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 -1انغرض مه اإلرشاداث:
ضًبٌ انتضاو جًٍغ انفُبدق وانشمك انًفشوشخ ثبالشتشاعبد انظذٍخ نهًذبفظخ ػهى انظذخ انؼبيخ.
ضًبٌ تغجٍك اشتشاعبد طذٍخ يىدذح فً جًٍغ انفُبدق وانشمك انًفشوشخ فً دثً.
 -2مجال انتطبيك:
تغجك هزِ االشتشاعبد انظذٍخ ػهى جًٍغ انفُبدق وانشمك انًفشوشخ انؼبيهخ فً إيبسح دثً.
 -3انمسؤونيت:
 .1-3يذٌش إداسح انظذخ وانساليخ انؼبيخ
 .2-3سئٍس لسى انشلبثخ انظذٍخ
 .3-3ضبثظ تفتٍش طذخ ػبيخ
 .4-3يسبػذ ضبثظ تفتٍش طذخ ػبيخ
 -4تفاصيم انتطبيك :
 .1-4انتراخيص وانىثائك:
ٌجت أٌ تتىفش انشخض انتبنٍخ:
 .1-1-4سخظخ تجبسٌخ يٍ دائشح انتًٍُخ االلتظبدٌخ.
 .2-1-4يىافمخ وصاسح انسٍبدخ.
 .3-1-4ثغبلخ انتفتٍش انخبطخ ثبنًؤسسخ.
 :2-4انبىاء:
ٌجت طٍبَخ انجُبء ثشكم جٍذ ثذٍج تخهى األسضٍبد واألدساد (انسالنى) وانجذساٌ واألسمف واألثىاة وانشجبثٍك
وانًظبػذ يٍ أي تهف أو ػٍىة وٌجت أٌ تكىٌ جًٍؼهب َظٍفخ.
 .3-4اإلوارة وانتهىيت:
ٌ .1-3-4جت أٌ تكىٌ انتهىٌخ واإلَبسح كبفٍتٍٍ فً جًٍغ األلسبو.
ٌ .2-3-4جت ػًم طٍبَخ دوسٌخ نجًٍغ أَظًخ انتهىٌخ وانتكٍٍف داخم انًجُى وٌجت تضوٌذ انًجُى ثكًٍخ كبفٍخ
يٍ انهىاء انُمً عجمب الشتشاعبد ثهذٌخ دثً.
ٌ .3-3-4جت أٌ ٌكىٌ األحبث انًستؼًم ثذبنخ جٍذح وٌذفظ َظٍفًب.
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 .4-4انعامهىن:
 .1-4-4وجىد سجم ثأسًبء انؼبيهٍٍ ٌتضًٍ انجٍبَبد انخبطخ ثكم يُهى.
ٌ .2-4-4جت أٌ ٌذظم انؼبيهىٌ يٍ انفئبد انتبنٍخ ػهى ثغبلخ طذٍخ يهٍُخ سبسٌخ انًفؼىل طبدسح يٍ ػٍبدح
ثهذٌخ دثً:
 .1-2-4-4انؼبيهىٌ ثبنفُبدق وانشمك انفُذلٍخ انًظُفخ ثُجًخ وادذح ويب دوٌ يٍ دائشح انسٍبدخ ثًب فٍهى
االستمجبل.
 .2-2-4-4انفئبد انتبنٍخ فمظ فً انفُبدق وانشمك انفُذلٍخ انًظُفخ ثأكخش يٍ َجًخ يٍ دائشح انسٍبدخ وهى
(انًتؼبيهىٌ ثبألغزٌخ ،انؼبيهىٌ فً غشف انُىو ،انذًبنٍٍ ،انؼبيهىٌ فً ودذح انغسٍم ،انؼبيهىٌ فً انًسجخ،
انهٍبلخ انجذ ٍَخ وجًٍغ يىظفً انُىادي انهٍهٍخ).
ٌ .3-4-4جت أٌ ٌشتذي انؼًبل انضي انخبص ثبنؼًم واٌ ٌكىٌ انضي َظٍفب.
ٌ .4-4-4جت أٌ ٌهتضو انؼًبل ثبنًًبسسبد انظذٍخ وتجُت انًًبسسبد غٍش انظذٍخ.
ٌ .5-4-4جت تىفٍش يكبٌ يخظض نتجذٌم يالثس انؼًبل.
 .5-4اإلسعافاث األونيت:
ٌجت تىفٍش طُذوق إسؼبفبد أونٍخ يجهض ثبنًىاد انالصيخ.
 .6-4انمطاعم وأماكه تحضير األطعمت:
ٌجت أٌ تتىفش انششوط انظذٍخ انًمشسح يٍ لجم لسى انشلبثخ انغزائٍخ فً انًغبػى وأيبكٍ تمذٌى األعؼًخ.
 .7-4مياي انشرب:
ٌ .1-7-4جت دفظ خضاَبد اليٍبِ انششة َظٍفخ.
ٌ .2-7-4جت انتؼبلذ يغ ششكخ خبطخ يؼتًذح يٍ لجم ثهذٌخ دثً نظٍبَخ خضاَبد انًٍبِ.
ٌ .3-7-4جت تىفٍش فهتش نخضاَبد يٍبِ انششة واٌ ٌتى استجذانهب ثشكم دوسي.
 .4-7-4خضاَبد انًٍبِ يظُىػخ يٍ يىاد يؼتًذح يٍ لجم ثهذٌخ دثً وراد غغبء نذًبٌتهب يٍ انًهىحبد.
ٌ .5-7-4جت طٍبَخ خضاَبد انًٍبِ ثشكم دوسي وتذفظ انىحبئك انخبطخ ثزنك.
ٌ .6-7-4جت أٌ ٌىضغ خضاٌ انًٍبِ فً يىلغ يُبست.
 .8-4انمرافك انصحيت:
ٌ .1-8-4جت أٌ تضود ثًٍبِ جبسٌخ.
ٌ .2-8-4جت أٌ تضود ثًىاد تُظٍف وأدواد تجفٍف نألٌذي.
ٌ .3-8-4جت انًذبفظخ ػهى َظبفخ انًشافك انظذٍخ ثبستًشاس.
ٌ .4-8-4جت تىفٍش يشاوح نشفظ انهىاء.
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 .9-4انصرف انصحي:
ٌجت تظشٌف انًٍبِ انؼبديخ ثشكم طذً وسهٍى.
 .10-4انتخهص مه انىفاياث:
ٌ .1-10-4جت تىفٍش أوػٍخ يُبسجخ وثأػذاد كبفٍخ نذفظ انُفبٌبد.
ٌ .2-10-4جت انتخهض يٍ انُفبٌبد ثغشٌمخ سهًٍخ وثشكم دوسي.
ٌ .3-10-4جت انًذبفظخ ػهى جًٍغ ألسبو انفُذق َظٍفخ ثًب فً رنك انسبدبد انخبسجٍخ وأسغخ انجُبٌبد.
 .11-4مكافحت انحشراث:
ٌ .1-11-4جت انًذبفظخ ػهى ثٍئخ انفُذق خبنٍخ يٍ انذششاد.
ٌ .2-11-4جت انتؼبلذ يغ ششكخ خبطخ نًكبفذخ انذششاد.
ٌ .3-11-4جت تشكٍت أجهضح كهشثبئٍخ لبتهخ نهذششاد.
 .12-4مكافحت انتذخيه:
ٌجت وضغ ػاليبد يًُىع انتذخٍٍ فً األيبكٍ غٍش انًسًىح ثبنتذخٍٍ فٍهب.
 .13-4األسرة وانشراشف:
ٌجت آٌ تكىٌ األسشح ويهذمبتهب ( انششاشف واألغغٍخ وانًشاتت وانىسبئذ) َظٍفخ وفً دبنخ جٍذح يغ ضشوسح تجذٌم
انششاشف ثؼذ يغبدسح انُضٌم.
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