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الُبنى التحتية المادية
30  يتوفر مرفق منا   ليكون مركزا  لعمليات الطوارئ الصحية العمومية 

  ئ مالئىى  وجىىاهز يمكىىن تحويىى  مرفىىق متعىى   اال ىىتص امات إلىى  مركىىز عمليىىات طىىوار
 للتشغي  في غضون  اعة واح ة

 ت  الحصو  عل  مرفق منا   إال منج ل  يجهمز بع  لتشغيلج كمركز عمليات طوارئ
31   ي توفي المركىز متطلبىات الوصىو  ال ىه  وتحقيىق المىن وال ىالمة الهيكليىة ومقاومىة

 الصطار الطبيعية والصرت التي ي ببها اان ان
 ىىىاحة كافيىىىة لجميىىىح وظائفىىىج المتو عىىىة  واالجتماعىىىات الصاصىىىة  تتىىىوفر فىىىي المركىىىز م 

والموظفين المصتصين بمواجهة االحتياجات المفاجئة  واالتصاالت المنمونة  ومع ات 
تكنولوجيا المعلومات  وموظفي ال ع 

  يملىىىى  المركىىىىز إمكانىىىىىات  ىىىىمعية وبصىىىىىرية لعىىىىرض المعلومىىىىىات التشىىىىغيلية وال ىىىىىيا ية
وتصضح هذ  اامكانات لالصتبار والصيانةوالمتعلقة بوضح الح ال  

 يوج  ل ت مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية ما يليم 32
  إم ا ات كافية من الميا  الصالحة للشر  وكميات كافية من الميا  لتلبية االحتياجات

 ااصحاحية
 زالة النفايات  ص مات الصيانة الهيكلية والحرا ة وا 
  ِّ حجمها ال تيعا  ااشغا  المتو حمراحيض ومرافق إصحاح عا   
 الكمية المعتم ة من م تلزمات اا عافات الولية 
 /مو مع ات معتم ة اصما  الحرائق نظا  و 
  صطة اجالء الموظفين 
 ت ابير ممنية لمرا بة ال صو  إل  المركز 
 مو ح احتياطي يمكن تفعيلج إذا صار المو ح ال ا ي غير  اب  لل فاإل عنج
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رئ الصحية العموميةإطار مركز عمليات الطوا

ى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالُبن
33 يوج  في المركز ع   كاف من محطىات العمى  الحا ىوبية وماحممى  عليهىا البرمجيىات

 التطبيقية الضرورية التي صضعت لالصتبار
34 تصضح الصوا   والنا خ االحتياطية  بتطبيقاتها المطلوبة  للصيانة واالصتبار الروتيني
35 مو  ابلة للتشغي  البيني كافية ومصتَبرة لك  محطىة  االت ال لكية هاتفية و/توج  اتص

 عم  وك  م احة مصصصة لالجتماعات  وكذل   طح الغيار الالزمة لها.
36  تتىىوفر معىى ات مصتَبىىرة اجىىراء المىى تمرات عبىىر اانترنىىت مو المىى تمرات الفي يويىىة فىىي

 غرفة اجتماعات صاصة.
37 ت نا ىصة ومجهىزة فىاك  وما ىحات ضىوئية كافيىة  وتاصىان جميىح توج  طابعات وآال

هذ  الجهزة وتعم  بكفاءة.
38  تتىىوفر كميىىة كافيىىة مىىن الكهربىىاء  وتشىىم  وحىى ات القىى رة االحتياطيىىة  مثىى  المولىى ات

والو و   ووح ات اام ا  المتواص  بالطا ة لتصزين البيانات الهامة ومعالجتها(
39 ا  للت فئىىة والتهويىىة وتكييىىف الهىىواء منا ىى  للحفىىاظ علىى  راحىىة يوجىى  فىىي المرفىىق نظىى

شاغلي المكان وعل  برو ة مع ات تكنولوجيا المعلومات.

 .
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