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 19  -جتارب الديوان حول التعايف من مرض كوفيد  م/  
 : املقدمة  .1

, احتول 19-يدة احتاداي/ / ياةددرق قددبيط اخلداا اادددما  العامدة ققدارير فايددة وفدو   اة دة كوفيددداصددر ييدوان الربا ددة املال
قافيد  طةدة الاقاحدا  لفدكور كدورو  الف ة والبيئدة يف اتاةج أعمال الزايرا  امليدااية اااصة مبتا عة إ راءا  وزارق  عاوان )
اتداةج اعمدال الربا دة والتددبيط عادا ا دراءا  وزارق الفد ة ) والثدا   عادوان  28/7/2021( يف  12804ابلعددي )  (املستجد

( يف 8439( ابلعدددددي ) 1/10/2021ول ايددددة  1/7/2020يف حمافظددددة   ددددداي لافدددد ق مددددن  والبيئددددة ملوا اددددة  اة ددددة كددددورو 
ان الديوان ميتاك جمموعة من املتخففني الفايني يف العديدد مدن االداحت  وماادا االدال الفد ة اىلدافة ا  اذ    17/4/2022

 ااربا  احملاسبية واملالية ىلمن كواير الديوان.
 : املخلكاة  .2

اثر  من احتمراض احتاتقالية واسعة احتاتخلار واليت ايى ااتخلارها ا  حدوث العديد من املضاعفا  واحت  19-يعد مرض كوفيد
الف ية عاا املواطاني واي  ا  وفاق العديد من املرىلا املفا ني عامليا. يف العراق قوا ه وزارق الف ة العديد من الت داي   
اليت من الوا ب التعامل معاا ل رض موا اة ه ه اجلاة ة ومااا اقص املستخلفيا  املايئة حتستقبال احلاحت  املفا ة واقص  

 واقص األيوية واملستازما  الوا ب قوفرها.   احتطباء واملالكا  الف ية 
 : اهلدف من التدبيط  .3

 اديد مكامن ااةر الوا ب معاجلتاا ىلمن وزارق الف ة ل رض موا اة اجلاة ة واديد التوصيا  املامة لاتعامل معاا. 
 : اةاق عماية التدبيط  .4

 : ىلمن وزارق الف ة   مت اديد اةاق عماية التدبيط ابملؤسسا  التالية
 رق الف ة العامة  ياة -
 الخلركة العامة لتسويط احتيويبة واملستازما  الةبية  -
 ياةرق احتمور الفاية  -
 ياةرق ص ة   داي الكرخ وعدي من املؤسسا  الف ية التا عة هلا  -
 وعدي من املؤسسا  الف ية التا عة هلا الرصافة ياةرق ص ة   داي  -
 وعدي من املؤسسا  الف ية التا عة هلا   مدياة الةبياةرق ص ة   داي  -
 : معايك التدبيط .5
 املعايك واحتعماما  املعتمدق ىلمن وزارق الف ة وفو  عدي املستخلفيا  واملالكا  الةبية   -
 املعتمدق ىلمن وزارق الف ة وفو  الية التعامل احتمن مع الافااي  الةبية   املعايك واحتعماما   -
   مع الاقاحا  وساساة التربيداملعايك واحتعماما  املعتمدق ىلمن وزارق الف ة وفو  الية التعامل  -
الف ة العاملية وفو  اجلاة ة مة  قو ياا  ماظ -
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 : اتاةج عماية التدبيط .6
 التوصيا     الاتاةج 

  التأثك  احتسباب املعيار  املالحظة 
باة عدي املؤسسا  الف ية  

املخففة لعزل مرىلا فايرور كورو   
 مقاراة أبعداي احتصااب 

  50000مستخلفا لكل    1
 اسمة 

 سبب التاكؤ احلاصل  
يف اجناز املخلاريع  

 اااصة ابملستخلفيا   

بيام اغاب املواطاني  عزل املفا ني يف ماازهلم  
 مما ساعد عاا ااتخلار املرض  فورق اكرب  

اوصة  ضرورق  العمل عاا  
اجناز مخلاريع املستخلفيا  اختاذ  

احت راءا  الالزمة لزاييق  
 الةابة احتستيعا ية 

و وي ش ة كبكق يف اعداي احتطباء  
ور كورو   العاماني يف جمال فاير 

 )ابطاية , بابية , قافسية ( 

معيار وزارق الف ة لعدي  
 احتطباء 

عدم و وي التخففا   
 املةاو ة 

اوصة  ضرورق وىلع طةة   اقص الكواير الالزمة ملعاجلة املرىلا
لتوزيع املالكا  الةبية وقوفك  
احتطتفاصا  الةبية الضرورية  

 كورو  ملوا اة  اة ة  
املؤسسا   عدم التزام الكثك من 

احلكومية ابلتاقيح ىلد فايرور كورو   
من ماتسيب وزارق الف ة واملؤسسا  

التا عة هلا اذ  ا ت اسبة املاق ني  
(60  )% 

معيار وزارق الف ة القاىلة  
 تاقيح املالكا  الةبية  

 والف ية والساادق 

و وي عزوف عن اط   
الاقاح ألسباب ص ية  

واعالمية ايى ا  طوف  
 من اط  الاقاح 

وث اصااب  متكررق ووفيا  ىلمن حد
ماتسيب وزارق الف ة كوهنم طط الفد احتول  

 ملوا اة اجلاة ة 

اوصة ابلعمل عاا قاقيح مجيع  
الكواير العاماة يف الاظام  

 الف ة 

مل يتم هتيئة سيارا  اسعاف قكون  
متفرغة ألعمال قتعاط إب راءا   
احلجر الف ة و متا عة احلاحت   

)هتيئة عدي من سيارا   
احتسعاف قكون متفرغة أل/  

اعمال قتعاط إب راءا   

باة اعداي سيارا   
 احتسعاف

يؤثر عاا سالمة املرىلا غك املفا ني 
ابلفايرور ويكون سببا حتاتقال الفايرور  

عاف طاصة  اساىلافة ا  عدم قوفك سيارا   

اوصة ابلعمل عاا ختفيص  
عدي من سيارا  احتسعاف  

ل رض موا اة  اة ة كورو   
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األمن   وشروا الاقل املخلتبه هبا  
 لاعياا  

احلجر الف ة او متا عة  
 املخلتبه هبا(  احلاحت   

( من  19-لاقل العياا  )مسجا  كوفيد
املراكز الف ية او املستخلفيا  ا  املختربا   

اجلزيئة او املستخلفيا  اااصة  البايولو ة  
 ( 19-إب راء ف ص )كوفيد 

وقوفك مستازما  التعقيم  
متا عة قعفك   والتعفك ل رض
 قاك السيارا  

البديل والتااوب  ني العمل أبساوب  
افراي العاةاة املرافقني لامريض املفاب 

 وابلتايل  

وفو   معيار وزارق الف ة 
ريها  العزل وقوا د  

 املرافقني 

ىلعف احت راءا   
احتح ازية الوا ب  

اقباعاا ياطل ريها   
 العزل 

الفايرور اتيجة  بد يكون سبب يف ااتخلار 
الدطول وااروج املتكرر يوميا من وا   

 املستخلفا 

اوصة ابلعمل عاا ىلبط  
احت راءا  احتح ازية يف  

 ريها  العزل 

كورو  مع الافااي   يمج افااي   
الةبية اىلافة لعدم و وي سجل  
طا  يوثط مجع واقالف قاك  

 الافااي   فورق معزولة  
 

معيار وزارق الف ة وفو   
افااي  والتعامل  عزل ال

 احتمن مع الافااي  

ىلعف احت راءا   
اااصة  عزل الافااي   

يف ريها  العزل  
 املخففة جباة ة كورو  

اوصة  ضرورق احتلتزام  عزل   جتميع الافااي  الةبية لف ق طوياة 
 الافااي  الةبية عن غكها

و وي اقص يف جتايز عدي من احتيوية  
احتيوية  من ببل الخلركة العامة لتسويط 

واملستازما  الةبية يف يواةر ص ة  
  داي )الكرخ والرصافة( اااصة  

  مبوا اة  اة ة كورو   

الية ققدير احتحتياج ااا   
 ابأليوية ىلمن وزارق الف ة 

باة املبالغ املالية املتوفرق  
 ل رض جتايز احتيوية 

الضرورية  يف  ش ة او فقدان  عض احتيوية  
واليت هة اصال  ( 19  -عالج مرىلا )كوفيد  

 ىلمن الربوقوكول  العال ة ااا  ابجلاة ة   
 

 
 
 

اوصة  ضرورق العمل عاا  
قوفك قاك املواي وفقا لاضوا ط  
كوهنا من ىلمن  روقوكوحت   

 موا اة اجلاة ة 
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عدم ااتظار اغاب املستفيدين  عد  
-15قاقة  رعة الاقاح لف ق  ني )

حالة  يبيقة( ل رض متا عتام يف   30
أعراض  اابية اتيجة قاقة  ظاور  
 الاقاح. 

مفريا  العمل القياسية  
الواريق ىلمن كتاب ياةرق  

الف ة العامة ابلعدي  
( يف  12376)
1 /3 /2021 

 سبب عدم قوفر مكان  
وعدم التزام  لالاتظار 

املستفيدين ابلبقاء  
ىلمن املاف  حلني ااتااء  

 الف ق املقررق 

الاقاح من  بد قظار اعراض  اابية  عد اط  
 ببل املستفيدين من الضرور/ متا عتاا

اوصة  ضرورق هتيئة مكان  
ماظم ل رض ااتظار املستفيدين  

 ملتا عتام 

عدم ذكر ربم طط ساطن لعضو  
احترقباا يف الداةرق املسؤول عن  

 املوبع التاقي ة لاعديد من كارات   

مفريا  العمل القياسية  
الواريق ىلمن كتاب ياةرق  

ة ابلعدي  الف ة العام 
( يف  12376)
1 /3 /2021 . 

الزطم احلاصل طالل  
 قاقة الاقاح 

ل رض احتقفال الفور/ يف حالة حدوث ا/  
اعراض غك مرغوب فياا  عد التاقيح )الرصد  

 السايب لالاثر اجلاابية( 

اوصة  ضرورق هتيئة ربم طط  
ساطن ىلمن كل ماف  قاقي ة  
ل رض احتقفال الفور/ خمفص  

 لامستفيدين. 

قوثيط ير ا  احلرارق لثال ا     عدم
حفظ الاقاح طالل اليوم يف مستخلفا  
يار التمريض ااا  لثال ا  حفظ  

 لقاح اس ازيايكا وسياوفارم. 

ااةة الوطاية لاخلر لقاح  
 19-كوفيد

و وب متا عة مسؤويل  
 اازن هل ه احلالة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

اوصة  ضرورق التأكيد عاا   احلفظ احتمن لاقاحا  
املااف  التاقي ية التا عة   مجيع  

لدواةر الف ة يف   داي  
واحملافظا  ابعتماي  دول  
التسجيل اليومة لدر ا   

 احلرار 
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عدم قوفر  ااز حاسوب حممول  
وطط اا ايت يف عدي من املااف   

ويتم احتعتماي عاا   التاقي ية
احلواسيب املو ويق ىلمن املؤسسة  
الف ية او احلواسيب الخلخفية  

ل رض اعداي احتحفاةيا   
 والت ديثا  عاا املافة  

ااةة الوطاية لاخلر لقاح  
 19-كوفيد

اوصة  ضرورق جتايز املااف    ىلعف عماية التوثيط  باة التخفيفا  املالية 
ابملعدا  الالزمة حتمهيتاا يف  

التوثيط وايطال    عماية
 البيا  . 

 : ا راءا  وزارق الف ة ل رض حل املخلاكل .7
ا  و وي العديد من مخلاريع   بامت الوزارق وعدي من قخلكيالهتا ابلتعاون مع عدي من اجلاا  غك احلكومية  تايئة مستخلفيا  متاقاة ل رض زاييق اعداي احتسرق ابإلىلافة -

 املستخلفيا  بيد احتاخلاء 
ابحتىلافة ا  ااه سيتم رفد الدواةر من   عدي من املالكا  الةبية ل رض سد الاقص احلاصل من قاك املالكا  قعزيز املؤسسا  الف ية   بامت الوزارق ابلعمل عاا  -

 التوزيعا  القايمة 
 اطاني وماتسيب الدواةر احلكومية عاا قاقة الاقاح ل رض حث املو  صدور عدق اعماما  من جماس الوزراء وقوصيا  من الاجاة العايا لاف ة والسالمة الوطاية  -
وقو يه الدواةر التا عة هلا وفو  )عزل الافااي  الةبية, التعامل احتمن مع الافااي    ق صدور عدق اعماما  وحماىلر ا تماع من ببل وزارق الف ة قؤكد املعايك املعتمد -

دين من الاقاح, قكثيف الزايرا  احتشرافية ل رض متا عة قوثيط ير ا  احلرار اااصة حبفظ الاقاح, وقوفك  الةبية, التوثيط السايم لامعاوما  الةبية والف ية لامستفي 
 ( , والتأكيد عاا كون مدراء شعب الت فني هم اعضاء احترقباا يف مراكز التاقيحاماكن ااتظار لامستفيدين

 يسيف يف أتمني ا ازق حاسوب مع ا ازق اقفال )مويم( ألغاب املااف  التاقي ية.  قعاون وزارق الف ة مع الاجاة الدولية لافايب احتمحر وماظمة اليوا -


