المیدانیة.الجھود وفرق العمل 
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 :الحكومة في الحد من انتشار الفیروسنجاح جھود 
 

تس����تمر أزمة كورونا ولتس����تمر عزیمة الحكومات حول العالم الحتواء ھذه الجائحة وكذلك تس����تمر 
حكومة الس�������لطنة متمثلة باللجنة العلیا بإص�������دار القرارات والمزید من االجراءات االحترازیة التي 

 الفایروس.تساھم في تقلیص االضرار المحتملة بسبب انتشار 

س���اھمت في الحد من انتش���ار الفایروس في  الحكومیة في محافظة ظفارتكامل الجھود بین الجھات  
من  %0.19نس���بة االص���ابات ھي فإن ارقام االص���ابات على المس���توى العالمي  فبمقارنةالمحافظة 

فھي أقل  %2الجمالي اربعة أش��ھر منذ انتش��ار الفایروس ومقارنة مع النس��بة العالمیة عدد الس��كان 
 ووعي المجتمعی��دل على نج��اح وف��اعلی��ة االجراءات التي تم اتخ��اذھ��ا وھ��ذا  .ةبم��ا یق��ارب م��ائ��ة مر

ھـ��������ـ��������ذا  نس���تعرض���ھا فيالمبذولة التي س���وف  نجاح الجھودو الوقائیة،بأھمیة تطبیق االجراءات 
 .التقریــر

 م19/3/2020ویذكر بأن المحافظة سجلت أول حالة إصابة بالفایروس بتاریخ 
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فیــروس  للحد من انتشار واإلجراءات التــي اتخذتھــا البلدیة أھــم الجھود المبذولة
 :كورونــا المســتجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ب�التزامن مع اإلجراءات االحترازی�ة والوق�ائی�ة لمكافحة انتش�������ار فیروس كورونا تم تكثیف  

زیادة أعداد  ) حیث تماالص�����حاح البیئي ومكافحة نواقل األمراضاالعمال والجھود لحملة (
والنظافة لالس�����واق والش�����وارع عملیات التعقیم للقیام ب فرق العمل وتقس�����یمھم الى عدة فرق

 العامة:والساحات 
 

التدابیر واتخاذ كافة بس�������ب�ب الج�ائحة ة عن العم�ل األنش�������ط�ة التج�اری�ة الموقوف� التزام -
 یة حیال المخالف منھا وبشكل دوري.القانون تواإلجراءا

 

تفتیش�������یة على المجمعات التجاریة ومراكز التس�������وق وإلزامھم بتنظیف القیام بحمالت  -
اظ للحف والمواقع كثیرة االس���تخدام في ھذه المجمعات والمراكز وتعقیم عربات التس���وق

زامھم إلت مدى على سالمة وصحة المستخدمین وكذلك تكثیف الزیارات المیدانیة ومتابعة
 .االصحیة وتطبیقھباالشتراطات 

 

 

باس��تخدام المواد المخص��ص��ة للتطھیر والتعقیم للحد من دوري مكثف رش  جبرنامتنفیذ  -
مس�ببات إنتش�ار الفیروس والتي شملت المؤسسات والمراكز الصحیة ومرافقھا ومداخل 

والمیادین العامة والشوارع الرئیسیة والمجمعات التجاریة  واألحیاء السكنیةالمستشفیات 
 والیات المحافظة.وكافة األسواق المختلفة في كافة 
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 تم رش ثالفیروس حیموحدة لمكافحة مس�������ببات انتش�������ار  رشتنفی�ذ حمالت تطھیر و -
المحافظة وتم اس���تخدام التقنیة المرافق والمنش���آت العامة واألس���واق في مختلف والیات 

ماكن التي ال یمكن وذلك للوص�������ول لأل (Drone) الح�دیث�ة مثل الطائرات المس�������یرة
 .األودیة والمستنقعات واألماكن الوعرة الوصول إلیھا مثل بطون

 

بدایة ش�������ھر مارس  منذ عبارة عن حملة نفذتھا بلدیة ظفار **حملة االص�������حاح البیئي ھي
 :وأبرز أھدافھافي المحافظة  لتوفیر بیئة صحیة للمواطنین والمقیمین والزوار

 

تحس���ین مس���توى النظافة تطھیر وتعقیم الش���وارع والس���احات العامة بش���كل دوري و -
 العامة

 إزالة المشوھات والمخلفات التي قد تؤثر على صحة االنسان -
 مكافحة نواقل األمراض -

 

 

 

 

 

اآلثار الناتجة عن تأثیر االنش�������طة بعض اإلجراءات الم�الی�ة للتخفیف من  اتخ�ذت الحكوم�ة 

 ومنھا:م 31/8/2020م الى 19/3/2020خالل الفترة فیروس كورونا التجاریة بسبب 
  

 البلدیة.من رسوم لمطاعم والمقاھي إعفاء ا -

تراخیص المنتھیة بالنس����بة للمنش����آت التجاریة وعدم التجدید لخص����م الرس����وم المقررة  -

 .إحتساب غرامات التأخیر
 

تس�ھیل اإلجراءات للش�ركات والمؤس�س�ات المسجلة لدى مجلس المناقصات لتقدیم عطاءاتھا  

 بنكي.فع ضمان للبلدیة عن طریق التقدیم والدفع إلكترونیا وبدون د
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مل تص�����امیم بعجمیع أفراد المجتمع من خالل وس�����ائل التواص�����ل الحكومي  توعیة وتثقیف 

وكیفی��ة المح��افظ��ة على النظ��اف��ة وطرق  ومواد فلمی��ة توعوی��ة لطرق الوق��ای��ة من الفیروس

 خداموتم إس��تالتباعد الجس��دي وإلتزام الجمیع بلبس الكمامات وغیرھا من األس��الیب الوقائیة 

، وك�ذل�ك تم عم�ل زی�ارات می�دانی�ة توعویة ع�دة لغ�ات للوص�������ول الى جمیع افراد المجتمع

بالتعاون مع المدیریة العامة للخدمات الص������حیة والجھات الحكومیة األخرى تم إس������تھداف 

 خاللھا التجمعات السكانیة للوافدین.

 

 سلمنع انتقال الفیروس عن طریق اللم للموظفینبالبصمة داخلیا تم إیقاف تسجیل الحضور  

وإلزام جمیع الموظفین ب��التع��ام��ل  المراجعینوإغالق ق��اع��ات خ��دم��ات ع��ددھم تقلیص  وتم

فیتم طلب الخدمات وتقدیم ما أمكن منھا باس�������تخدام التقنیات  مع المراجعین وأما إلكترونی�ا،

والتي تتناس�������ب مع تقدیم خدمات  الوقائیة وذل�ك في إط�ار اإلجراءات اإلحترازی�ة الح�دیث�ة

 .البلدیة
   

جمعات، بمنع التو كورون�االعلی�ا المكلف�ة ب�آلی�ة التع�ام�ل مع فیروس تنفی�ذاً لتوجیھ�ات اللجن�ة  

 المواطنین والمقیمین تم إلغاء مھرجان ص�����اللة الس�����یاحيوحفاظاً على ص�����حة وس�����المة 

لموس�����م الخریف وذلك لض�����مان تحقیق قامة المخیمات وعدم إعطاء تص�����اریح إل م،2020

 التباعد الجسدي والمجتمعي.
 

) بالتعاون المؤسسات الحكومیة والخاصة ومؤسسات معاً نتضامنتبني بلدیة ظفار لمبادرة ( 

نشطة من غلق بعض األالمجتمع المدني، وذلك لتوفیر سلة غذائیة متكاملة للفئات المتضررة 

 .ومنھا القوى العاملة األجنبیةالتجاریة 
 

مع المدیریة العامة لخدمات الص����حیة بتنظیف وتعقیم مراكز  والتنس����یق المتواص����ل التعاون 

 .العزل الصحي وإدارة النفایات الصحیة
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عن طریق مركز االتص�����االت ببلدیة  على مدار الس�����اعة البالغاتغرفة للتعامل مع  تفعیل 

 التجاریة.نشطة األالمخالفین من و ملتزمةالغیر إلبالغ عن المنشآت ظفار 
 

تض�����منت رش أرص�����فة الطرق الداخلیة  بالمحافظةالبلدیات األخرى عمل حملة موحدة مع  

والمرافق الع�ام�ة ومظالت االنتظ�ار ومواقف الس�������ی�ارات األجرة وأم�ام المحالت التج�اریة 

 .والمواقع الحیویة األخرى

 

 
 
 
 
 


