كوفيد :19-دليل
الجمهور لتنظيف اليدين
واستخدام القفازات

كوفيد :19-دليل الجمهور لتنظيف اليدين واستخدام القفازات

تمهيد
فايروس كورونا ( 2019كوفيد )19-هو مرض تنفسي يمكن أن ينتقل من شخص آلخر من خالل رذاذ الجهاز
التنفسي و تالمس األسطح الملوثة  .الفيروس الذي يسبب  COVID-19هو فيروس تاجي جديد تم التعرف
عليه ألول مرة أثناء التحقيق في الوباء الحالي الذي ظهر في ووهان بالصين وانتشر إلى بلدان أخرى.
إن الحفاظ على نظافة اليدين هي واحدة من أهم الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتجنب اإلصابة بالمرض
ونشر الجراثيم لآلخرين .إن غسل اليدين بصورة متكررة بالماء والصابون أو استخدام مطهر اليدين يقي
من العديد من األمراض ومن أمراض عدوى الجهاز التنفسي مثل كوفيد 19-و فايروس ميرس واإلنفلونزا
ونزالت البرد العادية.
كما أن ارتداء القفازات يمنع تلوث اليدين ويساعد على الحد من انتقال مسببات األمراض .ومع ذلك  ،ال
إحساسا ً
زائفا باألمان ،خاصة ألن آثار الفيروس على
توفر القفازات حماية كاملة ضد تلوث األيدي وتعطي
ً
السطح ستلتصق بالقفازات بد ً
ال من يديك.
ونظافة اليدين عن طريق غسلهما أو استخدام معقم اليدين تظل الممارسة األساسية لضمان تطهير
اليدين وخاصة بعد حتى مع استخدام القفازات.

نطاق الوثيقة
تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم إرشادات للجمهور حول غسل اليدين ،واستخدام مطهر اليدين الكحولي
ومتى وكيفية استخدام القفازات.

غسل األيدي
يظل غسل اليدين خط الدفاع األول لحماية نفسك وعائلتك من اإلصابة بالمرض .إنه سريع وبسيط ويمكن
أن يحمينا من األمراض واإلصابة بها.
يعد غسل اليدين بانتظام  ،وخاصة قبل وبعد أنشطة معينة  ،أحد أفضل الطرق لمنع انتشار كوفيد. 19-
يتضمن غسل اليدين خطوات بسيطة وفعالة يمكنك اتخاذها لتقليل انتشار العدوى.

متى نقوم بغسل أيدينا؟
·قبل وأثناء و بعد إعداد الطعام
·قبل وبعد تناول الطعام
·قبل وبعد تقديم الرعاية لشخص مريض داخل المنزل
·قبل وبعد معالجة الجروح

2

·بعد قضاء الحاجة
·بعد تغيير الحفاضات لألطفال أو مساعدة وتنظيف طفل لقضاء حاجته في الحمام
·بعد التمخط ،والسعال والعطس
·بعد لمس الحيوانات وإطعامها والتخلص من فضالتها
·بعد وضع الطعام للحيوانات األليفة ولمس أغراضها
·بعد التخلص من القمامة
·قبل وبعد ارتداء القفازات

ماهي كيفية غسل اليدين؟
يجب أن تستمر عملية غسيل اليدين لمدة ال تقل عن  20ثانية
يمكنك اتباع هذه الخطوات للقيام بغسل اليدين بطريقة صحيحة في كل مرة.
انظر الملحق ()1

متى نستخدم معقم األيدي؟
قم باستخدام مطهر اليدين حين ال يمكنك غسلهما باستخدام الماء والصابون
·قد ال تكون مطهرات اليدين فعالة عندما تكون األيدي متسخة أو دهنية بشكل واضح.
·يمكن للمطهرات تقليل عدد الجراثيم على اليدين بسرعة في العديد من المواقف.
ومع ذلك  ،ال تتخلص المطهرات من جميع أنواع الجراثيم.
·إذا لم يمكنك استخدام الماء والصابون ،يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي
على الكحول بنسبة ال تقل عن  ٪60من الكحول (انظر إلى ملصق المنتج).
·قد ال تقوم مطهرات األيدي بإزالة المواد الكيميائية الضارة من اليدين مثل المبيدات
والمعادن الثقيلة.

كيف تستخدم معقم اليدين
المدة الكلية لعملية تطهير اليدين يجب أن تستغرق  ٢٠ثانية على األقل
اتبع هذه الخطوات لتعقيم يديك بالطريقة الصحيحة في كل مرة:
انظر الملحق ٢

ارتداء/استخدام القفازات
ال يغني ارتداء القفازات عن نظافة األيدي ،حيث تكون القفازات فعالة فقط عند استخدامها مع الغسيل
المتكرر لأليدي بالماء والصابون أو المعقم الكحولي (قبل وبعد ارتداء القفازات) .لكن عند تلوثها قد
تصبح القفازات مصدرا لنقل العدوى لك أو لآلخرين أو األسطح.
ال يتعين على األفراد ارتداء القفازات خالل أعمالهم اليومية على سبيل المثال عند الذهاب
للتسوق.
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متى يجب عليك ارتداء القفازات
ال يتعين على األفراد الذين ال يعانون من أعراض تنفسية وضع القفازات في األماكن العامة.
·يتعيــن اســتخدام القفــازات للحمايــة مــن المخاطــر الميكانيكيــة مثــل التعامــل مــع األســطح
الخشــنة.
·ارتــداء القفــازات ذات االســتخدام الواحــد عنــد ممارســة األعمــال المنزليــة مثــل التنظيــف بشــكل
عــام أو تعقيــم المناطــق الملوثــة أو التخلــص مــن النفايــات وغيرهــا.
·يتعيــن علــى األفــراد الذيــن يقومــون بتحضيــر الطعــام اســتخدام القفــازات ذات االســتخدام
الواحــد متــى كان ذلــك ضروريــا.
·إذا كنــت تقــدم الرعايــة بشــكل مباشــر لشــخص يشــتبه اصابتــه بكوفيــد  ١٩دون أن يعانــي مــن
أعــراض ظاهــرة ،قــم بارتــداء القفــازات ذات االســتخدام الواحــد عنــد التعامــل مــع البــول أو البــراز أو
النفايــات أو المالبــس المتســخة الخاصــة بــه وعنــد غســل األوانــي واألدوات التــي يســتخدمها.
نصائح هامة الستخدام القفازات
·إذا كنــت ترتــدي القفــازات ،عليــك معرفــة طريقــة اســتخدامها والتخلص منها بالشــكل المناســب.
قــم برميهــا فــي ســلة مهمــات مغطــاة بكيــس بالســتيكي وتخلــص منهــا مــع غيرهــا مــن
النفايــات المنزليــة.
·قم بإزالة القفازات والتخلص منها بعد كل استخدام.
·قم بتغيير القفازات إذا تمزقت أو أصبحت ملوثة بشكل كبير.
·ال يمكــن غســل القفــازات وإعــادة اســتخدامها .غســل القفــازات ال يعنــي بالضــرورة أنهــا آمنــة
إلعــادة اســتخدامها ،حيــث تصبــح القفــازات أكثــر عرضــة للتمــزق والتســريب.
·تجنب لمس وجهك وأنفك وفمك أو نظاراتك في حال ارتداء القفازات..
·تجنــب اللمــس غيــر الضــروري لألســطح .حــاول أن تقلــل مــن لمــس األســطح التــي يتــم لمســها
باســتمرار مثــل مفاتيــح األضــواء ومقابــض الخزانــات وأزرار المصاعــد وغيرهــا مــن األســطح التــي
تصبــح ملوثــة إذا تــم لمســها بقفــازات ملوثــة.

كيفية وضع القفازات واستخدامها والتخلص منها
كيفية ارتداء القفازات
·غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقم الكحولي
·ارتد القفازات وقم بمدها لتغطية الرسغ
كيفية التخلص من القفازات
اتبع خطوات التخلص من القفازات بالطريقة الصحيحة
انظر الملحق ٣

تحذيــر! ابتــاع معقــم اليديــن القائــم علــى الكحــول قــد يــؤدي إلــى اإلصابــة بالتســمم بالكحــول فــي
حــال ابتــاع عــدة جرعــات .احفــظ المعقمــات بعيــدا عــن األطفــال وقــم باإلشــراف علــى اســتخدامهم لهــا.
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المصادر
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	

·	
·	
·	

https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use2020.1-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-tocare-for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_
refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fh
ome%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

لإلضافة
. – كيف تغسل يديك١ ·الملحق
. – كيف تستخدم معقم األيدي٢ ·الملحق
. – كيف تتخلص من القفازات٣ ·الملحق
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ملحق  :1غسل اليدين

ﻏﺴـﻞ اﻟـﻴـﺪﻳـﻦ
ﺑــﺎﻟـﻤـﺎء
واﻟــﺼـﺎﺑـــﻮن
1
ﺑﻠﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء وﺿﻊ ﻛﻤﻴﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮن

4
اﻓﺮك راﺣﺘﻲ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺒﻴﻚ
اﻻﺻﺎﺑﻊ

7
اﻓﺮك أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﺤﺮﻛﺔ
داﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

١٠
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺤﺎرم اﻟﻮرﻗﻴﺔ أو
اﻟﻜﻮع ﻟﻐﻠﻖ اﻟﺼﻨﺒﻮر

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺮض
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) 2019ﻛﻮﻓﻴﺪ(١٩-
ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
 www.moph.gov.qaأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 16000
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3

2
اﻓﺮك راﺣﺘﻲ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺟﻴﺪ

5

اﻓﺮك راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﻈﻬﺮ اﻟﻴﺪ
اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻊ ﺗﺸﺒﻴﻚ اﻻﺻﺎﺑﻊ
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

6

اﻓﺮك اﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ﻣﻊ راﺣﺔ
اﻟﻴﺪ اﺧﺮى واﺻﺎﺑﻊ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ

اﻓﺮك ا¨ﺑﻬﺎم اﻳﺴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
داﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

٩

8
اﺷﻄﻒ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء

ﺟﻔﻒ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻤﺤﺎرم ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﻋﻦ  ٢٠ﺛﺎﻧﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎء

ملحق  :2تطهير اليدين

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻄﻬﺮ
اﻟﻴﺪﻳﻦ اﻟﻜﺤﻮﻟﻲ
1

2

ﺿﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻬﺮ
اﻟﻴﺪﻳﻦ اﻟﻜﺤﻮﻟﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ راﺣﺔ
اﻟﻴﺪ

4

3

اﻓﺮك راﺣﺔ اﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﺧﺮى

5

اﻓﺮك راﺣﺘﻲ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺗﺸﺒﻴﻚ
اﺻﺎﺑﻊ

اﻓﺮك ا£ﺑﻬﺎم اﻳﺴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
داﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

8

اﻓﺮك أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﺤﺮﻛﺔ
داﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

6

اﻓﺮك اﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ﻣﻊ راﺣﺔ
اﻟﻴﺪ اﺧﺮى واﺻﺎﺑﻊ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ

7

اﻓﺮك راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﻈﻬﺮ اﻟﻴﺪ
اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻊ ﺗﺸﺒﻴﻚ اﺻﺎﺑﻊ
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

اﺗﺮك اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﺘﺠﻒ

اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻄﻬﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ اﻟﻜﺤﻮﻟﻲ
اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺤﻮل ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٪ ٦٠

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٠ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺮض
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) 2019ﻛﻮﻓﻴﺪ(١٩-
ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
 www.moph.gov.qaأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 16000
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ملحق  :3خلع القفازات

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻊ اﻟﻘﻔﺎزات
١

٢
اﻣﺴﻚ أﺣﺪ اﻟﻘﻔﺎزﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻋﻨﺪ
ﻣﻌﺼﻢ اﻟﻴﺪ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻟﻤﺲ اﻟﺠﻠﺪ

٤

ﻗﻢ ﺑﺸﺪ اﻟﻘﻔﺎز ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻴﺪ وذﻟﻚ
ﺑﺨﻠﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﻠﻮب

٣
اﻣﺴـﻚ اﻟﻘﻔـﺎز اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺑﺎﻟﻴـﺪ اﺧﺮى
اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗـﺰال ﻣﺮﺗﺪﻳـﺔ ﻟﻠﻘﻔﺎز

٦
ﺛـﻢ اﺧﻠﻊ اﻟﻘﻔﺎز ﺑﺎﻟﻤﻘﻠﻮب وذﻟﻚ ﺑﺴﺤﺒﻪ
ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﺴﻢ وﺛﻢ ﻟﻔﻪ داﺧﻞ اﻟﻘﻔـﺎز
اﺧﺮ

٧

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺮض
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ) 2019ﻛﻮﻓﻴﺪ(١٩-
ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
 www.moph.gov.qaأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 16000
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أدﺧـﻞ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴـﺪ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺼﻢ واﻟﻘﻔـﺎز

٥
ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺎزات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻣﻊ
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻔﺎزات
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻘﻢ
اﻟﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺤﻮل ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
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