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 تاف&رعتلا

 ؟.-صلا ر()'ا و$ ام

  .ضارعألا ھيلع رSظت مل نكلو ،انوروK سوHIفب ةمئاق تالاA@ ھتطلاخم لمتحي يذلا ص23لا ةكرح دييقتو لصف و!

 

 ؟لزعلاب دوصقملا ام

 .ىفشdسملل لوخدلاو جالعلا ^[إ جاتحت ال YZلا ةمئاقلا تالاA@ا لصف

 

 ؟لاصتالا و$ ام

 :liي امم ٍيأ hi ص23لا طارخنا و!

 .انوروK سوHIف نم (PPE) ةبسانملا ةيص23لا ةياقولا تادعم ءادترا نود ةرشابملا ةياعرلا HIفوت .1

��اردلا لصفلا وأ لمعلا نا�م كلذ hi امب( ةمئاقلا تالاA@ا نم ةب�رقلا ةئ~بلا سفن hi ءاقبلا .2Z تاعمجتلا وأ ةرسألا وأ(. 

3. Kع ناl^ م 1( ة�رقم�I( ف لالخ ةمئاق ةلاح عم�Iظ دع� اًموي 14 ةSضارعألا رو )ةصاخ
ً

 hi اًعم رفسلا ةلاح(. 

 

 8>;:ملا 78صلا ر345ا

  .�iصلا ر��@ا ة�Iف لاوط ل��ملا hi ءاقبلاب ما��لالا ةرورضب حوضوب ىودعلاب ھتباصإ hi ھبdشملا ص23لا غالبإ بجي

 لاعتشا تالاح ءان¤تساب( ةينمز ة�Iف يألو ،بابسألا نم ب¢س يأل ل��ملا ةرداغم درفلل زوجي ال ھنأ �Zع� i[��ملا �iصلا ر��@ا نأ ^lع ديكأتلا بجي

  .)قئارA@ا

 .�iصلا ر��@ا دنع ل��ملا ةرداغمل ةينوناقلا تايعادتلا حوضوب ةA¨لا ةرازو §¦وت نأ بجي

 

 .ر��@ا قيبطت ا¬ف مت~س YZلا ةيل��ملا ةئ~بلا ةمالس مييقت ق�رط نع ھغالبإ بج�و اًقيقد اً�ر�رس اًرارق i[��ملا �iصلا ر��ªل درفلا عاضخإ رارق بلطتي
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 ؟8>;:ملا 78صلا ر345ا تابلطتم 8< ام

�°فتب اًيلاح رثأتم دلب نم مداق ص3® .1Z فHIسو Kانورو Kھيلع صوصنم و! امك( 19 ديفو hi ا تاداشرإلا´Aطولا ق�رفلا لبق نم ةثد�Z 

 .)19 ديفوK( انوروK سوHIفل يدصتلل

 .ل��ملا hi ةياعرلا يقلت مµكم�و اًيبط ةرقتسم ةلاحب نوعتمتي نيذلا .2

 .ةيبلس ةA¸ملا ةجيdن نوK نم مغرلا ^lع ، ةدكؤم وأ ةلمتحم ةمئاق ةلاحب قيثو لاصتا .3

 ،ةك�Iشُم قِفارَم ققشلا نا�سل نو�ي الأ بجي ،اًضيأ .قدنف وأ i¼ماج مرح hi ش~ع� الأو ةصا3@ا ھتقش وأ ھل��م hi ص23لا لزع بجي .4

 .ةيضا�ر باعلأ ةلاص وأ ةك�Iشُم ليسغ ةفرغ لاثملا لي¢س ^lع

 .ةحاتم نو�ت نأ بجي ةيساسألا ةحارلا لئاسو .5

 ةA¨لاب عتمتي ةياعر مدقُم ^[إ ةفاضإب ،درفلل ة�وÈلا ةديجو ةصصخم مون ةفرغ كان! نو�ت نأ ÆiبÅي ھنأ يأ ؛ل��ملل بسانملا دادعإلا .6

 .)لومA´ا فتاSلا لثم( دمتعم لاصتا زاSجو ،ةعرس� ھيلإ لوصولا لSسÊو ،ميلعتلا ىقلتو

 

 ؟8>;:ملا 78صلا ر345ا مUVلع قبطني نم صوصخب ةماعلا ة#Kلا ةرادإ تايلوؤسم 8< ام

 .لوزعملا درفلل لصفملا ÍZطلا خ�راتلاو لاصتالا تامولعم ^lع ةماعلا ةA¨لا ةرادإ لصحت نأ بجي •

 .ةA¸ملا عمج موي نم اًموي 14 ةدمل "ةيضرم ةزاجإب" لوزعملا درفلا د�وزت •

 .i[��ملا �iصلا ر��@ا لوح تاداشرإب �iصلا ر��@اب لوزعملا درفلا د�وزت •

 م¬لع ترSظ اذإ 444 مقرلا ^lع لاصتالاب مAS¨ن وأ ةماعلا ةA¨لا ةرادإ hi ةصص3´ا طاقنلاب لاصتالا ماقرأب لوزعملا درفلا د�وزت •

 .ضارعأ

  .انوروK سوHIف ضارعأل ةماعلا ةA¨لا ةرادإ لبق نم ةيمويلا ةع�اتملا نامض •

 .نHلوزعملا دارفألا نع ةA¨لا ةرازو ^[إ ةيموي ةع�اتم ر�راقت رادصإ •

 .i[��ملا �iصلا ر��@ا liت YZلا تاوط3@اب مSغالبإل لاصتالا ةماعلا ةA¨لا ةرادإ ^lع بجي ،�iصلا ر��@ا ةدم ءاÈنا درجمب •
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  [\]طتلا لامعأ

 

 ؟كل;:م ميقعeو فيظنت كيلع بجي فيك 

R الوأ ةيداعلا ةيل��ملا تافظنملا وأ نوباصلا مادختسا بجي
ً

 يوتحي مظتنم i[��م رSطم مادختسا بجي ،ءاملاب فطشلا دعÏو ،فيظنتلل 

 .)EPA ةئ~بلا ةيامح ةلاKو نم ةدمتعملا تارSطملا قªAم عجار( مويدوصلا ت�رولKوبي! l^ 0.5٪ع

R طتلاو فيظنتلاSHI لا حطسألل رمتسملاYZ سمل متيSرركتم ل�ش� ا hi لا ةفرغلاYZ اب ا¬ف ةيانعلا متي@Aر�رسلاو ر�رسلا تالواط لثم ،تالا 

 .مونلا ةفرغ ثاثأ Öiا�و

R يÅبÆi و فيظنت كيلعØا حطسأ ميقع@Aترم ضاحرملاو مامHن hi ع مويلاl^ لقألا. 

R ا س�الم لسغ بجي@Aا فشانمو ر�رسلا ةيطغأو ةلا@Aديلا فشانمو مام hi تافظنملا مادختساب ة�وئم 90 ^[إ 60 نم ةرارح ةجرد 

 .اًديج اSفيفجتو ةعÙاشلا ةيل��ملا

R ةثولملا تاشورفملاو س�الملا عض hi ال .ليسغلا س~ك Úملا س�الملا زd¸3س�الملاو دل�@ا عم ةثولملا داوملا سمالت الو ة. 

R سالبلا ليارملا لثم( ةيقاولا س�الملاو تازافقلا مادختسا بجيdملا تاشورفملا وأ س�الملا عم لماعتلا وأ حطسألا فيظنت دنع )ةيكيd¸3ة 

 .مس�@ا لئاوس� ةثولملاو

R عl^ ا بسح@Aنلا لثم( ةدحاو ةرم مادختسالل وأ مادختسالا ةددعتم تازافق مادختسا نكمي ،ةلا�Iطاطملا وأ لي(.  

R طتو ءاملاو نوباصلاب تازافقلا فيظنت بجيSHI!وبي! لولحمب اKب مويدوصلا ت�رولÅتاذ تازافقلا نم صلختلا بجي .٪0.5 ةبس 

اديج كيدي لسغا .مادختسا لK دع� دحاولا مادختسالا
ً

 .تازافقلا ةلازإ دعÏو لبق 

R ا ةياعر ءانثأ ةجتانلا ىرخألا تايافنلاو ةعنقألاو تازافقلا عضو بجي@Aةمئاقلا تالا hi ل��ملا hi ءاطغ عم تايافن قودنص hi ا ةفرغ@Aةلا 

 .ةيدعملا ةيل��ملا تايافنلا نم صلختلا نع ةلوؤسم ةماعلا ةA¨لا ةرادإ نو�ت نأ Æiب�Åو ،ةيدعُم تايافنك اµم صلختلا لبق ةمئاقلا

R ل ةرشابملا ةئ~بلا نم ةثولملا رصانعلل ضرعتلا نم ىرخألا عاونألا بنجتªAع( ةمئاقلا ةلاl^ ال لاثملا لي¢س Øف كراش
ُ

 وأ نانسألا شَر

 .)ر�رسلا ةيطغأ وأ مامA@ا فشانم وأ فشانملا وأ تا�ورشملا وأ قابطألا وأ ماعطلا لوانت تاودأ وأ رئا�¸لا

R لا ةياعرلا لامع موقي امدنع¨Aةي )HCWs( فوتبHI ةياقولا تادعم رايتخال رطاخملل مييقت ءارجإ م¬لع بجي ،ةيل��ملا ةياعرلا 

 تاHIطقلاب ةلوقنملا ىودعلا تاطايتحا تايصوت عبتاو ،ةبسانملا ةيص23لا ةياقولا تادعم قªAم عجار ،)PPE( ةبسانملا ةيص23لا

 .ةطلا3´اب ةقلعتملاو
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ملا
ُ

h#ق  

 

 )PPE( ةيصklلا ةياقولا تادعم

 

 :ب~ت�Iلا ةاعارم عم ةيلاتلا )PPE( ةيص23لا ةياقولا تادعم ءادترا بجي

 .ديلا لسغ .1

 .)ةدحاو ةرم لمعتس� مامكألا ل�وط ءادر ،مقعم HIغ ،فيظن( ءادرلا س¢ل .2

 .)ءاوSلاب لوقنملا ثولتلل تاطايتحالا قيبطت دنع N95 وأ( ةيحار�@ا ةمامكلا ِدترا .3

  .)ھجولا Öiاو وأ ةيقاو تاراظن( نHعلا ةيامح عض .4

 .تازافقلا س¢لا .5

 :i[اتلا لسلسdلاب )PPE( ةيص23لا ةياقولا تادعم ةلازإ

 .تازافقلا عزنا .1

 .)ةيقاو تاراظن( نHعلا Öiاو عزنا .2

 .س�الملا عزنا .3

 .عانقلا عزنا .4

يدي لسغا .5
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 )EPA( ةئrبلا ةيامح ةلاpوب ةلo5ملا تاجتنملا

 

 ةبيكzXلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي.slلا مقر

1677-129 nفيفختلل لباق بال و�يإ فيتكا اينوسكوا اسو 

 مادختسالل ز�اج بال و�يإ ت�ساWXف 1677-226

 مادختسالل ز�اج بال و�يإ ضيبم رVطم فظنم 1677-235

 فيفختلل لباق بال و�يإ يموي رVطم فظنم دياسpسكوأ 1677-237

1677-238 
 ةددعتملا حطسألل فظنم ديسكوWXب

 رVطمو
 فيفختلل لباق بال و�يإ

1677-249 nلWXمادختسالل ز�اج بال و�يإ 70/30 ديس 

1677-251 
 رVطمو جاجزلل فظنم ديسكوWXب

 مادختسالل ز�اج
 مادختسالل ز�اج بال و�يإ

 مادختسالل ز�اج نفيsس ةكرش مادختسالل ز�اج-��� سإ 1839-220

 فيفختلل لباق نفيsس ةكرش زكرم رVطم نفيsس خاخب 1839-248

 مادختسالل ز�اج نفيsس ةكرش رVطمو فظنم ة�gملاب خاخب 1839-83

 مادختسالل ز�اج نفيsس ةكرش رVطمو فظنم ة�gملاب خاخب 1839-83

4091-21 nرشو راب مإ ويلبد 2 رودنوnمادختسالل ز�اج ها 
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 ةبيكzXلا عون ةكرشلا جتنملا مسا لي.slلا مقر

 مادختسالل ز�اج هاnرشو راب مإ ويلبد 5 روتبار 4091-22

 مادختسالل ز�اج نا¡وركيم تاجتنم ةكرش 130فإ دWXب رياف 42182-9

 256- سإ.ويلبد.ش`إ بكرم 47371-129
 ازنول سإ& ش`إ

 تا'واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 128-سإ.ويلبد.ش`إ بكرم 47371-130
 ازنول سإ& ش`إ

 تا'واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 64-سإ.ويلبد.ش`إ 47371-131
 ازنول سإ& ش`إ

 تا'واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

 32-سإ.ويلبد.ش`إ بكرم 47371-192
 ازنول سإ& ش`إ

 تا'واميكلا مسق
 فيفختلل لباق

56392-7 
nلا ةياعرلا سكورولDEةي 

 ضيبمو تا¡وركيملل لتاقو فظنم خاخب

 تاجتنملل سكورولn ةكرش

 ةصصختملا
 مادختسالل ز�اج

5813-105 
nةددعتملا حطسألل فظنم سكورول 

 ضيبمو
 مادختسالل ز�اج سكورولn ةكرش

5813-110 

nيب  سكورولsتافلخم فيظنتل لح س 

 ل'زم ةروطتم ةبيكرت ةفيلألا تاناويE,ا

 ةحئارلل ل'زمو تاغبصتلل

 مادختسالل ز�اج سكورولn ةكرش

5813-111 nطم سكورولVةكرش 2ضيبمو ر nفيفختلل لباق سكورول 

5813-114 nب سكورولWXامروفªةكرش 1 ضيبم س nفيفختلل لباق سكورول 

5813-115 nةكرش 3ضيبم ميثار.,ا لتاق سكورول nمادختسالل ز�اج سكورول 

5813-21 nسكورول nلWةكرش ضيبمو فظنم بأ ن nمادختسالل ز�اج سكورول 
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 ةبيك[~لا عون ةكرشلا جتنملا مسا ليwo5لا مقر

5813-40 
nل سكورولcEتامام 

 رVطمو فظنم
 مادختسالل ز�اج سكورولn ةكرش

5813-79 nطم ليدانم سكورولVةكرش ةر nليدانم سكورول 

5813-89 

nل سكورولcEتامام 

 عم ضيحارملل فظنم

 ضيبم

 مادختسالل ز�اج سكورولn ةكرش

 فيفختلل لباق سكليWXتس بpتس اzXلأ سكليWXتس 63761-10

 فيفختلل لباق سكليWXتس رVطم سكلWXتس اzXلا 63761-8

   1 فظنم لولحم 

675-54 

 ماVملل دنارب لوسال

 رVطمو فظنم ةبعصلا

 زكرم

 فيفختلل لباق رسpكنpب تيك'ر

67619-12 

nةياعرلا سكورول 

 ةضيبم ليدانم ةيDEلا

 ميثار.,ا لتقت

 سكورولn ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 ةللبم ليدانم

67619-16 

nل سكورولcEلول 

 ة'راجتلا

 عم ضاحرملا فظنم

 1ضيبم

 سكورولn ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل ز�اج

67619-17 

nل سكورولcEلول 

 عم رVطم فظنم ة'راجتلا

 ضيبم

 سكورولn ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل ز�اج

67619-21 
nل سكورولcEلول 

 رVطم خاخب ة'راجتلا

 سكورولn ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل ز�اج

67619-24 

nل سكورولcEلول 

 ديسكوWXب ة'راجتلا

 فظنم نWجورديVلا

 سكورولn ةكرش

 ةصصختملا تاجتنملل
 مادختسالل ز�اج
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 ةبيك[~لا عون ةكرشلا جتنملا مسا ليwo5لا مقر

   تارVطملا 

6719-25 nل سكورولcEة'راجتلا لول 

 نWجورديVلا ديسكوWXب

 ةفظنم ةللبم ليدانم

 ةرVطمو

 تاجتنملل سكورولn ةكرش

 ةصصختملا

 ةللبم ليدانم

 تاجتنملل سكورولn ةكرش ونيجاس 6719-29

 ةصصختملا

 مادختسالل ز�اج

 تاجتنملل سكورولn ةكرش رأ نإ °1 6719-30

 ةصصختملا

 مادختسالل ز�اج

6719-31 nل سكورولcEة'راجتلا لول 

 ةرVطم ةللبم ليدانم

 

 تاجتنملل سكورولn ةكرش

 ةصصختملا

 ةللبم ليدانم

6719-32 nورب سكورول 

 ميثار.cل لتاقو ضيبم

 تاجتنملل سكورولn ةكرش

 ةصصختملا

 فيفختلل لباق

6719-33 nل سكورولcEة'راجتلا لول 

 ةحئارلل ل'زمو عقبلل رVطم

 

 تاجتنملل سكورولn ةكرش

 ةصصختملا

 مادختسالل ز�اج

6719-37 nلا ةياعرلا سكورولDEةي 

 روشاWXف ةللبم ليدانم

 تاجتنملل سكورولn ةكرش

 ةصصختملا

 ةللبم ليدانم

6719-38 nورب سكورول  nسكورول 

 360 لما�تملا

 رVطمو فظنم

 تاجتنملل سكورولn ةكرش

 ةصصختملا

 مادختسالل ز�اج

 فيفختلل لباق ازنرول S21F ازنرول ةبيكرت 6836-140

 مادختسالل ز�اج ازنرول DC-103 ازنرول ةبيكرت 6836-152

 فيفختلل لباق ازنرول M-10 -250كادراب 6836-266
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 ةبيك[~لا عون ةكرشلا مسا جتنملا مسا ليwo5لا مقر

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-14.08 كادراب 6836-278

 مادختسالل ز�اج ازنرول مادختسالل ز�اج205Mكادراب 6836-289

 مادختسالل ز�اج ازنرول مادختسالل ز�اج205Mكادراب 6836-289

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-2.6كادراب 6836-302

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-23كادراب 6836-305

 ةللبم ليدانم ازنرول ةللبم ليدانمرVطم ازنول 6836-313

 ةللبم ليدانم ازنرول 2سلب ةللبم ليدانم رVطم ازنول 6836-340

 فيفختلل لباق ازنرول RCS-256سلب دراجازنول 6836-349

 فيفختلل لباق ازنرول MB5A-256نWجوين 6836-361

 فيفختلل لباق ازنرول MB5N-256نWجوين 6836-364

 فيفختلل لباق ازنرول MB5N-128نWجوين 6836-365

 فيفختلل لباق ازنرول 205M-7.5كادراب 6836-70

 فيفختلل لباق ازنرول S-21ازنول ةبيكرت 6836-75

 فيفختلل لباق ازنرول S-18ازنول ةبيكرت 6836-77

 فيفختلل لباق ازنرول R-82ازنول ةبيكرت 6836-78

 فيفختلل لباق ���رفياد II/256سكرياف 70627-24

 مادختسالل ز�اج ���رفياد WX Tbفيسكوأ 70627-56

 فيفختلل لباق ���رفياد رVطمو فظنم ميت ��½كوأ -70627
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 ةبيك[~لا عون ةكرشلا جتنملا مسا ليwo5لا مقر

 ةللبم ليدانم ���رفياد ةللبم ليدانم WXفيسكوأ 70627-60

70627-72 
 ميثار.cل لتاق رVطم تWXفأ

 فظنمو
 فيفختلل لباق ���رفياد

 مادختسالل ز�اج ���رفياد WX 1فيسكوأ 70627-74

 ةللبم ليدانم ���رفياد ةللبم ليدانم WX 1فيسكوا 70627-77

71847-6 nسرول� فيفختلل لباق ةدودE¾ا كتنديم ت

71847-7 nرولnلWا كتنديم 2ن¾Eفيفختلل لباق ةدود 

777-127 
 تسpم رفك سكام لوسال

 رVطم
 مادختسالل ز�اج WXسكنب تيك'ر

777-132 

 سلب رواب دنارب لوسال

 فظنم

 ضيحارملل

 مادختسالل ز�اج WXسكنب تيك'ر

777-70 
 ش¿رف& جنيلn لوسال

 ضيحارملل فظنم
 مادختسالل ز�اج WXسكنب تيك'ر

777-81 
 تسار&ميال لوسال

 ضيحارملل فظنم
 مادختسالل ز�اج WXسكنب تيك'ر

777-83 
 شsيلب دناÀXلوسال

 تا'رطفلاو نفعلل ل'زم
 مادختسالل ز�اج WXسكنب تيك'ر

777-89 
 فظنم نWلn دنارب لوسال

 ةددعتملا حطسألل
 فيفختلل لباق WXسكنب تيك'ر

777-99 
 صصختملا لوسال

 رVطم خاخب
 مادختسالل ز�اج WXسكنب تيك'ر
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 ةبيك[~لا عون ةكرشلا جتنملا مسا ليwo5لا مقر

 مادختسالل ز�اج كيsثرأ وÀXثرأ 84368-1

85150-1 
 ةرVطم ةللبم ليدانم ل'رويب

 حطسألل ةصصختم
 ةللبم ليدانم تاعانصلل وجوج

 رVطم كيب 88494-3
 نشكفنإ ا�'رمأ ثرون

 لوzXنك
 مادختسالل ز�اج

 ةرVطم ةللبم ليدانم كيب 88494-4
 نشكفنإ ا�'رمأ ثرون

 لوzXنك
 ةللبم ليدانم

9480-10 
 لتاق خاخب ليارب يªاس

 ميثار.cل

 لبازوبسد لانشpفورب

 لانويشانzXنا
 مادختسالل ز�اج

9480-12 

 ميارب ثولn يªاس

 ميثار.cل ةلتاق ةللبم ليدانم

 ةدحاو ةرم مدختس`

 لبازوبسد لانشpفورب

 لانويشانzXنا
 ةللبم ليدانم

9480-14 
 لتاق خاخب ديسÀXيا� يªاس

 ميثار.cل

 لبازوبسد لانشpفورب

 لانويشانzXنا
 مادختسالل ز�اج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


