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 والتجميل:مجال النظافة  في أولاً:

العمل  واستمرارعمال النظافة والحدائق وإيقاف الأجازات  استعدادرفع درجات  •

 يومياً.ورديات  3طوال أيام العيد على 

ساحة بالقاهرة بالتنسيق مع  2200مراجعة نظافة ساحات الصلاة لأكثر من  •

يع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية مديرية الأوقاف بالقاهرة وحول المساجد بجم

 إليها.

مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس  •

 الأثرية. قوالمناطوخطوط المترو 

أزمات أو  أيلمجابهة  المركزيالمستمر لمجموعة طوارئ الإنقاذ  الاستعداد •

 كوارث قد تحدث.

الحدائق  واستعداددائق العامة والمتميزة والمتخصصة مراجعة النظافة حول الح •

ألف كيس قمامة على رواد الحدائق لجميع  50زوار العيد مع توزيع  لاستقبال

 بيوم.القمامة بها خلال أيام العيد الثلاثة ورفعها يومياً يوم 

حديقة  14جميع الحدائق العامة والمتميزة وقوامها عدد  واستعدادتجهيز  •

وألعاب الأطفال بها  الترفيهزوار العيد والتأكد من جاهزية مناطق  لاستقبال

متناول الجميع  فيوالكافيتريا وتواجد كافة المشروبات والمأكولات بها بأسعار 

ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد 

 أييقة لسرعة إسعاف ونجدة من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حد

مصاب وفتح الحدائق يومياً خلال فترة العيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 

 الليل.منتصف 

تركيز أعمال النظافة ورفع التراكمات من المحاور المؤدية للمقابر وداخل المقابر  •

 للمقابر.لزيارة المواطنين  استعدادا

فرق طوارئ لكل منطقة من  3قوامها  المركزيتخصيص أطقم من الإنقاذ  •

 4سيارة  2لورى قلاب +  2+ سيارة حوادث +  }لودرالمناطق الأربعة مكونة من 

 طارئ.موقف  أيلمجابهة  منطقة{طن لكل 

تقع بها الحدائق الكبيرة  التيالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة  •

والشرطة السرية  الأمنييد لتكثيف التواجد المشهورة بكثرة زائريها خلال أيام الع

 وحولها.أعمال بلطجة داخل الحدائق  أيلتلافى 

التنسيق مع إسعاف القاهرة لتواجد سيارات إسعاف قريبة من الحدائق الكبيرة  •

 مستشفى.مصاب وعلاجه ونقله عند الحاجة لأقرب  أيلسرعة إسعاف 

 

 

 

 



 

 الإنارة:مجال  في ثانياً:

 الجوامع.جعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن مرا •

مراجعة جميع الولاعات والتأكد من إنها مغلقة ومحكمة وكذا مراجعة جميع  •

 كابلات 

 فيأعمدة الإنارة والتركيز على المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين  •

 العامة ومناطق المناطق الدينية والأثرية ومناطق زيارات المواطنين والحدائق

 والسينما.تواجد المسارح 

مراجعة الإنارة للمحاور الرئيسية يومياً والطرق المؤدية إلى المساجد الأثرية  •

 بها.والمعتاد تجمع المواطنين 

صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة وغسيل الكشافات حول  •

 وخارجها.مة المساجد ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العا

ساعة  24فرقة صيانة مزودة بالأبراج وتكون جاهزة طوال الـ  12تشكيل عدد  •

 كوارث.أعطال أو  أيلمجابهة 
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