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تمهيد
فايروس كورونا 2019 )كوفيد-19( هو مرض تنفسي يمكن أن ينتقل من شخص آلخر من خالل رذاذ الجهاز 
التنفسي و تالمس األسطح الملوثة . الفيروس الذي يسبب COVID-19 هو 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.

، ال  انتقال مسببات األمراض. ومع ذلك  الحد من  اليدين ويساعد على  القفازات يمنع تلوث  ارتداء  أن  كما 
توفر القفازات حماية كاملة ضد تلوث األيدي وتعطي إحساًسا زائًفا باألمان، خاصة ألن آثار الفيروس على 

السطح ستلتصق بالقفازات بداًل 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 	

كوفيد-19: دليل الجمهور لتنظيف اليدين واستخدام القفازات



3

· 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 20 ثانية

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 60٪ من 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   20 ثانية على األقل

اتبع هذه الخطوات لتعقيم يديك بالطريقة الصحيحة في كل مرة:

انظر الملحق 2

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.

· ــطح 	 ــع األس ــل م ــل التعام ــة مث ــر الميكانيكي ــن المخاط ــة م ــازات للحماي ــتخدام القف ــن اس يتعي
ــنة. الخش

· 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 	
ــا. ــك ضروري ــى كان ذل ــد مت الواح

· ــن 	 ــي م ــد 19 دون أن يعان ــه بكوفي ــتبه اصابت ــخص يش ــر لش ــكل مباش ــة بش ــدم الرعاي ــت تق إذا كن
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. 	
ــن  ــا م ــع غيره ــا م ــص منه ــتيكي وتخل ــس بالس ــاة بكي ــالت مغط ــلة مهم ــي س ــا ف ــم برميه ق

ــة. ــات المنزلي النفاي
· 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..	
· ــها 	 ــم لمس ــي يت ــطح الت ــس األس ــن لم ــل م ــاول أن تقل ــطح. ح ــروري لألس ــر الض ــس غي ــب اللم تجن

ــي  ــطح الت ــن األس ــا م ــد وغيره ــات وأزرار المصاع ــض الخزان ــواء ومقاب ــح األض ــل مفاتي ــتمرار مث باس
ــة. ــازات ملوث ــها بقف ــم لمس ــة إذا ت ــح ملوث تصب

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

 

ــي  ــول ف ــمم بالكح ــة بالتس ــى اإلصاب ــؤدي إل ــد ي ــول ق ــى الكح ــم عل ــن القائ ــم اليدي ــالع معق ــر! ابت تحذي
حــال ابتــالع 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_use-

2020.1-eng.pdf 
	· https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-to-

care-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 
· الملحق 1 – كيف تغسل يديك.	
· الملحق 2 – كيف تستخدم معقم األيدي.	
· الملحق ٣ – كيف تتخلص من القفازات.	
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للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

غسـل الـيـديـن 
بــالـمـاء 

والــصـابـــون 

123

456

٩ 7

١٠

8

بلل اليدين بالماء وضع كمية 
افرك راحتي اليدين جيد�كافية من الصابون 

افرك راحة اليد اليمنى بظهر اليد 
اليسرى مع تشبيك االصابع 

وبالعكس

افرك راحتي اليدين مع تشبيك 
االصابع 

افرك ا�صابع من الخلف مع راحة 
اليد ا�خرى وا�صابع مضمومة

اشطف اليدين بالماء 
افرك أصابع اليد اليمنى بحركة 

دائرية في راحة اليد اليسرى 
وبالعكس

استخدم المحارم الورقية أو 
اقتصد في استخدام الماء الكوع لغلق الصنبور يجب أن ال تقل مدة غسل اليدين 

عن ٢٠ ثانية 

افرك ا¨بهام ا�يسر بطريقة 
دائرية في راحة اليد اليمنى 

وبالعكس

جفف اليدين بمحارم تستخدم 
لمرة واحدة فقط 

مالحظات:

ملحق 1:  غسل اليدين



7

ملحق 2: تطهير اليدين

للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

الطريقة الصحيحة 
الستخدام مطهر 

اليدين الكحولي

123

456

78

ضع كمية كافية من مطهر 
اليدين الكحولي لتغطية راحة 

اليد
افرك راحة اليد براحة اليد ا�خرى

افرك راحة اليد اليمنى بظهر اليد 
اليسرى مع تشبيك ا�صابع 

وبالعكس

افرك راحتي اليدين مع تشبيك 
ا�صابع

افرك ا�صابع من الخلف مع راحة 
اليد ا�خرى وا�صابع مضمومة

اترك اليدين لتجف
افرك أصابع اليد اليمنى بحركة 

دائرية في راحة اليد اليسرى 
وبالعكس

عملية تعقيم اليدين المثالية ال 
تقل عن ٢٠ ثانية

استعمل مطهر اليدين الكحولي 
الذي يحتوي على نسبة كحول ال 

تقل عن ٦٠ ٪

افرك ا£بهام ا�يسر بطريقة 
دائرية في راحة اليد اليمنى 

وبالعكس

مالحظات:
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ملحق ٣: خلع القفازات

للمزيد من المعلومات حول مرض
فيروس كورونا 2019 (كوفيد-١٩)

يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على
www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

١ ٢

٣ ٤

٥ ٦

٧

  

 

 
 

كيفية خلع القفازات

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

قم بشد القفاز بعيد� عن اليد وذلك 
بخلعه بالمقلوب

امسـك القفـاز المخلوع باليـد ا�خرى 
التـي ال تـزال مرتديـة للقفاز

أدخـل أصابع اليـد العارية بين أعلى 
المعصم والقفـاز

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

ا�خر

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

حال عدم توافر الماء والصابون

تخلص من القفازات بطريقة آمنة مع 
الحرص على عدم إعادة استخدامها
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