جمهىريت انسىدان
وزارة انصحت اإلتحاديت
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إدارة مكافحت انعذوي

مىجهاث مكافحت انعذوي في مغاسم مراكس انعسل

انمغسهت :هٍ انقغى انزٌ َؼًم ػهً رىفُش خذيبد (انغغُم/انكٍ/انزظهُح) نًالءاد األعشح واكُبط انًخذاد
وانجطبَُبد واألغطُخ وانًالثظ انخبص ثبنًشضً وانًُبشف وغُشهب يٍ يغزهضيبد انًشضً فٍ جًُـغ أقغبو
يشكض انؼضل.
مىجهاث:
 .1ػهً إداسح انًشكض االنزضاو ثًىجهبد واجشاءاد يكبفحخ انؼذوي واالششاف ػهً رطجُقهب
 .2ػهً يغؤول يكبفحخ انؼذوي ثبنًشكض
 يزبثؼخ رطجُق االجشاءاد رضوَذ قغى انظُبَخ وانجهبد األخشي راد انظهخ ثبنًالحظبد انزٍ رى سطذهب ويزبثؼخ حههب رضوَذ وصاسح انظحخ ثبنزقبسَش انذوسَخ انًطهىثخاإلجراءاث :
تصميم انمغسهت:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

َجت أٌ ركىٌ انًغغهخ فٍ انطبثق األسضٍ وثؼُذح ػٍ يُبطق سػبَخ انًشضً.
َجت أٌ ركىٌ انًغغهخ يقغًخ إنً يُطقزٍُ أعبعُزٍُ:
أ .يُطقخ العزقجبل انًالثظ انًزغخخ
ة .يُطقخ َظُفخ نًؼبنجخ انًالثظ انًغغىنخ
َجت أٌ ركىٌ انًُطقزبٌ يفظىنزٍُ ػٍ ثؼضهًب فظال ربيب ً يٍ انغقف انً األسضُخ
َجت أٌ َكىٌ انضغظ عبنت فٍ انًُطقخ انًزغخخ يقبسَخ ثبنًُطقخ انُظُفخ نضًبٌ أٌ َكىٌ ارجبِ
انهىاء يٍ انًُطقخ انُظُفخ إنً انًُطقخ انًزغخخ
األسضُبد واالعطح يهغبء وغُش يزشققخ
رىفُش يكبٌ نزخضٍَ انًُظفبد وانًطهشاد
انزهىَخ واإلضبءح جُذح
رىفُش احىاع نغغُم األَذٌ ويحطخ نغغُم انؼُىٌ فٍ كم يٍ انًُطقخ انًزغخخ وانُظُفخ
انحفبظ ػهً َظبفخ انًغغهخ وانقُبو ثؼًهُخ انُظبفخ ثشكم يُزظى.

انفرز وانجمع و انتخسيه في مكان االستعمال:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

وجىد أكُبط يخظظخ نجًغ انًالثظ وانًفشوشبد انًزغخخ ويكزىة ػهُهب ػجبسح يالثظ يزغخخ يٍ
قغى انؼضل
رحًم انًالثظ انًزغخخ ثحزس وثؼُذا ػٍ انجغى ورىضغ فٍ انكُظ انًخظض نهب
رؼجئخ ثالثخ أسثبع انكُظ فقظ وَقفم ثئحكبو
ال َؼبد رُبول انًالثظ انًزغخخ ثؼذ قفم انكُظ
انًالثظ انًزششثخ وانًجههخ رىضغ فٍ أكُبط غُش قبثهخ نهزغشة ثى رىضغ فٍ كُظ آخش
رخضٌ انًالثظ يؤقزب فٍ يُطقخ ثبسدح وجبفخ
ال رىضغ ػهً األسع أو ػهً األعطح
انزأكذ يٍ ػذو وجىد أدواد حبدح
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وقم انمالبس انمتسخت وانىظيفت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رُقم انًالثظ انًزغخخ فٍ حبوَبد خبطخ يغطبح ثبنكبيم وػهُهب ػاليخ (يالثظ وانًفشوشبد يزغخخ)
رذفغ حبوَبد انًالثظ انًزغخخ ثؼُذا ػٍ انجغى
وجىد يظؼذ خبص نحبوَبد انًالثظ انًزغخخ
وجىد يغبس يخظض نُقم حبوَبد انًالثظ انًزغخخ ال َزى رغُشِ
َهزضو انؼبيهىٌ ثبسرذاء وعبئم انحًبَخ انشخظُخ أثُبء َقم انًالثظ
َكىٌ نهًالثظ انُظُفخ ػشثبد خبطخ ورُقم يغطبح وثطشَقخ رًُغ إػبدح رهىثهب

إستقبال وفرز إنمالبس انمفروشاث إنمتسخت:
َزى اعزقجبل انًالثظ انًزغخخ فٍ انًُطقخ انًخظظخ نهب
ػُذ فشص انًالثظ انًزغخخ فٍ يُطقخ انفشص َجت ػهً انؼبيهٍُ اعزخذاو انجىَزبد انغًُكخ وانًالثظ
انًخظظخ ورغطُخ انشاط واعزؼًبل انكًبيخ
انحزس فٍ ػًهُخ انفشص الحزًبنُخ وجىد أدواد حبدح
َجت وجىد حبوَخ انُفبَبد انحبدح فٍ يُطقخ انفشص
رُقم انًالثظ انًزغخخ نهغغُم خالل  24عبػخ يٍ وطىنهب

.1
.2
.3
.4
.5

مرحهت انغسيم:
.1
.2
.3
.4
.5

َضبف انظبثىٌ وانًطهشاد حغت رؼهًُبد انجهخ انًظُؼخ
اعزخذاو انًبء انحبس فٍ دسجخ حشاسح  71دسجخ يئىَخ نًذح يٍ  10-7دقبئق
َجت اٌ َكىٌ رشكُض انًطهش(كًب هى يىضح فٍ يىجهبد وصاسح انظحخ نزحضُش انكهىس)
رجفف انًالثظ ثًُشفخ او انزؼشع انٍ انشًظ
ثؼذ رجفُف انًالثظ وانًفشوشبد َجت كُهب فٍ طبونخ َظُفخ يخظظخ نهكٍ وانطً

تخسيه انمالبس انىظيفت:
 .1رخضٌ انًالثظ انُظُفخ ػهً أسفف وفٍ يُطقخ جبفخ وَظُفخ وثؼُذح ػٍ االعطح األسضُبد
 .2إرا نى رغزخذو خالل ثالثخ أشهش َؼبد غغُههب
عمال انمغسهت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رىفش ػذد ( )6ػًبل َىيُب
وجىد يهفبد طجُخ نجًُغ انؼبيهٍُ َزى االحزفبظ ثهب فٍ اداسح انًشكض
وجىد شهبداد رثجذ انزذسَت انًُبعت
َزهقً جًُغ انؼبيهٍُ فٍ انًغغهخ انزطؼًُبد األعبعُخ وانزٍ رشًم انزطؼُى ضذ انزهبة انكجذ انىثبئٍ
االهزًبو ثبنُظبفخ انشخظُخ خبطخ غغُم األَذٌ
رىفش جًُغ وعبئم انحًبَخ انشخظُخ
اعزؼًبل انؼبيهٍُ ألدواد انحًبَخ انشخظُخ
انؼبيم انزٌ َحضش انًالثظ انًزغخخ غُش انزٌ َغزهى انًالثظ انُظُفخ
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