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ﺑﻧﺎء
ةطخ عم طابترالاب *نيسخاسرادين ةيالو يف ةيلاحلا ةمظنألا ىلعو يداحتالا نوناقلا ىلع ً
ةينوناقلا دعاوقلا ُﺗ َط ﱠﺑقُ ،انافشتسم يف اهب لومعملا قوقحلاو تاذلاب ىفشتسملا اذهل ةفاظنلا
:ةيلاتلا
تارايزلل ينوناقلا ماظنلا
يف ءاقبلاب هل حمسيو مئاد لكشب دحاو ضيرمل ميلس دحاو قفارم صخش لابقتسا طقف نكمي
.ةيحصلا ةياقولا تاءارجإ ةاعارم نمض ىفشتسملا
تالاح يف وأ  18ـلاو  15ةعاسلا نيب ﯾوﻣﯾﺎ ً ةنكمم ضيرملا عم ةدودو ةقالع هل يناث صخش ةرايزو
رھﻧﺔ ةيئانثتسا
.طﺑﯾﺎ ً ُﻣ َﺑ َ
ةرامتسا لخدملا ىلإ لوصولا ءانثأ ألمي نأ ضيرملا وأ ةضيرملا ادعام صخش لك ىلع بجي
يف دجاوتلا ةرتف لاوط قيثوتلا ةرامتسا ىلع اوظفاحت نأ مكنم ءاجرلا .نوللا ةيرهز قيثوت
!ىفشتسملا ةرداغم ءانثأ جرخملا يف ةرشابم كلذ دعب اهوملست نأو ىفشتسملا
اوبهذا ) (Ambulanz- und Aufnahmezentrumلابقتسالاو تادايعلا زكرم يف ليجستلا دعبو
.معدلا ةطقن يف مكمودق نع كانه اوغلبو هندوصقت يذلا يبطلا مسقلا ىلإ رشابم قيرطب رﺟﺎ ًء
.ضيرملا عم ةدودو ةقالع هل يذلا يناثلا صخشلل ءارضخ لوخد ةقاطب انه هوقلتت ام نيب نمو
)ةمامكلا( مفلاو فنألا يقاو ءادتراب مازتلالا
.ىفشتسملا لخاد ةمامكلا ءادتراب نوقفارملا صاخشألا لك ﯾُﻠزم
.اذه انافشتسم يف ةمهم ريغ مفلاو فنألا يقاو ءادتراب مازتلالا يغلت يتلا ةيبطلا ةداهشلاو
صخشلا لفط دنع ضيرملا ةفرغ يف نيقفارملا صاخشألا نوكي امدنع ةمامكلا علخ نكميو
الو .ةفرغلا يف نيرخآلا صاخشألا نع ﻣﺗراً  1.5ﺑُﻌْ د ةفاسم ىلع ةظفاحملاب مازتلالا طرشب ،هتاذب
.مونلا ءانثأ ةمامكلا ءادترا ىلإ صخش يأ جاتحي
واﻟﻜﻤﺎﻣﺎت اﻟﻘﻤﺎﺷﯿﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﯿﻔﺔ وﻟﯿﺴﺖ رطﺒﺔ وﺗﻐﻄﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻢ واﻷﻧﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
واﻟﻮﺷﺎﺣﺎت )اﻟﺸﺎﻻت(! وﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎدﯾﻞ
اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻨﻜﻢ أن ﺗﻨﺘﺒﮭﻮا إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺒُﻌْﺪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،وإﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻌﺎل واﻟﻌﻄﺲ )ﻓﻲ ﻛﻮع اﻟﺬراع(.
* اﻟﻤﺎدة  21اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻄﺒﻲ
ﯾُ ْﺆ َذنُ ﻟﻠﻤﺮﯾﻀﺎت واﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻄﺒﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  ،3وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ُﻣﻠﺰَﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 4
ﺑﺘﺪوﯾﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻜﻞ زاﺋﺮة أو زاﺋﺮ) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻﺪار 14 :ﺗﻤﻮز (.2020

