
  

 

 

 

   (PHC) العامة الصحة ممر – 1 النموذج

                                                                 
 تلقيه على أكثر أو يوًما 14 مرور بعد التحصين كامل الفرد يُعتبر الطيران، قطاع إلنعاش اإليكاو مجلس عمل فرقة وإرشادات الوثيقة هذه ألغراض 22

لية الجرعات جميع  الطوارئ حاالت في لالستخدام العالمية الصحة منظمة أدرجته الذي كورونا بفيروس لإلصابة المضاد اللقاح من بها موصىال األوَّ
  .أخرى صارمة تنظيمية سلطة عليه وافقت أو

  كورونا بفيروس يتعلق فيما للطاقم الصحية الحالة بطاقة
 :البطاقة هذه من الغرض

 قبل من المعالجة ولتسررررررهيل .كورونا بفيروس يتعلق فيما الصررررررحية حالتهم لتأكيد المغادرة قبل تسررررررجيلها الطاقم على يتعين التي المعلومات
 .الدولة لدى العامة الصحة سلطات

 
 متعدد الوقاية نهج إطار في العامة الصرررررحة سرررررلطات تجريه إضرررررافي لفحص خاضرررررعا   الطاقم فرد يظل فقد البطاقة، هذه تعبئة من وبالرغم
 .أكثر أو (فهرنهيت 100.4) مئوية °38 المسجلة الجسم حرارة درجة تكون عندما المثال سبيل على الطبقات،

ضية، عشر األربعة األيام خالل -1 شر اتصال) وثيق اتصال لديكم كان هل الما  تقل ال لمدة الواحد المتر على تزيد ال ةمساف على مبا
 التشحححخيصحححات أفادت أو (COVID-19) كورونا بفيروس ُمصحححاب بأن  يُشحححتب  شحححخ  مع (مباشحححر بدني اتصحححال أو دقيقة 15 عن

  ال   نعم    كورونا؟ فيروس من يعاني أن  الطبية

 :الماضية عشر األربعة األيام خالل التالية األعراض من أي لديك كان هل -2
  ال   نعم  الحمى 
  ال   نعم  السعال 
  ال   نعم  التنفس في صعوبات 

ق لحاسة المفاجئ الفقدان   ال   نعم     الشم   أو التذو 

 :العمل مناوبة بدء عند الجسم حرارة درجة -3

ل لم   عليه الحمى عالمات ظهور لعدم أو بالحمى الفرد شعور لعدم نتيجة الجسم حرارة درجة تُسجَّ
 

 : ________   (°F) الفهرنهايت  /    (°C) المئوي بالمقياس ُمقاسة الجسم حرارة درجة
 : ____________الوقت     : ____________التاريخ
 ____________:  ذلك غير   األذن   الجبهة: التسجيل طريقة

 إيجابية؟ نتيجت  وكانت الماضية الثالثة األيام خالل (COVID-19) كورونا بفيروس اإلصابة عن للكشف فحصا   أجريتم هل -4

  ال   نعم   
 متاحا   كان إذا التقرير إرفاق يُرجى

  ال   نعم   ؟(COVID-19) كورونا فيروس ضدّ  لقاحا   تلقيت هل -5

 :تلقي  أحدث تاريخ 

  ال   نعم                      ؟22بالكامل التلقي  تلقيتم هل 

 :الطاقم عضو هوية
 

 :االسم

ل/الطيران شركة  :الطائرات ُمشغ ِّ

 :السفر جواز رقمو الجنسية

 :التوقيع

 :التاريخ


