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  -المحور الأول : تأمين المساجد الكبري ذات التردد العالي لأداء صلاه العيد :

 :خدمات الإطفاء 

تنشيط نقاط الإطفاء بالمساجد العادية وتعيين سيارات إطفاء وخزانات برئاسة  •

 . ىضباط للمساجد الكبر 

 :خدمات المفرقعات

سيارات وعناصر الكشف عن المفرقعات  يعين السادة مفتشي المفرقعات •

  .ىلكبر االتعامل المجهزة للمرور وتعقيم المساجد 

 

 :لمحور الثاني: تأمين الجبانات طوال فترة العيدا

اص5ا من الســاعة وذلك اعتبار   •  ىأيام العيد وطوال فترات أيام العيد وحت باح 

تمام الانتهاء من الزيارات بواسطة السادة مفتشي المفرقعات بسيارات التعامل 

 .المجهزة وعناصر الكشف عن المفرقعات

 

  -المحور الثالث : تأمين الإنقاذ النهري والمراسي النيلية :

 خدمات الإطفاء 

بولاق  –روض الفرج  –محور الكورنيش ) شبرا تنشيط نقط الإطفاء القريبة من  •

حلوان –أبراج عثمان  –مصر القديمة  –المنيل  –السفارة الأمريكية  –التلفزيون  –

 .التبين( –

مع تعزيز  حسين شوقي /رفع درجة الاستعداد الإطفاء النهري برئاسة المقدم •

 خدمات نقط الإطفاء وتحت إشراف السيد مدير القطاع .

نقاط الإطفاء والتحرك الفوري عند الإخطار تحت إشراف السادة تنشيط جميع  •

 رؤساء المناطق وإشراف عام السادة مديري القطاعات.

 

  :خدمات المفرقعات

المفرقعات بسيارات التعامل مع المفرقعات بكافة تجهيزاتها  يمرور مفتش •

من أدوات وأجهزة كشف و كلاب الكشف عن المفرقعات تحت إشراف السيد 

القاهرة  -جنوب  –شمال  –غرب  –رئيس قسم المفرقعـات المتخصص )شرق 

  .الجديدة(



 :المحور الرابع: تأمين الحدائق العامة والملاهي

 :خدمات الإطفاء

يط كافة نقط الإطفاء ورفع درجة الاستعداد الفوري عند الإخطار تحت تنش •

المدينة والأربع قطاعات  ىمستو ىإشراف السادة رؤساء الأقسام والمناطق عل

 وإشراف السادة مديري القطاعات.

  :خدمات المفرقعات

كلاب كشف المفرقعات والسادة الضباط المنتدبين  ومفرقعات  يمرور مفتش •

شمال  –غرب  –)شرق  إشراف السيد رئيس قسم المفرقعات المتخصصتحت 

 الأربع قطاعات. ىمستو ىعل( جنوب –

 

 :المحور الخامس: تأمين المولات التجارية ومواقف الأتوبيس وسيارات الأجرة

 :خدمات الإطفاء

الإخطار تحت تنشيط كافة نقط الإطفاء ورفع درجة الاستعداد الفوري عند  •

المدينة والأربع قطاعات  ىمستو ىإشراف السادة رؤساء الاقسام والمناطق عل

 وإشراف السادة مديري القطاعات.

  :خدمات المفرقعات

 كلاب كشف المفرقعات والسادة الضباط المنتدبين ومفرقعات  يمرور مفتش •

شمال  –غرب  –) شرق  إشراف السيد رئيس قسم المفرقعات المتخصصتحت 

 الأربع قطاعات. ىمستو ىعل (جنوب –

 

  :المحور السادس: تأمين دور السينما والمسارح علي مستوي دائرة المدينة

 :خدمات الإطفاء

دفع عدد من أفراد الإطفاء اليدوية بدور العرض السينمائي والمسارح بالإضافة  •

 إلى تعيين سيارات إطفاء بمنطقة وسط المدينة. 

تنشيط كافة نقط الإطفاء ورفع درجة الاستعداد الفوري عند الإخطار تحت  •

إشراف السادة والمدينة   ىمستو ىإشراف السادة رؤساء الأقسام والمناطق عل

 القطاعات. مديري

  :خدمات المفرقعات

 دفع أفراد مفرقعات بأجهزة يدوية لتعزيز الخدمات بدور العرض السينمائي. •



كلاب كشف المفرقعات والسادة الضباط المنتدبين ومفرقعات   يمرور مفتش •

الأربع  ىمستو ىإشراف السيد رئيس قسم المفرقعات المتخصص علتحت 

 قطاعات.

  .ا طوال أيام العيدصباح  6إنتظام كافة الخدمات السـاعة  •

 شراف العام علي الخدمات.إال •
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