إدارة خدمـات الصحــة العامــة
قسم مكافحة آفات الصحة العامة

Department Of Public Health Services
Public Health Pest Control Section

استالم البالغات من قبل ((قسم مكافحة آفات الصحة العامة  /إدارة خدمات الصحة العامة)) بعد ساعات الدوام الرسمي والعطالت الرسمية

10/04/2018

شعبة عمليات المكافحة
البالغات التابعة للشيوخ /جميع المناطق ( قصور+عزب +مزارع .....+إلخ )

منصور عابدين محمد
محمد عثمان

0508887760
1517427150

جميع البالغات الخاصة بالمنازل ( بر دبي  +بر ديرة ) فقـط

مجموعة خدمات
الجمهور
منصور عابدين محمد
فهد السعدي

حسب جدول المناوبات
الطارئة
0508887760
1517000055

جميع البالغات الخاصة بالموانئ ومطار ات دبي الدولي

نبيل كلنتر
علي محمود

0508488105
1512574141

جميع البالغات الخاصة بشهادات خلو البواخر من آفات الصحة العامة

أحمد البلوشي
سعيد السعدي

1550202400
1510020202

في حالة عدم الرد يرجى االتصال بالمسؤول المباشر السيد  /ماجد رجب محمد الحاج
أو بديل رئيس الشعبة السيد  /منصور عابدين محمد

0505596969
1510007751

جدول المناوبات الطارئة
جميع البالغات الخاصة بالمنازل ( بر دبي  +بر ديرة ) فقـط
من

إلى

الموظف

رقم الهاتف

4100-12-10

4100-12-17

محمد اشفاق

0553870088

4100-12-10

4100-12-02

شاجو

0566376328

4100-12-05

4100-12-40

ذو القرنين

0505822706

4100-12-44

4100-12-40

نويد احمد

0552124951

4100-12-42

4100-15-15

شهادات حسين

0554608705
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10/04/2018

شعبة الخدمات الوقائية
البالغات التابعة لجميع مناطق بردبي  +األسواق ( بالغات البعوض+الذباب فقط )
الحدائق ( جميع الحشرات )

أبو بكر عباس

بالغات القوارض جميع المناطق ( بر دبي  +بر ديرة )

بشير أحمد

البالغات التابعة للمناطق الريفية ( بالغات الحشرات بصفة عامة) فقـط

سيد منظور

في حالة عدم الرد يرجى االتصال بالمسؤول المباشر السيد  /يوسف سعود السويدي
أو بديل رئيس الشعبة السيد  /عادل أحمد عبيد

حسب جدول المناوبات
الطارئة
1557711745
حسب جدول المناوبات
الطارئة
1517252007
حسب جدول المناوبات
الطارئة
1515202700
0508787793
1510200014

جدول المناوبات الطارئة
الفترة

شهر
إبريل
4100

الموظف

المنطقة

رقم الهاتف

بشير أحمد
محمد إبراهيم

بر دبي (بالغات البعوض  +الذباب) في المناطق فقط

1517252007
1547575275

سيد منظور
جل محمد
لطف الرحمن
سيد منظور

بر ديرة (بالغات البعوض  +الذباب) في المناطق فقط
المناطق الريفية فقط

1515202700
1515025510
1517220715
1515202700

أبوبكر عباس
جل محمد

بر دبي  +بر ديرة (بالغات فئران وجرذان) في المناطق فقط

1557711745
1515025510

وجدي بالل
رفيق قاسم

جميع البالغات التابعة لمنطقة حتا

1544222007
1515700041
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10/04/2018

شعبة الخدمات الفنية
بالغات تشخيص الحشرات

ربى زياد طه
شاجهان

1512552250
1510221270

بالغات السالمة الخاصة بالمبيدات

د.الماحي التلب جبران
علي عبيد بخيت
جاسم محمد
عادل أحمد عبيد
م .هشام عبدالرحمن
اليحيى

0506768200
0508488120
0509378777
0508488102
0554041444

جميع البالغات الخاصة بشركات المكافحة الخاصة

جاسم محمد فروشة
نور اإلسالم موال

0509378777
0508488103

في حالة عدم الرد يرجى االتصال بالمسؤول المباشر السيد  /عادل أحمد عبيد
أو بديل رئيس الشعبة السيد  /علي عبيد بخيت المطروشي

0200014050
1510200041

