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 -:لە ئاستی چاکسازیدا  ❖

بەرێژەی   .1 نەخۆش  کرێی  هاواڵتی٢٥کەمکردنەوەی  هاوکاری  بۆ  تایبەتەکان  نەخۆشخانە  لە  هەرێمی  ٪  انی 
 (٦-١هێلی گشتی ) لەم باروداخەدا  کوردستان

پا .2 و  نەخۆش  زیاتری  بۆ خزمەتکردنی  نەخۆش  مافی  یاسای  پڕۆژە  ودەرچواندنی  ماف  تایبەتیەکانی    راستنی 
 . (٧-١هێلی گشتی ) نەخۆش

خزمەتگوزاری  .3 ئەو  و  ئێستا  بارودۆخی  لەگەڵ  کە  بەجۆرێك  تەندروستی  وەزارەتی  یاسای  هەموارکردنی 
 . (٧-١شتی هێلی گ)هاوچەرخ بگونجێت 

ڕێنماییەکانی   .4     ی گشت   یلێ ه).یینماڕێو    یزانست  یگاڕێ  ەب  اكرۆخ  یکردن ەهاورد  یتۆڵەم  یدانێپهەموارکردنی 
٧-١) 

  ەب  بەرێوەبەرایەتی کوالیتی کۆنترۆلی دەرمان یكانییەنماڕێ  ەیوەكردنێو نو كخستنڕێ رە سەل  کارکردن .5
  ەیوسڕپ ست، یوەشۆخ یانیتاڵھاوو  ستەد ەبگات یھانیج یستاندارد یینماڕێو  رەوێپ ەب رمانەد ەك كەیە وێش
و  یزانست یرەفلت ن یندەچ ەب كەیەوێش ەب وەكخستووڕێمان  رمانەد یكردنە ھاورد ەب دانێپەگڕێ یدانێپ
  نێكرەد  واوەت یاوازیج ێب ەب اكانیمپانۆك ەڵەیمام ژداڕۆ ٣ نھاەت ەیماو ەل ەك واتەڕدا د یرێو كارگ  ییاسای
 (٧-١هێلی گشتی )

و   دانێپەرەپ ەیبۆھ یرشتەرپەس رێژ  ە، ل  ( National Master List ) رمانەد یشتمان ین یستیل دروستکردنی  .6
 ۆب یزانست ەیوەن یژێتو  ەب تێسترەكوردستان دا پشت بب  یژووێم  ەل  ەجار مەكیە  ۆب ەك یزانست ەیوەن یژێتو
پشت  شترێپ ەك  ، ەویەتەالمەو س  یرەگیو كار یتڵیاۆك یوڕ  ە ل  رمانەد یكردن شانیستن ەو د  بژاردنەڵ ھ
  كێمە رھەب  رەھ ەك ەداو  ارمانڕیبوە  . رەوروبەد  یتاناڵو وو راقێع یرۆراوجۆج یستیل رەسەل  ستراەبەد

و  تێبكر مارۆت مانەكیەتیەراەبەوەڕێب ەل یرەن ێمھە رھەب ەیكارگ تێبەد تێكوردستان بكر یمێ رەھ ەیھاورد
تر،   ەیوانامڕب نیندەچ GMP, ISO, CPP ەیوانامڕب كە و كانەنەسڕە ەتاڵوو ە ل  تێبەھ انیتڵەوەودێن ەیوانامڕب
 (٧-١هێلی گشتی ). و قاچاخ ەنزم و ساخت یتڵیاۆك یرمان ەد ەل  تێر یبگ ەگڕێ تێتوانرەد شەمەب

بە  .7 بازار  کردنی  دەرمانی    چاودێری  لە  ڕێگەگرتن  بۆ  دەرمان  و سەندیکای  ئەمنیەکان  هێزە  لەگەڵ  هەماهەنگی 
و   قاچاغ  و  یاساساختە  بەو چەسپاندنی  نەبوونە  پابەند  کە  کۆپانیایانەی  ئەو  گشت  چاالکی  ڕاگرتنی  وە   ،

 (٧-١هێلی گشتی )  کۆمپانیا بوون. (٣٣) ڕێنماییە کە ژمارەیان 
 .(١٣-١هێلی گشتی ) دەرچواندنی پڕۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان .8
-١هێڵی گشتی  )  خۆشخانە و سەنتەرەکانی کارتی تایبەتپێدان و نوێکردنەوەی نە  ڕێنماییەکانی  یکردنهەموار .9

١٣). 
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 -:لە ئاستی خزمەتگوزاریدا ❖

بڕگەی   بە  پاڵپشتن  خوارەوە  چاالکیانەی  و  پرۆژە  کابینەی  (١-٢)ئەم  بەرنامەی  گشتی  هێلی    ی نۆیەم ی 
 حکومەتی هەرێمی کوردستان کە تایبەتە بە باشتر کردنی خزمەتگوزاری تەندروستی بۆ هاواڵتیان

 C.T.   یکانەرێئام  ۆب  نارید  ١٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ڕیب   ەب   کانەاریستەھ  ەرێو ئام  کانەورەگ  یەشکیپز  ەرێئام  ەیوەسازدان .10

scan, MRI, Linac, Cath lab..  ھتد 
سێ ملیار و هەسەدو   ٣،٨٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ئامێر دابینکراوە کە  ٢٤،٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ڕی ب ەب یشکیپز یرێئام ینکردنیداب .11

 . بووەپەنجا ملیۆن بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا 
 . دوالر ٤٣،٠٠٠،٠٠٠ کۆدھ / یدێئام ەل یختەت ١٠٠ ەیشخانۆخەن ەیبناغ یردەب یدانان .12
 .نارید اریمل ٢٣ ڕیب ەب یشک یپز یکانەرێئام ەیوەو سازدان نکردنیداب .13
 .دەستبەکاربوونەوەی پرۆژەی نەخۆشخانەی ڕانیەی گشتی .14
 .هەولێر/ تەختی خەبات ٢٠٠دەستبەکاربوونەوەی پرۆژەی نەخۆشخانەی  .15
 . کوردستان یمێرەھ ەل شۆخەن ەب ەو دراو  ەراویرگە و نێخو ڵیبوت زارە ھ ٩١ ەل  اتریز کداڵێسا ەل  .16
دروستکردنی گەورەترین نەخۆشخانەی تایبەت بە  بەراسپاردەی سەرۆکی حکومەت، دەرچوونی بڕیار بۆ  .17

 .کۆرۆنا لە شاری سلێمانی
سێ سەد و سی و یەک ملیۆن و دووسەدهەزار دینار بۆ دروستکردن و   ٣٣١،٢٠٠،٠٠٠خەرج کردنی بڕی  .18

 .دابینکردنی کارگەی بەرهەمهێنانی ئۆکسجین لە قەزای سۆران
 ەیگوژم ەب رێول ەه ە ل  نێخو یو بانک كۆده ەل  یو ئازاد رێول ەه ەل یزگارڕ یکانەشخانۆخەن ەیوەنکردنەژۆن .19

 .نارید (١،٣٩٣،٦٦١،٠٠٠)
 ناۆرۆک  یکراوێگومانل زارەھ ١٧ ەل  اتریو ز  ەکراو ناۆڕۆ ک ی١٢٢ ەژمار ۆب ی نۆفەل ەت  یندەوەیپ زارە ھ ٤٨٠ ەل  اتریز .20

 . ەشانکراویستن ەد ١٢٢ یلێه یگاێر ەل 
 .نارید (٢٩،٦٦٢،١٥٧.٠٠٠) ڕیب ەب ەنجەرپێش یتووشبووان ۆب رمانە د ینکردنیداب .21
 .نارید (٦١٧،٥٩٥،٠٠٠) ڕیب ەب ەنجەرپێش یتووشبووان ۆب ەییگی تاق یتسی داوێپ ینکردنیداب .22
سێ سەد و سی و یەک  ٣٣١،٦٩٦،٠٠٠وەخۆ لە بەرێوەبەراییەتی کۆنترۆلی جۆری دەرمان لە زیادکردنی داهاتی نا .23

  وتەو ح ونیمل نجێو پ ستیو ب دەس شە ش ٦٢٥,٧٢١,٠٠٠ملیۆن و شەش سەد و نەوەد و شەش هەزار دینار بۆ 
کوالیتی جۆری کارەکانی  یچوون شێوپەرەو ب كخستنڕێ ینجام ەئ ەل، نارید زارەھ كیەو  ستیو ب دەس

 .ی رێو كارگ ییاسایو  یزانست ی وڕ ەل  دەرمان
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بەشێوەیەکی سەردەمیانە و بەرێوەبەرایەتی کوالیتی کۆنترۆلی دەرمان پەرەپێدانی سیستەمی ئەلیکترۆنی  .24
کەم کردنەوەی ڕوتینی ئیدار ی و هەڵگرتنی داتاکانی دەرمان و پێداویستی پزیشکی لە داتابەس و سێرڤەری 

 سەردەمیانە.

 

 ك بۆ تووشبووانی شێرپەنجەەمۆک  یندوقس
  یکانەرێئام ەیوەو سازدان  نکردنیو داب ەنجەرپێش یستی داوێو پ رمانەد ین یکر ۆب نارید اریمل ٤٠ ەل  اتریز .25

 .ەنجەرپێش  یتووشبووان ۆب کەمۆک یسندوق یپشتڵ پا ەب ەرجکراوە خ ەنجەرپێش
ملیۆن دۆالر بە پالپشتی سندوقی  ٤٣دهۆک / تەختی لە ئامێدی ١٠٠دانانی بەردی بناغەی نەخۆشخانەی  .26

 . کۆمەکی شێرپەنجە
  یمانێسل /  ەنجەرپێش  یتوشبووان ۆب یرە رگەشتەن  ۆڵیھ  ەیژڕۆپ  یدروستکردن .27
 .نەڕیاپڕ /  كمەم ەینجەرپێش  یرەنتەس  ەیژڕۆپ .28
  یمانێسل /  ەنجەرپێش یرەزێل  یر ێئام ینکردنیداب  ەیژڕۆپ یبوون کارەستب ەد .29
  ک ەمۆک  یسندوق   یکانەوامەردەب  ەژڕۆ پ  یگشت  ۆیرکێول ەھ  /   خۆم  یچاندن  ەیژڕۆپ  یبوون  کارەستب ەد .30

 نارید  ٣٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 ی مجامدانەئو    بۆ چارەسەری تیشکی بۆ تووشبووانی شێرپەنجە  رێول ەھ  ی شار  ۆب  ناکیل   یرێدوو ئام  یشتن ەیگ .31

 . یمانێسل ۆب ێنو یناکیل  یرێئام ینکردنیداب یستەب ێگر
 نەخۆشخانەی چارەسەری کیمیایی لە پارێزگای هەڵەبجە. تەواوکردنی  .32
بڕی   .33 بۆ مەمەستی نەشتەرگەری و چارەسەری   دینار  (٦،١٤٩،٠٦٥،٠٠٠)چارەسەرکردنی نەخۆشانی شێرپەنجە بە 

 جگە لە دەرمان
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 -:ئاستی پەیوەندی نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراقی فیدڕاڵلە  ❖

پەیوەندنی هەبوولەگەڵ   .34 و  لێكتێگەشتن  زۆرترین  کابینەیە  ئەو  عێراقی ڵ  لەگە  ەدەستبەکاربوونی  حکومەتی 
 .(١-٣هێڵی گشتی ) فیدڕاڵ لە کابینەی پێشوو و کابیبەی ئێستاش

لەسەر ئاستی بااڵ لە شاری بەغداد    (خلیة األزمة)وەزیری تەندروستی بەشداری کردووە لە لێژنەی بااڵی عێراق   .35
کراوە.و   جێگێر  بڕیارەکان  ناوەڕۆکی  لە  و  گەیاندووە  کوردستانی  هەرێمی  داواکاریەکای  و  هێلی  )  پێشنیار 

 .(١-٣گشتی 
لێژنەی بەرەنگاربوونەوەی  نەخۆشی کۆڕۆنای نوێ لەسەر ئاستی وەزارەت بەشدار بوون لە کۆبوونەوە لەگەڵ   .36

  ی كۆکۆڕۆنای نوێ کە جێگری یەکەمی سەرلێژنەی بااڵی بەڕلەمان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشی ڤایرۆسی  
 (١-٣هێلی گشتی ) سەرۆکایەتی لێژنەکەی دەکرد. پەڕلەمان

ئەو  .37 نوێی  تەندروستی  و  ژینگە  وەزیری  لە  پیرۆزبایی  بۆ  کرد  بەغدادی  شاری  سەردانی  تەندروستی  وەزیری 
 (١-٣هێلی گشتی ) کابینەیە و زینجیرەیەك داواکاری گەیاند بە بەڕێزیان.

ی بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکان و بەڕێوەبەرایەتیەکان لێكتێگەشتنی باش هەیە و تایبەت لە ئێستادا  لەسەر ئاست .38
 (١-٣هێلی گشتی ) بۆ ئالوگۆری داتاکان و زانیاری.

بەریدی  .39 ڕێگەی  لە  دەگات  دەست  بە  فیدڕالمان  عێراقی  حکەمەتی  نوسراوەکانی  بەپەلە  زۆر  ئێستادا  لە 
 (١-٣هێلی گشتی )  حکومەتی هەرێم لە بەغداد.ئیلکتڕۆنی لە ڕێگەی نوێنەرایەتی 

هەرێمی   .40 پشکی  وەك  فیدڕال  عێراقی  حکومەتی  دەست  دەگاتە  کە  هاوکاریانەی  لەو  بەشێك  وەرگرتنی 
 .(٧-٣هێلی گشتی )  کوردستان

  



5 
 

 

 -:ئاستی پەیوەندیەکانی هەرێم لەسەر ئاستی هەرێم و نێودەوڵەتیلە  ❖

باش هەیە وە  و لێکتێگەشتنی    پەیوەندی  و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان  وواڵتانی دەرەوە   یلەگەڵ زۆری کونسول  .41
گەیاند هاوکاریشیان  و  چاالکن  زۆر  یەکگرتوەکانی    وەزارەتمانۆتە  بەشێكیان  وویالیەتە  کونسوڵی  لەوانە 

ئیماڕات، کونسوڵی  نوێنە  ئەمریکا،  تورکیا،  کونسوڵی  ئوردن،  کونسوڵی  باشوور،  کۆریای  یەکێتی  ر کونسوڵی  ی 
ڕێکخراوە   نەوت،  دەرهێنانی  کۆمپانیاکانی  لە  بەشێك  عێراق،  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نوێنەری  ئەوروپا، 

 .(٢-٥هێلی گشتی ) نێودەولەتیەکانی تر
لە پێشکەشکردنی پێداوسیتی خۆپارێزی و کیتی تێستی کۆڕۆنا و هێنانی تیمی   .42 کونسوڵی چین هاوکار بووە 

 .(٢-٥هێلی گشتی )ا کە لە پسپۆڕانی وواڵتی چین بوونتایبەت بە چارەسەری کۆڕۆن
هەماهەنگی تەواو هەیە لە نێوان وەزارەتی تەندروستی ڕێکخراوەی تەندروستی جیهانی وە ئەندامی چاالکی  .43

  لێژەنەی بەرانگاربوونەوەی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بوونە و چەند جارێك هاوکاریان گەیاندۆتە وەزارەتمان 
پێداویستی   لە  پێكهاتبوونکە  ئامێری پزیشی  ئامێری هەناسەدان و  و  تێستی کۆڕۆنا  هێلی )پزیشكی و کیتی 

 .(٢-٥گشتی 
 

 -:لە ئاستی ئابووری و دارایی ❖

لە    ەی وەمکردنەک .44 ل   ، کانیەشکیپز  ەرێئام   ەیوەچاکردن  ی کانیەرجەخ بەشێك    ەی وەمکردنەک  ەکارڕێ  مە ئامانج 
 ( ٥-١ یگشت ی لێه) ەڕۆییدێ ز ەیوەکردن مە و ک تەحکوم ۆیستەئ رەس  ییدارا یرکەئ

 ( ٦-١هێلی گشتی )بەدواداچوون و تەواوکردنی فۆرمی داهات و خەرجیەکان و ناردنی بۆ ئەنجومەنی وەزیران  .45
 

 -:لە ئاستی کارگێریدا ❖

و  .46 وەزارەت  دیوانی  ناو  بەڕێوەبەرەگشتیەکانی  بۆ  دارایی  و  کارگێڕی  دەسەالتەکانی  دابەزاندنی 
 (٢-٧هێلی گشتی )بەڕێوەبەرەگشتیەکانی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان. 

ل  .47  مەل   ئامانج.  ەوامەردەب  کانیەگشت  یەتیەراەبەوەڕێو ب  ت ەزارەو  یوانید  یت یەل ەکەیه   یندکردنەسە پ  رەسەکار 
  یلێه)  ەڵگ ەل  ەب یرەهاوت  ەک  ەوەرەس  ۆب  ەوەخوار  ە ل   تەزارەو  ۆگونجاو ب  ی کێتیەل ەکەیه  ەیوەکخستن ێر  ەکارێر

 مۆیەن ەین یکاب ی(٢-٧ یگشت
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بڕی   .48 بڕی   دینار  (٢٤،٨٩٠،١٦٢،١٠٠)خەرجکردنی  نزیکەی  خەرجکردنی  و  کۆڕۆنا  تەرخانکراوی  بودجەی  لەسەر 
دیناری    شەش ملیار  ٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠کە مانگانە بڕی  )  لەسەر بودجەی تەرخانکراوی ئاسایی  دینار  (٢٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠)

لە وەزارەت وە   بۆ بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی (ئەو بودجەیە بۆ کۆڕۆنا خەرجکراوە   ٪٧٠-٪٦٠مانگەنا هەبوو 
رکردنی نەخۆشی  بەرەنگابوونەوە و زوودەستنیشانکردن و چارەسەو    ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە بوارەکانی خۆپارێزی

 ڤایرۆسی کۆڕۆنای نوێ.
کر  شوێن  (٦٢٦) .49 کە  او سەردان  و    (٢٥)ن  داخراون  سەرپێچیکارەکان    (52)شوێن  شوێنە  لە  بەڵێننامەش 

 وەرگیراوە.  
زان  یاری شۆه  ەی وەوکردناڵب .50  ی هانیج  یندروستەت  یکخراو ڕێ  ەڵگە ل   ینگەمانگەه   ەب  یلکەخ  وێنەل   یاریو 

 ی ردانەس  ٥٨٥٢  ەو  ناریسم  ٨١٧  ینجامدانەئ،  کانەو بالوکراو  ی نەمەچاپ  ٣٠٠،٠٠٠  ەل   اتریز  یچاپکردن  ەب  ینساەڵ ه
 .کراوە ناڵما

ه  نیو چ  رانێئ  ەل   واەک  ەیوانەئ  ینکردن ینتەرەک .51  ٧٠  ەل    ژۆر   ١٤  ەیماو   ۆب   ە وەانەڕگەد  ورپاەئ  یتاڵوو   ێ ندەو 
 . ستاێتاکو ئ ەکراو نینتەڕەک یتاڵهاوو  (٢١،٨٧١)  ,ندکراوەتمەب یتا یلێهوت

  ۆ ب   شەوەئ  ناۆرۆک  یرمەگ  یلێه  ەب  تەب یتا  یکێشەب   ەیوەو کردن  (١٢٢)  هێلی گەرمی  یمەستیس   یکردنچاالک .52
گەرمی    ٢٥٦دابینکردنی    .انیشاندانین ڕێو    انیتاڵ هاو   یاریپرس  ەیوەمدانەاڵو هێلی  ئەوەی  بۆ  تەلەفۆنی  هێلی 

  تەلەفۆن وەرگیراوە لە هاواڵتیان.  ٤٨٠،٠٠٠بەردەوام کراوبێت و زیاتر لە  ١٢٢
ل   یمێرەهەل   ١٩-دۆڤیک  یتاەپ  رەسەل   یاری زان  یردۆداشب  .53 دانرا   ە ب  یاریوزان  ایدیم  ەیرمانگەف  نیەالەکوردستان 

 . ی ندروستەت یپاراستن  یتیەراەبەوەڕێب ەڵگە ل  ینگەماهەه
 تیمی وەالمدانەوەی خێرا. (١٨٦)ئامادەکردنی  .54
ڕێکخراوی  (Emergency Response Cell)بەناوی     (Online Network)دانانی .55   تەندروستی جیهانی  لەگەڵ 

(WHO)   پێشنیاری و  ڕێنمایی  لەگەڵ  نوێ  و هەواڵی  زانیاری  و  داتا  باڵوکردنەوەی  بۆ  پەیوەندیدار  و ستافی 
(WHO )کە ڕۆژانە دەگۆڕیت بەپێی باری باڵوبونەوەی نەخۆشیەکە و لێکەوتەکانی . 

  ستیوێپ  یکاتەل   . وە  ١٩-حالەتی کۆڤید  جیاکرانەوە و ئامادەکران بۆ وەرگرتنی  نەخۆشخانەکانشوێن لە    (٤٠) .56
 ی کانۆڕیەپسپ  ە رەنتەو س  ەشخانۆخەن  ەل ەجگ  ناۆڕۆک  یرەسەچارەب  نەیکەد  تەب یتا   کانەانخشۆخ ەن   مەرجەس

 . ڵد ی کانەشخانۆخەنو  ستکردەد ەیلیچ، گورایمی، تاالسەنجەرپێش یرەسەچار
لە کەرتی گشتی و تایبەت لە هەرێمی    پشکینین  تاقیگە  ٢٦ لە کاتی ئێستادادابین کران  ( RT-PCR) ئامێرەکانی .57

٪  ١٠.٢پشکنین ئەنجام دراوە کە لە    (٤٦١،٧٣٨)هەتا ئێستا    .ئەنجام دەدەن  هاواڵتیانی گومان لێکراوکوردستان بۆ  
 پۆزێتف درەچووە. 

تایبە  (١٥٩) .58 دەستکرد  هەناسەی  کوڤێد  تئامێرێ  نەخۆشیەکانی  بۆ  پزیشکی  خزمەتی  پێشکێشکردنێ  لە -بە 
   ن.واڕڤینتەلەیتەری نوێ و مۆدێرن ک (٨٥)زیاتر لە  پالن کراون بو ئەم مەبەستە وە (٧٢)ئێستا لەکارن وە 
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ئامرازەکانی خۆپاراێزی  د .59 کردنی  نەخۆشخانەکان    (PPE)ابین  کەوا  بۆ ستافی  نەخۆشخانانەی  ئەو  بەتایبەتی 

لە پەتای   لێکراو و ڕاهێنانی تەواو لەسەر خۆپارێزی  لەگەڵ نەخۆشی گومان  بەرکەوتەی ڕاستەوخۆیان هەیە 
 . ١٩-کۆڤید

 .تێ درەد نجامەئ  ناۆڕۆک یشۆخەن یشانکردنیستن ەد ۆب ستێت زارەه 5 ە ل  اتریز ەژانۆر .60
  ە ئالوگورکراو و    زگاکانێ پار  وانێنەل   ەو  ناۆڕۆک  یتووشبووان  ە ب  یدانێپ  ۆب  ەراویرگەپالزما و  ڵیبوت  ٣٤٠٠  ە ل   اتریز .61

ه(انیرمەگ  ٢٥٠  ك، ۆ دھ  ٢٥٠  ، یمانێسل  ٩٤٦  ر، ێول ەھ  ٢٠٠٠  ) ب  یکڵێبووت  رە.    نار ید  زرە ه  400  ەل   اتریز  ڕیپالزما 
 .ەوستێپ یرج ەخ

لە   .62 زیاتر  نەخۆشی   (٣٠٠)دەرچواندی  بە  تایبەتن  کە  ڕاگەیاندراو  و  بەیان  و  گشتاندن  و  فەرمان  و  نوسراو 
 .COVID-19ڤایرۆسی کۆڕۆنای نوێ 

بۆ    KMCAکرانەوەی بەردەوامی بەڕێوەبەرایەتی کوالیتی کۆنتڕۆلی دەرمان و ئامێر و پێداویستی پزیشکی   .63
 ست و ئامێری پزیشکی. ئاسانکاری هێنان و بردنی دەرمان و پێداوی

دانان،   یستەبەم  ۆب  ڕ كتوپ  یتڵەحا  یكاركردن  یر ەنت ەس  ەڵگەل   ووداوڕ  یبردنەوەڕێب  یمیت   یزراندنەدام .64 پالن 
چاود  كردنێجەب  ێج ئاسان  ، هەرێم  یئاست  رە سەل   كانییەچاالك  یكردنی رێو  ل   یكار  و    كردنیندەوەیپ  ەكردن 
ل   ینگەماهەه  تر   یكانە هاوكار  ، یهانیج  یندروستەت  یكخراو ڕێ  ، یندروستەت  یتەزارەو  و ێن  ەكردن 
 .رۆج ەب رۆج ەیرچاوەس ینكردن یداب ەل  كردنیهاوكار ۆب كانەرەخشەبو

 دەرچواندنی ڕێنمایی تایبەت بە کۆڕۆنا بۆ : .65
o .کۆمەڵگا 
o .دامو دەزگا تەندروستیەکان 
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o .خاڵە سنوری و فڕۆکەخانەکان 
o  تاقیکردنەوەکان. قوتاپخانە و زانکۆکان و دوابەدوا بۆ 
o .مامۆستا ئایینیەکان و مزگەوتەکان 
o .پالنی خۆپارێزی لە نەخۆش ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە کەمپی ئاوارەکان 
o .ڕێنمایی خۆپارێزی لە نەخۆش ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە شوینی کاردا 
o  .ڕێنمایی خۆپارێزی لە نەخۆش ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ دام و دەزگا حکومیەکان بۆ فەرمانبەران 
o ۆپارێزی لە نەخۆش ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ کارگەکان.ڕێنمایی خ 
o  باڵوكردنەوەی پێوەری تایبەت بۆ پێناسەكردنی حاڵەتەكان، ناسینەوەیان و چاودێری كردنیان بە

كە  جیهانی  تەندروستی  ڕێكخراوی  پێوەرەكانی  بە   گوێرەی  تایبەت  پێوەری  بەكارهێنانی  لەگەڵ 
چوار )لە هەموو ئاست و شوێنەكاندا    19  -كۆڤیدپشكنین و گەڕانی چاالك و كارا بۆ تۆماركردنی  

 . (جار نوێکراوە
o  دانانی لەگەڵ  گەشتیارەکان  و  تووشبووەکان  بەرکەوتەی  بۆ  ماڵەوە  لە  خۆکەرەنتینکردن  بڕیاری 

 ڕێنماییەکانی کەرەنتینکردن لە ماڵەوە. 
o   یان نیە  نیشانەیان  نەخۆشانەی کە  ئەو  بۆ  ماڵی  لەگەڵ  بڕیاری جیاکردنەوەی  نیشانەیان سووکە 

 دانانی ڕێنماییەکانی جیاکردنەوە لە ماڵەوە. 
o  بەدەم ئاسمانیەکان  گەشتە  و  فڕۆکەخانەکان  کردنەوەی  ڕۆشنایی  لە  گەشتکردن  بۆ  ڕێنمایی 

 گەشتیاراندا. 
o .ڕێنمایی بۆ دەروازە سوریەکان سەبارەت بە هاتوون و چوون لە دەروازە سنوریەکان 
o ۆشی کۆڕۆنای بۆ سەنتەرەکانی چارەسەری کۆڕۆنا. پڕۆتۆکۆلی چارەسەری بۆ نەخ 
o  .ڕێکاری پێوێست لە کاتی هەبوونی حاڵەتی پۆزتیفی نەخۆش ڤایرۆسی کۆڕۆنا 
o  ،پەسەندكردن و باڵوكردنەوەی پێوەری پێویست بۆ پێوەری كرداری لە كاتی كۆكردنەوەی نموونە

كۆڤید بۆ  وەرگیراو  نمونەی  گواستنەوەی  دڵنیاب  19  -بەڕێوەبردن،  ناسینەوەی بۆ  لە  وونەوەی 
 .تەواوەتی

o  .ڕێنمایی بۆ بەکارهێنانی ماسک ودەستکێش بەشێوەیەکی ڕێك وپێك 
o   کۆی کە  وچارەسەری  خۆپارێزی  بواری  لە  تەندروستی  كارمەندانی  توانای   ٢٩٣٧پەرەپێدانی 

لە   ڕاهێنراون  تەندروستی  کوردستان.    ١٣٠کارمەندی  هەرێمی  ئاستی  لەسەر  ڕاهێناندا  خولی 
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لە الیەن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئەنجامدارا   (TOT)ڕاهێنەران    ٢٥ڕاهێنانێک بۆ  هەروەها  
 لەم بوارەدا.

ئەو    یوامەردە ب  ەب  گومانلێکراوەکانو    چەسپێنراوەکان  ەتڵەحا  یماركردنۆت  ەل   ەوەابوونین ڵ د .66 کۆکردنەوەی  وە 
و ڕێکخستن و   كراویارید   ی كێكات  ێیپ  ە بزانیاریانە لە هەر حەفت ئیدارە سەربەخۆکان بە شێوەیەکی ڕۆژانە  و  

 وە ڕاگەیاندیان بۆ هاوواڵتیان لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی ڕۆژانە کە لە الیەن بەڕێز وەزیر تەنروستی  یەکخستنیان
    .(ا باڵوکرایتەوە سەبارەت بەو زانیاریانە وە بەردەوامەڕاگەیاندن تاوەکو ئێست (٢١٦)ڕادەگەێنرێت 

 چەندین تیم پێكهێندران لەسەر ئاستی هەموو پارێزگاکان بۆ ئەم مەبەستە کە بریتین لە: .67

 ( ٦٣)تیمەکانی تەندروستی لە خاڵەکانی پشکنین و خاڵەسنووریەکان و فرۆکەخانەکان  •
 (٨٥)کەرەنتین کردن تیمەکانی تەندروستی لە شوێنەكانى  •

ئەنجامدانی چەندین کۆبوونەوە و ئامادەکاری و سەردان و هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی   .68
 بۆ بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا وەکو دانانی پرۆسەی کرداری پێوەری

 (Standard Operations Procedures) بۆ فرۆکەخانەکان. 
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کەمپی .69 رۆشنبیری  راگەیاندنی  بە  سەبارەت  زانیاری  و  میدیا  فەرمانگەی  بەهاوکاری  سەرتاسەری  نێکی 
کە   تەندروستییانەی  رێنماییایە  و  پەیام  ئەو  هەموو  فەرمانگەوە،  ئەم  لەرێی  کە  هاواڵتییان،  بۆ  تەندروستی 

دەکرێنەو باڵو  بوون،  پەسندکراو  جیهانییەوە  تەندروستی  رێکخراوی  و  تەندروستی  وەزارەتی  ە  لەالیەن 
بەشێوازی جیاجیا گرافیکی لە پەیج و میدیای هەموو وەزارەت و فەرمانگە حکومییەکان و بەمەش زۆرترین  

 پەیام گەیشتە هاواڵتییان لە چەندین شار و پارێزگای جیاجیاو تائێستاش بەردەوامە.
ەدا لەگەڵ  کۆبوونەوە لەگەڵ دەزگا میدیاییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ چۆنیەتی هەڵسوکەوت کردن لەم کات .70

 ئەو هەواڵ و پێشهاتانەی دێنە پێش. 
تۆرەکانی  .71 رێگەی  لە  وتەندروستییەکان  خۆپارێزییەکان  پەیامە  باڵوکردنەوەی  دەستپێکردنی 

 پەیوەندییکردنەوە.
تۆرە   .72 و  جیاوازەکان  میدیا  و  راگەیاند  لە  باڵوکردنەوەیان  و  سپۆت  رادیۆ  و  سپۆت  تیڤی  دروستکردنی 

 کۆمەاڵیەتییەکان.
ئامادەکردن و پێداچوونەوە بە تەواوی ئەو پەیامانەی کە لەالیەن فەرمانگەوە ئامادە دەکرێت بۆ ئەوەی دوور  .73

 بێت لە هەر ناروونییەک یان هەڵەیەکی زانستی.
و  .74 تەکسی  شوفێری  وەکو  جیاواز  پیشەیەکی  چەند  بە  سەبارەت  ورد  و  تایبەت  رێنمایی  ئامادەکردنی 

 تد، و بەردەوامە.سەرتاشخانە و دیلیڤەری و ... ه
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