خطت عًم كهيت انعهٕو نهتعبيم يع انفـيرٔش انتبجـي (كٕفيذ)٩١-
أال -يمذيت عٍ طرق اَتمبل انعذٖٔ
انفـٛشٔط انتبخـ( ٙكٕفيذ ْٕ )٩١-فـٛشٔط تُفغـ ٙخذٚذ ظٓش فـ ٙيذُٚخ ْٔٔبٌ ثًمبغؼخ ْٕثـ ٙثبنصـ.ٍٛ
ٔٚختهف ْزا انفـٛشٔط ػٍ ثبلـ ٙإَٔاع فـٛشٔعبد كٕسَٔب انتـ ٙتُتشش ثـ ٍٛانجشش ٔتغجت أػشاض َضالد انجشد
انًؼتبدح كًب أَّ ٚختهف ػٍ فـٛشٔط عبسط ٔفـٛشٔط يتالصيخ انششق األٔعػ انتُفغـٛخ ٚ.مٕو انؼهًبء
ٔانًختصٌٕ حبنـٛب ً ثًحبٔنخ تحذٚذ يصذس ْزا انفـٛشٔط اندذٚذ ٔانز٘ ٚتٕلغ أٌ ٚكٌٕ يشتجطًب ثُٕع يٍ
عب أٌ ُٚتمم يٍ شخص ٜخش ،نكٍ ال ٚؼشف حثـٗ ا ٌٜيذٖ عٕٓنخ أٔ
انحـٕٛاَبد إال أٌ انفـٛشٔط ًٚكٍ أً ٚ
اعتذايخ اَتشبس انؼذٖٔ ثـ ٍٛانجشش .ال تضال انًؼهٕيبد اإلكهـُٛـٛكـٛخ انخبصخ ثفٛشٔط كٕفٛذ ٩١-يحذٔدح حثـٗ
ا ،ٌٜكًب أَّ ال ٕٚخذ تح صـ( ٍٛتطؼـٛى) أٔ ػالج يتٕفشٔ ،يب ٚضال انتؼبيم يغ انحبالد انًصبثخ يٍ خالل ػالج
األػشاض ٔتمذٚى انذػى نهًشٚط.

ثبَيب -األعراض ٔانعاليبث انسريريت
تشًم أػشاض انًشض استفبػًب فـ ٙدسخخ انحشاسح ٔكحخ ٔظـٛك فـ ٙانتُفظ؛ خبصخ إرا ظٓشد ْزِ األػشاض
خالل ً ٕٚ ٩١يب يٍ تبس ٚخ انغفش إنـٗ انصـ ٍٛأٔ انذٔل األخش٘ راد انًغتٕٖ انؼبنـ ٙيٍ انخطٕسح أٔ انتؼشض
نحبنخ يشتجّ ثٓب أٔ يؤكذح (كًب ْٕ يٕظح فـ ٙانصفحخ انتبنـٛخ) .ػُذئز ُٚجغـ ٙانتٕاصم يجبششح يغ يمذيـٙ
انشػبٚخ انصحـٛخ ٔإثالغٓى؛ حـٛث عـٛتهمـٗ اإلسشبداد ٔاإلخشاءاد انٕاخت اتجبػٓب يٍ يمذيـ ٙانشػبٚخ انصحـٛخ
لجم انحعٕس إنـٗ انًغتشفـٗ أٔ انؼـٛبداد إلكًبل انفحٕصبد انًخجشٚخ.

ثبنتب -تعريف انحبنت انًشتبٓت أٔ انًؤكذة
 -٩انحبنت انًشتبٓت:
شخص يصبة ثًشض تُفغـ ٙحبد (حًـٗ يغ عؼبل ٔ/أٔ ظـٛك فـ ٙانتُفظ) ٔأ٘ يٍ انتبنـ:ٙ
إرا كبٌ تبسٚخ انغفش إنـٗ كم يٍ (انصـ ،ٍٛإٚشاٌ ،كٕسٚب اندُٕثٛخ ،انٛبثبٌ ،عُغبفٕسح ،فشَغب ،إٚطبنٛب ،أنًبَٛب،
انُٓذ ،يبنٛضٚب ،نجُبٌ ،ثبكغتبٌ ،أرسثٛدبٌ ،أفغبَغتبٌ ،انؼشاق ،يصش ،اندضائش) ً ٕٚ ٩١يب لجم ظٕٓس األػشاض
اتصبل ٔثـٛك خالل انـ ً ٕٚ ٩١يب انًبظـٛخ يغ حبنخ يؤكذحُٚٔ ،ؼشف االتصبل انٕثـٛك كبنتبنـ: ٙ
انتؼشض انًشتجػ ثبنشػبٚخ انصحـٛخ ،ثًب فـ ٙرنك تٕفـٛش انشػبٚخ انًجبششح نًشظـٗ يصبثـ ،ٍٛأٔ انؼًم يغ
ػبيهـ ٍٛفـ ٙيدبل انشػبٚخ انصحـٛخ يصبثـ ،ٍٛأٔ صٚبسح انًشظـٗ أٔ انجمبء فـَ ٙفظ انجـٛئخ انمشٚجخ نشخص
يشٚط .انتٕاخذ فـ ٙثـٛئخ ٔاحذح (يثم فصم دساعـ ،ٙيمش ػًم) يغ شخص يشٚط .انغفش فـ ٙأ٘ َٕع يٍ
ٔعبئم انُمم ثٕخٕد شخص يشٚط .انؼـٛش فـَ ٙفظ انًُضل يغ شخص يشٚط .حبنخ يشض تُفغـ ٙحبد شذٚذ
ٔفحصّ انًخجش٘ نهًـٛكشٔثبد انشبئؼخ عهجـًٛبٔ ،تُؼ ّشف “حبنخ يشض تُفغـ ٙحبد شذٚذ" ثؤَّ يشض يصحٕة
ثبستفبع فـ ٙدسخخ انحشاسح إنـٗ  ٨٣دسخخ يئٕٚخ أٔ أكثش خالل يذح  ٩١أٚبو عبثمخ ٔتتطهت انحبنخ انتُٕٚى
ثبنًغتشفـٗ ،كزنك انتٓبة شذٚذ انحذح ف ٙانشئت.ٍٛ
 -2انحبنت انًؤكذة:
ْـ ٙحبنخ يشتجٓخ تى تؤكـٛذْب يخجشًٚبٚ .تى إخشاء االختجبساد انًؼًهـٛخ فـْ ٙزِ انًشحهخ فـ ٙيختجش انصحخ انؼبيخ
انٕغُـٚٔ ،ٙتى اخشاء االختجبس نتؤكـٛذ انحبالد انًشتجٓخ ٔانًخبنطـ ٍٛنهحبالد انًؤكذحٚ .مٕو ثشَبيح انطت انٕلبئٙ
ٔيكبفحخ انؼذٖٔ ثبنشؤٌٔ انصحـٛخ ثٕصاسح انحشط انٕغُـ ٙثتمذٚى اإلسشبداد انخبصخ ثدًغ ٔإسعبل انؼـُٛبد
نهفحص ٔيتبثؼخ انُتبئح انًخجشٚخ.

انتعبيم يع انحبالث انًشتبّ أٔ انًؤكذ إصببتٓب بفيرٔش كٕفيذ٩١-
ػُذ اإلصبثخ ثبإلَفهَٕضا يع انغفش إنـٗ انصـ ٍٛأٔ انذٔل األخشٖ راد انًغتٕٖ انؼبنـ ٙيٍ انخطٕسح (حغت يب
تحذدِ ٔصاسح انصحخ) أٔ يخبنطخ حبنخ يشتجٓخ أٔ يؤكذح ثفٛشٔط كٕفٛذُٚ ،٩١-جغـ ٙيشاخؼخ ػـٛبداد َضالد
انجشد ثبنًغتشفـٗ .ػُذ اإلصبثخ ثبإلَفهَٕضا دٌٔ انغفش إنـٗ انصـ ٍٛأٔ يخبنطخ حبنخ يشتجٓخ أٔ يؤكذح ثفٛشٔط
كٕفٛذُٚ ،٩١-جغـ ٙيشاخؼخ ػـٛبدح اندبيؼخ أٔ ألشة يشكض سػبٚخ أٔنـٛخ.

إرا ظٓرث أعراض اإلصببت بعذٖٔ تُفسـيت ،فـيُبغـي :
انجمبء فـ ٙانًُضل ٔتدُت االختالغ ثبٜخشٍٚ
غهت انشػبٚخ انصحـٛخ فٕسًا ثبالتصبل ثًمذيـ ٙانشػبٚخ انصحـٛخ ْبتفـًٛب ٔإػطبئٓى يؼهٕيبد يتؼهمخ ثبنغفش
ٔاألػشاض انًشظـٛخ
اتجبع تؼهًٛبد ٔصاسح انصحخ فًٛب ٚخص انؼضل انًُضن ٙنهؼبئذ ٍٚيٍ انغفش يٍ انذٔل انت ٙحذدتٓب انٕصاسح.
ػذو انغفش أثُبء ٔخٕد أػشاض يشظـٛخ
تغطـٛخ انفى ٔاألَف ثبنًُبدٚم ػُذ انكحخ أٔ انؼطظ
انًحبفظخ ػهـٗ َظبفخ انـٛذ ٍٚيٍ خالل غغهًٓب نًذح  2١ثبَـٛخ ػهـٗ األلم ثبنًبء ٔانصبثٌٕ أٔ ثبنًطٓشاد
انًحتٕٚخ ػهـٗ انكحٕل.

فريك االستجببت ٔانسـيطرة عهـٗ يستٕٖ انكهيت :
ٚمٕو انفشٚك ثًتبثؼخ تفعـيم خطت انجبيعت نهٕلبيت ٔانتحكى فـ ٙانًشض ٔيتبثؼخ إخشاءاد انتؼبيم يغ ظٕٓس
حبالد يؤكذح أٔ يشتجٓخ ٔانتُغـٛك ثـ ٍٛثشَبيح انطت انٕلبئٔ ٙيكبفحخ انؼذٖٔ ٔاإلداساد راد انؼاللخ ثبندبيؼخ
يٍ ػـٛبدح انكهٛخ ٔتُفٛز ثشَبيح انطت انٕلبئٔ ٙيكبفحخ انؼذٖٔ ثًتبثؼخ انتُغـٛك يغ ٔصاسح انصحخ ٔتحذٚث
ٔيتبث ؼخ إخشاءاد انتؼبيم يغ انحبالد انًشتجٓخ أٔ انًؤكذح ٔتٕفـٛش ًَبرج انتجهـٛغ ػٍ انحبالد ٔيتبثؼخ
انًخبنطـٚٔ ٍٛتجغ انفشٚك خطخ انطٕاسئ نهتؼبيم يغ انحبالد انٕثبئٛخ
ٚتكٌٕ انفشٚك يٍ :
عًـيذ كهيت انعهٕو جبيعت طُطب.
انسيذ االستبر انذكتٕر ٔ /كيم كهيت انعهٕو نشئٌٕ خذيت انًجتًع ٔتًُيت انبيئت جبيعت طُطب.
انسيذ االستبر  /اييٍ كهيت انعهٕو جبيعت طُطب.
ادارة انساليت ٔانصحت انًُٓيت ٔاالزيبث ٔانكٕارث بكهيت انعهٕو جبيعت طُطب.
انسبدة يُسمٗ ٔيشرفٗ االجراءاث االحترازيت بكهيت انعهٕو جبيعت طُطب .
انسبدة اعضبء نجُت انساليت ٔانصحت انًُٓيت ٔاالزيبث ٔانكٕارث بكهيت انعهٕو جبيعت طُطب .
ادارة االيٍ بكهيت انعهٕو جبيعت طُطب.
ادارة عـيبدة كهيت انعهٕو جبيعت طُطب.

يٓبو فريك االستجببت ٔانسـيطرة عهـٗ يستٕٖ انكهيت :
إَدبص خطخ غٕاس٘ء نًٕاخّٓ فـٛشٔط كٕفٛذ ٩١-داخم يُشآد ٔيشافك انكهٛخ ثًب فـٗ رنك إغالق ا ّٚيُشؤح فـٙ
حبنخ حذٔثٓب ال لذس هللأ ،تًتذ ٔفك انجؼذ اندغشافـ ٙنٓب يغ تغطـٛخ انًدتًغ انًحهـ ٙتحذٚذ االخشاءاد انٕاخت
إتجبػٓب نًُغٕثـ ٙانكهٛخٔ ،آنـٛبد ٔاخشاءاد تؤيـ ٍٛأدٔاد انتُظـٛف ٔانتؼمـٛى ٔانٕلبٚخ ثحغت انحبخخ انفؼهـٛخ
-

انميبو بتطٓير انًذرجبث ٔانًجًعبث كبيهت ببشراف كبيم ٔيتببعت يٍ انسيذ ا /.عًيذ انكهيت ٔانسيذ
االستبر اييٍ كهيت انعهٕو.

-

انتبكيذ ٔانتفتيش عهٗ يتببعت االنتساو ببرتذاء انكًبيت ٔانتببعذ بيٍ انطالة ٔحضٕرْى فٗ ألبث
انجذأل انًخصصت نٓى بباللسبو انعهًيت.

-

ليبش درجبث انحرارة نهطالة ٔانعبيهيٍ ببجٓسة انميبش انحرارٖ.

-

ا ستعذاد انعيبدة انطبيت التخبر االجراءاث االحترازيت انٕاجبت فٗ كم حبنت عهٗ حذٖ سٕاء االشتببِ أ
انًؤكذة يع تجٓيسْب بكبفت انًستهسيبث ٔاالسعفبث االٔنيت.

-

عرض عهٗ انشبشبث االنكترَٔيت ببنكهيت نكبفت االرشبداث ٔحظر انذخٕل بذٌٔ كًبيت.

وفيما يلى التقرير المصور ::

أال -انتعميى نهًذرجبث ٔانًجًعبث ببنكهيت:

ثبَيب -انميبش انحرارٖ نهطالة ٔانعبيهيٍ لبم دخٕل يُشبث انكهيت:

ثبنثب -ارتذاء انكًبيت نهطالة ٔانعبيهيٍ لبم دخٕل يُشبث انكهيت:

رابعب -انحفبظ عهٗ انتببعذ بيٍ انطالة ٔاالنتساو ببنعاليبث االحترازيت عُذ انذخٕل يُشبث انكهيت:

