جمهورية كوت ديفوار
االتحاد  -النظام  -العمل
------------------وزارة الصحة والنظافة العامة
-------------------

مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السابع والعشرون
من  9إلى  27أغسطس  ،2021في أبيدجان

المخطط العام لمراقبة الحالة الصحية وتقديم الرعاية الطبية

االختصاصات

DL.DIR
Elt-Ag
29.06.2021

-2أوال ا-

السياق والمبررات

-

مؤتمر االتحاد البريدي العالمي السابع والعشرون :أبيدجان ،من  9إلى  22أغسطس .2222

-

من المرتقب حضور زهاء  022شخص.

-

ينعقد هذا المؤتمر في ظل أوضااااح صاااحية المية تشاااهد ظهور أمراو مساااتجدة و ودة أمراو أخرى
للظهور واستئناف مكافحة التهديدات الصحية.

وبالتالي ،يلزم اتخاذ التدابير المناساااابة لضاااامان تمتع الضاااايوف بالصااااحة ند وصااااولهم ،وأمناء إوامتهم ،و ند
مغادرتهم ،وذلك بتعزيز تطبيق اللوائح الصحية الدولية.
ثانيا ا -األهداف
-1
-2

الهدف العام
ضمان مراوبة الحالة الصحية للمشاركين وتقديم الر اية الطبية إليهم.
األهداف المحددة

-

ضمان الوواية من األمراو المعدية ن طريق تقديم التطعيم ضد الحمى الصفراء ،واتخاذ تدابير النظافة
الصااااااحية في أماكن اسااااااتقبال الضاااااايوف وووايتهم من اإلصااااااابة بالمنريا إن كانوا وافدين من بلدان ال
يستشري فيها هذا الوباء؛

-

ضمان القيام بالروابة الصحية في المطار وفي جميع أماكن استقبال الضيوف؛

-

اكتشاف أي أمراو معدية محتملة ود تنتشر بين المشاركين؛

-

اتخاذ التدابير لمكافحة أي أمراو معدية محتملة؛

-

ضمان تقديم الر اية إلى الضيوف في حالة المرو والطوارئ الطبية.

ثالثا ا -تنفيذ األنشطة
-1

التنسيق

-

يقوم به مدير خدمة المسا دة الطبية في حاالت الطوارئ.

-

قد اجتما ات التنسيق وبل المؤتمر وخنله وبعده.
مدة التغطية الطبية 22 :يوما ً (يومان ( )2وبل المؤتمر ويوم واحد ( )2بعد انتهاء األ مال).

-

وود أنشئت لجنة صحية لتنفيذ هذه المهام لى خير.

-3تشكيلة اللجنة:

-

االسم

اللقب الوظيفي ،والهيئة ،روم الهاتف
ومستوى المسؤولية

الدكتور SISSOKO Jacques

رئيس اللجنة
ماادير خاادمااة المسااااااااا اادة
الطبية في حاالت الطوارئ
ومممل وزارة الصاااااااحة
والنظافة العامة
نائب الرئيس
رئاااايااااس أركااااان لااااواء
اإلطفاء العسكري
نائب الرئيس
المنسق الوطني الستخدام
أدوات تااااكاااانااااولااااوجاااايااااا
المعلومات واالتصاااااالت
في المجال الصحي
عضو
ماااادير المعهااااد الوطني
للنظافة العامة )(INHP
ومسااؤول أنشااطة الوواية
والروااباة واالساااااااتجااا بة
(الااتااطااعااياام والاانااظاااافااااة
والتطهير)
عضو
مسؤول ن أنشطة خدمة
الر اية الطبية في حاالت
الطوارئ وأنشاااطة رجال
اإلطفاء العسكريين
عضو
مسااااااؤول مشااااااارك ن
أنشاااااااطة خدمة الر اية
الاااطااابااايااااة فاااي حاااااالت
الطوارئ وأنشطة رجال
اإلطفاء العسكريين
ومساااؤول ن الموظفين
الطبيين
عضو
طبيب مشرف
ومسؤول ن أنشطة فريق
رجال اإلطفاء العسكريين
ضوة
مسؤولة صيدالنية

العقيد  -رائد SAKO Issa

السيد
BLEHIRI Franck Simon

األستاذ BENIE Bi Vroh

الدكتور
ANVO Anvocan Roger

الدكتور
KOUAKOU KOFFI
MATHIAS

الدكتور
DIGBO Delaguerre

الدكتورة
KOUASSI EPSE KOUASSI
VIVIANE

نوان البريد اإللكتروني

Sissokojas1999@yahoo.fr 07 07 07 53 53

Issa.sakho@gspm.ci 01 41 82 30 30

f.blehiri@sante.gouv.ci 07 09 62 02 52

Beniebi2018@hotmail.com 07 07 71 49 97

anvocan@gmail.com 05 05 96 14 56

Kkmathias70@gmail.com 07 09 33 97 70

okhdidier@gmail.com 01 02 51 79 89

emissah2000@gmail.com 07 07 11 99 41
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أنشطة اللجنة الصحية
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أنشطة الوقاية :مسؤولية المعهد الوطني للنظافة العامة

الوقاية من فيروس كوفيد19-
-

تعقيم مركبات نقل المشاركين في المؤتمر.

-

في مطار أبيدجان:

-

-

-



تعقيم الحقائب منهجيا ً.



وياس درجة الحرارة باستخدام ميزان حرارة يعمل باألشعة تحت الحمراء.



يجب على كل مساااااااافر يصااااااال إلى أبيدجان أن يقدم ما يثبت أن نتيجة اختبار تفاعل البوليمراز
المتسلسل ( )PCRسلبية:
-

إن لم يتمكن المسافر من تقديم هذا اإلمبات ،فسيخضع الختبار في الحال.

-

سيذهب هذا المسافر إلى الفندق ولكنه لن يشارك في أي نشاط إلى حين ظهور نتيجة االختبار.

-

سيبلغ المسافر بنتائج االختبار بعد أن يخضع له بسا تين.

-

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية ،فسيمكنه ممارسة أنشطته العادية.

-

إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فسيُُعزل ويعالج.

-

ارتداء الكمامة إلزامي.

-

ستتاح مرافق غسيل اليدين بالصابون وهنم المطهر الكحولي وستتاح الكمامات كذلك.

في الفندق:


وياس درجة الحرارة باستخدام ميزان حرارة يعمل باألشعة تحت الحمراء.



ارتداء الكمامات إلزامي.



ستتاح مرافق غسيل اليدين بالصابون وهنم المطهر الكحولي.



ستتاح الكمامات للمشاركين.

في قاعات العمل:


وياس درجة الحرارة باستخدام ميزان حرارة يعمل باألشعة تحت الحمراء.



ارتداء الكمامات إلزامي.



ستتاح مرافق غسيل اليدين بالصابون وهنم المطهر الكحولي.



ستتاح الكمامات للمشاركين.



سيلزم التقيد بمسافة التبا د االجتما ي ،أي متر واحد أو مترين امنين.

قبل مغادرة المندوبين:


سيخضع جميع المسافرين الختبار تفا ل البوليمراز المتسلسل ( .)PCRوستؤخذ العينات في مكان
انعقاد المؤتمر.
مالحظة :االختبارات مجانية.
العنج من كوفيد 29-مجاني في المستشفيات العامة.

-5الوقاية من الحمى الصفراء
-

يجب على كل مسافر يصل إلى أبيدجان أن يقدم إثباتا ا على حصوله على تطعيم ضد الحمى الصفراء.

-

ساايرفو دخول المسااافرين الذين ال يقدمون شااهادة تمبت الحصااول لى تطعيم ضااد الحمى الصاافراء إلى
كوت ديفوار.

-

ستشكل أفروة تطعيم في مختلف نقاط المراوبة الصحية في المطار لتكون في خدمة المسافرين وتطعيمهم
لى نفقتهم الخاصة وتزويدهم بشهادات التطعيم.

الوقاية من المالريا
لوواية مواطني البلدان الخالية من المنريا من هذا المرو ،طبقا ً لتعليمات البرنامج الوطني لمكافحة المنريا يجب:
-2

تناول أوراص عقار  222 Malaroneمجم 252/مجم (إضافة إلى قاري .)Atvaquone + Proguanil
يبدأ العنج شية يوم المغادرة إلى المنطقة الموبوءة أو في اليوم ذاته.

يستمر العنج طوال المدة التي يحتمل اإلصابة بالمنريا خنلها وبعد  2أيام من مغادرة المنطقة الموبوءة.
-2
الجر ة التي يتعين أن يتناولها البالغون واألطفال الذين يزيد وزنهم لى  42كغ (ساان  22اما ً تقريبا ً)
-3
هي ورص واحد في سا ة محددة يومياً.
ورقة المعلومات الصحية
ستعد وروة معلومات صحية وتوزح
النظافة والتطهير
المقصود أساسا ً هو أنشطة التفتيش والمراوبة الصحية في أماكن استقبال الضيوف.
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أنشطة الرعاية الطبية :مسؤولية خدمة المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ

ستقدم خدمة المسا دة الطبية في حاالت الطوارئ خدمات الر اية الطبية (األطباء وموظفو التمريو)
أ)

في مكان انعقاد المؤتمر



ستجهز وا ة في ردهة وصر المؤتمرات في فندق  Sofitel/Hôtel Ivoireلتقوم مقام العيادة؛ وست ضم هذه
القا ة ما يلي:

-

سريران للفحص الطبي.

-

 4حوامل ألكياس المحلول.

-

 4حواجب.

-

مكتبان لألطباء.

-

مقعدان لألطباء.

-

 0مقا د للزوار.

-6

سترابط سيارة إسعاف مجهزة لإلنعاش في ساحة وصر المؤتمرات.



سترابط سيارة إسعاف مجهزة لإلنعاش في مرآب البرج.



سترابط سيارة إسعاف تخص فريق رجال اإلطفاء العسكريين بجانب حلبة التزلج لى الجليد.



سترابط سيارة إطفاء تخص فريق رجال اإلطفاء العسكريين بجانب البرج.

ب)

في كل موقع من مواقع اإلقامة

ستتاح غرفة /يادة لخدمة المسا دة الطبية في حاالت الطوارئ من أجل تقديم المسا دة الطبية لى مدار اليوم.
ج)

المؤسسات الصحية العامة والخاصة

حددت لجنة التنظيم هذه المؤسسات وستقدم إليها المعلومات النزمة .والمؤسسات المعنية هي:


القطاح العام :معهد القلب في أبيدجان ،ومركز المسااااتشاااافى الجامعي في تريشاااافيل ،ومركز المسااااتشاااافى
الجامعي في كوكودي.



القطاح الخاص :يادة  ،Farahومصاااااااحة  ،PISAMومجمو ة  Plateauالطبية ،ومصاااااااحة فندق Dieu
(الرب) ،و يادة .l’Indénié
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أنشطة اإلغاثة العامة :مسؤولية فريق رجال اإلطفاء العسكريين

-

الوواية من المخاطر في مرافق االستقبال.

-

نقل المرضى لى النقاالت وجمع امة الجمهور وإجنؤهم.

-2-

مشروع الميزانية
أوال ا-

تمويل الموظفين الطبيين

الموظفون

المجموح
دد الموظفين/اليوم فترة التغطية التكلفة اليومية
(بفرنك وسط أفريقيا) (بفرنك وسط أفريقيا)

22
األطباء
22
موظفو التمريو
موظفو اإلغااامااة/حاااملو 22
النقاالت
مااوظاافااو اإلسااااااااعاااااف26 /
السائقون
20
موظفو النظافة

22
22
22

52 222
25 222
22 222

20 222 222
5 522 222
0 022 222

22

22 222

2 242 222

22
المجموع الفرعي 1

22 222

2 922 222
77 960 000

ثانيا ا -استئجار سيارات اإلسعاف ،ومركبات التدخل السريع والوقود
-1

البند

خدمة المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ ()SAMU

فترة التغطية

الكمية

المجموح
التكلفة اليومية
(بفرنك وسط أفريقيا) (بفرنك وسط أفريقيا)

252 222
22
6
سيارات اإلسعاف
222 222
22
مركبات التدخل السريع 3
المجموع الفرعي الخاص بخدمة المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ
-2

البند

33 222 222
2 922 222
70 920 000

احتياجات رجال اإلطفاء من حيث الوقود

كمية الووود
دد المركبات
لتر/اليوم لتر 22/يوماً
52
52
62

سيارة اإلطفاء 2
سيارة اإلسعاف 2
سااااااايارة التدخل 2
الخفيفة
262
4
المجموح
المجموع الفرعي الخاص برجال اإلطفاء
المجموع الفرعي 2

2222
2222
2322
3522

السعر اإلجمالي
سعر الوحدة
(بفرنك وسط أفريقيا) (بفرنك وسط أفريقيا)
625
625
625

626 522
626 522
022 022
2 264 022
2 167 000
73 007 000

-0ثالثا ا -األدوية

األماكن النزم تغطيتها

فترة التغطية (باأليام)

فناااادق  Sofitel Hotel Ivoireمن 22
أجل األ مال وأماكن اإلوامة
المجموع الفرعي 3

المجموح (بفرنك وسط أفريقيا)
23 522 222
13 000 000

رابعا ا -مشتريات المواد الطبية الحيوية

الكمية

البند

أجهزة تنظيم ضربات القلب اآللية 6
ميزان الحرارة الذي يعمل باألشااعة 32
تحت الحمراء
4
شاشة مراوبة
2
أجهزة رسم ولب بست ونوات
المجموع الفرعي 7

سعر الوحدة

المجموح
(بفرنك وسط أفريقيا)

3 222 222
25 222

20 222 222
2 252 222

4 222 222
3 522 222

26 022 222
2 222 222
77 000 000

خامسا ا -معدات الوقاية من فيروس كوفيد19-
-1
-

غسيل اليدين وبوابات تعقيم األجساد
ويد الشراء

البند

الكمية

سعر الوحدة
(بفرنك وسط أفريقيا)

مرافق غساااااااي ال الياادين (محطتااان 22
لغساااايل اليدين بدون تنمس وجهاز
آلي لتوزيع هنم الغسااااااا يل وجهاز
آلي بالكامل لتوزيع المنشفات)
22 564 222
بوابااااات التعقيم ،ووياااااس درجااااة 5
الحرارة وتوزيع هنم اليد آليا ً
62 222
لب الهنم ( )24من أجل البوابات 52
522
2222
هنم الغسيل
652
بكرات المنشااااااافات من أجل مرافق 2222
غسيل اليدين
المجموع الفرعي "0أ" (المشترى)
2 029 222

المجموح
(بفرنك وسط أفريقيا)
36 502 222

52 022 222
3 222 222
522 222
652 222
90 000 000

-9ويد اإليجار

-

البند

الكمية

سعر الوحدة
(بفرنك وسط أفريقيا)

المجموح
(بفرنك وسط أفريقيا)

 22 x 253 422يوما ً

62 496 222

مرافق غساايل اليدين (محطتان 22
لغسااااااا يل ال يدين بدون تنمس
وجااهاااااز آلااي لااتااوزيااع هاانم
الغسااااااايل وجهاز آلي بالكامل
لتوزيع المنشفات)
 22 x 332 422يوما ً
بوا بات التعقيم ،وويااس در جة 5
الحرارة وتوزيع هنم اليد آليا ً
مجانا ً
بكرات المنشااااااافااات من أجاال مجانا ً
مرافق غسيل اليدين
مجانا ً
مجانا ً
هنم الغسيل المجاني
المجموع الفرعي "0أ" (المستأجر)

36 344 222
مجانا ً
مجانا ً
103 070 000

-22-2

أجهزة تنقية الهواء

البند

سعر الوحدة

الكمية

 22يوما ً
تنقية هواء وصر المؤتمرات
 22يوما ً
تنقية هواء حلبة التزلج
 22يوما ً
تنقية هواء وا ة الحفنت
تنقية الهواء في م ساحة  22 252-92يوما ً
مترا ً مربعا ً (وا تان)
تنقية الهواء في مسااااااحة  22 22-32يوما ً
 x 242 405وا تان
مترا ً مربعا ً ( 23وا ة)
المجموع الفرعي "0ب"
956 605
956 605
402 235
 x 220 205وا تان

-3

التكلفة اإلجمالية
22 242 222
22 242 222
22 590 222
22 242 242
42 252 222
100 603 160

معدات أخرى للوقاية من فيروس كوفيد19-

البند

الكمية

الكمامات ( لبة من  52كمامة) 2322
2222
واويات الوجه
المجموع الفرعي "0ج"

سعر الوحدة

التكلفة اإلجمالية

5222
2522

3 962 222
3 222 222
6 960 000

سادسا ا -التطهير واألمن الغذائي

البند

كمية العينات

دد األيام

اسااتئجار ساايارة تعقيم طوال فترة
انعقاد المؤتمر ،بما في ذلك مواد
التعقيم (المعهااد الوطني للنظااافااة
العامة)
6
التعقيم ومكافحة الفئران ومكافحة
البعوو في القااا ااة الرئيسااااااايااة
ووا ات العمل صباحا ً ومساء
3
التحلينت الفيزيااائيااة والكيميااائيااة 3
والميكروبيولوجية لمياه الشرب
3
ا ل ت ح ل ينت ا ل م ي كرو ب يو لو جيااااة 3
لعينات من األطباق
المجموع الفرعي 6

سعر الوحدة

22

المجموح
(بفرنك وسط أفريقيا)
6 322 222

3 222 222

20 222 222

05 222

265 222

64 222

526 222
20 671 000

سابعا ا -وسائل االتصال

البند

الكمية

الهواتف المحمولة

25

-22-

المجموع العام
المجموح الفر ي

البند

المجموح الفر ي 2
المجموح الفر ي 2

42 962 222
تمويل الموظفين
اسااتئجار ساايارات اإلسااعاف ،ومركبات 43 204 022
التدخل السريع والووود
23 522 222
األدوية
44 252 222
المواد الطبية الحيوية
معدات الوواية من فيروس كوفيد :29-المشترى90 552 222 :
غسيل اليدين وبوابات تعقيم األجساد
المستأجر223 042 222 :
معدات الوواية من فيروس كوفيد225 603 262 :29-
أجهزة تنقية الهواء
معدات الوواية من فيروس كوفيد6 962 222 :29-
معاااادات أخرى للووااااايااااة من فيروس
كوفيد29-
25 642 222
التطهير واألمن الغذائي
وسائل االتصال
300 720 160
390 710 960

المجموح الفر ي 3
المجموح الفر ي 4
المجموح الفر ي "5أ"
المجموح الفر ي "5ب"
المجموح الفر ي "5ج"

المجموح الفر ي 6
المجموح الفر ي 2
المجموع العام للمشترى
المجموع العام للمستأجر

التكاليف (بفرنك وسط أفريقيا)

