مقدمهای بر

سازگاری با خطرات اضطراری بهداشتی
در دوره همهگیری بیماری

یــک ســازمــان اســتانــدارد بــینالــمللی بــرای ســازگــاری در م ــناط ــقی اس ــت ک ــه ته ــدی ــدی ب ــرای ام ــنیت ب ــین EIFEC
تحــریــمهــا  (WMD)،الــمللی وجــود دارد ،مــانــند ســالحهــای هســتهای ،بــیولــوژیــکی و شــیمیایــی ،ســالح هــای کشــتار جــمعی
).سازگاری صادرات(
از دان ــش و م ــهارت چ ــند رش ــتهای ب ــرخ ــوردار اس ــت ک ــه ب ــا ن ــوآوری ای ــن ام ــکان را م ــیده ــد ک ــه اســتانــداردهــاEIFEC ،
دســتورالــعملهــا و ســازوکــارهــای صــدور گــواهــینامــه بــرای شــرایــط اضــطراری یــا مــناطق مــهم از هــر نــوع
.تعریف و توسعه یابد

ی ــک ش ــبکه ات ــحاد راه ــبردی از دان ــشگاهه ــای ب ــرجس ــته اس ــت ک ــه از ط ــری ــق UNIFEC
.هماهنگ میشود EIFEC
هــدف ایــن نــهاد تــرویــج فــرهــنگ ســازگــاری گســترده بــا تــعبیه و تــلفیق بــرتــریــن روشــهای
مـ ــربـ ــوطـ ــه در سـ ــطوح مـ ــلی و هـ ــمچنین رویـ ــههـ ــای عـ ــملیاتـ ــی ،اسـ ــتفاده از یـ ــک رویـ ــکرد
مش ــترک در ارزی ــاب ــی ری ــسک و ارزی ــاب ــی ،ت ــروی ــج و ای ــجاد م ــناس ــبت ــری ــن دوره ه ــای
آکادمیک  /ارشد و جلسات آموزشی است.

ب ـ ــازوی ه ـ ــمکاری ی ـ ــک کنس ـ ــرس ـ ــیوم ب ـ ــینال ـ ــمللی از م ـ ــوس ـ ــسات پیش ـ ــرو HEALTHBY
.مراقبتهای بهداشتی اتحادیه اروپا و متخصصان دانشگاهی است
ه ــدف ای ــن ن ــهاد ارائ ــه م ــشاوره راه ــبردی و ت ــخصص پ ــروژه اس ــت ت ــا م ــوس ــسات ه ــمکار
بـتوانـند خـدمـات درمـانـی ،آمـوزشـی و پـژوهـشی را ارائـه دهـند و ارجـاع بـیماران را تـسهیل
ک ــند ت ــا ب ــه ب ــیماران و پ ــزش ــکان ارج ــاع ش ــون ــده از س ــراس ــر ج ــهان اج ــازه دس ــترس ــی ب ــه
خدمات درمانی در یکی از بیمارستانهای عضو را بدهد.
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شیوع بینالمللی ویروس )سازمان بهداشت جهانی( WHO
را به عنوان یک حالت  Covid-19کرونای جدید یعنی
اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی تعریف
کرده است و جهان را به اتخاذ اقداماتی برای مهار آن
.ترغیب میکند
متأسفانه  ،پاسخ اصلی به این رویداد منجر به تکثر
قوانین ،دستورات ،مقررات ،برترین روشها و مجازاتهای
قانونی )چارچوب تنظیم مقررات( شده که توسط دولتها در
ابتدای همه گیری وضع گردید اما همچنان ادامه دارد
واغلب تغییر میکند و از هم واگراست.

ای ـ ــن وض ـ ــعیت ن ـ ــیاز ج ـ ــدی ـ ــدی را ب ـ ــرای ت ـ ــوس ـ ــعه
س ــیاس ــته ــا  /ب ــرن ــام ــهه ــای خ ــاص س ــازگ ــاری در
سـ ــراسـ ــر جـ ــهان ،در انـ ــواع زمـ ــینه هـ ــا )از جـ ــمله
ح ــوزه ه ــای ق ــضای ــی( و ب ــرای ه ــر ن ــوع ف ــعال ــیت
انسانی ایجاد کرده است.
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کسب و کار
خود را
واکسینه کنید
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ما به یک پاسخ راهبردی
نیاز داریم
هـمه بـایـد بـدانـند کـه چـگونـه بـا ایـن وضـعیت سـازگـاری پـیدا کـنند .سـازگـاری
یــک فــرآیــند تــعامــلی پــیش رونــده اســت و خــروجــی ســازمــانــی اســت کــه
نـیازهـا یـا انـتظارات ضـمنی ،داوطـلبانـه یـا اجـباری )الـزامـات( را بـرآورده
می کند.
س ـ ــازگ ـ ــاری م ـ ــهمتری ـ ــن روی ـ ــه ب ـ ــرای ت ـ ــمام اف ـ ــراد اس ـ ــت ک ـ ــه م ـ ــیت ـ ــوان ـ ــد از
دادخـواسـتهـای قـانـونـی مـدنـی و کـیفری در بیشـتر حـوزههـای قـضایـی
جــلوگــیری کــرده یــا آنــها را کــاهــش دهــد ،از شهــرت فــرد مــحافــظت کــرده و
ارزشهای وی را پرورش دهد.
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پاسخ راهبردی:

HER-CMS

سیستم مدیریت سازگاری با خطرات اضطراری
سالمت برای تمام سازمانها

وضـعیت مـوجـود ،نـه تـنها نـیازمـند تـدویـن شـیوههـا ،خـطمـشیهـا و رویـههـای اضـطراری مـناسـب اسـت بـلکه الزم اسـت ایـن مـوارد تـوسـط اشـخاص ثـالـث
معتبر تأیید شود.
ام ــا ص ــدور گ ــواه ــینام ــه ش ــام ــل ت ــضمین ک ــتبی )گــواهــینامــه( مــبنی بــر بــرآورده شــدن کــلیه الــزامــات قــابــل اجــرا اســت :ای ــن ک ــار ن ــیاز ب ــه وج ــود
استانداردی دارد که الزاماتی را که باید طبق آن فرآیند تأیید شود تعریف کند.
ب ــه ه ــمین دالی ــل EIFEC ،س ــری ج ــدی ــد اســتانــداردهــای بــین الــمللی اضــطراری  EIFEC ES2001.06: HBYرا ت ــدوی ــن ک ــرده اس ــت ،ک ــه ب ــه
سازمانها کمک میکند تا در مبارزه با  Covid-19موثرتر عمل کنند و زندگی روزمره مردم ایمنتر و سالمتر باشد.
این مجموعه شامل دو نوع استاندارد مختلف است:
 (HER-CMS)،سیستم مدیریت انطباق با خطرات اضطراری سالمت EIFEC ES2001.06: HBY / HER -
که توسط کلیه سازمانها قابل تصویب و اجرا میباشد
 (SSP-CMS)،سیسـتم هـای مـدیـریـت سـازگـاری بـرای ارائـه دهـندگـان خـدمـات ضـد بـیماری EIFEC ES2001.06: HBY / SSP -
مختص ارائه دهندگان حرفهای خدمات بهداشتی
هــر دو اســتانــدارد در یــک نــسخه ســاده نــیز بــطور ویــژه بــرای شــرکــتهای خــرد ،کــوچــک و مــتوســط ) (MSMEطــراحــی شــده اســت،
بنابراین طبق فلسفه ما» :انطباق برای همه« قابل استفاده است.
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مراحل:
راهحل کسب و
کار خود را
دریافت کنید
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HER-CMS
برای چه کسانی
است؟
•

•

•
•

صنایع ،شرکتهای بزرگ و ساختارهای پیچیده
)مانند مدارس ،مراکز خدمات عمومی ،مراکز خرید و غیره(
که از آنها خواسته میشود برنامهای برای مدیریت پیشگیری
اجرا کنند محدودیت های اضطراری بهداشتی Covid-19
از جمله مواد ضد عفونی کننده را رعایت کنند.
شرکتهای خرد ،کوچک و متوسط که باید از فضاهای
خود مراقبت کنند و باید حداقل یک محیط کامالً »تمیز« را
تضمین کنند.
ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
ممیزان و سازمانهای مشاورهای
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ﺑﯽﺧـطر ﺑـﮫ ﮐـﺳـب و ﮐـﺎر ﺧـود
اداﻣـﮫ دھﯾـد
از پیامدهای منفی این
همهگیری برای فعالیت
خود پیشگیری کرده و
آن را به حداقل برسانید
به مشتریان خود
اطمینان دهید که کارها
درست انجام میشوند!
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