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موجهاث التعامل مع الجثمان
رن رؼذٗل ُزٍ الوْجِبد ثزبسٗخ  ُّْ 2020-5-2قبثل للزؼذٗل ثصْسح هغزوشح

الِددذم هددي ُددزٍ الوْجِددبد اإلدزشاصٗددخ للزؼبهددل هددغ الجتوددبى ُددْ هٌددغ اًزوددبا ّاًزدددبسف٘شّط ْسًّددب الوغددزجذ ّرطجدده ُددزٍ
اإلجشاءاد ػلٔ دبالد الْفبح لدخص هدزجَ أّ هؤ ذح اصبثزَ ثكْف٘ذ.11
إرشاداث عامت
●
●
●
●

ٗجت أى ٗزن الزؼبهل هغ الجتوبى دغت اإلجشاءاد الوبًًْ٘خ الوزجؼَ.
ٗجت إرخبر اإلدز٘بطبد الالصهخ لوٌغ اًزوبا ّاًزدبس ف٘شّط ْسًّب أثٌبء الٌول ّالذفي.
رطجه اإلجشاءاد الو٘بع٘خ لوٌغ إًزوبا الؼذّٕ ثبلزالهظ.
إرا بًذ الْفبح لدخص هدزجَ ثَ أّدبلَ هؤ ذح لكْف٘ذ ،11فد٘وكي الزؼبهدل هدغ الجتودبى هدي لدالا الوٌدديح الصدذ٘خ أّ
الوجزوغ هغ اإلعزؼبًخ ثكبدس صذٖ هي الوٌطوخ.

يجب استخذام اإلرشاداث اإلضافيت التاليت مع مراعاة ماسبق ركره:
● فٖ دبلخ ّفبح الدخص فٖ الؼضا الوٌضلٖ ٗزن اإلرصبا فْسا ثيسقبم الزشصذ ثبلْالٗخ أّ ثشقن الدخص الوزبثغ للذبلخ.
● ٗددزن جوددغ الؼٌ٘ددبد للذددبالد الودددزجَ ثِددب ذارا رطلددت ا هددش عددْاء دددذثذ الْفددبح فددٖ الوجزوددغ أّ الوشفدده الصددذٖ قجددل
إجشاءاد الذفي.
● الٗدددزن غدددل الوزدددْفٖ دغدددت ال زدددْٕ الصدددبدسح هدددي هجودددغ ال ودددَ االعدددالهٖ ثزدددبسٗخ /22شدددؼجبى ٍ1441/الوْافددده
2020/4/22م.
● ٗجت أى ٗوْم ثئجشاءاد رجِ٘ض الجتوبى شخص٘ي فوط ًّولَ ثْاعطخ أسثؼخ أشخبص ػلٔ ا تش.
● ٗجت رٌظ٘ف ال٘ذٗي قجل الزؼبهل هغ الجتوبى ّالج٘ئخ الوذ٘طخ ثَ ّقجل لجظ أدّاد الْقبٗخ الدخص٘خ.
● ٗجت اعزخذام أدّاد الْقبٗدخ الدخصد٘خ الوٌبعدجخ ذجًْزدبد طج٘دخ ،وبهدبد طج٘دخ ،طدبء الدشأط ّ جدبّى لجو٘دغ هدي
ٗزؼبهل هغ الجتوبى.
● ٗجت الذشص ػلٔ رول٘ل رذشٗك ًّول الجتوبىٌّٗ ،جغٖ ل َ ثووبػ ًّولَ فٖ أعشع ّقذ هوكي.
● ٗوكي اعزخذام ٘ظ الجتوبى ارا لضم ا هشذ هتل دبلخ الزغشة الو شط إلفدشاصاد الجغدن ّ ٗجدت رطِ٘دشٍ هدي الخدبس
ثبعزخذام الكلْس .%0.5
●

ّٗجت أى ٗزن

غل ال٘ذٗي ثبلوبء ّالصبثْى أّ اعزؼوبا هبدح ذْل٘خ لزطِ٘ش ال٘ذٗي ثؼذ اإلًزِدبء هدي إجدشاءاد الدذفي

ّثؼذ ًضع الجًْزبد هجبششح ثن ثؼذ للغ ثو٘خ أدّاد الْقبٗخ الدخص٘خ.

جوِْسٗخ الغْداى
ّصاسح الصذخ اإلرذبدٗخ
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● ٗزن الزخلص هي أدّاد الْقبٗدخ الدخصد٘خ ّالوالثدظ الزدٖ دبى ٗشردذِٗب لذظدخ الْفدبح ّّكدؼِب ثكد٘ظ ّإ القدَ ثئدكدبم
ّرغل٘وِب للجِبد الصذ٘خ أّ الزخلص هٌِب ثصْسح آهٌخ ذهتل الذشق .
● ٗوكي الغوبح عشح الوزْفٖ ثشؤٗخ الجتوبى هي ػلٔ ثؼذ  1هزش ػلٔ ا قل هغ هٌغ لوظ الجتودبى هٌؼدب ثبردب ّ اسردذاء
الكوبهبد الطج٘خ ّاإللزضام ثٌظبفخ ال٘ذٗي ّال ٌٗصخ ثزؼبهل ا شخبص الزٗي رضٗذ أػوبسُن ػي  60ػبهب أّ ا ط دبا أّ
كؼ بء الوٌبػخ ذال ع٘وب هشكٔ ا هشاض الزٌ غ٘خ أّ أهشاض الولت أّ الغكشٕ أّ كؼف الجِبص الوٌبػٖ هدغ جتدخ
الوزْفٔ.
● ٗزن رطِ٘ش ع٘بسح الٌول ثؼذ ًول الجتوبى هجبششح ثبلكلْس .%0.5
● تمنع إقامت التجمعاث للعزاء منعا باتا.

