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التفتيش المركزي
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مخطط مراحل الخطة الوطنية
إدارة المنصة

التقارير والبيانات

إدارة المخزون

الموردون

التسجيل

منصة
IMPACTCOVAX

حجز المواعيد

إدارة مراكز التلقيح
التلقيح

موضوع االستراتيجية
تشممممل اسمممتراتيجية التفتممميل المركمممزا للمتاب مممة والمراقبمممة
مراحل الخطة الوطنية كافة ،وأبرزها:
•
•
•
•
•

مرحلة التسجيل لتلقي اللقاح.
مرحلة استالم اللقاح.
مرحلة تخزين وتبريد ونقل اللقاح.
مرحلة اختيار الفئات المستهدفة.
مرحلة التلقيح.

أهداف االستراتيجية
اإلنصاف
•
•
•
•

م ايير اختيار الفئات المستفيدة.
شمولية اللقاح لجميع المقيمين.
مجانية اللقاح.
توعية الناس على جدوى اللقاح.

الفعالية
•
•
•
•

ر
الشوط الصحية
•
•

الحفاظ على م ايير السالمة ال امة.
صون جودة اللقاح.

إدارة مراكز التلقيح.
تدريب الموارد البشرية فيها.
تنظيم عملية توزيع اللقاح.
توفير الدعم اللوجيستي الالزم للمس ّجلين.

إدارة المخزون
•
•
•

تأمين التغطية المستهدفة
إدارة المخزون والحفاظ عليه.
حسن التخزين والتبريد والنقل.

مراحل االستراتيجية

1

2

مرحلة التسجيل
-

-

متاب ة التسجيل.
توعية الناس على كيفية
التسجيل.
حمالت توعية على
جدوى اللقاح.
الربط مع
البلديات للمتاب ة مع
المقيمين في نطاقها.

مرحلة وصول اللقاح
-

تحديد تاريخ وصول الجرعات
وتحديث البيانات.
تحديد الكميات ونوع اللقاح في
كل دف ة.
مراقبة عملية نقل اللقاحات إلى
مكان التخزين.
تحديد مكان التخزين األول.
التنسيق مع غرفة ال مليات في
الوزارة أو اللجنة الوطنية.

3

4

التحضيرات في المراكز

مرحلة توزيع اللقاح على المراكز
-

مراقبة عملية نقل اللقاحات من
مكان التخزين إلى مركز التلقيح.
مراقبة عملية توزيع
الجرعات على المراكز.
ضبط كميات و أنواع اللقاحات
ّ
الموزعة.
مراقبة رقابة وزارة الصحة
ال امة على مراكز التلقيح وإدارة
المخزون.

5

-

ربط مراكز التلقيح بالمنصة.
تأمين األمور اللوجيستية في
المراكز قبل وصول اللقاح.
مسح الموارد البشرية في المراكز.
ضمان الشروط الصحية في
المراكز.
تقييم عدد الملقّحين في كل مرحلة.
التخلّص من النفايات الطبية.
متاب ة آلية الشكاوى.

مرحلة التلقيح
-

-

التأكيد على حجز
جرعتين لكل فرد.
مراج ة الئحة المس ّجلين
للتلقيح ومقارنتها مع
لوائح الملقّحين ف ليًا.
التأ ّكد من إعداد الئحة
انتظار في مراكز
التلقيح.

منهجية العمل

1

مفتشون من المفتشية ال امة الصحية ،االجتماعية والزراعية ،ومن
المفتشيات ال امة األخرى.

2

طيلة فترة تنفيذ الخطة الوطنية للقاح كوفيد.19-

3

لوحات البيانات التفاعلية ومؤشرات األداء األساسية.

4

جوالت تفتيشية إلى مراكز التلقيح والتخزين.

5

طلب الم لومات الالزمة من الجهات الم نية عند الحاجة.

6

تقارير دورية على مراقبة سير ال مل في تنفيذ الخطة الوطنية للقاح.

