انىلاٌت يٍ األيراض اإلَتمانٍت
يشض فيشوط كىسوَب 2019
(كىفيذ)19-
يىجهت نهؼايهٍٍ/اث انًٍذاٍٍٍَ

يحتىي انجهسخ
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معلومات صحٌة حول الفٌروس :طرق العدوى ،طرق الوقاٌة ،أمور ٌجب تجنبها
التصرؾ السلٌم
طرٌقة التنظٌؾ والتطهٌر
متى وكٌؾ ٌتم استخدام القناع الطبً
تجنب الوصمة وأمّن الحماٌة لألشخاص

يب َىع انفيشوط انجذيذ ويب يذي خطىسته؟
• فٌروس كورونا المستجد هو فٌروس حٌوانً المصدر ٌنتقل لإلنسان عند االتصال المباشر مع حٌوانات
المزرعة أو الحٌوانات البرٌة المصابة بالفٌروس .وكما ٌنتقل عند التعامل مع فضالت هذه الحٌوانات.
• كما ٌمكن انتقاله من شخص آلخر عن طرٌق العطس والسعال.

• تعد فٌروسات كورونا فصٌلة كبٌرة من الفٌروسات التً تسبب اعتالالت تتنوع بٌن الزكام وأمراض
أكثر خطورة ،مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسٌة ( ،)MERS-CoVومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد
الوخٌم (سارس) ).)SARS-CoV
• ٌ ِّ
ُمثل فٌروس كورونا المستجد ) )nCoVساللة جدٌدة لم ٌسبق تحدٌدها لدى البشر من قبل.

أػشاض يشض فيشوط كىسوَب 2019
• الحمى
• السعال
• ضٌق وصعوبات فً التنفس
مالحظة :فً الحاالت األشد وطؤة ،قد تسبب العدوى االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسٌة الحادة الوخٌمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة.

فيشوط كىسوَب انًستجذ
يب هي فتشح انحعبَخ؟
لذ تظهر ػىارض اإلصابت بفٍروس كىروَا بؼذ ٌىيٍٍ إنى ٌ 14ى ًيا يٍ انتؼرض نهفٍروس.
يٍ هي انفئخ األكثش ػشظخ نإلصبثخ ثًعبػفبد انكىفيذ19-؟
كبار انسٍ (فىق ل  60ػا ًيا)
انًصابٍٍ باأليراض انًزيُت وَمص انًُاػت

إرا ظهشد ػهً أحذ أفشاد األسشح األػشاض انتبنيخ :
• سعال
• حرارة مرتفعة او حمى
• ضٌق فً التنفس
مالحظة :تشبه أعراض فيروس الكورونا أعراض االنفلونزا ،وليس كل من يعاني هذه األعراض قد
أصيب بالفيروس ،يجب أن تقترن األعراض بوجود أحد عوامل الخطر أدناه
 (1السفر إلى بلد سُجلت فٌه حاالت
 (2أو اإلختالط مع حالة مثبتة أو محتملة
 (3أو العمل فً أحد المإسسات الصحٌة التً ٌُشتبه وجود حاالت كورونا فٌها
االتصال مباشرة بوزارة الصحة على الخط الساخن  76-592699والتوجه الى طوارئ المستشفى

إرا ظهشد ػهً أحذ أفشاد األسشح األػشاض انتبنيخ :
سؼال /حرارة مرتفعة او حمى  /ضٌق فً التنفس
• التأكد من األهل عن:
• أي تارٌخ سفر/مكوث فً بلد انتشر فٌه المرض خالل الـ ٌ 14وما الماضٌة
• أو مخالطة/احتكاك مع حالة مثبتة او محتملة لفٌروس كورونا المستجد خالل الـ ٌ 14وما الماضٌة
• أو مكوث/عمل فً مإسسة صحٌة سجلت فٌها حاالت إصابة بفٌروس كورونا المستجد
1

• فً حال وجدت أحد عوامل الخطورة المذكورة أعاله اإلتصال مباشرة بوزارة الصحة على الخط
الساخن 76-592699

•في حال عدم وجود عوامل الخطورة المذكورة أعاله الطلب من األهل القيام باألمورالتالية:
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• مراجعة الطبٌب
• اتباع اإلرشادات العالجٌة
• اتباع االرشادات الوقائٌة

إرا ظهشد ػهً أحذ انتالييز/األغفبل انًشبسكيٍ في َشبغبد انًشكض األػشاض انتبنيخ في
انًذسسخ :سؼال /حرارة مرتفعة او حمى  /ضٌق فً التنفس
1

2

• عدم إبقاء التلمٌذ/الطفل فً الصؾ أو ؼرفة النشاط
• اإلتصال باألهل لإلستفسار عن عوامل الخطورة (السفر إلى بلد سجلت فٌه حاالت أو اإلختالط مع حالة مثبتة أو محتملة)
• التأكد من األهل عن:
• أي تارٌخ سفر/مكوث فً بلد إنتشر فٌه المرض خالل الـ ٌ 14وما الماضٌة
• أو مخالطة/احتكاك مع حالة مثبتة او محتملة لفٌروس كورونا المستجد خالل الـ ٌ 14وما الماضٌة
• أو مكوث/عمل فً مإسسة صحٌة سجلت فٌها حاالت إصابة بفٌروس كورونا المستجد

• فً حال وجدت أحد عوامل الخطورة المذكورة أعاله اإلتصال مباشرة بوزارة الصحة على الخط الساخن 76-592699
•في حال عدم وجود عوامل الخطورة المذكورة أعاله الطلب من األهل القيام باألمورالتالية:
•
•
•
•

3

•
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مراجعة الطبٌب
اتباع اإلرشادات العالجٌة
اتباع االرشادات الوقائٌة
إرسال الطفل إلى المنزل

فً حال تؤكٌد إصابة االطفل (نتٌجة الفحص المخبري إٌجابٌة):
•
•

ٌقفل المركز لٌومٌن لٌتم تعقٌمه.
ٌُطلب من الجمٌع مراقبة األطفال فً صفوفهم عند اسئناؾ النشاطات للتؤكد من عدم ظهور اي من العوارض المذكورة أعاله.

هذه
الشرٌحة
خاصة
بالشركاء
التً
تستقطب
أطفال
فً
مراكزها

االجشاءاد انًتجؼخ يٍ قجم وصاسح انصحخ انؼبيخ ػهً انىافذيٍ انً نجُبٌ

تىصيبد ػٍ يُظًخ انصحخ انؼبنًيخ نهىقبيخ يٍ يشض فيشوط كىسوَب
•
•
•
•
•
•

اتبع تعليمات الطريقة الفعالة لغسل اليدين (الشريحة التالية)
عند السعال والعطس ،احرص على تؽطٌة الفم واألنؾ بمرفقك المثنً أو بمندٌل ورقً،
وتخلص من المندٌل بعد ذلك فورا فً سلة المهمالت واؼسل ٌدٌك.
تجنب االقتراب من األشخاص المصابٌن بالحمى والسعال.
إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس ،التمس العناٌة الطبٌة مبكرا وأطلع مقدم
الرعاٌة الصحٌة على أسفارك السابقة
عندما تزور أسواق المنتجات الحٌة فً مناطق تشهد حاالت عدوى بفٌروس كورونا المستجد،
تجنب اللمس المباشر للحٌوانات الحٌة واألسطح التً تالمس تلك الحٌوانات
تجنب تناول المنتجات الحٌوانٌة النٌئة أو ؼٌر المطهوة جٌدا.

• ؼسل الٌدٌن بشكل تام بالصابون والمٌاه الجارٌة
لمدة تتراوح بٌن  40و 60ثانية،
• وعندما ال ٌتوافر ذلكٌ ،جب تتنظٌؾ الٌدٌن
بفركهما بمادة ٌرتكز صنعها على مادة الكحول
لمدة تتراوح بٌن  20و  30ثانٌة.
• ٌتم تجفٌؾ الٌدٌن باستخدام المنادٌل الورقٌة
ذات االستعمال الواحد.
• عند عدم توافر المنادٌل الورقٌةٌ ،مكن استخدام
مناشؾ القماش النظٌفة وٌُعمل على استبدالها
كلما أصبحت رطبة.

• التزام النظافة التنفسٌة الالزمة /تعليمات العطس والسعال.

• تج ّنب لمس العينين ،واألنف أو الفم ،قبل ؼسل الٌدٌن
جٌدا.
• ضمان التخ ّلص الصحيح من النفايات في مستوعب
للنفايات ذات غطاء محكم.
• الحفاظ على مسافة آمنة تبلػ من متر إلى مترٌن من
األخرٌن.
• تج ّنب لمس أفراد آخرٌن عبر المصافحة ،العناق أو

التقبيل.
• عدم البصق على األرض.
• عدم مشاركة األؼراض الشخصٌة والتً تستعمل فً
الطعام والشراب (قنٌنة ماء ،ملعقة.)... ،
• االمتناع عن استخدام أو طلب أرجٌلة فً األماكن العامة

التصرؾ السلٌم
فً حال انؼىدة يٍ أحذ انبالد انتً اَتشر فٍها انًرض
يٍ دوٌ ظهىر أػراض انًرض

انحجش انصحي انًشيط في انًُضل:
• الحجر الصحي في المنزل لمدة ٌ 14وما وعدم الذهاب الى العمل أو المدرسة أو األماكن العامة األخرى أو
المناسبات االجتماعٌة.
• ٌُعمل على عزل الشخص بشكل مإقت فً ؼرفة جٌدة التهوٌة (مع نافذة يمكن فتحها) منفصلة عن االخرٌن

على أن ٌُرافق ذلك بممارسات مكافحة العدوى لحماٌة المحٌط.
• اذ ال ٌمكن تؤمٌن ؼرفة منفصلة ٌمكن الحفاظ على مسافة آمنة تبلػ من متر إلى مترٌن من األخرٌن و النوم
على سرٌر منفصل.

انحجش انصحي نهًشيط في انًُضل:
• الحد من تنقل المرٌض داخل المنزل ،وتؤمٌن مرحاض/حمام خاص للمرٌض مع تهوٌة الزمة ،اذا

تعذر ذلك المحافظة على تهوٌة الالزمة وتنظٌؾ وتعقٌم المرحاض .
• عدم مشاركة األؼراض الشخصٌة (ادوات األكل ،األكواب ،المناشؾ ،أؼطٌة السرٌر )....مع افراد
األسرة و تنظٌؾ هذه االدوات جٌدا بالمٌاه والصابون بعد كل استعمال.

• الحد من عدد مقدمً الرعاٌة من افراد األسرة ،تعٌٌن شخص واحد ٌتمتع بصحة جٌدة وال ٌعانً من
أمراض مزمنة او َمص انًُاػت وٌتبغ ارشاداث انساليت بارتذاء ادواث انىلاٌت انشخصٍت بانطرٌك
انصحٍحت.
• ػذو انسًاح بانزٌاراث حتى ٌتؼافى انًرٌط تًا ًيا وتختفً أػراض انًرض.

إرا ظهشد ػهً أحذ أفشاد األسشح األػشاض انتبنيخ :
سؼال /حرارة مرتفعة او حمى  /ضٌق فً التنفس
• ارتداء القناع الطبً لتفادي عدوى االخرٌن
• ممارسة نظافة الٌدٌن الفعالة

• التزام النظافة التنفسٌة الالزمة /آداب السعال
• الحفاظ على مسافة آمنة تبلػ من متر إلى مترٌن من األخرٌن.

• تج ّنب لمس أفراد آخرٌن عبر المصافحة ،العناق أو التقبٌل.
• االتصال مباشرة بوزارة الصحة على الخط الساخن 76-592699

مالحظة :هناك استثناء لألمهات المرضعات نظرا لفوائد الرضاعة ،فعلى األمهات المرضعات

مواصلة الرضاعة الطبيعية ،ولكن التقٌد بؽسل الٌدٌن جٌدا بالماء والصابون قبل الرضاعة
وقبل وبعد االقتراب من الطفل وباألوقات االساسٌة التً ذكرت سابقا ،وارتداء القناع الطبً
والتقٌد بالتصرفات السلٌمة فً ارتداء القناع ،واإللتزام بالنظافة التنفسٌة الالزمة /آداب
السعال.
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غشيقخ انتُظيف وانتطهيش
فً المنزل ،المكتب ،المدرسة

تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل
ضمان توافر الخدمات المؤمونة والكافٌة للمٌاه للشرب والنظافة الشخصٌة وتحضٌر الطعام .تجدر اإلشارة أن المٌاه المستخدمة للنظافة الشخصٌّة
ولتحضٌر الطعام تخضع للمعاٌٌر المعتمدة لمٌاه الشرب ذاتها..
إن الؽسل السلٌم للٌدٌن والحفاظ على ممارسة اآلداب التنفسٌة وتلك الخاصة بالسعال والعطس هً ممارسات أساسٌّة للوقاٌة من العدوى وكما
وٌجب تج ّنب لمس العينين ،واألنف أو الفم.
ضمان توافر الخدمات المؤمونة والكافٌة للصرؾ الصحً.

ضمان توافر الخدمات المؤمونة والكافٌة لإلدارة السلٌمة للنفاٌات المنزلٌة الصلبة ،خاصة التخلص السلٌم من النفاٌات التً تحتوي على إفرازات
او سوائل من جسم االنسان أو فضالت الحٌوانات أو النفاٌات المعدٌة المشتبه بها فً المستوعبات المُؽلقة المُخصصة وٌتم تنظٌؾ تطهٌر
المستوعبات بشكل دوري.
ضمان التخلص من منادٌل الورقٌة التً تم استخدامها إلزالة إفرازات الفم واألنؾ ( الجهاز التنفسً) وبقاٌا التؽوط والبول فً حاوٌات النفاٌات
المُخصصة لها ،وضمان أن هذه الحاوٌات لها ؼطاء ،فهذه النفاٌات ُتصنؾ بالنفاٌات القابلة النتقال العدوى.
ضمان أن كٌس النفاٌات مُحكم الربط قبل التخلص منه فً المستوعبات المُخصّصة واألخٌرة لها أؼطٌة مناسبة وفعّالة ،والتقٌّد بؤوقات جمع
النفاٌات الصلبة التً وضعتها البلدٌة أو المنظمات المعنٌة.
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انًجبديء األسبسيخ في ساليخ انغزاء
التؤكد من التقٌد بالمبادىء األساسٌة فً سالمة الؽذاء عن طرٌق:
• الحفاظ على نظافة األسطح
• تنظٌؾ من ثم تطهٌر معدات وأسطح تحضٌر الطعام بشكل متكرر.
• تنظٌؾ من ثم تطهٌر جمٌع ألواح التقطٌع وأدوات المطبخ بشكل صحٌح.
• ؼسل الٌدٌن قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.
• ؼسل وتعقٌم الفواكه والخضروات بشكل صحٌح ،واستخدام المٌاه النظٌفة أثناء تحضٌر الطعام (ملح ،خل أو حبوب
تعقٌم).
• طهً المنتوجات النٌئة واللحوم لدرجات حرارة آمنة (خاصة اللحوم واأللبان والمنتجات الحٌوانٌة).
• التقٌد بفصل وعزل األطعمة النٌئة/ؼٌر المؽسولة مع األطعمة المطهوة/والمؽسولة.
• التقٌد بفصل وعزل ألواح التقطٌع وأدوات المطبخ (مثل السكاكٌن وؼٌرها) بٌن مختلؾ األطعمة النٌئة والمطبوخة.

حافظ على الؽذاء الصحً والمتوازن وأكثر من شرب السوائل
21

تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل(تبثغ):
التؤكد من التقٌد بالمبادىء األساسٌة فً سالمة الؽذاء عن طرٌق (تابع):
• عدم تناول الحٌوانات المٌتة أو النافقة.
• عدم تناول المنتوجات الحٌوانٌة النٌئة أو ؼٌر المطهٌة جٌدا.
• تخزٌن المواد الؽذائٌة (المطبوخة/ؼٌر المطبوخة) بشكل صحٌح:
• التبرٌد السرٌع ووضع االطعمة فً البراد وفً حال عدم توافر البراد او انقطاع التٌار الكهربائً ،من األفضل
طبخ كمٌة من الطعام تكفً العائلة ولوجبة واحدة فقط.
• تجنب ترك األطعمة أكثر من ساعتٌن على المنضدة/الطاولة
• تخزٌن األطعمة المطبوخة أو الخضار والفاكهة فوق االلحوم النٌئة.
• حماٌة الطعام المطهً أو ؼٌر المطهً وأوعٌة حفظ المٌاه عبر تؤمٌن أؼطٌة تحفظها من التلوّ ث.
• تجنب مالمسة الحٌوانات األلٌفة أو األسطح المالمسة للحٌوانات األلٌفة/النافقة.
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تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل (تبثغ):
ضمان اتباع إجراءات التنظٌؾ والتطهٌر المنزلً باستمرار وبشكل صحٌح.

التؤكد من نظافة جمٌع األسطح التً نلمسها فً المنزل وعلى درج المنزل وفً جمٌع األوقات.

التؤكد من نظافة جمٌع األسطح التً تم لمسها بشكل متكرر مثل الطاوالت والكراسً وجوانب السرٌر
(حافة السرٌر) ومثل مقابض األبواب أومقابض النوافذ أومفاتٌح اإلضاءة أو باب البراد أو مفاتٌح
الهاتؾ ،إلخ كما والتؤكد من تطهٌرها بانتظام بعد تنظٌفها.
تحدٌد وتقلٌل العدوى من أي مصدر حٌوانً فً البٌت.
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تُظيف وتطهيش األسطح انتي يتى نًسهب ثشكم يتكشس

أوال:
ثانٌا:

استخدام المٌاه النظٌفة
والمنظفات المنزلٌة –
ثالثا:
المنظفات التً تذوب بسهولة
الشطؾ إلزالة كل بقاٌا
فً المٌاه الدافئة والباردة-
ٌلً الشطؾ التطهٌر
المنظفات التً قد تتفاعل مع
لتنظٌؾ األسطح.
باستخدام مبٌض منزلً
المطهر وتخفؾ من فعالٌته .مطهر (كلور ٌحتوي على
 ٪0.5هٌبوكلورٌت
الصودٌوم).

• يوصى باستخدام المبيض المنزلي/الكلور كمطهر ألنه يتميز بما يلي :سريع المفعول  ،تكلفته ُمنخفضة ،وفعال للغاية ضد معظم الفيروسات.
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تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل:
تُظيف وتطهيش انًشاحيط وأسطحهب ػهً األقم يشح في انيىو (ويٍ انًفعم أكثش يٍ يشح)

أوال:
استخدام المٌاه النظٌفة
والمنظفات المنزلٌة –
المنظفات التً تذوب
بسهولة فً المٌاه الدافئة
والباردة -للتنظٌؾ.

ثانٌا:
الشطؾ إلزالة كل بقاٌا
المنظفات التً قد تتفاعل مع
المطهر وتخفؾ من فعالٌته.

ثالثا:
ٌلً الشطؾ التطهٌر،
التطهٌر باستخدام مبٌض
منزلً مطهر (كلور ٌحتوي
على  ٪0.5هٌبوكلورٌت
الصودٌوم).

• يوصى باستخدام المبيض المنزلي/الكلور كمطهر ألنه يتميز بما يلي :سريع المفعول  ،تكلفته ُمنخفضة ،وفعال للغاية ضد معظم الفيروسات.
25

تُظيف وتطهيش األسطح انًه ّىثخ ثسىائم انجسى أو ثبالفشاصاد يٍ انجهبص انتُفسي
1

2

3

استخدام مناشؾ قابلة لالمتصاص السوئل
أو االفرازات من األسطح والتخلص منها
فً كٌس محكم االؼالق ٌوضع فً
مستوعب النفاٌات ذات ؼطاء محكم.

االستخدام السلٌم لمعدات الوقاٌة
الشخصٌة (القفازات والمالبس الواقٌة)
وؼسل الٌدٌن قبل وبعد استعمال القفازت

5

6

التخلص السلٌم من المعدات الوقاٌة
الشخصٌة (القناع والقفازات) ذات
االستعمال الواحد فً مستوعبات
النفاٌات ذات ؼطاء محكم وال ٌُعاد
استعمالها.

26

4

السماح للمطهر أن ٌبقى مبلال على األسطح
لمنح الوقت الكاؾِ للتفاعل مع الكلور
(حوالً  10دقائق).

7

تنظٌؾ األسطح جٌدا باستخدام مٌاه
نظٌفة والمنظفات العادٌّة ومن ثم
الشطؾ.

تنظٌؾ وتطهٌر جمٌع مُستلزمات التنظٌؾ
والمع ّدات الوقاٌة الشخصٌة القابلة إلعادة
االستخدام فورا.

ٌلً الشطؾ التطهٌر ،التطهٌر باستخدام
مبٌّض منزلً مطهر (كلور ٌحتوي على
 ٪0.5هٌبوكلورٌت الصودٌوم).

فً حال تم استخدام مناشؾ ذات االستعمال
المتعددٌ ،جب تنظٌفها مباشرة بالمطهرات والماء
وتطهٌرها بنسبة  ٪0.5من محلول الكلور.

تُظيف وتطهيش ثيبة انًشيط وانًُبشف وانششاشف وأغطيخ انسشيش

استخدام المٌاه النظٌفة ومنظفات المالبس عند ؼسل األؼراض الشخصٌة للمرٌض (كالمالبس
والمناشؾ وأؼطٌة السرٌر) وؼلٌها.
عند استخدام الؽسالة ٌجب وضع مإشر الحرارة على درجة ما بٌن  90-60مئوٌة.

وٌجب العمل على تجفٌؾ األؼراض الشخصٌة للمرٌض جٌدا ومن األمثل تعرّ ضها الشعة
الشمس.
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تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل :كيف يتى تُظيف انًُضل (تبثغ)
من المهم مالحظة أن منظفات المنزلٌة ال تحل محل المطهرات .
ٌوصى باستخدام المنظفات المنزلٌة أوال ثم تلٌها المطهرات (المبٌض المنزلً).

ٌوصى بعدم استخدام لوازم التنظٌؾ ؼٌر المعروفة (أصول أو تركٌبات كٌمٌائٌة ؼٌر معروفة).
ٌوصى بعدم خلط المنظفات مع المطهر (المبٌض المنزلً).
تجنب استخدام المطهر (المبٌض المنزلً) مباشرة على األسطح الملوّ ثة بسوائل الجسم أو باالفرازات من الجهاز
التنفسً.

تقلل المواد العضوٌة من فعالٌة المطهر (المبٌض المنزلً)  .لذلك ٌنصح بتنظٌؾ السطح أوال بالمنظفات وبعد
شطفها ٌستخدم المطهر.
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تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل :كيف يتى تُظيف انًُضل (تبثغ)
• طرٌقة تحضٌر محلول مبٌض منزلً ٌحتوي على  ٪0.5هٌبوكلورٌت الصودٌوم):
اضؾ جزءا واحدا من
المبٌض المنزلً

 9أجزاء من المٌاه النظٌفة

اضؾ أضؾ لترا واحدا
من المبٌض المنزلً

 9لترات من المٌاه
النظٌفة

بمحلول ٌحتوي على
 ٪0.5هٌبوكلورٌت
الصودٌوم

الكلورين السائل
المبيض المنزلي
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مما ٌإدي إلى تحضٌر
مُطهّر من  10لتٌرات
جاهزا للتطهٌر

تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل :كيف يتى تُظيف انًُضل (تبثغ)

إن تحضٌر محلول التطهٌر هً من مسإولٌة راشد فً العائلة ولٌس األوالد أو األطفال.
عند تحضٌر محلول التطهٌر (هٌبوكلورٌت الصودٌوم) ٌ ،جب توفٌر معدات الوقاٌة الشخصٌة
(أهمها الكمّامة والق ّفازات) ،مع التقٌد بؽسل الٌدٌن قبل وبعد استعمال المعدات الوقاٌة الشخصٌة.

ٌجب تحضٌر والتقٌد باستخدام المحلول ( ٪0.5هٌبوكلورٌت الصودٌوم) ال  24ساعة فقط من
تارٌخ التحضٌر ،ألن فعالٌته تنخفض مع الوقت.
ٌوصى بعدم اإلفراط بالتخزٌن للمواد المطهرة ،بل االلتزام باستخدام المواد بشكل صحٌح والتقٌد
بتارٌخ انتهاء الصالحٌة.
ٌوصى بالتهوٌة المناسبة لكل األسطح التً تم تنظٌفها وتطهٌرها بالمبٌض المنزلً للحد من
المخاطر الصحٌة الناتجة عن استخدام الكلور.
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تُفيز يًبسسبد صبسيخ نًُغ ويكبفحخ اَتقبل انؼذوي في انًُضل :كيف يتى تُظيف انًُضل (تبثغ)
من المهم التؤكد من أن جمٌع المنظفات والمطهرات ومحلول المطهر علٌها اشارات تشٌر الى اسم المحلول بشكل واضح ٌمنع اي فرد
من األسرة استخدامها عن طرٌق الخطؤ بهدؾ آخر وٌجب تخزٌنها بشكل صحٌح بعٌدا عن متناول األطفال.
ٌجب أال تترك حاوٌات المنظفات والمطهرات مفتوحة للحد من تقلٌل فعالٌتها.
من المهم ضمان التنظٌؾ الروتٌنً وتطهٌر مستلزمات التنظٌؾ وتنظٌؾ األدوات والمعدات بعد استخدامها العادي.
ٌجب تنظٌؾ وتطهٌر (بمحلول ٌحتوي على  ٪0.5هٌبوكلورٌت الصودٌوم) معدات الوقاٌة الشخصٌة (القفازات المتعددة االستعماالت
والمالبس الواقٌة) القابلة إلعادة االستعمال .
وكما ٌجب التخلص الفوري من معدات الوقاٌة الشخصٌة ذات االستعمال الوحد (كاألقنعة والقفازات ذات االستعمال الواحد) فً
مستوعب النفاٌات ذات ؼطاء محكم وٌلً ذلك ؼسل الٌدٌن؛ ٌوصى باستخدام القفازات التً ٌتم التخلص منها (الالتكس أو النترٌل).

فً حال تم استخدام مناشؾ ذات االستعمال المتعددٌ ،جب تنظٌفها مباشرة بالمنظفات والماء وٌلً ذلك ؼلٌها أوتطهٌرها بنسبة  ٪0.5من
محلول الكلور ،وٌجب العمل على تجفٌفها جٌدا ومن األمثل تعرضها الشعة الشمس.
ٌجب التنبه من عدم استخدام المٌاه الساخنة مع الكلور/محلول الكلور ألن لذلك مخاطر كثٌرة على الصحة.
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يتً وكيف يتى استخذاو انقُبع انطجي
الكمامة

يتى ٌجب ارتذاء انمُاع انطبً:
• لتجنب عدوى اآلخرٌن فً حال كنت تعانً من أمراض تنفسٌة كالسعال والعطس
وضٌق التنفس والحمى...
• اذا كنت تعتنً بشخص مصاب بؤعراض تنفسٌة (كالسعال والعطس وضٌق التنفس
والحمى).
• وللعاملٌن/ات الصحٌٌن
ال بنصح باستخدام القناع الطبي إال في الحاالت الضرورية والمذكورة أعاله

انقُبع انطجي:
• تكمن فعالٌة القناع فً الوقاٌة من انتشار األمراض التنفسٌة عندما ٌترافق استعمال القناع
الطبً بالتالً:
• استعماله بشكل صحٌح
• ممارسة نظافة الٌدٌن الصحٌحة بانتظام قبل وبعد استعمال القناع الطبً.
• تطبٌق اجراءات مكافحة العدوى لحماٌة المحٌط
• التخلص الصحٌح من القناع الطبً عند ازالته فورا
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انقُبع انطجي:
ٌجب تزوٌد اي مُشتبه باألمراض التنفسٌة المُعدٌة حتى لو كانت األعراض خفٌفة بقناع طبًّ حتى ٌقً من انتشار
افرازات الفم المتطاٌرة عند الكالم أو السعال أو الكحّ ة أوالعطس:
• فً حال لم ٌتحمّل الفرد وضع الكمّامة الطبٌة ٌجب أن ٌطبق بشكل عام ممارسات التنفس الصحٌة كما سبق
عرضها ،وذلك عبر التعلم كٌفٌة تؽطٌة الفم عند السعال والعطس بمندٌل ورقً باستعماله مرة واحدة والتخلّص
منه بشكل صحٌح فً سلة النفاٌات ذات ؼطاء مع المحافظة على ممارسة نظافة الٌدٌن الصحٌحة فورا.
من األفضل عدم استخدام المناديل المصنوعة من قماش ،ولكن في حال اضطررنا لذلك ،يجب غسلها بشكل دائم
بالمن ّظفات العادية مع غليها وتجفيفها جيدا
• ومن الضروري ؼسل الٌدٌن بشكل مباشر بعد العطاس أو السعال أو الكحّ ة أو تالمس إفرازات الجهاز التنفسً،
وٌكون ؼسل الٌدٌن بالماء والصابون ،واذا لم تكن ٌداك متسخة بشكل واضح وعندما ال ٌتوافر الماء والصابون،
ٌجب ؼسل الٌدٌن بفركهما بمعقم الٌدٌن الكحولً لمدة تتراوح بٌن  20و  30ثانٌة.
• تحسٌن تهوٌة الؽرفة بانتظام (فتح الباب والنافذة قدر االمكان).
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غشيقخ استخذاو انقُبع انطجي انصحيحخ :
• ؼسل الٌدٌن بشكل صحٌح بالماء والصابون او بمعقم الٌدٌن الكحولً قبل لمس القناع الطبً الرتدائه.
• التؤكد ان القناع الطبً بحالة جٌدة اي نظٌؾ وال ٌحتوي على ثقوب.
• وضع القناع بانتباه لتؽطٌة الفم واألنؾ وذلك بتوجٌه الجانب العلوي نحو األنؾ (حٌث ٌكون الشرٌط المعدنً على
األنؾ) واضؽطه علٌه والتؤكد ان الوجه الصحٌح للقناع ٌواجه الخارج.

• ربط شرٌط القناع بشكل صحٌح لتقلٌل نسبة أي فراغ ٌمنع تؽطٌة القناع لألنؾ والفم والذقن.
• االمتناع عن لمس القناع عندما ٌُثبّت على الوجه.
• عدم استخدام القناع الطبً ألكثر من مرّ ة واحدة بعد االستعمال.
• التخلص الفوري من القناع ذي االستعمال لمرة واحدة فً مستوعب النفاٌات ذات ؼطاء محكم بعد إزالته عن
الوجه.
• ؼسل الٌدٌن بالماء والصابون أو فرك الٌدٌن بمعقم الٌدٌن الكحولً بعد إزالة القناع.
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غشيقخ استخذاو انقُبع انطجي انصحيحخ (تبثغ) :
• عندما ٌتبلّل القناع باألوساخ أو باإلفرازات ٌجب أن ٌتم استبداله بآخر نظٌؾ وجاؾ وباتباع
اإلرشادات السابقة.
• ٌجب إزالة القناع بالطرٌقة الصحٌحة ،وذلك بإزالة الحلقات المطاطٌة من خلؾ األذنٌن مع إبقاء
القناع بعٌدا عن الوجه والمالبس واالسطح والتخلص منه فورا فً مستوعب النفاٌات ذي ؼطاء
محكم وٌلً ذلك ممارسة تنظٌؾ الٌدٌن فورا.
• من الضروري مالحظة أن الكمامة المصنوعة من القطن ؼٌر موصى باستخدامها.
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القناع الطبي

طريقة وضع التخلص من الكمامة بطريقة سليمة

القناع الطبي N95

التخلص من الكمامة بطريقة سليمة

38

انطشيقخ انصحيحخ نىظغ انكًبيخ
تؽطٌة الفم
واألنؾ بإحكام

إستبدالها بواحدة
جدٌدة فً حال
أصبحت رطبة

ال تعٌد
إستخدامها

ال تستخدم
كماكات من
القماش

تجنب لمس
الكمامة

إزالتها بطرٌقة
صحٌحة و ؼسل
الٌدٌن

تجُت انىصًخ وأ ّيٍ انحًبيخ
نألشخبص

40

ٌجب ػهى كافت أفراد األسرة ظًاٌ انؼُاٌت
بكايم أفرادها دوٌ تفرلت بٍُهى باإلظافت إنى
ظًاٌ حًاٌتهى يٍ أي َىع يٍ أَىاع
االستغالل واإلساءة ،وظًاٌ انذيج ،واحتراو
انفىارق انجُذرٌت وػذو انتًٍٍز.

حقبئق تسبػذَب في تجُت انىصًخ
• لٌس كل من ٌعانً من عوارض انفلونزا ٌعانً من كورونا
• ان اعتبار كل األشخاص العائدٌن من بالد انتشر فٌها المرض محلٌا هم مصابون أو
حاملون محتملون للمرض ال ٌهدؾ الى التمٌٌز ضدهم بل ٌهدؾ الى حماٌتهم وحماٌة
االخرٌن
• المساعدة فً محاربة انتشار المرض تشكل تحدٌا نفسٌا وعاطفٌاٌ ،حتاج هإالء المساعدون
إلى دعم اجتماعً عند عودتهم.
• لٌس كل المرضى المصابون بفٌروس كورونا ٌموتون ،فإن نسبة الوفٌات لتارٌخه هً
حوالً  %3فقط من مجمل الحاالت المإكدة.
• عامل المرضى باحترام وكرامة
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دوسك في سفغ انىػي وتجُت انىصًخ
• الحفاظ على خصوصٌة وسرٌة أولئك الذٌن ٌسعون للرعاٌة الصحٌة .
• بلّػ فورا عند شعورك بؤنك فً خطراإلصابة بالمرض او اإلصابة به.
• رفع الوعً حول  COVID-19دون زٌادة الخوؾ.
• شارك معلومات دقٌقة حول كٌفٌة انتشار الفٌروس.

• تحدث علنا ضد السلوكٌات السلبٌة ،بما فً ذلك البٌانات السلبٌة على وسائل التواصل االجتماعً حول مجموعات من األشخاص ،أو استبعاد
األشخاص الذٌن ال ٌشكلون أي خطر من األنشطة العادٌة.
• توخً الحذر بشؤن الصور واألفكار التً ٌتم مشاركتها .تؤكد من أنها ال تعزز الصور النمطٌة (األدٌان ،الجنسٌات ،الفئات المستضعفة.)...
• إحترم قرار اآلخرٌن فً اتخاذ إجراءات وقاٌة أو فً اإللتزام بالحجر الصحً المنزلً.

• ساهم فً تقدٌم الدعم النفسً االجتماعً لألشخاص الذٌن عادوا من البالد الموبوءة مع إحترام إجراءات السالمة (عبر الهاتؾ ،اتصال
الفٌدٌو)...
• ساهم فً دعم األشخاص القلقٌن بشؤن األصدقاء أو األقارب فً المنطقة المتؤثرة
• عدم االستهتار فً إجراءات الوقاٌة والحماٌة

• على األهل والمعلمٌن وكل من ٌهتم برعاٌة األطفال أن ٌرفع وعً األطفال وٌساندهم لمواجهة أي حاالت تنمر فً محٌطهم.
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/2/24870/ncov-2019
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/myth-busters.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/questions-andanswers.html
• http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/protect-yourself-andothers.html
• https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-shouldknow
• https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
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