
 علطٌخ عوبى
 ّصاسح الصحخ

 الوذٗشٗخ العبهخ للشئْى الصح٘خ

 هشالجخ ّهكبـحخ االهشاض الوعذٗخ حشدائ

 لغن الحجش الصحٖ

 

 المواد الخطرة خاألهشاض الوشزشك األهشاض الجششٗخ

الطج٘دددت الوعددبلا ـددٖ الودددْاً      اشددزجبٍ عٌددذ  

ثْجدددْد  دددذس   الجشٗدددخ/الوطدددبساد /الوعدددبثش  

ٌٗطْٕ علٔ األهشاض الوجٌَ٘د ددًدبٍ ٗجدت دى    

ُزٍ األلَ٘د ّاألهدشاض َُ٘د     إرجبعٗزشرت علَ٘ 

: 

 الكْل٘شا 

 ْٕالطبعْى الشئ 

   الحؤ الصفشاء 

  ٔالف٘شّع٘خ)األثْال (الحو 

 ْغ   ؤ العب ّهشض هبسث 

  ؤ ؼشة الٌ٘ل  

   ؤ الذًك  

   ؤ ّادٕ الصذع  

  َ٘هشض الوكْساد الغحبئ 

 ٕالجذس 

      شددلل األافددبذ الددزٕ ٗزغددجت ـ٘دَد

ـ٘دشّط شدلل األافدبذ هدي الٌددْع     

 الجشٕ 

    األًفلدًْضا الجشددشٗخ الٌبجوددخ عددي

 ًوط جذٗذ

 دًفلًْضا الطْ٘س 

 ًْضا الخٌبصٗشدًفل aH1N1 

     هزالصهدخ  االلزِدبة الشئدْٕ الحددبد

 بسط(الْخ٘ن )ع

 

 

        دٕ  دذس ٗديدٕ إلدٔ ًفددْق دعدذاد كج٘دشٍ هددي

الحْ٘اًدبد الوغدزْسدٍ إلددٔ الغدلطٌَ ث  ددذٓ     

ّعبئل الٌمل الجحشٕ /الجدْٕ / الجدشٕ الدزٕ    

لددذ ٗشددكل هخددباش علددٔ الصددحَ العوْه٘ددَد      

 .ٖعلٔ الوغزْٓ الْاٌٖ دّ األلل٘و

    دٕ ـحْصددبد اٗجبث٘دددخ لالهدددشاض الزبل٘دددخ: 

     ْ س  وددٔ الددْادٕ الوزصددذع /اًفلددًْضا الط٘دد

دًفلدددددددددًْضا   / ودددددددددٔ ؼدددددددددشة الٌ٘دددددددددل/  

 ودٔ الكًْجدْ...إل ( دّ    /aH1N1الخٌبصٗش

دٗددخ ـحْصددبد هغددزجذح ألهددشاض لِددب ّلدد      

 علٔ الصحخ العبهخ   

  دٕ  ذس ٗيدٕ إلٔ رغشة هْاد

خطشح ـٖ الوْاً  /الوطبساد / 

الوعبثش الجشٗخ/ شائك إصبثبد 

/دّ هْاد ًبرجخ عي رلك الوْاد 

ثزشّل٘خ دّ ك٘وبّٗخ دًّّْٗخ 

 إشعبع٘خدّ

                         رجل٘ػ ًمطخ االرصبذ ـٖ الوْاًٖ ّالوطبساد ّالوعبثش الجشٗخ

 )دلغبم الحجش الصحٖ( ـٖ:
                   22222277ًمبذ: عل٘وبى ال٘حوذٕ 71241722هٌ٘بء الغلطبى لبثْط ُبرؿ : 

  22219279ًبصش الِبشوٖ:   22774499ًمبذ:      ـع٘ذ الٌِذٕـــــــــع

ٖ ًمبذ دششؾ 71942992 :ُبرؿهطبسهغمط الذّلٖ                     29929299: الٌِبئ

    22221797ًمبذ:  عع٘ذ الوغكشٕ 29492929:ًمبذ  هلل االؼجشٕعــــــجذا

 22122949ًمبذ: عوشثبلحبؾ     72742941 :  هــــــٌ٘بء صاللخ ُبرــؿ

 22122949ًمبذ: عوشثبلحبؾ     72742941  : ـزؿهــــــطبس صاللخ ُبــ

 22122949ًمبذ:  عوشثبلحبؾ   72742941  : هــــــٌفز الوضًْٗخ ُبرـؿ

 22294992ًمبذ: علٖ الوعوشٕ  79999142  : ه٘ــــــٌبء صحبسُبرــــؿ

 29971999 :ًمبذعلٖ الوعوشٕ   79912299 :  هٌــــــفز الْجبجخ ُبرؿ

 لن ٗفعل ؿ :هٌفز ّادٕ الجضٕ ُبر

 هٌفز خطوخ هالجخ ُبرؿ : لن ٗفعل

فز  ف٘ذ ُبرؿ :  ٖ ًمبذ:هــــــــــٌـ  عجذاهلل الؽ٘ثٖ 22794499 عل٘وبى العضاً

  22219799ًمبذ: ساشذ الكٌذٕ  22122991ًمبذ:

   29219921   ًمبذ : خلفبى الجْعع٘ذٕ  هٌ٘ـــــبء صـــْسُبرـــؿ :

                    22711179 ًمبذعجذاهلل صـبد   79172999ه٘ــــــــٌبء الذلـــن ُـبرؿ: 

 29922149 غٌٖ ًجن ًمبذ:   

  
 الوعذٗخ الوعذٗخ األهشاضدائشح هشالجخ ّهكبـحخ 

 22249992ًمبذ : الذكزْس صالح العْٗذٕ 71994274دّ 71992971علٔ الِْارؿ الزبل٘خ :  دّ

 22299272ًمبذ:  مالذكزْس شب  29771794ًمبذ: إدسٗظ العج٘ذاًٖ الذكزْس

 

هب إرا كبى  الحذس ٗشدكل خطدْسح    (TASK FORCEهجوْعخ العول )رم٘٘ن الحذس هي لجل 

 علٔ الصحخ العبهخ  ّإرا كبى األهش كزلك ٗغزششذ ثبلشعن الخْاسصهٖ لوجوْعخ العول 

o الوعذٗخ ضدال هشا 

o هْاد ك٘وبّٗخ 

o هْاد ًّْٗخ 

o دهي ّعالهخ الؽزاء 

 

آليات العمل يف تطبيق اللوائح الصحية الدولية يف املوانيء/ واملطارات / املعابر 
 الربية

 


