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 19- بكوفيد المتعلق الخطر بدل

 المتكررة األسئلة 
 

 ؟19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل دفع من الغرض هو ما س: 

 تسددددددددددددددود  التي المواقع في بدصلعمد  المطدصليين ومحليدص دوليدص المعّينين للموظفين ُيمنح خدص  بدلل هو الخطر بدلل ج: 
 الميينة  للشددددددددرو  وفقص الخطر بلل ينطيق، 19-كوفيل عن النصشدددددددد ة الظروف وفي للغصية. خطيرة ظروف فيهص
،  (A/66/30) 2011 لعدص  الدلوليدة المدلييدة الخدلمدة للجندة السددددددددددددددنو   التقرير من، الثدصيي المرفق، 3 الفقرة في
  يكون  التي المحميددة غير اليي ددص ” ج(:) 1 الفرعيددة الفقرة في الميّين للمعيددص  وفقددص ينطيق الخطر بددلل أن أ 

 التي  الطوا ئ  حدصت  في للعمد  إيفدصده  عندل حيدصته  يهدلد لخطر معرضددددددددددددددين تحدليدلا الطييون  الموظفون  فيهدص
   .“العصمة الصحة مجصل في العصلمية الصحة منظمة تعلنهص

 
 ؟19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل فيها ينطبق التي الظروف هي ما :س 

  الددنين ومحليددص دوليددص المعينين الموظفين من محددلودة مجموعددة على 19-بكوفيددل المتعلق الخطر بددلل ينطيق ج: 
 :العصلمية الصحة منظمة حلدته مص يحو على 19-كوفيل لمواجهة التصلية العمليص  في مبصشرة يشص كون 

 إصدددصبته  في  ُيشدددتبه أو 19-كوفيل بمرض إصدددصبته  تأكل  النين للمرضدددى  السدددريرية الرعصية توفير • 
 المرض؛ بهنا

 ؛19-كوفيل بمرض إصصبته  في ُيشتبه النين للمرضى الفعلي الفحص • 

   ؛19-كوفيل بمرض يتعلق فيمص خطرا تشك  أن يحتم  عينص  معصلجة أو سحب • 

 للفحص. مرفق أو مختير في ُأخن  محتملة أو فعلية خطو ة على تنطو   عينص  مع التعصم  • 

  المتعلق الخطر  بلل ايطبصق تحليلل موضددددددددددوعي أسددددددددددص ك ،حلة على ك ،  األ بعة المعصيير هنه إلى  ُيسددددددددددتنل
  .19-بكوفيل

 
 العمل؟ مراكز من مركز أي في 19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل ينطبق أن يمكن هل :س 

 بلل  فإن وبصلتصلي، عصلمية جصئحة 19-كوفيل مرض يشددددك  إذ أعاله. المنكو ة الشددددرو  اسددددتيفص  شددددريطة، يع  ج: 
 محلدة. جغرافية منطقة على يقتصر ت 19-بكوفيل المتعلق الخطر
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 ؟“الطبيين الموظفين” جميع على 19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل ينطبق أن المفترض من هل :س 

  في مبدصشددددددددددددددرة يشددددددددددددددص كون  الدنين ومحليدص( دوليدص المعينين) الموظفين من محدلودة مجموعدة على ينطيق بد ، ت :ج 
،  المثصل سددديي  فعلى العصلمية. الصدددحة منظمة حلدته مص يحو على 19-كوفيل مرض لمواجهة التصلية العمليص 
  مبصشدددر بشدددك  يتعرض وت ُبعل عن/تاإليتري شدددبكة على الصدددحية الرعصية خلمص  يقل  الن  الطيي الموظف
  بصلمرضددددى المبصشددددر غير والتواصدددد  الخطر. بلل اسددددتحقصق معصيير يسددددتوفي ت 19-كوفيل مرضددددى ألعراض

 الخطر. بلل استحقصق معصيير ضمن ينل ج ت وبصلتصلي، بصلفيرو  اإلصصبة خطر إلى يؤد  أن يمكن ت

 
 للمرضــــــى  مختبرية فحوص إلجراء مســــــحا   بانتظام يأخذون   الذين الطبية  الدائرة موظفو  يســــــتوفي هل :س 

 الخطر؟ بدل استحقاق معايير 19-كوفيد بمرض إصابتهم في المشتبه

  معصيير يسددددتوفون  19-كوفيل فيرو  عينص  أو مرضددددى مبصشددددر بشددددك  يالمسددددون  النين الموظفين جميع، يع    :ج 
 الخطر. بلل على الحصول

 
 الخطر؟  بدل استحقاق  معايير  19-كوفيد  فيروس من  مختبرية  عينا   ينقلون   الذين  الموظفون   يستوفي  هل س: 

  للخطر.   وسددددالمته   ينقلهص   الن    الشددددخص   صددددحة   يعرض   ت   يحو   على ،  ومأموية   آمنة   حصويص    في   العينص    يق    يجب  ج:  
  العم    من   جز ا   يشدددددك    العينص    يق    كصن   إذا   أ  ،  العلوى   لخطر   معرضدددددص   العينص    ينق    الن    الشدددددخص   كصن   إذا   أمص 

  الموظف   يكون   فعنلئن ،  بصلفيرو    اإلصصبة   لخطر   الشخص   يتعرض   بأن   احتمصل   أديى   هنصك   وكصن ،  للموظف   اليومي 
 المهمة.   تلك   فيهص   يؤد    التي   األيص    علد   مجموع   عن   الخطر   بلل   له   وُيلفع   اتستحقصق   لمعصيير   مستوفيص 

 
، الخطر بدل دفع معايير  حاليا تســـــــــتوفي التي األماكن في  العاملين  للموظفين مزدوج   بدل   ســـــــــي دفع هل س: 

 ؟19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل استحقاق معايير نفسه الوقت في يستوفون  قد الذين

  وصدددددددنعص    كصب    مث  )   فيهص   السدددددددصئلة   واألمن   السدددددددالمة   ظروف   بسددددددديب   الخطر   بلل   فيهص   ُيلفع   عم    مراكز   علة   هنصك  :ج 
  حددصت   لتغطيددة  19- بكوفيددل  المتعلق  الخطر  بددلل  دفع  إقرا   ت   وقددل  . 19- كوفيددل  عن  النظر  بغض  أخرى(  ومواقع 
  األم    لمنظومة   تصبعون   موظفون   فيهص   يعم    ولكن ،  الخطر   بلل   اسدددتحقصق   معصيير   عصدة   تسدددتوفي   ت   التي   العم    مراكز 

  منظمة   حلدته   مص   يحو   على   19- كوفيل   مرض   مواجهة   عمليص    في   مبصشددددددددددرة   مشددددددددددص كة   يشددددددددددص كوا   أن   يمكن   المتحلة 
  العم  ،  أفغصيستصن ،  كصب    قيي    من ،  مص   موقع   في   الموظفين   على   فيهص   يتعين   حصت    هنصك   تكون   وقل   العصلمية.   الصحة 

  مّرتين   يتلقى   لن   الخطر   بلل   بصلفع    يتلقى   الن    والموظف   . 19- كوفيل   مرض   مواجهة   عمليص    في   مبصشدددددددرة   بصدددددددو ة 
 للغصية.   خطيرة   ظروف   فيهص   تسود   أمصكن   في   بصلعم    المطصليين   للموظفين   ُيلفع ،  الغرض   لنفس   مخصص    بلل    ميلغ 

 
 19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل لدفع المحددة المدة هي ما س: 

 / الثصيي كصيون  1 من اعتبص ا النتصئج يشدددددرو  19-بكوفيل المتعلق الخطر بلل ايطبصق اسدددددتعراض فصدددددليص يجر   ج: 
  المتعلق الخطر  بلل بصلتصلي وُيسددددتعرض .أكتوبر/األول تشددددرين  1 و يوليه/تموز 1 و أبري /ييسددددصن  1 و ينصير

  أبريدد /ييسدددددددددددددددصن 8 من اعتبددص ا الددلوليددة المددلييددة الخددلمددة لجنددة  ئيس اليددلايددة في عليدده وافق الددن  ،19-بكوفيددل
 الصددددحية  الحصلة   صددددل اللولية المليية الخلمة  لجنة  ئيس سدددديواصدددد و  ة.المقر   ةالفصددددلي ا يخو لتل وفقص،  2020

  الصدددددددحة لمنظمة العص  الملير مع الوثيق بصلتشدددددددصو ، بشدددددددأيهص المسدددددددتجلا  آخر وتلقي 19-كوفيلب المتصدددددددلة
  لددلددجددندددددددة: الشدددددددددددددددبددكددي الددمددوقددع فددي الددمددعددتددمدددددددلة الددخددطددر بدددددددلل مددواقددع عددلددى اتطددالع ويددمددكددن الددعدددددددصلددمدديدددددددة.

https://icsc.un.org/Home/DataDangerPay. 
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