
 
 مادا تفعلھ البیئة الصحیة.  –فیدیو البیئة الصحیة لمقاطعة أورانج 

 دقیقة  2:30فیدیو مدتھ 
 
 

 الوصف المرئي: لقطات جمیلة متنوعة في الھواء الطلق لمقاطعة أورانج. 
 الحدائق. الشواطئ. المطاعم. الساحات العامة. الناس یستمتعون بالحیاة.  

 
VO:   

 ھل تعلم أن ھناك فریقاً من الخبراء یعملون یومیاً بجد ومثابرة لتعزیز عافیة المجتمع وحمایة البیئة في جمیع أنحاء مقاطعة أورانج. 
 

 الوصف المرئي:
 في المجتمع.  OCEHDل). المتصفحون على الشاطئ. الناس وموظفو محطة الغاز، متجر البقالة، المطعم (خط التعجی

 
VO:   

عندما تقوم بالتعبئة (تعبئة سیارتك بالبنزین أو الغاز) أو تقوم بجولة في البقالة أو تتناول الطعام بالخارج أو تشتغل بركوب  
فإن قسم الصحة البیئیة في مقاطعة أورانج یعمل من ورائك لتثقیف األشخاص والشركات والتعاون معھم لضمان  -األمواج 

 سالمة مجتمعك وتأمین المتعة لھم. 
 

الطاھي یؤدي مھاماً صعبة حیث یقوم بتحضیر الوجبات في مطعم. الخدمة عبارة عن حمل األطباق. موظف  الوصف المرئي:
 لمطعم ویصافح المدیر. یقوم بتفتیش المطبخ. یتحدث إلى الموظفین. الصحة البیئیة یدخل ا

 
VO : 

یشترك أخصائیو الصحة البیئیة مع مطاعمنا المحلیة الممتازة، وشاحنات األغذیة ومنشآت األغذیة إلجراء عملیات التفتیش، 
معماریین والمالكین لتصمیم وتطویر والتعلیم لمنع األمراض التي تنتقل عن طریق المأكوالت وحتى یعملون مع المھندسین ال

 مفاھیم مطاعم جدیدة. 
 

 خارج مدفن النفایات حیث یقود الموظف مركبة ثقیلة. یتحدث موظف الصحة البیئیة إلى العمال في مدفن النفایات.   الوصف المرئي: 
 

VO:   
مرافق النفایات الخضراء ومحطات النقل، یعملون على  یُجري إخصائیو المواد الخطرة عملیات تفتیش شھریة لمدافن النفایات،

 منھا بشكل صحیح.  جمع النفایات ومعالجتھا والتخلص ضمان
 

 الوصف المرئي: داخل محل التنظیف الجاف حیث یستخدم عامل مكواة بخار. 
 
الوصف المرئي: داخل مركز تغییر الزیت، حیث یومئ موظف الصحة البیئیة إلى قطعة من المعدات. عامل تغییر الزیت یومئ 

 بالموافقة. 
 

VO:   
النفایات الخطرة بالشكل  مناولة وإعادة تدویر ومعالجة وتخزین للحفاظ علىیعمل المتخصصون بال كلل مع الشركات 

 المناسب... 
 

 الوصف المرئي: یقوم موظف الصحة البیئیة بزیارة محطة الغاز. یتحدث إلى مدیر المحطة. 
 

VO: حیح ... فحص صھاریج التخزین تحت األرض والتحقق من أن إجراءات السالمة المانعة للتسرب تعمل بشكل ص- 
 حمایة المیاه الجوفیة والبیئة المحیطة. 

 



الوصف المرئي: یتحدث موظف الصحة البیئیة إلى المدیر في صالون الوشم. یشیر إلى تصامیم الوشم على الجدران ویفحص 
 معدات المتجر. 

 
VO:   

یفتش موظف الصحة البیئیة أیًضا مرافق فنون الجسد ویلتقي بالفنانین للتأكد من أن التصاریح الصحیة ساریة وأنھم یتبعون 
 إجراءات ومتطلبات الصحة والسالمة. 

 
 مسبح عام. یتحدث موظف الصحة البیئیة إلى مدیر المسبح. یعاین المسبح ومعداتھ.   الوصف المرئي:

 
VO:   

ض السباحة العامة آمنة ونظیفة، نقوم بفحص كیمیاء المیاه، والتحقق من جمیع معدات السالمة والتأكد من أن  للحفاظ على أحوا
 الحالة الھیكلیة لحوض السباحة آمنة. 

 
 الوصف المرئي: الشاطئ والمحیط. موظف الصحة البیئیة یسیر على طول الشاطئ. یأخذ عینة من الماء. 

 
VO:   

 اطئنا الجمیلة ومحیطاتنا من خالل تحلیل عینات المیاه بانتظام ... ویحمي الفریق باستمرار شو
 

 الوصف المرئي: یتم فحص عینة المیاه في المختبر. 
 

VO:   
 ... لحمایة سكاننا من البكتیریا والملوثات في المیاه. 

 
 

 الوصف المرئي لمقاطع فیدیو متعددة: 
 

 الناس یتناولون الطعام في مطعم. 
 الناس حول شاحنة أغذیة. 

 سیدة تأخذ المالبس من عمال التنظیف الجاف.  
 رجل یأخذ الوشم على جسمھ.  

 شخص یقود ویذھب بعیدا عن متجر األعمال المیكانیكیة للسیارات. 
 طفل یقفز في المسبح العام / العائالت تستمتع بالمیاه. 

 عائالت على الشاطئ. راكبو األمواج. الناس یركبون األمواج. 
 

VO:   
یقوم الفریق المتخصص من متخصصي الصحة البیئیة بكل ھذه األشیاء لضمان أن یتمكن كل شخص في مقاطعة أورانج من  

 متاع ببیئة جمیلة وآمنة لسنوات قادمةالقیام بكل األشیاء التي یحبونھا واالست
 

 )شعار وموقع خدمات الصحة البیئیة(
 


