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)IfSG( فيقثت بطقً◌ ةداملل ا43  ةرقفلا1 ىودعلا نم ةياقولا نوناق نم 

 ؟ھفيقثت بجي يذلا نم

 نم ةياقولا نوناق نم 1 ةرقفلا 43 ةداملا بسح ةداهشو ةيفيقثت ةرود ىلإ ةجاحب مكنإف ةيئاذغلا داوملا لاجم يف طاشنل ىلوألا ةسرامملا لبق
 :مكيدل ةحصلا ةرازو بتكم لالخ نم ىودعلا

 

 :ةيراجتلا قوسلا ىلإ اهلقن وأ اهتجلاعم وأ ،اهجاتنإ وأ ةيلاتلا ةيئاذغلا داوملا ةعانص نونهتمي نيذلا صاخشألا  1.
 ،اهتاجتنمو نجاودلاو موحللا    •

 ،بيلحلا ىلع ةدمتعملا تاجتنملاو بيلحلا    •
 ،اهتاجتنمو تايوخرلا وأ تايرشقلاو كامسألا    •

 ،ضيبلا تاجتنم    •
 ،لافطألا راغصو عضرلا ةيذغأ    •

 ،اًيئزجو اًيلك ميرك سيآلا نم ةعونصملا تاجتنملا    •
 •    نخسم وأ ةزوبخم ةقبط وأ وشح عم ةزوبخملا تاجتنملاَّة،

 •   لا ةمعطألا تاطلس ُ لعمَّةب، سطاطبلاو ةوهطملا ريغ تاوارضخلاو ،تاللخملاو ،زينوياملاو ،ةبلحتسملا تاصلصلاو
 ،ةيئاذغلا رئامخلاو ،ىرخألا

 •   لا تالتشلاو معاربلا ُ ةزَّهجم رب جاتنإل ةمزاللا روذبلا كلذكو ةئينلا لكأللةئين لكؤت تالتشو معا،
 

 ةدئاملا تاودأو ةينآلا ليبق نم ،ةيرورض ءايشأ ربع( رشابم ريغ لكشب وأ )ديلاب( رشابم لكشب كلذ ءانثأ مكعم سمالتت يتلاو
 ،)ىرخألا لمعلا داومو

 

 وأ
 

 .ةيعامجلا ةياعرلا لجأ نم تآشنملا نم اهريغ وأ فصاقملا وأ معاطملا وأ ةينكسلا رودلا خباطم يف نولمعي نيذلا صاخشألا  2.
 

 
 ةببسم ضارمألل لوهسبٍ ة ةريبك. لم ةيئاذغ داوم ماهتلا لالخ نمو َّةثو لماوعب

 ؟ةصاخ ةيئاقو تاءارجإ ذاختا بجي اذامل
 لماوع رثاكتت نأ ىلعألاب ةروكذملا ةيئاذغلا داوملا يف نكمي

 ُ◌ةبِّبسم  ضارمأللُيكشب ةيئاذغلا داوملا تاممست وأ ضارمأ نم صاخشألا يناعي نأ نكمٍ ل اق ةصتخملا تآشنملا وأ نكاسملا يفو .س
 .صاخشألا نم ريبك ددع كلذ ةجيتن ررضتي نأ نكمي ةيعامجلا ةياعرلا ميدقتب

 

و كلذليُ◌طبل من كل موظف م نأجل حامية المستهلك حوامية نفسه شخصيً◌ا ،وت  ِّخي أىلع ردق م ناملسوؤلية الاذيتة اوبتعا وق دعا
 ةحصلا

 .ةيصخشلا
 

 دقلو( داحتالا دهعملا بناج نم روشنملا "ةماعلا ةفايضلا يف ةيصخشلا ةحصلا دعاوق" روشنم يف دعاوقلا مهأ تعمج :راطخألا مييقتل ي
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 ال ىتميُ◌راممب حمس ةروكذملا ةطشنألا ةس
ىلعألاب؟

 

 .1  رهظت امدنع مكيلع ةيضرم لئالد (ضارعأ) حاو ىلإ ريشت  ٍ د نم ضارمألا ةيلاتلا وأ يبط دكأت يتلا كلت بسحب هنإف ،مكيدل اهدوجو نم ب
 :هيف لاغتشالا وأ لاجملا اذه يف لمعلاب مكل حمسُي ال ىودعلا نم ةياقولا نوناق

 •    اعمألاو ةدعملا باهتلا ءلا ُ يدعم داحلا (عمو ئجافم لاهسإ ٍ د)، الغيشلا وأ الينوملاسلا ببسب،  ةفيطعلا ميثارج ،تاسوريف وأ
 وأ ورونلا تاسوريف وأ اتورلا ،لاهسإلل ىرخأ تاببسم

 ،اريلوكلا    •
 ،ةيفيتلا ةريظن ىمحلا وأ ديئوفيتلا    •

 ،)دبكلا باهتلا( E وأ A يئابولا دبكلا باهتلا تاسوريف     •
 •   ةيدلجلا ضارمألا وأ ةثولملا حورجلا ،لا داوملا لقتنت نأب ةيلامتحالا اهيف أشنت يتلاو ُ ةبِّبسم ةيئاذغ داوم ربع اهيف ضرملل

 .نيرخآ صاخشأ ىلإ
 .2  صحف رفسأ ام اذإ يعةن لا ةيلاتلا لماوعلا نم دحاو دوجو نع مكنم ُ ةببسم ضارمألل:

 ،الينوملاسلا    •
 ،الغيشلا    •

 ،((EHEC ةيفيزنلا ةيوعملا يالوك ايشيرشيإ ايريتكب  •
 ،اريلوكلا ايريتكب    •

 هنإف ُيرظح مكيلع ةسرامم لمعلا وأ وتلاظّ◌ف يف لاجم داوملا ةيئاذغلا. أشنيو رظح لمعلا وتلاوظّ◌ف اذه يأ نولقنت امدنع اض تاببسم
 .ضرملا ضارعأ مكيلع رهظت نأ نود نم هذه ضرملا

 
 :ةظحالم

 اءانثتساب حمست وأ ةحصلا ةرازول نكمُي ت بت ةضورفملا تاروظحملا نمً اع ةحئاللا هذهل ،ت امدنعُارجإ ذختءا نود لوحت نأ اهنأش نم ت
 لاقتنا لا اهلماوعو ةروكذملا ضارمألا ُ ةبِّبسم نيرخآلا ىلإ.

 :ةروكذملا ضارمألا ىلإ ريشت ةيلاتلا ةيضرملا ضارعألا
 ،)ةعاس 24 لالخ تارم 3 لقألا ىلع( لاهسإلا   •

 ،ةدعملا مالآ وأ ءيقلا وأ نايثغلا    •
 ،)ةيوئم ةجرد ≥38,5° مسجلا ةرارح ةجرد( ىمحلا    •

 ،نينيعلاو دلجلا رارفصا    •
 •    حورجلا نم ةحوتفملا عضاوملا وأ ةيدلجلا ضارمألا ،امدنع حت  َّرم وهد نوكت وأنً◌تبت وأ االً◌ وأ امروتت.

 

 
 .عنصملا بيبط وأ ي

 ؟ھمالعإ بجي يذلا نم
 لزنملا مكبيبط ةراشتسا ةرورضلاب مكيلع هنإف ،ةروكذملا ةيضرملا ضارعألا نم رثكأ وأ دحاو مكيلع رهظت نإ  ام

ض اأن كتعم لفي رشكة لصنع املواد الغذائية. عالوةً◌ عىل ذلك أنتم ملزمون بإخبار رئيسكم في العمل حيال 
 مكضرم

 يأ كبيبط ربخأو

 .ءاجرإ وأ ريخأت نود
 

 II قحلملاو I قحلملا ىلإ تاراشإ
 حن ُ ن يلاتلا نايبلا عيقوت مكنم وجرن ،نم ةياقولا نوناق بسحب ةيلمعلا ماهملا ةسرامم تاروظحم ىلإ اًيباتكو اًيهفش مكداشرإ مت دق هنأب

 I). قلحم( يلمعلا طاشنلا ةسرامم رظح ىلع نهربت قئاقح يأ مكيدل تسيل هنأو يفيقثتلا ىوتحملا مهتمهف مكنأو ىودعلا
 

 فيقثتلا ىوتحملا ميدقت دعب نولصحت مكتمدخ نع لوؤسملا ريدملا وأ مكلمع برب ةصاخلا ةداهشلا ىلع ةيباتكلاو ةيهفشلا هتغيص يف ي
.(II ملحق) 
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 ةمدخلا باحصأ/لمعلا بابرأل ةصاخ تاداشرإ

ضا يلز معلي مهستلي ملايب نالادم َّون ف يالملحق 1 ،ما داموا يتنمو نإىل دائا ةرألخشصا ال ُ◌مبيَّن ةف يالصفحة 
1 

 •    أربا يأ لمعلا ب

 .روشنملا نم
 •   ُيلا ماهملا ةلوازمب مكل حمس  ُ دم  ةنوَّ  ةحفصلا يف1 بط ةداهش ىلع متلصح دق متنك اذإ طقف روشنملا نمقً◌ قحلملل ا2 مكنأ وأ

 .ةئبوألل يداحتالا نوناقلا نم 18 ةداملا بسح ةيحص ةداهش نوكلتمت
 .رهشأ ةثالث نم رثكأ ةحصلا ةرازو ةداهش ىلع ىضم دق نوكي الأ بجي طاشنلل ىلوألا ةلوازملا دنع    •

 كلذ يلي اميفو مهلامعأ مهمالتسا دعب ،روشنملا نم 1 ةحفصلا يف ةروكذملا ماهملا نوسرامي نيذلا ،صاخشألا ميلعت مكيلع مزلي   •
 .ةيميلعتلا ةيلمعلا هذه يف مهتكراشم قيثوتو 2 ةحفصلا يف ةروكذملا ىودعلا نم ةياقولا نوناق حئاول نأشب نيماع لك

 لك ميدقتو لمعلا رقمل ،ةريخألا ةيميلعتلا ةيلمعلا قيثوت بناج ىلإ ،مكيفظوم تاداهشو ةصاخلا مكتداهش ةحاتإ مكيلع بجي   •
 ةخسن ميدقت يفكي ةريغتم عقاوم يف لمعلا ةلاح يف .اهبلط نيح ةصتخملا تاطلسلا يفظوم ىلإ ةروكذملا تاداهشلا صم َّقد

 .اهيلع
 •   صخش مكيدل ترهظ ام اذإًيدحاو مكيفظوم نم دحاو ىدل وأ اٌة ةيضرملا تامالعلا نم (ضارعألا) ، ةحفصلا يف ةروكذملا2

نم روشنملا اذه ،لا لماوعلا نم دحاو راشتنا وأ كانه ةروكذملا ضارمألا دحأ دوجو نم تبثتلا مت وأُ ةببسم  ضارمألل
لاو ُ◌ةدرسم لسًفا ،ارجإ ذاختا مكيلع مزلي هنإفءلا لماعلا راشتنا ةلصاوم نود ةلوليحلل ةبسانم نوكت ةيحص تاُ ببسم  ضرملل

 ةرازو بتكمو ةيئاذغلا داوملا ةبقارمب ةصتخملا ةئيهلا نم ددصلا اذه يف ةبسانملا تامولعملا ىلع نولصحتو .لمعلا لحم يف
 .ةحصلا

 •   ال  ُ ينغي فو مظتنملا ملعتلا نع يفيقثتلا بيتكلا اذهقً◌ةيئاذغلا داوملا ةمالس ةحئالل ا.
 

 :ةيلاتلا ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع اهنودجت ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإو ضارمألا لوح ىرخأ تامولعم
 
 

 خوك تربور دهعم

 Infektionskrankheiten A-Z < www.rki.de (فهرس األمراض ال ◌ُ معدية من أ - ي)
 

 ةيحصلا ةيعوتلل يداحتالا زكرملا

www.infektionsschutz.de 
 

 رطاخملا مييقتل يداحتالا دهعملا
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 لوألا قفرملا
 
 

 نايب بطقً◌ ةداملل ا43  ةرقفلا1  مقرلا2 ىودعلا ةحفاكم نوناق نم

 
 

 ةديسلا/ديسلا
 

.......................................................................... ....................................................... 
 

 خيراتب دولوم
 

............................................................................. .................................................... 
 

 لزنملا مقر/عراشلا
 

......................................................................................... .............................. ......... 
 

 ناكملا/يديربلا مقرلا
 

..................................................................... ............................................................ 
 
 
 

 رقأ هاندأ عقوملا انأ ، ةداملا بسحب يتيعوت تمت ھنأ43  ةرقفلا1 اكم نوناق نمهفش ىودعلا ةحفيً◌باتكو ايً◌ملو ا ُ فرعت يأ يدل
 .ينهملا لمعلا ةسرامم رظح ىلع نهربت قئاقح

 
 
 
 
 

 المكان/التاريخ .........................................................
 
 
 

 التوقيع .......................................................



 

 يناثلا قفرملا
 
 

بط ةحصلا ةرازو نم ةداهشقً◌ ةداملل ا43  ةرقفلا1  مقرلا1  ةحفاكم نوناق نم
 ىودعلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةديسلا/ديسلا نأب دهشن
 

 ............................................................................................................. المولود بتاريخ .....................

ھفيقثت مت هفشيً◌ا باتكويً◌ا تاروظحم نع لمعلا وتلاوظّ◌ف ةروكذملا يف ةداملا 42 ةرقفلا 1 نوناق نم ةياقولا نم ىودعلا 
 نعو

 تامازتلالا بط اهعابتا بجاولاقً◌ ا ةداملل43  تارقفلا2 و4 و.5
 
 
 
 
 

 مكتب الصحة ...............................................................................
 

 المكان/التاريخ ..............................................................التوقيع .......................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةراشإ

 بجي مع ديزي الأ   ُ ر رهشأ ةثالث نع لوألا مكلمع موي يف ةداهشلا هذه. يُ◌مكلمع رقم ىلإ لجاع تقو يف ةداهشلا هذه ميلست ىجر.
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