
 زاء اٌىٍت فحض ِطع ٌِٓ اٌح١ٛأبد اٌؼ١ٕبد اٌالظِخ أؼٍٛة ِجّؽؾ ٌغّغ 
 (اٌح١ٛأبد آوالد اٌٍحَِٛشطٚع ؼطٔغزٟ ألِطاع ٚ ٔبربي ٌساء اٌىٍت -اٌظٛضح ِٙساح ِٓ ِشطٚع وٛاظٌٚٛ)

 اإلعذاد
رٛعس لبئّخ وبٍِخ ٌألعٙعح  .اٌزحظ١ٓ فٟ ػ١ٍّخ لجً اٌجسء االزٚادلُ ثزحؼ١ط ع١ّغ . ٠ّىٓ أْ رظجح ٘صٖ اٌؼ١ٍّخ أوضط ؼٌٙٛخ إشا رٍم١ذ اٌّؽبػسح

رٍٛس  ّٕغٌلس رٕزظ لُ ثبٌؼًّ ػٍٝ لبػسح ِٓ اٌجالؼز١ه اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزرٍض ِٕٙب ِغ أٞ أش١بء ٍِٛصخ أذطٜ . ػٍٝ شىً عسٚي فٟ ٔٙب٠خ ٘صٖ اٌٛص١مخ

  . اٌجئ١خ
 

 
 

٘صٖ ذطٛح ٘بِخ ٌزفبزٞ رٍٛس  .ىّخ اٌغٍكٌزمس٠ُ ٚٚػؼٙب فٟ أو١بغ ِحّبشط ا٠غت ًِء ٔ .لُ ثزضج١ذ اٌٍّظمبد ػٍٝ اٌؼ١ٕبد ٚاٌؼجٛاد لجً اٌجسء

 . أِػس وً األش١بء اٌّؽزرسِخ إٌٝ طٕسٚق األزٚاد. ، إٌدٚألالَ اٌزأش١ط إٌّبشط ٚاأللالَ
 

 
 

 .افزح ظعبعبد اٌؼ١ٕبد اٌزٟ رحزٛٞ ػٍٝ ِحٍٛي اٌغٍؽط٠ٓ اٌٍّحٟ
 

 
 

 

 

 



  .اٌّطٙط ٌؼّبْ فؼب١ٌخ اٌىبفاٌٛلذ  ِطٚضِٚٓ ٌٍّطٙط رأوس ِٓ اؼزرساَ إٌؽت اٌظح١حخ  .بخ ٚفٟ ظعبعبد ٌٕمغ األزٚادػغ ِطٙط فٟ ثر

 

 
 

 .ضزاًء ٠غطٟ ِالثؽه ثأوٍّٙب ٚأْ رزرٍض ِٕٗ ثؼس شٌهِٓ اٌّفؼً أْ رطرسٞ ٚ  ٚإٌظبضح اٌٛال١خ ٌٍؼ١ْٛػغ اٌمفبظاد ٚلٕبع اٌٛعٗ 

 

 أخذ العينت
 

 .٘صا ٘ٛ أذطط ععء ِٓ اٌؼ١ٍّخ ٠ٚغت رٛذٟ اٌحطص ػٕس اؼزرساَ اٌؽى١ٓ ٚاٌّشطؽ –رحص٠ط 
 

اػغؾ ػٍٝ ؽطف اٌّبطخ صُ أزذً اٌّبطخ ِٓ ذالي  .أؼفً اٌغّغّخ ٚذٍغ اٌفمطاد اٌشٛو١خ اٌؼٕم١خ ػٓ ؽط٠ك لطغ ػؼالد اٌؼٕكأفظً اٌطأغ 

ؼُ ِٓ اٌّبطخ  2-1رأوس ِٓ اِزالء . اؼحت اٌّبطخ ٚرأوس ِٓ زذٛي ععء ِٓ أٔؽغخ اٌّد فٟ اٌّبطخ. اٌضمجخ اٌمصا١ٌخ ِٛعٙبً اٌّبطخ إٌٝ اٌؼ١ٓ

ؽبظعخ، لس ال رسذً أٔؽغخ اٌّد فٟ اٌّبطخ ثؽٌٙٛخ ٚلس رؼطط إٌٝ ؼحت أٔؽغخ عصع اٌسِبؽ ِٓ ذالي اٌضمجخ اٌمصا١ٌخ  غضخإشا وبٔذ اٌ .ثأٔؽغخ اٌّد

٠ّىٓ إزذبي أٔؽغخ عصع اٌسِبؽ اٌزٟ رُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ثٙصٖ . ٠فؼً ثؼغ اٌّّبضؼ١ٓ اٌؼ١ٍّخ األذ١طح ثٛعٗ ػبَ، لس .ثبؼزرساَ اٌٍّمؾ اٌغطاحٟ

 . اٌطط٠مخ فٟ اٌّبطخ ٠س٠ٚبً أٚ ٠ّىٓ ٚػؼٙب ِجبشطح فٟ أٔجٛة اٌؼ١ٕبد اٌصٞ ٠حزٛٞ ػٍٝ ِحٍٛي اٌغٍؽط٠ٓ اٌٍّحٟ

 

 
 . ٚررٍض ِٓ ثم١خ اٌّبطخ فٟ و١ػ إٌفب٠بد( ٓ ػٍٝ األلًاص١ٕ)ػسز ِٓ حب٠ٚبد اٌؼ١ٕبد إْ أِىٓ ٚٚظع اٌمطغ ػٍٝ لض اٌّبطخ 

 



 
 

ػٕسِب رغف اٌحب٠ٚخ، ػغ أٔجٛة . أرطوٙب ٌزغف فٟ ِٕطمخ غ١ط ٍِٛصخ .أغٍك حب٠ٚخ اٌؼ١ٕبد ٚضؾ اٌؽطح اٌربضعٟ ثم١ًٍ ِٓ اٌّبزح اٌّطٙطح

لُ ثطؾ اٌؽطح اٌربضعٟ ٌحب٠ٚخ  .اٌّبّطخ اٌظح١حخاٌؼ١ٕخ اٌصٞ ٠حزٛٞ ػٍٝ اٌغٍؽط٠ٓ اٌٍّحٟ ٚاٌؼ١ٕخ فٟ حب٠ٚخ إضؼبي صب٠ٛٔخ ِغ اٌّبزح 

 .اإلضؼبي ثم١ًٍ ِٓ اٌّبزح اٌّطٙطح ٚأرطوٙب ٌزغف فٟ ِٕطمخ غ١ط ٍِٛصخ
 

 
 

إشا أضزد أْ رٕمً اٌغضخ أٚ رؼؼٙب فٟ و١ػ ػٕس ٘صا اٌحس،  .٠غت أْ رىْٛ اٌععبعخ ِفزٛحخ ٚعب٘عح. ػغ األزٚاد فٟ ظعبعخ ١ٍِئخ ثبٌّطٙط

 . ذ ِطرس٠بً اٌمفبظاد اٌّزؽرخفبفؼً شٌه ٚأٔذ ِبظٌ

 

 
 .ػٕسِب رٕزٟٙ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌغضخ ٚاؼزرطاط اٌؼ١ٕخ، لُ ثزغ١١ط اٌمفبظاد ٚاٌزرٍض ِٓ اٌمفبظاد اٌّزؽرخ فٟ و١ػ إٌفب٠بد

 



 
 

ضؾ األععاء اٌربضع١خ ثم١ًٍ ِٓ . أغٍك اٌؼجٛح .ػغ حب٠ٚخ اإلضؼبي فٟ و١ػ ِحىُ اٌغٍك ٚأوزت اٌج١بٔبد ػٍٝ اٌى١ػ .لُ ثبضرساء لفبظاد ٔظ١فخ

 . أرطوٙب ٌزغف فٟ ِٕطمخ غ١ط ٍِٛصخ. اٌّطٙط
 

 
 

اذٍغ . طٕسٚق األزٚاد٠غت أْ رجمٝ األعٙعح غ١ط اٌٍّٛصخ فٟ  .ث١ّٕب ال رعاي رطرسٞ اٌمفبظاد، ررٍض ِٓ األش١بء اٌٍّٛصخ فٟ أو١بغ إٌفب٠بد

 .اٌمفبظاد ٚررٍض ِٕٙب فٟ و١ػ إٌفب٠بد ٚاؼزّط ثسْٚ لفبظاد أٚ اٌجػ ظٚعبً عس٠ساً 

 

 إرسال العينت إلى المختبز
 

اٌظٕسٚق ٚرأوس ِٓ طحخ ػٕٛاْ اٌّرزجط ػٍٝ /ػغ اٌٍّظمبد اٌّالئّخ ػٍٝ اٌّظطٚف . ػغ اٌؼجٛح فٟ ِظطٚف ِجطٓ أٚ طٕسٚق ٚأغٍمٗ

إشا ٌُ رزّىٓ ِٓ إضؼبي اٌؼ١ٕخ فٛضاً، ٠غت ررع٠ٕٙب فٟ صالعخ ثسضعخ . غت إضؼبي اٌؼ١ٕخ فٛضاً إٌٝ ألطة ِرزجط رشر١ظ٠ٟ. اٌظٕسٚق/اٌّظطٚف

س ثسضعخ حطاضح ( ٌجؼؼخ أ٠بَ)زضعبد ِئ٠ٛخ  4حطاضح  ّّ  (. ٌفزطاد أؽٛي)رحذ اٌظفط  22أٚ فٟ ِغ

 

 التخلص من الجثت
 

٠غت ٔظح إٌبغ أال ٠صثحٛا ح١ٛأبً ٠شزجٗ فٟ إطبثزٗ ثساء اٌىٍت ٚأال ٠زؼبٍِٛا ِؼٗ أٚ . ثساء اٌىٍت ٠غت إحطاق اٌغضخ أٚ زفٕٙب إشا شىىذ فٟ إطبثزٙب

   . ٠أوٍٛا ٌحّٗ
 
 



 ذاء الكلب التشزيح الخاصت ب عذة
 

 رؼ١ٍك ػسز اٌّبزح

  1 طٕسٚق األزٚاد

   

   السالمت الشخصيت

  20 لفبظاد ِطبؽ١خ
  1 ٔظبضاد ٌٍٛلب٠خ

  1 لٕبع ٌٍٛعٗ
 ىْٛ الؼزؼّبي ِطح ٚاحسح٠٠ّىٓ أْ  5-1 ضزاء ذبضعٟ ٌٍٛلب٠خ

  1 حصاء ؽ٠ًٛ ٠ّىٓ غؽٍٗ

   

   أجهزة أخذ العيناث

  1 ؼى١ٓ وج١ط
  5 ِشبضؽ

  1 حبًِ ٌٍشفطاد
  20 ِبطبد ثالؼز١ى١خ

  1 ِمض
  1 ؽ عطاحٟبٍِم

 ٌٕمغ األزٚاد 1 ظعبعبد وج١طح ؼؼخ ٌزط إٌٝ ٌزط٠ٓ

 ٌزؼم١ُ إٌّطمخ ٚاألعٙعح  ًِ 522 – 352ثربخ ؼؼخ 

 ػخ اٌظح١حخ ػٍٝ اٌٍّظكطظعبعخ ثٙب اٌغ 1 ِطٙط

  ٌزطاد 5 ظعبعخ ِبء

   

   التغليف
ِزؼسز حب٠ٚبد ٌٍؼ١ٕبد ِظٕٛػخ ِٓ 

 ِمبِٚخ ٌٍزؽط٠تٚاٌجطٚث١ٍ١ٓ 
  *رحزٛٞ ػٍٝ ِحٍٛي فٛؼفبد اٌغٍؽط٠ٓ 5

 (أػالٖ)د إلضؼبي حب٠ٚبد اٌؼ١ٕب 5 حب٠ٚبد صب٠ٛٔخ إلضؼبي اٌؼ١ٕبد

  10 أو١بغ ِحىّخ اٌغٍك
  4 أو١بغ وج١طح ٌٍغضش

  20 أؼالن إلغالق اٌى١ػ

 إلحىبَ غٍك األو١بغ 1 شط٠ؾ الطك

   

   اإلدارة
  5 ّٔبشط اٌزمس٠ُ

  10 ٍّٕبشطأو١بغ ِحىّخ اٌغٍك ٌ
 ٌٍزأش١ط ػٍٝ اٌؼ١ٕبد 1 لٍُ رأش١ط

  1 اٌجطٚرٛوٛي/ وز١ت اٌزؼ١ّ١ٍبد 

  1 رفبط١ً االرظبي

   

  10 أو١بغ لّبِخ ػبز٠خ

 
  : إْ أثؽؾ اٌططق ٌؼًّ ِحٍٛي اٌغٍؽط٠ٓ اٌٍّحٟ ٟ٘ وب٢رٟ

  . ًِ ِٓ اٌّبء اٌّمطط 222لُ ثإشاثخ لطص ِٓ ِحٍٛي اٌفٛؼفبد إٌّظُ فٟ  .1
 . ٌٍحظٛي ػٍٝ ِحٍٛي اٌغٍؽط٠ٓ اٌٍّحٟ، اذٍؾ و١ّبد ِّبصٍخ ِٓ ِحٍٛي اٌفٛؼفبد إٌّظُ ِغ اٌغٍؽط٠ٓ .2
 . و١ّبد ِٓ اٌغٍؽط٠ٓ اٌٍّحٟ فٟ اٌضالعخ إْ أِىٓلُ ثزرع٠ٓ  .3

 


