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تنفيذ مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
16   يوجىى  هيكىى  تشىىغيلي واضىىا  ىىائ  علىى  نظىىا  إ ارة الحىىوا ل ويضىى  الوظىىائف التاليىىةم

( الشىىى ون الماليىىىة 5 ىىىتيات   ي( اللوج4التصطىىىيط    (3( العمليىىىات   2( اا ارة   1 
 واا ارية

  يتىىىوفر موظفىىىون  مىىى رمبون علىىى  إ ارة اال ىىىتجابة للطىىىوارئ ومنشىىىطة ومهىىى اف الصىىىحة
العموميىىىىة الحا ىىىىمة ل اء المهمىىىىة  لشىىىىغ  ال وار الرئي ىىىىية فىىىىي المركىىىىز فىىىىي جميىىىىح 

 الو ات
 وا لتوج   ائمة بن ماء المرشحين المقبولين ل ور م ير الح 
 ت  تعيين م ير المرفق 
 ت  تعيين م ير المعلومات 

 يمل  المركز الق رة عل م 17
 إع ا  إنذارات الصحة العمومية 
  إجىىىراء عمليىىىات ترصىىى  لمنترنىىىت لكشىىىف وتصىىىحيا الشىىىائعات  ومصىىىاوف الجمهىىىور

ومجموعات المصالا  والتضلي  ااعالمي
18  ك  منا ى  لى ع  متطلبىات ااصطىار ماع ت البن  التحتيىة والموظفىون وااجىراءات بشى

(  الترصىى   والكشىىف  واابىىاله  ومركىىز 2005الىىوار ة فىىي اللىىوائا الصىىحية ال وليىىة  
 االتصا  المعني باللوائا(

 يمل  المركز الق رة عل  تكوين وتقا   صورة تشغيلية مشتركة
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رئ الصحية العموميةإطار مركز عمليات الطوا  

19  وتصىىزين   ىىتية الصاصىىة بشىىراءييملىى  المركىىز القىى رة علىى  توجيىىج و عىى  العمليىىات اللوج
ونقىىىىىى  وت ىىىىىىلي  معىىىىىى ات الحمايىىىىىىة الشصصىىىىىىية  والمعىىىىىى ات الطبيىىىىىىة  والم تحضىىىىىىرات 
الصىىىىي النية  ولىىىىواز  المصتبىىىىرات والم ىىىىتلزمات الطبيىىىىة للتىىىى ابير المضىىىىا ة مىىىىن مجىىىى  

 اال تجابة للطوارئ الصحية العمومية في البال 

 

20  مو الفر ىىىة(  ىىىتي والتشىىىغيلي للفريىىىق  ييملىىى  المركىىىز القىىى رة علىىى  تىىىوفير الىىى ع  اللوج
 وحماية صحة و المة الفر ة المنتشرة

 

21    صيغت ال يا ات اا ارية الالزمة ل ع  عمليات التعا   والتعيين والشراء وا  ارة مموا
 المانحين في حاالت الطوارئ.

 

  المكونات األساسية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية 

  ال طط واإلجراءات 

22  لصاصة بالمركز  صطة مركز عمليات الطوارئ  ومفهو  العمليات(ما رت الصطط ا  
 الكتي  الصاا بموظفي المركز ما يليم تتضمن الصطة/ 23

 مفهو  العمليات 
 صريطة لمحطات العم  والغرف ومصزونات المع ات 
 متطلبات تعيين الموظفين الروتينيين 
 إجراءات التشغي  الموح ة 
 ح البيانىات واابىاله وعقى  الجل ىات ااعالميىة ومىا اال تمارات والنماذ  الصاصة بجم

 إل  ذل 
 عمليات إ ارة الوثائق وال جالت 
 وصف ال وار ومعينات العم  للموا ح الوظيفية في المركز 
 م تويات وعتبات اال تجابة 
  جراءات التفعي  والتحجي  واايقاف  عتبات وا 
 معلومات االتصا  بكبار م  ولي المركز وموظفيج 
  الت ااصطىىىار والتبليىىى  المعقىىىو ة مىىىح الوكالىىىة المضىىىيفة ومنظمىىىات اال ىىىتجابة بروتوكىىىو

  والوكاالت الشريكة.

 

24    تتىىىوفر ااجىىىراءات والمعىىى ات الالزمىىىة ا امىىىة وتعزيىىىز التواصىىى  بىىىين مركىىىز االتصىىىا
المعنىي بىىاللوائا الصىىحية ال وليىة ومكاتىى  منظمىىة الصىحة العالميىىة اا ليميىىة ومكاتىى  

 مقرها الرئي ي

 

25   ماعة ت مالحق تتعلق باال تجابة لصطار مح  ة  ح   اال تضاء  من مج  مواجهة
الته يىىىىى ات الكيميائيىىىىىة مو ااشىىىىىعاعية مو المرتبطىىىىىة بىىىىىالمراض الماع يىىىىىة مو ب ىىىىىالمة 

 الغذية والميا .

 

26   القا مين من واليات  ضائية مصرت بالعم  في البال  للمهنيين الصحيينواضىىىعت ااجىىىراءات الصاصىىىة بمىىىنا شىىىها ات االعتمىىىا  والتىىىراصيا الالزمىىىة لل ىىىماح 
 

توج  ل ت المركز صطة ال تمرارية العما   صطة ال تمرارية العمليات( وتتضمن ما  27
 يليم
 الوظائف ذات الولوية التي ينبغي الحفاظ عليها 
  الموظفين الرئي يين الذين ال يمكن تنفيذ الصطة ب ونه 
 ة للمركز وصطط تغيير المو حالموا ح الب يلة/االحتياطي 
 جراءات إ ارة البيانات  ال جالت وا 
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 العمليات المطلوبة لتعزيز االتصاالت الصارجية الحا مة 
 إجراءات التفعي  وااصطار واايقاف  

توج  ل ت المركز صطة اتصاالت اعال  الجمهور وتحذير  في حاالت الطوارئ  28
 وت تعرض هذ  الصطة ما يليم

 ل اعيىىىة إلىىى  إصىىى ار المعلومىىىات لعامىىىة الجمهىىىور مو لشىىىريحة محىىى  ة مىىىن الم ىىىببات ا
 الجمهور

نماذ  الر ائ  التي تابل في حالة الته ي ات ذات الولوية 
 م وار وم  وليات موظفي االتصاالت 
 إجراءات صياغة وا  رار الر ائ  الج ي ة 
 ىىىىابات إجىىىىراءات التبليىىىى  عىىىىن المصىىىىاطر مىىىىن صىىىىال  و ىىىىائ  ااعىىىىال  التقلي يىىىىة  والح 

 الر مية في و ائ  التواص  االجتماعي  والمو ح االكتروني للوكالة
   العملية التي تصاه من صاللها ر ائ  منا بة لغويا  وثقافيا 
 .لطات االعتما  الم  ولة عن إ رار الر ائ  الصارجية  

29   توضىىىىىا صطىىىىىط اايقىىىىىاف والت ىىىىىريا إجىىىىىراءات ااصطىىىىىار  وااغىىىىىالق  وا ىىىىىتصالا
عا ة الموظفين واام ا ات إل  الم توياالمعلومات  و  ت التىي كىانوا ا  ارة ال جالت  وا 

مو إل  م واره  العا ية.عليها  ب  الحوا ل 
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