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يهحٕظت ْ :زا انتقشٚش ٚخـ ػذو خٕدة انًغتحضش فقظ ٔال ػالقت نّ ببٜثبس انؼكغٛت

ٔصاسة انقحت ٔانغكبٌ
اإلداسة انًشكضٚت نهؾئٌٕ انقٛذنٛت
يشكض انٛقظت انقٛذنٛت انًقش٘

تبسٚخ اإلعتالو:

ًَٕرج اإلبالؽ ػٍ ػذو خٕدة انًغتحضش

إعى انًغتهى:

.1انًغتحضش انًؾتبّ بّ
َٕع انًغتحضش

□ أدٔٚت بؾشٚت

□ يغتحضشاث حٕٚٛت

□ يبٛذاث حؾشٚت ٔيطٓشاث

□

يغتحضشاث تدًٛم

□ يكًالث غزائٛت

□ يغتهضيبث طبٛت

□ أدٔٚت بٛطشٚت

□

يغتحضشاث أخشٖ........................... :

إعى انًغتحضش:
حدى انؼبٕة:

انؾكم انقٛذن:ٙ

انتشكٛض:

َٕع انؼبٕة:
سقى انتغدٛم (إراكبٌ يتبحب):

سقى انتؾغٛهت:

إعى انؾشكت انًقُؼت:

انًٕصع /انببئغ:

تبسٚخ انتقُٛغ:

تبسٚخ إَتٓبء انقالحٛت:

ْم تى إبالؽ انؾشكت انًقُؼت؟□

□ َؼى /انتبسٚخ........./....../..... :

ال

َٕ.2ع انًؾكهت
□ تغٛشاث فٛضٚبئٛت أٔ كًٛٛبئٛت أٔ يٛكشٔبٛت

□
□ انؾك فٗ تهٕث انًُتح
□ غؼ تدبسٖ
□ خطأ ف ٙانُؾشة عٕاء كبٌ ْزا ف( ٙانطببػت أٔ ػٍ طشٚق ااإلًْبل)
انؼبٕة

□
□ خهم ف ٙانتشكٛبت

ػذو ثببث انًغتحضش

□ اإلنتببط ب ٍٛيغتحضش ٍٚعٕاء كبٌ ف ( ٙاإلعى –انُؾشة –انتقًٛى-
ؽكم انؼبٕة)

□ أخشٖ:
ْم انًُتح يتبذ نهتقٛٛى؟

□ َؼى

□ ال

فف انًؾكهت:

ؽشٔط انتخض:ٍٚ
ْم انًغتحضش ٚتطهب انتبشٚذ؟
ْم حفع انًغتحضش ٔفقب نهتؼهًٛبث؟
□ف ٙحبنت ػذو كفبءة (فؾم) انًغتحضش ف ٙػالج انًشٚض (سخبء ايذادَب ببٛبَبث انًشٚض)
اإلعى /األحشف األٔنٗ (إختٛبس٘):

تبسٚخ انًٛالد:

انطٕل:

انٕصٌ:

إعى انًؤعغت انقحٛت:

سقى انغدم انطب:ٙ

انغٍ:

انُٕع □ :ركش

□ أَثٗ

.3بٛبَبث ػٍ يقذو انتقشٚش
اإلعى:
انتخقـ (انطبٛب):

إعى انًؤعغت انقحٛت:

العنوان:

البريداإللكتروني:

التليفون/محمول:

انفبكظ:

انتبسٚخ:

انتٕقٛغ:

Page 1 of 2

Tel.: +202 – 23684288 +202 –23648046 +202–23648769 25354100- 202+ +202-0223648768
+202
– 23684288
+202 – 23640368 +202 – 23640368 Ext.:1303 Fax: +202 - 23684194
Ext.:1303 Tel.:
Fax:
+202
- 23684194

Email: pv.center@eda.mohealth.gov.eg

Version: 01

Website: www.epvc.gov.eg, www.eda.mohp.gov.eg

إسؽبداث اإلبالؽ ػٍ ػذو خٕدة انًغتحضش:
 أيثهت انًؾبكم انًتؼهقت بدٕدة انًغتحضش:
•انؾك فٗ تهٕث انًُتح
•ػذو ثببث انًغتحضش
•خهم ف ٙانتشكٛبت
•ػذو خٕدة انتؼبئت أٔ انُؾشة
•ػذو كفبءة انًغتحضش ف ٙانؼالج

ٚ تى إعتٛفبء ْزِ انبٛبَبث ػٍ طشٚق :
 انطبٛب
 انقٛذنٙ
 انًغتخذو
 طبٛب األعُبٌ
 انتًشٚض
 يقذي ٙانشػبٚت انقحٛت

 كٛفٛت اإلبالؽ:
 إيأل انتقشٚش انخبؿ بدٕدة انًغتحضش
 ف ٙحبنت ٔخٕد يؼهٕيبث إضبفٛت سخبء إسفبقٓب ببنتقشٚش
 إعتخذو ًَٕرج يُفقم نكم يُتح

 كٛفٛت إسعبل انتقشٚش:











يشكض انٛقظت انقٛذنٛت انًقش٘ -عهطت انذٔاء انًقش٘
انؼُٕاٌ21 :ػبذ انؼضٚض آل عؼٕد – انًُٛم – انقبْشة
انتهٛفٌٕ 0225354130 -0225354133 :داخه1311-1303 : ٙ
فبكظ -0223694184:داخه( ٙتهٛفٌٕ) -1303 :داخه( ٙفبكظ)1300 :
انًٕقغ االنكتشَٔwww.epvc.gov.eg - ٙ
بشٚذ انكتشَٔ:ٙ
*إداسة انٛقظت نألدٔٚت انبؾشٚت ٔانًغتحضشاث انحٕٚٛت ٔ انًكًالث انغزائٛتpv.center@eda.mohp.gov.egy :
*إداسة يأيَٕٛت انًغتهضيبث انطبٛتmdsd@eda.mohp.gov.eg :
* إداسة انٛقظت نهًبٛذاث انحؾشٚت ٔانًطٓشاثBiocides.epvc@eda.mohp.gov.eg :
يشكض اإلعكُذسٚت انفشػٗ :يشكض عبٌ اعتٛفبَٕ نقحت األعشة – 2ػ انكبص – ُٕٚػًبسة األٔقبف – عبٌ عتٛفبَٕ – اإلعكُذسٚت
ْبتف-فبكظ +2 03-5945004 :انبشٚذ اإلنكتشَٔٗalex.epvc@eda.mohealth.gov.eg:
يشكض انقبْشة انفشػٗ :يغتؾفٗ األصْش انتخققٗ اندذٚذ – انحٗ انغبدط – يذُٚت َقش – انقبْشة ْبتف+2 01014300013 :
انبشٚذ اإلنكتشَٔٗcairo.epvc@eda.mohealth.gov.eg :
يشكض عْٕبج انفشػٗ :يذٚشٚت انؾئٌٕ انقحٛت  -انًبُٗ انقذٚى انذٔس انثبَ -ٙبدٕاس يذٚشٚت األيٍ -يذُٚت َبفش – عْٕبج
ْبتف +2 01063081606 +2 01126540893 :انبشٚذ اإلنكتشَٔٗsohag.epvc@eda.mohealth.gov.eg :

ضًبٌ انغشٚت
ٚتى انتؼبيم يغ انًؼهٕيبث انٕاسدة ف ٙانتقشٚش بغشٚت تبيت ْٔ ٙيحًٛت بؾكم كبيم بًب ف ٙرنك ْٕٚت انًشٚض ٔيؼذ انتقشٚش.
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