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محافظات

 تعقيم للمنشآت العامة وأماكن 
التجمعات بالوادي الجديد

قام املهندس أشرف رشاد الشريف، بأعمال التعقيم 
والتطهير في األماكن املختلفة في 4 مراكز إدارية 
بمحافظة الوادي الجديد ملواجهة فيروس كورونا 

املستجد »كوفيد 19«. 
كما تم إعــداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير 
محملة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم والتي تعتبر 
من أقــوى املــواد املستخدمة في مكافحة انتشار 
هذا الوباء، وجرى تطهير وتعقيم عدد من املحالت 
التجارية واملنازل واملصالح الحكومية وماكينات 
ــراءات الوقائية  ــ ــارد، وذلــك ضمن اإلج الفيزا كـ

واالحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار 
فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في 
أغلب دول العالم، مشيًرا إلى أن هذه الحملة تهدف 
إلى الوقوف إلى جوار املواطن والدولة في خطتها 

للتغلب على هذا املرض.
وتأتي مبادرة التعقيم في مراكز باريس والفرافرة 
وبالط والداخلة، بإشراف أمناء هذه املراكز اإلدارية، 
وجري تعليق ملصقات توعية بطرق الوقاية من 
فيروس كورونا في أماكن تجمعات املواطنني في 

محطات الوقود، وامليادين العامة والرئيسية.

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس 
ــدء العمل فى  جامعة طنطا عــن ب
ــاج الــكــمــامــات الطبية  ــت خــطــوط إن
والــبــدل الخاصة بمكافحة العدوى 
وبدل العمليات بورش جامعة طنطا 
لدعم اإلجـــراءات والتدابير الوقائية 
بمحافظة الغربية في مواجهة انتشار 
فــيــروس كــورونــا املستجد وتأمني 
وحماية أفراد املنظومة الطبية وطاقم 
األطباء والتمريض وجميع العاملني 

باملستشفيات الجامعية.
وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم اتباع 
أعلى معايير الجودة العاملية والتعقيم 
فى الكمامات املنتجة، حيث تمر بعد 
مرحلة التصنيع بمرحلتي التعقيم 
ثم التغليف، مشيرا إلى أنه جار إنتاج 
20 ألفا من الكمامات الطبية لتوزيعها 
على املستشفيات الجامعية واملصالح 

الحكومية باملجان .
من جانبة قال الدكتور أحمد غنيم 
عميد كلية الــطــب ورئــيــس مجلس 
إدارة املستشفيات الجامعية، إن 
الهدف من تدشني خط االنتاج سد 
العجز فى املستلزمات الوقائية فى 
املستشفيات ملواجهه انتشار فيروس 
كورونا وتوفيرها وتوزيعها للمصالح 

الحكومية واإلدارية باملحافظة.
من ناحيه اخرى زار الدكتور أحمد 
غنيم عميد كلية طب طنطا ، ورئيس 
مجلس إدارة املستشفيات الجامعية 
، إدارة الصيانة والـــورش بجامعة 
طنطا، إلعطاء إشــارة البدء لتصنيع 
ماسكات لألطقم الطبية والعاملني ، 
وذلــك بقسم الترزية ، توفيرا للمال 
العام وحرصا من اإلدارة على تأمني 
وحمايى أفراد املنظومة الطبية وطاقم 
األطباء والتمريض وجميع العاملني 

باملستشفيات.
وأكــد الدكتور مجدى سبع أن هذا 
القرار يأتى تقديرًا للمجهود الشاق 
الـــذى يبذله األطــبــاء للقضاء على 
ــا ايــاهــم  ــف ــروس كـــورونـــا واص ــي ف
بــخــط الــدفــاع األول ضــد انتشار 
الفيروس والحفاظ على الصحة العامة 

للمواطنني .

فرضت محافظة الوادي الجديد 
ــا 

ً
ــارات وكــشــف ــســي ــل تــعــقــيــًمــا ل

طبًيا إجــبــارًيــا على الوافدين 
ــق منفذ  لــلــمــحــافــظــة عــن طــري

محافظة األقصر. 
ــس الـــوحـــدة املحلية  ــي ــد رئ أكـ
ملركز باريس بالوادي الجديد، 
كمال إبراهيم، توقيع الكشف 
الطبي مــن خــالل فحص درجــة 
ــحــرارة للمسافرين وتعقيم  ال
إجباري لجميع املركبات الوافدة 
للمحافظة عــن طريق »بــغــداد/ 
بـــاريـــس – األقـــصـــر«، ضمن 
خطة املحافظة ملواجهة فيروس 

كورونا املستجد. 
أضاف كمال، أن الوحدة املحلية 
ملــركــز بــاريــس تــواصــل تعقيم 
وتطهير شــوارع ومنازل سكان 
ــة مــوســعــة  ــي حــمــل املــديــنــة فـ
ــة الطب  ــري ــع مــدي ــتــعــاون م ــال ب
الــبــيــطــري واإلدارة الــزراعــيــة 

باملركز. 
ــي تنفيذ  ــدأت املــحــافــظــة، ف ــ وب
خطة الــرش الوقائي والتطهير 
للمنشآت الــعــامــة والــشــوارع 
وامليادين الرئيسية وكذلك القرى 
والــشــوارع الفرعية للوقاية من 
فيروس كــورونــا )كوفيد 19(، 
مـــن خـــالل املــتــخــصــصــني في 
أعمال الــرش الوقائي بالتعاون 
ما بني الطب البيطري والصحة 
ــدات املــحــلــيــة والــقــطــاع  ــوحـ والـ
الزراعي في الفترات التي تخلو 

بها الشوارع من املواطنني.

جامعة طنطا تنتج 
الكمامات الطبية 

لدعم إجراءات 
مواجهة انتشار كورونا

تعقيم إجبارى وكشف 
طبى للوافدين 
للوادى الجديد

تطهير مواقف السيارات واملنشآت الخدمية ملواجهة كورونا 
اســتــمــرارا للجوالت امليدانية اليومية 
التي يجريها اللواء أحمد راشد محافظ 
الــجــيــزة لــلــوقــوف عــلــي نــســب تنفيذ 
املشروعات الجارية والتأكد من االلتزام 
باملواعيد املحدد دون اي تقصير.. اجري 
محافظ الجيزة جولة بعدد من األحياء 
اليوم شملت جنوب الجيزة والعمرانية 
والعجوزة حيث تفقد مشروعات الطرق 

والرصف والتطوير . 

كما تفقد راشــد اعمال تطوير ميدان 
النهضة للتأكد من االلتزام  باملواصفات 

الهندسية املتفق عليها . 
ــا تــفــقــد راشــــد حــالــة الـــشـــوارع  ــم ك
ومجهودات رش وتعقيم وتطهير املرافق 
الــحــيــويــة واملــنــشــأت الــخــدمــيــة وحــالــة 
ــع االشــغــاالت  النظافة ومــجــهــودات رف
ــة اي مــخــالــفــات للمقاهي  ــه ــواج وم
والــكــافــيــتــريــات حــفــاظــا عــلــي سالمة 

املواطنني . 
وفي نفس االطــار تابع محافظ الجيزة 
ــودات تطهير وتــعــقــيــم موقف  ــجــه م
ــعــشــروه ومسجد  اتــوبــيــســات نــفــق ال
الرحمن وكنيسة االنبا بولس الرسول 
ــور  بــحــي الــعــمــرانــيــة  ــت ــدك ــارع ال ــش ب
ــزارة ومـــقـــار الــبــنــوك  ــجـ ومـــحـــالت الـ
وشركات االتصاالت والبريد والشوارع 

الجانبية بحي الوراق . 

شواطىء مطروح خالية
 من املواطنني بعد قرار إغالقها

التزم أهالي مدينة مرسى مطروح بتطبيق قرار 
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمنع أى 
تجمعات للمواطنني على الــشــواطــىء تطبيقا 
لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية 
املحلية بغلق الشواطىء في جميع املحافظات، 
والتزاما باإلجراءات االحترازية والوقائية التى 
تتخذها الدولة ملواجهة فيروس كورونا املستجد. 
وأوضــح مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة 
اللواء وليد املــعــداوى، أن أهالي املدينة التزموا 

بتطبيق القرار والتوجيه آت بمنع التجمعات 
على الشواطىء والكورنيش، ونشرت الصفحة 
مجموعة من الصور لشاطىء روميل وعدد من 
الشواطئ داخل املدينة وهي خالية من املواطنني. 

ومن جانبه شدد املحافظ على فض أى تجمعات 
حالية أو مستقبلية بالشواطئ، وناشد جميع 
املواطنني بضرورة االلــتــزام بعدم التردد على 
الشواطئ أو أى تجمعات، حفاظا على الصحة 

العامة وسالمة الجميع.

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماًعا موسًعا لبحث 
آلية إجراءات الصرف ألصحاب املعاشات منًعا للتكدس في املنافذ 

املخصصة للصرف وللحد من التجمعات.
 لإلجراءات االحترازية والوقائية املتخذة ملواجهة 

ً
يأتي ذلك تفعيال

فيروس كورونا املستجد للحفاظ على صحة وسالمة أصحاب 
املعاشات والعاملني بمنافذ البريد.

مؤكدا أن الدولة تولي اهتماًما كبيًرا بأصحاب املعاشات وتسعي 
لتوفير سبل األمــن والسالمة لهم في ظل ما اتخذته الدولة من 
إجــراءات احترازية ملواجهة فيروس كورونا املستجد من خالل 
التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف املعاش لهم باملدارس ومراكز 

ا على سالمتهم.
ً
الشباب منًعا للتكدس وحفاظ

أضــاف املحافظ أنــه تم التنسيق مع مدير أمــن املحافظة لتوفير 
الحماية األمنية الالزمة للعاملني بمكاتب البريد واملنافذ الجديدة 
باملدارس ومراكز الشباب وتوفير األجــواء املناسبة حتى يؤدي 

العاملون عملهم على أكمل وجه .
ــوزارة بالهيئة  وخــالل االجتماع أكد صالح عبد الرحمن وكيل ال
ا لتوجيهات 

ً
القومية للبريد قطاع شرق الدلتا ومدن القناة أنه تنفيذ

ــر االتــصــاالت وتكنولوجيا  الدكتور املهندس عمرو طلعت وزي
املعلومات والدكتورة نيفني القباج وزيــرة التضامن االجتماعي 

وعبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تمت دراسة 
عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة 
التأمينات ومنافذ الصرف ومكاتب البريد والبالغ عددها نحو 328 
مكتبت بالشرقية و17 ماكينة صرف آلي ATM لتقديم الخدمة 
تقريبا ملليون ونصف مستفيد من أرباب املعاشات، مؤكًدا أنه تم 
االتفاق على وضع آلية لتقسيم أصحاب املعاشات على أيام متفرقة 
طوال األسبوع األول من شهر أبريل وقال ان أصحاب املعاشات الذين 
يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم من 
منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف 
خالل أيــام )األربعاء – الخميس – السبت( املوافق األول والثاني 
والرابع من شهر أبريل أما أصحاب املعاشات الذين يتقاضون أكثر 
من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم 
أيام )األحد – اإلثنني – الثالثاء( املوافق الخامس والسادس والسابع 
من شهر أبريل أما أصحاب املعاشات الذين يتقاضون أكثر من 
2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي )األربــعــاء – 
الخميس( املوافق الثامن والتاسع من شهر أبريل واعتبارا من يوم 
األحد املوافق 12 أبريل يكون الصرف متاًحا لكل من لم يقم بصرف 
معاشه ومن يتخلف عن الصرف خالل املــدة املحددة له يمكن له 

الصرف خالل الفترات الالحقة. 

 منافذ جديدة  للبريد باملدارس ومراكز الشباب 
لتوفير الحماية الصحاب املعاشات بالشرقية

 أطلق اللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية، من داخل 
قرى أبيس ، مبادرة »تطهير القرى والنجوع باإلسكندرية«، والتي 
تستهدف تطهير 2٥4 قرية و 40 قرية اخرى تابعة بإجمالي 294 
قرية ، وذلك من خالل االستعانة بمعدات وماكينات رش املبيدات 
الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها 2٥ ألف ماكينة وتم 
تطهيرها وتعقيمها بالكامل للتأكد من خلوها من آثار املبيدات 
الزراعية ، ووفرت املحافظة كافة مواد التعقيم الالزمة والتي أقرتها 
منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة ، وذلك بحضور الدكتورة 

جاكلني عازر نائب املحافظ . 
وأوضح محافظ اإلسكندرية أن تلك املبادرة تأتى لدعم جميع 
ا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات 

ً
القرى باملحافظة تنفيذ

رئيس مجلس الوزراء باالهتمام باملناطق األكثر احتياجا السيما 

فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس 
كورونا املستجد .. وأضاف الشريف أن املبادرات عادة يصدرها 
سكان الحضر واملدن لكن فى هذه املرة سيكون ألهالي القرى 
والنجوع دور وطني أصيل ليس فقط تجاه اهاليهم ولكن تجاه 

مواطني اإلسكندرية وباقي املحافظات األخرى . 
ــادرة »  ــب ــالل إطـــالق امل وقـــال محافظ اإلســكــنــدريــة خ
اإلسكندرية تقدر ، بكل أهاليها ، وستكون مثاال يحتذى به 
، وسنخرج جميعا من تلك األزمة متعاونني ومجتمعني على 
مصلحة بلدنا الغالية مصر« ، مؤكدا على ضرورة توعية 
األهالي بكافة اإلجــراءات االحترازية والوقائية التي يجب 
اتباعها والتقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشي 

فيروس كورونا املستجد . 

ولفت محافظ اإلسكندرية االنتباه إلى أنه سيتم تدريب ٥ 
من املتطوعني من كل قرية ، على كيفية خلط مواد التعقيم 
بالنسبة املحددة وطرق الرش وذلك على مدار ٣ أيام متتالية، 
ليكون لدى املحافظة عدد كبير من املتطوعني يتم االستعانة 
بهم عقب االنتهاء من تطهير القرى والنجوع في تطهير 

وتعقيم باقي أنحاء املحافظة .
 جاء ذلك خالل اجتماع محافظ اإلسكندرية بممثلي القرى 
والنجوع على مستوى املحافظة ، لالتفاق على عملية البدء 
في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى 
على مستوى اإلسكندرية باملواد املعقمة التي أقرتها  منظمة 

الصحة العاملية ووزارة الصحة.
 من جانبها أكدت الدكتورة جاكلني عازر أن أهالي القرى 

هم جزء أصيل من املجتمع وهم أساس املشاركة املجتمعية ، 
موضحة أنه فضال عن توفير مواد التعقيم الالزمة من قبل 
املحافظة ، سيتم تعريف املشاركني أيضا بالنسب الالزمة 
لتحضير مــواد التعقيم ، لتكون عــادة مستمرة للتطهير 

والتعقيم بعد ذلك.
 على الصعيد ذاتــه قــدم املــشــاركــون الشكر ملحافظ 
اإلسكندرية على إتاحة الفرصة لهم للتكاتف مع املحافظة 
، والوقوف بجانب الدولة املصرية ، ملواجهة األزمة التي تمر 
بها البالد ودول العالم املختلفة ، مشيرين الى أنه تم إعداد 
اعالنات التوعية الالزمة وتوفير كحول وكمامات لتوزيعها 

على أهالي القرى.

اإلسكندرية - عجمى إبراهيم

محافظ اإلسكندرية:  

٢٩٤ قرية فى مبادرة تطهير القرى والنجوع وتعقيمها تحت شعار »اإلسكندرية تقدر«

محافظة اجليزة:

كارما حازم مصطفي 
عيد ميالد سعيد


