رؤيتنا....
أمانة رائدة لتكون عمان مدينة منظمة  ,عصرية،ذكية ,آمنة  ,جاذبة  ,ذات روح  ,صديقةوقابلة للحياة  ,تعتز بتراثها و أصالتها.
رسالتنا ....
تقديم خدمات بلدية متميزة تركز على البعد البيئي و الصحي و التنظيمي و البنى التحتية مع المحافظة على هوية عمان و الموروث الحضاري
و تنمية المجتمع و األهتمام بالبعد األنساني و ذلك بالتخطيط و األستثمار األمثل للموارد و بناء الشراكات مع المعنيين.

معالجة طلبات مكافحة ناقالت االمراض (المواطنين)
دائرة ضبط ناقالت االمراض زورعاية الحيوان
المراجعين المباشرين
اليوجد
---

نوع الخدمة
مالك الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة :
شروط الحصول على الخدمة:
الوثائق الالزمة لطلب الخدمة :
االنظمة/القوانين  /التعليمات
التي تحكم الخدمة المقدمة :

اجراءات الحصول على الخدمة

وسائل تقديم الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة
رسوم الخدمة ( ان وجدت )
وقت انجاز الخدمة
اماكن الحصول على الخدمة
المراجعة واالستفسار
ساعات العمل
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قانون البلديات 41لعام 2015
 .1تقدم طلب لدى دائرة ضبط ناقالت االمراض ورعاية الحيوان باحدى الوسائل المعتمدة
 .2تحويل الطلب الى القسم المعني
 .3التنسيق مع المواطنيين في حال طلب مكافحة من خالل جهاز التدخين
 .4تضمين الطلب في برنامج معالجة الطلبات المكافحة اليومي
 .5توزيع طعوم القوارض والمبيدات على العمال
 .6معالجة الطلبات ميدانيا
 .7اغالق الطلبات على جهاز الحاسوب
 .8حفظ نماذج الطلبات
شخصي  /فاكس  /بريد الكتروني  /من خالل مناطق االمانة /اتصال هاتفي  /اذاعة عوا عمان /تطبيق
الهواتف الذكية
الشريك
مناطق امانة عمان  /اذاعة هوا عمان

دور الشريك
استقبال وتسجيل الطلبات

اليوجد
 48ساعة
دائرة ضبط ناقالت االمراض زورعاية الحيوان /مناطق امانة عمان
4896048/4881639/4881637 /4895123
 8:15ــ  3:15من يوم السبت ــ يوم االربعاء
 2:15 - 8:15يوم الخميس

إذاعة هوا عمّان 105،9 fm

رؤيتنا....
أمانة رائدة لتكون عمان مدينة منظمة  ,عصرية،ذكية ,آمنة  ,جاذبة  ,ذات روح  ,صديقةوقابلة للحياة  ,تعتز بتراثها و أصالتها.
رسالتنا ....
تقديم خدمات بلدية متميزة تركز على البعد البيئي و الصحي و التنظيمي و البنى التحتية مع المحافظة على هوية عمان و الموروث الحضاري
و تنمية المجتمع و األهتمام بالبعد األنساني و ذلك بالتخطيط و األستثمار األمثل للموارد و بناء الشراكات مع المعنيين.
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