


مقدمة

ــرام  ــب واحت ــة  ح ــي تحي ــن الصح ــي للتأمي ــدوق القوم ــي الصن ــم  متابع ــا بك  اه
لهــذا البلــد  الــذي يمنحنــا  كل يــوم فرصــة غريبــة لإلســتيقاظ  فبعــد ان منحنــا ثــورة 
الحريــة والســام والعدالــة  بعــد غفــوة الثاثيــن  عــام  فهاهــو يمنحنــا فرصــة لمحاربة  
فايــروس كرونــا الــذي إجتــاح العالــم  دون خــوف تعالــوا بوعــي كامــل نحمــي بادنــا 

وشــعبنا  
ــة  ــبب النزل ــات البتسس ــة فيروس ــن عائل ــد م ــو واح ــار ه ــى االنتش ــدرة عل ــا ق لكرون

ــا ــموه كرون ــدة س ــر ح ــة اكث ــو نزل ــس ه ــمية ب الموس



ــدة  ــان م ــان إلنس ــن إنس ــم م ــان ث ــا لإلنس ــل عبره ــش ينتق ــي الخفافي ــش ف يعي
الحضانــة مــن 5 الــى 14 يــوم يكــون حامــل للفيروســات مــن غيــر أعــراض 
ــواء  ــتبهين س ــي للمش ــر الصح ــدة الزم الحج ــان ك ــرك عش ــرض لغي ــل الم وينتق

ــة ــل الكمام ــي مث ــاع واق ــداء قن ــن إرت ــت ويستحس ــفى او بالبي بالمستش



كيف نحمي أنفســنا من المرض

ــن  ــة ع ــوة االقتصادي ــدول ذات الق ــزت ال ــي وعج ــرض  حقيق ــوع الم ــم ان موض  الزم نفه
محاربتــه لذلــك ســاحنا هــو االلتــزام بالموجهــات تعالــوا مــع بعــض نعــرف طــرق الوقايــة



تعتبــر جائحــة الكورونــا مــن اكبــر التحديــات الصحيــة التــي شــهدها العالــم 
مؤخــرا ، والتــي خلفــت الكثيــر مــن االثــار الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعية 
ــي  ــة ف ــرة  المبذول ــودات الكبي ــن المجه ــم م ــر بالرغ ــدي كبي ــت تح ومثل

ســبيل إحتــواء هــذا المــرض.

حتــى اآلن ، تــم اإلعــان رســميا عــن 1414 حــاالت لجائحــة كورونــا فــي 
ــد  ــط للح ــات والضواب ــن التوجيه ــد م ــدار العدي ــم اص ــد ت ــودان ،ولق الس
مــن انتشــار المــرض وذلــك عبــر إنفــاذ التدابيــر ورفــع الوعــي لدى شــرائح 

ــة. ــركاء الصح ــن ش ــم  بي ــيق المحك ــر التنس ــع عب المجتم

يأتــي دور الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي إمتــدادًا  لــأدوار الســابقة 
فــي إســناد كل برامــج مجابهــة الكــوارث الصحيــة واألوبئــة بالباد.



ــة  ــات القومي ــناد الموجه ــة إلس ــن لجن ــدوق بتكوي ــام للصن ــر الع ــيد المدي ــه الس  توجي
ــا ــة الكورون ــة جائح لمجابه

الهدف العام

إســناد الموجهــات القوميــة لمجابهــة جائحــة الكورونــا وذلــك عبــر 
تحديــد وتنفيــذ التدخــات المطلوبة على مســتوى الرئاســة والفروع.



األهداف المحددة

تفعيل البرتوكول القومي والموجهات المنظمة للتعامل مع المرض.

تحســين بيئــة العمــل بالمرافــق الصحيــة بالتركيــز علــى صــاالت اإلنتظــار 

والنظافــة الدوريــة وطــرق التخلــص مــن النفايــات.

تفعيــل إجــراءات الســامة المهنيــة لحمايــة العامليــن والمترددين علــى خدمات 

الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحي.

رفع نسبة الوعي الصحي عن طرق إنتشار  المرض وطرق تجنبه.

 المتابع  الكريم تحية الصحة والعافية  لشعب يستحق أكثر 



ماذا قدم التأمين الصحي القومي

المشاركة على المستوى اإلتحادي في اللجنة العليا لمجابهة جائحة الكورونا.

المساهمة بمبلغ أربعة واربعون مليون جنيه سوداني تم تسليمها لوزارة الصحة االتحادية.

تحويل مبلغ  34  مليون جنيه لفروع الصندوق إلسناد الخطط الوالئية  لمجابهة خطر الكورونا.



طباعة وتوزيع البرتوكول القومي لمجابهة الكورونا ومطبقات التوعية.

اعان حملة توعوية على مستوى واليات السودان عبر كل الوسائط االعامية

النزول للمعسكرات وتقديم العون والتوعية بفيروس كورونا

تم وضع خطة اعتمدت على المحاور التالية: 

المترددين على خدمات التأمين الصحي

مقدمي الخدمات الصحية

تحسين بيئة المرافق الخدمية

نشر الوعي بمخاطر المرض وطرق تجنب االنتشار



تفعيل التوجيهات الفنية واإلدارية للعمل بها على مستوى الفروع.

تقوية الشراكات مع وزارة الصحة والمنظمات الصحية ولجان المقاومة.

تكثيف العمل التوعوي عبر المنصات اإلعامية المختلفة

توفير كمامات وجونتات ومواد نظافة وتعقيم لكل العاملين بفروع التأمين الصحي.

تم ارسال التوجيهات الفنية واالدارية للعمل بها على مستوى الفروع.

 توفير معقم األيادي بالنيل األزرق ، شمال كردفان ، نهر النيل بالتنسيق مع لجان الصيادلة.

تجاوز تجديد البطاقة وتقديم الخدمة على مستوى منافذ الخدمة دون اإلحتياج للتجديد

تقديــم الخدمــات الدوائيــة ألصحــاب االمــراض المزمنــة مباشــرة مــن الصيدلية عبــر دفتــر  األمراض 
المزمنــة دون الحوجــة الــى مراجعــة اإلختصاصــي تفاديــًا لإلزدحــام وتبســيط لإلجراءات



البوم سمحة العافية







وللوطن خاطر واستجابة



ــي  ــا بالوع ــة كرون ــاوز جائح ــور وتج ــعبنا العب ــأل اهلل لش نس
وااللتــزام بالموجهــات نحــن شــعب معلــم  دون ذعــر نتحلــى 
بالصبــر  فهــي ازمــة كبيــرة  نلتقــي وبالدنــا تتنفــس الصحــة 

ــة والعافي
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