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 التنظيف: هو عملية إزالة ا�وساخ والشوائب وا�تربة من ا�سطح باستخدام الماء والصابون والذي
يؤدي إلى تقليل عدد الجراثيم والحد من خطر انتشار العدوى (2)

تكون أن  ويفضل  الكلور  مثل  كيميائية  مواد  باستخدام  الجراثيم  على  القضاء  عملية  هو   التطهير: 
عملية التطهير بعد عملية التنظيف لضمان بقاء ا�سطح آمنة من خطر انتقال العدوى (2)

الخارج إلى  نقي  الغير  الهواء  وإخراج  الداخل  إلى  النقي  الخارجي  الهواء  إدخال  عملية  هي   التهوية: 
للحفاظ على جودة الهواء (4)

المنازل في  ل¤سطح  البيئي  والتطهير  بالتنظيف  المتعلقة  ا©رشادات  لتقديم  الدليل  هذا  عمل   تم 
 لمكافحة مرض كوفيد-19 والحفاظ على بيئة صحية وآمنة في المنازل

تعريفات

 الغرض من هذا الدليل
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المصاب الشخص  يقوم  عندما  سهولة.  بكل  ا�سطح  على  لـكوفيد-19  المسبب  الفيروس   ينتشر 
ا�سطح على  وتقع  بالمرض  المصابة  السوائل  من  قطرات  تنطلق  الزفير  أو  بالسعال   بكوفيد-19 
 القريبة مثل المكاتب والطاو½ت والهواتف وغيرها، حيث تحدث ا©صابة بالعدوى عند م·مسة تلك

 ا�سطح الملوثة بالفيروس. (3)

 تشمل ا�سطح البيئية ا�ثاث في المنزل والغرف والحمامات والطاو½ت والكراسي والجدران والضوء
 والمفاتيح وملحقات الكمبيوتر والمعدات ا©لكترونية ومقابض ا�بواب والس·لم وا�رضيات والجدران
اليدين غسل  هي  ا�سطح  من  العدوى  انتقال  لمنع  وثوًقا  ا�كثر  الطريقة  تعتبر  كما   (2)  وغيرها. 
 بانتظام بالماء والصابون واستخدام مطهر اليدين. ويؤدي التنظيف والتطهير إلى تقليل خطر انتشار

العدوى. (1)

2

مقدمة



 التنظيف والتطهير البيئي

 التنظيف والتطهير البيئي ل¤سطح يلعب دورا حاسًما في الوقاية من عدوى كوفيد -19 وتقليل
 نسبة ا©صابة بالمرض. (1)

 توصي منظمة الصحة العالمية بعدم رش ا�شخاص بالمطهرات تحت أي ظرف من الظروف، حيث
 يمكن أن تكون هذه الممارسة ضارة جسدًيا ونفسًيا ولن تقلل من قدرة الشخص المصاب على

 نشر الفيروس. (1)

 يمكن أن يؤدي التأثير السام لرش ا�شخاص بالمواد الكيميائية مثل الكلور إلى تهيج في العين
 والجلد وضيق وتشنج في القصبات الهوائية إضافة الى الغثيان والتقيؤ.(6)(9)

التطهير. بعدها  يأتي  ثم  ا�وساخ،  إزالة  أجل  من  أوً½  والصابون  بالماء  ا�سطح  بتنظيف   يوصى 
 وينصح بأن يبدأ التنظيف دائًما من المنطقة ا�قل تلوًثا (ا�نظف) إلى المنطقة ا�كثر تلوًثا (ا�كثر

 اتساًخا) حتى ½ تنتقل القذارة إلى المناطق ا�قل تلوًثا.(1)

/ (مبيض  الصوديوم  هيبوكلوريت  باستخدام  ا�سطح  بتطهير  العالمية  الصحة  منظمة   توصي 
 كلور) بتركيز 0.1% أو (1000 جزء في المليون) أو استخدام الكحول بنسبة 70-90% ويمكن أيًضا

 استخدام بيروكسيد الهيدروجين                                              بنسبة >%0.5 (1)

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

 المليون). (1)

 يوصى بتحضير المطهرات واستخدامها وفًقا لتعليمات الشركة المنتجة من حيث نسبة المطهر الى
ال·زم من  أكثر  أو  أقل  بتخفيف  المحلول  إعداد  إن  حيث  للتطهير  ال·زمة  الزمنية  والفترة   المذيب 

 يؤدي إلى تقليل فعاليته. (1)

التهوية جيدة  منطقة  في  شفافة،  غير  حاويات  في  المطهرة  المحاليل  جميع  بتخزين   يوصى 
 ومغطاة حتى ½ تتعرض �شعة الشمس المباشرة ومن ا�فضل أن يتم تحضيرها بشكل يومي

 حتى ½ تفقد فعاليتها. (1)
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ا�بواب مقابض  مثل:  العدوى  نقل  إمكانية  حيث  من  ا�ماكن  أخطر  تعد  اللمس  عالية   ا�ماكن 
 والنوافذ، ومناطق تحضير الطعام، وأسطح المطبخ، وأسطح الحمام، والمراحيض والصنابير، وأزرار
باللمس، ولوحات مفاتيح التي تعمل  الشخصية  الس·لم، وا�جهزة وا�دوات   المصاعد، ودرابزين 

 الحاسوب وتوابعه، وا�سطح المخصصة للعمل. (1)

الى البيئية  ا�سطح  تصنيف  يشمل  بحيث  والتطهير  التنظيف  لعلمية  واضح  تصور  بوضع   ينصح 
 أسطح بحاجة إلى تنظيف وأسطح بحاجة إلى تطهير وتحديد ا�سطح ذات ا�ولوية ونوعية المواد

 الكيميائية المناسبة كما هو موضح بالشكل التالي: (3)

.9

.10

 مخطط توضيحي لكيفية التعامل مع ا£سطح البيئية للوقاية من مرض كوفيد- 19

�نعم

 هل المكان المستهدف داخلي (مثل المنزل أو الفصول المدرسية)؟

ا�وساخ مثل  المادية  ا�جزاء  (إزالة  الروتيني  بالتنظيف  با©كتفاء   ينصح 
ا�ماكن في  عام  بشكل  والصابون)  بالماء  ا�سطح  من   والشوائب 
أشعة تلعب  حيث  المدارس  وساحات  الحدائق  ممرات  مثل   الخارجية 
 الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة دوًرا في القضاء على فيروس كورونا
تطهير ضرورة  مع  الداخلية  با�ماكن  مقارنة  أسرع  بشكل   المستجد 
 (التخلص من الجراثيم والميكروبات باستخدام المواد المطهرة) ا�سطح

 عالية اللمس مثل الطاو½ت ومقابض ا�بواب بشكل دوري

ا�وساخ مثل  المادية  ا�جزاء  (إزالة  الروتيني  بالتنظيف  با©كتفاء   ينصح 
ا�ماكن في  دوري  بشكل  والصابون)  بالماء  ا�سطح  من   والشوائب 

الخالية خ·ل السبع أيام ا�خيرة حتى يتم استخدامها مرة أخرى

 ينصح با½كتفاء بالتنظيف الروتيني ل¤سطح وا�دوات غير عالية اللمس
 بشكل دوري مع ا�خدود بعين ا½عتبار ضرورة التطهير إذا اقتضت الحاجة

�نعم

 هل تم استخدام المكان خ¯ل السبع ا£يام ا£خيرة؟

نعم

 شكل :1 مخطط توضيحي لكيفية التعامل مع ا£سطح البيئية للوقاية من مرض كوفيد- 19 (3)

�

 هل توجد أسطح أو أدوات عالية اللمس؟

بتنظيفها ينصح  والستائر)  السجاد  (مثل  ونافذة  صلبة   غير 
المنتج توفر  حال  في  وتطهيرها  دوري  بشكل   وغسلها 
من التخلص  عام  بشكل  ويفضل  والمعتمد   المناسب 
التي ا�ماكن  في  والنافذة  الصلبة  غير  وا�دوات   ا�سطح 

يكثر التردد عليها مثل غرف ا½نتظار وقاعات ا½جتماعات

 صلبة غير نافذة (مثل الزجاج والمواد المعدنية والب·ستيك)
من والشوائب  ا�وساخ  مثل  المادية  ا�جزاء  بإزالة   ينصح 
بالمنتج تطهيرها  ثم  ومن  أوً½  والصابون  بالماء   ا�سطح 
احتمالية لتقليل  يومًيا  متكرر  بشكل  والمعتمد   المناسب 

التعرض للفيروس

 ما هو نوع ا£سطح أو ا£دوات عالية اللمس؟
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 تنظيف المنزل بانتظام

 التنظيف بمنظف منزلي يحتوي على صابون أو مادة مطهرة يقلل من خطر انتقال العدوى ومن
الفيروسات معظم  وحده  التنظيف  يزيل  الحا½ت  معظم  في  ا�سطح.  على  الجراثيم   تراكم 
 المتراكمة على ا�سطح. وقد ½ تكون هناك حاجة لتطهير المنزل للحد من انتقال كوفيد-19 ما لم

 يكن هناك شخص مصاب في المنزل. (2)

المحتمل في التلوث  المنزل سواء بسبب  الحد من تلوث أسطح  التي تساعد في  الوقائية  الخطوات   هذه بعض 
 الهواء أو من م¯مسة ا£سطح بأيدي ملوثة

 متى وكيف تتم عملية تنظيف ا£سطح في المنزل: (2)

 تنظف ا�سطح ا�كثر استخداًما بانتظام وخاصة بعد مغادرة الزوار المنزل

والطاو½ت ا�بواب  مقابض  مثل  الغالب  في  استعمالها  يتم  التي  ا�سطح  على  التركيز   ينبغي 
ومقابض النوافذ ومفاتيح ا©ضاءة وأسطح الطاو½ت في المطبخ وغيرها

 تنظيف ا�سطح ا�قل استخداًما في المنزل عندما تكون متسخة إذا كان ا�شخاص في المنزل
أكثر عرضة لÑصابة بكوفيد-19، وفي هذه الحالة قد يكون تطهير المنزل بانتظام خياًرا مناسًبا

 تنظيف أسطح المنزل يكون باستخدام المنظف أو المطهر المناسب لكل سطح مع ضرورة اتباع
ا©رشادات الموجودة على ملصق المنتج (المنظف أو المطهر)

.1

.2

.3

.4

 الحد من تلوث ا£سطح في المنزل: (2)

ا©رشادات واتباع  الكمامات  بارتداء  الكاملة  التحصين  جرعات  يستكملوا  لم  الذين  الزوار   يوصى 
 وا©جراءات ا½حترازية الصادرة من الجهات المسؤولة

ينصح بعزل المصابون بكوفيد-19 وفق ا©جراءات ا½حترازية وا©رشادات الوقائية

 يوصى بغسل اليدين بالصابون بشكل مستمر وخاصة عند الرجوع إلى المنزل

.1

.2

.3



 تنظيف وتطهير بعض أنواع أسطح المنزل:(2)
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 ا£سطح الناعمة (مثل السجاد والستائر والم¯بس): (2)

 تنظيف ا�سطح الناعمة بالماء والصابون أو بمنظفات مخصصة لهذه ا�سطح

 غسل ا�سطح باستخدام ماء دافئ مع الحرص على تجفيفها بشكل كامل بعد غسلها

 استخدام المطهرات الموصى بها على ا�سطح الناعمة

 لبس الكمامة عند تنظيف مكان كان يستخدمه شخص مريض أو شخص متعافي من كوفيد-19
 خ·ل الـ 24 ساعة الماضية

.1

.2

.3

.4

 مغسلة الم¯بس: (2)

الم·بس تماًما بعد الحرص على تجفيف  الم·بس مع  المناسبة لغسيل  الماء   استخدام اعدادات 
 غسلها

يوصى بارتداء القفازات والكمامات عند غسل م·بس شخص مريض

 ½ مانع من غسل م·بس المريض مع غيرها من الم·بس بعد التقيد با©رشادات الوقائية

 يوصى بغسل اليدين بالصابون جيًدا عند التعامل مع الم·بس المتسخة

.1

.2

.3

.4

 ا�لكترونيات: (2)

اللوحية وا�جهزة  الهواتف  مثل:  ا©لكترونية  ا�جهزة  على  للمسح  قابل  غطاء  وضع   يفضل 
 وشاشات اللمس ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن ُبعد لتسهيل عملية التنظيف

 ينصح باتباع تعليمات الشركة المصنعة لتنظيف الجهاز ا©لكتروني

 استخدام مطهًرا موصى به لتنظيف الجهاز عند الحاجة

.1

.2

.3



التحقق من أن المنتج المستخدم موصى به ضد كوفيد-19 ويلبى ا½حتياجات المطلوبة

لتنظيف المستخدمة  المنزلية  المطهرات  استخدام  فبا©مكان  المنتجات  من  النوع  هذا  يتوفر  لم   إذا 
 ا�رضيات

 الحرص على تغطية ا�سطح بالمادة المطهرة لفترة زمنية محددة كما هو مبين في ملصق ا½رشادات
الموجودة على المنتج المستخدم للتطهير

مفتوحة والنوافذ  ا�بواب  إبقاء  طريق  عن  مطهر  أي  استخدام  أثناء  كافية  تهوية  وجود  من   التأكد 
وكذلك استخدام المراوح للمساعدة في تحريك الهواء

يوصى باختيار المطهر وتركيزه بعناية لتجنب تلف ا�سطح وتقليل اÕثار السامة

 تجنب الخلط بين المواد الكيميائية كونها تسبب تهيًجا للجهاز التنفسي وتطلق غازات قاتلة

الحرص على اتباع ا©رشادات الموجودة على ملصق المنتج الذي تستخدمه للتطهير

  يتضمن الملصق تعليمات حول كيفية استخدام المنتج وإرشادات محددة للحفاظ على الس·مة

تحفظ المطهرات بعيًدا عن متناول ا�طفال

 استخدام معدات الحماية الشخصية              التي تحتاجها ½ستخدام منتجك بأمان (مثل لبس القفازات  أو النظارات 
الواقية وغيرها)

 تنظيف أسطح المنزل المتسخة باستخدام المنظفات المنزلية المعتادة التي تحتوي على صابون أو مطهر قبل
 البدء في استخدام مواد التطهير (هذا إذا كانت المنظفات التي تستخدمها بالعادة ½ تحوي على مواد تطهير

وبا©مكان التحقق من ذلك من خ·ل المعلومات الموجودة على المنتج)

استخدام المطهرات الموصى بفعاليتها ضد كوفيد-19 خاصة، وفي هذه الحالة يجب التحقق من التالي

7

المتبقية على الجراثيم  المنزل عند وجود شخص مصابا بكوفيد-19 فالتطهير يقتل   يوصى بتطهير 
 ا�سطح ويقلل من انتشار العدوى. (2)

 تطهير المنزل عند وجود شخص مصاب: (2)

 إرشادات وقائية �ستخدام المطهرات بشكل آمن: (2)

:

(PPE)



 غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية بعد التطهير مباشرة

استخدام مطهر اليدين الذي يحتوي على 60% كحول على ا�قل في حال عدم توفر الماء والصابون

 التأكد من إغ·ق ا�غطية بإحكام لتجنب حدوث ا½نسكابات والحوادث الكيميائية

 التخلص من ا�دوات ذات ا½ستخدام الواحد مثل القفازات وا�قنعة بعد استخدامها في التنظيف وعدم
 استعمالها مرة أخرى

بعيًدا عن السوائل والمطهرات  المطهرة) وحفظ  (المناديل  المسحات  باستخدام  ل¤طفال  السماح   عدم 
 متناول ا�طفال

ينبغي غسل اليدين بشكل متكرر وتجنب لمس الوجه للحد من أي انتقال محتمل ومرتبط بتلوث ا�سطح

8

 التهوية في المنزل: (4)

 تحسين التهوية في المنزل يساعد على منع تراكم الفيروسات كما يمكن أن تساعد التهوية الجيدة
منع في  الكمامات  وارتداء  أقدام   6 مسافة  ا½بتعاد  مثل  ا�خرى  الوقائية  ا©جراءات  تطبيق   مع 

 ا©صابة بكوفيد-19 وانتشاره. (4)

 فيما يلي إرشادات وقائية لتحسين التهوية داخل المنزل والتي تشتمل على فتح النوافذ ومرشحات
 الهواء وتشغيل المراوح للتخلص من الفيروسات الموجودة في المنزل بشكل أسرع:(4)

 تمكين دخول أكبر قدر من الهواء النقي إلى المنزل: (4)

 ينصح بفتح ا�بواب والنوافذ �كبر قدر ممكن لجلب الهواء النقي إلى الداخل

 ½ ينصح بفتح النوافذ وا�بواب إذا كان القيام بذلك غير آمن كوجود ا�طفال أو احتمال ا©صابة بأعراض
 الحساسية والربو، أو وجود مستويات عالية من التلوث في الهواء الخارجي

 تيوصى باستخدام المراوح لطرد جزيئات الفيروس الموجودة في الهواء داخل المنزل، ويفضل وضع
  مروحة في أقرب مكان ممكن من نافذة أو باب مفتوحين، بحيث تدفع الهواء إلى الخارج

 تجنب ترك المراوح مع ا�طفال دون رقابة

*
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 تنقية الهواء داخل المنزل: (4)

 تشغيل مروحة سحب الهواء الموجودة في المطبخ وأماكن قضاء الحاجة: (4)

 ضبط المروحة على وضع             بدً½ من            في حال وجود زوار داخل المنزل بحيث تعمل المروحة
 بشكل مستمر

 استخدام مرشحات مطوية خارجية بحيث يتم تثبيتها داخل نظام التدفئة والتهوية والتكييف من قبل
 متخصص، إذا أمكن ذلك. أو اتباع تعليمات الشركة المصنعة بعناية

التأكد من القيام بتثبيت الفلتر بشكل صحيح

 تغيير الفلتر كل ث·ثة أشهر أو وفًقا لتعليمات الشركة المصنعة

 فحص نظام التهوية بشكل مستمر للتأكد من أنه يعمل بكفاءة

 إذا كان المنزل يحتوي على نظام تدفئة وتهوية وتكييف مركزي فينصح بالقيام با�جراءات التالية: (4)

 يمكن أن تساعد مراوح سحب الهواء الموجودة في موقد الطهي والموجودة في أماكن قضاء الحاجة
إلى نقل الهواء الملوث إلى الخارج

 ينبغي أن تكون مروحة سحب الهواء قيد التشغيل إذا كان هناك زوار في المنزل

 ا½ستمرار في تشغيل مراوح سحب الهواء لمدة ساعة بعد مغادرة الزوار لضمان إزالة جزيئات الفيروس
 الموجودة في الهواء

 استخدام المراوح في المنزل لتحسين تدفق الهواء: (4)

للتخلص من وجود الخارج.  إلى  الهواء  نافذة مفتوحة تدفع  أقرب مكان ممكن من   وضع مروحة في 
الفيروس في المنزل، وحتى بدون نافذة مفتوحة يمكن للمراوح أن تحسن من تدفق الهواء

 توجيه المراوح بعيًدا عن ا�شخاص فقد يؤدي توجيه المراوح نحو ا�شخاص إلى تدفق الهواء الملوث
 عليهم مباشرًة

 استخدام مراوح السقف للمساعدة في تحسين تدفق الهواء في المنزل سواء كانت النوافذ مفتوحة
 أم ½

"auto""on"
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 تحديد عدد الزوار في المنزل والوقت الذي يقضونه في الداخل: (4)

 يوصى بتحديد عدد الزوار في المنزل

ينصح بالتجمع في غرف أو مناطق كبيرة بحيث يمكن البقاء على بعد 6 أقدام على ا�قل

في عادة  يعيشون  الذين  وا�شخاص  الزوار  يشمل  وهذا  للكمامات  ا�شخاص  جميع  ارتداء  من   التأكد 
 المنزل

 ينصح بأن يكون وقت الزيارات قصيرة قدر ا©مكان

 كما يوصى بالرجوع إلى دليل "جودة الهواء الداخلي وكوفيد 19" الصادر عن هيئة الصحة العامة

 إرشادات وقائية عند وجود شخص مصاب في المنزل: (2)

 ا½حتفاظ بغرفة نوم وحمام منفصلين للشخص المريض

 إذا كان المريض قادًرا على التنظيف فينصح بتوفير مستلزمات تنظيف وتطهير خاصة به، ويشمل ذلك
هيئة من  بفعاليتها  الموصى  المطهرات  وكذلك  المعتادة،  والمنظفات  الورقية،  والمناشف   المناديل، 

 الغذاء والدواء السعودية

ينبغي على المريض تنظيف وتطهير ا�سطح وا�شياء بعد كل استخدام

 ا½لتزام بلبس الكمامة والقفازات قبل الدخول إلى غرفة المريض

 القيام بتنظيف وتطهير المنطقة المحيطة بالشخص المريض للحد من ا½تصال بالشخص المباشر

 فتح ا�بواب والنوافذ واستخدام المراوح لزيادة تحريك وتدوير الهواء

لبس القفازات عند التعامل مع ا�طباق وا�واني الخاصة بالشخص المريض

 غسل ا�طباق وا�واني بالصابون والماء الدافئ أو في غسالة ا�طباق

 تنظيف اليدين بعد نزع القفازات

 استخدام سلة مهم·ت مخصصة وذات أغطية خاصة للمريض

 استخدام القفازات عند إزالة أكياس سلة المهم·ت والتخلص منها

 غسل اليدين بعد التخلص من سلة المهم·ت مباشرة

 إذا كان الشخص المصاب � يستطيع ا�عتناء بنفسه فيوصى بالتقيد بالتعليمات التالية: (2)
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 ا�ستمرار في تنظيف وتطهير المنزل بعد تعافي المصابين: (2)

½ حاجة إلى ا½ستمرار في عزل الشخص المتعافي عند شفائه

 ا½نتظار إلى أطول فترة ممكنة (عدة ساعات على ا�قل) قبل البدء في تنظيف وتطهير مكان الشخص
المتعافي وفق ا½رشادات التالية: ت

أقل من 24 ساعة

بــيـن 24 ساعـة و ث¯ث أيام

                    بعد ث¯ثة أيــــام

 اتباع إرشادات التنظيف والتطهير عند مرض شخص ما

تنظيف وتطهير ا�سطح في المناطق التي استخدمها الشخص المتعافي (مثل السرير والحمام)

الغرفة في  الهواء  جودة  لتحسين  المراوح  واستخدام  النوافذ  وفتح  الغرفة  إلى  الدخول  عند  الكمامة   لبس 
 واستخدام المطهرات بشكل آمن

 تنظيف ا�سطح والمناطق المستخدمة في غرفة الشخص المتعافي بالمنظفات المنزلية المعتادة وليس هناك
حاجة ½ستخدام مواد التطهير

 ليس هناك حاجة إلى تنظيف وتطهير إضافي (باستثناء التنظيف الروتيني) في المناطق التي يستخدمها الشخص
المتعافي

24

24

3
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