جًٕٓسٌخ انسٕداٌ
ٔصاسح انصحخ اإلرحبدٌخ
اإلداسح انعبيخ نهطٕاسئ انصحٍخ ٔ يكبفحخ األٔثئخ

ﻗائًخ انزصٍُﻒ نﻔشص أيشاض انﺠٓبص انزُﻔسً فً يﺆﺳسبد انشﻋبٌخ انصحٍخ
ْزا انجشٔرٕﻛٕل ريذ إجبصرّ فً ٌٕو ٔ 2020/3/16رى رعذٌهّ ثزبسٌخ  2020/4/11ثى ثزبسٌخ  2020 /8/6ثى ثزبسٌخ
2020/11/23
ٌﺠت رٕجٍّ أي يشٌط أٔ يشافق ثهجس ﻛًبيخ ﻋُذ دخٕل انًﺆﺳسخ انصحٍخ

انزبسٌخ..........................:االﺳى سثبﻋً.........................................................................:
انُٕع :رﻛش

انعًش ( ) ٌعًم فً يﺆﺳسخ صحٍخ )

) ( أَثى ) (

(
انذسجخ

أ .إحزًبنٍخ انزعشض
● شخص نّ حاسٚخ عفش (لادو يٍ خاسج انغٕداٌ خالل فخشة ال ٕٚ 44و انغابمت)
أٔ
● يخانػ نحانت يؤكذة أٔ يشخبٓت باإلصابت بًشض كٕفٛذ 41-خالل فخشة الٕٚ 44و
انغابمت

3

أو

● شخص نّ حاسٚخ عفش ،يمٛى أٔ صاس يُطمت إَخشاس يجخًؼ ٙداخم انغٕداٌ (حغب
إػالٌ ٔصاسة انصحت) خالل فخشة ال ٕٚ 44و انغابمت
2

أٔ
● كادس غب ٙيًاسط ٚؼًم بًؤعغت صحٛت
ة .انعاليبد ٔ األﻋشاض
● ظٛك ٔعشػت ف ٙانخُفظ (جذٚذ أٔ صادث حذحّ)

انذسجخ
2

● كحت جافت (جذٚذة أٔ صادث حذحٓا)

2

● حًٗ ≥  38دسجت يﺌٕٚت (أٔ انشكٕٖ يٍ حًٗ حذٚثا)

1

● ٔجغ حهك أٔ عٛالٌ أَفٙ

1

● صذاع أٔ آالو شذٚذة بانجغى

1

● فمذاٌ حاعت انشى أٔ انخزٔق أٔ كالًْا

1

● أ٘ يٍ أػشاض انجٓاص انٓعً( ٙإعٓال ،إعخفشاؽ ،ؿثٛاٌ)

1

انًﺠًـــــــــــــــــــٕع
⁕ارا ﻛبٌ انًشٌط طﻔم ،ﻗى ثبﺳزخذاو آداح انﻔشص انخبصخ ثبألطﻔبل
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جًٕٓسٌخ انسٕداٌ
ٔصاسح انصحخ اإلرحبدٌخ
اإلداسح انعبيخ نهطٕاسئ انصحٍخ ٔ يكبفحخ األٔثئخ

احست انًﺠًٕع انكهً نزﻘٍٍى حبنخ انًشٌط:
فً حبنخ انًﺠًٕع أﻛجش يٍ أٔ ٌسبٔي :5
.I
ٚؼخبش انًشٚط حبنخ يشزجٓخ ٔٚجب انمٛاو بانخطٕاث اٜحٛت:
▪ حمٛٛى حانخّ انصحٛت ف ٙلغى انؼضل انًؤلج ٔ ححذٚذ ارا كاَج ححخاج انٗ حُٕٚى بانًغخشفٗ أ ًٚكٍ
حهم ٙانؼالج يُضنٛا.
▪ اعخبؼاد أ٘ يغبباث يشظ ّٛأخش٘ نألػشاض انخُفغٛت أػالِ.
▪ ف ٙحانت حٕجّ انًشٚط نهخُٕٚىٌ ،ﺠت اخطبس انًذٌش انطجً نهخُغٛك يغ انجٓاث انًخخصت إلجشاء
انفحص ٔ ححٕٚهّ انٗ يشكض ػضل أٔنٗ أ ثإَ٘ حغب حانخّ ٔ انخبهٛؾ ػٍ انحانت نهٕبائٛاث.
.II

إرا ﻛبٌ انًشٌط رﻘًٍٍّ أﻗم يٍ :5
 إعخبؼاد أ٘ يغبباث يشظ ّٛأخش٘ نألػشاض انخُفغٛت أػالِ.
▪ ًٚكٍ ٔصف ػالجاث غبٛت حغب انحانت.
▪ إسعانّ ننؼضل انًُضن( ٙانشجٕع نبشٔحٕكٕل انشػاٚت انًُضن ّٛأٔ بشٔحكٕل انكٕادس انصحٛت إرا
كاٌ كادس صح.(ٙ
▪ إػطاء انخؼهًٛاث ٔانخذابٛش انخٚ ٙجب إحباػٓا خالل فخشة انؼضل.

إرا ﻛـــبٌ انًشٌط حبنزّ غٍش يسزﻘشح ٔ نذٌّ أي يٍ األﻋشاض أﻋالِ ثغط انُظش ﻋٍ دسجخ انزﻘٍٍى:
.III
▪ حخى يؼايهخّ كحانت يشخبٓت ٔٚخى حجضِ بانًغخشفٗ بمغى انؼضل انًؤلج نح ٍٛاعخمشاس انحانت.
▪ أنٕٚت انطالى انطب ْٙ ٙإعؼاف انًشٚط ٔ ػالجّ حغب انحانت.
▪ ارا كاَج انًؤعغت انصحٛت نذٓٚا ػُابش يشكض ػضل ٚخى َمم انًشٚط ان ّٛبؼذ اعخمشاس حانخّ
▪ ارا كاَج انًؤعغت انصحٛت نٛظ نذٓٚا يشكض ػضل ٚخى انخُغٛك يغ انجٓاث انًخخصت َٔمم انحانت
انٗ يشكض ػضل أن ٙأ ثإَ٘ حغب انحانت
▪ إخطاس انًذٚش انطب ٙنهخٕاصم يغ انجٓاث انًخخصت ٔ حبهٛؾ اداسة انٕبائٛاث.
⁕ ﻗشاس اجشاء انﻔحص ٌعزًذ ﻋهى انحبنخ ٔ دسجخ االَزشبس انًﺠزًعً ،انشجبء يشاجعخ ثشرٕﻛٕل اداسح انًخبنطٍٍ ٔ
اﺳزشارٍﺠٍخ انﻔحص
االخزالط انًجبشش (االخزالط ﻋبنً انخطٕسح ):
ٚ .4ؼشف انًخانػ انًباشش باَّ ا٘ شخص كاٌ ػهٗ احصال لشٚب ( ف ٙيغافت  2يخش) ٔيغخًش ( نًذة  30دلٛمت ( أ اكثش يغ يشٚط كٕفٛذ 41بذٌٔ
ٔعائم حًاٚت (يثال :كًايت)
أ
 .2شخص نّ اخخالغ يجبشش يغ االفشاصاث ان ًُؼذِٚت نًشٚط كٕفٛذ( 41يثال  :االفشاصاث انخُفغٛت انُاحجت يٍ انغؼال)
أيثهخ نهًخبنطٍٍ انًجبششٌٍ:





شخص ٚؼٛش فَ ٙفظ انًُضل يغ يشٚط كٕفٛذ.41
شخص نّ إحصال جغذ٘ يباشش يغ يشٚط كٕفٛذ( 41يثالً انغالو بانٛذ).
شخص حٕاجذ ف ٙانبٛﺌت انًحٛطت (فصم دساع ،ٙلاػت اجخًاػاث ،يغخشفٗ ،ؿشفت إَخظاس ،أخشٖ) نًشٚط كٕفٛذ 41نًذة  30دلٛمت أٔ أكثش

ف ٙيغافت ألم يٍ  2يخش.
*ٌزى انﻔشص يٍ َﻘطخ انذخٕل األٔنً نهًشٌط إنً انًﺆﺳسخ انصحٍخ ﻗجم انذخٕل نهحٕادس
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