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 :خدمات الإطفاء :اأول  

 كافة نقط الإطفاء ورفع درجة الاستعداد الفوري عند الإخطار تحت  إستنفار

المدينة والأربع  ىمستوى إشراف السادة رؤساء الأقسام والمناطق عل

 . قطاعات وإشراف السادة مديري القطاعات

  سيتم رفع درجة الإستعداد لجميع السادة الضباط والأفراد والمجندين

  .الدرجة القصوى طوال شهررمضان المبارك ىبالإدارة إل

 للسادة الضباط بجميع مناطق الإطفاء بدائرة المدينة  يتكثيف التواجد الأمن

مدار  ىمواقع الإدارة والمنشآت الهامة والحيوية علوالمرور على جميع 

اليوم خاصة أوقات الذروة وقبل الإفطار وفي أوقات السحور للدفع بهم عند 

  . الحاجة

 المساجد الكبرى التى تشهد  ن سيارات الإطفاء بكامل طاقمها لتأمينيتعي

ة مسجد السيدة نفيس -للمصلين خاصة "مسجد عمرو بن العاص  اعالي   ترددا

مسجد الإمام الحسين" أثناء صلاة التراويح خاصة في العشر الأواخر من  -

  . شهر رمضان

 المدينة خاصة بمناطق المولات التجارية  ىمستو ىتنشيط نقاط الإطفاء عل

ين ب الكبرى والأسواق ذات التردد الجماهيري العالي مثل "منطقة الأزهر،

  . "الصورين، العتبة... إلخ

 

 :المفرقعات خدمات: ثاني ا

 المفرقعات وكلاب الكشف عن المفرقعات  يمرور السادة الضباط مفتش

 –غرب  –تحت إشراف السيد رئيس قسم المفرقعات المتخصص) شرق 

  . القاهرة الجديدة( -جنوب  –شمال 

 السادة ضباط المفرقعات وعناصر الكشف بالأجهزة الحديثة للكشف  مرور

الكبرى للمصلين والمناطق التجارية ذات عن المفرقعات بأماكن التجمعات 

الكثافة الجماهيرية العالية وكذا المولات التجارية والمساجد الكبرى للتأمين 

  . ضد أخطار المفرقعات

  التنبيه بسرعة الإنتقال والفحص لكافة بلاغات الإشتباه في الأجسام

أمين أوالسيارات بدائرة المدينة مع إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لت



المواطنين وتطبيق كافة التعليمات والكتب الدورية خاصة مع السيارات 

  . المفخخة

  وضع خطة مرور للسادة ضباط المفرقعات علي كافة تجمعات المصلين

فى المساجد الكبرى والتجمعات الجماهيرية بسيارات التعامل المجهزة 

رة ية بدائالهامة والحيو  آتبوسائل الكشف الحديثة لتأمين كافة المنش

  ل.المدينة علي مدار اليوم الكام

  وضع خطة مرور للسادة الضباط قيادات الإدارة للمرور علي كافة القوات

والخدمات للتنشيط والتوعية ورفع درجة الاستعداد وتحفيز القوات للقيام 

وسوف يتولي السيد اللواء نائب المدير العام  –بالمهام الموكلة إليهم 

لقطاعات المرورالقيادى على كافة الخدمات للتأكد من والسادة مديروا ا

 . نتظامها تحت إشراف السيد المدير العاماحسن 
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