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المحاور الرئيسية
:المحور األول 

وتفعيل اإلجراءات الوقائية تشكيل الغرفة الوقائية

مراقبة األغذية ➢

صحة البيئة ➢

مكافحة ناقالت األمراض➢

ألدوية واألمصال والمستلزمات الطبية توفير ا➢

الرعاية األساسية وحداتتحديث خطط ب➢

التثقيف الصحي ➢

:المحور الثاني 

.اإلجراءات االحترازية لإلسعاف والمستشفيات  ➢
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المحور األول
تشكيل الغرفة الوقائية

مضاعفة أعداد العامليـن بالغرفة الوقائية بالقاهرة ▪

و ورفع مستوى التنسيق مع اإلدارة المركزية للطب الوقائي والعالجي▪

رالرعاية الحرجة بالوزارة والمحافظة لتلقى أي بالغات وإرسال التقاري

هاحويل عليالخاصة بأعداد المصابين والتشخيص والمستشفيات التي يتم الت

التنسيق مع معهد سموم كال من      ▪

(  23643129–23640402: جامعــة الـقاهـــرة -

(24823314–26840902: جامعة عين شمس -

( .137) طوارئ الرعاية العاجلة ▪

(  105)داخلي-27321060–27923608: طوارئ وقائي الوزارة ▪
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المحور األول

اإلجراءات الوقائية

إلغاء اإلجازات والراحات لألطباء •
الوقائيين والمراقبين الصحيين 

توفير األمصال والمستلزمات الطبية•
اتب بالمخازن اإلقليمية والمستشفيات ومك

.واستقبال وحدات الرعاية االوليةالصحة 
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مراقبة األغذية
تكثيف القيام بالحمالت التفتيشية الصباحية والمسائية على ❖

بيع والبسكويت وخالفه والمرور على اماكن تصنيع وعرضمحالت تصنيع وعرض وبيع كعك العيد و

.المملحة األسماك 

تكثيف المرور والتفتيش والرقابة على الفنادق والكافيهات ❖

والباعة الجائلين أمام و حول الحدائق والمنتزهات العامة 

والتأكد من حمل متداولى األغذية شهادات صحية سارية تثبت 

.خلوهم من األمراض المعدية 
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المرور وعمل حمالت صباحية ومسائية مشتركة منتكثيف ❖

.المناطق الطبية ومديرية الشئون الصحية 

ق انشاء غرفة طوارىء بالغرفة الوقائية بالمديرية والمناط❖

.الطبية طوال ايام العيد 



صحة البيئة

يفائهاواستنظافتهامنللتأكدالمساجدمياهودوراتبالشوارعالعامةالمياهدوراتعلىالمرورتكثيف❖

.الصحيةلالشتراطات

نالجائليالباعةأماكنوالعامةاألسواقووالمتنزهاتوالحدائقالنيلشاطئعلىالمرورتكثيف❖

.العامةالنظافةمنللتأكدوالجبانات

.مالحظاتاىوجودحالةفىالمعنيةالجهاتومخاطبةالبياناتوجميعالوحداتجميععلىاالشراف❖
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مكافحة ناقالت األمراض
ياه زيادة معدالت مكافحة يرقات البعوض في تجمعات الم❖

.وطفح المجارى 

زيادة معدالت مكافحة أماكن توالد الذباب بتجمعات ❖

.القمامة في الشوارع وصناديق القمامة 

(ذاذ ر–ضباب ) زيادة معدالت تشغيل األجهزة الميكانيكية ❖

:المحملة على سيارات على فترتين

.صباحا قبل الشروق لمكافحة الذباب البالغ -

.مسـاء عند الغروب لمكافحة البعوض البالغ -
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األدوية واألمصال والمستلزمات الطبية

 توفير مخزون ثالث شهور من
أصناف األدوية بالمستشفيات 

حة والمخازن اإلقليمية ومكاتب الص
واالستقبال بالمراكز الطبية 

واالستقبال والطوارئ واألقسام 
الحرجة والرعاية المركزة 

بالمستشفيات
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وحدات الرعاية األساسية

 تحديث خطط الطوارئ بالمراكز

الصحية ومكاتب الصحة وتوفير

.األدوية والمستلزمات الطبية 

سائية يتم عمل نبوتجيات صباحية وم

.للقوى العاملة 
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التثقيف الصحي

.عدم اإلفراط في تناول الحلويات والكعك أيام العيد❖

.جباتتعويد المعدة على استقبال الطعام والبدء بكميات قليلة وتقليل حجم الو❖

.تفادى التسمم الغذائي بعدم شراء الوجبات الجاهزة ❖

.الحذر من التدخين أو شرب الشاي أو القهوة على معدة خالية ❖

.ممارسة نشاط رياضي مناسب ❖

:الحاالت المرضية ❖

وجبات صغيرة وتناول األدوية وممارسة 6-5توزيع الوجبات إلى :مرضى السكر

الرياضة 

وجبات صغيرة واإلقالل من الملح والدهون 6-5توزيع الوجبات إلى :مرضى القلب 

.والمشروبات المحتوية على الكافيين 

حاإلقالل من المل:مرضى ارتفاع ضغط الدم والكلى وقرحة المعدة والسمنة 

والدهون والمكسرات المالحة والمخلالت واألطعمة الدسمة والبهارات اإلكثار من  

.شرب المياه وممارسة الرياضة 
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المحور الثاني 

إجراءات اإلسعاف والطوارئ والمستشفيات

وع رفع درجة االستعداد القصوى بجميع المستشفيات وجميع فر
اإلسعاف الثابتة 

 مضاعفة تواجد تمركزات متحركة لسيارات اإلسعاف بالمواقع
.المتوقع وجود تجمعات جماهيرية لتحقيق زمن استجابة سريع

 سيارة إسعاف متحركة 191تواجد عدد.

 التأكد من صالحية وعمل األجهزة الالسلكية والمراجعة المستمرة
.لسيارات اإلسعاف ومتابعة تمركزها وتحركاتها

حدوث تحديد مستشفيات اإلخالء الطبي بناء علي األماكن المتوقعة ل
.تجمعات جماهيرية 

يق مع تجهيز فرق االنتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة بالتنس
.هيئة اإلسعاف ومراكز الحروق 
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المحور الثاني 

إجراءات اإلسعاف والطوارئ والمستشفيات
:التأكيد علي 

ة تواجد مدير المستشفي أو نائب المدير ومدير االستقبال والطوارئ والرعاي
.ساعة 24المركزة علي مدار 

زيادة أعداد النوبتجيين بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والتخدير

ات بما تواجد استشاري أو أخصائي علي األقل نوبتجي طوال اليوم من التخصص
.فيها األشعة والمعامل 

ة المركزة إتمام الصيانة الدورية لألجهزة التشخيصية وتجهيزات العمليات والعناي
والطوارئ 

 سالمة جميع األجهزة الطبية ووسائل األمان ووسائل االتصال التاكد من.

 زيادة مخزون األدوية والمستهلكات في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية
المركزة والعظام 

 وزيادة مخزون أكياس الدم ومشتقاته.

 توفير النسبة المقررة من اآلسرة من الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة.
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خطة تأمين  احتفاالت عيد الفطر المبارك 

2019/ 6/ 7حتى 2019/ 6/ 4من يوم الثالثاء الموافق 
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