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 تعليوبث هشاقبت التضام ادلٌشآث 

 واألشخبص بإجشاءاث الىقبيت هي تفشي وببء 
 عي وصيش الصٌبعت والتجبسة والتوىيي  صبدسة/  كىسوًب

 0202( لغٌت 02مبقتضً أدكبم البٌذ )أوال( هي أهش الذفبع سقن )

 
رعاامّ ٌااري الزاتٕماابد اراتٕماابد لسااجااخ الزااصاأل المىباارد َا  اا ب  ثااا سا اد  -3المااب ح

( َٔاما  ثٍاب لاه رابزٔر وباسٌب  آ 4444بآ َثاب  رُزَواب لعاىخ الُابٔخ له رف

 الجسٔدح السظمٕخ.

 
ا  اا ب  اليجٕإاإهل َالمىباارد الزجبزٔااخ  -: رعااسْ كدماابأل ٌااري الزاتٕماابد  تااّ -4المااب ح

َالصاىب ٕخ َال دلٕاخ َلإظعابد المجزمااد المادوٓ َالتاسر الزجبزٔاخ َالصااىب ٕخ 

َا لبره الزٓ رقدأل  ٍٕب خدلبد لجب سح لتجمٍُز كَ الزٓ رزابل  ثبم  لجب اس لاد 

مااُ د َلسارااص الزعااُح َالمذاا د الجمٍااُز ثمااب  ٍٕااب البااسربد َالمإظعاابد َال

 الزجبزٔخ َالإب اد اليجٕخ َالمسارص الصذٕخ َالجمإبد َالىُا ْ السٔبضٕخ. 

 
لٍٕاب  آ الجىاد اكَ ( لاه ئ زص  ٓ ر   ٍخ له الجٍبد المببز ٔعمٓ المس د الم -5المب ح

الماُففٕه الممتفإه ثمسااجاخ الزاصاأل المىبارد  4444( لعاىخ 44كلس الاد ب  زاا) ا

   ب  ثا سا اد الُابٔخ له رفبٓ َثب  رُزَوب .َا 
 

( 44رزااُلّ الجٍاابد المىصااُ   تٍٕااب  اآ الجىااد اكَ ( لااه كلااس الااد ب  زااا) ا -6المااب ح

لسااجخ لدِ الزصاأل المىبرد َا   ب  ثأَالس الاد ب  الصاب زح  4444ىخ ــــــلع

ٍاب  ه زئٕط الُشزا  َالج غبد َالزاتٕمابد َالقاسازاد الصاب زح ثمقزأاّ كْ لى

 -َالمزاتقخ ثا سا اد الُابٔخ له رفبٓ َثب  رُزَوب َلىٍب:
 الزقٕد ثبلاد  المعمُح ثً لتزجمد  اخ  المىبأح . -ك 
( لزااس 3.7الزقٕاد ثمعااب بد الزجب ااد الجعادْ ثاإه ا  اا ب  ثماب   ٔقاا   ااه ا -ة 

 َوصف ثمب  ٓ ذلك الابلتُن  ٓ المىبأح .
الفاا) َا وااف لاااب كصىااب  الزُا ااد  اآ  ا لزااصاأل ثُضااد الممبلااخ ثذٕااش رتياآ -ج 

 المىبأح. 
كن   ٔصٔد  د  الجبلعٕه  تاّ اليبَلاخ الُادادح  آ المقابٌٓ َالمياب )  تاّ  -  

 لد َضد لاقمبد  تّ اليبَ د. ك  ب ( ظزخ 8ا
رااسم لعااب خ   رقاا   ااه لزااسٔه ثاإه راا  لبَلااخ َكخااسِل  تااّ ان ٔااز) رذدٔااد  -ٌااـ

 .لمساد لىبظجخ لتابلتٕه  ٓ المىبأح 
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( لعااىخ 44لٍٕاب  اآ الجىااد اكَ ( لاه كلااس الاد ب  زااا) ائرزااُلّ الجٍابد المباابز   -ك -7لماب حا

رذسٔس الم بلفابد َئ اسا  االغ اابد َ ان الىماُذج المازماد لاه َشٔاس  4444

 -الصىب خ َالزجبزح َالزمُٔه َرمب ٔتٓ:
 -:ٓلب ٔتومُذج الم بلفخ َ/كَ االغ ح لتمىبرد الرْ ٔزأمه   -3

اظ) الجٍخ الصب زح  ىٍب الم بلفخ َزا) الم بلفخ َالاسا) الاُلىٓ لتمىباأح 

َا ظ) الزجبزْ َ ىُان المىباأح َاظا) لبلمٍاب كَ اظا) المفاُت ثابلزُإد 

 ىٍااب َراابزٔر رذسٔااس الم بلفااخ كَ االغاا ح  َوااُ  الم بلفااخ َاظاا) َرُإااد 

 لذسزْ ضجط الم بلفخ. كَلذسز َ/
 -ٕإٕه الرْ ٔزأمه لب ٔتٓ:ومُذج الم بلفخ لأل  ب  اليج  -4

اظااا) الجٍاااخ الصاااب زح  ىٍاااب الم بلفاااخ َزاااا) الم بلفاااخ  َاظااا) البااا ص  

لقابلد َزاماً الاُلىٓ كَ زاا) الُصٕقاخ السظامٕخ لتٕاس  كزثاخالم بلف له 

َ اد  َرابزٔر رذسٔاس الم بلفاخ   ئنا ز وٓ َ ىُان الم بلف َزاا) ٌبرفاً 

 ضجط الم بلفخ.لذسزْ  كََوُ  الم بلفخ َاظ) َرُإد لذسز َ/

 ٔز) رذسٔس الم بلفخ  تّ ص س وعر َٔعت) الم بلف وع خ  ىٍب .   -ة
 

ٕه الفاسح الزبثااخ لتجٍابد ٔذد  َشٔس الصىب خ َالزجبزح َالزمأُه للٕاخ الزىعإن ثا -8المب ح

لااه دٕااش  4444( لعااىخ 44لٍٕااب  اآ الجىااد اكَ ( لااه كلااس الااد ب  زااا) ائالمباابز 

 الزُشٔد الجتسا ٓ لتمىبلن المسا  الزفزٕش  تٍٕب َ د  الجُ د الزفزٕبٕخ . 
 

( 44رتزاااصأل الجٍااابد المىصاااُ   تٍٕاااب  ااآ الجىاااد اكَ ( لاااه كلاااس الاااد ب  زاااا) ا -7الماااب ح

المااد ٓ الااابأل  اآ  ئلااّثادبلااخ الم بلفاابد الزاآ ٔااز) رذسٔسٌااب  4444ىخ ــــــااـلع

 ثبليسح الزقتٕدٔخ كَ االلمزسَوٕخ .َذلك لذممخ الجدأخ الم زصخ 
 

( لعاىخ 44رتزصأل الجٍبد المىصاُ   تٍٕاب  آ الجىاد اكَ ( لاه كلاس الاد ب  زاا) ا -4المب ح

ثزصَٔااد َشازح الصااىب خ َالزجاابزح َالزماأُه ثزقاابزٔس ُٔلٕااخ رجاإه ك اادا   4444

 لأل  ب  َالمىبرد. الم بلفبد الزٓ ر) رذسٔسٌب 
 

 

 يـــوصيش الصٌبعت والتجبسة والتوىي

 يــــــــــــــب علـــــــــــــــم. هه
  


