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المحور األول
تشكيل الغرفة الوقائية

–23918968: ت ) مضاعفة أعداد العامليـن بالغرفة الوقائية بالقاهرة 
ي ورفع مستوى التنسيق مع اإلدارة المركزية للطب الوقائ( 23911432

والعالجي و الرعاية الحرجة بالوزارة والمحافظة لتلقى أي بالغات عن 

اد دحاالت اشتباه التسمم الغذائي والحوادث وإرسال التقارير الخاصة بأع

مع لتنسيق المصابين والتشخيص والمستشفيات التي يتم التحويل عليها  و ا

(  23643129–23640402: معهد سموم كال من  جامعــة الـقاهـــرة 

.واإلسعاف ( 24823314–26840902: و جامعة عين شمس 

( .137) طوارئ الرعاية العاجلة -

-27321060–27923608: طوارئ وقائي الوزارة –

( 105) داخلي 
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اإلجراءات الوقائية

إلغاء اإلجازات والراحات لألطباء•
نالوقائيين والمراقبين الصحيي
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مراقبة األغذية

فقد قامت إدارة مراقبة االغذيه بالمديريه بإعداد خطة 2020بمناسبة قرب حلول عيد األضحى المبارك 

ـ:تقوم على عدة أسس وهىعمل شامله و فى ظل اعالن منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس كورونا  

حالت غذيه بالديريه على متكثيف المرور فى حمالت مشتركه بين المناطق الطبيه وادارة مراقبة اال•

بها حمل جميع العاملينعرض وبيع اللحوم البلديه والتاكد من استيفائها لالشتراطات الصحيه و

.لشهادات صحيه ساريه

مده وكذلك مصنعاتتكثيف المرور فى حمالت مشتركه ايضا على محالت عرض وبيع اللحوم المج•

حيه الخ وكذلك التاكد منوجود تراخيص بها واستيفائها لالشتراطات الص0000اللحوم المفروم والسجق

.وحمل جميع العاملبن بها لشهادات صحيه ساريه وسحب عينات متنوعه منها

العامه لالشتراطات والنظافهتكثيف المرور على جميع شوادر اللحوم البلديه والتاكد من استيفائها •

0وحمل العاملين بها لشهادات صحيه ساريه

ولها على تراخيص تكثيف المرور على ثالجات تخزين اللحوم بجميع انواعها والتاكد من حص•

.واستيفائها لكافة االشتراطات الصحيه 

زاره بداخلها اقسام الجتكثيف المرور فى حمالت مشتركة على سالسل السوبر ماركت التى يتواجد •

0وسحب العينات التنوعه من مصنعات اللحوم
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مراقبة األغذية
.تكثيف المرور فى حمالت مشتركه على كافة الفنادق والعائمات •

تكثيف المرو على المجازر بمختلف انواعها والتاكد من مدى استيفائها •
.لالشتراطات الصحيه وحمل كافة العاملين بها شهادات صحيه ساريه

الخاص بقمع الغش والتدليس 41لسنة 48من قانون 12تفعيل الماده •
.وضبط المواد الغذائيه الشتبه فيها  

.تكثيف المرور على الحدائق والمنتزهات العامه والتجمعات العامه •

انشاء غرفة طوارى بالمديريه على اتصال مباشر بكل من •

حميات العباسيه 

0الدمرداش–مراكز السموم القصر العينى •

0المناطق الطبيه وكافة الوحدات التابعه لها•

0ادارة الطب العالجى والمستشفيات التابعه لها•
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صحة البيئة
ل وخالل بتم التنبيه على ادارة صحة البيئه بالمناطق لعمل خطه لتنشيط العمل ق

0عيد االضحى المبارك وتشل االتى

يفائها ستتكثيف المرور على دورات المياه بدور العباده والتاكد من نظافتها وا•
لالشتراطات الصحيه وذلك استعدادا لصالة العيد 

ه المرور على دورات المياه العامه ومتابعة حالة النظافه بها واستيفائ•
لالشتراطات الصحيه 

واخطار رؤساء االحياء للمالحظات اوال باول•

يه زاخذ عينات من مياه الشرب للمناطق المختلفه لتحليلها بالمعامل المرك•
لسنة 458وفحصها من حيث مطابقتها للمعايير القياسيه وطبقا للقرار

2007

المرور على اماكن بيع وذبح المواشى واخطار الجهات المعنيه حيال •
المخالف منها 

ساء المرور على الحدائق والتنزهات العامه والتاكد من نظافتها واخطار رؤ•
االحياء بالمالحظات وتالفيه أوالً بأول
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صحة البيئة

تكثيف المرور على شاطى النيل لرفع اى مخلفات واخطار الجهات •

المعنيه بالمالحظات 

ع المرور على الجبانات ومتابعة حالة النظافه العامه والتوصيه بوض•

عيدصناديق لتجمعات القمامه استعدادا لزيارة المواطنين خالل فترة ال

اء يمتابعة حالة النظافه العامه بالشوارع والميادين واخطار رؤساء االح•

فى حالة وجود اى تجمعات للقمامه الزالتها فورا 

عامهالمرور على االسواق العامه والباعه الجائلين والتاكد من النظافه ال•

هذا وتقوم االداره باالشراف على جميع المناطق الطبيه ومخاطبة •

الجهات المعنيه فى حال وجود اى مالحظات 
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مكافحة ناقالت األمراض

-NCOV) تقوم االداره بجانب اعمال التطهير لمواجهه فيروس كورونا المستجد   بتكثيف  (   2019

اعمال المقاومة االرضية بالرشاشات لمكافحة الحشرات

أوالً خطة العمل باإلدارة

ق تقوم االداره بتشغيل االجهزه المحمله على السيارات صباحا عند الشرو•

لمكافحة الذباب البالغ ومساءا عند الغروب لمكافجة البعوض  البالغ  

•

حة افتقوم االدارة  مكافحة اماكن توالد البعوض طبقا للخطة الموضوعة  لمك•

.الحشرات والقوارض طوال العام    

ذلك اهره ويتم مكافحة اماكن توالد الذباب وتجمعات القمامه الموزعه باحياء الق•

اقى او بللقضاء على الذباب والطور اليرقى وباستخدام المبيدات ذات االثر ال

المبيدات التى تستخدم نثرا والمحمله على رمل

عام تقوم االداره بمكافحة القوارض حسب الخطه الموضوعه والمتابعه طول ال•
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مكافحة ناقالت األمراض

خطة العمل  باالقسام التابعه لالداره بالمناطق0ثانيا

مله ه المحتقوم االقسام التى بها سيارات بالمناطق الطبيه بتشغيل االجهز•

ءاً عندعلى السيارات صباحاً عند الشروق لمكافحة الذباب البالغ ومسا

الغروب لمكافحة البعوض البالغ 

اهره يتم مكافحة اماكن توالد الذباب وتجمعات القمامه الموزعه باحياء الق•

وذلك للقضاء على الذباب والطور اليرقى

طبقا ض تقوم جميع االقسام بالمناطق الطبية  بمكافحة اماكن توالد البعو•

.للخطة الموضوعة  لمكافحة الحشرات والقوارض طوال العام    

يتم الترصد الحشرى لالطوار المختلفة للحشرات •

.يتم عمل قياس كثافة لمكافحة القوارض •
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اإلدارة العامة للصيدلة

يرية تواجد مفتش صيدلى باالدارة العامة  للصيدلة بديوان عام المد
يوميا خالل ايام عيد االضحى المبارك لمتابعة اى امر طارىء قد 

رى يحدث والتنسيق مع المناطق الطبية التابعة لنا  واالدارات االخ
تعانة بالمديرية واى جهات رقابية قد يتطلب االمر التعاون معها او االس

.بها 

لتابعة لنا توفير كافة ادوية الطوارىء والعمليات بجميع المستشفيات ا.

سى توفير كافة االمصال واللقحات بمخزن الطعوم واالمصال الرئي.

التبريد تواجد السادة الصيادلة لمتابعة درجات حرارة الثالجات وسلسلة
ة وتسجلها مرتين يوميا بمخزن الطعوم واالمصال الرئيسى وكاف

.المخازن االقليمية التابعة للمناطق الطبية 
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وحدات الرعاية األساسية

باء يتم عمل نبوتجيات مسائيه للقوى العامله من اط
وتمريض وعمال وحارس امن ان وجد

ه المراكز تعمل بنظام نوتجيات صباحيه ومسائي–
طوارى واستقبال

 ره المستلزمات الطبيه للطوارى متوف-:مستلزمات

 اجهزة الطوارى متوفره وتعمل بكفاءه –األجهزة

 ادوية الطوارى متوفره وسريعة المفعول–األدويه
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التثقيف الصحي

فادي التقليل من تناول اللحوم الحمراء والكبد، ويفضل أن تطهى بالشواء أو السلق وت
سلطات تناول البقدونس والزبادي مع اللحوم المشوية واإلكثار من تناول الويفضل القلي 

.و الخضراوات 

ضرورة اإلكثار من شرب السوائل خاصة الماء.

التقليل من تناول الشاي والقهوة.

تفادي اإلفراط في تناول الطعام في وجبة العشاء، مع عدم النوم بعدها مباشرة.

مرضى السكري والكلى والقلب وضغط الدم االبتعاد عن األطعمة المملحة.

 ينصح كبار السن باإلقالل من تناول اللحوم الحمراء والمأكوالت الدهنيه والمالحة
.والسكرية

ارتفاع نسبة الكولسترول الضارتفادي استخدام السمن الطبيعي التي تسبب.
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لثانىالمحور ا

إدارة المستشفيات بالمديريةإجراءات 

 رفع درجة االستعداد القصوى بجميع المستشفيات وجميع فروع اإلسعاف الثابتة

يرية مضاعفة تواجد تمركزات متحركة لسيارات اإلسعاف بالمواقع المتوقع وجود تجمعات جماه

.لتحقيق زمن استجابة سريع 

 تحديد مستشفيات اإلخالء الطبي بناء علي األماكن المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية.
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لثانىالمحور ا

إدارة المستشفيات بالمديريةإجراءات 

 التأكيد منتم

1–ي مدار االستقبال والطوارئ بالمستشفيات الستقبال الحاالت الطارئة ومواجهه اى طارىء  علجاهزية اقسام
.ساعة 24

2-24مساعدة على مدار تم طبع جداول نوبتجيات الفريق الطبى بالمستشفيات من اطباء وتمريض وفنيين والفئات ال
..ساعة  خالل الشهر الكريم مع التاكيد على ضرورة التسليم والتسلم للنوبتجية  

3- توافر المستلزمات الطبية واالدوية الالزمة واكياس الدم بفصائلة بكميات كافية  .

4-اصالح التاكد من عمل جميع االجهزة والمعدات الطبية والغير طبية بكفاءة واجراء الصيانة الدورية الالزمة مع
.المعطل منها قبل بدء الشهر الكريم 

5-ن جاهزية تفعيل خطة الطوارىء بالمستشفيات وتدريب جميع العاملين عليها وعمل مناورات ومحاكاة للتاكد م
.  .المستشفيات لمواجهه اى طارىء

6-ياجات تم التنسيق مع الجهات المعنية من مديرية االمن وشركات الكهرباء ومياة الشرب بالقاهرة لتلبية احت
.المستشفيات واخطارها فى حالة اجراء عمل طارىء

7-ساعة من خالل خط الطوارىء بالمديرية ونشرة ( 24) تم التنسيق بين المديرية والمستشفيات على مدار ال
.  بجميع اقسام استقبال الطوارىء بالمستشفيات 
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وبنوك الدم  بالمديريةالطوارئأدارة إجراءات 

ية لتوفير رفع درجة االستعداد ببنوك الدم فى  المستشفيات التابعة للمدير
.ساعة 24االرصدة الكافية من اكياس الدم ومشتقاتة على مدار 

ضحى على التاكد على مدير كل بنك بوضع جدول النوبتجيات الخاصة بعيد اال
.ساعة 24مدار 

ا الدارة يتم فحص وحصر كميات الدم الموجودة بالبنوك وابالغ االرصدة يومي
.بنك الدم بالمديرية التى تقوم بالتنسيق بين البنوك 

ت توفير االدويه والمستلزمات لزوم خطة الطوارى واالستقبال والعمليا.

تم رفع درجة االستعداد بغرف العمليات والرعايه الحرجه  .

ت توفير االدويه والمستلزمات لزوم خطة الطوارى واالستقبال والعمليا.

تم رفع درجة االستعداد بغرف العمليات والرعايه العاجله  .
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.تحديد الفريق الطبي المشرف على أماكن اإلحتفاالت :   أوال   

.تحديد المستشفيات التي تخدم كل  أماكن اإلحتفاالت :  ثانيا  

ين ال وضع عدد من سيارات االسعاف فى أماكن اإلحتفاالت على اهبة االستعداد لنقل المصاب:ثالثا  

.قدر هللا 

.اضافة المستشفيات والمراكز الطبية ألداء الخدمة الطبية صباحا ومساء :رابعا 

خاللاإلصابةحاالتالستقبالساعة24طوالالحكوميةالمستشفياتفياالستعداددرجةرفع:خامسا 

.اإلحتفاالتفترة

تحديد فريق طوارئ االنتشار السريع الخاص بتغطية االحتفاالت:سادسا 
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 ونحيط سيادتكم علما بانه تم افاداتنا بأنه قد تم:

 توفير األدوية و المستلزمات لزوم خطة الطوارئ و االستقبال و العمليات.

 تم توفير أكياس الدم و مشتقاته.

ن بأدارة الطوراىء  كشف بأسماء العاملي 
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