اس امترة الصحة والسالمة للمشاركني يف الاجامتعات
الرجاء الاطالع بعناية عىل هذه الاس امترة وتوقيع الترصحي الوارد يف أسفلها وتسلميها اىل أحد موظفي الويبو يف مدخل
الاجامتع.
 )1أقر بأن احلاالت املرضية التالية مرتبطة ابحامتل التعرض بنس بة أكرب خملاطر املضاعفات الصحية النامجة عن
كوفيد:19-
 أمراض الكبد واللكى الوخمية
 فرط ضغط ادلم
 امحلل
 السمنة (مؤرش كتةل اجلسم يساوي أو يفوق )30
 احلاالت املرضية أو العالجات الكفيةل ابضعاف
 المراض الرئوية املزمنة (مثل الربو احلاد ،عىل
املناعة
سبيل اذلكر ال احلرص)،
 حاالت مرضية أو عالجات أخرى يشهد هبا
 السكري من المنطني  1و2
الطبيب املعاجل ،حسب لك حاةل عىل حدة
 المراض القلبية الوعائية
 معر يناهز  60س نة مفا فوق
 الرسطان أو خلفية االصابة به ،حىت وان اكن يف
حاةل هدأة
 )2ويف حال أ ِص ُ
بت أان ،أو أي فرد أخر من أفراد أرسيت ،بكوفيد 19-أو بأحد العراض املذكورة أدانه ،أدركُ أنه
ال ينبغي يل القدوم لالجامتع:
 تعب شديد
 محى
 أمل عضيل
 سعال (رطب أو جاف)
 اسهال
 ضيق التنفس
 الهتاب امللتحمة
 الهتاب احللق
 فقدان حاسة الشم و/أو التذوق
 س يالن النف
 صداع
ويف حال ظهر دلي أي من العراض املذكورة أعاله أثناء الاجامتع ،فانين سأغادر الاجامتع وألمتس املشورة الطبية1.
وابالضافة اىل ذكل ويف حال ظهرت دلي أعراض كوفيد 19-بعد فرتة تصل اىل  48ساعة عقب الاجامتع ،سأب ِلغ املستشار
الطيب الرئييس ابلويبو ( 022 338 8000أو  )service.medical@wipo.intلمتكني اقتفاء أثر اخملالطني من املشاركني
الخرين بطريقة مناس بة ورسية.
 )3وقد ُ
امتثلت لرشط احلكومة السويرسية القايض برضورة أن يلزتم املسافرون ،اذلين زاروا بعض البدلان خالل
الايم الربعة عرش ( )14السابقة لوصوهلم ،حبجر حصي مدته  10أايم .وفامي ييل قامئة البدلان املذكورة:
.https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20201948/index.html
ُ
اطلعت عىل ما س بق وأقر مبا ورد فيه .واذا اكنت دلي أية أس ئةل ،سألمتس املشورة الطبية اما من طبييب املعاجل أو من
لقد
املستشار الطيب الرئييس ابلويبو (.)022 338 8000
الامس (طباعة):
جنيف ــــــ/ــــــ/ــــــــــــ
رمق الهاتف احملمول:
توقيع:
 1ميكنك االتصال بوحدة الويبو الطبية عن طريق أحد حراس المن أو عرب الرمق التايل.022 338 8000 :

