
هل ميكنكم 

رشح هذا القرار 

باختصار ؟ 

برنامج التعقيم يف ديب 

سيمتد طوال 24 ساعة 

يومياً ملدة أسبوعني، 

ومينع خالله الخروج من 

املنزل باستثناء الحاجات 

الرضورية (الغذاء والدواء) 

أو العمل ضمن القطاعات 

الحيوية. 



كيف سيتم 

تنظيم عمل 

الجمعيات 

والسوبر ماركت 

ومنافذ بيع 

املنتجات 

الغذائية ؟ 

هذه املنافذ كلها 

مستثناة من قرار التدابري 

املشددة، وميكنها 

العمل بشكل طبيعي 

طوال اليوم. 



ملاذا اتخذتم 

هذا القرار يف 

ديب ؟ 

الهدف الرئييس لهذا 

القرار هو الحفاظ عىل 

صحة املجتمع وسالمة 

الجميع. الجهات املختصة 

تسعى لتكثيف الجهود 

للسيطرة عىل انتشار 

فريوس كورونا املستجد 

وال بد من إجراءات مشددة 

يف هذا الصدد. 



هل هناك تبعات 

قانونية 

للمخالفني، 

الحظنا استهتار 

من قبل البعض 

يف الفرتة 

السابقة ؟ 

نعم هناك إجراءات 

قانونية فورية ضد 

املخالفني، وميكن اإلبالغ 

عن أي حاالت مخالفة عن 

طريق التطبيق الخاص 

برشطة ديب. 



هل ميكنني 

طلب الوجبات 

من املطاعم، 

أم انها مغلقة ؟ 

ميكن طلب الوجبات من 

املطاعم بالشكل 

املعتاد، حيث أن املطاعم 

ستقدم خدمات توصيل 

فقط. 



 هل سيتم تكثيف 

الفحوصات 

الطبية يف ديب، 

فيام يتعلق 

بفريوس كورونا 

املستجد ؟

نعم، سيتم تكثيف 

الفحوصات يف األماكن 

ذات الكثافة السكانية 

العالية  حرصاً عىل صحة 

وسالمة الجميع. 



هل التقييد 

يشمل حركة 

األفراد 

واملركبات ؟ 

القرار واضح يف تقييد 

حركة الجميع من أفراد 

ومركبات يف مختلف 

أنحاء ديب، وتطبيق القرار 

يبدأ من الساعة 8 من 

مساء يوم السبت 4 أبريل 

وملدة أسبوعني قابلة 

للتجديد. 



لدي موعد 

طبي غري 

رضوري، هل 

ميكنني زيارة 

العيادة ؟ 

الخدمات الصحية تعمل 

بشكل طبيعي، مع 

االلتزام برضورة التوجه 

لتلقي الخدمة الصحية 

يف الظروف الطارئة 

فقط. 



أريد التوجه 

ملحل السوبر 

ماركت القريب 

من منزيل لرشاء 

االحتياجات 

الغذائية، ما هو 

اإلجراء؟ 

ميكن التوجه 

للسوبرماركت لرشاء 

االحتياجات الرضورية، مع 

االلتزام بارتداء الكاممة 

والقفاز والحفاظ عىل 

املسافة اآلمنة من 

اآلخرين، ويقترص ذلك 

عىل فرد واحد من 

العائلة. 



هل هناك 

قطاعات 

مستثناة من 

هذا القرار ؟ 

نعم مختلف القطاعات 

الحيوية مستثناة وهذا 

يشمل مثالً الخدمات 

الصحية ومنافذ بيع 

الغذاء وسالسل التوريد 

ومصنعي وموردي 

التجهيزات الطبية. 



يف حال انقطاع 

التيار الكهربايئ 

أو املياه بسبب 

عطل فني، ما 

الذي عليه فعله ؟ 

 خدمات الكهرباء واملياه 

والتربيد ومحطات الوقود 

كلها تعمل بشكل 

طبيعي. 



أعمل يف 

وسيلة إعالمية 

عربية، تتخذ من 

ديب مقراً 

لها..هل 

ميكنني التوجه 

لعميل؟ 

نعم ميكن ذلك مع 

مراعاة االلتزام بالتدابري 

االحرتازية واالحتفاظ 

ببطاقة العمل دامئاً. 



هل قطاعات 

املوانئ 

واملطارات 

والشحن ورشكات 

الطريان والخدمات 

الجمركية واملنافذ 

الحدودية مستثناة 

من قرار تقييد 

الحركة؟ 

نعم تعترب هذه قطاعات 

أساسية وكلها مستثناة 

من هذا القرار. 



أعمل يف رشكة 

أمنية خاصة، هل 

ميكنني التوجه 

ملامرسة عميل؟ 

نعم موظفو رشكات 

الخدمات األمنية سواء 

كانت عامة أو خاصة 

مستثناة من هذا القرار. 



يف منطقتنا، 

تقوم رشكة 

نظافة خاصة 

بتنفيذ أعامل جمع 

القاممة، هل 

سيستمر عملها 

بشكل معتاد ؟

تم استثناء جميع 

الخدمات البلدية مثل 

الرصف الصحي وجمع 

النفايات ومؤسسات 

النظافة العامة والخاصة 

من هذا القرار. 



أعمل يف مخترب 

طبي، يقدم 

خدمات متعلقة 

بفريوس كورونا 

املستجد لهيئة 

الصحة يف ديب، 

هل ميكنني 

التوجه لعميل ؟ 

تم استثناء مختلف 

الجهات الحكومية 

والخاصة املعنية 

مبكافحة فريوس كورونا 

املستجد (كوفيد19) من 

هذا القرار. 



أستخدم حافالت 

هيئة الطرق 

واملواصالت 

للتوجه للعمل يف 

مستشفى راشد، 

هل ستتوقف 

الخدمة؟ 

أعامل وسائل النقل 

العام مبا يف ذلك 

الحافالت وكذلك سيارات 

األجرة التكيس ستتواصل 

بشكل طبيعي، مع رضورة 

ارتداء الكاممة والقفاز 

وااللتزام باالبقاء عىل 

مسافة مرتين بني الراكب 

واآلخر.



أعمل يف رشكة 

انشاءات تنفذ 

مرشوع حيوي 

لهيئة الصحة، هل 

أبقى يف املنزل 

بسبب هذا القرار؟ 

األعامل اإلنشائية 

متواصلة وسيتم اصدار 

تصاريح للرشكات املعنية 

من قبل بلدية ديب 

واللجنة الدامئة لشؤون 

العامل يف إمارة ديب 



ما هي خدمات 

الدعم املستثناة 

من هذا القرار ؟ 

ميكن للعاملني يف 

القطاع املايل والرصافة 

تأدية مهامهم من 

الساعة 8 صباحاً لغاية 

الساعة 2 ظهراً، ونفس 

الوضع ينطبق عىل 

العاملني يف مجال 

الرعاية االجتامعية 

وخدمات الصيانة.




