
  ا��
	�ن ا����

	 إ��و��� 	��
�ن �ر�� ا����ن ھ	 ��دوق ا����ن ا ،	���راض ا����ن ا�وا�!ص ا�ؤ�ن $#�" ھو �!ص ���م  .

 " &
/��ل دا.م 
	 إ��و��� أو �!ص ���م 
	 إ��و��� و���ل ��ر�, إ+��� أو ���ل ��ر�, إ+��� و�*�ل دى ���ب $�ل �د
$���ً وا���ء ا�وا�ل وأ���ب  19و�د!ل �2ن ا��!�ص ا�ؤ�ن $#�3م ا��!�ص ا�+ل �ن  . ر�وم ا2ر�/� ا��$���01

ا�*���ت وا��!�ص اذ�ن د�3م ا�درة $#7 ا*�ل /��ل 0ز.	 أو ��ت د�3م ا�درة $#7 ا*�ل ���ً�� وا��!�ص اذ�ن ���#ون 
	$#7 ا�*#�م ا����	 أو ا>��وي 
	 إ��و��� أو 
	 دو� أ�0/���*  .، وط=ب �ؤ���ت ا�*#�م ا��3	 و�ؤ���ت ا�*#�م ا

  ط��ب ا��رة و		ر�� ا��رة
 ��� 	
 "����#ك �ل �واطن 
	 إ��و���، /Bض ا�ظر $ن و0ود ����ن ��	 أو $دم و0وده، ط/�ب أ�رة ���ن ار0وع إ

����
	 +�.�� ا���ر�� �ط/�ب أ� . ا�!�وف ا "�E� ط/�ب /���0لرة، أو ���Bر ط/�ب ا��رة، �0ب ��د�م ط#ب و�	 ��وم ا
���ن ا1ط=ع �E� 7#$��ل ا�1��ل ا!��� /�ط/�ء ا��رة 
	 �د��� ��ر�و $#7 ا�E�� ار.����  .إ7 ط/�ب ا��رة ا�ط#وب

ز��رة   .ر�و���ن ا1ط=ع $#7 ��وذج اط#ب $#7 ا�E�� ار.���� ��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	 و�د��� �� .�د��� ��ر�و
ط/�ب ا��رة ��ون �����0 #�!ص اذي ���#" ا����ن ا��	، إ1 أ�" ��م د
& ر�وم ز��رة ط/�ب ا��رة إذا م ��ن ا�واطن 

�د��� ��ر�و 	��و+د �ط#ب ط/�ب ا��رة ا��ول $#7 ر�م ���/ل از��رة ا��ز�� ��� ��م د
& ر�وم  .���و1ً 
	 ا����ن ا
��.ق ���رة �*�ل /��رك )و>�.ق���/ل إ�دار ا ����1 ��م د
& أي ر�وم ���/ل از��رة ا��ز�� ا��د�� إ7  (.�>ل ا��3دة ا

  .)ا���ء ا�وا�ل وا�ط�Eل اذ�ن ��ل أ$��رھم $ن $���ن

� ا21طراب ا��	 ا��د، ��ق �ي �!ص او�ول إ7 ط/�ب ا��رة�� 	
/����/�ت ��ر�2 ا��رة 
	 �Eس ا�وم، و
	 ا
��� ��م ��د�م ��ورة $#7 �دار ا��$� �ن !=ل !ط ��ورة ط/�ب ا��رة اوط�	 $#7 ار+م   .ا�!رى !=ل !��� أ��م $�ل

1220��ً�0� �����# 7  .، و��ون اد+�.ق ا!�س ا�و

  ا�ر���� ا����� �� ا�	دارس

	 ا�دارس /وا�ط� ��ر�2 و��ون ا ����!د�� �����0 Iط�Eل��م ��د�م !د��ت ار$��� ا.  �������ل !د�� ار$��� ا

� ا���� و�*��0 اط�ب، وإذا زم ا��ر، ��د�م ار$��� 
	 ��1ت اطوارئ وإ!ط�ر أ�د ا�/و�ن /�ي ��1ت ��ا�در��� ����م ا
رة ط/�ب ا��رة أو أ!��.	 ط/	، ��ر ط/�*�� ��م ا����
�3 أ>��ء اE�ص اط/	، وإذا زم ا��ر، إ��� اط�ب #��ول $#7 ا����

0دول ا�ط*�م اوط�	 /�وا
�� !ط�� �ن أ�د ا�/و�ن ��
  .و�ط*�م اط�ب و

�� ا�ط��، ط��ب ا����ن���  ا�
� �ط#و/� ز��رة أ!��.	 أ�راض ا���ء  .ز��رة أ!��.	 ط/	، �#زم و0ود إ��� �ن ط/�ب ا��رة��Fو1 ��ون ھذه ا

�د
& ا��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	 ر�وم  .ا*�ون وط/�ب ا��راض ا*�#�� أو ط/�ب ا����ن وا��راض ا0#د�� وط/�ب
 	���I!�ص اذ�ن ���#3م ا����ن ا ���!��إذا ���ت ا!د�� ��د�� �ن �ر�ك �*�+دي ��دوق ا����ن )ار$��� اط/�� ا

������.�� ا!د��ت ا ��
و1 �#زم د
& ر�وم #���ء  .�ورو �5!ص د
& ر�م ز��رة و+���" ، و�0ب $#7 ا(ا��	 ا��Fو�	، و
  .ا�وا�ل وا�ط�Eل ا�+ل �ن $���ن

�واطن �د��� ��ر�و اذي 1 ���#" ا����ن ا��	 /وا�ط� �د��� ��ر�و  7إذا ���ت ا!د�� ��د�� �ن (��م د
& ر�م از��رة ا�و
�
 5، و�0ب $#7 ا�!ص د
& ر�م ز��رة و+���" )� ��.�� ا!د��ت ا�����ر�ك �*�+دي ��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	، و

ز��رة ا�!��.	 اط/	 /وا�ط�  . �ورو 	���واطن �د��� ��ر�و اذي 1 ���#" ا����ن ا 7و�ذك ��م د
& ر�م از��رة ا�و
�� �ن ط/�ب ا��رة ز��رة أ!��.	 أ�راض ا���ء وا��F �0���راض ا0#د�� وط/�ب ا*�ون أو ط/�ب �د��� ��ر�و $�د ا

��#�*  .ا��راض ا

� ط#ب ر�م إ�2
	 أو $�د ز��رة �و
ر !د�� �س �ر�ً�� �*�+دً�� ��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	 �0ب $#7 ا��!�ص �� 	
و
$#7 ا�E�� ار.���� ���ن ا1ط=ع $#7 ا�ر��ء ا�*�+د��ن ��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	  .أن �د
*وا ار�وم ا�ط#و/�

��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	.  

�Bن، �واء ���وا ���وون �2ن ا����ن ا��	 أو 1، 
�د
*ون ر�وم از��رة ا�	 ��و�ون /�3 ط/�ب ا����ن�/��م د
&   .أ�� ا
�ن ��ت د�3م ا�درة $#7 ا*�ل  �*و�� #ر$��� اط/�� ���Iن /��د�م ط#ب �I!�ص اذ�ن د�3م ا�درة $#7 ا*�ل ا0ز.	 أو
���ن ا1ط=ع 7#$ �/�K و���ذج   .و�ذك ا����$د�ن ا����ن وا���ء ا�وا�ل وأ��3ت ا�ط�Eل اذ�ن ��ل أ$��رھم $ن $�م وا�د

  .ط#/�ت ار$��� اط/�� ���Iن $#7 ا�E�� ار.���� ��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	



��� /وا�ط� ا����ن ا��	 ����0ً إذا ���ت ا!د�� ��د��  19 ���Iن �I!�ص اذ�ن ��ل أ$��رھم $ن��م �Bط�� ار$��� اط/�� 
������.�� !د��ت ار$��� ا ��ً
���ن ا1ط=ع $#7 ا�ر��ء ا�*�+د��ن   .�ن �ر�ك �*�+دي ��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	 و

��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	 $#7 ا�E�� ار. ����.  

  ا�ر���� ا�ط��� �� ��!ت ا�طوارئ
ا����ق و�/#K +��� ار�م  .��م ��د�م ار$��� اط/�� 
	 ��1ت اطوارئ �I!�ص، �واء ��ن ���#3م ا����ن ا��	 أو 1، ��0ً��

��و7 �د���   .وا�ط�Eل اذ�ن ��ل أ$��رھم $ن $���نو1 �#زم د
& ر�وم #���ء ا�وا�ل  .�ورو  5#ز��رة /��م طب اطوارئ
و1  .$�م /��م طب اطوارئ 
	 ����7E ��0*� ��ر�و 19 ��ر�و د
& ر�وم از��رة �واط���3 اذ�ن ��ل أ$��رھم $ن $�م و��7

7E����
�� اط�ر.� ��/و$� �/��رة /*=ج دا!ل ا�*�Fط/�� ا  .��م د
& أي ر�وم إذا ���ت ار$��� ا

وإذا زم ا��ر، 
���وم ط/�ب �ر�ز ا�F��ذ  .����0ً و�ف ا�دث وو+ت و+و$"112 �#�	 ر$��� $�0#� ا��ل /ر+م اطوارئ 
��
�ت ا�و�*�Fد�م ا�و3�0ك $�د ��/.  

  ا�)'ج دا�ل ا�	��$#"
�I!�ص اذ�ن ���#3م ا 7E����و�د
&  .����ن ا��	��و7 ��دوق ا����ن ا��	 ا��Fو�	 د
& ر�وم ا*=ج دا!ل ا

و1 ��م د
& أي ر�م   .أ��م !=ل 
�رة إ+���" /�����107E �ورو ر�م �ر�ض دا!#	 �دة ��ل إ7  2.50 ا�ر�ض ر�م +���"
�د
& . $�ً��  18#7 ا��!�ص اذ�ن ��ل أ$��رھم $ن#�ر�ض ادا!#	 
	 ��1ت ا��ل واو1دة و�ذك 1 ��م د
& ر�وم $

  .ا���و�ن /�����ن ا��	 ���/ل $=30م 
	 ا������Eتا��!�ص ��ر 

  ا�	��(�ت ا�دوا��� وا���د���ت
�E�دون و/ 	�#����0ت ادوا.�� ا��د�� /و��E وا �#����راء  .�د
& ا��!�ص ��ر ا���و�ن /�����ن ا��	 ا���� ا

���2ن . �راء ا����0ت ادوا.�� /دون و��E ط/�ب ا����0ت ادوا.�� /و��E ط/��، ����ج إ7 و��E �ن ط/�ب، ��� ���ن
ا����0ت ادوا.�� ا�	 ��م إ$ط�ؤھ� /و��E ط/�ب، $#7 �/�ل ا�>�ل، ا��2دات ا��و�� وا����0ت ادوا.�� /*ض ا��راض 

ا.�� ا�	 1 ����ج و���ل ا����0ت ادو .وا����2رات ا3ر�و��� ��& ا��ل (�>ل ا����0ت ادوا.�� �رض ا��ري) ا�ز���
����E��& ا��ل SOS ���ت وا�����ت ��ر ا�و�� و�/وبو��E ط/�ب، $#7 �/�ل ا�>�ل، ا.  

% 75% أو ���50ن �I!�ص اذ�ن ���#3م ا����ن ا��	 �راء ����0ت دوا.�� /و��E ط/�� �د!ل �2ن +�.�� ا�داد /!�م 
#100% أو 90أو  �#�������0ت ا�	 1 ��ون /و��E ط/��. ��وم ط/�ب ا��رة أو ا�!��.	 اط/	 % /���� �د
*ون ا���� ا

� ا����0ت ا/��دار او��E اط/�� #��ول $#7 ا����0ت �� 	
دوا.�� /��ل ور+	 أو ر+�	 (�#زم و0ود /ط�+� ھو��). و
���Q ادوا.	 ا����ب. �ن /�ن ا��د��ت ادوا.�� ا�	 1 ��ون /و��E ط/�� 
�ن ا��د	 اذي ��رف ادواء ���$د 
	 ا!���ر ا

 �$�� ./��ر ا/#د��/ Raekoja��د�� ا�و0ودة 
	 �د��� ��ر�و، ا��Eو�� $#7 �دار ا

 

��و�� �د��� ��ر�و �/�دل ا�*#و��ت �ول " ��ت �ر��0 ا���ب 
	 إط�ر ��روع ����وزارة ار
�ھ�� ا���01$�� وار$��� ا
���*��و�� �د��� ��ر�و و/��و�ل ���رك /�ن ا�1��د ا�ورو/	  "ا!د��ت ا ����/ر$��� وزارة ار
�ھ�� ا���01$�� وار$��� ا

 .�ن !=ل ��دوق ا#0وء وا03رة وا����ل و/�ن وزارة ادا!#�� 
	 3�0ور�� إ��و���

 

                      

                          

 

                                                         


