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محافظة الدقهلية 

وتجهياز فور ورود البالغ ورفع درجة االستعداد على مستوى المراكز والمدن والمديريات والجهاات المعيياة للتب ا -1

.المعدات وايعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة بالمحافظة والمتابعة المستمرة 

تشاار العساكر  فور ورود البالغ يتم إخطار السيد المحاافظ والسايد الساكرتير العاام والسايد الساكرتير المسااعد والمس-2

وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التيمية المحلية  بالموقف كبالغ مبدئي على الفور

يتم ابالغ الجهات المعيية عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية التخاذ الالزم -3

يتم الدعوة اليعقاد لجية األزمات للتواجد بديوان عام المحافظة-4

تشكيل فريق من االزمات للتواجد بالحدث لموافاتنا بالموقف اول بأول -5

يتم إعداد تقرير مبدئي للعرض على السيد الوزير المحافظ-6

ول ببولفتح فيديو كويفريس مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء وزارة التيمية المحلية لمتابعة االحداث ا-7

الوارده %25لللتجهيز يسبة ا( كفر الشيخ–دمياط –الغربية -الشرقية–القليوبية ) يتم إخطار محافظات الجوار -8

بمحاضر التيسيق والدفع بها في حالة االحتياج

ات تحريك المعدات الثقيلة الى مواقع الحدث من الجهات المعيية واالستعاية بمعدات شركات المقاوالت و معد-9

القريبة من موقع الحدث األ الي 

ات إعداد تقرير االيجابيحصر السلبيات التي حدثت اثياء مواجهة الحدث إلمكان تالفيها في المستقبل وكذلك حصر -10
مفصل عن الحدث

اعداد تقارير دورية وعرضها على السيد الوزير المحافظ للتوجيه-11

-:اإلجراءات املتخذة 



الموارد المائية والري
-:سيولحدوثحالهيفاختاذهاسيتمالتياإلجراءات

عامهإجراءات-:أوال
معبولبأوالالموقفلمتابعهبالدقهليةوالر المائيةللمواردالمركزيةباإلدارةالعملياتغرفهايعقاد1.

.المحافظةعملياتغرفه

التحركمساراتوتحديدللمرورالعامةاإلدارةمعالتيسيق2.

.الشر لمياهمحطاتعليهايوجدالالتيوالمدنالقر بيطاقالترعجميعغلق3.

.بذلكالشر مياهشركهاخطاروالشر لمياهمحطاتعليهايوجدالتيالترعتخفيض4.

الدقهليةشرقلريالعامةاإلدارة-:ثانيا
الميصوريةمفيضفتحيتمالميصوريةبترعهالمياهميسو ارتفاعحالهفي1.

لتخفيفالمقفولةالترعفيالتصريفويتمفوراغلقهايتمالميصوريةبترعهالمياهميسو ارتفاعحالهفي2.

.الرفعومحطاتالمصارفعليالواردةالمياه

بعضيهاياتاليالمصارفمياهمنجزءلرفعالخلطمحطاتتشغيليتمالمصارفازدحامحالهفي3.

الترع



الموارد المائية والري-تابع 

.الدقهليةغربلريالعامةاإلدارة-:ثالثا
فولةالمقالترعفيالتصريفويتمفوراغلقهايتموفروعهامايو15بترعهالمياهميسو ارتفاعحالهفي1.

.حرجمصه داروفتح

بعضيهاياتاليالمصارفمياهمنجزءلرفعالخلطمحطاتتشغيليتمالمصارفازدحامحالهفي2.

الترع

بالدقهليةالوقائيةللصيانةالعامةاإلدارة-:رابعا
وتيفيذيةبالدقهلوالر للمواردالمركزيةاإلدارةرئيس/المهيدسالسيدمعالعامللمديرالمستمرالتواجد1.

.دقهبكلالتعليمات

.االزمهحدوثعيدتظهرقدضعفيقطهال فوراالمعداتتحريك2.

،اتمعدسائق،فييمشرف،الحركةمسئول،مهيدس)منمكويهإدارةبكلطؤار يوباتجيهتشكيل3.

(لحامعامل،كهربائي،ميكاييكي



الموارد المائية والري-تابع 

.الدقهليةمشاللصرفالعامةاإلدارة-:خامسا
حادوسبحرمصرفعلي8.00كعيدحادوس ويسفتحيتمحادوسبحرمصرفميسو زيادةعيد1.

كعيد3يمرةالسالممحطهطريقعنحادوسبحرمصرففيالمتبقيةالمياهوسح الميزلةبحيرةفي

يمرةالسالممحطهمنالصرفزادواذاحادوسبحرمصرفعلي9.00والكيلوالسالمترعهعلي54

تخفيضوكذلكالسالمترعهعلي54كعيد2يمرةالسالممحطهمنالميصرفتخفيضيتم3

محطهمفيضاليالسالمترعهخلفالمياهوصرف23.00كعيد1يمرةالسالممحطهمنالميصرف

اليوالسرسحارةطريقعنوالجديدالقديمالسرومصرفمياهوصرفالميزلةبحيرةفي1يمرةالسالم

عنالمياه ذهاستيعا يتم3و2يمرةالسالممحطهخلفعلييصرفالزيادةحالهوفيالميزلةبحيرة

السويسقياهطريق



كة المياه والرصف الصح   شر

-:الشركةاستعدادات
.األمطارمياهتصريففيللمسا مةالبالعاتلتسليكخطهبعملالشركةقامت1.

.الطوارئخططمتضميةالصحيالصرفشبكاتوتطهيرصيايةخطةعملتم2.

ا مةللمسجا زةلتكونالصحيالصرفروافعوحداتلجميعالالزمةالصيايةأعمالجميعمنبااليتهاءالشركةقامت3.

.السيولواألمطارمنعاديةغيراحتماالتأل 

الكهرباءايقطاعحالللعمـلالصرفومحطاتبروافعالخاصةالمولداتلجميعالصيايةعملمنااليتهاءتم4.

.والكباشوالفاكيومواليافور الكسحلسياراتالعمراتأعمالجميعمنااليتهاءتم5.

.الشركةلد المتاحةوالمعداتباآلالتمجهزةطوارئفرقتشكيلتم6.

بكفاءةتعملكويهامنوالتبكدبالكاملالمحافظةيطاقعلىالكسحوسياراتوالمضخاتالمعداتكلومراجعةفحصتم7.

.المياهمنوكميامكايياالمتوقعةاالحتماالتلكافةاستعدادا

االحتماالتفةبكاسيياريو اتووضعواإلداريينالفييينالمختصينمنيتكونأزمةإدارةفريقبتشكيلالشركةقامت8.

معييةأماكنفىومعييةلمدةالمياهلقطعالصحيوالصرفالشر لمياهالقوميةوالهيئةالقابضةالشركةمعالتعبئةوسبل

ثمعيهااهالميقطعاألمريتطل التياألماكنتحددحيثالمطلو التيسيقعلىالعرفجرىقدايهعلمااألمطارأثياء

يوعلبياءقيتاتالتوتحديدفيالدقةيراعىحيثللمواطيينالمباشراإلعالنوميهاالمختلفةاإلعالمبوسائلذلكعنيعلن

0الخدمةومؤسسةالمواطيينبينالثقةمن



كة المياه والرصف الصح   تابع شر

-:الفوريةاإلجراءات
مجلسسرئي/المهيدسوالسيدالتابعةالمياطقمدير كافهاخطاريتمالمحافظةعملياتغرفهمنالبالغتلقيفور1.

الترددعليالالسلكيأجهزةعبروذلك(125)والطوارئاالمنعاممدير/المهيدسوالسيدالميتد والعضواإلدارة

.الوصوللضمانوذلكبالشركةالخاصة125المياهطوارئغرفهبواسطهالعام

عاميوانبدوالكوارثاالزماتإدارةمعللتيسيقوذلكالمعاويةالجهاتكافهمعالكاملوالتيسيقاالتصالقيواتفتح2.

(........-الر –والمراكزاالحياء–لالتصاالتالمصرية–الغاز–الكهرباء–اليجدة)المحافظة

فيالمتمثلةوالتجهيزالتعبئةعمليهإجراءاتمنالتبكد3.

واالفرادبالعماليهايةالمياطقعموممدير منبدأالطوارئوفرقاالفرادكافهتواجد.أ

واإلصالحالصيايةاعماللزومالمطلوبةواألدواتالمعداتكافهتواجد. 

.التحركمساراتوتحديدللمرورالعامةاإلدارةمعالتيسيق4.

المتضررةللمواقعالصيايةبفرقدفع5.



كة المياه والرصف الصح   تابع شر

صر6. ح ألماكنمعوالتعاملال ضررةا المت

ض7. ضغوطتخفي حدالىالمنتجةالمياهكميةلتقليلال ألدنىال ا

المةمسئولقيام8. تالس فبشبكا تمعبالتنسيقالمواقعبتأمينالمدينةصر .المعنيةالجها

تجميعتشغيل9. حتياطيةالطلمبا ال ببالروافعا تبجان الساسيةالطلمبا بطاقتهالبكامالروافعتعملحتىا اكبرالستيعا

فمياهمنكمية صر .بالشبكةالموجودةال

النتهاء10. ضررةبالمواقعالمياهنزحمنا المت

حديد11. تتفريغأماكنت المياهشفطسيارا



مديرية اليقل ولطرق 

-:واالمطارالسيولملواجههوالنقلالطرقمديريهخطه
ستعدادلالعملهفيكالالهيدساتورؤساءالقطاعاترؤساءكافهوتشملواليقلالطرقمديريهعملياتغرفهايعقاد1.

.االزمهلمجابهه

أ ابههلمجالتاملالستعدادجا زيتهامنوالتبكدالمعداتوسائقيالصيايةقسممهيدسيمنسريعتدخلفرقعمل2.

المديريةمديراشرافتحتحدث

.واالحياءالمدنومجالسالمحليةالوحداتمعالتيسيق3.

.غلقهايتمسوفالتيوالطرقالمروريةالتحويالتلمعرفهالمرورإدارةمعالتيسيق4.

الصحيوالصرفالشر ومياهالكهرباءوشركاتوالصرفالر مديريهمثلالمديرياتمعالتيسيق5.

.مجابههأ حدوثعيدالتاملالستعدادالمديريةمعالمتعاملينوالمقاوليناالعمالقطاعوشركات



التموين
-:واالمطارالسيولملواجههالتموينمديريهخطه

.المديريةعملياتغرفهايعقاد1.

.االفرانجميعتشغيل2.

(المعطلةلألفرانبديلهكخطهبالمحافظةاستراتيجيهمخابزيوجدحيث)المعطلةلألفرانبديلةخطةتيفيذ3.

(أيام5تكفيطن3756)المحافظةمستوىعلىاالحتياطيالدقيقكميات4.

بالمخازنالتمويييةالسلعأرصدةموقف5.

االستراتيجيوالديزلوالبوتاجازوالسوالرالبيزينأرصدةمنالتبكد6.

.(االحترازيةاإلجراءاتبكافهومجهزةمؤميهالمخازنجميع)المخازنتبمينإجراءاتتيفيذ7.

عملتمثحي)المجاورةالمحافظات/والوزارةبالمحافظةالتموينمديريهبينبترولية/تمويييهبمواددعملطل التيسيق8.

%25بيسبهالدقهليةبالتموينمديريهوبين(القليوبية–الشيخكفر-الشرقية-الغربية-دمياط)المجاورةالمحافظاتبينبرتوكول

.البرتوكولخاللاالستراتيجيةاالحتياطيمن



بية والتعل يم مديرية التر
-:واالمطارالسيولملواجههوالتعليمالرتبيةمديريهخطه▪

الدراسةبدءميذالمدارستبمينإجراءاتوتفعيلتشديدفيالتعليميةاإلداراتجميععلىوالتعميمالتيسيق1.

مدير سادةالعلىالتيبيهويتمالجديدالدراسيالعاملبدءاستعداداعامكلمنسبتمبرشهرغضونفي

والعاملينالطال وسالمةأمن دفهامحكمةخططإلعدادلهاالتابعةوالمدارسالتعليميةاإلدارات

.التعليميةوالميشآت

لمنشوراتامنبدءا المرسلةالتعليماتمنبالوزارةلألمنالمركزيةاإلدارةعنيصدر ما كلتنفيذ يتم2.

ي األمنية
ازيةاإلجراءاتكافةعىلتشدد الن  ي االحي 

كافةف  لعاملير  واالطالبلدىالوىعرفعتشملالن 

افخطة)األمور عمليةتنظيم–بالمدرسةالعاملي   عىلوالتكليفاتالمهاموتوزي    عبالمدارساليوم  اإلشر

قمرف(إلخ.....-المدارسأفنيةإىلسياراتدخولعدمعىلالسيطرةإحكام–الطالبوخروجدخول

.(9رقمأمنمنشور )

  التأك     د التنسييييييه ميييييع ةياييييية ا  نيييييية التعليمييييييةي     تم ❖
يييي  وخليييييو الميييييف  دارس ميييييي ميييييي تغطيييييية خييييير  ال ي

.ةالتوصيالت الكهربائية العشوائية ومنع تركيب مراوح سقف وتستبدل بمراوح جانبي
التخاذ حياءبالتنسيه مع السادة رؤساء مجالس ا  يتم التعميم عىل السادة مديري اإلدارات التعليمية •

إقامة رفع المخلفات حول المدارس وأسوارةا ومنع الباعة الجائلير  ومنعف  كافة اإلجراءات الالزمة 
.                                                  أكشاك



بية والت عليم تابع مديرية التر

  المستمر التنسيق4.
 
افتحتالتعليميةباإلداراتالعملياتخر تفعيلف اإلداراتديريمالسادةإشر

وإخطار الدراس  اليومأثناءتحدثقد معوقاتأيعنالفوريلإلبالغاإلداراتأمنومسئوىل  التعليمية

.(الوزارة–المحافظة)عملياتغرفإلخطار المديريةعملياتغرفة

  المنشور تعميم5.
المدارستأمير  إجراءاتبشأنالتعليميةاإلداراتكافةعىل2021لسنة11رقماألمن 

تفعيلاطرةابمخوالعاملير  الطالبلدىالوىعورفعالغزيرةوا مطار كالسيولالطبيعيةالكوارثضد 

.معهاالتعاملوكيفيةالوقائيةاإلجراءات

أدواتتوفير  لهالتابعةالمدارسمديريبإلزامالتعليميةاإلداراتمديريالسادةعىلالمشدد التنبيه6.

.الصحيةالزائرةبغرفةا وليةاإلسعافات

ف  أو طحاألسفوقالمدرس  األثاثإصالحعنالناتجةالخشبيةوالرواكد المخلفاتتخزييعدممراعاة7.

.اآلمنةالقانونيةبالطرقمنها والتخلصمغلقةأماكن

إخالءةخطعىلالمحافظةمستوىعىلالتعليميةوالمنشآتبالمدارسوالعاملير  الطالبتدريب8.

.أخطارهامنوالحد والكوارثاألزماتلمواجهةطوارئ



الزراعة
-:واالمطارالسيولملواجههالزراعةمديريهخطه

أ لقيوتبالمحافظةاالزماتغرفةمعببولأوالالموقفلمتابعةبالدقهليةالزراعةبمديريهالعملياتغرفةايعقاد▪

بالغات

–الزراعيةاإلدارات)الزراعيالقطاعجهاتجميعمخاطبهخاللمنالزراعيةاألراضيعلىالمرورخطةتيفيذ▪

واألراضيالزراعياالرشادلجهازتابعهارشاديهقوافللعمل(والتيميةللتعاويياتالعامةالمراقبة–الزراعياإلصالح

.افظةبالمحوالكوارثاالزماتإدارةمعبالتيسيقالشتويةالزراعاتعلياالمطاربمخاطرالمزارعينلتوعيهوالمياه

ولالسيمواجههفيللمساعدةالمحافظةبيطاقمعداتهبكاملواالستعداداألراضيتحسينجهازاستعداددرجهرفع▪

-:خاللمنوذلكالعزيرةواالمطار

القر خارجالميخفضةواألماكنللترعالمتراكمةللمياهممراتفتح❑

الزراعيةوالمحاصيلالميازلتضررلميعاألتربةمنستائرعمل❑

.المحافظةيطاقعليمعداتهبكامللالستعدادالزراعيالتعاونجهازاستعداددرجهرفع▪

.حدثتالتيوالمشاكلواألفرادالزراعيةالجمعياتمنالسيولمياهمنالمتضررةاألراضيبالغاتتلقى▪

االمراضايتشارمنللحدالمكافحةلجاندوروتفعيلاالزمةايتهاءبعداالضراروتحديدالمتضررةالمحاصيلحصر▪

التربةامراضومواجهة-الفطرية



تابع الزراعة



الكهرباء والطاقة المتجددة
االجراءات املتخذة جملابهه موسم السيول الغزيرة لشركة مشال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وقتةاللجياليعقادواالستعدادببماكيهم(التوزيعقطاعرؤساء)االزماتلجانرؤساءتواجدواالستعداددرجهرفع1.

الحاجة

.راتتمشاكلأ وحلالمطلوبةالتدابيرالتخاذعملهمقرفيكالبالتواجداالزماتلجيةاعضاءعليالتيبيه2.

حالةيفالالزماتخاذوسرعةالكهرباءوقطاعاتاداراتبكافةوالدعمالصيايةلفرقالقصوىاالستعداددرجةرفع3.

.عطلبوجودشكوىاوبالغأ ورود

دةالشديوالرياحواالمطارالسيولمخاطرضدالكهربيةالشبكةمهاموكافةوالمحوالتواالبراجاالكشاكتامين4.

يةالخارجالمؤثراتعنالعزلمستوياتاعلىلضمانالمحوالتوغرفباألكشاكالخاصةالحمايةبدرجةااللتزام5.

.وغير اكاألمطار

جيدالوالعزلمياس بارتفاعاالرضسطحمستو فوقالتوزيعولوحاتواالكشاكالمحوالتغرفميسو رفع6.

.الغرفداخلالمياهتسر حالللمياهشفطماكيياتتوفيرمعالغرف ذهألسقف

زيعالتوولوحاتاالكشاكغلقوتاميناحكاممنوالتبكدوالقطاعاتبالهيدساتوالفييينالمهيدسينالسادةمرور7.

.الموزعاتداخلالمياهلدخولفتحاتأ وسدبالسكانالمب ولةواالماكنالطرقعليالموجودة

.الهامةالحيويةاالماكنوتامينالطارئةالظروفلمواجههبالقطاعاتالكهرباءمولداتوتوفيرتجهيز8.



تابع الكهرباء والطاقة المتجددة
االجراءات املتخذة جملابهه موسم السيول الغزيرة لشركة مشال الدلتا لتوزيع الكهرباء

االيارةدةاعمعليالمركبةاالعالياتلوحات)الفييةللمواصفاتمطابقةالغيرالتوصيالتجميعوازالةرفعسرعة9.

.(اال اليبمعرفةالمركبةالعامةومفاتيحلمبات

حدوثحاللمسهااو(اعمدة–لوحات–محوالت)الكهربيةالمهماتمناالقترا عدمبضرورةالمواطيينتوعية10.

.المختلفةاالجتماعيالتواصلمواقععبرذلكويشرامطار

المائلةعمدةلألالتثبيتاوبالتغييرسواءالالزموعملوالميخفضالمتوسطالجهدينشبكاتعلىاالعمدةحالةمراجعة11.

.(السكييةاالماكنفيخصوصا)

.ميهاوااليتهاءعليهاالمواصالتشدوكذلكالمتوسطالجهدبشبكةالمتهالكةواالبراجاالعمدةوتجديداحاللسرعة12.

اعمدةلىعالمركبةالتالفةالعوازلتغييروكذاموصالتعليهاالمرك الحواملجميععلىعوازلتركي منالتبكد13.

.بالمشتركينالخاصةالكياسيلاوالحوائطاوالكهرباء

وعملافورالمتهالكةالموصالتوتغييروالميخفضالمتوسطالجهدشبكاتعليالهوائيةالموصالتجميعمراجعة14.

.الصياية

فورالالزمةوعملالمكهر الجز ءوعزلازمةأ حدوثحالةفيالمتضررةالمياطقعنالكهربيالتيارفصل15.

البالغ



تابع الكهرباء والطاقة المتجددة
االجراءات املتخذة جملابهه موسم السيول الغزيرة لشركة مشال الدلتا لتوزيع الكهرباء

.تكثيف حمالت المرور والمتابعة علي كافة المهمات وعمل كافة الصيانات الوقائية وانجازها في اسرع وقت ممكن16.

ة تلقائيا مراجعة اجهزة الوقاية لضمان ادائها بشكل صحيح عيد حدوث مشكلة في الشبكة يستلزم معها فصل جهاز الوقاي17.

ي 
 
-:المخاطبة والمتابعة المستمرة مع والوحدات المحلية لرسعة عمل االت

االعمدة المائلة واستعدالسرعة سد فتحات التغذية ألعمدة االنارة العامة وتغيير المتهالك 1.

الخاصة ورفع التوصيالت المخالفة....( -اللوحات االعالنية –كشافات ) تقنين وتهذيب جميع توصيالت االنارة العامة 2.

باللوحات االعالنية ولمبات االنارة والمفاتيح المركبة بالمخالفة علي اعمدة الجهد المنخفض بالشوارع 

.التأكد من احكام غلق خاليا االنارة العامة بالشوارع 3.

او لمسها حال حدوث ( اعمدة –لوحات –محوالت ) توعية المواطنين بضرورة عدم االقتراب من المهمات الكهربائية 4.

.امطار ونشر ذلك عبر مواقع التواصل االجتماعى المختلفة 

التأكد من سالمة السيارات ومهمات السالمة والصحة المهنية التي تستخدم في اصالح االعطال واعمال الصيانة 5.

ساعة مع التعزيز في االماكن التي ( 24) التأكيد علي دور االمن بالشركات بكافة المواقع ولوحات التوزيع على مدار 6.

.تحتاج الي ذلك 



تابع الكهرباء والطاقة المتجددة
.تفعيل دور القائمين علي اعمال الحماية المدنية ومراجعتها لكافة المواقع 8.

فين ويعمالن تامين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على ان تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختل9.

.بكفاءة طول الوقت وتوفير الدعم الالزم لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث امطار غزيرة او سيول 10.

-:بكل محطة صرف او رفع من حيث ( وحدات الديزل ) التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ 11.

سعة المولدات بكل موقع تكفى لتغطية كال احمال المحوالت 12.

ة لها مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصالحيتها للعمل في وقت االحتياج لها وعمل الصيانة واالختبارات الدوري13.

.بانتظام 

.التأكيد على توفير الوقود الالزم لتشغيل وحدات الديزل 14.

ا لألصول ضرورة مراجعة التوصيالت الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صالحيتها وكفاءتها طبق15.

.الفنية السليمة والكود المصري 

كافة المتابعة المستمرة للشبكة من خالل مكاتب رؤساء القطاعات واالدارات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات على16.

.المستويات 

مراجعة كافة اسطح لوحات التوزيع واكشاك وغرف المحوالت للتأكد من سالمتها وعدم حدوث أي تسريب للمياه من17.

.شتركين خاللها علي المكونات الكهربائية بداخلها وبما يضمن التشغيل االمن واستمرارية التغذية الكهربائية لدى الم



تابع الكهرباء والطاقة المتجددة
.اثناء العمل على الشبكات الكناسيلعدم الجلوس علي 18.

.التنبيه علي العاملين باستخدام مهمات السالمة والصحة المهنية اثناء العمل علي الشبكات 19.

.عدم الصعود علي االعمدة اال بعد اختبارها والتأكد من سالمتها 20.

.متابعة كافة االجراءات سالفة الذكر من خالل لجان المتابعة والتفتيش المستمرة 21.

-:وحرصا علي سالمة تنفيذ االعمال طبقا للمواصفات يتم االلتزام باالتي 22.

نهم الخرسانية مع صبه العامود وعدم ترك فاصل زمني بيالفورمةيتم عمل ( منخفض –متوسط ) عند زراعة االعمدة 23.

.مع مراعاة ذلك عند استالم االعمال 

لي ومن عند االحالل او االنشاء الجديد لشبكة الجهد المنخفضة الهوائية يتم توصيل خط التعادل بجسم العامود من اع24.

.اسفل 

.ط او حوامل لشبكة الجهد المنخفض علي االبراج الهيكلية الخاصة بشبكة الجهد المتوسكناسيلعدم تركيب أي 25.

وااللتزام بتركيب( موصالت هوائية ) من لوحة الجهد المنخفض الخاصة بالمحمول سورتيهاتعدم خروج بدايات 26.

.كابالت جهد منخفض 



مديرية الصحة



تابع مديرية الصحة
ما بخروج مرور مدير المستشفى والفريق المعاون من رؤساء االقسام واالطباء على جميع االقسام إلخالء أكبر عدد من االسرة ا•

سن للمنزل إذا كانت حاالتهم تسمح او بإخالئهم لمستشفيات اخرى قريبه الستكمال عالجهم بما ال ت تح الطاقة من % 30الحاال

. اإلجمالية للمستشفى 

ف ولرفع درجة االستعداد لديهم تح• غهم بالموق س القطاع إلبال سبا الى تطورات للحدث االتصال الفوري بباقي المستشفيات في نف

للمعاونة 

رفع درجة استعداد بنوك الدم بالمحافظة وبنك الدم اإلقليمي لتوفير الدم الالزم للمصابين إذا لزم االمر•

صورة الجامعي ومستشفى الطوارئ الجامعي ومستش)رفع درجة االستعداد بمستشفيات المستوى الثالث • فى التأمين الصحي المن

(ومستشفى المنصورة العام الجديد

الماكن الجثث واعداد التقارير الطبية الالز• صحة  صحية وذلك إلرسال مفتشي ال مة للعرض على رفع درجة االستعداد باإلدارات ال

.النيابة تمهيدا إلصدار اوامر التصريح للدفن من النيابة

صل بفريق االنتشار السريع بالم• ستشفيات بذات القطاع التنسيق مع مديريه التضامن االجتماعى لعمل مستشفى ميداني مع التوا

ض الحدث بعد توافر االدوية والمستلزمات وتجهيز المستش ت على ار فى الميداني وذلك واالنتقال الى مقر الحدث والتعامل مع الحاال

.للتعامل مع الحاالت البسيطة والتي ممكن عدم نقلها للمستشفى واالكتفاء بالتعامل على ارض الحدث

صة كعيادة متنقلة بمعسكرات ايواء المشردين من الك• ص ارثة لتوفير العناية التنسيق مع مديرية التضامن االجتماعى لعمل خيمة مخ

صحية لمراقبة االغذية والمياه بتلك المعسك صحين التابعين لإلدارة ال رات وكذلك مجموعة من الطبية لهم وكذلك عدد من المراقبين ال

ض والذباب)الفنين لمقاومة الحشرات  صحية( البعو الل االدارة ال .ويتم توفير ذلك من خ



تابع مديرية الصحة

التواصل مع ادارة المرور لتأمين مسارات سيارات االسعاف من مكان الحدث الى المستشفيات المعنية•

:التواصل مع مديريه االمن إلرسال قوات امن الى•

o للمستشفيات المعنية المستقبلة للحدث

oخيمه االيواء والعيادات المتنقلة بها لمراعاة الضحايا و ذويهم

o المستشفى الميداني في موقع الحدث للمحافظة على النظام بين أهالي الضحايا

.التأكد من كفاءه أجهزه اقسام الطوارئ والقسام المعاونة •

.حصر عدد ثالجات وعيون حفظ الموتى الموجودة بالمستشفى والتأكد من جاهزيتها •

.سرعه االبالغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات والجثث ان وجدت •



هيئة االسعاف
إل1. حوادث  الماكن ال ف المدفوعة  السعا ت ا ت عربا حديد مسارا حافظة لت الدارة العامة للمرور بالم الء هذه التنسيق مع ا خ

ت  .المسارا

ألفراد 2. ستدعاء ا سعفين –أطباء ) ا ال في مكا( سائقين–م ئ وان يتواجد ك حالة الطوار ق طبقًا لخطة رفع  غل نه وعدم 

ساعة  سريعة علي مدار ال ستجابة ال ال صة بهم نهائيا وا ت الخا .التليفونا

حيتها للعمل متابعه 3. ال ص ت و  حالة الفنية لجميع السيارا ألجهزة الطبية بها وتوافال حيه جميع ا ال ص ت و ر جميع المستلزما

ت مناسبه .الطبية بكميا

السلكية التأكد من 4. ف العام بالمحمحافظةالداخل نطاق بكفائه عمل األجهزة ال ف والمشر إلسعا ف مدير ا ت اشرا ح افظة وتبليغ ت

ت ال صا حمول لسرعه التعاماإلدارة العامة  في حاله وجود أي مشكله في االت السلكي الم ب من ال .لوتوفير عدد مناس

طق5. ت للتأكد من جاهزيتها وا الفراد لمعالجة العجز  والمرور علي السيارا ت  وا .م العملتنفيذ خطة توزيع السيارا

حة الداخلية والخارجية 6. إلزا ت العاملة والجاهزة للمشاركة وتنفيذ خطه ا التأكد من كفائه و قوة السيارا

ئ بالسيارة ل7. ب الطوار ال ت دو حوادث  وتجهيزها بجميع متعلقا النتشار السريع لمواقع ال ت ا إلمداد الدوائي دفع سيارا

ت ت لتكون بديل للمعدا ت من معدا ت والتجهيزا ألدوية والمستلزما ف ا صنا ضافيه من كل أ ت ا ب كميا المستخدمة في وطل

صابين  .نقل الم

ب مكان ال8. حس حدث التأكد من القوة البشرية بكل قطاع والتي تتمثل في أماكن وعناوين العاملين بكل قطاع 

حاله سوء الشبكة لس9. صل بالعاملين ووجود ارقام تليفون لذويهم في  صال والتوا الت صل معهم التأكد من وسائل ا رعه التوا



هيئة االسعاف
اء أثيفور وقوعها ةاألحداث الطارئوبتقرير عن الحوادث  والجهات المعييةتخطر إدارة األزمات بهيئة اإلسعاف المصرية10.

المهمة

التبكد من أماكن تفريغ السيارات المحجوزة بالتوكيل او الميتظرة لالستفادة من المعدات ان تطل  االمر 11.

  علي ذلكمتابعه موقف االرشادات المطبوعة بكل يقاط المحافظة لكيفيه العمل اثياء االحداث الكبيرة او كارثه ويتم التدري12.

.توفير بديل للكهرباء بالمراكز الرئيسية بتشغيل أجهزة االتصال عيد حدوث ايقطاع الكهرباء 13.

.التيسيق مع محافظات الجوار من خالل مدير  العموم ومدير اليماذج ومشرفين المحافظات 14.

استدعاء مسئولي الوقود واالوكسجين في كل الوحدات الرئيسية 15.

.رز والتصييف موقف التدري  الجيد والمكثف لألطقم علي كيفيه التعامل مع االزمه وإبالغ الكارثة بطريقه الميثان وكيفيه الف16.



جهاز النظافة والتجميل



البيطريالطب

البيطريالطبمبديريهالغزيرةالسيولموسمجملابههاملتخذةاالجراءات
البيطر الط بمديريهالعملياتلغرفهدائمايعقاد1.

التحركمساراتبشانللمرورالعامةاإلدارةمعالتيسيق2.

وجهاكملعليمعهاوالتعاملالبالغاتموقفمتابعه3.

السليمةالصحيةبالطرقودفيهادفيهاتمالتياليافقةالحيواياتعددمتابعه4.

والطيورالحيواياتيفوقيتيجةتطهير اتمالتياالماكنعددمتابعه5.

الالزمةوالمطهراتاالدويةتوافرموقفمتابعه6.

الالزمةالمعداتتوافرموقفمتابعه7.

البيئةوإداراتالمحليةالوحداتمعالتيسيقخاللمناليافقةالحيواياتيقلسياراتكفايةموقفمتابعه8.



المرصية لالتصاالت 

لالتصاالتاملصريةشركةللالغزيرةالسيولموسمجملابههاملتخذةاالجراءات
.الحدثحدوثفورالمحافظةمستوىعلىالسيتراالتبجميعاالستعداددرجهورفعاالزماتمواجههلجيهايعقاد1.

.الطوارئجهاتخطوطجميعوايتظامسالمهمتابعه2.

.ميطقةاليطاقفياألعطالمعللتعاملوالسياراتباألجهزةوتجهيز م(فييين–مهيدسين)الطوارئفرقجا زية3.

أ لمواجههواالستعدادالموقفتقديرلمتابعه(المدييةالحماية–المحافظةعملياتغرفهمعوالمتابعةمعالتيسيق4.

.متوقعهمخاطر

.التحركمساراتوتحديدالمرورادارةمعالتيسيق5.

.الخدمةايتظاملضمان(كهربائيةمولدات)البديلةالطاقةمصادرجهازيهمنالتبكد6.

منبكدللتبالميطقةالهيدسيةاألقسامجميعفيأوالحدثميطقةسواءالصيايةاطقمدفعواألعطالوإصالححصر7.

.الطوارئجهاتكافةخطوطسالمة

فيCMCبرمسيسالعامبالديوانلالتصاالتالمصريةبالشركةالخاصةاالزماتإدارةمركزمعالمستمرةالمتابعة8.

االتصاالتخدماتعليتبثيرأ اوطارئهاحداثأ حدوثحاله



التضامن االجتماىع

تغرفهانعقاد1. صلالمديريةعمليا غاثةلجانمعالدائموالتوا إل تا إلدارا الجتماعيةبا .ا

ضررينايواءاماكنتوفير2. توتوقيعالمت ال بمديريهمعتعاونبرتوكو ضةالشبا صوالريا صو إلقامهأماكنوافرتبخ

ت اليواءمعسكرا الزمهحدوثعندمتطوعينوتوفيرالعاجلا .ا

صر3. تفيالخسائرح ألرواحالممتلكا وا

ف4. تصر الزمةالمساعدا ألسرال ضارةل الم

تمشاركة5. ألهليةالجمعيا ففيالمدنيوالمجتمعا تصر والعينيةالماليةالمساعدا

الستعانةالتنسيق6. غاثةبمراكزوا إل ضرورةهحالفيوالخيامبالبطاطينالمركزتعزيزفيللوزارةالتابعةا .ال

تمعالتنسيق7. حافظا ضامنمديريهإلمدادالجوارم تمن%25بنسبهبالدقهليةالت بانلديهمالمتوافرةالمهما .طل

الزمةالغذائيةالموادلتوفيرالتموينمديريهمعالتنسيق8. اليواءلمعسكرال .ا

السرتسجيل9. ضررةا .وكرامهتكافلبرنامجعليالمت

تمعالتنسيق10. حدا حليةالو الستعانةالم تل صةبالسيارا تلنقلبهمالخا غاثةمهما إل .النكبةحينا



األوقاف

-:واالمطارالسيولملواجههاألوقافمديريهخطه
اإلداراتومدير الوزارةوكيلالشيخفضيلهبرئاسةالمديريةعملياتغرفهايعقاد1.

.المساجدعمالبواسطهالمياهتصريفبالعاتباستخدامالمساجدببسطحالغزيرةاالمطارمياهصرف2.

مياههوشركواالحياءالمدنبمجالسالخاصةالشفطسياراتبواسطهببولأوالا المساجدأمامالمتراكمةالمياهشفط3.

الصحيوالصرفالشر 

.والسيولاالمطارمياهمنالمتضررةالمساجدحصر4.

عليحفاظاارةااليأعمدةعنباالبتعادالمارةوتيبيهالوقائيةباإلجراءاتالمواطيينتوعيةلرسائلالمساجدأئمةتيفيذ5.

ارواحهم



مديرية اإلسكان والمرافق

(واالمطارالسيول)الموقفعناإلبالغفوراإلسكانبمديريةالعملياتغرفةايعقاد1.

15عنالوصولزمنيتجاوزالانعليواالمطارالسيولميطقةاليغمرميتبقطاعالفرعيةاللجيةتوجهسرعة2.

دقيقة

والميشبتراداالفسالمةعليوتبثير االسيولبميطقةالمحيطةالمياطقتبثرلبيانالطبيعةعليسريعةمعايياتعمل3.

االيشائيةسالمتهالفحصالسيوللميطقةالمجاورةالمباييلجميعمعايياتعمل4.

امعةج–الهيدسةكليةمناستشاريةلجيةوجودفيالمختصةالجهاتقبلمناأليقاضرفععليالفيياالشراف5.

الميصورة

البيوتايهيارالسبا شامل(الهيدسةكلية)المتخصصةالجهاتوكذلكالمعييةالجهاتمعبالتيسيقفييتقريراعداد6.

معهالتعاملوكيفيةالسرفيسمحطةومظلة

االمرلزماذاالمسلحةالقواتتدخلطل 7.



الحماية المدنية

للمرورالعامةاالدارةمعالتحركمساراتتيسيق1.

األحداثبمواقعالمدييةالحمايةفرقدفع2.

المجاورةوالمحافظاتبالمحافظةالمدييةالحمايةإدارةبينالمتبادلةالمعاويةلطل التيسيق3.

االمرلزماذاالمسلحةالقواتتدخلطل 4.


