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رىنمٌد تٌریذ  ،تٌزیع ادًیو مخذر ًرًان گردان ىای مجاز درحالت اضطرار
ایي طشصالعول تتاعی اص حکن هٌذسج فمشٍ پٌجن هادٍ عیضدُن لاًْى هثاسصٍ علیَ هْاد هخذسهٌتششٍ جشیذٍ
سعوی شواسٍ ( )878عالّ 4881فیظلَ جلغَ تیغت ُّشتن عال 4889کویتَ تٌظین هْاد هخذستشای
تْسیذ  ،تْصیع ادّیَ هخذس ّسّاى گشداى ُای هجاص دسحالت اضطشاس  ،تظْیة ّ ّضع گشدیذٍ اعت.
 -:4شخض ّیا ششکت ُای خظْطی هتماضی هْاد هخذس ،هکتْب سعوی اصّصیشطحت عاهَ ّیا
سئیظ اهْسفاسهغی داشتَ تاشذ.
 -:2اسگاى ُای دّلتی ّ هؤعغات غیش دّلتی کَ هشغْل عشضَ خذهات طحی ُغتٌذ هی تْاًذ تطْس
هغتمین تا دسخْاعتی سعوی اصطشف اداسٍ شاى تَ کویتَ تٌظین هْاد هخذس هشاجعَ ًوایٌذ.
 -: 8شخض یا اسگاى هتماضی فْسهَ دسخْاعتی تشتیة شذٍ تْعظ کویتَ تٌظن هْاد هخذس سا تایذ خاًَ
پشی ًوایٌذ.
 -:1دس طْستیکَ هشجع دسیافت کٌٌذٍ تعذاصتْسیذ هْاد هشخض تاشذ آدسط آى ًیضثثت فْسهۀ دسخْاعتی
گشدد.
 -:6اسصیاتی تخویي هْاد تحت کٌتشّل کَ تشای ّضعیت اضطشاسضشّست اعت تطْستخویٌی تَ کویتَ
تْعظ تین هشتشک کویتَ ّآهشیت هخذسٍ سیاعت عوْهی اهْسفاسهغی طی یک جلغَ کاسی عاجل پیشثیٌی
گشدد.
 -:7جلغات کاسی کویتَ دسطْست داشتي آجٌذا تَ استثاط ّضعیت اضطشاس دسسّصُای کاسی حغة
ضشّست دایشگشدد.
 -:8هتماضی تعذ اص خاًَ پشی هکول فْسهَ دسخْاعتی دس هحل هعیي اعن خْد سا تحشیش هِشّ اهضأ
ًوایذ.
 -:9تعذ اص تکویل شذى اعٌاد  ،اعٌاد هزکْس جِت اتخار تظوین اعضای کویتَ تَ جلغات فْق العادٍ کویتَ
کَ دسّضعیت اضطشاسطثك حکن هادٍ ُفتن ایي طشصالعول تذّیشهیگشدد،اسایَ گشدد.
 -:10کویتَ تٌظین هْاد هخذس تا دس ًظشداشت ّضعیت ایجاد شذٍ اضطشاس ّضشّست ًْعیت ادّیَ
تظوین تشتْسیذ آى هی گیشد.
 -:14اجاصٍ طی عَ ًمل تشتیة کَ تعذاصاعکي هغتمین اصطشیك ّصاست اهْسخاسجَ ّفکظ تَ ششکت تْلیذ
کٌٌذٍ ّیا تذاسکاتی اسعال گشدد.
 -:12شخض ّیا اسگاى هتماضی ادّیَ اص طْست تْسیذ ،تْصیع ّ هظشف ادّیَ هزکْس تَ کویتَ تٌظین
هْاد هخذس ساپْس هیذُذ.

 -:48دسطْست کَ کویتَ تٌظین هْاد هخذسالصم داًٌذ دّکاسهٌذ هغلکی سیاعت عوْهی اهْسفاسهغی
ًیضدسجلغات فْق العادۀ کویتَ کَ دسّضعیت اضطشاستذّیشهی گشدد تایذ اشتشاک ًوایٌذ.
 -:41هغائل هشتْط تَ هالیات تشعایذات ّ یا تکظ تَ هشْسٍ سیاعت گوشکات تایذ تعذاصتْسیذ ادّیَ
پشداختَ شْد دسطْست ایکَ لاًْى ایجاب ًوایذ.
ایي طشصالعول کَ دسچِاسدٍ ( )41هادٍ تشتیة ّاصجاًة کویتَ تٌظین هْاد هخذستظْیة گشدیذ،
تعذاصطذّسسعوی ًافز ّهشعی االجشاء هیثاشذ.

بااحترام
کمیتو تنظیم مٌاد مخذر

ماده دىم:
سّی لفافَ ُای هٌذسج هادٍ ًِن ایي طشصالعول جضرکشًام ّآدسط هشعل ّهشعل علیَ ُ ،یج هعلْهات
دیگشتحشیشًگشدیذٍ ّتا عالهَ تجاستی ّاعتٌذسد هِشهیشْد.
ماده یازدىم:
عالهَ تشخیظَ کَ تَ اعاط آى هشکثات اصادّیجات تحت کٌتشّل تشای فشّػ عشضَ هیشْد ًشاى دٌُذٍ ًام ُای
هْاد هٌذسج جذاّل شواسٍ  8ّ4،2هٌضوَ لاًْى هثاسصٍ علیَ هْاد هخذسشاهل دسهشکة هزکْسّصى ّفیظذی آًِا
هیثاشذ.
ماده دًازدىم :
پْػ یا  Coverتغتَ تٌذیِا ّهحوْلَ ُا هْادتحت کٌتتشّل تایذ داسای هشخظات ریل تاشذ:
ً .aام هولکت طادسٍ کٌٌذٍ.
ً .bام ّآدسط هکول کوپٌی تْلیذ شذٍ.
 .cتاسیخ ختن هْاد تْسیذ شذٍ.
 .dتاسیخ ختن هْاد تْسیذ شذٍ.
ً .eوثش اجاصٍ ًاهَ طذّس.
ً .fوثش عشی)(Batch No
 .gرکش همذاسّ ،صى ،فیظذی هْاد تحت کٌتشّل ّشکل فیضیکی ( هایع،جاهذّغیشٍ) هحتْی هحوْلَ.
 .hهعلْهات تایذ ّاضح ّاشکاس تاشذ.
.i
مادۀ سیسدىم:
هشخظات تشچغپ ًوْدى هحوْلَ ُای حاّی هْاد کیویاّی تحت کٌتشّل تایذ طْسریل تاشذ:
ً .aام هکول جیٌیشیک هادٍ کیویاّی.
 .bرکشًوْدى کویت هادٍ کیویاّی.
ً .cام هولکت طادسکٌٌذٍ.
ً .dام ششکت تْلیذ کٌٌذٍ.
ً .eام کوپٌی ّیا ششکت تْسیذ کٌٌذٍ.
 .fتاسیخ عاخت هادٍ هْسد ًظش.
ً .gوثشعشی عاخت هادٍ ). (Batch No
ً .hوثشالیغٌظ طذّس.
 .iششایظ حفاظت هادٍ کیویاّی اصگشهی ،عشدی ،سّشٌی آفتاب ّدّسًگِذاشتي اصدعتشعی تَ اشخاص غیش
هغْل خظْطا اطفال سّی تشچغة تزکشدادٍ شْد.
ُْ .jشذاس :تشای کغاًیکَ عشّکاس تا ایي هْاد داسًذ تا احتیاط الصم ًوْدٍ ّهظًْیت سادسًظشتگیشًذ.

