تشارك ٠تواصل  ٠تنمية

الخميس التشاوري لسال
اللقاء السابع عشر:

“ المبادرات المجتمعية لمواجهة جائحة كورونا  :الرهانات والتحديات“

مساهمة جماعة سال في مواجهة الجائحة
الخميس  5نونبر 2020

محتوى العرض
• التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا:
 في مجال الصحة العمومية والوقاية؛
 في مجال المرافق الجماعية؛
 في مجال اإلدارة الجماعية.

التدابير المتخذة في مجال الصحة العمومية والوقاية:

 -1على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة؛
 -2على مستوى خدمات النظافة؛
 -3على مستوى المستودع الجماعي.

التدابير المتخذة في مجال الصحة العمومية والوقاية:

 - 1على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة:







تشكيل فرق خاصة بعمليات التطهير والتعقيم؛
توزيع المهام بين الجماعة والمقاطعات؛
اعتماد برنامج يومي قار للتطهير والتعقيم؛
توزيع مواد التطهير المتوصل بها على المقاطعات؛
دعم المصالح الالممركزة (الصحة ،الشرطة ،القوات
المساعدة)...،
زيادة االعتماد المخصص القتناء مواد التطهير والتعقيم؛

التدابير المتخذة في مجال الصحة العمومية والوقاية:

نماذج للتدخالت اليومية التي قامت
بها مختلف المصالح المكلفة بالصحة
العمومية والنظافة

2020 - 03 – 16

2020 - 03- 17

-

مطار رباط سال
دوار الرويحين
محطة سال الجديدة الثانية
سال الجديدة
محطة دوار جبالة
محطة سيدي بلعباس
محطة تلوين طاكسيات
محطة بالطو للحافالت
محطة السهب القائد
محطة حي اإلنبعات
محطة طاكسيات واد الرمان
محطة طاكسيات شاطو
محطة طاكسيات سيدي موسى
محطة طاكسيات كارفور
محطة طاكسيات مارشي لكرو
محطة طاكسيات حي األمل
محطة طاكسيات النجاح بوشوك
محطة طاكسيات الحوات
محطة طاكسيات شارع الحشرات
محطة طاكسيات شارع النصر
محطة طاكسيات حي كريمة
محطة طاكسيات حي الرحمة
محطة طاكسيات ماكدو
محطة طاكسيات خروبة
محطة طاكسيات شارع الشرقاوي
محطة طاكسيات قرية والد موسى
محطة طاكسيات مهيدرة
البريد تابريكت
محطة طاكسيات تابريكت
محطة طاكسيات لغرابلية
محطة طاكسيات باب سبتة
محطة طاكسيات باب شعفة
محطة طاكسيات طريق شاطئ رقم 11/10
مدرسة حجي
مستوصف سيدي موسى
حرف الصناعة التقليدية
محطة طاكسيات سعيد حجي
محطة الطاكسيات نفق حي الرحمة
محطة طاكسيات مستوصف سيدي موسى

اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح

2020 - 03- 18

2020 – 03- 19

-

محطة الطاكسيات
شارع الزربية حي موالي إسماعيل
محطة الطاكسيات سيكتور 04
محطة الطاكسيات حي موالي إسماعيل سكنور 05
الملحقة اإلدارية حي موالي إسماعيل
محطة مقبرة سيدي بلعباس
محطة تلوين
محطة شارع الحسن الثاني
شارع القاعدة الجوية
ماكدونالد
شارع المسيرة -2-
شارع الزربية -3-
مالعب القرب -4-
محطة طاكسيات موالي إسماعيل القرية -5-
الملحقة اإلدارية حي موالي إسماعيل
مقبرة سيدي بلعباس
المحطة الطرقية
مكتب الرخص
الجماعة باب بوحاجة
المقاطعة باب بوحاجة
قسم التعمير
قسم الشرطة الغرابلية

-

دار األفارقة حي رزق
مارينا
تكنة قوات الدرك الملكي
مطار القوات المسلحة الملكية
اإلدارة العامة لالمن الوطني ( لغرابلية )
مدرسة الشرطة بوقنادل
القباضة ( باب بوحاجة )
مندوبية وزارة التشغيل حي السالم
شركة العامة بطانة
البريد طريق القنيطرة
المحافظة العقارية بطانة

2020-03 - 20

-

2020-03-23











-

حي كريمة ( ظمان اإلجتماعي )
خزينة العامة ( تليوين )
خزينة العامة( سال الجديدة )
مستوصف (سعيد حجي )
مدخل الرئيسي سعيد حجي شارع شعيب لحريزي
الحديقة الوسطى (سعيد حجي )
مقر تصحيح اإلمضاء (سعيد حجي )
مقر الملحقة اإلدارية (حي اشماعو )
مقر دائرة األمن ( 8سعيد حجي )
محطة سيارة األجرة ( حي األمل )
مقر تصحيح اإلمضاء ( قصبة كناوة )
شارع عمر ابن عبد العزيز ( حي اشماعو )
تتمة المعالجة ( مدرسة الشرطة )
فرقة القوات المسلحة ( معمورة )
شارع الحسن الثاني ( من محطة ديار طرام الى محطة
حي كريمة)
شارع اللة أسماء
شارع اللة أمينة
ريضال:
سال الجديدة
قرية اوالد موسى
حي موالي اسماعيل
باب سبتة
تابريكت (ديبو)
حي الرحمة (سي الضاوي)
شارع بن الهيثم
حي السالم
سهب القايد
بوقنادل
شارع سال الجديدة
محطة سيارات االجرة
مستوصف (سعيد حجي )
ملحقة االدارية باب لمريسة
رحبة الزرع باب سبتة
مقر الجماعة باب بوحاجة

2020 - 03- 25

-

-

2020 - 03- 26

-

مجزرة سيدي موسى (لكرنة)
شارع سيدي موسى
طريق القنيطرة من (القواس الى كارفور)
سوق الجملة
مجتمع الصناعة التقليدية
بطانة :
شارع المسيرة الخضراء من (القواس الى الوقاية المدنية )
حي موالي اسماعيل
طريق الرئيسية من (قضاء االسرة الي مدار مهيدرة )
شارع بن الهيثم :
محطة السيرات االجرة و الحافالت
طريق القاعدة الجوية الى مدار سيدي ابراهيم
تجزئة سيدي عبد هللا
نواحي طاكسيات ( حي الرحمة )

مدرسة الفندقية (حي االنبعاث)
االمانة (لغرابلية)
إقامة ندى ( 3طريق مهدية)
عبد الكريم فلوس
االبناك الرياض القرشي (رياض )3
البنك الشعبي (سجن المدني حي السالم)
البنك الشعبي جانب بيم حي االنبعاث
بريد المغرب مدار حي السالم
البنك الشعبي واد الرمان
تجاري وفا بنك
 BMCIمقربة من لوبيرا
 CIHو االتصاالت المغرب (لوبيرا)
بنك الشعبي حي السالم
بنك القرض الفيالحي حي السالم
البنك الشعبي المزرعة
 CIHالواد
بريد المغرب الواد
بنك الشعبي الواد
 CIHطلعة بطانة

-

جماعة باب بوحاجة
مقاطعة االمام مالك
مقاطعة زنقة وجدة
احياء سيدي موسى
مقاطعة الشرف
تصحيح االمضاء سعيد حجي
مقاطعة حي شماعوا
جماعة باب بوحاجة
مقاطعة المحيط بوشوك
مقاطعة بلعروسي لعيايدة
مقاطعة النسيم السوبير

-

تجز ئة الشرقاوي باب سبتة
شوارع لغرابلية
مقر الجماعة
االبناك

2020 – 03- 31

-

سال الجديدة 1.2

2020 – 04- 01

-

محطة شيل باب بوحاجة

2020 - 04- 02

-

بوشوك حي الشمس .سعيد حجي
مجزرة سيدي موسى
سوق الجملة للخضر والفوكه

-

حي مولي اسماعيل
ريضال حي الرحمة
فوندق دوليز
تتمة المعالجة ريضال وبعض األبناك

-

معمورة معهد موألي رشيد
مجزرة سيدي موسي
مجزرة سيدي موسي
سوق الحبوب
ماكدونالدز

2020 - 03- 27

2020 - 03- 30

2020 - 04- 03

2020 – 04- 04

-

إقامة المعلمين حي السالم
سوق شيشان
مستشفى األمير موالي عبدهللا
قرية اوالد موسى
مجزرة سيدي موسى
شاحنة نقل لحوم
معهد موالي رشيد معمورة
سوق الحبوب باب سبتة
معالجة شاحنة نقل اللحوم
مجزرة سيدي موسى
مقر الجماعة
سوق الحبوب
شاحنة نقل اللحوم

-

نادي األمير موالي عبد هللا للسباحة
قرب داوليز
سوق الجملة

-

مقر العام للقوات المسلحة الملكية
معمورة

2020 – 04- 13

-

مجموعة االبناك
شارع مديونة
طريق القنيطرة
شارع الحسن الثاني
شارع ٢مارس
حي كريمة
الدار الحمراء
الخزينة العامة
ثكنة القوات المساعدة
مجزرة سيدي موسى
سوق الحبوب
شاحنة نقل اللحوم
بعض االبناك

2020 – 04- 15

-

مجزرة سيدي موسى
سوق الحبوب باب سبتة
شاحنة نقل اللحوم

2020 – 04- 06

2020 – 04- 09

2020 – 04- 10

2020 - 04- 11

التدابير المتخذة في مجال الصحة العمومية والوقاية:

 -2على مستوى خدمات النظافة:
 تكثيف عمليات التنظيف والتطهير من طرف الشركات المفوض لها؛
 القيام بحمالت تحسيسية لعموم المواطنين؛
 محاربة النقط السوداء بالمدينة؛
 المساهمة في إزالة األسواق العشوائية.

فريق التعقيم رقم (باب
لمريسة)
الفريق 1

الوسائل البشرية

الوسائل المادية
  01غاسل الحاويات من سعة 2000لتر -الكلور

غسل وتعقيم الحاويات وأماكنها بواسطة الكلور.

 01صهريج تنظيف من سعة  4000لتر -ماء جافيل

تطهير وتعقيم األسواق والساحات:
السوق المركزي  -سوق باب سبتة سوق النور سيدي موسى  -سوق حمام الفطواكي حياشماعو  -سوق سعيد حجي  -ساحة باب المريسة -
ساحة باب الخميس  -ساحة الشهداء -ساحة المسجد
األعظم

الفريق 3

  01سائق 02 -عمال

 صهريج مجرور من سعة  1000لتر -ماء جافيل

الشوارع والطرقات القابلة للولوج

الفريق 4

 6عمال

 مضخة حرارية محمولة على الظهر  5مضخات يدوية محمولة على الظهر -ماء جافيل

 القطاع  :1المدينة العتيقة (يوم االثنين) القطاع  :2سيدي موسى (الثالثاء) القطاع  :3المكينسية ( األربعاء) القطاع  :4حي الشرف -العيايدة – المخزومية-السماحية -تجزئة سليمة (الخميس)
 القطاع  :5حي اشماعو ( الجمعة) القطاع  :6سعيد حجي ( السبت) يوم األحد مخصص لمعالجة الشكايات المتوصل بهاخالل األسبوع.

الفريق 2

الفريق 5

  01سائق 02 -عمال

القطاع/مكان التعقيم

  01سائق 02 -عمال

مضخة حرارية محمولة على الظهر  5مضخات يدوية محمولة على الظهر -ماء جافيل

 6عمال

تقديرات االستهالك

 تطهير األسواق والساحات +تعقيم

ماء جافيل (ل)

الكلور (كلغ)

الكازوال(ل)

1520

100

3560

البنزين (ل)

760

الموارد البشرية واللوجستيكية المسخرة
الوسائل البشرية

مواد التعقيم

الوسائل اللوجستية

 1مدير جهوي
 2مديري االستغالليتين:

 5سيارات العمل

-

بطانة  -احصاين

 4شاحنات الغسل  3.5طن

-

تابيريكت – لعيايدة

 1دراجة ثالثية العجالت

 3750لتر من ماء جافيل
 1150كلغ مادة الكلور

 6مراقبين

 780لباس واقي

 1190لتر مادة الكلوران

 6سائقين

 1230أقنعة واقية

 30مضخات محمولة

 22عامل نظافة

 96نظارات واقية

 6عمال الغسل

 180قفازات الحماية

 4مراقبين الجماعة

اآلليات المسخرة إلزالة األسواق العشوائية
بطانة -أحصين
اإلستغاللية
 2جرافة
اآلليات المسخرة

شاحنتين TP
شاحنة Ampliroll

 2شاحنة الغسل
الموارد البشرية

 7سائقين
10عمال

تابريكت -العيايدة
 2جرافة
شاحنتين TP
 3شاحنات Ampliroll
 2شاحنة الغسل
شاحنة 4*8
 10سائقين
10عمال

التدابير المتخذة في مجال الصحة العمومية والوقاية:

 -3على مستوى المستودع الجماعي:
 التدخل إلزالة األسواق العشوائية وتجمعات الباعة الجائلين بتعاون مع السلطة المحلية .

التدابير المتخذة على مستوى المرافق الجماعية:





سوق الجملة للخضر والفواكه؛
المجزرة الجماعية؛
سوق الحبوب والقطاني؛
المحجز الجماعي؛

ضمان االشتغال العادي لهذه المرافق من خالل :
• القيام بعمليات التطهير والنظافة بشكل يومي؛
• توفير الحد االدنى والكافي من األعوان والموظفين؛
• تتبع أثمنة البيع والقيام بنشرها بالموقع اإللكتروني للجماعة.

التدابير المتخذة في مجال اإلدارة الجماعية:

 تعزيز استعمال وسائل العمل عن بعد:
• إحداث مكتب الضبط الرقمي بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية؛
• تحيين العناوين اإللكترونية للمصالح الجماعية؛
• تثبيت منصة لالجتماعات اإلدارية عن بعد؛
• تتبع ومواكبة استعمال التطبيق الخاص بالجبايات والشباك الوحيد للتعمير؛
• التواصل عبر الموقع االلكتروني بالنسبة للشكايات وطلبات الخدمة.

 تنفيذ المقتضيات الصادرة طبقا للدوريات الوزارية (الحالة المدنية ،الصفقات
العمومية)...،؛
 تدبير الموارد البشرية (المداومة بالمصالح الجماعية والمرافق الجماعية ،تسليم
رخص التنقل)؛
 تكثيف عملية التواصل واإلخبار عن طريق الموقع االلكتروني وصفحة التواصل

االجراءات التي اتخذتها الجماعة بعد رفع حالة الحجر
الصحي:
على إثر اجتماع ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الثالثاء 09
يونيو  2020تم تشكيل لجنة إشراف لتتبع الرجوع
التدريجي لعمل اإلدارة واتخاذ التدابير الالزمة لحماية
المرتفق والموظف الجماعي.

قامت اللجنة بإعداد :
• خطة عمل إدارة جماعة سال والمقاطعات التابعة لها؛
خالل وبعد رفع حالة الحجر الصحي؛
• إعداد دليل الموظف والمرتفق؛
• اقتناء أدوات ولوازم التعقيم لفائدة الموظفين واإلدارة.

االجراءات التي اتخذتها الجماعة بعد رفع حالة الحجر
الصحي:
• خطة عمل إدارة جماعة سال والمقاطعات التابعة لها خالل
وبعد رفع حالة الحجر الصحي ،تضمنت:


المقاربة المعتمدة



ضبط الولوج إلى اإلدارة من طرف
المرتفقين



األهداف



تنظيم استقبال المرتفقين



نظام التدبير



تنظيم العمل الداخلي باإلدارة



تحديد وتفعيل المهام والخدمات



كيفية تقديم الخدمات العمومية
بالجماعة



آليات العمل لتفعيل المهام
والخدمات



كيفية تنظيم االجتماعات باإلدارة



التدابير الوقائية باإلدارة



تنظيم المهمات خارج اإلدارة



تنظيم ولوج الموظفين



تنظيم النقل الجماعي للموظفين



عمليات التحسيس والتوعية

إعداد دليل الموظف والمرتفق:
اإلجراءات المتعلقة بالموظف:
 قبل التوجه إلى العمل؛
 اإلجراءات الواجب القيام بها بمقرات العمل؛
 العمل في حالة وجود حالة أو الشك فيها.

اإلجراءات المتعلقة بالمرتفق:
• طلب الخدمة عن بعد؛
• التدابير الالزمة قبل التوجه إلى اإلدارة؛
• التدابير الواجب احترامها عند ولوج اإلدارة.

اقتناء أدوات ولوازم التعقيم لفائدة الموظفين واإلدارة:

توزيع مجموعة من المعدات واألدوات الخاصة
بتعقيم وتطهير المكاتب اإلدارية التابعة للمصالح
الجماعية والمقاطعات الخمس التابعة للجماعة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المواد تم اقتناؤها بدعم
من جمعية األعمال االجتماعية لموظفي جماعة
سال ،وتتكون من :
• مطهرات؛
• أجهزة قياس الحرارة؛
• حصائر تعقيم األحذية؛
• عالمات التشوير األرضي الحترام التباعد
الجسدي وملصقات إرشادية ومقتنيات أخرى.

www.villedesale.ma
Facebook/جماعة سال

