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 معلومات أساسیة
) ھو عدوى تنفسیة 19-(كوفید 2019مرض فیروس كورونا 

). وینتقل 19-یسببھا فیروس كورونا المستجد (فیروس كوفید
ً  19-فیروس كوفید من خالل المخالطة الجسدیة اللصیقة   أساسا

وقطیرات الجھاز التنفسي، في حین یكون انتقالھ عن طریق 
 ً أثناء اإلجراءات الطبیة المولدة للھباء  الھواء ممكنا
وحتى وقت إعداد ھذه المطبوعة، لم یظھر بعد   1(األیروسول).

دلیل قاطع على انتقال الفیروس عن طریق أسطح البیئة 
ة حسبما ورد في الدراسات المتاحة. ومع ذلك، المحیطة الملوث

أُعدت وثیقة اإلرشادات المبدئیة ھذه في ضوء البینات المتاحة 
والخبرات  2عن تلوث األسطح في مرافق الرعایة الصحیة

السابقة التي أفادت بارتباط تلوث األسطح بانتقال عدوى 
. ولذلك، تھدف ھذه مراحل تالیةفیروسات كورونا األخرى في  

إلرشادات إلى الحد من أي دور قد تؤدیھ األدوات المعدیة تلك ا
وفي  3في مرافق الرعایة الصحیة 19-في نقل عدوى كوفید

  4غیرھا.

وتشمل أسطح البیئة المحیطة في مرافق الرعایة الصحیة 
األثاث واألشیاء الثابتة األخرى داخل وخارج غرف المرضى 

دران ومفاتیح والحمامات، مثل الطاوالت والكراسي والج
اإلضاءة وملحقات الحاسوب واألجھزة اإللكترونیة 
واألحواض والمراحیض وكذلك أسطح المعدات الطبیة غیر 
الحرجة، مثل أصفاد قیاس ضغط الدم، والسماعات الطبیة، 

وفي غیر مرافق الرعایة  5نات.والكراسي المتحركة والحاضَّ 
الصحیة، تشمل أسطح البیئة المحیطة األحواض والمراحیض 

واألثاث   واألجھزة اإللكترونیة (شاشات اللمس وأدوات التحكم)
وغیر ذلك من األشیاء الثابتة، من قبیل أسطح الطاوالت 

 المستطیلة وقضبان الساللم والحوائط.  

ً ومن المرجح أن تكون أسطح البیئة المحیط  ة أكثر تلوثا
في مرافق الرعایة الصحیة التي تُنفَّذ بھا  19-بفیروس كوفید

لذلك، یجب تنظیف  8-6بغیرھا.  إجراءات طبیة معینة مقارنةً 
 

اإلرشادات المبدئیة الصادرة عن منظمة تتضمن مواضیع وثائق  *
الصحة العالمیة في الوقت الحالي فیما یتعلق بمرافق الرعایة 
الصحیة، ومنھا توصیات تنظیف البیئة المحیطة وتطھیرھا، ما 

  13والشعائر الجنائزیة، 12یتصل منھا باألماكن الدینیة المجتمعیة،

ھذه األسطح، خاصة تلك التي یحصل فیھا مرضى مرضى 
على الرعایة، وتطھریھا كما ینبغي للوقایة من انتقال   19-كوفید

النصیحة على األماكن البدیلة العدوى. وكذلك، تنطبق ھذه 
ذوي الحاالت غیر  19-المخصصة لعزل المصابین بكوفید

 9المعقدة والخفیفة، بما في ذلك المنازل والمرافق غیر التقلیدیة.

بالمخالطة اللصیقة بین  19-وقد ُربط انتقال فیروس كوفید
األفراد داخل أماكن مغلقة، مثل المنازل والمرافق الصحیة 

وإضافةً إلى  10یشة والسكن المصحوبة بالخدمة.وأماكن المع
ذلك، تَبیَّن أن المرافق المجتمعیة خارج مرافق الرعایة الصحیة 

، بما في ذلك المباني المتاحة 19-نتقال كوفیدالتكون عرضة 
للجمھور والمراكز الدینیة المجتمعیة واألسواق ووسائل النقل 

ق لالنتقال عبر ولئن كان الدور الدقی 10،11ومراكز األعمال.
أدوات العدوى وضرورة اتباع ممارسات التطھیر خارج بیئات 

 ً ، فقد أُدِخلت تعدیالت على الرعایة الصحیة غیر معروف حالیا
من انتشار المْمرضات   للحدمبادئ الوقایة والمكافحة المصممة  

في مرافق الرعایة الصحیة، بما في ذلك ممارسات التنظیف 
ي وثیقة اإلرشادات ھذه، بحیث یمكن والتطھیر، قبل أن ترد ف

 *تطبیقھا في بیئات أخرى بخالف مرافق الرعایة الصحیة.
في جمیع البیئات، ومنھا البیئات التي یتعذر فیھا التنظیف و

الموارد، ینبغي أن تكون محدودیة والتطھیر بانتظام بسبب 
المواظبة على غسل الیدین وتجنُّب لمس الوجھ نھج الوقایة 
األساسي للحد من أي صورة من صور االنتقال المحتمل 

ث األسطح.   21المرتبط بتلوُّ

)، مثلھ مثل SARS-CoV-2یعد فیروس كورونا المستجد (و
 ً ً   فیروسات كرونا األخرى، فیروسا یحیط بھ غالف دھني   مغلفا

خارجي ھش یجعلھ أكثر حساسیة للمطھرات مقارنة 
ات العجلیة بالفیروسات غیر المغلفة مثل الفیروس

وقد قیمت الدراسات   22والنوروفیروس وفیروس شلل األطفال.
انتھت إحدى وعلى األسطح المختلفة.  19-استمراریة كوفید

وقطاع  16ة،وقطاع اإلقام 15وقطاع األغذیة، 14وأماكن العمل،
والسجون وغیرھا   19والمدارس،  18والقطاع البحري،  17الطیران،

 20من أماكن االحتجاز.
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ً  19-الدراسات إلى أن فیروس كوفید لمدة یوم واحد  یظل حیا
على النسیج والخشب، ولمدة تصل إلى یومین على الزجاج، 

البالستیك، ولمدة تصل أیام على الفوالذ المقاوم للصدأ و 4و
وخلصت  23أیام على الطبقة الخارجیة للكمامة الطبیة. 7إلى 

ساعات على  4یعیش  19-دراسة أخرى إلى أن فیروس كوفید
 72ساعة على الورق الُمقوى، ولمدة تصل إلى   24النحاس، و

ویعیش  24ساعة على البالستیك والفوالذ المقاوم للصدأ.
طاق من القیم األسیة الھیدروجینیة الفیروس في طائفة واسعة الن

ودرجات الحرارة المحیطة، لكنھ حساس للتسخین وطرق 
إال أن ھذه الدراسات أجرت في بیئة   23التطھیر العادیة.

مختبریة مع عدم اتباع ممارسات التنظیف والتطھیر، وینبغي 
 أن تفسر بحذر عند تطبیقھا على البیئة الواقعیة.  

ھو تقدیم إرشادات تتناول تنظیف   والغرض من ھذه الوثیقة
 .  19- أسطح البیئة المحیطة وتطھیرھا في سیاق كوفید 

وتستھدف المھنیین العاملین في مجال الرعایة الصحیة 
واآلخرین العاملین في مجال الصحة العمومیة والسلطات 
الصحیة التي تعكف على رسم السیاسات واإلجراءات 

وتنفیذھا مما یتناول تنظیف أسطح البیئة التشغیلیة الموحدة  
 †.19-المحیطة وتطھیرھا في سیاق كوفید 

 

 مبادئ تنظیف البیئة المحیطة وتطھیرھا 
یساعد التنظیف على إزالة المْمرضات أو تقلیل عددھا بشدة 
على األسطح الملوثة، وھذه خطوة أولى أساسیة في أي عملیة 

أي منظف عادي) مع التنظیف بالماء والصابون (أو وتطھیر. 
شكل من أشكال الحركة المیكانیكیة (بحركة الفرشاة أو 
بالدعك) یزیل ویقلل القاذورات والبقایا والمواد العضویة 

مثل الدم واإلفرازات الداخلیة والخارجیة، إال أنھ ال  ،األخرى
ویمكن أن تعوق المواد العضویة   25یقتل الكائنات الحیة الدقیقة.

بین المطھر والسطح وتعطل الخصائص التالمس المباشر 
مبیدة للجراثیم أو طریقة عمل العدید من المطھرات المبیدة ال

لھا. وإضافةً إلى المنھجیة المستخدمة، لتركیز المطھر وزمن 
. لذلك، فعاالً  التالمس أھمیة أیضا في تطھیر األسطح تطھیراً 
الكحول، بعد ینبغي استخدام مطھر كیمیائي، مثل الكلور أو 

 التنظیف لقتل أي كائنات حیة دقیقة متبقیة.

 
لیس المقصود من ھذه الوثیقة أن تتضمن إرشادات شاملة في   †

موضوع ممارسات تنظیف البیئة المحیطة وتطھیرھا، حیث 
 Essentialتتناولھا إرشادات أخرى ذات صلة، بما في ذلك 

environmental health standards in health care 
(معاییر األساسیة لصحة البیئة في مجال الرعایة الصحیة) 

والوثیقة   25إلنكلیزیة) الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة (با
المشتركة بین مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا التابعة 
للوالیات األمریكیة وشبكة مكافحة العدوى في أفریقیا المعنونة  
Best practices for environmental cleaning in 

ویجب تحضیر محالیل المطھرات واستخدامھا وفقا 
قد فلتوصیات الصانع المتعلقة بالمقدار وزمن التالمس. 

تؤدي التركیزات المخففة تخفیفاً غیر كاف أثناء التحضیر 
(كأن تكون شدیدة االرتفاع أو شدیدة االنخفاض) إلى تقلیل 

ض المستخدمین فا علیتھا. وتزید التركیزات العالیة من تعرُّ
للمخاطر الكیمیائیة، وقد تُتِلف األسطح كذلك. وینبغي 
استخدام محلول مطھر كاف للسماح لألسطح بالبقاء مبللة 
ودون لمس لفترة تكفي لتعطیل المْمرضات بفعل 

 المطھرات، حسب توصیات الصانع. 
 

 یة التدریب في مرافق الرعایة الصح
ل معقد یستھدف الوقایة من  تنظیف البیئة المحیطة تَدخُّ
العدوى ومكافحتھا ویستلزم اتباع نھج متعدد الجوانب قد 
یشمل التدریب والرصد والتدقیق والتعرف على ردود 
الفعل والتذكیر وعرض إجراءات التشغیل الموحدة في 

 المجاالت الرئیسیة. 
ال التنظیف على وینبغي أن یعتمد تدریب العاملین في مج

السیاسات وإجراءات التشغیل الموحدة المتبعة في مرفق 
الرعایة الصحیة وعلى المبادئ التوجیھیة الوطنیة. وینبغي 

ھداف أأن تكون السیاسات واإلجراءات منظمة وذات 
محددة، وأن تُنفَّذ بأسلوب صحیح (كاألسلوب التشاركي، 
على مستوى المعرفة األولیة المناسب)، وینبغي أن تكون 
إلزامیة أثناء تعریف الموظفین بمكان العمل الجدید. 

تقییم  تتناولوینبغي أن یتضمن برنامج التدریب تعلیمات 
المخاطر وضمات توافر كفاءات واضحة للتحضیر 

للمطھرات والتنظیف بالحركة المیكانیكیة  المأمون
واستخدام المعدات واالحتیاطات النموذجیة واالحتیاطات 
المعتمدة على منع سریان الفیروس. ویوصى بعقد دورات 
تنشیطیة للتشجیع على اتباع الممارسة الجیدة وتعزیزھا. 
وفي مرافق الرعایة الصحیة والمباني العامة، ینبغي أن 

أو أي إرشادات أخرى واضحة للعاملین تكون الملصقات 
في مجال التنظیف وغیرھم لتوجیھھم وتذكیرھم 
باإلجراءات السلیمة المتعلقة بتحضیر المطھرات 

 واستخدامھا. 
 

healthcare facilities in resource-limited settings 
(أفضل ممارسات تنظیف البیئة المحیطة في مرافق الرعایة  

وال    26الصحیة في البیئات المحدودة الموارد) (باإلنكلیزیة).
تتناول ھذه اإلرشادات إجراءات إزالة التلوث من األدوات ومن 
األجھزة الطبیة شبھ الحرجة واألخرى الحرجة، وذلك ألنھا متاحة 

 Decontaminationة العالمیة المعنونة في وثیقة منظمة الصح
and reprocessing of medical devices for health-

care facilities   تلوث األجھزة الطبیة في مرافق الرعایة)
   27الصحیة وإعادة معالجتھا) (باإلنكلیزیة).
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 ھما أسالیب التنظیف والتطھیر ومستلزماتُ 
 ً  ینبغي أن تتدرج عملیة التنظیف من أقل المناطق اتساخا

أقذرھا)، ومن (أي أنظفھا) إلى أكثرھا اتساخا (أي 
المستویات العلیا إلى ما ھو أدنى منھا، بحیث یمكن أن 
تسقط البقایا على األرض، وتُنظَّف في النھایة بطریقة 

م ااستخد ینبغي و  منھجیة لتجنُّب فوات تنظیف أي منطقة.
مالبس غیر مستعملة من قبل في بدایة كل جلسة تنظیف 

ى (مثل التنظیف الروتیني الیومي في جناح المرض
ً وینبغي  الداخلیین العام). ص من المالبس التي تخلُّ ال أیضا

لم تعد مشبعة بالمحلول. وفیما یخص المناطق التي تعتبر 
-معرضة لدرجة عالیة من خطر التلوث بفیروس كوفید 

م قطعة قماش جدیدة لتنظیف كل سریر ااستخد ینبغي ،  19
إعادة معالجة المالبس المتسخة كما كذلك  مریض. وینبغي  

ت التشغیل ینبغي بعد كل استخدام، وینبغي توفیر إجراءا
 معدل تكرار تغییر المالبس. یرد فیھا الموحدة التي 

وینبغي تعھد معدات التنظیف (مثل الِدالء) بالعنایة 
الالزمة. وینبغي ترمیز المعدات المستخدمة في مناطق 

باأللوان وفصلھا عن المعدات  19- عزل مرضى كوفید 
األخرى. وتتلوث محالیل التنظیف والتطھیر أثناء عملیة 

ً إذا كان الِحمل العضوي التن ظیف وتقل فعالیتھا تدریجیا
؛ ولذلك، قد یؤدي استمرار استخدام مرتفعاً ارتفاعاً شدیداً 

المحلول نفسھ إلى نقل الكائنات الحیة الدقیقة إلى أسطح 
أخرى بالتبعیَّة. ومن ثم، یجب التخلص من محالیل 
 التنظیف و/ أو التطھیر بعد كل استخدام في المناطق التي 

حالتھم مؤكدة أو مشتبھ فیھا.   19-یوجد فیھا مرضى كوفید 
ویوصى بتحضیر محلول جدید كل یوم أو لدى تنفیذ كل 
نوبة تنظیف. وینبغي غسل الِدالء بمنظف وشطفھا 
وتجفیفھا وتخزینھا مقلوبةً لتصریف ما بھا بالكامل عند 

 28عدم استخدامھا.

 

 ھیرھا المنتجات الالزمة لتنظیف البیئة المحیطة وتط
اتبع تعلیمات الصانع للتأكد من تحضیر المطھرات 
ومناولتھا بطریقة مأمونة، مع ارتداء معدات الحمایة 
ض لمخاطر المواد  الشخصیة الصحیحة لتجنُّب التعرُّ

 26الكیمیائیة.
ینبغي أن یُؤخذ في الحسبان لدى اختیار المطھرات و

الكائنات الحیة الدقیقة المستھدفة، وكذلك التركیز الموصى 
مع بھ ووقت التالمس، وتوافق المطھرات الكیمیائیة 

ة، وسھولة األسطح المراد تطھیرھا، ودرجة السمیَّ 
االستخدام، وثبات المستحضر. وینبغي أن یلبي اختیار 

 
حمایة البیئة التابعة للوالیات المتحدة  على تحدیث قائمة المطھرات وكالة  تعكف   ‡

، على أن یُراعى أن إدراج أي 19-الالزمة لالستخدام في مكافحة فیروس كوفید
   29مطھر في ھذه القائمة ال یشكل موافقة علیھ من الوكالة.

شترطھ السلطات المحلیة للحصول على المطھرات ما ت
موافقة الطرح في السوق، بما في ذلك أي أحكام تنظیمیة 
واجبة التطبیق على قطاعات محددة، مثل الرعایة الصحیة 

  ‡والصناعات الغذائیة. 
 

 الُكلوریَّة المستحضراتاستخدام 
تشتمل المنتجات التي تحتوي على الھیبوكلوریت على 

(ھیبوكلوریت الصودیوم)، أو صلبة أو تركیبات سائلة 
مسحوقة (ھیبوكلوریت الكالسیوم). وتذوب ھذه التركیبات 

ً مائی  ن محلوالً في الماء لتكوِّ  ً مخفف ا من الكلور یَنَشط فیھ  ا
المركب لیصبح حمض الھیبوكلوروس غیر المنفصل 

المضاد للمیكروبات. ویؤدي الھیبوكلوریت طائفة واسعة 
ضاد للمیكروبات، وھو فعال في من مظاھر النشاط الم

مكافحة العدید من المْمرضات الشائعة بتركیزات متنوعة. 
في مكافحة  فعلى سبیل المثال، یعتبر الھیبوكلوریت فعاالً 

جزء في  500٪ ( 0.05الفیروس العجلي بتركیز 
الملیون)، ومع ذلك، یلزم استخدام تركیزات أعلى تبلغ 

حة بعض جزء في الملیون) لمكاف ٪5000 (0.5
المْمرضات الشدیدة المقاومة في مرافق الرعایة الصحیة 

   30،31مثل الكاندیدا أوریس والِمَطثِّیَّة العَسیَرة. 
جزء  1000٪ (0.1والتركیز الموصى بھ البالغة نسبتھ 

من شأنھ  تركیٌز متحفظٌ  19-في الملیون) في سیاق كوفید 
تي قد أن یعطل الغالبیة العظمى من المْمرضات األخرى ال

تكون موجودة في مرافق الرعایة الصحیة. ومع ذلك، 
جزء في الملیون)   5000٪ (0.5یُوصى بأن یكون التركیز  

في حالة الكمیات الكبیرة المنسكبة من الدم وسوائل الجسد 
 26ملیلترات). 10(أي أكثر من زھاء 

ویُعطَّل الھیبوكلوریت بسرعة في وجود المواد العضویة؛ 
 عن التركیز المستخدم، من المھم أوالً  لذلك، بغض النظر

تنظیف األسطح جیدا بالماء والصابون أو المنظف بحركة 
میكانیكیة مثل الدعك أو الحك. ویمكن أن یؤدي ارتفاع 

ج الجلد أو األغشیة تركیزات الكلور إلى تآكل المعادن وتھیُّ 
المخاطیة، إضافةً إلى اآلثار الجانبیة المتعلقة برائحة 
الكلور على األشخاص المعرضین للمخاطر مثل 

   32المصابین بالربو.
وقد تكون منتجات ھیبوكلوریت الصودیوم التجاریة 
بتركیزات مختلف متاحة بسھولة لالستخدام في طائفة 
متنوعة من البیئات. وفي أوروبا وأمریكا الشمالیة، تتراوح 

٪ 4تركیزات الكلور في المنتجات المتاحة تجاریا بین 
وقد یختلف التركیز أیضا باختالف األحكام  34٪.6و

التنظیمیة الوطنیة وتركیبات الشركات المصنعة. ویستلزم 
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الوصول إلى التركیز المطلوب تحضیر ھیبوكلوریت 
الصودیوم بتخفیف المحلول المائي األساسي بنسبة معینة 

عكَّر لتحضیر التركیز النھائي من الماء النظیف غیر المُ 
   34).1لجدول المطلوب (ا

 

حساب تركیزات ھیبوكلوریت طریقة  -1الجدول 
 الصودیوم

[النسبة المئویة للكلور في ھیبوكلوریت الصودیوم السائل 
= مجموع  عیارات   1  -النسبة المئویة للكلور المطلوب]    /

 الماء لكل عیار من ھیبوكلوریت الصودیوم.  
من ٪  0.5٪ من ھیبوكلوریت الصودیوم السائل /  5مثال: [

عیارات من الماء لكل عیار من   9=    1-الكلور المطلوب]  
 ھیبوكلوریت الصودیوم 

 
ً و تركیبات صلبة من الھیبوكلوریت  قد تتوفر أیضا

(مسحوق أو حبیبات) في طائفة متنوعة من البیئات. 
تتوافر المستحضرات الصلبة في صورة ھیبوكلوریت و

٪) وفي صورة مسحوق 70- 65مركز عالي االختبار (
إلى ٪). وللوصول 35بوكلوریت كلور أو كالسیوم (ھی 

التركیز النھائي المطلوب، یمكن تحدید وزن ھیبوكلوریت 
الكالسیوم (بالغرام) الذي ینبغي إضافتھ إلى كل لتر من 

 .2في الجدول  ةالحساب الوارد طریقة الماء بناًء على 
 

حساب محالیل الكلور الُمحضَّرة طریقة : 2الجدول 
 بھیبوكلوریت الكالسیوم

[النسبة المئویة للكلور المطلوب / النسبة المئویة للكلور 
= غرام  1000في مسحوق أو حبیبات الھیبوكلوریت] × 

 من مسحوق ھیبوكلوریت الكالسیوم لكل لتر ماء.
٪ من مسحوق 35٪ من الكلور المطلوب / 0.5مثال: [ 

 14.3=  1000×   0.0143=   1000الھیبوكلوریت] ×  
ً من مسحوق ھیبوكلوریت  14.3لذلك، یجب حل  جراما

الكالسیوم في كل لتر من الماء المستخدم لتحضیر محلول 
 ٪. 0.5الكلور بنسبة 

على  ویمكن أن یتحلل الكلور بسرعة في المحالیل اعتماداً 
مصدر الكلور وظروف البیئة، مثل درجة حرارة الھواء 

ض لألشعة فوق البنفسجیة. وینبغي تخزین   المحیط أو التعرُّ
محالیل الكلور في حاویات غیر شفافة، في منطقة مغطاة 

 35جیدة التھویة ال تتعرض ألشعة الشمس المباشرة.
عندما یكون األس  وتكون محالیل الكلور أكثر استقراراً 

 ً )، ولكن تكون الخصائص 9(>  الھیدروجیني عالیا
المطھرة للكلور أقوى عندما یكون األس الھیدروجیني أقل 

). وقد ثبت أن المحالیل ذات تركیزي  الكلور البالغین 8(<

ً  30٪ تكون مستقرة ألكثر من 0.05٪ و 0.5 عند  یوما
 متى درجة مئویة  35إلى  25درجات حرارة تتراوح من 

. ومع ذلك، یكون 9األس الھیدروجیني أعلى من كان 
العمر التخزیني لمحالیل الكلور ذات األس الھیدروجیني 

یكون األفضل أن تُحضَّر  ،ومن ھنا 36.كثیراً األقل أقصر 
محالیل كلور جدیدة كل یوم. وفي حالة تَعذُّر ذلك إلى جانب 
ضرورة استخدام محلول الكلور لعدة أیام، فینبغي اختباره 
یومیاً لضمان استقرار تركیز الكلور. ویمكن تنفیذ العدید 
من االختبارات لقیاس قوة الكلور، وتشمل ھذه االختبارات 

ئیة، والقیاس الطیفي الكیمیائي أو قیاس المعایرة الكیمیا 
األلوان، واستخدام عجالت األلوان وشرائط االختبار، 

دقة یعكس ھذا الترتیب التنازلي على أن یُراعى أن 
 االختبار. 

 
 خرى التي ال تستلزم اللمساألرش المطھرات والطرق 

في األماكن المغلقة، ال یُوصى بالمواظبة على استخدام 
أسطح البیئة المحیطة عن طریق الرش أو   المطھرات على

التضبیب (المعروف أیضا باسم التبخیر أو التغشیة 
. وقد أوضحت إحدى 19- بالرذاذ) في سیاق كوفید 

الدراسات أن الرش بوصفھ استراتیجیة تطھیر أساسیة 
غیر فعال في إزالة الملوثات خارج مناطق الرش 

رش وعالوة على ذلك، یمكن أن یؤدي  38المباشرة.
المطھرات إلى تعریض العین للمخاطر أو إلى تھیُّج 
الجھاز التنفسي أو البشرة مع ما ینتج عن ذلك من آثار 
صحیة. وال یُنصح برش بعض المواد الكیمیائیة أو نثرھا  
في صورة ضباب، مثل الفورمالدیھید أو العوامل الكلوریة 
أو مركبات األمونیوم الرباعیة، وذلك بسبب اآلثار 

ة الضارة على العاملین في المرافق التي تُستخدم الصحی
ورش أسطح البیئة المحیطة في كل  40،41بھا ھذه الطرق.

مثل منازل  ،من مرافق الرعایة الصحیة وغیرھا
بالمطھرات قد یكون غیر فعال في إزالة المواد   ،المرضى

ت  تطھیر األسطح المحمیة فرصة العضویة وقد یُفّوِ
باألشیاء أو األقمشة ذات الثنایا أو األسطح ذات التصامیم 
المعقدة. وفي حالة استخدام المطھرات، فینبغي أن یكون 

 ذلك بقطعة قماش أو ِخرقة مبللة بالمطھر. 
على تكنولوجیات تتیح استخدام  وقد وافقت بعض البلدان

المطھرات الكیمیائیة دون لمس (مثل بیروكسید 
ر) في مرافق الرعایة الصحیة، مثل  الھیدروجین الُمبخَّ

 42التطبیقات التي تستخدم الفئة الشاملة لطریقة التضبیب.
وعالوة على ذلك، ُصممت األجھزة التي تعمل باألشعة 

ق الرعایة الصحیة. فوق البنفسجیة الستخدامھا في مراف
علیة األشعة ا ومع ذلك، قد تؤثر العدید من العوامل على ف

فوق البنفسجیة، ومن بینھا المسافة من جھاز األشعة؛ 
ض؛ ووضع  وجرعة التشعیع وطول الموجة ووقت التعرُّ
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المصباح؛ وعمره؛ ومدة االستخدام. ومن ضمن العوامل 
الجھاز؛ بالواصل األخرى الخط المباشر أو غیر المباشر 

ومن  5وحجم الغرفة وشكلھا؛ وشدة األشعة؛ واالنعكاس.
الجدیر بالذكر أن ھذه التقنیات المطورة لالستخدام في 
مرافق الرعایة الصحیة تُستخدم أثناء التنظیف النھائي 
(تنظیف غرفة بعد خروج المریض أو نقلھ)، عندما تكون 
الغرف غیر مشغولة حفاظاً على سالمة الموظفین 

وھذه التكنولوجیات تكمل إجراءات التنظیف  رضى.والم
تستخدم  وإذا كنتَ  44الیدوي ولكنھا ال تحل محلھا.

تكنولوجیا تطھیر دون لمس، فیجب تنظیف أسطح البیئة 
 ً بحركة الفرشاة أو بالدعك إلزالة المواد   أوالً   المحیطة یدویا

   44العضویة.
ً برش أو تبخیر األماكن  المفتوحة، مثل وال یُنصح أیضا

 19-الشوارع أو األسواق، بالمطھرات لقتل فیروس كوفید 
ألن المطھرات تتعطل بفعل  ؛أو أي مْمرضات أخرى

القاذورات والبقایا، ویتعذَّر تنظیف تلك األماكن وإزالة 
جمیع المواد العضویة منھا یدویاً. وعالوة على ذلك، ال 

رات یحقق رش األسطح المسامیة، مثل األرصفة والمم
غیر المعبدة، الفاعلیة المطلوبة. وحتى في غیاب المواد 
العضویة، من غیر المرجح أن یغطي الرش الكیمیائي 
جمیع األسطح تغطیة وافیة طوال فترة التالمس الالزم 
لتعطیل المْمرضات. ناھیك عن أن الشوارع واألرصفة ال 

. وإضافةً إلى ما 19- تعتبر مستودعات للعدوى بكوفید 
كن أن یكون رش المطھرات، حتى في الھواء سبق، یم

 الطلق، ضاراً بصحة اإلنسان.
برش األشخاص بالمطھرات (كرشھم داخل وال یُوصى 

. تحت أي ظرف من الظروفنفق أو مقصورة أو غرفة) 
ف ضاراً بدنیاً ونفسیاً، ولن یحد من  فقد یكون ھذا التصرُّ

قدرة الشخص المصاب على نشر الفیروس من خالل 
رات أو المخالطة. وعالوة على ذلك، یمكن أن یؤدي القطی

رش األفراد بالكلور والمواد الكیمیائیة السامة األخرى إلى 
تھیُّج العین والجلد، والتشنُّج القصبي الذي ینجم عن 
االستنشاق، وإلى التسبب في آثار معویة معدیة، مثل 

   40،45الغثیان والقيء .
 

 بیئة مرافق الرعایة الصحیة 
ینبغي أن تُتبع في تنظیف البیئة المحیطة وتطھیرھا في 
المرافق السریریة غیر التقلیدیة والمرافق الصحیة المنزلیة 
إجراءاُت التشغیل الموحدة المفصلة التي تحدد المسؤولیات 
بوضوح (كتحدید مسؤولیات موظفي التدبیر المنزلي أو 
 الطواقم السریریة)، فیما یتعلق بنوع األسطح ومعدل

) . وینبغي إیالء اھتمام خاص 3تكرار تنظیفھا (الجدول 
لتنظیف أسطح البیئة المحیطة واألشیاء الكثیرة اللمس، 
ة ومقابض األبواب  مثل مفاتیح اإلضاءة وقضبان األِسرَّ
والمضخات الوریدیة والطاوالت وأباریق المیاه/ 
المشروبات والصواني وقضبان العربات المتنقلة 

ورة تكرار تنظیفھا. ومع ذلك، ینبغي واألحواض، مع ضر 
تطھیر جمیع األسطح القابلة للمس. وینبغي المواظبة على 
رصد ممارسات التنظیف والنظافة. وینبغي التخطیط 

تحسین ممارسات من أجل عدد موظفي التنظیف مسألة ل
ینبغي تعریف العاملین في مجال الصحة و  التنظیف.

إلجراء تقییمات مسترشدة   ھبجداول التنظیف وأزمنة إتمام
بالمعلومات للمخاطر عند مالمسة األسطح والمعدات، 
وذلك لتجنُّب تلویث األیدي والمعدات أثناء رعایة 

 46المرضى.

 
 

مناطق   معدل تكرار تنظیف أسطح البیئة المحیطة حسب التوصیات، تبعا لتوزیع :: مرافق الرعایة الصحیة3الجدول 
 أو المؤكدة إصابتھم بھ  19-المرضى المشتبھ في إصابتھم بكوفید

 إرشادات إضافیة (أ) معدل التكرار  منطقة المریض 

التركیز على األسطح الكثیرة اللمس، ثم األرضیات   • مرتین یومیاً على األقل   منطقة التحري/الفرز 
 (في آخر العملیة)

ُغَرف المرضى/ مجموعة 
 ُغَرف مشغولة  -متجانسة 

ً على األقل، ویفضل  مرتین یومیا
ثالث مرات یومیاً، خاصةً لألسطح  

 الكثیرة اللمس 

التركیز على األسطح الكثیرة اللمس، بدءاً باألسطح   •
المشتركة/ المستخدمة جماعیاً، ثم االنتقال إلى كل 
سریر مریض؛ واستخدم قطعة قماش جدیدة لكل 

االنتقال إلى األرضیات (في آخر سریر إذا أمكن؛ ثم 
 العملیة)
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 - ُغَرف المرضى الداخلیین 
ُغَرف غیر مشغولة (تنظیف 

 نھائي) 

كثیرة اللمس، السطح األقلیلة اللمس، السطح األ • عند الخروج/ التحویل  
رضیات (بھذا الترتیب)؛ وإزالة المخلفات وتغییر  األ

ة وتطھیرھا بالكامل  البیاضات وتنظیف األِسرَّ

رعایة المرضى  غرف
 الخارجیین/ الرعایة الجوالة 

بعد كل زیارة للمریض (خاصةً  
لألسطح الكثیرة اللمس) ومرة 
واحدة على األقل في التنظیف  

 النھائي الیومي 

 تطھیر األسطح الكثیرة اللمس بعد كل زیارة مریض  •
ً لألسطح القلیلة اللمس، واألسطح  • مرة واحدة یومیا

واألرضیات (بھذا الترتیب)؛ وإزالة  الكثیرة اللمس 
المخلفات وتغییر البیاضات، وتنظیف سریر الفحص 

 وتطھیره بالكامل

ً  األروقة/ الممرات  األسطح الكثیرة اللمس بما في ذلك القضبان والمعدات  • (ب) على األقل  مرتین یومیا
الموجودة في األروقة، ثم األرضیات (في آخر  

 العملیة)

حمامات/ مراحیض 
  ضىالمر

مراحیض ُغَرف المرضى 
 ً  على األقل  الخاصة: مرتین یومیا

المراحیض المشتركة: ثالث مرات 
   یومیاً على األقل

األسطح الكثیرة اللمس، بما في ذلك مقابض األبواب،  •
ومفاتیح اإلضاءة، والطاوالت المستطیلة، 
والصنابیر، ثم أحواض الغسل، ثم المراحیض وأخیراً  

  الترتیب)األرضیات (بھذا 
 تجنُّب اشتراك الموظفین والمرضى في المراحیض  •

ینبغي أیضاً تنظیف أسطح البیئة المحیطة وتطھیرھا عندما تكون متسخة اتساخا واضحا أو إذا كانت ملوثة بسائل من سوائل الجسد   (أ)
 یمكن أن یكون معدل التكرار مرة في الیوم إذا لم تُستخدم األروقة استخداماً متكرراً. (ب)(مثل الدم)؛ 

لدى اختیار مستحضر لتطھیر أسطح البیئة المحیطة في 
مرافق الرعایة الصحیة ینبغي أن یؤخذ في االعتبار الحد 

- اللوغاریتمي (الترتیب العشري للحجم) لفیروس كوفید 
ً في حالة المْمرضات األخرى المرتبطة 19 ، وأیضا

بالرعایة الصحیة، بما في ذلك العنقودیة الذھبیة، 
زائفة الزنجاریة، والراكدة البومانیة، والسلمونیال، وال

. وفي بعض السیاقات، Bو  Aوفیروسي التھاب الكبد 
ً مراعاة الكائنات الحیة المستدیمة بیئیاً، مثل   ینبغي أیضا
الِمَطثِّیَّات العَسیَرة وكاندیدا أوریس، التي تقاوم بعض 
المطھرات، عند اختیار المطھر. ومن ثم، یلزم اختیار 

مناسبة بعنایة قبل استخدامھا في مرافق المطھرات ال
 47الرعایة الصحیة.

وبعد التنظیف، یمكن استخدام المطھرات التالیة، 
بالتركیزات المحددة، على أسطح البیئة المحیطة لتحقیق 

في فیروس كورونا  10لوغ  3خفض بمقدار أكثر من 
كما أنھا فعالة في مكافحة مْمرضات أخرى  33البشري، 

ً ذات صلة سریر  22في مرافق الرعایة الصحیة. یا

 ٪ 90- 70اإلیثانول بتركیز  •
المستحضرات الُكلوریَّة (مثل الھیبوكلوریت)   •

جزء في الملیون) لتطھیر  1000٪ ( 0.1بتركیز 
ً أو بتركیز    5000٪ (0.5البیئة المحیطة عموما

جزء في الملیون)  في حالة الكمیات الكبیرة  
ر القسم المنسكبة من الدم وسوائل الجسد (انظ

  استخدام المستحضرات الُكلوریَّة)المعنون: 

 ٪ 0.5>بیروكسید الھیدروجین بتركیز  •
عن دقیقة واحدة لدى  مسال تالیُوصى بأال یقل وقت 
أو حسبما ورد في توصیات  21استخدام ھذه المطھرات 

الصانعین. ویمكن النظر في استخدام مطھرات أخرى، 
بھا لمكافحة الكائنات الحیة   الصانعونبشرط أن یوصي 

الدقیقة المستھدفة، خاصةً الفیروسات الُمغلَّفة. وینبغي 
اآلمن وكذلك دائماً مراعاة توصیات الصانعین لالستخدام 

لتجنُّب خلط أنواع المطھرات الكیمیائیة عند تحضیر 
 مطھر أو تخفیفھ أو استخدامھ.

 

 بیئة مرافق الرعایة الصحیة 
ال توجد بینات على اعتبار أن خطر االنتقال بأدوات 

في المستشفیات یماثل خطر  19-العدوى بفیروس كوفید 
االنتقال في أي بیئة خارجھا. ورغم ذلك، من المھم تقلیل 

في غیر مرافق  19-احتمالیة التلوث بفیروس كوفید 
الرعایة الصحیة، مثل المنازل أو المكاتب أو المدارس أو 

اقة البدنیة أو المطاعم. وینبغي تحدید األسطح صاالت اللی
إلعطائھا األولویة في  األماكنالكثیرة اللمس في تلك 

التطھیر. وتشمل تلك األسطح مقابض األبواب والنوافذ، 
والمطابخ ومناطق تحضیر الطعام، وأسطح الطاوالت 
المستطیلة، وأسطح الحمامات، والمراحیض والصنابیر، 

تي تعمل بلمس الشاشة، ولوحات واألجھزة الشخصیة ال
مفاتیح الحواسب الشخصیة، وأسطح العمل. وینبغي 
اختیار المطھر وتركیزه بعنایة لتجنُّب إتالف األسطح 
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ولتجنُّب أو تقلیل ما لھا من آثار سامة على أفراد األسرة 
 أو مستخدمي األماكن العامة. 

وینبغي اتباع تقنیات تنظیف البیئة المحیطة ومبادئ 
نظیف بقدر اإلمكان. وینبغي دائما تنظیف األسطح الت

بالماء والصابون أو المنظف إلزالة المواد العضویة أوالً، 
ثم إتباع ذلك بالتطھیر. وفي غیر مرافق الرعایة الصحیة، 
یمكن استخدام ھیبوكلوریت الصودیوم (الُمبیِّض) بتركیز 

ویمكن،   5جزء في الملیون).  1000٪ ( 0.1موصى بھ ھو  
٪ 70من ذلك، استخدام الكحول بتركیز یتراوح بین  بدال

 ٪ لتطھیر األسطح.  90و
 

 السالمة الشخصیة عند تحضیر المطھرات واستخدامھا 
ینبغي أن یرتدي عمال النظافة معدات الحمایة الشخصیة و

بوا على استخدامھا بطریقة  الوافیة بالغرض وأن یُدرَّ
یُوجد فیھا مرضى مأمونة. وعند العمل في األماكن التي 

أو مؤكدة إصابتھم بھ، أو  19- مشتبھ في إصابتھم بكوفید 
حیث یجري التحري والفرز وتقدیم االستشارات 
السریریة، ینبغي أن یرتدي عمال النظافة معدات الوقایة 
الشخصیة التالیة: عباءات، وقفازات شدیدة االحتمال، 
ض   وكمامات طبیة، وواقیات عین (في حالة خطر التعرُّ
للرذاذ من المواد العضویة أو المواد الكیمیائیة)، وأحذیة 

   48طویلة الرقبة أو أحذیة عمل مغلقة.

وینبغي دائما تحضیر المحالیل المطھرة في أماكن جیدة 
التھویة. وینبغي تجنُّب خلط المطھرات، أثناء التحضیر 
وأثناء االستخدام على السواء، ألن ھذه المطھرات 

ً في الجھاز التنفسي، ویمكن أن المخلوطة تسبب تھی جا
تطلق غازات یُحتمل أن تكون ممیتة، خاصةً عند دمجھا 

   مع محالیل الھیبوكلوریت.
رون المطھرات حّضِ ویجب أن یرتدي الموظفون الذین یُ 

أو یستخدمونھا في مرافق الرعایة الصحیة معدات حمایة 
شخصیة معینة، نظراً إلى التركُّز العالي للمطھرات 

ض الم ستخدمة في ھذه المرافق وطول أزمنة التعرُّ
ولھذا، تشمل معدات  49للمطھرات خالل یوم العمل.

الحمایة الشخصیة الالزم ارتداؤھا لتحضیر المطھرات أو 
استخدامھا أزیاء موحدة بأكمام طویلة، وأحذیة عمل 
مغلقة، وعباءات و/أو مرایل غیر ُمنِفذة، وقفازات 

اقیات عین (یُفضل أن تكون مطاطیة، وكمامات طبیة، وو
 واقیات وجھ). 

وإذا سمحت الموارد المحدودة في غیر مرافق الرعایة 
الصحیة، حیث تُحضَّر المطھرات وتُستخدم، یكون الحد 
األدنى الموصى بھ من معدات الحمایة الشخصیة ھو 
القفازات المطاطیة والمرایل غیر الُمنِفذة واألحذیة 

وقد تكون ھناك حاجة أیضا إلى واقي العین  34المغلقة.
والكمامات الطبیة للحمایة من المواد الكیمیائیة المستخدمة 

ض للرذاذ.   أو في حالة خطر التعرُّ
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 شكر وتقدیر

 أعدت ھذه الوثیقة بالتشاور مع األشخاص التالیة أسماؤھم:

إلیزابیث بانكروفت (مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، الوالیات المتحدة)؛ وغریغوري بیلت (منظمة األمم المتحدة للطفولة؛ 
نظام داماني (جامعة كوینز بلفاست، بلفاست، المملكة المتحدة)؛ وفرناندا لیسا (مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، الوالیات و

ھتار (جامعة ستیلینبوش، كیب تاون، جنوب أفریقیا)؛ ومولي باتریك (مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، المتحدة)؛ وشاھین م
الوالیات المتحدة)؛ ومیتشیل شفابر (المركز الوطني لمكافحة العدوى، وزارة الصحة اإلسرائیلیة)؛ ومارك سوبسي (جامعة نورث 

یات المتحدة)؛ ودیفید ویبر (جامعة كارولینا الشمالیة في تشابل ھیل، نورث كاروالینا، كارولینا في تشابل ھیل، نورث كاروالینا، الوال
  الوالیات المتحدة)؛

 :األشخاص التالیة أسماؤھم  من منظمة الصحة العالمیةو

ن غوردان، وریك بینیدیتا ألیغرانزي، وأبریل بالر، وآنا بویشیو، وآنا بوال كوتینیو، وجینیفر دیفرانس، وخورخي دوراند، وبروس أال
جونسون، ومارغریت مونتغومري، وكارمن لوسیا بیسوا دا سیلفا، ومادیسون مون، وماریا كالرا بادوفیز، وجوانا تیمبوسكي، 

 وأنتوني تویمان، وماریا فان كیرخوف، وباسم زاید، ومساھیرو زكوجي.

 

ن أن تؤثر على ھـــــذه اإلرشــــــادات المبدئیــــــة.  تواصل منظمة الصحة العالمیة رصد الوضع عن كثب لمتابعة أي تغیرات یمكو
وإذا طرأ تغییر على أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات محدّثة إضافیة. وبخالف ذلك، تبقى وثیقة اإلرشادات 

 المبدئیة ھذه صالحة لمدة عامین من تاریخ إصدارھا.

 

 

 

 SA 3.0 IGO-NC-CC BYالترخیص   بعض الحقوق محفوظة. ھذا المصنف متاح بمقتضى.  2020منظمة الصحة العالمیة  ©

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Disinfection/2020.1 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar

	معلومات أساسية
	معلومات أساسية
	معلومات أساسية
	مبادئ تنظيف البيئة المحيطة وتطهيرها
	التدريب في مرافق الرعاية الصحية
	أساليب التنظيف والتطهير ومستلزماتُهما
	المنتجات اللازمة لتنظيف البيئة المحيطة وتطهيرها
	استخدام المستحضرات الكُلوريَّة

	رش المطهرات والطرق الأخرى التي لا تستلزم اللمس
	بيئة مرافق الرعاية الصحية
	بيئة مرافق الرعاية الصحية
	السلامة الشخصية عند تحضير المطهرات واستخدامها
	المراجع
	شكر وتقدير

