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 3ملحق رقم 
       الجمهورية اللبنانية

 تعهد    وزارة الزراعة 

 ............................................................................................شركة/مؤسسة صاحب ............................................................................................أنا الموقع أدناه

 ................................................................................................................................................................................................................المتخذ لي محل إقامة في ممك

 .......................................................................................................................................................................................................................................................ومحل عمل في

 ..........................................................................................................(في مدينة )قرية .........................................................................................................منطقة، حي

 ......................................................................رقم الهاتف في محل اإلقامة ...................................................................رقم الهاتف في محل العمل

 بااللتزام بمواصفات البيع المحددة باألمورالتالية: أتعهدب بمزاولة مهنة بيع األدوية الزراعية والراغ

أف تباع األدوية يف عبواهتا األصلية ادلستوردة من اخلارج أو ادلعبأة يف ادلصانع ادلرخص ذلا يف لبناف وأف تكوف حبالة جيده، وال 

 ئلة سحب الرخصة.يسمح ببيعها يف عبوات أخرى أو جتزئتها حتت طا

  بشكل  "ليست للبيع"أف ختزف العبوات اليت انتهت مدة صالحيتها يف مكاف منفرد ويكتب عليها عبارة
 واضح وإبالغ وزارة الزراعة. 

  سنة وما فوؽ. 18ال تسلم األدوية لغري الراشدين أي اف 
 إسم ادلستورد أو التاجر، ااستالمها وتسليمهس  سلالت تب ن ادلواد الداخلة واخلارجة خاصة تاري  أف دت ،

 رقم الفاتورة، االسم التلاري للمبيد، والكمية...

 الفين ؿوزارة الزراعة بأي تغيري يطرأ على الرخصة مبا فيها فس  العقد مع ادلسؤو  ابالغ 
  خزف البضائع حسب دخوذلا أواًل بأوؿ على طبليات أو رفوؼ ودينع وضعها على األرض مباشرة، كما جيب

 ف يف األماكن ادلعرضة ألشعة الشمس ادلباشرة أو يف األماكن الرطبة.أف ال ختز 
 بيع ادلشروبات وادلأكوالت والعقاقري الطبية لإلنساف واحليواف حتت طائلة سحب الرخصة. عدـ 

 .تأم ن ختزين وحتميل وتفريغ ونقل ادلواد بطريقة ال تشكل خطراً على اإلنساف والبيئة حبسب اإلرشادات 
 ( والعمل هبا.9ملحق رقم والتحميل والنقل والتفريغ ) التخزينرشادات ادلتعلقة باالب االلتزاـ 

ذا تبين  انني لم أقم أو اخميت باألمور المذكورة سابقًا،  ومن خالل لجنة األدوية الزراعية لوزارة الزراعةوا 
نني اقدم إرادتي ورضاي، بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي يفرض  ءفإني اقبل سمفًا بمل عمّي وا 

  هذا التعهد عمى هذا األساس.
 صاحب العالقة توقيع  التاريخ                                           

 ل.ل. 1111طابع مالي بقيمة  
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 4ملحق رقم 
        الجمهورية اللبنانية

 تعهد    وزارة الزراعة  

 ................................/مؤسسةشركة صاحب أنا الموقع أدناه..........................

 ......   ...........     ......... .... ........ ..........    المتخذ لي محل إقامة في ممك

 ..............       ............. ..............  .................  ...... ومحل عمل في 

 .....في مدينة )قرية(................................منطقة، حي............................

 رقم الهاتف في محل العمل..................... رقم الهاتف في محل اإلقامة.................
مزاولة مهنة التعبئة والتوضيب اال بعد الحصول على بعدم  أتعهدوالراغب بمزاولة مهنة تعبئة وتوضيب األدوية الزراعية 

بااللتزام  و  ISO 9001: scope packing of pesticidesوشهادة  استثمار من وزارة الصناعةرخصة 
 بمواصفات التعبئة والتوضيب المحددة باألمورالتالية:

 خاصػػة عنػػد  توضػػيبها –كميتهػػا - االسػػم العػػاـ-االسػػم التلػػاري االسػػتالـ تعبئتهػػا عنػػد  ادلػػراد ادلػػوادسػػ  سػػلالت تبػػ ن م(
 .تاري  التوضيب-التوضيب-االسم العاـ-رقم الدفعة وسلالت للمواد ادلعبأة  االسم التلاري-صنعهاوتاري   -اإلدخاؿ( 

 .تأم ن ختزين وحتميل وتفريغ ونقل ادلواد بطريقة ال تشكل خطراً على اإلنساف والبيئة حبسب اإلرشادات 

 احلالػػػة  -ن وجػػػود ادللصػػػقات ادلناسػػػبة التأكػػػد مػػػن أف بيػػػع البضػػػائع سػػػليمة وصػػػاحلة للنقػػػل قبػػػل وخػػػالؿ التحميػػػل )التأكػػػد مػػػ
 اإلبالية للبضائع(.

 محاية ادلبيدات أثناء النقل من األمطار أو التعرض ادلباشر ألشعة الشمس.

 .مراعاة استخداـ الوسائل ادلناسبة لتفريغ احلمولة بشكل سليم، خاصة للرباميل والعبوات الثقيلة الوزف 

 ( والعمل هبا.9ملحق رقم والتحميل والنقل والتفريغ ) التخزيناالرشادات ادلتعلقة بب االلتزاـ 

 ابالغ وزارة الزراعة بأي تغيري يطرأ على الرخصة مبا فيها فس  العقد مع ادلسؤوا الفين 

 على الشركة ادلعبئة االحتفاظ بعينة دتثل العبوة مع ملصقتها االصلية وحل ن انتهاء الصالحية. 
ذا تبين  انني لم أقم أو اخميت باألمور المذكورة سابقًا،  جنة األدوية الزراعيةومن خالل ل لوزارة الزراعةوا 

نني اقدم  ءفإني اقبل سمفًا بمل إرادتي ورضاي، بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي يفرض عمّي وا 
   هذا التعهد عمى هذا األساس.

 قةصاحب العال توقيعالتاريخ                                           
 ل.ل. 0111طابع مالي بقيمة             
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 5ملحق رقم 
 

 دائرة الصيدلة النباتية - مديرية الثروة الزراعية -وزارة الزراعة :جانب
 :................................(/الشركة)اسم المؤسسةالمستدعي 
 مبيدات زراعية تعبئة باعادةاعالم  الموضوع:

 تاريخ             القرار رقم  المرجع:
 

  ادلسلل حتت رقم  التعبئة للمبيد )االسم التلاري(        بإعادةأخذ العلم يرجو ادلستدعي 
 الفعالة ونسبتها  )ادلواد( ادلادةتوي على الذي حييف وزارة الزراعة و 

 عنواهنا       من شركة  ستوردادل
 الرقم الدفعة    كمية ابالية   من العبوات )الوزف( 

       )الوزف(  اىل عبوات
 لدى الشركة ادلرخص ذلا بتعاطي مهنة التعبئة والتوضيب  

 عنواهنا 
 

 ادلستندات التالية  ب مرفقاً 
0-................................... 
2-................................... 
3-................................... 

 
  

      وتفضلوا بقبوؿ االحرتاـ  
 االسم  :       
 التوقيع :       التاريخ:

   ة لبنانيةلري  1111طابع مايل       
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 6ملحق رقم 
        الجمهورية اللبنانية

 تعهد    وزارة الزراعة  

 ................................شركة/مؤسسة صاحب أنا الموقع أدناه..........................
 ......   ...........     ......... .... ........ ..........    المتخذ لي محل إقامة في ممك

 ..............       ............. ..............  .................  ...... ومحل عمل في 
 منطقة، حي.................................في مدينة )قرية(................................

 ي محل العمل..................... رقم الهاتف في محل اإلقامة.................رقم الهاتف ف
 المحددة باألمورالتالية: التحضيربااللتزام بمواصفات  أتعهداألدوية الزراعية تحضير والراغب بمزاولة مهنة 

 الصػناعة  عدـ مزاولة مهنػة حتضػري األدويػة الزراعيػة اال بعػد احلصػوؿ علػى رخصػة اسػتثمار مػن وزارة
 ISO SCOPE FORMULATION ofباالضػػػافة اىل احلصػػػػوؿ علػػػػى 

pesticides  9001 خالؿ سنت ن من تاري  بدء االستثمار 

   كميتهػا،    كافػة ادلػواد ادلسػتعملة،ضػرةمتسلسلة حيتوي على ادلواد احمل سلل تكوف صفحاتومس
)الكيميائيػػػة والفيزيائيػػػة( ليلهػػػا نتػػػائا حتا تػػػاري  انتهػػػاء صػػػالحيتها، ىػػػا، رقػػػم الدفعػػػة، تارخيهػػػا،يز ترك
 .)طرح على الللنة  واعالـ  ادلبيد احملضر شكلو 
  الفين ؿابالغ وزارة الزراعة بأي تغيري يطرأ على الرخصة مبا فيها فس  العقد مع ادلسؤو 

  تػػػأم ن ختػػػزين وحتميػػػل وتفريػػػغ ونقػػػل ادلػػػواد بطريقػػػة ال تشػػػكل خطػػػراً علػػػى اإلنسػػػاف والبيئػػػة حبسػػػب
 اإلرشادات.

 أكد من أف بيع البضائع سليمة وصاحلة للنقػل قبػل وخػالؿ التحميػل )التأكػد مػن وجػود ادللصػقات ادلناسػبة الت
 احلالة اإلبالية للبضائع(. -

 محاية ادلبيدات أثناء النقل من األمطار أو التعرض ادلباشر ألشعة الشمس.

 لرباميل والعبوات الثقيلة الوزف.مراعاة استخداـ الوسائل ادلناسبة لتفريغ احلمولة بشكل سليم، خاصة ل 

 ( والعمل هبا.9ملحق رقم والتحميل والنقل والتفريغ ) التخزيناالرشادات ادلتعلقة بب االلتزاـ 
ذا تبين  انني لم أقم أو اخميت باألمور المذكورة سابقًا،  ومن خالل لجنة األدوية الزراعية لوزارة الزراعةوا 

نني اقدم  إرادتي ورضاي، ءفإني اقبل سمفًا بمل بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي يفرض عمّي وا 
      هذا التعهد عمى هذا األساس.

 صاحب العالقة توقيعالتاريخ                                           
 1111طابع مالي بقيمة       
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 7ملحق رقم 
        الجمهورية اللبنانية

 تعهد    وزارة الزراعة  

 

 ................................شركة/مؤسسة صاحب لموقع أدناه..........................أنا ا

 ......   ...........     ......... .... ........ ..........    المتخذ لي محل إقامة في ممك

 ..............       ............. ..............  .................  ...... ومحل عمل في 

 منطقة، حي.................................في مدينة )قرية(................................

 رقم الهاتف في محل العمل..................... رقم الهاتف في محل اإلقامة.................

 التالية: العامةالمهنة  بمواصفاتبااللتزام  أتعهداألدوية الزراعية  تعهد استعمالوالراغب بمزاولة مهنة 

 .استعماؿ ادلبيدات من عبواهتا األصلية 

 بعدـ استخداـ مبيدات شلنوعة أو غري صاحلة لالستعماؿ 
  التقيػػػػػد بادلعلومػػػػػػات الػػػػػواردة علػػػػػػى ادللصػػػػػػ  اخلػػػػػارجي للعبػػػػػػوة األصػػػػػػلية وبنسػػػػػب االسػػػػػػتعماؿ احملػػػػػػددة

 وباحتياطات االستعماؿ.

 طػػرؽ اإلسػػعافات األوليػػة كحػػاالت التسػػمم هبػػا مػػع مسػػ  سػػلل عرفػػة أعػػراض التسػػمم بادلبيػػدات و مب
 ألرقاـ ىواتف ادلستشفيات ومراكز اإلسعاؼ أو األطباء يف منطقة عملو.

  اسػػػتعماذلا. كمػػػػا جيػػػب حفػػػػ  ادلبيػػػدات يف مكػػػػاف  بغايػػػةادلبيػػػدات يف عبواهتػػػػا األصػػػلية و لػػػػ   حبفػػػ
 رلهز مبراوح. أو أسلصص ذلذا الغرض، مغل ، بعيداً عن متناوؿ األطفاؿ، مهو 

  وادلذكورة يف اؿالفنية  وعلى كافة مواصفات استعماؿ الدواء الزراعياإلطالع قبل البدء بعمليةMSDS 

 س  دفاتر تكوف صفحاهتا مرقمة لتدوين أاماء الزبائن وكافة ادلعلومات ادلتعلقة بإسػم ادلبيػد ومكػاف مب
 وتاري  ادلكافحة ونوع احملاصيل ادلكافحة.

 ( والعمل هبا9ملحق رقم والتحميل والنقل والتفريغ ) التخزينادات ادلتعلقة بباالرش االلتزاـ 

 

 حسب ارشادات ادلهنة وبقايا ادلبيدالتخلص من العبوات الفارغة ب. 
 ( والعمل هبا.9ملحق رقم ) والتحميل والنقل والتفريغ التخزينب باالرشادات ادلتعلقة االلتزاـ 

 الفين ؿعلى الرخصة مبا فيها فس  العقد مع ادلسؤو  ابالغ وزارة الزراعة بأي تغيري يطرأ 
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  التالية حسب حقل االستعمال المواصفات الخاصةضافة الى باال

 المواد الغازيةتعقيم ب . أ

  عند التعقيم بالغاز جيب وضع إشارات حتذيرية باللوف األمحر يف األماكن ادلعاجلػة، ديكػن
 قراءهتا عن بعد.

 يف اؿ اخلاصة رشاداتاإلالتقيد ببMSDS غازالب للتعقيم. 
 الرتبػػػة واخلشػػػب ومػػػواد التعبئػػػة  التقيػػػد بكتيػػػب االجػػػراءات ادلتبعػػػة للقيػػػاـ بعمليػػػات التعقػػػيم

 وادلواف  عليو من قبل دائرة وقاية ادلزروعات.  اخلشبية

  إفادة خطية حتتوي على   تعقيم الرتبةبعد إصلاز عملية  الزبائنبتسليم 

اسػم  -تػاري  انتهػاء الصػالحية  -تػاري  الصػنع  -لة ادلادة الفعا -اسم ادلبيد التلاري 
الطقػػػػػس عنػػػػػد  ةحالػػػػػ -طريقػػػػػة ونسػػػػػبة االسػػػػػتعماؿ -ادلسػػػػػاحة -ادلسػػػػػتورد أو التػػػػػاجر 

فػػػرتة االنت ػػػار قبػػػل دخػػػوؿ منطقػػػة  -تػػػاري  ادلكافحػػػة  -ادلكافحػػػة )درجػػػة احلػػػرارة ...( 
كيلػو علػى أف مػع أخػذ توقيػع صػاحب ادلزرعػة أو و  -الوقت الالـز قبػل الزراعػة -التعقيم

علػػى أف حيػػتف  و ادلػػواد ادلسػػتعملة كانػػت يف عبوهتػػا األصػػلية عنػػد اسػػتعماذلا يف احلقػػل، 
 .ادلتعهد بنسخة عن ىذه اإلفادة

 (االفادة ويرف  بطلب الرتخيص ضع منو ج عنو ي) 

 رش األدوية الزراعية على األشجار وفي الحقول . ب

 

 للمبيدات ادلستعملة لوفرتة االنت ار قبل دخوؿ احلق مافالتقيد بفرتة األ 
   بتسليم صاحب ادلزرعة بعد إصلاز عملية رش ادلبيد إفادة خطية حتتوي على 

اسػػم ادلسػػػتورد أو  -تػػاري  انتهػػػاء الصػػالحية  -تػػػاري  الصػػنع  -ادلػػادة الفعالػػة  -اسػػم ادلبيػػد التلػػػاري 
 -ادلسػػتهدفة اآلفػة -وحلػػم سػائل الػػرش طريقػػة ونسػبة االسػتعماؿ -ادلسػاحة -نػوع احملصػػوؿ -التػاجر 

تػاري  ادلكافحػة  -الطقػس عنػد ادلكافحػة )درجػة احلػرارة ...(  ةحالػ -مرحلة منو النبات اليت رش فيها 
مع أخذ توقيع صاحب ادلزرعػة أو وكيلػو علػى أف ادلػواد فرتة االنت ار قبل دخوؿ احلقل  -فرتة األماف -

لى أف حيتف  ادلتعهد بنسخة عن ىػذه عو ادلستعملة كانت يف عبوهتا األصلية عند استعماذلا يف احلقل، 
 (.االفادة ويرف  بطلب الرتخيص وضع منو ج عني)اإلفادة 

  وضػػع لوحػػو علػػى مػػداخل ادلشػػروع الزراعػػي تفيػػد بأنػػو مكػػافح باألدويػػة الزراعيػػة مػػع  كػػر
تتعػػدى تػػاري  ادلكافحػػة ويػػذكر عليهػػا شلنػػوع دخػػوؿ األشػػخاص للمنطقػػة ادلكافحػػة لفػػرتة 

 ادلبيد ادلستعمل(. ملص  )حسبوؿ احلقلفرتة االنت ار قبل دخ
 التقيد بإرشادات الرش واالحتياطات الواجب اختا ىا أثناء اخللط والرشب. 
 حسب ارشادات ادلهنةالتخلص من العبوات الفارغة والرتسبات الباقية يف أدوات الرش ب. 
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ذا تبين  خميت باألمور المذكورة سابقًا، انني لم أقم أو ا ومن خالل لجنة األدوية الزراعية لوزارة الزراعةوا 
نني اقدم  ءفإني اقبل سمفًا بمل إرادتي ورضاي، بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي يفرض عمّي وا 

   هذا التعهد عمى هذا األساس.
 صاحب العالقة توقيع  التاريخ                                           

 ل.ل. 1111طابع مالي بقيمة  
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 9ملحق رقم 
       الجمهورية اللبنانية

   وزارة الزراعة 
 والتحميل والنقل والتفريغ التخزينإرشادات 

 :التخزين
زف البضػػػائع حسػػػب دخوذلػػػا أوالً بػػػأوؿ، ويػػػتم التخػػػزين بشػػػكل ال يػػػؤثر بتاتػػػاً علػػػى صػػػحة اإلنسػػػاف أو ختػػػ

 روط التالية احليواف أو على البيئة و ل  باعتماد الش
 فصل ب ن األنواع  جيب أف يكوف الفصل كلياً ب ن مبيدات األعشاب وكافة األنػواع األخػرى )فطريػو-

 السائلة.  الصلبة فوؽ ادلبيدات من مات منو...(، وعلى أف توضع ادلبيدات-مغذيات-حشريو
  ال يزيػػد باكيػػت )علػػى أف  4االرتفػػاع لكػػل رلموعػػة  ،باكيػػت 2ختػػزف البضػػائع بشػػكل بلػػوؾ العػػرض

باكيػػػت أو أقػػػل )حسػػػب  8الطػػػوؿ  ،((Palletsمػػػرت مفصػػػولة بطبليػػػات ) 2.5ارتفػػػاع اعموعػػػة عػػػن 
 العبوه(

 ( توضع البضائع على طبلياتPallets)  ويرتؾ  –يرتؾ شلر ب ن كل بلوؾ عرض مرت  رفوؼ حديديةأو
مػػػن كمػػػا يػػػرتؾ مسػػػافة نصػػػف مػػػرت إىل مػػػرت   –% مػػػن االرتفػػػاع عػػػن السػػػقف 21مسػػػافة ال تقػػػل عػػػن 

 اجلدراف.

  تػػأم ن ختػػزين وحتميػػل وتفريػػػغ ونقػػل ادلػػواد بطريقػػػة ال تشػػكل خطػػراً علػػػى اإلنسػػاف والبيئػػة يسػػػتعمل اؿ
Forklift. 

 

 :التحميل
  ينصػح باعتمػاد اآلالت ادليكانيكيػة(Fork - lift truck)  أثنػاء التحميػل والتفريػغ لتفػادي الػتحطم قػدر

 اإلمكاف.
 يف النقل  التأكد من سالمة السيارة ادلستعملة 
 الشكل اإلبايل  خايل من الضربات اليت تؤثر على سالمة النقل -
بدخوؿ ادلاء، أو ادلسامري والرباغػي  الغطاء اخلارجي واألرض  خالية من الثقوب أو التشققات اليت تسمح -

 ادلرتفعة اليت تثقب العبوات عند التحميل أو التفريغ.
 األبواب  يف حالة جيدة وتقفل جيداً  -
 التأكد من الوزف والعلو ادلناسب ن للحمولة. -
  عند التحميل جيب مراعاة مايلي 
 توزيع الوزف بشكٍل متساٍو يف السيارة. -
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العبػػوات الثقيلػػة الػػوزف جيػػب أف ال توضػػع فػػوؽ اخلفيفػػة الػػوزف، والسػػوائل ال توضػػع فػػوؽ البضػػائع الصػػلبة  -

 اء من أعلى(.)مراعاة الوزف(، وأف توضع بالوضعية الصحيحة )أي الغط
 البضائع األقل خطورة توضع على البضائع األخرى )يف حاؿ ضي  ادلكاف(. -
 احلادة أو النتؤات. اجيب محاية البضائع ادلعبأة ضمن أكياس من الزواي -
استخداـ وسائل التسنيد للبضائع بواسطة األلواح الصلبة، والتأكد من ربطها بشكل جيد لتفادي احلركة  -

 أثناء النقل.
عنػػػػد النقػػػػل االضػػػػطراري للمبيػػػػدات مػػػػع أشػػػػياء أخػػػػرى )مثػػػػل  البػػػػذور، احليوانػػػػات، األدوات ...( جيػػػػب  -

 بواسطة حواجز أو صنادي  خاصة. اعن بعضهم افصلهم
 

    أثناء النقل
  مواصفات خاصة للسيارة اليت حتمل البضائع 

 حتتوي على وسائل إطفاء احلري  وأدوات تن يف التسرب  -
 أولية صندوؽ إسعافات -
وثيقػػػػة حتمػػػػل ادلعلومػػػػات الالزمػػػػة عػػػػن  البضػػػػاعة احململػػػػة)كميتها وخطورهتػػػػا(، صػػػػاحب البضػػػػاعة، مكػػػػاف  -

 االنطالؽ والوصوؿ، التاري .
علػػى أف ال تكػػوف معػػدة لنقػػل ادلػػواد األوليػػة مبػػا فيهػػا اخلضػػار والفاكهػػة وبالتػػايل ال حتمػػل إشػػارة أو صػػورة  -

 تشري إىل  ل .
 عاً وضليعاً باألمور التالية على السائ  أف يكوف مطل 
 اختيار الطرقات )األمينة، ادلناسبة للسرعة ادلتبعة يف نقل البضائع( -
 اإلسعافات األولية -
 حسن التصرؼ يف احلاالت الطارئة -
عنػػد التوقػػف اإللزامػػي  جيػػب أف يكػػوف ادلكػػاف ًمنػػاً، بعيػػداً عػػن العامػػة وخاصػػة األوالد وأف تكػػوف السػػيارة  -

 طاة وحتت ادلراقبة.مقفلة أو مغ
 جيب أف يدرب السائ  على األمور التالية  

 -تػأم ن احلمولػة  -فصػل األنػواع  -ادلبيػدات )ادلواصػفات واخلطػورة(  -طػرؽ التفريػغ والتحميػل  -القوان ن 
طػػرؽ  -مكافحػػة احلريػػ   -اسػػتعماؿ وسػػائل وثيػػاب احلمايػػة  -اإلسػػعافات األوليػػة  -التعامػػل مػػع التسػػرب 

 يمة.القيادة السل
 :التفريغ

 التأكد شلا يلي ادلبيدات الزراعية على مستلم 
 النوع والكمية ومطابقتها مع إشعار التحميل. -
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سالمة البضاعة الواصلة مػن حيػا التسػربات، غػري زلكمػة الغلػ ، أو زلطمػة )إ ا أمكػن إعػادة تعبئتهػا  -

 قبل وضعها يف ادلخزف(. قة بذل مع مراعاة القرارات ادلتعل، ووضع ادللصقات يف حاؿ فقداهنا  رلدداً 
 قبل مغادرة السيارة جيب تن يفها من أي أثر للمبيدات. -

 
 :اإلجراءات األولية المتخذة في حال حدوث أي طارئ )مثل التسرب وغيره(

 ىذه اإلجراءات األولية السريعة حتد من تفاقم احلوادث الصغرية 
 إطفاء موتور السيارة 
 التوقف عن التدخ ن 
 على اسم ونوعية البضائع ادلنقولة وقراءة اإلرشادات األولية ذلا.اإلطالع  
 حصر ادلوقع وإبعاد ادلارة والسيارات عنو. 
عدـ فتح أبواب مستوعب الشاحنة )مكاف خزف البضائع( إال يف حاؿ وجود شخص رلهز بثياب واقية  

 وعلى معرفة  باإلجراءات اليت جيب اختا ىا.
 مل أو ادلواد ادلاصة حوذلا.حصر ادلواد ادلتسربة بوضع الر  
 وضع البضائع اليت تتسرب خارجاً وبعيداً عن البضائع األخرى وعن رلاري ادلياه واحلد من تسرهبا. 

 
  


