نموذج بطاقة الخدمة
هوية الخدمة
*رمز الخدمة
الحصول على خدمة التطعيم بمطعوم الحمى الصفراء للمسافرين للبلدان املوبوءة باملرض

اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

خدمة رئيسية  خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

حسب بروتوكول منظمة الصحة العاملية منذ عام 1938

شروط تقديم الخدمة

من عمر سنة فما فوق

الوثائق املطلوبة للحصول على
الخدمة

الوثيقة
هوية األحوال املدنية

الدائرة
األحوال املدنية والجوازات

جواز السفر لغير األردنيين

سفارات الدول التابعين لها

األعمال  الحكومة

فئة متلقي الخدمة

املواطنين

املدة الزمنية املعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد األماكن واملوظفين)

التوثيق على سجالت التطعيم واصدار شهادة التطعيم
مغادرة املستفيد للمديرية

√ املقيمين

شكل الوثيقة
بطاقة/صورة

مراحل تقديم الخدمة
مراجعة متلقي الخدمة للمديرية
تحويل متلقي الخدمة لدفع الرسوم
إعطاء متلقي الخدمة للمطعوم املقرر

الزمن املعياري املستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

الخدمات ذات العالقة

 5دقائق
3دقائق
 3دقائق

 12دقيقة
عشرة دنانيرونصف ملن يحمل الرقم الوطني وخمسون دينار ملن ال يحمل الرقم الوطني
ً
نقدا  دفع الكتروني
مدة صالحية الوثيقة
شكل مخرج الخدمة
عشرة سنوات
شهادة دولية عن التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء
شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

1قيقة

 خدمة افقية √خدمة عامودية

الشريك

الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

دور الشريك

الوصول للخدمة
مكان تقديم الخدمة
الفروع املقدمة للخدمة

مركزي ال مركزي
مديريات الصحة

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجمهور

مركز خدمة املواطن  املوقع االلكتروني للدائرة  مركز االتصال

الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني  هاتف
معلومات االتصال والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم املؤشر
معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة
نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
معدل الشكاوى على الخدمة
عدد الوثائق املطلوبة
عدد الجهات الشريكة
عدد املوظفين
حجم الطلب على الخدمة

رقم هاتف  بريد الكتروني  فاكس  املوقع االلكتروني
أيام الدوام الرسمي  +وقت الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة إال ربع
مؤشرات األداء
الوضع املستهدف
القيمة الحالية للمؤشر
10دقائق
 12دقيقة
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* يتم ترميز الخدمة آليا من خالل النظام االلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.

%5

