أقشاص ٌىدٌذ انبىحبسٍىو فً حبنت حىادد انًفبعالث انُىوٌت انخطٍشة
فً دبنخ ٔقٕع دٕادس خطٍشح فً يذطبد انطبقخ انٌُٕٔخ (دٕادس انًفبعالد انٌُٕٔخ) ،دائ ًًب يب رُطهق إنى جبَت انًٕاد
انًشعخ كًٍبد كجٍشح يٍ انٍٕد انًشع .إرا ٔصم انٍٕد انًشع إنى انجسى ،رًزصّ انغذح انذسقٍخ ٔرخضَّ ثذاخهٓبٔ .قذ ٌُزج عٍ
رنك رعشض انغذح انذسقٍخ نجشعبد إشعبعٍخ عبنٍخ ْٕٔ ،يب ٌزسجت فً اإلصبثخ ثسشغبٌ انغذح انذسقٍخ انُبجى عٍ اإلشعبع.

حُبول أقشاص ٌىدٌذ انبىحبسٍىو ٌحًً انغذة انذسقٍت
رُبٔل أقشاص ٌٕدٌذ انجٕربسٍٕو فً انٕقذ انًُبست ٌذًً انغذح انذسقٍخ يٍ انٍٕد انًشعٔ ،ثبنزبنً ٌذٕل دٌٔ اإلصبثخ
ثسشغبٌ انغذح انذسقٍخٌ .عًم انٍٕد انًسزقش فً ْزِ األقشاص عهى رشجع يؤقذ نهغذح انذسقٍخ ثبنٍٕدٔ ،ثبنزبنً ٌذٕل دٌٔ
ايزصبص انٍٕد انًشع.

فعبنٍت يششوطت ببنخُبول فً انىقج انًُبسب
رذقق أقشاص ٌٕدٌذ انجٕربسٍٕو أقصى فعبنٍخ عُذيب ٌزى رُبٔنٓب قجم ٔصٕل انسذبثخ انًشعخ ثٕقذ قصٍشٔ .رُبٔل األقشاص
فً ٔقذ يزأخش ْٕ انسجت انشئٍسً نزشاجع فعبنٍزٓب .أيب رُبٔنٓب ثعذ سبعبد قهٍهخ يٍ يشٔس انسذبثخ انًشعخ ٌصجخ ثال أدَى
فعبنٍخ يٍ انُبدٍخ انعًهٍخ .فً دبنخ ٔقٕع دبدس يفبعم َٕٔي ثبنقشة يٍ انذذٔدًٌ ،كٍ نهشٌبح غٍش انًٕارٍخ أٌ رُقم سذبثخ
يشعخ إنى انًُسب خالل سبعبد قهٍهخٔ .نزا ،فًٍ انًٓى أٌ رزٕفش فً يثم ْزِ انذبالد األقشاص ثشكم سشٌع.

حخزٌٍ األقشاص ٌسًح بخُبونهب فً انىقج انًُبسب
رقٕو ٔصاسح انصذخ االرذبدٌخ ثزٕفٍش أقشاص ٌٕدٌذ انجٕربسٍٕو نهسكبٌ يُز يب ٌضٌذ عٍ  02عب ًيبٔ .نعًبٌ رُبٔل األقشاص
فً انٕقذ انًُبست ،رى ٔظع خطخ يضدٔجخ نزخضٌٍ األقشاص:
 .1انزخضٌٍ فً انًذاسط ٔيشافق سعبٌخ األغفبل نعًبٌ رُبٔل األقشاص فً انٕقذ انًُبست فً دبنخ يشٔس سذبثخ
يشعخ خالل سبعبد انذساسخ.
 .0انزخضٌٍ ثبنًُبصل نألفشاد رذذ سٍ  02عب ًيب* نعًبٌ رٕفش األقشاص فً كم ٔقذًٌٔ .كٍ نهفئبد انًسزٓذفخ
انشئٍسٍخ (انشجبة رذذ سٍ  11سُخ ٔانُسبء انذٕايم ٔانًشظعبد) انذصٕل عهى األقشاص يجبًَب يٍ جًٍع
انصٍذنٍبد ،أيب يٍ رزشأح أعًبسْى ثٍٍ  02ٔ 11عب ًيب فًٍكُٓى ششاء األقشاص ثسعش يُخفط نهغبٌخ.

فىسا وحىافشهب ببنًُزل.
بشجبء انخأكذ يٍ انحصىل عهى أقشاص ٌىدٌذ انبىحبسٍىو يٍ انصٍذنٍت ً
هزِ هً انطشٌقت انىحٍذة انخً ًٌكُك يٍ خالنهب أٌ ححًً َفسك وعبئهخك فً حبالث انطىاسئ انُىوٌت.
يهحىظت يهًت :ال حسخخذو أقشاص ٌىدٌذ انبىحبسٍىو إال فً حبالث انطىاسئ فقط.
وببنخبنً ال ٌُس ًَح بخُبول األقشاص يببششة أو بشكم دائى.
حخى فً حبنت وقىع حبدد يفبعم َىوي خطٍش ال ٌُس ًَح بخُبول األقشاص إال بعذ طهب صشٌح (عٍ طشٌق اإلراعت أو
انخهفزٌىٌ) يٍ قبم انهٍئبث انصحٍت.
* األشخبص انزٌٍ رزجبٔص أعًبسْى  02عب ًيب ال ٌُجغً نٓى رُبٔل أقشاص ٌٕدٌذ انجٕربسٍٕو ألٌ ادزًبل إصبثزٓى ثسشغبٌ انغذح انذسقٍخ انُبجى عٍ
اإلشعبع يُخفط جذًا ،فً دٍٍ أٌ خطش دذٔس آثبس جبَجٍخ خطٍشح َبجًخ عٍ رُبٔل انٍٕد يشرفع َسجًٍب.
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