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 دليل نظافة البيئة المدرسية في االستعداد الوقائي لمتعامل مع الوبائيات

من أجل تحقيق أعمى مستوى من الفّعالية في االستجابة  لتفشي الفيروسات التنفسية أو تفّشي فيروس كورونا الُمستجد 
COVID-19،  ينصح بممارسات واستراتجّيات الوقاية من العدوى والسيطرة عمييا. يجب أن يتم العمل بيذه الممارسات

واالستراتجّيات في كل مدرسة وُتطبق من ِقبل فريق مَدّربين ومن ِقبل المرشدين الصّحيين، وتتضّمن ُممارسات الوقاية من 
 ُمستوى البيئة المدرسية. يتضمن ىذا الممف تحديد التالي:العدوى البيئية والسيطرة عمى العدوى وُمكافحتيا عمى 

 السعالآداب ب الخاصة وتمك/الالزمة التنفسية النظافةو  السميم اليدين غسل) الجّيدة الشخصية النظافة ممارسة .1
 .)والعطس

 .ُممارسات السالمة الغذائية الجيدة .2
 ميام عامل النظافة  .3
)أدوات وتجييزات النظافة من ناحية استخداميا، الحفاظ  بنظافة البيئة المدرسيةالُمتعمقة ُمستمزمات التنظيف األساسية  .4

 .عمييا، مكان وجودىا، كّميتيا، وتحديد األدوات والتجييزات الُمتعمقة في نظافة البيئة المدرسية(
   .متعامل مع الوبائياتالُممارسات والميام في المدرسة التي يقوم بيا عامل النظافة في المدرسة في االستعداد الوقائي ل .5
التعّرف إلى االجراءات التنفيذية التي يجب تطبيقيا عند ظيور أعراض فيروس الكورونا الُمستجد بين التالمذة،  .6

 التعميمة واإلدارية أو العاممين ضمن نطاق المؤسسة. الطالب أو أحد افراد الييئتين
 .تجنب الوصمة وأّمن الحماية لألشخاص .7
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السعال آداب وتمك الخاصة ب الالزمة التنفسية النظافةو ممارسة النظافة الشخصية الجّيدة )غسل اليدين السميم  1
 (والعطس

إن الغسل السميم لميدين والحفاظ عمى ممارسة اآلداب التنفسية وتمك الخاصة بالسعال والعطس ىي ممارسات أساسّية لموقاية 
من العدوى وكما ويجب تجّنب لمس العينين، واألنف أو الفم. يجب تطبيق ىذه الممارسات السميمة والصارمة من قبل المجتمع 

 ميع الطاقم المدرسي، والمعممات، والتالمذة وذوييم، وعمال النظافة. المدرسي والذي يتضّمن بشكل أساسي ج

  ًارسات اننظافة انشخصٍة فً انًذرسة انحانًانحىصٍات األساسٍّة فً ي  

  ثانية، وعندما ال يتوافر ذلك، يجب  60و  40غسل اليدين بشكل تام بالصابون والمياه النظيفة الجارية لمدة تتراوح بين
ويتم تجفيف اليدين  .ثانية 30و    20بفركيما بمادة يرتكز صنعيا عمى مادة الكحول لمدة تتراوح بين تتنظيف اليدين 

وعند عدم توافر المناديل الورقية، يمكن استخدام مناشف القماش النظيفة  .باستخدام المناديل الورقية ذات االستعمال الواحد
 وُيعمل عمى استبداليا كمما أصبحت رطبة.

  غسل اليدين السميم في كاّفة األوقات الحرجة والتي تتضّمن: التأكد من 
o  ،قبل وخالل وبعد إعداد الطعام 
o  ،وقبل تناول الطعام 
o ،وبعد استخدام المرحاض 
o ،وبعد العطس أو السعال 
o  ،وقبل وبعد العناية بشخص مريض والبيئة المحيطة بالمريض 
o   ،وبعد التعامل مع الحيوانات أو فضالت الحيوانات 
o ل القيام بالرضاعة الطبيعّية،وقب 
o   ،وبعد تغيير حفاضات األطفال 
o  ،وبعد التعامل مع النفايات الصمبة 
o  ،وقبل وبعد إرتداء معّدات الحماية الشخصّية 
o .وعندما تكون اليدين متسختين 
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 قبل غسل اليدين جيًدا:التزام النظافة التنفسية الالزمة/ تعميمات العطس والسعال  و تجّنب لمس العينين، واألنف أو الفم ، 
o  استخدم طريقة الكوع المثني )عبر طّي كوع اليد عند السعال أو العطس( أو المناديل الورقية لتغطية الفم واألنف عند

العطس أو السعال وتخمص من المناديل فوًرا في سمة الميمالت ذات غطاء ُمحكم. اغسل يديك فوًرا بالمياه النظيفة 
 يتوافر ذلك، يجب تتنظيف اليدين بفركيما بمادة يرتكز صنعيا عمى مادة الكحول.والصابون، وعندما ال 

o .الحفاظ عمى مسافة اجتماعية آمنة تبمغ من متر إلى مترين من األخرين 
o .تجّنب لمس أفراد آخرين عبر الُمصافحة، العناق أو التقبيل 
o .عدم البصق عمى األرض 

  في الطعام والشراب )قنينة ماء، ممعقة، ...(.عدم مشاركة األغراض الشخصية والتي تستعمل 

 التأكد من التقّيد بالمبادىء األساسية في سالمة الغذاء عن طريق: 2
  .الحافظ عمى الغذاء الصّحي والمتوازن واالكثار من شرب السوائل 
 .الحفاظ عمى نظافة األسطح 
 تنظيف من ثم تطيير معّدات وأسطح تحضير الطعام بشكل متكّرر. 
 ثم تطيير معّدات الوقاية الشخصية مثل القفازات المتعددة االستعماالت والمالبس الواقية القابمة إلعادة  تنظيف من

 االستعمال.
 تنظيف من ثم تطيير جميع ألواح التقطيع وأدوات المطبخ بشكل صحيح. 
 غسل اليدين قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام. 
 تخدام المياه النظيفة أثناء تحضير الطعام )ممح، خل أو حبوب غسل وتعقيم الفواكو والخضروات بشكل صحيح، واس

 .)تعقيم
 طيي المنتوجات النيئة والمحوم لدرجات حرارة آمنة )خاصة المحوم واأللبان والُمنتجات الحيوانية(. 
 التقّيد بفصل وعزل األطعمة النيئة/غير المغسولة مع األطعمة المطيوة/والمغسولة. 
 التقطيع وأدوات المطبخ )مثل السكاكين وغيرىا( بين ُمختمف األطعمة النيئة والمطبوخة.  التقّيد بفصل وعزل ألواح 
 عدم تناول الحيوانات المّيتة أو النافقة. 
 عدم تناول المنتوجات الحيوانية النيئة أو غير المطيية جيًدا. 
 تخزين المواد الغذائية )المطبوخة/غير المطبوخة( بشكل صحيح: 

o  ضع االطعمة في البراد وفي حال عدم توافر البراد او انقطاع التيار الكيربائي، من األفضلالتبريد السريع وو 
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o طبخ كمية من الطعام تكفي لوجبة واحدة فقط. 
o تجّنب ترك األطعمة أكثر من ساعتين عمى المنضدة/الطاولة 
o نيئةتخزين األطعمة المطبوخة أو الخضار والفاكية، في البراد وعمى الرف، فوق االمحوم ال. 
o حماية الطعام المطيي أو غير المطيي وأوعية حفظ المياه عبر تأمين أغطية تحفظيا من التمّوث. 

 تجّنب مالمسة الحيوانات األليفة أو األسطح المالمسة لمحيوانات األليفة/النافقة . 
 األغذية ُممارسات المبادىء : من األمور الدقيقة الواجب االنتباه إلييا ىي أن يتبع مقّدمو ُمالحظة لكافتيريا المدرسة

 Hazard Analysis Criticalاألساسية في سالمة الغذاء باإلضافة إلى تطبيق تحميل المخاطر ونقاط التحّكم الحرجة )
Control Points HACCP،التزام  ضرورة التزام العاممين باألغذية بمعايير النظافة الشخصية و (. باإلضافة إلى ذلك

وتنظيف من ثم تطيير معّدات الوقاية الشخصية مثل القفازات  ،زمة/ تعميمات العطس والسعالالنظافة التنفسية الال
 .الُمتعددة االستعماالت والمالبس الواقية القابمة إلعادة االستعمال
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 ميام عامل النظافة 3
 تفصيل الميام واجبات وميام عامل النظافة في المدرسة

المدرسة . ضمان اتباع إجراءات تنظيف وتطيير 1
 باستمرار وبشكل صحيح.

التأكد من نظافة جميع األسطح التي يتم لمسيا في المدرسة وعمى 
 درج وممعب المدرسة وفي جميع األوقات.

التأكد من نظافة جميع األسطح التي تم لمسيا بشكل متكرر مثل 
الطاوالت والكراسي مقابض األبواب، مقابض النوافذ، مفاتيح اإلضاءة، 

الياتف، مفاتيح الكومبيوتر، إلخ وكما التأكد من تطييرىا مفاتيح 
 بانتظام بعد تنظيفيا.

التأكد من نظافة كافة المراحيض والمغاسل والمشارب من تطييرىا 
 بانتظام بعد تنظيفيا.

ًخا الى األماكن التقّيد بتنظيف األسطح تدريجًيا من األقل تموثًا أو اتسا التقّيد بالجراءات األمثل في التنظيف والتطيير.
 األكثر تموثا أو اتساًخا. 

التقّيد بتنظيف األسطح من األعمى إلى األسفل ومن الداخل إلى 
 الخارج.

التقّيد بتنظيف األسطح بطريقة ُمنّظمة لتغطية كافة األسطح وإلزالة 
 كافة األوساخ مثاًل: من الشمال الى اليمين أو باتجاه عقارب الساعة.

لتطيير الفوري لتمك األسطح مع الحفاظ عمى التقّيد بالتنظيف وا
 ممارسات الصارمة لمنع ومكافحة انتقال العدوى في المدرسة.

االلتزام بالتخمص من النفايات في المستوعبات المخصصة ليا وتجنب  العناية بنظافة البيئة المتعمقة بالمدرسة وُمحيطيا.
كانت مكشوفة التخمص منيا في بيئة المدرسة المحيطة وخاصة اذا 

 وتحتوي عمى سوائل تتسرب منيا.
والقوارض( التي تنقل  السيطرة عمى اآلفات )الحشرات الطائرة والزاحفة

 األمراض.
تبميغ البمدية عن برك المياه الراكدة والجور الصحية المكشوفة وتمك 
 التي تنبعث منيا الروائح وذلك عبر اإلجراءات المرعية في المدرسة.
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 نظافة القاعات الدراسية  ت الدراسية بشكل يوميُينّظف القاعا
ُينّظف الغرف األخرى في المدرسة الخاصة باألعمال 
اإلدارية والمعممين والمعممات، والممرات والدرج، ومدخل 

  .المدرسة

غرف المدرسة نظيفة، كافة مرافق المدرسة وكافة األسطح نظيفة. 
، وعند االنتقال الى يقوم بذلك في نياية دوام المدرسة وبعد الفرص

 الدوام المسائي وعند الحاجة.
يتم تنظيف المدرسة بشكل يومي ببينما تطبق عممية تطيير المدرسة 

 كاممَة بشكل اسبوعي.
تنظيف وتطيير األسطح التي يتم لمسيا بشكل متكرر في نياية دوام  تنظيف وتطيير األسطح التي يتم لمسيا بشكل متكرر

 وعند االنتقال الى الدوام المسائي وعند الحاجة.المدرسة وبعد الفرص، 
التأكد من نظافة جميع األسطح التي تم لمسيا بشكل متكرر مثل 
المكاتب والطاوالت والكراسي، مقابض األبواب، ومقابض النوافذ، 
ومفاتيح اإلضاءة،  والموحات والعالمات والمحايات، وقضبان الساللم 

ّردات المياه، ولوحات مفاتيح الكمبيوتر )الدرابزين أو جوانب الدرج( وُمب
)لوحة المفاتيح الكمبيوتر والفأرة( واليواتف، مسكات الخزائن، مسكات 

 الحنفيات، إلخ كما والتأكد من تطييرىا بانتظام.
ُينّظف أرض الممعب واألسطح التي بتم لمسيا باستمرار 

 واألماكن المتسخة.
يا باستمرار واألماكن ُينّظف أرض الممعب واألسطح التي بتم لمس

 المتسخة بشكل يومي.
 ينظف أرض الممعب.

ينظف مسكات األرجوحة، المقاعد البالستيكية التي يجمس عمييا 
األوالد الصغار، والطاوالت التي يضع األوالد ألعابيم البالستيكية 
عمييا ويمعبون، بشكل يومي ويعمل عمى تطيير األماكن التي يتم 

 ظيفيا.لمسيا باستمرار بعد تن
إذا كان ىناك مقصف لتناول الطعام في المدرسة  تنظيف 

 .وتطيير يومي
وتنظيف وتطيير غرفة المطبخ الُمعدة إلعداد المشروبات 

 الساخنة كالقيوة.

 تنظيف األسطح وتطييرىا.
 تنظيف األرض وتطييرىا. 

تنظيف المغاسل عبر فركيا بالمنظفات والتأكد من إزالة األوساخ 
 ويمي التنظيف التطيير.العالقة، 
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تنظيف وتطيير غرفة المرشد الصحي بشكل يومي وخاصة األدوات  ينّظف غرفة المرشد الصحي وُيطّيرىا
التي يستخدميا المرشد) سرير يستريح عميو تمميذ مريض، كافة 

 األسطح، مقابض األبواب والنوافذ ومفاتيح اإلضاءة(.
أدوات الكشف التي من مسؤولية المرشد الصحي العناية بنظافة 

 بحوذتو.  
وُيطّيرىا خالل الحصص وبعدىا وخالل  ينّظف المراحيض

 الفرص واالستراحات.
تنظيف مسكات األبواب، المراحيض، وغطاء كل مرحاض، أرض 
الحمام، سالت  الميالت، مقابض النوافذ، مفاتيح اإلضاءة، السيطرة 

، والشكوى إلى عمى تبمل األرض من المياه أو بول أو براز األوالد
 المرشد الصحي لمتابعة المشكمة والسيطرة عمييا.

ويمي التنظيف التطيير، خالل الحصص وبعده وخالل الفرص 
واالستراحات وبشكل يومي وعندما تدعو الحاجة في النيار إلجراء 

 ذلك أكثر من مّرة.
ُينظف المغاسل والمشارب يوميًّا وُيطيرىا كل يوم بعد 

 المدرسة.خروج التالميذ من 
تنظيف المغاسل والمشارب وتطييرىا ضمن جدول النتظيف والمراقبة 

 عمى النظافة.
يمسح النوافذ والشبابيك بالماء ومواد التنظيف الخاصة بيا. 
وينظف مماسك األبواب وأسطح الطاوالت ومفاتيح 

 اإلضاءة، مقابض النوافذ ومفاتيح الكومبيوتر ويطيرىا.

الطاوالت نظيفة ويتقيد التنظيف بجدول تتم النوافذ والشبابيك وأسطح 
 مراقبتو.

 الجدران في كافة األوقات نظيفة. ينظف الجدران كمما اّتسخت.
ُيفّرغ سالت الميمالت في الصفوف والمختبرات والمالعب 
وغرف اإلدارة والمعممين والمعممات، واألخرى الموجودة في 

من  أماكن مختمفة كالممرات، كّمما امتألت، ويتأكد
جيوزيتيا لالستعمال في صباح اليوم التالي. وينّظف 

 سالت الُميمالت بالماء والصابون ثم ُيعّقميا.
يحكم إغالق أكياس النفايات. يتأكد من وجود أغطية 
لمستوعبات النفايات. ُيبمغ عند الحاجة ألغطية مستوعبات 

 سمة الميمالت نظيفة وال رائحة تنبعث منيا.
مستوعبات النفايات نظيفة وحالتيا جيدة وال رائحة تنبعث من المكان 

 وال توجد حشرات.
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النفايات. يراقب ظيور الحشرات عند أمكنة التخمص من 
ُيبّمغ، أو يستخدم مواد التخمص من الحشرات النفايات، و 

بطريقة آمنة لمبيئة، وال تشكل خطًرا عمى صحتو أو صحة 
 التالميذ والييئة التعميمية وبقية الموظفين. 

النفايات الصمبة التي وضعتيا البمدية أو  تقّيد بأوقات جمعي
 .المنظمات المعنية

المختبر وفًقا النفايات الخطرة من  تقّيد بأوقات وطرق جمعي
لمعايير الصحة والسالمة ولمعايير الجية المختصة في 

 .جمع ومعالجة ىذا النوع من النفايات
 
 التقّيد بارتداء أدوات الحماية الشخصية.  نظافة في المدرسةإجراءات السالمة المتعمقة بعمال ال. 2

 اتباع أداب السعال والعطس )النظافة التنفسية(.
 ممارسة نظافة اليدين. 

ُيحافظ عمى نظافتو الشخصية. يتقّيد بإرشادات غسل 
اليدين قبل وبعد ارتداء أدوات الحماية الشخصية. ال ينظف 

 األرض وىو/ ىي حافي القدمين. 

مظير عامل النظافة نظيف ومرتب. يرتدي أدوات الحماية الشخصية 
)يضع كّمامة والقفازات والمالبس الوقائية( اثناء ممارستو عمميات 

 التنظيف والتطيير.
االستخدام السميم لمعّدات الوقاية الشخصية )القفازات والمالبس الواقية 

 و الكمامة( وغسل اليدين قبل وبعد استعمال القفازات.
ُيبّمغ عن الحوادث التي يتعّرض ليا خالل أدائو وظيفتو 

 وذلك لمتابعتيا.
 

ُيبّمغ عن الحوادث عمى سبيل المثال: جرح بسبب زجاج مكسور، 
 انسكاب سوائل المنظفات أو التطيير.

يجب عمى عاممي التنظيف تجّنب لمس العينين وغسل اليدين فور 
م المنظفات / المطيرات. إزالة معّدات الوقاية الشخصية وبعد استخدا

إذا تالمست المنظفات أو المطيرات العين ، يجب شطفيا عمى الفور 
دقيقة واستشارة الطبيب. إذا ُأصيب موظفو  15بماء نظيف لمدة 

التنظيف بتيّيج )تييج الجمد أو الجياز التنفسي( من المنظفات أو 
 المطيرات ، فعمييم إبالغ مديرىم مباشرة.   
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استخدام المواد التنظيف والتطيير ويتقّيد بيا،  يقرأ إرشادات
 ويتجّنب خمط المواد والسوائل ألي سبب كان.

 تدريب المرشد الصحي لعامل النظافة وتقييم األداء والتحقيق 

. التأكد من تأمين المواد واألدوات وصيانتيا وصيانة 3
 المرافق والتبميغ الفوري عن النواقص واألعطال 

 المواد الناقصة أدوات التنظيف األساسية في المدرسة.التبميغ عن 
 التبميغ عن المواد الناقصة المنظفات والمطيرات.

 التخزين السميم لمستمزمات التنظيف )أدوات ومعّدات ومواد التنظيف(.
 
 
 

ُيبّمغ عن نقص المواد، وعن المشاكل المينية التي يختبرىا 
 بناء عمى القوانين المرعية اإلجراء.

ستخدم قائمة توافر مستمزمات التنظيف )أدوات ومواد التنظيف تُ 
 وأدوات ومعّدات(.

التبميغ عن أدوات الحماية الشخصية الناقصة أو التي فقدت  ُيبّمغ عن نقص أدوات الحماية الشخصية
 صالحيتيا لالستخدام.

الُمحافظة عمى أدوات النظافة والمعّدات والتجييزات، وكافة 
ُممتمكات المدرسة. يتبع الطرق السميمة في تخزين 
ُمستمزمات التنظيف. ُيحكم إغالق الُمستوعبات وحافظات 
مواد النظافة والتطيير، ويحفظيا في مكان آمن وجاٍف 

بإحكام بعيدًا عن ضوء الشمس  وبارد في عبوات مغمقة 
 عن متناول التالمذة.  وبعيد

مستمزمات التنظيف في حالة جّيدة وتخزينيا متوافر وآمن، وبعيد عن 
 متناول التالميذ.

التبميغ عن األعطال المتعمقة بعممو أو في حدوث تسريب 
لممياه أو اعطال غيرىا في المدرسة )الحمامات، المشارب، 

التبميغ عن األنابيب، خزانات المياه، صنابير المياه، ...( 
األشياء المفقودة أو المكسورة. ومراقبة مصارف مياه 

 األمطار والمياه العادمة لمتبميغ عند انسدادىا.

 قائمة تفّقد  تقييم دوري إلجراء ذلك باستخدام

ُيحافظ عمى المصادر أثناء استخداميا )ترشيد استخدام 
 المياه، مواد التنظيف، األدوات واألجيزة...(

 لمكشف عن ذلك باستخدام قائمة تفّقد مراقبة دورية
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. ُيظير ُحسن الطباع والخمق فيتكمم مع التالميذ بتيذيب 4
وىو يوّجييم نحو السموك المرغوب في المرافق التي يعمل 

 فييا خالل ممارستو عممو في حضورىم. 

ال شكوى عمى سموك عامل النظافة من كافة العاممين في المدرسة 
ن صحة ذلك مّتبًعا أخالقيات العمل الميني في والتالميذ. والتحقيق م

 التواصل مع التالميذ والموظفين في المدرسة وادارة المدرسة.
يعمل من ضمن جدول عمل ويتقيد بو، ويحترم المواعيد 

 والدقة في تنظيم األمور.
 ُينفذ محتوى جدول التنظيم

يتعاون عامل النظافة مع فريق العمل من عمال النظافة 
التنسيق في الميام التي يتعاونون عمى اتماميا ويتم 

ويتعانون مع المشرف عمى عمال النظافة/ المرشد 
 الصحي.

 تقييم دوري لمتعاون، وال شكاوى في ىذا الخصوص. 

يتواصل مع التالميذ شفييًّا عند الحاجة لمتحذير من 
االنزالق في األماكن الرطبة التي قام يتنظيفيا، ويستخدم 

فراء التي تشير إلى خطر السير عمى األرض اإلشارة الص
 المبممة.

وضع اإلشارة الصفراء التي تشير إلى خطر السير عمى األرض 
 المبممة مع التحذير عند الضرورة.

ّيتبع اخالقيات العمل الميني في التواصل مع التالميذ 
 والموظفين في المدرسة وادارة المدرسة.

 
 

دون تفرقة بينيم أمر دقيق باإلضافة  ضمان العناية المناسبة بالتالميذ
إلى ضمان حمايتيم من االستغالل الجنسي واإلساءة، وضمان الدمح، 
واحترام الجندرة وممارسة النزاىة وعدم التحّيز، واالستقاللية، واالنتماء، 

 والمساءلة، والشفافية، والمقدرة، والكفاءة، واالحترام لحقوق اإلنسان.
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المتعمقة بنظافة البيئة المدرسية)تحديد األدوات والتجييزات الُمتعمقة في نظافة البيئة األساسية ُمستمزمات التنظيف   4
 المدرسية(

 تتألف أدوات التنظيف المتعمقة بنظافة البيئة المدرسية من:

  مواد تنظيف وتطيير المسّطحات، وىي عبوات قابمة لمحمل كالقنينة والدلو الصغير وُتحفظ في مستوعب خاص لممنّظفات
)المصنوعة )كميا لدييا أغطية محكمة االغالق تمنع التبّخر وتكون العبوات غير قابمة لالشتعال(، والمماسح وقطع القماش 

 .من القطن أو الميكروفايبر(
 عربة  ، وتتألف من المماسح ذات العصا/ ممسحة ذات ذراع طويمة، وعاء الممسحة/ الدلو،ألرضياتلوازم تنظيف ا

شارات بالستيكية صفراء المون الُمستخدمة في التحذير من خطر االنزالق.   التنظيف، وا 
 ون يرمز إلى أقمشة تنظيف األسطح )مصنوعة من القطن أو الميكروفايبر(. من المفضل أن تكون بألوان مختمفة وكل ل

 السطح الذي سيتم تنظيفو بيا. ويوصى بتوافر أقمشة تنظيف لممنظف تختمف عن األقمشة التي ستستعمل مع المطير.
 .)يوصى  معّدات الوقاية الشخصية المناسبة )القّفازات ذات االستعمال الوحد و المتعدد االستعمال، كمامة، مالبس وقائية

 لالتكس أو النتريل لالستعمال الواحد.ا باستخدام القفازات المصنوعة من 
 مالحظة:

  ( يجب تجّنب قناني مواد التنظيف التي تعمل عبر الرش(spray. 
 .إن استخدام المماسح الجافة لوحدىا غير فّعال في عممية التنظيف 
 .ال ُينصح باستخدام مرشة القضاء عمى اآلفات في عممية التطيير ألنيا خطرة وغير فّعالة 
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 سات التي يقوم بيا عامل النظافة في المدرسة في االستعداد الوقائي لمتعامل مع الوبائيات   الُممار  5
 .)التقّيد بممارسة النظافة الشخصية الجيدة )غسل اليدين السميم ونظافة جياز التنفسي أي آداب السعال والعطس 
 ستخداميا، بالطريقة الصحيحة، مع الحفاظ عمى التعرف إلى أدوات الوقاية الشخصية ووظفية استخدام كل منيا والتقّيد با

 ُممارسة غسل اليدين قبل وبعد ارتداء أدوات الوقاية الشخصية.
o  ويجب تنظيف وتطيير معّدات الوقاية الشخصية )القفازات المتعددة االستعماالت والمالبس الواقية( القابمة إلعادة

 االستعمال.
o  الشخصية ذات االستعمال الوحد )كالكمامة والقفازات ذات االستعمال الواحد( يجب التخّمص الفوري من معّدات الوقاية

 في ُمستوعب النفايات ذات غطاء ُمحكم ويمي ذلك غسل اليدين.
o .يوصى باستخدام القفازات ذات االستعمال الواحد من نوعية الالتكس أو النتريل 

  إلى وسائل صيانة األدوات والعبوات الستدامتيا.التعرف الى ُمستمزمات التنظيف األساسية ووظيفتيا، والتعّرف 
  .تحديد الفرق بين الُمنّظفات والُمطّيرات 
 الميم ضمان التنظيف الروتيني وتطيير مستمزمات التنظيف وتنظيف األدوات والمعّدات بعد استخداميا. باإلضافة إلى  من

 ازم والمعّدات القابمة إلعادة االستخدام.تجب صيانة جميع المو  .ذلك، يجب أن يكون ىناك جدول لمرصد والصيانة
o  يغسل ويطير عامل النظافة األوعية والمستوعبات والعبوات التي يستخدميا بشكل دائم، ويعمل عمى تجفيفيا من

الرطوبة قبل إعادة ممئيا بالمواد أو استخداميا. وتجنب إضافة سائل جديد فوق القديم الموجود داخل العبوات حتى لو 
 الكمية قميمة.كانت 

o  يجب تنظيف وتطيير المواد واألدوات كالمماسح واألقمشة في مكان ُمخصص وتجّنب فعل ذلك في حوض المطبخ في
المدرسة أو مشارب التالميذ أو المغاسل الُمخصصة لغسل اليدين. يتم تنظيفيا مباشرة بالمنظفات والماء ويمي ذلك 

 يدا ومن األمثل تعرضيا الشعة الشمس.غمييا أوتطييرىا، ويجب العمل عمى تجفيفيا ج
  يجب إعادة أدوات التنظيف بعد استخداميا إلى مكانيا وتجّنب تركيا  في الممرات أو الغرف والتأكد من تجفيفيا قبل

 تخزينيا لالستخدام في اليوم التالي.
 فة بشكل دائم.يجب أن تبقى كافة المستوعبات التي ُتخّزن فييا مواد التنظيف والتطيير كالسوائل، نظي 
  ،من الميم التأكد من أن جميع المنظفات والمطيرات ومحمول المطير عمييا إشارات تشير الى اسم المحمول بشكل واضح

بحيث ُيكتب اسم كل مادة تنظيف أو تطيير عمى المستوعب الذي يحوييا وتاريخ انتياء مدة االستخدام، وتعميمات 
 عّمال النظافة. االستخدام واألمان بالمغة التي يفيميا
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o  يوصى بعدم اإلفراط بالتخزين لممواد المطيرة، بل االلتزام باستخدام المواد بشكل صحيح والتقّيد بتاريخ انتياء صالحية
 استخدام المواد والتخمص من المواد منتيية الصالحية في األمكنة المخصصة،  وذلك بالطرق اآلمنة بيئيًّا. 

 في مكان جاٍف وبارد في  شكل صحيح في منطقة خدمة التخزين لممنظفات البيئيةتخزين المنظفات والمطيرات ب يجب
وبعيًدا عن متناول التالميذ. وتوزيعيا في حاويات قريبة ُمحكمة االغالق ذات  بإحكام بعيًدا عن ضوء الشمس عبوات مغمقة 

  .عالمات واضحة
o خفاض مفعوليا ونجاعتيا في التنظيف أو التطيير.يجب أال تترك حاويات المنظفات والمطيرات مفتوحة لمتقميل من ان 
o  ،يجب أن تكون حاويات المنظفات والمطيرات بعيدة عن المواد الكيميائية األخرى التي تتفاعل معيا بشكل خطر

 وبعيدة عن مصادر الغاز والنار أو المواد الُمشتعمة، وقريبة من متناول عامل النظافة.
o  ألماكن التخزين.ويجب العمل عمى التيوية السميمة 
o  ليتر، يجب أن يستخدم معيا عبوات ثانوية  200إن مستوعبات المواد التنظيف أو المطيرات التي ُيخّزن فييا أكثر من

 خارجية جاىزة لمحمل وسيمة االستخدام لمتقميل من تعّرضيا لمتبّخر ومن انخفاض مفعوليا.
 يتم التخمص منيا أثناء تنظيف األسطح الممّوثة بسوائل الجياز  من الميم وضع القفازات واألقنعة والنفايات األخرى التي

 .التنفسي في حاوية ُمخصصة مع غطاء محكم االغالق

 انحقٍّذ باالجراءات األيثم فً انحنظٍف وانحطهٍر 1.5

o  عند تنظيف الُمسّطحات يعمل عمى تنظيفيا بالماء والصابون أو المنظفات ويمي ذلك تطييرىا، ألن نفض الغبار يعمل
 مى تناثر األتربة والغبار وىذا األمر غير فعال ألنيا سرعان ما تترّسب عمى السطح.ع

o استخدام الفرك في إزالة األوساخ وعدم االكتفاء بمسح األسطح بقماش مبممة بالماء ودواء التنظيف. 
o تساًخا.التقّيد بتنظيف األسطح تدريجًيا من األقل تموثًا أو اتساًخا الى األماكن األكثر تموثا أو ا 
o .التقّيد بتنظيف األسطح من األعمى إلى األسفل ومن الداخل إلى الخارج 
o  التقّيد بتنظيف األسطح بطريقة منظمة لتغطية كافة األسطح وإلزالة كافة األوساخ مثاًل: من الشمال الى اليمين أو

 باتجاه عقارب الساعة.
o  عمى الُممارسات الصارمة لمنع وُمكافحة انتقال العدوى في التقّيد بالتنظيف والتطيير الفوري لتمك األسطح مع الحفاظ

 المدرسة.

 انحقٍّذ بضًاٌ فعانٍة يًارسات اننظافة انعاية  1.5

o  .ضمان التيوية الداخمية المناسبة عن طريق فتح النوافذ واألبواب قدر اإلمكان 
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o نظيف فالتر الغبار بانتظام في حال وجدت في المدارس ُمكيفات، يجب الحفاظ عمى مكّيفات اليواء بحال جيدة وت
 والتبديل إلى المراوح لتعزيز تدفق اليواء

o  .التأكد من نظافة جميع األسطح البيئية في المدرسة في جميع األوقات 
o  التأكد من نظافة جميع األسطح التي تم لمسيا بشكل متكرر مثل المكاتب والطاوالت والكراسي ومقابض األبواب

ومقابض النوافذ ومفاتيح اإلضاءة  والموحات والعالمات وقضبان الساللم )الدرابزين أو جوانب الدرج(، الممرات، 
ح الكمبيوتر والفأرة وكل ما يتم مشاركتو( واليواتف، مسكات وُمبّردات المياه ولوحات مفاتيح الكمبيوتر )لوحة المفاتي

الخزائن، مسكات الحنفيات،  وأبواب المراحيض والمراحيض ومرافق غسل اليدين وسالت الميمالت ومقصف المدرسي 
 وغرفة المرشد الصحي واألرضيات، الجدران، األلواح، واأللعاب كما والتأكد من تطييرىا بانتظام. 

o  ى وتقميميا من أي مصدر حيواني في المدرسة. تحديد العدو 
o .السيطرة عمى اآلفات )الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض( التي تنقل األمراض 
o  وتطيير الحافالت المدرسية عمى أساس منتظم بتنظيفُينصح. 

  ضع الزجاج المكسور في عندما تحتوي النفايات عمى زجاج مكسور، يتم استخدام الممقط اللتقاط الزجاج وليس اليدين ويو
وعاء خاص ويتم التخمص منو بطريقة ال تشكل خطًرا عمى أحد وخاصة عامل النفايات الذي يعمل عمى حمل ىذه 

 النفايات لنقميا.
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كافة األسطخ انحً ٌحى نًسها بشكم يحكرر وانًرادٍط واسطذها ويرافق  :آنٍة انحنظٍف ويٍ ثى انحطهٍر 1.5

 ًذرسة....غسم انٍذٌٍ وانًشارب ويقصف ان

 ال تكفي الُمنّظفات العادية لتطيير األسطح الُممّوثة، ولذلك يجب اعتبار التالي في معالجة تمّوث المسّطحات: 
 االستخدام السميم لمعّدات الوقاية الشخصية )القفازات والمالبس الواقية( وغسل اليدين قبل وبعد ارتداء المعّدات الوقاية. .1
– المنظفات المحايدة التي تذوب بسيولة في المياه الدافئة والباردة –نة والمنظفات المنزلية استخدام المياه النظيفة/اآلم .2

 لمتنظيف.
  وتخفف من فعاليتو. الشطف بشكل مكثف إلزالة كل بقايا المنظفات التي قد تتفاعل مع الُمطّير .3
 ٪ ىيبوكموريت الصوديوم(.0.5بعد الشطف المناسب، التطيير باستخدام ُمبّيض منزلي كُمطّير )كمور يحتوي عمى  .4
التخمص السميم من المعّدات الوقاية الشخصية ذات االستعمال الواحد في مستوعبات النفايات ذات غطاء محكم وال ُيعاد  .5

 استعماليا.
 تنظيف وتطيير جميع ُمستمزمات التنظيف والمعّدات الوقاية الشخصية القابمة إلعادة االستخدام فوًرا. .6

 
 بالتالي:يجب التقّيد 

  يوصى باستخدام الُمطّير الذي يحتوي عمى الكمور )المبيض المنزلي( ألنو يتمّيز بما يمي: سريع المفعول، تكمفتو
 ُمنخفضة، وفّعال لمغاية ضد ُمعظم الفيروسات.

 ادة تنظيف من الُمستحسن  استخدام، إذا توافر، دلو التنظيف الذي ينقسم إلى قسمين ُمنفصمين، واحد يحتوي عمى الماء وم
 األرض والثاني يحتوي عمى مياه الشطف.

 .)من الميم مالحظة أن منظفات المنزلية ال تحل محل المطيرات)المبيض المنزلي 
 .)يوصى باستخدام عوامل التنظيف أواًل ثم تمييا الُمطيّرات )المبيض المنزلي 
 ائية غير معروفة(. يوصى بعدم استخدام لوازم التنظيف غير المعروفة )أصول أو تركيبات كيمي 
  .يوصى بعدم خمط الُمنظفات مع الُمطّيرات 
  استخدام الُمطّير )الُمبّيض المنزلي( ُمباشرة عمى األسطح الممّوثة بسوائل الجسم أو باالفرازات من الجياز يوصى بعدم

 التنفسي..
 لسطح أواًل بالُمنظفات وبعد الشطف تقمل المواد العضوية من فعالية المطّير القائم عمى الكمور. لذلك ُينصح بتنظيف ا

 ُيستخدم الُمطّير. 
 التنّبو من عدم استخدام المياه الساخنة مع الكمور/محمول الكمور ألن لذلك مخاطر كثيرة عمى الصحة. يجب 
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 األسطخ انًهّىثة بسىائم انجسى أو باالفرازات يٍ انجهاز انحنفسً: آنٍة انحنظٍف ويٍ ثى انحطهٍر 1.5

لمعّدات الوقاية الشخصية )القفازات والكمامة والمالبس الواقية( وغسل اليدين قبل وبعد ارتداء/استخدام االستخدام السميم  .1
 ادوات الوقاية.

 استخدام مناشف قابمة لالمتصاص السوائل أو االفرازات من األسطح. .2
 م.التخمص الفوري من المناشف في كيس ُمحّكم اإلغالق يوضع في مستوعب النفايات ذات غطاء محك .3
 تنظيف األسطح جيدا باستخدام مياه نظيفة/آمنة والمنظفات المنزلية ومن ثم الشطف. .4
 ٪ ىيبوكموريت الصوديوم(. 0.5يمي الشطف التطيير، التطيير باستخدام مبّيض منزلي كمطير )كمور يحتوي عمى  .5
 دقائق(. 10)حوالي السماح لمُمطّير أن يبقى مبماًل عمى األسطح لمنح الوقت الكافِّ لمتفاعل مع الكمور  .6
التخمص السميم من المعّدات الوقاية الشخصية )الكمامة والقفازات( ذات االستعمال الواحد في مستوعبات النفايات ذات  .7

غطاء محكم وال ُيعاد استعماليا. يوصى باستخدام القفازات التي يتم التخمص منيا )الالتكس أو النتريل(. إذا تم استخدام 
ة االستعماالت) تحمي من المياه الساخنة، والمواد الكيميائية، وغيرىا،...( ، يجب تنظيفيا مباشرًة القفازات الُمتعّدد

 ٪ من ىيبوكموريت الصوديوم.0.5بالمطيرات والماء وتطييرىا بنسبة 
 تنظيف وتطيير جميع ُمستمزمات التنظيف والمعّدات القابمة إلعادة االستخدام فوًرا. .8
ذات االستعمال المتعدد، يجب تنظيفيا مباشرة بالمنظفات والماء ويمي ذلك غمييا أوتطييرىا) في حال تم استخدام مناشف  .9

 ٪ من محمول الكمور(، ويجب العمل عمى تجفيفيا جيًدا ومن األمثل تعّرضيا الشعة الشمس. 0.5بنسبة 
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بًعاٌٍر آينة ٪ هٍبىكهىرٌث انصىدٌىو(  5.1آنٍة جذضٍر يذهىل انًطهر )يبٍط ينسنً ٌذحىي عهى  1.1

 وفّعانة:

 جزء في المميون(: 5000٪ ىيبوكموريت الصوديوم ، )0.5لتحضير محمول من 
 ( إلى 5أضف جزًءا واحًدا من الُمبيض المنزلي )٪أجزاء من المياه النظيفة/اآلمنة. مما يؤّدي إلى تحضير محمول   9

 ٪ ىيبوكموريت الصوديوم جاىزًا لمتطيير. 0.5يحتوي عمى 
o  لترات من المياه النظيفة/اآلمنة. مما يؤّدي إلى تحضير  9٪( إلى 5لتًرا واحًدا من المبيض المنزلي )مثال: أضف

 لتيرات جاىًزا لمتطيير. 10ُمطّير من  

 يجب التقّيد بالتالي:
 .إن تحضير محمول التطيير ىي من مسؤولية المرشد الصحي أو المسؤول الصحي  وليس عامل النظافة 
  التطيير )ىيبوكموريت الصوديوم( ، يجب توفير معّدات الوقاية الشخصية )أىميا الكّمامة والقّفازات(، عند تحضير محمول

 مع التقّيد بغسل اليدين قبل وبعد استعمال معّدات الوقاية الشخصية.
 ( خالل  0.5يجب تحضير والتقّيد باستخدام محمول الكمور )حضير، ساعة فقط من تاريخ الت 24٪ ىيبوكموريت الصوديوم

 ألن فعاليتو تنخفض مع الوقت، وبالتالي تحضير كمّية جديدة كل يوم.
  يوصى بعدم اإلفراط بالتخزين لممواد المطيرة، بل االلتزام باستخدام المواد بشكل صحيح والتقّيد بتاريخ انتياء الصالحية. 
 ترتيا/ترشيحيا قبل استخداميا لتحضير يجب استعمال مياه نظيفة/آمنة لتحضير المحمول. واذا كانت المياه عكرة يجب فم

 المحمول، ألن المواد العضوية والمترسبة تخفف من فعالية الكمور ونجاعتو في التطيير.
 التي تم تنظيفيا وتطييرىا بالمبّيض المنزلي لمحد من المخاطر الصحية الناتجة عن  المناسبة لكل األسطح يوصى بالتيوية

 استخدام الكمور.
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 جنظٍف األسطخ جىصٍات فً 1.5

بّمل قطعة قماش كبيرة ونظيفة ُمخّصصة لمتنظيف بالمحمول الُمحضر لمتنظيف، بعد تحضير المحمول باإلرشادات  .1
 الموجودة عمى الُمنّظف.

 اطِو قطعة القماش أكثر من مّرة لتصبح بحجم كف اليد. .2
امسح األسطح، بالتقّيد باالجراءات األمثل في التنظيف والتطيير )مثاًل: من المكان النظيف باتجاه المكان األكثر اّتساًخا،  .3

من األعمى إلى األسفل، استخدم طريقة ُمعّينة لتضمن أن المسح يطال كل المكان...(. واحرص عمى الفرك وعمى أن كافة 
 التنظيف أو التطيير. االسطح أصبحت ُمبممة/ُمشبعة بمادة 

اعمل عمى تغيير وجو القماش عبر تغيير الطي في كل مّرة تتسخ القطعة لتستخدم كافة األجزاء المطوية عبر فك الطي  .4
 وتغيير الوجية الُمتسخة لغاية استخدام كافة أجزاء القماش المطوي.

قماش ُمشّبعة بمحمول التنظيف، تخمص منيا إذا عندما تصبح كافة أجزاء قطعة القماش ُمّتسخة، أو عندما ال تبقى قطعة ال .5
 كانت مصنوعة لالستخدام مّرة واحدة، أو ضعيا جانًبا لمتنظيف والتطيير والتعقيم لالستخدام التالي. 

 كّرر الخطوة األولى في عممية تنظيف السطح بقطعة قماش جديدة. .6
 

 مالحظة:
 

ت محمولة لرعاية المرضى، خاصة المواد والمعّدات المشتركة )ميزان في حال تم استخدام داخل المدرسة معّدات طبية أو معّدا
الحرارة، إلخ(، إن ضمان التنظيف والتطيير المناسبين ليذه المعّدات ىو من مسؤولية المرشد الصحي او مسؤول الصحي 

م توافر التعميمات، وليس عامل التنظيفات. يجب أن تتبع طريقة تنظيف األجيزة تعميمات الشركة المصنعة أو في حال عد
٪ من الكحول اإليثيمي( أو مطير أساسو الكمور )ىيبوكموريت الصوديوم( مع ضرورة التأكد  70يمكن استخدام الكحول )مثل 

 .من الشطف المناسب لممعّدات بالماء النظيف بعد التطيير بالكمور
 
 
 



  البلمند جامعة

 وعلومها العامة الصحة كلية

ا المتالزمة البرامج  أكاديمي ًّ
 

أكاديمي ًّا المتالزمة البرامج -وعلىمها العامة الصحة كلية البلمند جامعة   
Saint Georges Health Complex Ashrafiyeh Youssef Sursok Street, PO BOX 166378 Ashrafiyeh Beirut 1100 2807 Lebanon            
Tel: 009611562108/9 Fax: 009611562110 Email: Habbouba.Aoun@balamand.edu.lb Website: www.balamand.edu..lb 

 

19 

 

 جىصٍات خاصة بسالية عايم اننظافة 1.5

 العينين وغسل اليدين فور إزالة معّدات الوقاية الشخصية وبعد استخدام المنظفات  يجب عمى عاممي التنظيف تجّنب لمس
دقيقة واستشارة  15/ المطيرات. إذا دخمت المنظفات أو المطيرات في العين، يجب شطفيا عمى الفور بماء نظيف لمدة 

 .الطبيب
  لمنظفات أو المطيرات ، فعمييم إبالغ مديرىم إذا ُأصيب موظفو التنظيف بتيّيج )تييج الجمد أو الجياز التنفسي( من ا

 .مباشرة
  يجب طي ِكّمي الرداء إلى كوع الساعد حتى ال ُتعيق األكمام عمل القفازات أو ُتسيم في تمّوث اليدين ألنيا عمى تماس مع

 األسطح عند التحّرك بشكل طبيعي.
 دمين واألصابع ويحمييا من التعرض لممواد يجب ارتداء حذاء مطاطي الكعب وليس بالستيكي الكعب أو بوط يغطي الق

 الكيميائية واألوساخ والبكتريا، ويخفف من وطأة اإلصابة عند الوقوع أو االنزالق.
  إزالة المجوىرات والساعة من معصم اليد قبل استخدام المنظفات والقيام بعممية التنظيف والتعقيم فيو معرضة اللتقاط

 الجراثيم وبالتالي تختبئ بيا. 
 ب العمل عمى قص األظافر وعدم استخدام مزيل طالء األظافر خالل عممية ارتداء القفازات . إن األظافر الطويمةيج 

تستطيع أن تخبئ تحتيا الجراثيم فتبقى في مكان آمن وتتكاثر بسرعة لصعوبة وصول مواد التنظيف إلى تحت األظافر، 
 لتالي تمزقيا بسرعة. أما مواد طالء األظافر فتعمل عمى تحميل القفازات وبا
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 فً انًذرسة اإليذاد بانًاء واإلصذاح واننهىض باننظافة 1.5

  ضمان توافر الخدمات المأمونة والكافية لممياه لمشرب والنظافة الشخصية وتحضير الطعام. تجدر اإلشارة أن المياه
 .الشرب ذاتياالمستخدمة لمنظافة الشخصّية ولتحضير الطعام تخضع لممعايير الُمعتمدة لمياه 

 قبل جيًدا المياه خزانات غسل يجب . ُمعالجتيا بعد جديد من المياه تمّوث منع أجل من لممياه اآلمن التخزين الميم من 
 مصدر كان حال في السنة في مرتين الخزان تنظيف معروًفا، المياه مصدر يكن لم حال في شيريًّا الخزان تنظيف) تعبئتيا
 (.آمًنا المياه

 النوعية مجيولة أخرى مصادر من المياه مع بالكمور المعالجة اآلمنة المياه خمط تجنب يجب. 
  ضمان الحفاظ عمى ممارسة الغسل السميم لميدين والحفاظ عمى ممارسة اآلداب التنفسية وتمك الخاصة بالسعال والعطس

ىي ممارسات أساسّية لموقاية من العدوى وكما ويجب تجّنب لمس العينين، واألنف أو الفم. ممارسة نظافة اليدين 
ثانية، وعندما ال يتوافر ذلك، يجب  60و  40ون والمياه الجارية لمدة تتراوح بين الصحيحة )غسل اليدين بشكل تام بالصاب

 ثانية(. 30و  20تتنظيف اليدين بفركيما بمادة يرتكز صنعيا عمى مادة الكحول لمدة تتراوح بين 
 استدامة المياه في  ترشيد استيالك المياه: إن حفظ المياه وترشيدىا يجب أن ُيمارس عمى ُمستوى المدرسة. إن الحفاظ عمى

المدرسة أمر ضروري ومن الُممارسات: إغالق صنبور المياه بعد االستعمال مباشرة وتجنب إىمال ذلك وترك المياه 
جراء التصميحات الضرورية لممراحيض التي تتعّطل، واألنابيب ومشاكل تسّرب المياه  جارية. تجب مراقبة صنابير المياه وا 

 افظة والمراحيض وصنابير مياه الشرب ومياه غسل اليدين.من األنابيب والخزانات الح
 وخالية لمشرب صالحة أنيا لمتأكد المدرسة  مياه فحص يجب .المدرسة في ومنتظم روتيني المياه فحص يكون أن يجب 

 منظمة معايير أو الوطنية المعايير الكيميائية العناصر تتخطى اال ويجب والكيميائية، الميكروبيولوجية المموثات من
 .العالمية الصحة

  يجب أن ُتزّود مغاسل المياه بالصابون والمياه اآلمنة والمتوافرة فييا طوال الوقت ومتوافرة لمجميع في المدرسة ومن ضمنيم
م توافر المناديل الورقية، عّمال النظافة وعّمال التصميحات. ويجب توافر المناديل الورقية ذات االستعمال الواحد. وعند عد

مادة يرتكز صنعيا عمى  توافرضمان و  يمكن استخدام مناشف القماش النظيفة وُيعمل عمى استبداليا كمما أصبحت رطبة.
   .(فأو داخل الصفو ممرات في ال) المدرسةفي  مادة الكحول

  يجب ضمان تنظيف مرافق غسل اليدين، والتقّيد باستخداميا بعد الخروج من الحّمام ُمباشرة. التأكد من نظافة وصيانة
 المراحيض والتيوية الصحيحة.

 ونة والكافية لمصرف الصحي.ضمان توافر الخدمات المأم 
 .ضمان التيوية الصحيحة لممراحيض واإلضاءة المتوافرة والقفل الداخمي لمباب 
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  يجب توافر مراحيض كافية آمنة ونظيفة وسيمة االستعمال والتنظيف والوصول إلييا في كافة األوقات وخصوًصا ذوي
 االحتياجات الخاصة.

  المستوعبات الُمغمقة الُمخصصة بينما يتم تنظيفيا وتطييرىا بشكل دوري.ضمان التخمص الصحيح لمنفايات الصمبة في 
  ضمان توافر الخدمات المأمونة والكافية لإلدارة السميمة لمنفايات المنزلية الصمبة، خاصة التخمص السميم من النفايات التي

لمعدية المشتبو بيا في المستوعبات تحتوي عمى إفرازات او سوائل من جسم االنسان أو فضالت الحيوانات أو النفايات ا
 الُمغمقة الُمخصصة ويتم تنظيف تطيير المستوعبات بشكل دوري.

  ضمان التخمص من مناديل الورقية التي تم استخداميا إلزالة إفرازات الفم واألنف )الجياز التنفسي( وبقايا التغوط والبول
ت ليا غطاء، فيذه النفايات ُتصنف بالنفايات القابمة النتقال في حاويات النفايات الُمخصصة ليا، وضمان أن ىذه الحاويا

 العدوى.
 .ضمان أن كيس النفايات ُمحكم الربط قبل التخمص منو في المستوعبات الُمخّصصة واألخيرة ليا أغطية مناسبة وفّعالة 
  .التقّيد بأوقات جمع النفايات الصمبة التي وضعتيا البمدية أو المنظمات المعنية 

 
 مالحظة:

  

تأثير عنو وينتج آمن غير ىو  الصحيح غير االستخدام ألن ُمدّرب شخص قبل من اتطيير المياه الكمور استخدام ُيشترط 
 من فوًرا،  الكمورين إضافة وتمت المياه في العضوية المواد تواجدت إذا ثانية، ناحية ومن والسالمة، الصحة عمى خطر

 . السرطانية باألمراض اإلصابة احتمال من تزيد قد تفاعمية مواد تتشكل أن الممكن
المياه ومنح الُمضاف، الكمور ونوع كمية العكورة، درجة من والتأكد معالجتيا قبل المياه فمترة/ترشيح: التركيزعمى وكما 

 .   لممعايير وفًقا المتبقي الكمور من كافية كمية وجود عمى والتأكيد الكمور مع لمتفاعل الكافي الوقت
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التعرف عمى االجراءات التنفيذية التي يجب تطبيقيا عند ظيور أعراض فيروس الكورونا المستجد بين التالمذة، الطالب  6
 أو أحد افراد الييئتين التعميمة واالدارية أو العاممين ضمن نطاق المؤسسة:

  مع حيوانات المزرعة أو فيروس كورونا المستجد ىو فيروس حيواني المصدر ينتقل لإلنسان عند االتصال المباشر
 .الحيوانات البرية المصابة بالفيروس. وكما ينتقل عند التعامل مع فضالت ىذه الحيوانات

 كما يمكن انتقالو من شخص آلخر عن طريق العطس والسعال. 
 ثل تعد فيروسات كورونا فصيمة كبيرة من الفيروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر خطورة، م

( ، وُمتالزمة االلتياب الرئوي الحاد الوخيم سارس) MERS MERS-CoVمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )
SARSSARS SARS-CoV .) 

  (ُيمثِّل فيروس كورونا المستجدnCoV .ساللة جديدة لم يسبق تحديدىا لدى البشر من قبل ) 
  2019تشمل أعراض مرض فيروس كورونا (COVID-19)  :في التنفس.  ى، السعال، وضيق وصعوباتالحمالتالي

وفي الحاالت األشد وطأة، قد ُتسّبب العدوى االلتياب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكموي وحتى 
 الوفاة.

  76بوزارة الصحة عمى الخط الساخن  مباشرةيجب عمى المرشد الصحي أو المسؤول الصحي في المدرسة، االتصال-
إذا ظيرت عمى أي منيم أحد األعراض التالية في المدرسة: إلى الفحص الطبي الموظف   أولتحويل التمميذ  592699

 سعال، حرارة مرتفعة او حمى، ضيق في التنفس، وترافقت األعراض بوجود أحد عوامل من الخطر:
o السفر إلى بمد ُسجمت فيو حاالت فيروس الكورونا الُمستجد 
o  ُثّبتة أو ُمحتممةأو االختالط مع حالة م 
o   أو العمل في أحد المؤسسات الصحية التي ُيشتبو وجود حاالت كورونا فييا 
  في ىذا الحال يجب عدم إبقاء التمميذ أو الموظف في الصف أو بين التالمذة ويجب العمل عمى إرسالو الفوري الى

 غرفة التمريض.
  رة )السفر إلى بمد سجمت فيو حاالت أو االختالط مع حالة يجب االتصال باألىل لمقدوم ولالستفسار عن عوامل الخطو

 مثبتة أو محتممة(، وبالتالي التأكد من األىل عن:
o  يوما الماضية. 14أي تاريخ سفر/مكوث في بمد انتشر فيو المرض خالل ال 
o  الماضية.يوما  14أو مخالطة/احتكاك مع حالة ُمثّبتة او ُمحتممة لفيروس كورونا الُمستجد خالل ال 
o  .أو ُمكوث/عمل في مؤسسة صحية سجمت فييا حاالت إصابة بفيروس كورونا المستجد 
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o  في حال وجدت أحد عوامل الخطورة المذكورة أعاله االتصال ُمباشرة بوزارة الصحة عمى الخط الساخن-
59269976. 

  مور التالية: ُمراجعة الطبيب، اتباع في حال عدم وجود عوامل الخطورة المذكورة أعاله يطمب من األىل القيام باأل
 اإلرشادات العالجية، اتباع االرشادات الوقائية، و إرسال التمميذ/الموظف إلى المنزل.

 
 :)في حال تأكيد إصابة التمميذ/الموظف )نتيجة الفحص المخبري إيجابية 

 طبابة القضاءتبميغ  و 01772186عمى الخط الساخن  فوراً  يتم تبميغ وزارة التربية والتعميم العالي .1
 تُقفل المدرسة ليومين ليتم تعقيميا وفق معايير منظمة الصحة العالمية. .2
كد من عدم ظيور اي من ألمتُيطمب من جميع المدرسين واألساتذة مراقبة التالمذة في صفوفيم عند اسئناف الدروس  .3

 العوارض المذكورة أعاله.
 

  غرفة التمريض/ غرفة المرشد الصحي، يجب التقّيد بتنفيذ ممارسات صارمة في الحال تم ارسال التمميذ أو الموظف الى
 لمنع ومكافحة انتقال العدوى في المدرسة، كالتالي:

 :يطمب من التمميذ أو الموظف التي ظيرت عميو ىذه األعراض .1
  .ان يرتدي القناع الطبي لتفادي عدوى اآلخرين مع ُممارسة غسل اليدين قبل وبعد ارتداء القناع 
 ممارسة نظافة اليدين الفعالة 
 التزام النظافة التنفسية الالزمة/ آداب السعال 
 .الحفاظ عمى مسافة آمنة تبمغ من متر إلى مترين من األخرين 
  .تجّنب لمس أفراد آخرين عبر المصافحة، العناق أو التقبيل 
 آخرين وتنظيف ىذه األدوات جيًدا  عدم مشاركة األغراض الشخصية )أدوات األكل، األكواب، المناشف.. ( مع أفراد

 .بالمياه والصابون بعد كل استعمال
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يجب عمى المرشد الصحي أو المسؤول الصحي التقّيد باإلرشادات وبممارسات صارمة لمنع وُمكافحة انتقال  .2
 العدوى:

 .أن ُيزّود المريض بالقناع الطبي ويتأكد من ارتدائو بالطريقو الصحيحة بعد غسل اليدين 
 داء أدوات الوقاية الشخصية بالطريقة الصحيحة.ارت 
  الحد من تنّقل المريض داخل المدرسة، وتأمين مرحاض/حمام خاص لممريض مع تيوية الزمة، إذا تعّذر ذلك، المحافظة

 . عمى التيوية الالزمة وتنظيف وتطيير المرحاض
  بحسب الحالة.عدم السماح بالزيارات حتى يتم نقل المريض الى المستشفى أو المنزل 
  الحد من عدد مقدمي الرعاية من المدرسة إلى الُمرشد الصحي أو المسؤول الصحي، الذي يتمّتع بصحة جيدة وال ُيعاني

 من أمراض مزمنة او نقص المناعة ويتبع إرشادات السالمة بارتداء أدوات الوقاية الشخصية بالطريق الصحيحة.
 .ُممارسة نظافة اليدين الصحيحة 
  عمى مسافة آمنة تبمغ من متر إلى مترين من المريض عند اإلمكانية.الِحفاظ 
   .التزام النظافة التنفسية الالزمة واآلداب التنفسية وتمك الخاصة بالسعال والعطس 
  .ويجب تجّنب لمس العينين، واألنف أو الفم،  حتى عبر القفازات التي تم ارتدائيا ألنيا قد تعّرضت لمجراثيم الُمعدية 
 التخّمص الصحيح من النفايات في سالت ُميمالت ذات غطاء ُمحكم اإلغالق. ضمان 
  .تجّنب لمس أفراد آخرين عبر الُمصافحة، أو العناق أو التقبيل 
  تحديد عدد األفراد الموجودين في الغرفة ليتواجد أقل عدد ُممكن من الُمتابعين لمحالة لمنع أي انتشار لمفايروس عبر

 طأ بممارسات الوقاية والسيطرة.العدوى عن طريق أي خ
 .ضمان تنظيف ومن ثم تطيير كافة األسطح التي تم لمسيا باتباع اإلرشادات السابقة الذكر أعاله من قبل عامل النظافة 
  في حال تم استخدام داخل المدرسة معّدات طبية أو معّدات محمولة لرعاية المرضى، خاصة المواد والمعّدات المشتركة

رة، إلخ(، ضمان التنظيف والتطيير المناسبين ليذه المعّدات وذلك من ضمن مسؤولية المرشد الصحي أو )ميزان الحرا
المسؤول الصحي وليس عامل التنظيفات. يجب أن تتبع طريقة تنظيف األجيزة تعميمات الشركة الُمصّنعة أو في حال عدم 

إليثيمي( أو مطير أساسو الكمور )ىيبوكموريت ٪ من الكحول ا 70توافر التعميمات، يمكن استخدام الكحول )مثل 
 الصوديوم( مع ضرورة التأّكد من الشطف المناسب لممعّدات بالماء النظيف بعد التطيير بالكمور.
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 :ُمالحظة عن القناع الطبي
 متى يجب ارتداء القناع الطبي: .1

  وضيق التنفس والحمى... اذا كنت لتجنب عدوى اآلخرين في حال عانى أحدىم من أمراض تنفسية كالسعال والعطس
 تعتني بشخص ُمصاب بأعراض تنفسية )كالسعال والعطس وضيق التنفس والحمى(.

 ولمعاممين/ات الصحيين 
 ال ُينصح باستخدام القناع الطبي إال في الحاالت الضرورية والمذكورة أعاله 

 
 يترافق استعمال القناعتكمن فعالية القناع في الوقاية من انتشار األمراض التنفسية عندما  .2

استعمالو بشكل صحيح، تطبيق إجراءات ُمكافحة العدوى لحماية الُمحيط، التخّمص الصحيح من القناع الطبي  :الطبي بالتالي
 عند إزالتو فوًرا.

 
رازات يتم تزويد أي ُمشتبو باألمراض التنفسية الُمعدية حتى لو كانت األعراض خفيفة بقناع طّبي حتى يقي من انتشار إف .3

 الفم المتطايرة عند الكالم أو السعال أو الكّحة أو العطاس:
   في حال لم يتحّمل الفرد وضع الكّمامة الطبية يجب أن ُتطّبق بشكل عام ممارسات التنفس الصحية كما سبق

ص منو عرضيا، وذلك عبر التعمم كيفية تغطية الفم عند السعال والعطس بمنديل ورقي باستعمالو مرة واحدة والتخمّ 
 .بشكل صحيح في سمة النفايات ذات غطاء مع المحافظة عمى ممارسة نظافة اليدين الصحيحة فوًرا

  من األفضل عدم استخدام المناديل المصنوعة من قماش، ولكن في حال اضطررنا لذلك، يجب غسميا بشكل دائم
 بالمنّظفات العادية مع غمييا وتجفيفيا جيًدا.

 شكل ُمباشر بعد العطاس أو السعال أو الكّحة أو تالمس إفرازات الجياز التنفسي، ومن الضروري غسل اليدين ب
ويكون غسل اليدين بالماء والصابون، واذا لم تكن اليدان متسختين بشكل واضح وعندما ال يتوافر الماء والصابون، 

 ثانية. 30و  20يجب غسل اليدين بفركيما بمعقم اليدين الكحولي لمدة تتراوح بين 
 ب ضمان تيوية الغرفة بانتظام )فتح الباب والنافذة قدر االمكان(.يج 
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 طريقة استخدام القناع الطبي الصحيحة : .4
 .غسل اليدين بشكل صحيح بالماء والصابون او بمعقم اليدين الكحولي قبل لمس القناع الطبي الرتدائو 
 .التأكد ان القناع الطبي بحالة جيدة اي نظيف وال يحتوي عمى ثقوب 
 )حيث يكون الشريط المعدني عمى وضع القناع بانتباه لتغطية الفم واألنف وذلك بتوجيو الجانب العموي نحو األنف 

 واضغطو عميو والتأكد ان الوجو الصحيح لمقناع يواجو الخارج. )األنف
 .ربط شريط القناع بشكل صحيح لتقميل نسبة أي فراغ يمنع تغطية القناع لألنف والفم والذقن 
 .االمتناع عن لمس القناع عندما ُيثّبت عمى الوجو 
 .عدم استخدام القناع الطبي ألكثر من مّرة واحدة بعد االستعمال 
 الوجو. التخمص الفوري من القناع ذي االستعمال لمرة واحدة في مستوعب النفايات ذات غطاء محكم بعد إزالتو عن 
  اليدين الكحولي بعد إزالة القناع.غسل اليدين بالماء والصابون أو فرك اليدين بمعقم 
 اإلرشادات السابقة. عندما يتبّمل القناع باألوساخ أو باإلفرازات يجب أن يتم استبدالو بآخر نظيف وجاف وباتباع 
 عن  بعيًداالقناع  يجب إزالة القناع بالطريقة الصحيحة، وذلك بإزالة الحمقات المطاطية من خمف األذنين مع إبقاء

س واالسطح والتخمص منو فو را في مستوعب النفايات ذي غطاء محكم ويمي ذلك ممارسة تنظيف الوجو والمالب
 اليدين فورا.

 .من الضروري مالحظة أن الكمامة المصنوعة من القطن غير موصى باستخداميا 
 

 لألشخاص تجنب الوصمة وأّمن الحماية 7
التقّيد بأخالقيات التصرف وتجنب الوصمة. إن ضمان حي ومن ضمنيم المرشد الصيجب عمى العاممين والتالميذ في المدرسة 

 وضمان واإلساءة، االستغالل أنواع من نوع أي من حمايتيم ضمان إلى باإلضافة بينيم تفرقة دونالعناية المناسبة بالتالميذ 
 .التمييز وعدم الجندرية الفوارق واحترام الدمج،
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