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مىجهبث انعسل
ملحوظه  :هذ البروتوكول نشر في يوم  2020/3/17قابل للتعديل بصورة مستمرة

مقدمت:
رسزؼشض ْزِ انًٕجٓبد ادزٛبغبد ػضل انًشظٗ ( انًشزجّ اصبثزٓى ٔانًصبث ٍٛة كٕفٛذ)19 -
ٔإجشاءاد يكبفذخ انؼذٖٔ انعشٔسٚخ نهٕلبٚخ يٍ اَزشبس كٕفٛذ.19-
حىجُهبث عبمتخبصت بمركس انعسل:
.1
.2

.3

.4

انمٛبو ثفشص انذبالد انًؤكذح ف ٙانمسى (أ) يٍ انذبالد انًشزجّ ثٓب ف ٙانمسى (ة).
حطبُق االحخُبطبث انقُبسُت نمكبفحت انعدوي( :يضم غسم االٚذ٘ ٔ ،اسرذاء انمفبصاد ،
ٔانكًبيبد ٔانًشاٚم) دٛش رُؼزجش االدزٛبغبد انمٛبسٛخ نًكبفذخ انؼذٖٔ أدذ انًكَٕبد
انشئٛسٛخ نهؼضل.
سُبست انفصمٚ :كٌٕ انًشٚط ف ٙغشفخ يُفشدح أٔ دجشح صغٛشح نهذذ يٍ اَزشبس انجشاصٛى
يٍ انًشظٗ ٔإنٓٛى ػٍ غشٚك انشصاص أٔ انٕٓاء ،أٔ انؼضل انجًبػُٚٔ ٙمصذ ثّ ػضل
يجًٕػخ انًشظٗ انًشزجّ إصبثزٓى ثُفس انؼذٖٔ ف ٙجُبح يُفصم أٔ لسى يُفصم داخم
انجُبح ػهٗ اٌ ركٌٕ انًسبفخ ث ٍٛكم يشٚط ٔاخش3-2يزش.
انخهىَت انمُكبنُكُتٔ :رنك نهذذ يٍ خطش اَزشبس انجشاصٛى انًُمٕنخ ػٍ غشٚك انٕٓاء ،ثزٕفٛش
ظغػ سبنت (إٌ أيكٍ) ف ٙغشفخ انًشٚط (ف ٙدبل ػذو رٕفش انعغػ انسبنت ٚجت انزأكذ
يٍ إدكبو إغالق األثٕاة ٔال ٚزى فزذٓب إال ػُذ انذخٕل ٔانخشٔط).

ٚصُف ػضل انًشظٗ انًشزجّ إصبثزٓى ثكٕفٛذ 19-كعسل مصدر ححج انفئت األونً (انعسل انصبرو) ،
ٔػهٚ ّٛجت أٌ ٚهزضو انؼبيه ٍٛببِحٍ:
 ارحداء انمالبس انىاقُت:ٚ هزضو يمذي ٙانشػبٚخ انصذٛخ ثبسرذاء جًٛغ أدٔاد انٕلبٚخ انصذٛخ انالصيخ ٔثبنطشٚمخ
انصذٛذخ ػُذ سػبٚخ انًشٚط.
 نظبفت األَدٌ:ٚ جت االنزضاو ثُظبفخ االٚذ٘ ف ٙانهذظبد انخًس انٕاسدح ف ٙيٕجٓبد انصذخ انؼبنًٛخ:
(لجم ياليسخ انًشٚط ،ثؼذ ياليسخ انًشٚط ،ثؼذ انزؼشض نخطش سٕائم انًشٚط أٔ
انزؼبيم يغ يؼذاد يهٕصخ ثسٕائم جسى انًشٚط ،لجم انمٛبو ثزذخم رذذ يجبل يؼمى،
ثؼذ ياليسخ انجٛئخ دٕل انًشٚط).
 معداث رعبَت انمرَض:ٚ جت اٌ رزٕفش أدٔاد يذذدح نكم يشٚط ٔف ٙدبنخ ػذو انمذسح ػهٗ اسزخذاو يؼذاد
 %70يٍ انكذٕل لجم
يخزهفخ نكم يشٚط ٚجت أٌ ٚزى انًسخ ػهٓٛب ثبسزخذاو
السزخذايٓب نًشٚط أخش.
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مكبن مراكس انعسل:
















ػجبسح ػٍ غشفخ يفشدح أ يجًٕػخ يٍ انغشف ف ٙيُطمخ يذذدح نهؼضل (يشكض انؼضل)
راد رٕٓٚخ سبنجخ انعغػ (إٌ أيكٍ).
يهذك ثٓب دٕض نغسم انٛذٔ ٍٚدٔسح يٛبِ.
ٔٚجت إثمبء ثبة غشفخ انؼضل يغهمب ً إال ف ٙانذبالد انعشٔسٚخ انز ٙرسزٕجت انذخٕل إنٗ
انغشفخ أٔ انخشٔط يُٓب ٔف ٙانًُبغك انز ٙرؼبَ ٙيٍ لهخ انًٕاسد.
يٍ انًًكٍ اسزخذاو أ٘ غشفخ نهؼضل إرا كبَذ انزٕٓٚخ انطجٛؼٛخ فٓٛب كبفٛخ.
ٚجت إصانخ جًٛغ انًؼذاد غٛش انعشٔسٚخ يٍ انغشفخ لجم أٌ ٚشغهٓب انًشٚط.
ٚجت رٕفٛش يُبشف ٔسلٛخٔ ،يُظف يطٓش نهٛذ ٍٚف ٙيٕصع ٚؼًم ثبسزخذاو انًشفك.
يٍ انعشٔس٘ أٌ رٕجذ ف ٙانغشفخ سهخ لًبيخ يضٔدح ثذٔاسخ لذو نفزخ انغطبء ثذاخهٓب كٛس
ثالسزٛك ٙأصفش انهَٕههُفبٚبد انسشٚشٚخ.
ُٔٚجغٔ ٙظغ أغطٛخ ال رسًخ ثُفبر انسٕائم ػهٗ انًشارت ٔانٕسبئذ.
ٚجت رخصٛص أدٔاد رُظٛف خبصخ نغشف يشكض انؼضل فمػ يضم يًسذخ األسضٔ ،انذنٕ،
ٔٔػبء االسزذًبؤ ،لطؼخ لًبش سغجخ إلصانخ انغجبسٚٔ .زى االدزفبظ ثًهف انًشٚط ٔأٔسالّ
خبسط انغشفخٔ .ال ُٚسًخ ثُمم انًشٚط إنٗ أ٘ لسى خش يب نى ٚكٍ رنك دزًٛب ً.
ٔٚجت رخصٛص يٛضاٌ انذشاسح ٔاألدٔاد األخشٖ انعشٔسٚخ السزؼًبل ْزا انًشٚط
فمػ.
أٔ ٔظغ أكضش يٍ يشٚط ف ٙػُجش ٔادذ ػهٗ اٌ ركٌٕ انًسبفخ ث ٍٛأ٘ سشٚش ٔأخش -2
3يزش.
ٚجت اٌ ٚمزصش انذخٕل نغشفخ انؼضل ػهٗ يمذي ٙانخذيخ انصذٛخ فمػ.
ٚزؼٔ ٍٛظغ ػاليخ انؼضل انًالئًخ ػهٗ ثبة غشفخ انًشٚط.

انعبمهىن:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ٚجت أٌ ٚكٌٕ جًٛغ انؼبيه ٍٛف ٙيشكض انؼضل ػهٗ ػهى ثجذء ادزٛبغبد ػضل انًشظٗ
انًشزجّ إصبثزٓى ثكٕفٛذ.19-
ٚجت رمهٛص ػذد انؼبيه ٍٛانزٚ ٍٚذخهٌٕ الغشف نٛمزصش األيش ػهٗ انزٚ ٍٚكٌٕ دخٕنٓى
ظشٔسٚب ً نهغبٚخ
ػهٗ جًٛغ انؼبيه ٍٛانزٚ ٍٚذخهٌٕ غشفخ انؼضل أٌ ٚهزضيٕا ثبالدزٛبغبد انٕاسدح فْ ٙزِ
انًٕجٓبد.
ٚجت أٌ ٚزى إخطبس انؼبيه ٍٛف ٙيجبل انُظبفخ ٔخذيبد انطؼبو ٔانششاة ثًخبغش انؼذٖٔ
ٔانزذاثٛش انٕلبئٛخ انالصيخ.
ٚزؼ ٍٛإخطبس انًسؤٔل ػٍ يكبفذخ انؼذٖٔ ثذخٕل يشٚط إنٗ غشفخ انؼضل ،أٔ ثئَٓبء
انؼضل ،أٔ ثخشٔط انًشٚط يٍ يشكض انؼضل أٔ َمهّ.
ٚجت ششح أسجبة انؼضل نكم يٍ انًشٚط ٔألبسثّ.

انسائرون:
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ٚجت يُغ انضٚبسح يطهمب ً.
نظبفت انبُئت:








انزأكذ يٍ رٕفٛش يٕاد انزُظٛف ٔانزطٓٛش (صبثٌٕ يطٓش (سبئم/صهت) ،انكهٕس انسبئم
أٔ انذجٕة).
رؼزجش جًٛغ انُفبٚبد انًخهفخ يٍ يشكض انؼضل َفبٚبد خطشح.
ٚجت انزخهص االيٍ يٍ انُفبٚبد انًؼذٚخ ف ٙيكبَٓب انصذٛخ ٔاالنزضاو ثزفشٚغ دبٔٚبد
انُفبٚبد فٕس ايزالء صالس اسثبػٓب،
ٚجت اٌ ٚزى رُظٛف ٔرطٓٛش االسظٛبد ٔاألسطخ انذًبيبد يشر ٍٛف ٙانٕٛو ػهٛبأللم ٔ
ػُذ انذٕجّ.
ٚجت اٌ ٚزى اسزخذاو أدٔاد َظبفخ يُفصهخ نكم يٍ االسظٛبد ،انذًبيبد ٔانًًشاد.
ٚزى رغٛٛش انًفبسش ٕٚيٛبً،أٔػُذ رهٕصٓب ٔثؼذ خشٔط انًشٚط.
ٚجت غسم انًفبسش ف ٙدسجخ دشاسح  80دسجخ يئٕٚخ ٔرطٓٛشْب ٔكٓٛب.

 خدمبث انطعبو وانشراة:ٚ زى اسزخذاو يؼذاد أدبدٚخ االسزخذاو نهطؼبو كًب ٚجت انزخهص يُٓب ف ٙكٛس ثالسزٛكٙ
يضدٔط أصفش انهٌٕٔ ،إسسبنٓب إنٗ انًذشلخ.
 اعخببراث خبصت: ف ٙدبنخ ٔجٕد يشظغ يصبثخ ٚجت ػهٓٛب يٕاصهخ ػًهٛخ انشظبػخ ٔفمب ً نًٕجٓبد
انصذخ انؼبنًٛخ نهشظبػخٔ ،يشاػبح رطجٛك إجشاءاد يكبفذخ انؼذٖٔ.
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