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الموقر  سعادة المهندس/ أحمـد بن حمـد الصبيح
األمين العام لمنظمة المـدن العربيـة

دولة الكويت - ص.ب (68160) كيفان (71962) الكويت فاكس (0096524849322)

تحية طيبه وبعد،

(COVID - 19) الموضوع: متابعتنا في إدارة جائحة كورونا

باإلشارة إلي كتابكم رقم 40 – 114 بتاريخ 2020/7/12، الوارد الينا برقم ب د/2020/145601 بتاريخ 

2020/7/14، بخصوص الموضوع أعاله.

يسعدني ان أفيد سعادتكم علماً باإلجراءات الوقائية واالحترازية التي قامت بها بلدية الدوحة في اطار الجهود 

المبذولة بوزارة البلدية والبيئة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهي:

إيقاف البصمة اإللكترونية للحضور واالنصراف على جميع موظفي البلدية والعاملين فيها. .1

االكتفاء بتواجد نسبة 20% من الموظفين بمقر العمل، وتخفيض نسبة 80% من الموظفين للعمل عن بعد،  .2

حيث تم إيقاف جميع الموظفين من الوظائف العمالية عن التواجد بمقر العمل، وكذلك الموظفين اللذين 

تزيد أعمارهم عن (55) عاماً والموظفين المصابين بأمراض مزمنة (القلب والسكري والحساسية) من 

الحضور للعمل.

توفير ممرضات عند المداخل الخاصة للموظفين والمراجعين لفحص قياس الحرارة، وإلزام الجميع  .3

بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول للمبنى.

توفير حقيبة النظافة الشخصية والتي تحتوي علي (مواد تطهير، وتعقيم، وكمامات، وقفازات، ... وخالفه)  .4

لتوزيعها على العمال.

التقييد بجميع التوجيهات والمراحل التي تم إصدارها من قبل الجهات المختصة حسب المراحل التسلسلية  .5

واإلجراءات الواجب اتباعها في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) من قبل البلدية بإداراتها وأقسامها. 

التأكيد على تثبيت برنامج "احتراز " وإظهاره عند الدخول للمبنى من قبل جميع الموظفين والمراجعين. .6

االلتزام بالتباعد االجتماعي بالمكاتب واألماكن التي تحتاج تواجد عدد من الموظفين والمراجعين.  .7

توزيع المفتشين كمجموعات متفرغة للقيام بالجوالت التفتيشية الدورية، والمشاركة بالحمالت المشتركة  .8

مع الجهات األخرى، والحرص على أن تكون المخالفات عن بعد باستخدام التفتيش اإللكتروني. 
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توعية العاملين بالمؤسسات الغذائية باتخاذ اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعمل  .9

حمالت تفتيشية للتأكد من توافر الشهادات الصحية للعاملين، وأغالق كافة المؤسسات المخالفة لحين 

إصدار تلك الشهادات.

عمل حمالت توعوية مع المتطوعين من مواطنين ومقيمين للتعريف باالحترازات الوقائية من الفيروس،  .10

وتوزيع بوسترات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس.

األشراف على أعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الشركات الخاصة، وتدريب جميع العاملين المشاركين  .11

على كيفية التعامل مع المواد المستخدمة في أعمال التعقيم والتطهير. 

االستعانة بسيارات الرش المجهزة واستخدامها في تعقيم وتطهير جميع المناطق واألماكن الحيوية  .12

والمتكدسة بالسكان وبشكل يومي، حيث تم تعقيم القصور األميرية والمستشفيات والمراكز الصحية 

ومباني الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الغذائية والمباني الحيوية األخرى (بالتعقيم من الخارج 

فقط) وما زال العمل مستمر. 

تدريب بعض موظفي قسم خدمات المقابر المسؤولين عن تجهيز الموتى على كافة اإلجراءات االحترازية  .13

عند تغسيل وتكفين الموتى المصابين بفيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الصحة.

هذا ما لزم توضيحه وعليه يرجي التكرم باالطالع والتوجيه بما ترونه مناسباً بشأنه، وننتهز هذه الفرصة لنعرب 

لسعادتكم عن خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد في كل ما تقومون به من أعمال وللمنظمة 

الموقرة مزيداً من الرفعة واالزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

نسخة إلي:

مدير عام جائزة المدن العربية. 
مدير مكتب مدير البلدية. 
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