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 يقوم مشروع الحدائق المتخصصة بتنفيذ الاستعدادات الأتية:

 

 جازات والراحات لجميع العاملين بالمشروع.وقف الأ .1

 تنفيذ أعمال الصيانة لجميع حدائق المشروع والتي تشمل الآتي:  سرعة .2

 

 صيانة المسطحات الخضراء. •

 صيانة شبكة وأعمدة الإنارة. •

 صيانة الطرق والممرات والأسوار. •

 صيانة دورات المياه. •

عربااات  – قطارات –ملاهي  –مراجعة الأنشطة المختلفة )كافيتريات  •

 مسارح ... إلخ(. –تصادمية 

 يب الأشجار ومراجعة أحواض الزهور.قص وتهذ •

 تزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد. •

 

تعيين الخدمات اللازمة لتامين الحاادائق المطلااة علاال النياال و لاا  ن اارا  .3

للازدحام الشديد لتلاا  الحاادائق بااالرواد للاحتفااال بالعيااد ولمنااع اصااحا  

فااا ماان المراكب من الوقوف علل سور الحدائق لركااو  الاارواد للتناازة  و

 وهي: وقوع حادث

 

 مايو  15ممشى كورنيش النيل من كوبري قصر النيل وحتل كوبري  •

 حديقة روضة النيل بروض الفرج  •

حديقاااة الاااوزيرة )المشاااروع الرياااادي ساااابقا( تاااامين فقااا  حيااا  ا   •

 المرسى مر ص

 حديقة ام كلثوم بالمنيل بشارع عبد العزيز ال سعود بالمنيل •

 احمد رامي( بشارع عبد العزيز ال سعود بالمنيل -الفنو  حديقتي ) •

 حديقة نيل المعادي بطرة •

 

لتزام بالتعليمات لاعلل مديري الحدائق التابعة للمشروع با التنبيه .4

   وهي:  الصادرة من ادارة المشروع للحفاظ علل امن وسلامة المواطنين

 

الاتصااال بفرفااة العمليااات بالحديقااة الدوليااة حااال وجااود اي شااكو   •

 عة حلها لسر 



السيطرة والااتحكع علاال منافااذ الااد ول والخااروج ماان والاال الحديقااة  •

و ل  با جراء تفتيش كامل علاال جميااع الشاان  لااد  الاازوار اي كاناا  

 حفاظ علل ارواح الزائرين 

المراقبااة المسااتمرة علاال اسااوار الحديقااة منعااا ماان تساالل الاابع   •

بالقفز علل اسوار او قيام البع  بتسلل شن  بها اجسام غريبة من 

فتحااات الاسااوار و لاا  حفا ااا علاال اماان وساالامة العاااملين والاازوار 

 والحديقة 

ممنااوع د ااول المواقااد او اي مااواد قابلااة للاشااتعال او ماشااابة  لاا   •

 ا  مهما كان  الاسب

التنبياااة علااال افاااراد امااان الحديقاااة بمراقباااة رواد الحديقاااة باااالمرور  •

 المستمر لمنع قيام البع  بزرع او وضع اي اجسام غريبة

التنسيق مع اقسام التابعة لكل حديقة للابلاغ عن اي شخص مشااتبة  •

 فية او اي جسع غريب يوجد بالحديقة 

 سع غريب اعداد  طة لا لاء اي مكا  يتع الاشتباة فية بوجود ج •

 .والسلامة للأمنالتاكد من التزام جميع العاملين بالحديقة  •

 

كياااا البلاسااتي  علاال المااواطنين لعاادم إلقاااء المخلفااات علاال أتوزيااع  .5

 المسطحات الخضراء.

ا وحتاال الساااعة  .6 تباادأ مواعيااد العماال يومياااا ماان الساااعة السااابعة صااباحا

 الثانية عشر ليلاا مقسمة إلل ورديات بالتناو .
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