"بيان صحفي"
نحتاج إدارة أزمات يف زمن الكورونا

"المركز" ر
يقتح مسودة خطة وطنية لدارة الكوارث للحد من مخاطر الكورونا
ر
الكويت "المركز" مجموعة من األفكار لدارة الكوارث عىل
المال
الكويت 11 ،مارس  :2020أصدر المركز
ي
ي
مستوى الدولة يف زمن الكورونا .وقال أنه يجب أن تتم إدارة أزمة رفتوس كورونا ( )COVID-19من خالل
ً
صياغة خطة وطنية لدارة الكوارث تمكن الكويت من مواجهة األزمة بصورة ر
أكت تنظيما .وعند صياغة هذه
الخطة بشكل جيد ،فإنها قادرة عىل تسهيل استئناف الخدمات عقب األزمة.
وتعتت خطة االتصال خالل
ر
ً
األزمات جزءا ال يتجزأ من الخطة الوطنية لدارة الكوارث  ،حيث يمكن للتواصل الواضح والرسي ع أن يساهم
يف تهدئة المخاوف بسهولة ويتيح لألفراد فرصة الرجوع إل الحياة الطبيعية يف أرسع وقت .وعىل الرغم من أن
ً
ً
ر
المقتحة تتعلق بأزمة الكورونا ،إال أن مبدأ صياغة خطة وطنية لدارة الكوارث يجب أن يكون أمرا دائما
الخطة
لتتمكن الدولة من مواجهة أي أزمة يف المستقبل بأقل الخسائر.
ر
ر
الت تشمل المواد
الت طرحها "المركز" مجموعة متعددة من األفكار والجوانب ي
وتشمل مسودة الخطة ي
االستهالكية والطاقة االستيعابية والمرصوفات الرأسمالية والموارد ر
والتوتوكوالت الصحية
البرسية والحوكمة ر
التال:
الهامة عىل النحو ي
أ -المواد االستهالكية
توفت كميات كافية من معدات الوقاية الشخصية مثل األثواب الطبية والكمامات وعدة
.1
ر
س آر" ،وما إل ذلك.
فحص  PCRر ي
"ب ي
 .2توافر المعقمات والمطهرات يف المناطق المركزية المزدحمة مثل التجمعات والمستشفيات
والمجمعات التجارية.
طوابت.
توفت المزيد من أجهزة فحص الحرارة يف المطار لتجنب العدوى أثناء اصطفاف الناس يف
.3
ر
ر
الصح.
 .4أساور تعقب لمن هم تحت الحجر
ي
ب -الطاقة االستيعابية والمرصوفات الرأسمالية
 .1توافر وحدات عناية مركزة ( )ICUكافية.
تكف  6أشهر عىل األقل.
 .2مستودع إمدادات طبية ي
الضوب الذي يجريه
 .3استخدام تطبيق الهاتف المحمول لبصمة األصابع يف المطار لتجنب المسح
ي
الضابط/المسؤول.

"بيان صحفي"
ت -الموارد ر
البرسية
االجتماع.
عت وسائل التواصل
 .1دعم الكوادر الطبية
والمسعفي ورفع معنوياتهم ر
ر
ي
ً
 .2تعقب ومراقبة شحنات المعدات الطبية أوال بأول من بلد المنشأ.
 .3تعليق الجازات السنوية لموظف الرعاية الصحية ف هذه ر
الفتة مع تقديم حوافز مناسبة لهم.
ي
ي
الطت.
 .4تخفيض عدد ساعات عمل الكادر ر ي
 .5السماح لكافة مزودي الرعاية الصحية بدخول البالد بعد إتمام فحص كورونا.
ً
 .6تنظيم عيادة متنقلة ر
ر
الت تضم قوة عاملة ضخمة لفحص درجة الحرارة يوميا.
للرسكات ر
الكبتة ي
 .7إنهاء إقامات العمالة السائبة.
ث -الحوكمة
ً
ر
الت ال تمثل
 .1رفع ضوابط الحوكمة نحو االستفادة زمنيا من المرافق الطبية (الحد من الحاالت ي
أولوية قصوى مثل العمليات الجراحية التجميلية).
توفت إمدادات الموارد
غت الطارئة) من أجل ر
 .2إيقاف جميع العمليات الجراحية االختيارية (الحاالت ر
الطبية.
 .3تشجيع نظام الرقمنة يف كل مكان.
 .4المحافظة عىل مبادئ الشفافية ر
حت يف التعهدات العاجلة والنأي عن تضارب المصالح يف تطبيق
أي وجه مما سبق.
التوتوكوالت الصحية الهامة
ج -ر
المصلي من دور العبادة.
عشواب لدرجات الحرارة بعد خروج
 .1فحص
ر
ي
 .2تطبيق سياسات صارمة ف الوزارات والبنوك ر
الموظفي من إدارة إل
والرسكات لتقليص حركة
ر
ي
أخرى.
عشواب لدرجات الحرارة يف المناطق السكنية المكتظة.
 .3فحص
ي
###

"بيان صحفي"
نبذة عن املركزاملالي الكويتي "املركز"
تأس س س املركز املالي الكويتي (ش.م.ك.ع" ).املركز" في العام  1974ليص س س أحد املؤس س س س سسا املالية الرائدة على م س س و منطقة
ا
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة األصول والخدما املالية وال مويلية .ويدير "املركز" اآلن أصول مجموعها 1.14
مليار دينار كويتي كما في  31دي مبر  3.77( 2019مليار دولر أمريكي) .وقد تم إدراج "املركز" في بورصة الكويت في عام .1997
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بـنا على:
سندس سعد
إدارة اإلعالم والتصال
شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع" .املركز"
هاتف8000 2224 965+ :
فاك 7264 2246 965+ :

البريد اإللكتروني:
markaz.com

ssaad@markaz.com

