
 

 
 نيحاقل ىقلتت فوس ًاضيا تنا و .انوروك دض حيقلتلل صاخشألا نم ةفلتخم تاعومجم ةوعد ًايلاح يرجت
 .امهلجأ نم نيترم رضحت نأ كيلعو
 
 ةداهش كانه ةلاحلا هذه يف ؟RIVM ةئيبلاو ةيبعشلا ةحصلل يموكحلا دهعملا نم ةوعد ةلاسر تيقلت له •

 ىلع ًاضيأ يوتحي ينورتكلإلا ديربلا ربع ًاديكأت ىقلتتس دعوم ديدحتب موقت امدنعو .ةلاسرلا عم ةيحص
 .ةيحصلا ةداهشلل كهجوي طبار
 
 ًاديكأت ىقلتتس كلذ دعبو .دعوم ديدحتبً الوأ موقت ةلاحلا هذه يف ؟كلمع بر قيرط نع ةوعد تيقلت له •
 .ةيحصلا ةداهشلل كهجوي طبار ىلع يوتحي ينورتكلإلا ديربلا ربع دعوملل

 
 لوألا ميعطتلا يف كلذ متي نأ بجيو .ميعطتلا عقوم ىلإ مودقلا لبق ةيحصلا ةداهشلا ةئبعت كيلع بجي
 نم اهيلع ةباجإلل جاتحت يتلا ةلئسألا يه امو ببسلا كل حرشن نأ اندعسيو .يناثلا ميعطتلا يف كلذكو
 .كلذ لجأ
 
 
 ؟اهيلع ةباجإلا كيلع بجي يتلا ةلئسألا يه ام
 .ناكمإلا ردقب لماك لكشب ةلئسألا ءيبعت نأ مهملا نم
 :ةلثمألا ضعب
 
 ؟يضاملا يف تقو يأ يف ميعطتلا دعب كيلع يمغأ نأ ثدح له -
 
 ؟عرصلا نم يناعت له -
 
 ؟طلجت/فيزن بارطضا نم يناعت له -
 
 .كميعطتل ةقيرط لضفأ عقوملا يف نوفظوملا فرعيس ةقيرطلا هذهب
 
 
 ألمت نأ مهملا نم
 نم ناك اذإ ام ديدحت ىلع كتاباجإ لمعتو .ةماعلا كتحصب قلعتت ةيحصلا ةداهشلا يف ةدراولا ةلئسألا
 تنك اذإ اًلثم .ميعطتلا عقوم ىلإ روضحلاب كل حمُسي ال ىتم ًاضيأ جذومنلا حضوي امك .كميعطت نكمملا
 وأ ةيدنلوهلا نقتت ال تنأ له .ةيزيلجنإلاو ةيدنلوهلا نيتغللاب ةرفوتم ةيحصلا ةداهشلاو .درب ةلزنب ًاباصم
 .جذومنلا ءلم يف كتدعاسم صخش نم بلطت نأ كنكمي ةلاحلا هذه يف ؟ةقالطب ةيزيلجنإلا
 
 
 ؟رثختلا تامدخ زكرم ىدل جالعلل عضاخ تنأ له
 فوسو .ميعطتلا لبق هب لاصتالا ىجريف trombosedienst رثختلا تامدخ زكرم لبق نم جلاعت تنك اذإ
 اذه دعب طقف كميعطت متيس :هبتنا .كدعوم خيرات يف ميعطتلا متي نأ نكمي ناك اذإ ام كعم نوشقاني
 .رثختلا تامدخ زكرمب لاصتالا

  

دنع ةيحصلا ةداهشلا لوح تامولعم    
انوروك دض ميعطتلا  



 

 

 
 ميعطتلا موي يف ةلئسأ
 لوألا ميعطتلا موي يف كلذو ،ميعطتلا موي يف اهتئبعت كيلع بجي ةلئسأ 5 ىلع ةيحصلا ةداهشلا يوتحت
 :لثم .انوروكب ىودعلا لامتحاب ، لاثملا ليبس ىلع ، ةلئسألا قلعتتو .يناثلا مويلا يف كلذكو
 
 ؟ةيضاملا ةعبرألا عيباسألا لالخ انوروك رابتخال ةيباجيإ ةجيتن تيقلت له -
 
 باهتلا ، سطعلا ، فنألا ناليس ، دربلا( انوروك سوريف عم قفتت ىرخأ ىواكش وأ ىمح نم يناعت له -
 ؟)قوذتلا وأ / و مشلا نادقف ، سفنتلا قيض ، لاعسلا ، قلحلا
 
 .)ءارمحلاو ةيلاقتربلا قطانملاب ىمسي ام( رطخ ةقطنم يف تنك كنأل اًلثم ؟يحصلا رجحلا يف تنأ له -
 .انوروكلاب باصم )امبر( صخشب لاصتا ىلع تنك كنأل وأ
 
 .دعوملا رييغت كيلع ةلاحلا هذه يف ؟”معن“ ـب ةلئسألا هذه نم رثكأ وأ دحاو لاؤس ىلع ةباجإلا كنكمي له
 
 قرطلا رثكأب ميعطتلا ىلع لصحتس ةقيرطلا هذهب .نيترملا يف كعم كتحص ةداهش راضحإو ةئبعت نم دكأت
  ً.انامأ

	


