بيان صادر عن مجلس نقابة صيادلة االردن
تناقلتتو ائتتاعال اعتتار ا خاراتتة خ ت ا ب ت ن نيتتة الا ت ا بالتوصتتيال ال نزلتتل لادااتتة بحجتتة انت تتار
في اس كورانا ،االحالة الااعدة ال تخطة بذلك.
ان مجلس نقابة الصيادلة ق ر عدر اال ذ بال قت
ما الل -:

بعد ان تتدارس الطت

متن كتال الزاااتا يتي تختين

 .1تم ائت ارة منظ ات الصتيادلة الداليتة املتلتل النقابتات اتختين ان ال ارئتة قتد تاتخ فتل
زاادة نقال العداى اال تلختل ائائتيات ال ارئتة الصتيدالنية الجيتدة االتتل انتتض عنًتا ت را
اكث من نفعا.
 .2بينو الدرائات ان ع لية التوصيال املتلل االكياس االط اد التل تاتلدر فتل النقتال تاتا م
فتتل نقتتال اانت تتار في ت اس الوورانتتا ،اان ع ليتتة التوصتتيال ال تاتتاعد اال تلفتتل متتن انتقتتا
عداى في اس كورانا.
 .3ان ال تتلا ال عت تتد لنقتتال االدااتتة الاصتتالًا تتو ذتتلا لتتيس ا خت ة بالجوان ت الصتتحية
التتيس علتتد درااتتة بويفيتتة لتلتتا التتتدابي الازمتتة لتتذلك تتتد لتتو تتتم تدراخ ت اا ت يل ت لتتذلك
د م ا قد اتدد التد زاتادة
ائيوون لقة ائيطة بين مقدر اللدمة الصحية اعدد من ال
العداى.
 .4ال اوجد ا ب اتوكو م جعل ادعم اا انا علد القيار بالتوصتيال ال نزلتل لادااتة ،اصتة
اان الدااء مادة اائة الضع نقلًا اتوزاعًا ل ت ا اا تحة امنضتخطة ال ا وتن الحفتا
علد جودتًا ا ع لية التوصيال ال نزلل.
تتد اال تتوا نين علتتد متتدار الاتتاعة اقتتد
 .5الصتتيدليات م ابطتتة ائتتتوون متتتوف ة للدمتتة ال
اتلذت كافة االج اءات الوقاعية لح ااة ال اض االوادر الصيدالنل.
 .6اللوف من اال طاء فل ص ف الدااء اان اوون تًافو علد بعض االدااة التتل ال داعتل لًتا
م ا قد ادد الد ذح فل توف االدااة اا ائتلدار ادااة فل غي موانًا.
 .7التوصيال ال نزلل لادااة اعد ملالفة ص احة للت

اعات النا ة لل ًنة اآلدابًا.

اعلي  ،اتوج علد ج يع الصيدليات االلتتزار بتالقوانيين االت ت اعات النا تة لل ًنتة اعتدر القيتار
بالتوصتتتيال ال نزلتتتل لادااتتتة ا لتتتك تحتتتو اعلتتتة ال اتتتدالية ،يتتتي لتتتن تتتتتواند النقابتتتة عتتتن اتلتتتا
االج اءات الت داخية بحق ال لالفين.
فظ هللا االردن
مجلس نقابة صيادلة االردن

