
 عّینة عن تقيمي ا�اطر يف �ا� إاللتقاء �شلك مبارش   – ملحق  
. 2021يف مجیع ٔأحناء العامل، سيمت اس�تضافة یوم ميب للتطوع �شلك ٕافرتايض لهذه الس�نة   19 -�سبب انتشار �احئة �وفد

 حنن ال �شجع اخلرجيني �ىل التخطیط للتجمعات وأ��شطة الشخصیة واملبارشة. 
�كونوا قادر�ن �ىل التخطیط ٔ��شطة �رب إالنرتنت وتفضلون القيام بأٔ�شطة خشصیة، فري� التأٔكد من اتباع  لكن ٕاذا مل  

التوصیات والربوتو�والت الصحیة حلكوما�مك؛ اختذوا مجیع تدابري السالمة مثل التبا�د �ج�عي وارتداء أ�قنعة والعنایة  
 �لنظافة. 
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 ٕاّن مجیع ٔأعضاء الفریق �ّي قد بلغوا السّن القانوّين وال یتطلّبون ٕاذً� من الوا��ن من ٔأ�ل املشاركة يف احلدث  .7

 ال  نعم     : ا�ي نقميه
 

 ال  نعم   ٔأقنعة) لغرض اس�ت�دا�ا: تنفيذ احلدث (مثًال قفّازات،  املعّدات الالزمة من ٔأ�ل تتوفّر .8
 لقد حصلُت �ىل ت� املعّدات ٔأو .1
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 ال   نعم   
ٔأو مرض مزمن قد تتأٔ�ّر بفعل طبیعة النشاط:  ٔأي حساس�یّة  م ال یعانون من  من ٔأهنّ لقد حتقّقُت مع ٔأعضاء فریقي   .9

 ال  نعم    
 

يف �ال التعّرض ٕالصابة مفاجئة ٔأو   �االت الطارئةلللقد ٔأبلغُت ٔأعضاء فریقي بأٔرقام �ات االتصال   .10
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