گزارش کمیته عالی بهداشت وایمنی ملی عراق

روز دوشنبه  ،دفتر نخست وزیر مصطفی الکاظمی تصمیمات کمیته عالی بهداشت و ایمنی ملی را اعالم
کرد  ،در حالی که الکاظمی اظهار داشت  ،چالش پیش روی عراق در مواجهه با کرونا یک چالش بی
سابقه است و اشتباهات اداری طی سالهای گذشته و سوء مدیریت بر این امرانباشته و برسختی ها و درد
افزوده است .ما متعهد به مقابله و بهره برداری از همه امکانات  ،برای خدمت رسانی به آسیب دیدگان ،
و محدود کردن شیوع بیماری هستیم .
موارد ذیل در طول جلسه تصمیم گیری شد:
 -1تصویب تهیه تخصیص اعتبارات مالی الزم برای وزارت بهداشت  ،از طریق نقل و انتقاالت  ،مطابق
مقررات قانون مدیریت مالی فدرال.
 -2درک نیازهای کارمندان پزشکی وزارت بهداشت  ،از طریق قرارداد ویا استخدام به شرط آنکه حقوق
یا دستمزد آنها از طریق نقل و انتقال تأمین شود  ،براساس مفاد ماده ( )25قانون مدیریت مالی فدرال.
 -3تهیه پیش نویس قانونی توسط اداره حقوقی شورای وزیران به منظور اعطای کلیه مزایای حقوق
بازنشستگی به پزشکان وکادر درمانی که مبتال به این بیماری شده ویا فوت می شوند.
 -5به تعویق انداختن فروش کپسول ها (اکسیژن) توسط وزارت بهداشت تا بهبود وضعیت مالی
وزارت.
 -6مذاکره وزارت بهداشت و امور خارجه با کشورهایی که احتمال رسیدن به درمان (ویروس کرونا) را
اعالم کرده اند و همچنین با هماهنگی وزارت بهداشت تفاهم درمورد خرید دارو و لوازم پزشکی  ،به
گونه ای که کاهش تعداد فوتی ها را تضمین می کند.
 -7حمایت شرکتها و تشکیالت عمومی متمکن که سیستم خود کفائی مالی دارند از وزارت بهداشت ،
مشروط بر اینکه این مبالغ از طرف مقامات فوق الذکر برای خرید مستقیم داروها  ،لوازم و مواد پزشکی
استفاده شود.
 -8تعیین ممنوعیت تردد از هفت شب تا شش صبح  ،متناسب با افزایش ساعات روز.
 - 9فرماندهی عملیات بغداد و استانها مسئولیت اعمال مراحل منع تردد را بشدت بر عهده خواهند
داشت و فرماندهی یا مقام مربوطه مسئولیت قانونی در قبال هرگونه تخلف را بر عهده دارند.

 -10موافقت با ورود گاز اکسیژن از همه گذرگاه های مرزی.
 -11مورد استثنا بودن کارگران شرکت صنایع و داروهای آنتی بیوتیکی از اقدامات ممنوعیت تردد ،
برای اطمینان از تداوم تولید و تأمین نیاز کشور برای تهیه آنتی بیوتیک ها و تامین دارو.
 -12دستورنخست وزیر به شهرداری بغداد و اداره کل دفاع مدنی مبنی بر ضد عفونی کردن مناطق
گسترده ای از بغداد که شاهد میزان باالی آسیب ها بوده است.

