
Annex F 

 

  19خطة االستجابة لـ كوفيد

على كال صحة المجتمع وعمليات برنامج ميرسي كور مطلوب من مقدمي العطاءات  10اعترافاً باآلثار واسعة المدى لـ كوفيد

)كورونا( كجزء من العطاء المتقدم به. فقد يكون  19 لمشروعات البنية التحتية لميرسي كور للتقدم بخطة استجابة لـ كوفيد

لآلثار تأثيراً على العديد من عناصر المشروع مثل اإلدارة أو التعاقد أو شراء المواد والمعدات أو الوصول للمواقع أو صحة  

لجوا أي معوقات المجتمع وصحة فريق المشروع. وبالتاي يرجى من مقدمي العطاءات تقديم خطة توضح كيف يمكن لهم أن يعا

في مسارهم لتنفيذ المشروعات. ونرجو مالحظة أن االستجابة الكاملة لمتطلبات هذه الخطة أمر ضروري   19تتعلق بـ كوفيد

 لجعل مقدم العطاء مؤهالً لهذا العقد. 

 

 وسلسلة التوريدات 19إدارة كوفيد

مكن أن يكون له تأثير سلبي على اإلكمال الناجح  على مقدمي العطاءات تقديم خطة تعرف/تحدد أي من عناصر هذا المشروع ي

. ويجب أن تناقش عناصر هذا المشروع إمكانية الوصول إلى/الحصول على القوى العاملة  19لهذا المشروع كنتيجة لـ كوفيد

 والمواد والمعدات والنقل وتوزيع سلسلة التوريدات. 

خفيف يفها في التإجراءات للتخفيف والتي يمكن لمقدم العطاء توظويجب على الخطة تحديد جميع المخاطر ذات الصلة زائداً أي 

 تلك المخاطر.  من

لن تكون هناك مكافآت إضافية عن إنتاج و/أو تنفيذ هذا الجزء من الخطة. فإن تكلفة تنفيذ هذا الجزء من الخطة مضاف بوضوح 

 في العطاء المقدم.  

 

  19خطة حماية الموقع من كوفيد

ر عالياً صحة  مع مستندات العطاء. وتثمن ميرسي كو 19تطلب ميرسي كور من المقاول تقديم خطة لحماية الموقع من كوفيد

وسالمة موظفي المقاول وموظفي ميرسي كور وأي من عامة الناس الذين يكونون بالقرب من موقع تنفيذ المشروع أو متأثرين 

جاهزة لالستخدام في أي لحظة طوال مدة هذا العقد ، ما لم  19بهذا المشروع البناء. ويجب أن تكون خطة الحماية عن كوفيد

وأنه ليست هناك  19الي من كوفيدخية أو السلطات المحلية بأن اإلقليم الذي يقع فيه المشروع تعلن منظمة الصحة العالم

 ضرورة إلجراءات صحة وسالمة احترازية.  

حامية لعمال المقاول ولموظفي ميرسي كور الذين يأتون إلى الموقع وعامة الناس  19يجب أن تكون خطة االستجابة لـ كوفيد

 يتأثرون بهذا المشروع. المجاورين للموقع الذين 

بها من قبل الجهات   اللوائح المحلية وأن تلبي أفضل الممارسات الموصىوبجميع القوانين  19ويجب أن تلتزم الحماية من كوفيد

 الدولية المعترف بها مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونيسيف. 

 يجب أن تشمل الخطة التي تقدم بها المقاول العناصر التالية وإجراءات التخفيف المقابلة لها كحد أدنى: 

 أمن الموقع والتحكم في الدخول إليه.  .1

 المقاول وموظفي ميرسي كور وعامة الجمهور...الخ(. العاملين مع العاملين والسكان المحتمل تعرضهم للخطر )مثل  .2

 المراقبة في الموقع وإجراءات التخفيف )مراقبة درجة الحرارة ، نظافة اليدين/غسيل اليدين ...الخ(   .3

 السجالت والتقارير.  .4

 



ون مستحقة للمقاول عندما تكون هذه الخطة والتي ستك 19سوف تكون هناك تكلفة أسبوعية لتنفيذ خطة حماية الموقع من كوفيد

 سارية المفعول. 


