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 التنظيف: هو عملية إزالة ا�وساخ والشوائب، بما في ذلك الجراثيم من ا�سطح، علًما بأن التنظيف
 وحده � يقتل الجراثيم. ولكن عن طريق إزالة ا�وساخ، فإن التنظيف يقلل من عدد الجراثيم وبالتالي

يقلل خطر انتشار العدوى (1)

المعتمدة من وزارة المطهرات  الكيميائية على ا�سطح  مثل  المواد   التطهير: هو عملية استخدام 
 الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء لقتل الجراثيم المتبقية على السطح بعد عملية التنظيف مما
التطهير صحيح بدون أن أنه � يمكن اعتبار  العدوى كما  البيئية آمنة من خطر نقل   يجعل ا�سطح 

تسبقه عملية التنظيف (1)

التهوية: وهي عمليات التبادل بين الهواء الداخلي والخارجي (2)

 مرض فيروس كورونا كوفيد-19                  هو عدوى تنفسية يسببها فيروس                      ينتقل
 فيروس                 بشكل أساسي من خ´ل ا�تصال الجسدي الوثيق وذرات من الجهاز التنفسي، في
 حين أن ا�نتقال الجوي ممكن أثناء ا·جراءات الطبية الذي يّولد الهباء أو الغبار الجوي. لم يثبت حتى
الدراسات العديد من  الملوثة مباشرة في  البيئية  انتقال فيروس               من خ´ل ا�سطح   ا¹ن 
 العلمية. إ� أنه وبذات الوقت فإنه من الضروري التعامل بشكل مناسب مع ا�سطح البيئية لوجود
مع السابقة  التجارب  أن  كما  الصحية،  الرعاية  أماكن  في  ا�سطح  تلك  تلوث  على  عديدة   براهين 
 فيروسات كورونا ا�خرى كان هنالك ربط بين انتقالها إلى جسم ا·نسان وتلوث ا�سطح في أماكن

الرعاية الصحية
 ومن هذا المنطلق فإن هذا الدليل يهدف إلى التوعية بأهمية التنظيف والتعقيم لÀسطح البيئة في
ا�سطح من  للفيروس  وانتقال  تلوث  حدوث  احتمالية  من  للوقاية  غيرها  أو  الصحية  الرعاية   مراكز 

 البيئية إلى جسم ا·نسان

تعريفات

COVID-19 مقدمة تعريفية عن كورونا المستجد   
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ولعله من المناسب اªط¨ع على دليل جودة الهواء الداخلي الصادر عن هيئة الصحة العامة

SARS-CoV-2 (COVID-19)
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COVID-19
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يستهدف هذا الدليل الفئات التالية

الحفاظ على بيئة صحية وآمنة بالمرافق المخصصة للرعاية الصحية ·

 الغرض من هذا الدليل

أعراض ا�صابة

 تم عمل هذا الدليل لتقديم اªرشادات المتعلقة بالتنظيف والتطهير البيئي ل�سطح لمكافحة مرض
كوفيد-19 وذلك لتحقيق اªهداف التالية

المسؤولين عن التنظيف والتطهير البيئي بالمرافق المخصصة للرعاية الصحية ·

بالوقوف وذلك  المصابين،  ا�شخاص  مخالطة  طريق  عن  مباشرًة  المستجد  كورونا  فيروس   ينتقل 
 بالقرب منهم، حيث ينتقل الفيروس من خ´ل الرذاذ المتطاير الذي يقوم الشخص المصاب بإط´قه

إلى مسافة تصل إلى مترين حين السعال أو الزفير ويقوم الشخص السليم باستنشاق الرذاذ الملوث

الملوثة وا�دوات  ا�سطح  لمس  طريق  عن  وذلك  مباشرة  غير  بطريقة  الفيروس  ينتقل   وقد 
 بالفيروس ثم لمس العينين أو ا�نف، حيث يسقط الفيروس من خ´ل الرذاذ المتطاير على ا�سطح
 وا�دوات مثل المكاتب والهواتف وغيرها وذلك بعد سعال أو زفير الشخص المصاب بمرض كورونا

المستجد

إرشادات عامة عن التنظيف والتطهير البيئي

19- كوفيد  مرض  عدوى  من  الوقاية  في  حاسم  دور  يلعب  لÀسطح  البيئي  والتطهير   التنظيف 
داخل ا�ماكن المخصصة للرعاية الصحية

 توصي منظمة الصحة العالمية بعدم رش ا�شخاص بالمطهرات (مثل بوابات وغرف التعقيم) تحت 
 أي ظرف من الظروف. حيث يمكن أن تكون هذه الممارسة ضارة جسدًيا ونفسًيا ولن تقلل من

قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس

العين  إلى تهيج في  الكلور  بالمواد كيميائية مثل  السام لرش ا�شخاص  التأثير   يمكن أن يؤدي 
والجلد، وضيق او تشنج في القصبات الهوائية بسبب ا�ستنشاق اضافة الى الغثيان وا�ستفراغ

2

الفئة المستهدفة من هذا الدليل

زيادة الوعي والتثقيف الصحي للمسؤولين عن التنظيف والتطهير بالبيئي بالمرافق 
المخصصة للرعاية الصحية 
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 يقصد بتنظيف ا�سطح إزالة ا�جزاء المادية مثل ا�وساخ والشوائب من ا�سطح بالماء والصابون
أما التطهير فهو التخلص من الجراثيم والميكروبات باستخدام المواد المطهرة

إزالة ا�وساخ، ثم يكون بعدها   بشكل عام يجب تنظيف ا�سطح بالماء والصابون أوً� من أجل 
 التطهير. ويجب أن يبدأ التنظيف دائًما من المنطقة ا�قل تلوًثا (ا�نظف) إلى المنطقة ا�كثر تلوًثا

(ا�كثر اتساخ) حتى � تنتقل القذارة إلى المناطق ا�قل تلوًثا

 / (مبيض  الصوديوم  هيبوكلوريت  باستخدام  العالمية  الصحة  منظمة  توصي  ا�سطح،   لتطهير 
70-90% ويمكن ايًضا 0.1% أو (1000 جزء في المليون) أو استخدام الكحول بنسبة   كلور) بتركيز 
 استخدام بيروكسيد الهيدروجين                                             بنسبة 0.5%   في ا�ماكن المخصصة

للرعاية الصحية

 في حال وجود كمية كبير من انسكابات الدم وسوائل الجسم (أي أكثر من حوالي 10 مل) يوصى 
باستخدام هيبوكلوريت الصوديوم (مبيض/ كلور) بتركيز 0.5% أو (5000 جزء في المليون)

إلى  المطهر  نسبة  حيث  من  المنتجة  الشركة  لتعليمات  وفًقا  واستخدامها  المطهرات  تحضير   يجب 
ال´زم من  أكثر  أو  أقل  بتخفيف  المحلول  إعداد  إن  حيث  للتطهير  ال´زمة  الزمنية  والفترة   المذيب 

يؤدي إلى تقليل فعاليته

 يجب تخزين جميع المحاليل المطهرة في حاويات غير شفافة، في منطقة جيدة التهوية ومغطاة 
 حتى � تتعرض �شعة الشمس المباشرة ومن ا�فضل أن يتم تحضيرها بشكل يومي حتى � تفقد

فعاليتها

التنظيف والتطهير البيئي ل�سطح في ا�ماكن المخصصة للرعاية الصحية

 تشمل ا�سطح البيئية في ا�ماكن المخصصة للرعاية الصحية ا�ثاث والعناصر الدائمة داخل وخارج
وملحقات ا·ضاءة  ومفاتيح  والجدران  والكراسي  الطاو�ت  مثل  المياه  ودورات  المرضى   غرف 
 الكمبيوتر وا�جهزة ا·لكترونية وا�حواض والمراحيض وكذلك أسطح المعدات الطبية، مثل أجهزة

قياس ضغط الدم والسماعات والكراسي المتحركة والحاضنات

البيئي وفق سياسات واجراءات واضحة بحيث يتم تدريب   يجب أن تتم عملية التنظيف والتطهير 
العاملين والمتابعة والتقييم بناًء عليها

يجب تنظيف وتطهير ا�سطح البيئية مباشرة في حال تلوثها بسوائل أو افرازات الجسم مثل الدم 

 يجب ا�لتزام بعدد المرات الموصى بها لتنظيف وتطهير ا�سطح في المرافق الصحية المخصصة 
العالمية الصحة  منظمة  توصيات  حسب  بالمرض  بإصابتهم  والمشتبه   19- كوفيد  مرضى   لرعاية 

(جدول 1)
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لرعاية المخصصة  الصحية  المرافق  لتنظيف وتطهير ا�سطح في  الموصى بها  المرات   جدول1: عدد 
مرضى كوفيد -19 والمشتبه بإصابتهم بالمرض حسب توصيات منظمة الصحة العالمية

4

أماكن فرز المرضى
والفحص ا�ولي

 يجب التركيز على ا�سطح العالية اللمس أوً�مرتين على ا�قل
ومن ثم ا�رضيات

غرف التنويم (بعد
(إخ´ئها

المريض مغادرة  أو  نقل   عند 
(التنظيف النهائي)

وا�رضيات البيئية  ا�سطح  كافة  وتطهير  تنظيف   يجب 
المريض النفايات وإزالة الشراشف ومتعلقات   والتخلص من 

وتنظيف وتطهير السرير بشكل جيد

ذلكمرتين على ا�قلالممرات الداخلية في  بما  اللمس  العالية  ا�سطح  على  التركيز   يجب 
المعدات الموجودة بالممرات ومن ثم ا�رضيات

مراتغرف التنويم ث´ث  ويفضل  ا�قل  على   مرتين 
يوميًا وخاصًة ا�سطح العالية اللمس

 يجب التركيز على ا�سطح العالية اللمس وا�سطح المشتركة أو�
 ومن ثم أسرة المرضى مع مراعاة تخصيص قطع قماشية لكل

سرير واخيرًا ا�رضيات

عاليةالعيادات الخارجية ا�سطح  وخاصًة  زيارة  كل   بعد 
فعلى النهائي)  (التنظيف  أما   اللمس 

ا�قل مرة واحدة يوميًا

 يجب التركيز على ا�سطح العالية اللمس بعد كل زيارة 
 يجب تنظيف وتطهير كافة ا�سطح البيئية وا�رضيات والتخلص 
وتنظيف المريض  ومتعلقات  الشراشف  وازالة  النفايات   من 

وتطهير السرير بشكل جيد مرة يوميًا

ا�قلدورات المياه على  مرتين  الخاصة:  المياه   دورات 
على مرات  ث´ث  المشتركة:  المياه   دورات 

ا�قل

 يجب التركيز على ا�سطح العالية اللمس بالترتيب التالي: مقابض
ثم الغسيل،  وأحواض  والحنفيات،  ا·ضاءة،  ومفاتيح   ا�بواب، 

 المراحيض وأخيرًا ا�رضيات
المخصصة المياه  دورات  الطبي  الطاقم  يستخدم   � أن   يجب 

للمرضى

إرشادات اضافيةعدد المرات يومًياأماكن تواجد المرضى



 تدابير وقائية عند استخدام المطهرات بشكل عام

يجب اختيار المطهر وتركيزه بعناية لتجنب تلف ا�سطح ولتجنب أو تقليل ا¹ثار السامة

أن  الكيميائية يمكن  المواد  القيام بخلط  المبيض وا�مونيا، �ن  المطهرات، مثل  بين  الخلط   تجنب 
يسبب تهيًجا تنفسًيا وتطلق غازات قاتلة

 فتح النوافذ واستخدم المراوح للتهوية وا�بتعاد عن الروائح إذا أصبحت قوية جًدا ويجب دائًما تحضير 
المحاليل المطهرة في مناطق جيدة التهوية

المسحات  استخدام  عند  ذلك  في  بما  مطهر،  أي  استخدام  بعد  مباشرة  اليدين  غسل  على   الحرص 
(المناديل) السطحية

ا�نسكابات  حدوث  لتجنب  وذلك  ا�ستخدام.  قيد  تكون   � عندما  بإحكام  مغلقة  ا�غطية   حفظ 
والحوادث الكيميائية

 التخلص من ا�دوات ذات ا�ستخدام الواحد مثل القفازات وا�قنعة بعد استخدامها في التنظيف 
وعدم إعادة استخدامها مرة أخرى

 في المرافق المخصصة للرعاية الصحية خصوصا في أماكن فرز المرضى والكشف الطبي أو ا�ماكن
عمال يرتدي  أن  يجب  الصحية)  المحاجر  (مثل  بهم  المشتبه  أو  كوفيد-19  مرضى  بها  يوجد   التي 
المآزر  النظافة معدات الوقاية الشخصية النموذجية              وتدريبهم على استخدامها وتشمل:( 
الوجه) وواقي  الواقية  النظارات  (مثل  للعينين  وواق  الطبية  والكمامة  الطبية  والقفازات   الطبية 

وذلك في حالة احتمال تعرض الوجه للمواد الكيميائية والعضوية، وا�حذية المغلقة)

 م¨حــظـــــة: عندما � يكون التنظيف والتطهير ممكًنا على أساس منتظم بسبب محدودية
الوقاية طرق  من  الوجه  لمس  وتجنب  المتكرر  اليدين  غسل  يكون  أن  يجب  الموارد،   بعض 

ا�ساسية للحد من أي انتقال محتمل ومرتبط بتلوث ا�سطح

5

(PPE)



التهوية في المرافق الصحية

 إن تنقية الهواء وتحسينه في مباني الرعاية الصحية، له القدرة على تقليل انتشار المرض في المباني
وتنظيف الكمامات  وارتداء  ا�جتماعي  التباعد  مثل  ا�خرى  بالتوصيات  ا�لتزام  اتباع  مع   الصحية. 

ا�يدي وغيرها

 تنتشر الجزيئات الفيروسية لـ                       بين الناس بسهولة في ا�ماكن المغلقة أكثر من ا�ماكن
 المفتوحة. وذلك بسبب أنه في الغالب تكون تركيز الجسيمات الفيروسية  أعلى من تركيزها في الهواء
 في الخارج أما في الداخل فيكون تركيز الجسيمات الفيروسية أقل من الهواء. في الخارج حتى الرياح
المغلقة ا�ماكن  في  التهوية  أسلوب  واستخدام  الفيروسية،  الجسيمات  تركيز  من  تخفف   الخفيفة 
 يساعد على تخفيف تركيزات الجسيمات الفيروسية في المباني. وبالتالي فإن التهوية وبتقليلها لتركيز
 الجزيئات الفيروسية فإنها تقلل من احتمال استنشاق الفايروسات أو وصولها للفم أو العين، كذلك

فإن التهوية تقلل من تراكم الجسيمات الفيروسية من التراكم على ا�سطح

تركيزات تقليل  على  تعمل  الحاضر  وقتنا  في  الموجودة  التهوية  أنظمة  فإنه  المنطلق  هذا   ومن 
 الجسيمات الفيروسية في داخل المباني، وذلك من خ´ل توفير هواء نظيف خالي من الملوثات إلى
 ا�ماكن المتفرقة في المبنى. إ� أنه وبذات الوقت يجب التأكد أن التهوية داخل المباني تعمل بشكل

جيد وتوفر هواء نقي خالي من الملوثات في داخل المبنى

جودة ولتحسن  للتحكم  أدوات  عدة  ا�مريكية  منها  والوقاية  با�مراض  التحكم  مراكز  وضعت   وقد 
الهواء ووصول هواء نظيف وصحي في داخل المباني وهي

 فتح خادمات الهواء الخارجية في حدود الحد ا�دنى من ا·عدادات لتقليل أو التخلص من الهواء 
هذه في  المختصين  استشارة  وينصح   . والتكييف           والتهوية  التسخين  أنظمة  في   الداخل 

ا�نظمة لتوفير تهوية جيدة في المباني خصوصًا في الطقس البارد أو الحار أو الرطب

 فتح النوافذ وا�بواب عندما تكون الظروف الجوية م´ئمة، وذلك لزيادة تدفق الهواء الخارجي. 
 كما أنه � يوصى بفتح النوافذ وا�بواب إذا كان ذلك يشكل خطًرا على الس´مة أو الصحة (على

سبيل المثال، خطر السقوط أو حدوث حا�ت للربو في المبنى)

زيادة دخول الهواء الخارجي:
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 يعد استخدام مراوح النافذة الموضوعة بشكل آمن احدى الطرق ·خراج الهواء من المكان عبر 
الفكرة نفس  على  الحصول  ويمكن  ا�بواب.  أو  النوافذ  عبر  الخارج  من  هواء  وسحب   المروحة 

باستخدام مراوح أكبر إذا كانت المباني أكبر

التأكد من أن مراوح الشفط في دورات المياه تعمل بكامل طاقتها عندما يكون المبنى مشغوً�

هذه  تشغيل  الطهي.  ومناطق  المطابخ  مثل  مناطق  في  الشفط  تهوية  أنظمة  وصيانة   فحص 
 ا�نظمة في أي وقت تكون فيه هذه ا�ماكن مشغولة. فذلك سيؤدي إلى زيادة التهوية ا·جمالية

داخل المبنى

 استخدم أنظمة فلترة الهواء الجزيئي عالية الكفاءة                                                                                لتعزيز 
 تنقية الهواء (خاصة في المناطق عالية الخطورة مثل مكتب الممرضة أو المناطق التي يوجد يقيم
 بها أشخاص لديهم احتمالية أعلى لÙصابة بـ                   بشكل متكرر و / أو وجود خطر أعلى لÙصابة

بـــ

الطلب والتي تقلل من إمداد التحكم فيها حسب  التهوية يتم   إيقاف تشغيل أي عناصر تحكم في 
أنظمة تشغيل  في  التحكم  ويمكن  العمل.  ساعات  أثناء  الحرارة  درجة  أو  ا·شغال  على  بناًء   الهواء 
 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء               في المباني من خ´ل منظم الحرارة، وذلك بضبط المروحة
 على وضع          بدً� من          ، والذي سيعمل على تشغيل المروحة باستمرار، حتى في حالة عدم

الحاجة إلى التدفئة أو تكييف الهواء

استخدام المراوح لزيادة فاعلية النوافذ المفتوحة: 

زيادة نسبة تنقية الهواء إلى أعلى مستوى ممكن دون التقليل من تدفق الهواء

التأكد من أن ف´تر الهواء بحجم مناسب وصالحة ل´ستخدام 

المناسب وتقليل تدفق  الفلتر  (الفلتر) ورفوفه لضمان م´ءمة  المرشح   الفحص والتفتيش على 
الهواء حول المرشح بدً� من تدفقه خ´ل المرشح

تحسين تنقية الهواء المركزية:

7

 (COVID-19

لمستوى مقبولة  داخلية  هواء  جودة  وتوفر  صحيح  بشكل  تعمل  التهوية  أنظمة  أن  من   التأكد 
المتواجدين بناًء على المساحة

 إعادة توازن أو ضبط أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء                 لزيادة تدفق الهواء الكلي 
إلى ا�ماكن ا�كثر ازدحامًا كل ما كان ذلك ممكًنا

(HVAC)

(HVAC)
"on""auto"

(High Efficiency Particulate Air (HEPA))

COVID-19



 توليد حركة هواء نظيفة إلى أقل نظافة                                                                       من خ´ل التقييم
 وإعادة الوضع في فتحات ا·مداد، وشبكات هواء الشفط. يسهل تنفيذ هذه التوصية عندما تكون

نقاط تدفق وشطف الهواء موجودة في نظام شبكة ا�سقف

نشاط  ·بطال  تكميلي  كع´ج  للميكروبات  القاتلة  البنفسجية  فوق  ا�شعة                             استخدام 
نظيف هواء  ولتوفير  محدودة.  وترشيحها  الغرفة  تهوية  زيادة  خيارات  تكون  عندما   لببببببببببببب  
توليد قنوات  داخل  البنفسجية  فوق  ا�شعة  أنظمة  تساعد  أن  ويمكن  المشغولة،  ا�ماكن   داخل 

الهواء في تحسين جودة الهواء داخل أنظمة التهوية المركزية

 في ا�ماكن غير السكنية، تشّغل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء              بأقصى تدفق 
هواء خارجي لمدة ساعتين قبل وبعد شغل المبنى

 (aclean air movement-less-to-clean)

التهوية هذا على  يتم تطبيق مفهوم  أقل نظافة.  إلى  اتجاه نظيف  الهواء في  تتدفق حركة  اªتجاهي هو مفهوم تهوية وقائية حيث  الهواء   تدفق 
المناطق التي تتطلب فيها البيئة "النظيفة" مستوى أعلى من الحماية و / أو تكون البيئة "ا�قل نظافة" ذات مخاطر أكبر في احتواء الملوثات المحمولة جوًا
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