
الدليل اإلرشادي الوطني 
المؤقت للوقاية من 
العدوى ومكافحتها 

لفيروس كورونا الُمستجد
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المعلومات األساسية

ــا الُمســتجد هــو مــرض  يصيــب الجهــاز التنفســي ويمكنــه أن ينتشــر مــن شــخص  مــرض فيــروس كورون
 COVID-19 آلخــر عبــر قطيــرات تنفســية كبيــرة والعــدوى الناتجــة عــن التالمــس.  الفيــروس المســبب
كورونــا الُمســتجد هــو فيــروس كورونــا جديــد تــم تحديــده ألول مــرة أثنــاء التحقيــق فــي تفشــي المــرض 

ة بلــدان أخــرى. الحالــي فــي مدينــة ووهــان بالصيــن وعــدَّ

فيروس كورونا الُمستجد

ــا  ــا. حيــث أن فيروســات كورون ــا الُمســتجد )COVID-19( إلــى عائلــة فيــروس كورون ينتمــي فيــروس كورون
هــي مجموعــة كبيــرة مــن الفيروســات التــي تســبب مرًضــا يتــراوح مــن نــزالت البــرد الشــائعة )مثــل أنــواع 
فيروســات كورونا البشــرية الشــائعة 229E وNL63 وOC43 وHKU1( إلى أمراض أكثر خطورة )مثل متالزمة 
الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس( وفيروس كورونا الُمستجد الحالي.

نطاق هذه الوثيقة

تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى تقديــم إرشــادات حــول التنظيــف البيئــي فــي الُمنشــآت غيــر العاملــة بالرعايــة 
الصحيــة كاألماكــن العامــة مثــل: المــدارس والجامعــات ووســائل النقــل العــام والفنــادق أو فــي أي مــكان 

عــام آخــر.

خيارات التنظيف البيئي

ــا الُمســتجد مرضــً جديــدًا لذلــك لــم ُتنشــر أي دراســة بعــد عنــه. وبنــاًء علــى ذلــك،  لكــون فيــروس كورون
ــي  ــة ينتم ــي مجموع ــا، وه ــات كورون ــول فيروس ــورة ح ــة منش ــات علمي ــى دراس ــم إل ــذا التقيي ــتند ه يس

ــتجد. ــا الُمس ــروس كورون ــا في إليه

ــا الُمســتجد القــدرة علــى البقــاء فــي البيئــة لعــدة أيــام. لــذا فإنــه يجــب تنظيــف  إن لــدى فيــروس كورون
ــا الُمســتجد قبــل إعــادة اســتخدامها  األماكــن والمناطــق التــي ُيحَتمــل أن تكــون ملوثــة بفيــروس كورون
وذلــك باســتخدام منتجــات تحتــوي علــى عوامــل مضــادة للميكروبــات معروفــة بأنهــا فعالــة ضــد 

ــا. ــات كورون فيروس

ــرة الشــائعة   يعتبــر التنظيــف الوقائــي العــام بالمــاء والُمنظفــات المنزليــة واســتخدام المنتجــات الُمطهِّ
كافيــً إلجــراء التنظيــف الروتينــي. وتحتــوي العديــد مــن الُمنتجــات المنزليــة العامــة علــى التركيــزات 
المناســبة مــن المكونــات النشــطة لتطهيــر المناطــق التــي مــن المحتمــل جــًدا أن تكــون ملوثــة بفيــروس 

ــتجد(. ــا الُمس ــروس كورون ــه بفي ــدت إصابت ــذي تأك ــخص ال ــوم الش ــة ن ــل غرف ــتجد )مث ــا الُمس كورون

 وتتوافــر بعــض المطهــرات الشــائعة النشــطة، علــى ســبيل المثــال  هيبوكلوريــت الصوديــوم )الموجــود 
فــي منتجــات التبييــض المنزليــة( واإليثانــول متاحــان علــى نطــاق واســع ويمكــن اســتخدامها فــي المرافــق 

العامــة. 

إرشادات التنظيف البيئي في الُمنشآت غير العاملة بالرعاية 

الصحية والُمعرضة لمرض فيروس كورونا الُمستجد
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العوامل الُمضادة للميكروبات والفعالة ضد مختلف أنواع فيروسات كورونا

العوامل الُمضادة 
المفعولالتركيزللميكروبات

HCoV-229E و MHV-2و MHV-Nو 70%اإليثانول
TGEV و CCV

HCoV-229E وسارس0.1 – 0.5%هيبوكلوريت الصوديوم

10HCoV-229E% )1% ايودين(بوفيدون ايودين

MHV-2و MHV-Nو 50CCV%إيزوبروبانول

MHV-2و MHV-Nو 0.23CCV%كلوريت الصوديوم

*human coronavirus 229E )HCoV-229E(, mouse hepatitis virus )MHV-2 and MHV-N(, canine 
coronavirus )CCV(, transmissible gastroenteritis virus )TGEV(, and severe acute respiratory 
syndrome coronavirus )SARS-CoV(.

عملية تنظيف
المنتجات

استخدام 0.1 ٪ هيبوكلوريت الصوديوم )التخفيف بنسبة 50:1 إذا تم استخدام منتجات التبييض المنزلية  	
بتركيز أولي قدره 5 ٪( بعد التنظيف باستخدام منظف محايد ألغراض إزالة التلوث، إال أنه ال تتوافر بيانات 

عن فعالية ذلك ضد فيروس كورونا الُمستجد..

فيلزم  	 الصوديوم،  هيبوكلوريت  استخدام  تم  إذا  تلف  يصيبها  أن  يمكن  التي  لألسطح  بالنسبة  أما 
تركيز اإليثانول بنسبة ٪70 إلزالة التلوث بعد التنظيف باستخدام منظف محايد.

طرق التنظيف والتعقيم

الشخصية  	 الوقاية  معدات  وباستخدام  جيدًا  تدريبً  مدرَّبون  موظفون  بالتنظيف  يقوم  أن  يجب 
المناسبة. ويجب اتباع اإلرشادات الصحيحة الرتداء معدات الوقاية الشخصية ونزعها.

ُيقترح استخدام عناصر معدات الوقاية الشخصية التالية عند تنظيف الُمنشآت التي من المحتمل أن  	
تكون ملوثة بفيروس كورونا الُمستجد:

oo.قناع طبي
oo.يتم فقط عند إجراء التنظيف في وجود مريض مصاب بهذا الفيروس في الغرفة N95 ارتداء قناع
oo.النظارات الواقية أو واقي الوجه
ooثوب طويل األكمام مقاوم للماء ُيستعمل لمرة واحدة
oo.قفازات ُتستعمل لمرة واحدة

يجب أن تعامل معدات الحماية الشخصية التي ُتستعمل لمرة واحدة باعتبارها مواد ُمعِدية محتملة  	
ويجب التخلص منها وفًقا للقواعد الوطنية. وُيوَصى باستخدام معدات التنظيف التي ُتستعمل لمرة 

واحدة أو الُمخصصة فقط لتلك المهمة؛

فيجب  	 واحدة  مرة  ذات  الستخدام  مخصصة  ليست  شخصية  حماية  معدات  استخدام  حال  وفي 
هيبوكلوريت   0.1٪ مثل  األعلى،  في  لها  والمشار  المتاحة  التطهير  منتجات  باستخدام  تطهيرها 

الصوديوم أو ٪70 من كحول االيثانول.
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المنتجات  	 وإعداد  الُمصنِّعة  الشركة  توصية  اتباع  يجب  أخرى،  كيميائية  منتجات  استخدام  عند 
واستخدامها وفًقا لتلك التوصيات. كما أنه من المهم التأكد من التهوية الدائمة للُمنشأة أثناء استخدام 

المنتجات الكيميائية بغرض التنظيف )بفتح النوافذ مثال( لحماية صحة األفراد القائمين على التنظيف.

التنظيف:

نظف األسطح باستخدام الماء والصابون. تدرب على التنظيف الروتيني لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر

التطهير:

اســتخدام محاليــل التبييــض المنزليــة المخففــة إذا كان ذلــك مناســبً للســطح. تحقــق للتأكــد مــن أن  	
المنتــج لــم يتجــاوز تاريــخ انتهــاء صالحيتــه. ســيكون التبييــض المنزلــي غيــر منتهــي الصالحيــة فعــاال 

ضــد الفيروســات التاجيــة عنــد تخفيفــه بشــكل صحيــح.

اتبــع تعليمــات الشــركة المصنعــة للتطبيــق والتهويــة المناســبة. ال تخلــط مطلقــً المبيــض المنزلــي مــع 
األمونيــا أو أي منظــف آخــر.

لعمل محلول مبيض، امزج:
o 5 مالعق كبيرة )1/3 كوب( مبيض لكل جالون من الماء )جالون = 3.8 لتر(	

أو
o 4 مالعق صغيرة مبيض لكل لتر من الماء )ربع لتر = 0.98 لتر(	

محاليل كحولية بنسبة ٪70 كحول على األقل. 	

ــر إذا  	 ــف آخ ــاء أو منظ ــون والم ــة بالصاب ــة أو القطع ــف المنطق ــة: نظ ــرات المنزلي ــات والمطه المنظف
ــا. ــًرا منزلًي ــتخدم مطه ــم اس ــخة. ث ــت متس كان

اتبع التعليمات الموجودة على الملصق لضمان االستخدام اآلمن والفعال للمنتج.

توصي العديد من المنتجات بما يلي:
o الحفاظ على السطح رطبا لعدة دقائق لضمان قتل الجراثيم.	
o احتياطات مثل ارتداء القفازات والتأكد من وجود تهوية جيدة أثناء استخدام المنتج.	

رات: نقاط مهمة يجب مراعاتها عند استخدام الُمطهِّ
ــواد . 1 ــة أي م ــة( إلزال ــى 30 ثاني ــت )20 إل ــن الوق ــة م ــرة كافي ــئ لفت ــاء الداف ــون والم ــدي بالصاب ــل األي غس

ــده. ــف وبع ــل التنظي ــة قب ُمعِدي
التحقــق مــن أســماء المنتجــات المســتخدمة واســتخدمها وفًقــا للتعليمــات ومــع إدراك الخطــر . 2

ــج. ــكل منت ــل ل المحتم
اتباع الُمدة المحددة للتالمس بصرامة وفًقا لتوصيات الشركة الُمصنِّعة وإلجراءات التنظيف.. 3
تجنب مالمسة العين والجلد عند التعامل مع منتجات التنظيف وإبعادها عن األطفال.. 4
عدم خلط منتجات تنظيف مختلفة واستخدمها في منطقة جيدة التهوية.. 5
اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية )القفــازات واألقنعــة واأللبســة التــي ُتســتعمل لمــرة واحــدة( . 	

ــدم /  ــرازات / ال ــر لإلف ــس المباش ــد التالم ــة وض ــواد الكيميائي ــع الم ــر م ــس المباش ــن التالم ــة م للحماي
ســوائل الجســم.

تغيير معدات الحماية الشخصية بشكل متكرر، خاصًة إذا تعرضت للتلف أثناء التنظيف والتطهير.. 7
استخدام حواجز إضافية )على سبيل المثال، أغطية األرجل وأغطية األحذية( حسب الحاجة.. 8
التخلــص مــن معــدات الحمايــة الشــخصية الُمســتخَدمة فــي أكيــاس بالســتيكية التــي يتــم ربطهــا . 9
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جيــدا ويوضــع عليهــا ُملصــق باســتخدام عالمــة تحذيــر كمخلفــات خطــرة بيولوجيــا. وال يجــب أن ُتهــز 
معــدات الوقايــة الشــخصية أثنــاء المناولــة لمنــع حــدوث الهبــاء الجــوي.

لتطهيــر األســطح أو المــواد الملوثــة بدرجــة عاليــة، تجنب اســتخدام الــرش، والســماح بالوقت المناســب . 10
الــالزم للتطهيــر )راجــع تعليمــات المنتج(.

نصائح رئيسية للتنظيف والتطهير
اســتخدم المطهــر فقــط علــى األســطح / العناصــر التــي لهــا اتصــال مباشــر مــع الشــخص الــذي لديــه  	

األعــراض الخاصــة بالمــرض وخاصــة المناطــق او األشــياء التــي قــام باســتخدامها أو كان علــى اتصــال 
بهــا. 

ــع  	 ــم بوض ــم ق ــاء، ث ــات والم ــتخدام المنظف ــامية أواًل باس ــر المس ــة غي ــطح الصلب ــف األس ــم بتنظي ق
ــرة. ــت متوف ــرة إذا كان ــل مطه ــتخدم منادي ــج. )اس ــات المنت ــب تعليم ــرات حس المطه

قــم بتنظيــف جميــع األســطح عاليــة اللمــس مثــل المكاتــب والطــاوالت وأســطح الطــاوالت ومقابــض  	
األبــواب والحمــام والمراحيــض والهواتــف ولوحــات المفاتيــح والطــاوالت بجانــب الســرير كل يــوم 

ــض. ــل التبيي ــك محالي ــي ذل ــا ف ــر، بم ــرة أو مطه ــل مطه ــتخدام  منادي باس
ــط )ذات  	 ــا فق ــة له ــة ومخصص ــف مختلف ــواد تنظي ــتخدام أدوات وم ــض باس ــف المراحي ــم بتنظي ق

ــخ( ــح، ....ال ــد، مماس ــتخدام الواح االس
 نظــف األرضيــات بمحلــول مطهــر أو مبيــض، بــدءًا مــن أحــد طرفــي المبنــى إلــى األخــر )مــن الخــارج إلــى  	

الداخــل( كل يــوم.
ــر  	 ــداث التطهي ــس ألح ــص للتالم ــت المخص ــك الوق ــتخدمة وكذل ــزات المس ــة التركي ــن صح ــد م تأك

ــال. الفع
ــى  	 ــذي كان عل ــجاد ال ــاند والس ــل المس ــك، مث ــن ذل ــا أمك ــرص، حيثم ــامية بح ــواد المس ــة الم ــم بإزال ق

اتصــال مــع المريــض المشــتبه بهــا واغســلها وفقــا مــع تعليمــات

الَمراجع
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-

 guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

ستوكهولم: المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها؛ 2014. متاح من:
https//:www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/ar/publications/Publications/safe-

use-of-ppe.pdf.




