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Belediyenin 
krize göğüs 
germek için 
benimsediği 
ana ilkeler

Halkının güvenliği en öncelikli konu

Acil durum alarmı maksimum hızda çalıştı ve bu da sorunun sınırlı alanda 
tutulmasına yardımcı oldu

Medya vasıtasıyla farkındalık artırma ve güncel bilgiler paylaşılması

Zamanında bir dikiş dokuz canı kurtarır

Medya kapsamının en son tıbbi bilgiler ile uyumlu olmasını sağlamak için 
uzmanlara danışılması

Personelin ödemesinden kesintileri sonlandırın ve ihtiyaçlarını kontrol 
edilmesi

Hizmetlerin herkese eşit dağıtımı

COVID-19 kriziyle hep birlikte mücadele etmek zorunda kalan Suriye'li 
mülteciler ve topluluğun dahili unsurları dahil, toplumun tüm 
segmentlerini göz önünde bulundurulması



1- Kamu güvenlik 
malzemelerinin dağıtılması

• Okullara kamu güvenlik malzemelerinin 
dağıtılması

• Banka ziyaretçilerine kamu güvenlik 
malzemelerinin dağıtılması.

• Sağlık merkezi ile işbirliği halinde 
belediye personeli tarafından ilaçların 
aylık olarak dağıtılması

• Kurumsal yetkililer ve okul sağlık 
çalışanları için bir biyolojik tehlike 
önleme planı geliştirilmesi



2- Farkındalık artırıcı 
broşürler

• Personeli korumak için onlara farkındalık 
broşürleri dağıtılması

• Elektronik ekranlarda farkındalık yazıları



3- Püskürtme ve 
dezenfeksiyon çalışmaları

• Belediye şehrin tüm bölgelerini kapsayan 
düzenli püskürtme ve dezenfeksiyon 
çalışmaları yürüttü.

• Belediye tüm alanın sterilize edildiğinden 
emin olmak için şehrin mahalle haritalarını 
çıkardı

• Toplu taşıma otobüsleri için dezenfeksiyon 
çalışmaları

• Benzin kamyonları için dezenfeksiyon 
çalışmaları

• ATM (banka) cihazları için dezenfeksiyon 
çalışmaları



4- Halk Güvenliği ve koruma 
kurallarının vatandaşlar 
arasında uygulanması

• İnsanlar bu planın başarısının temeli 
olduğu inancından yola çıkarak, 
belediye, sakinlerinin alışveriş sırasında 
gereken tedbirleri almasını sağlamak 
için kendi personelini kullandı.

• Personel vatandaşlar arasındaki 
mesafeyi belirlemek için kılavuzlar 
çıkardı.



5- İkra (oku) girişimi

• Sakinlerin evlerinde kalırken faydalı bir 
şeylerle meşgul olmalarını teşvik için 
başlatılmıştır. Belediye 200 kitap bağışladı, 
Sahab Kültürel Forumuna sponsor oldu ve 
şehirdeki gençleri eğitti. Belediye 
dezenfekte ettikten sonra kitapları istek 
üzerine dağıttı.



6- Personel ve ziyaretçiler arasında 
sosyal mesafeyi korumak için hareket 
sensörleri kurdu
• Bu fikir mühendis Ali Assaf ve Ahmad 

Assaf tarafından ortaya atılmıştır ve şunları 
içerir:

1. Masalar üzerinde ultrasonik güç 
dönüştürücü yerleştirilmesi

2. Sensörün 0,5 güvenlik mesafesi için 
programlanması (1m masa genişliğine 
eşdeğer).

3. Sensör güvenlik mesafesi aşıldığında 
alarm çalarak, ziyaretçinin güvenlik 
mesafesini korumasını hatırlatır.

https://web.facebook.com/sahab.municipality/vi
deos/265200791332880/



Güçlükler ve doğaçlama 
adımlar

1- İhtiyaç duyulan makinelerin ve ekipmanın olmaması:

Doğaçlama bir adım - gerekli makinelerin ve ekipmanın 
olmaması belediye tarafından karşılaşılan esas 
güçlüklerden biriydi. Bu yüzden, belediyeden bir ekip 
olabildiğince büyük alanı dezenfekte etmek üzere 
püskürtme makinelerini modifiye etti.

2- Makine ve insan gücünün olmaması (Traktör ve su tankı 
ihtiyacı).

3- Özel pompa ihtiyacı

4- Şehrin nüfusu 168,000'dir ve buna 45,000 Suriye'li 
mülteci dahildir.

5- Yukarıda bahsedilen çok sayıda Suriyeli mülteci 
olmasına rağmen, topluluğun dahili bir unsuru olarak 
görüldüler ve onları günlük yevmiyeli çalıştıkları, ancak 
pandemi nedeniyle duran işlerinde destekleme ihtiyacı 
ortaya çıktı.



Sahab belediyesinin 
özel sektör ile ortaklığı



İlk: Sahab alışveriş 
merkezi projesi

• Alışveriş kompleksi iki aşamada inşa edildi: 
önce bina otoparktı, sonra Kuweyt 
hibesinden yararlanılarak temelleri atıldı.

• İkinci katın inşa edilmesi: Dünya Bankası 
ve Sahab Belediye Fonu tarafından 
ortaklaşa finanse edildi

• İnşaat tamamlandıktan sonra, kompleks 
yatırımcılara açıldı: Sameh Alışveriş 
Merkezi sadece bölgenin sakinlerini 
istihdam etmek gibi koşullara dayanarak ve 
çalışanları Sahab belediyesi ile birlikte 
seçerek kiralandı.



İkincisi: Dikiş Fabrikası

• Sahab beledyesi bütünleşik dikiş makineleri ile dört üretim 
hattını sağlamak için yerinden yönetim destek projesinden 
hibeye başvurdu.

• Belediye 1,300 metre karelik bir alanda, tercih edilen bir 
fiyattan sanayi kompleksi bölgesinden bir dikiş fabrikası 
kiraladı.

• Belediye başkanı belediyenin fabrikasını yönetmek, 
personelini eğitmek ve müşteriler sağlamak için sanayi 
kompleksi bölgesindeki en büyük giyim fabrikalarından biri 
olan Jerash Fabrikası ile bir ortaklık ve işbirliği anlaşması 
imzaladı.

• Sahab belediyesi Jerash Fabrikasi ile ortaklık anlaşmasının 
sona ermesi üzerine projeyi finanse etmek için TDh ile bir 
anlaşma imzaladı ve Milan belediyesi ile olan eşleştirme projesinin 
bir parçası olarak İtalyan moda tasarımcısı tarafından verilen bir 
eğitimin ardından belediye için özel bir markayı piyasaya sürdü.

• Belediye sanayi kompleksi bölgesindeki gümrük vergisi 
muafiyetinden yararlandı.







Üçüncüsü: enerji verimliliği projesinin 
kolaylaştırıcısı ile anlaşma - Evrensel 
Kaynaklar Enstitüsü
WRI - BEA - ÜRDÜN YEŞİL BİNA 
MECLİSİ

• Belediye enerji verimliliği projesinin 
kolaylaştırılmasına katılmak için Ürdün Yeşil 
Bina Meclisi ile bir anlaşma imzalamıştır ve bu 
anlaşma, karbon diyoksitin sera gazı 
emisyonlarını azaltmayı amaçlamaktadır.



Dördüncüsü: Polycarack Teknolojisi

• Sahab belediyesi ve AlQamar şirketi arasında 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

• Teknoloji Hindistan'da icat edilmiştir.

• Bu teknoloji katı atığı petrole ve petrolü kullanılabilir 
malzemelere dönüştürür.

• Şirket ISO gibi pek çok sertifikaya sahiptir.

• Belediye bu Mutabakat Zaptının uygulanmasına 
başlamadan önce belediyeden gelecek yanıtı 
beklemektedir.

• diğer projelerle karşılaştırıldığında projenin kar getirisi 
ve ekonomik olarak uygulanabilirliği çok yüksektir.

• Belediye projenin karının %25'ini alacaktır.

• Projenin maliyeti AlQamar şirketi tarafından 
karşılanmaktadır ve belediye şirkete bina için arazi 
tahsis etmektedir.



Beşinci:  Çöp Ayıklama 
Hangarı:

• Çöp ayıklama projesi Uluslararası Kızıl Haç ile 
işbirliği içinde başlatılmıştır. Proje Acted Syctom 
tarafından ortaklaşa, yaklaşık 140,000 dinar 
değerinde desteklenecektir.


