بسوو تعالي
برناهو عولياتي استفاده از بستر ابتكارات جاهعو هحٌر ( (CBIدر
گسترش اىداف ً برناهو ىاي ستاد فٌريت ىاي سالهت هحيط ً كار
ىدف كلي:
تَاًوٌذ سازي جَاهع رٍستاي ٍ استفادُ بْيٌِ از هٌابع هَجَد جْت ارتقاء تَاًوٌذي رٍستايياى در ٌّگام
هَاجِ با حَادث غير هترقبِ ٍ بالياي عبيعي ّوراُ با هذيريت تَسعِ اجتواعي
اىداف اختصاصي:
 .1بْرُ هٌذي از بستر  CBIدر برًاهِ ّاي ستاد فَريت ّاي سالهت هحيظ ٍ كار در هٌاعق پايلَت
برًاهِ
 .2تقَيت تعاهل بيي بخطي تين استاًي ٍ ضْرستاًي بِ هيساى ّوكاري اعضاء تين بيي بخطي در
راستاي اجراي برًاهِ در هٌاعق پايلَت
 .3ارتقاء سغح آگاّي ٍ تَاًوٌذسازي سرخَضِ ّا در هٌاعق پايلَت CBI
 .4ارتقاء سغح آگاّي ٍ تَاًوٌذسازي هردم در هٌاعق پايلَت CBI
 .5گسترش برًاهِ ّاي ستاد فَريت ّاي سالهت هحيظ ٍ كار در هٌاعق پايلَت
استراتژي ىا:
استراتژي ىدف اًل:
 .1ايجاد ّواٌّگي با ستاد فَريت ّاي سالهت هحيظ ٍ كار بِ هٌظَر تذٍيي پرٍتكل كطَري ستاد
 .2ايجاد ّواٌّگي بِ دبيرخاًِ كطَري  ٍ CBIستاد فَريت ّاي سالهت هحيظ ٍ كار بِ هٌظَر تعييي
ساختار برًاهِ ٍ هجوَعِ ّاي آهَزضي
استراتژي ىدف دًم:
 .1ايجاد ّواٌّگي با تين بيي بخطي(ًوايٌذُ ّالل احور ،فرهاًذاري ،ضْرداري ،بخطذاري ٍ )...بِ
هٌظَر اجراي بْتر برًاهِ
 .2اًجام اقذاهات الزم بِ هٌظَر استفادُ از بستر CBI

استراتژي ىدف سٌم:
 .1ايجاد ّواٌّگي با كويتِ تَسعِ رٍستا هٌغقِ پايلَت بِ هٌظَر تَجيِ برًاهِ آهَزضي
 .2آهَزش سرخَضِ ّا ٍ اعضاء كويتِ تَسعِ رٍستا در زهيٌِ ًحَُ اجراي برًاهِ عبق پرٍتكل
كطَري ستاد
 .3استفادُ از اقذاهات الزم بِ هٌظَر آهَزش سرخَضِ ّا
استراتژي ىدف چيارم:
 .1آهَزش هردم بِ هٌظَر ّوكاري در جْت اجراي برًاهِ
 .2اًجام اقذاهات الزم بِ هٌظَر آهَزش هردم
استراتژي ىدف پنجن:
 .1استفادُ از بستر  CBIجْت اجراي برًاهِ
 .2اًجام اقذاهات الزم بِ هٌظَر گسترش برًاهِ ّاي ستاد فَريت ّاي سالهت هحيظ ٍ كار

فعاليت ىا
فعاليت ىاي استراتژي اًل:
 .1پيگيري تذٍيي پرٍتكل ّاي كطَري از عريق هركس سالهت هحيظ ٍ كار
 .2پيگيري تذٍيي هجوَعِ ّاي آهَزضي برًاهِ از عريق هركس سالهت هحيظ ٍ كار
 .3پيگيري تاهيي اعتبارات هَرد ًياز برًاهِ از عريق هركس سالهت هحيظ ٍ كار
فعاليت ىاي استراتژي دًم:
 .1تطكيل جلسِ تين بيي بخطي بِ هٌظَر ّواٌّگي جْت اجراي برًاهِ
 .2پيگيري هصَبات جلسِ
فعاليت ىاي استراتژي سٌم:

 .1تطكيل جلسِ ّواٌّگي با كويتِ تَسعِ رٍستاّاي هٌغقِ پايلَت هتعاقب برگساري كارگاُ آهَزضي
كطَري
 .2برگساري كارگاُ آهَزضي جْت اعضاء كويتِ تَسعِ رٍستا ٍ سرخَضِ ّا در هٌاعق پايلَت بِ
هٌظَر تَاًوٌذسازي آًْا عبق پرٍتكل كطَري
 .3اجراي هاًَر آهَزضي براي سرخَضِ ّا بِ هٌظَر تعييي ًقاط ضعف ٍ قَت برًاهِ
 .4ارزيابي كارگاُ آهَزضي
فعاليت ىاي استراتژي چيارم:
 .1برگساري جلسات آهَزضي جْت خاًَارّاي رٍستايي تَسظ سرخَضِ ّا
 .2استفادُ از هجوَعِ ّاي آهَزضي (پوفلت ،پَستر ،كتابچِ ٍ)...
 .3اجراي هاًَرّاي آهَزضي براي افراد خاًَار بِ هٌظَر تعييي ًقاط ضعف ٍ قَت برًاهِ
فعاليت ىاي استراتژي پنجن:
 .1پيگيري اخبار ٍ ضكايات ثبت ضذُ در ساهاًِ هذيريت ارتباعات هردهي با ّوكاري سرخَضِ ّا
 .2پايص ٍ ارزيابي برًاهِ
 .3ارائِ ًقاط ضعف ٍ قَت برًاهِ
 .4ارائِ پيطٌْادات بِ هٌظَر رفع ًَاقص ٍ ضعف ّاي برًاهِ
 .5جوع بٌذي ٍ ارائِ گسارش
اىداف كٌتاه هدت:
 .1تطكيل ستاد حَادث رٍستا
 .2ضٌاخت هخاعراتي كِ جاهعِ هحلي را تْذيذ هي كٌذ
 .3ضٌاسايي ٍ هطخص ًوَدى راّكارّاي كاّص آسيب ّاي فردي ٍ اجتواعي
شاخص ىاي دستيابي بو اىداف كٌتاه هدت:
 .1تطكيل ستاد حَادث رٍستا در رٍستاّاي پايلَت
 .2ضٌاسايي باليا ٍ حَادثي كِ تا كٌَى در هٌغقِ پايلَت رخ دادُ است

 .3راّكارّاي كاّص آسيب ّاي ًاضي از حَادث غير هترقبِ ٍ بالياي عبيعي از عريق آهَزش افراد

