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نطاق
يوضح هذا الدليل بالتفصيل املبادئ واإلجراءات األساسية للتطهري التي ينبغي اتباعها لتطهري البيئة
املادية يف سياق جائحة مرض فريوس كـــورونـا املستجد [ .]COVID-19تختلف مخاطر التلوث
السطحي وانتقال العدوى باختالف نوع اإلعداد وحجم السكان الذين يرتددون عىل كل مكان (مثل:
مرافق الرعاية الصحية ،والنقل العام ،وغريها من املرافق  /أماكن العمل املزدحمة) ،عىل الرغم من أن
مبادئ التطهري البيئي تظل كام هي .ونظ ًرا لعدم قدرتنا عىل تغطية كل موقف هنا ،فإنه من املمكن
القيام بتكييف هذا الدليل مع املواقف الفردية عند ظهورها .يركز هذا الدليل عىل كيفية تنفيذ عملية
إزالة التلوث البيئي عمل ًيا وينبغي تقدميه كجزء من برنامج مخطط له ومحسوب املوارد( ،)۱والذي تم
دمجه بالكامل مع جهود االستجابة األخرى ملرض فريوس كـــورونـا املستجد [.]COVID-19
يغطي هذا الدليل العنارص التالية فيام يتعلق بالتطهري البيئي:
•مبادئ التطهري البيئي
•املواد الكيميائية املستخدمة يف التطهري البيئي
•معدات التطهري البيئي
•التطهري البيئي يف مرافق الرعاية الصحية
•النظافة البيئية العامة يف البيئات غري الرعاية الصحية.
•إدارة املنسوجات
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خلفية
إ َّن فريوس السارس  ٢املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة [ ]SARS-CoV2هو الفريوس الذي يسبب مرض
فريوس كـــورونـا املستجد [ .]COVID-19إ َّن فريوس السارس  ٢املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
[ ]SARS-CoV2هو فريوس مغل ٌَّف ميكن تدمريه عن طريق تعطيل طبقة الدهون الدهنية الخارجية.
وهي عرضة للمنظفات ،والصابون ،وكذلك جميع الفئات املطه ِّرة إذا تم استخدامها بشكلٍ صحي ٍح.
فهو ينتقل بشكلٍ
أسايس من خالل انتقال القطريات من األشخاص الذين ال يعانون من األعراض أو
ٍّ
املصابني باألعراض أصحاب السعال أو العطس وإفرازاتهم التنفسية التي تقوم مبخالطة مع أنف الشخص،
أو فمه ،أو عينيه .قد تهبط قطرات الجهاز التنفيس أيضً ا عىل األسطح وميكن نقلها عن طريق املخالطة
بأيدي شخص عرضة ألنفه أو فمه أو عينيه .إنه من غري الواضح يف هذه املرحلة ،نسبة االنتقال التي
حيوي للحد
ترتبط بانتقال القطريات املبارش مقابل املخالطة باألسطح امللوثة ،ولكن التطهري البيئي أم ٌر
ٌّ
من خطر انتقال العدوى عىل الرغم من الطرق ،وخاصة بالنظر إىل أن الفريوس ميكن أن يعيش عىل
بعض األسطح حتى ثالثة أيام(.)۲
ميكن أن تؤدي إجراءات توليد الهباء الجوي يف مواقع الرعاية الصحية إىل توليد هباء صغرية ميكن أن
تعرض العاملني يف مجال الرعاية الصحية ملخاطر خاصة .يف هذه املواقع ،هناك حاجة إىل االحتياطات
املحمولة ج ًّوا عند تنفيذ اإلجراءات.
تتضمن إجراءات توليد الهباء الجوي ما ييل:

•التنبيب وإخراج األنبوب واإلجراءات ذات الصلة (مثل التهوية اليدوية والشفط املفتوح)
•اإلنعاش القلبي
•تنظري القصبات (ما مل يتم من خالل نظام تهوية الدائرة املغلقة)
•الجراحة وإجراءات ما بعد الوفاة بحيث يتم استخدام األجهزة عالية الرسعة
•إجراءات األسنان
•التهوية غري الغازية ( )NIVمثل التهوية بضغط مجرى الهواء اإليجايب ثنايئ املستوى ()BiPAP
•التهوية املستمرة لضغط مجرى الهواء اإليجايب ()CPAP
•التهوية التذبذبية عالية الرتدد ()HFOV
()3
•تحريض البلغم
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النظافة العامة البيئية الجيدة هي واحدة من العديد من العنارص الحاسمة للوقاية من العدوى
ومكافحتها ( )IPCمن أجل مرض فريوس كـــورونـا املستجد [ ،]COVID-19وينبغي أن يتم تنفيذها
مع التدابري مثل :النظافة الصحية العامة املتعلقة باليدين ،والجهاز التنفيس والتباعد البدين(.)٦ ،٥ ،٤

مبادئ التطهري البيئي
التنظيف هو عملية إزالة الرتبة الطبيعية ،وزيوت األوساخ ،أو البقع باستخدام الصابون أو املنظفات،
واملاء .خالل هذه العملية ميكن إزالة الكائنات الحية الدقيقة أو تدمريها ولكن ليس كلها.
يستخدم التطهري الوسائل الكيميائية أو غريها (مثل الحرارة أو األشعة فوق البنفسجية البعيدة
فعال عىل األسطح
" )"UV-Cلتدمري معظم الكائنات الحية الدقيقة املتبقية .التطهري الكيميايئ ليس ً
املتسخة حيث متنع األوساخ قدرتها عىل املخالطة بالكائنات الحية الدقيقة وتدمريها ،وبالتايل ينبغي
أن يسبق التنظيف دامئًا التطهري.

ملحوظة :رش املطهر عىل نطاق واسع يف األماكن العامة أو يف الهواء الطلق للسيطرة عىل مرض فريوس كـــورونـا
املستجد [ ،]COVID-19ال يوىص برش أو استخدام املطهر الكيميايئ عىل األفراد املوىص به تحت أي ظرف
()7
من الظروف .للمزيد من التفاصيل؛ انظر بيان املوقف
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املواد الكيميائية املستخدمة
()8
يف التطهري البيئي
االستخدام

االعتبارات

وقت املخالطة

الرتكيز

الكيميايئ
املنظفات

تنظيف األوساخ
البدنية والتلوث

يجب أن يدمج مع
املاء واالحتكاك للعمل،
وسوف يزيل معظم
الكائنات الحية الدقيقة
ولكن ليس كلها.

ال يوجد

ال يوجد تركيز صارم،
استخدم كمية كافية
من املنظفات إلزالة
األوساخ.

الكحول

تطهري األسطح النظيفة املواد السامة؛ يجب
تخزينها بعيدًا عن
(عىل سبيل املثال،
املعدات الطبية التي متناول األطفال؛ قابل
قد تتلف عن طريق لالشتعال
املخالطة بالعوامل
املؤكسدة مثل الكلور)

ملدة دقيقة
واحدة أو حتى
يجف السطح

بنسبة  ٪۷۰أو أعىل
(تختلف هذه عن ٪٦۰
من فرك اليد الذي
يحتوي عىل الكحول من
أجل النظافة الصحية
لليدين)

 ۱دقيقة

لنقع الكتان= ٪۰,۰5 :
 ۲۰۰مل مب ّيض إىل
 ۲۰رطل من املاء

مادة مبيضة
منزلية للكلور
(تركيز  ٪5,۲5سائل)

تطهري األسطح يف
املنزل

سام إذا تم تناوله .فقم
بتخزينها بأمانٍ  ،وال
تخلط مع أي منتجات
تحتوي عىل األمونيا.
ميكن أن يتحلل من
املعدن والقامش ،ويرتك
البقايا عىل األسطح.

لتطهري األسطح= ٪۰,۱ :
 ٤۰۰مل مب ّيض إىل
 ۲۰لرت من املاء
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الكيميايئ

االستخدام

االعتبارات

اختبار الكلور عايل تطهري األسطح الكبرية مسحوق عايل الرتكيز
للغاية ،ال يتم تخزينه
يف املرافق الصحية
الهيبوكلوريت
يف املنزل .قم بتخزينه
(مسحوق ٪۷۰
بأمان وال تخلط مع أي
)HTH
منتجات تحتوي عىل
األمونيا .ميكن أن يتحلل
HTH
70%
من املعدن والقامش،
ويرتك البقايا عىل
األسطح.

وقت املخالطة

 ۱دقيقة واحدة لنقع الكتان= ٪۰,۰5 :
 ۱ملعقة صغرية من
املسحوق إىل  ۲۰لرت
من املاء
لتطهري الكتان٪۰,۱ :
=  ۲ملعقة صغرية
من البودرة إىل  ۲۰لرت
من املاء

مركبات األمونيوم تطهري األسطح النظيفة سام؛ ق ْم بالتخزين بعيدا  5دقائق
الرباعية (مثل ( KIKمثل :املعدات الطبية عن متناول األطفال.
أو " "Gأو مطهر التي قد تتلف عن
طريق املخالطة
)Lysol
بالعوامل املؤكسدة
مثل الكلور)

تركيبات مختلفة يف
مجموعة املنظفات  /التنظيف والتخلص
من العدوى يف عملية السوق ،راجع تعليامت
املطهرات
واحدة ،ال تزال تتطلب الحزم
احتكاكًا جسديًا إلزالة
األوساخ.
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الرتكيز

متغرية وفقًا
للرتكيبات

حسب تعليامت الرشكة
املصنعة

حسب تعليامت الرشكة
املصنعة

معدات التطهري البيئي
املادة

الوصف

املامسح والدالء

معدات مختلفة بشكلٍ مثا ٍّيل منفصلة عن مناطق مختلفة (مثل املطابخ واملراحيض).

قطعة قامش للتنظيف
باأللياف املجهرية

ألياف دقيقة بشكل مثايل (ألنها تحمل شحنة كهربائية إلكرتوستاتيكية وتحبس األوساخ يف
األلياف)؛ يف حالة عدم توفر ألياف دقيقة ،ميكن استخدام األقمشة القطنية النظيفة بدالً
من ذلك .بشكل مثايل ،املعدات تكون مختلفة ومنفصلة لكل منطقة مختلفة.

دالء

ملحاليل التنظيف وتعقيم املطهرات.

إبريق مقيس أو امللعقة ملعايرة محاليل التطهري.
مقيسة

ميكن استخدام مواد التنظيف التي ميكن التخلص منها أو القابلة إلعادة االستخدام .ميكن التخلص منها
إذا كانت هناك سلسلة إمداد منتظمة وأموال كافية الستبدال أقمشة التنظيف ورؤوس املمسحة .بخالف
ذلك ،تكون مواد التنظيف القابلة إلعادة االستخدام أكرث استدامة وفعالية من حيث التكلفة .يجب
تطهريها بني كل استخدام وتخزينها بشكلٍ
مناسب .مناطق التخزين رضورية يف مجال الرعاية الصحية
ٍ
واملرافق العامة الكبرية مثل :املدارس ,للحفاظ عىل مواد التنظيف يف حالة جيدة.
ال ينبغي أب ًدا استخدام الفرش  /املكانس يف املناطق الرسيرية وال ينبغي استخدامها يف أي سياق يشتبه
فيه مبرض فريوس كـــورونـا املستجد [ .]COVID-19تنتج الفرشاة الغبار وميكنها تحريك التلوث حول
األسطح األخرى .عىل األرضيات أن تكون مبلَّلة للتحكم يف الغبار قبل التطهري الرطب إلزالة األوساخ
أو االنسكابات.
ينبغي تزويد املوظفني القامئني بالتنظيف أيضً ا مبعدات الحامية الشخصية املناسبة ،انظر دليل معدات
الحامية الشخصية ملزيد من التفاصيل.
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التطهري البيئي يف مرافق
الرعاية الصحية
يجب تنظيف مواقع الرعاية الصحية بشكلٍ
روتيني وكذلك بعد خروج املريض املصاب مبرض فريوس
ٍّ
كـــورونـا املستجد [ .]COVID-19ينبغي وضع معايري النظافة البيئية محليًا واإلرشاف عليها ،مع
توفري تدريب منتظم للموظفني القامئني بالتنظيف .ينبغي القيام بدراسة سجالت التنظيف وذلك لتوفري
مستوى من الضامن عىل أ َّن التنظيف يتم وفقًا للسياسة املحلية.
•عىل املوظفني القامئني بالتنظيف دامئًا الحصول عىل معدات الحامية الشخصية املناسبة ( )5قبل
بدء العمل
•ينبغي القيام مبامرسة النظافة العامة املتعلقة باليدين قبل التنظيف وبعده
•ينبغي أن تشمل عملية التنظيف تهوية املنطقة قبل بدء التنظيف
•ينبغي عدم القيام بإجراء أية إجراءات طبية يف املنطقة يف نفس الوقت الذي يتم فيه التنظيف
•قم بإزالة جميع البياضات املتسخة للغسيل قبل تنظيف األثاث أو األرضيات
•ق ْم بتنظيف جميع األسطح بعناية قبل التطهري مبطهر مناسب .انتبه بشكل خاص لألسطح
عالية اللمس.
•ق ْم بتنظيف وتطهري جميع املراحيض واملرافق الصحية ،ويفضل استخدام مواد التنظيف محددة
لهذه املناطق.
رسة من األعىل إىل األسفل.
•ق ْم بتنظيف األثاث واأل َّ
•ق ْم بالتنظيف من أنظف املناطق إىل أوسخها وذلك باستخدام دالء منفصلة مبحلول التنظيف
ولشطف املمسحة أو القامش.
•تخل َّْص من أي نفايات من التنظيف إىل مجرى النفايات املناسب
•ق ْم بتنظيف وتخزين مواد التنظيف بشكلٍ صحي ٍح
جنب مع املبادئ التوجيهية املحلية إلدارة الكتان ،وإدارة النفايات،
ينبغي اتباع هذه املبادئ جنبًا إىل ٍ
ونظافة اليدين ،وإدارة انسكابات سوائل البدن.
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النظافة البيئية العامة
يف املواقع غري الصحية.
تطرح مواقع الرعاية غري الصحية بعض التحديات يحيث قد تكون هناك أسطح ناعمة مثل :السجادات
واملفروشات التي يصعب تطهريها .ينبغي تجنبها قدر اإلمكان يف املناطق العامة ذات الحركة املرورية
العالية مثل :املدارس ووسائل النقل لتسهيل النظافة البيئية العامة .قد ال يكون من الواضح أن حاالت
مرض فريوس كـــورونـا املستجد [ ]COVID-19قد مرت عرب املناطق العامة .لذا ،فمن املهم إجراء
النظافة البيئية العامة املتكررة للحد من أي خطر النتقال العدوى .قد يختلف تكرار التنظيف وفقًا
ملستوى حركة املرور ،ولكن ليس أقل من مرة واحدة يوم ًيا.
•عىل املوظفني القامئني بالتنظيف الحصول دامئًا عىل معدات الحامية الشخصية املناسبة ( )5قبل
بدء العمل
•ينبغي القيام مبامرسة النظافة الصحية العامة املتعلقة باليدين قبل التنظيف وبعده.
•ينبغي تهوية املنطقة قبل التنظيف.
•قم بإزالة أي أشياء صغرية أو قاممة من األسطح لتسهيل عملية التنظيف.
خاص لألسطح
•ق ْم بتنظيف جميع األسطح بعناية قبل التطهري مبطهر مناسب .انتبه بشكلٍ ٍّ
عالية اللمس.
•ق ْم بتنظيف وتطهري جميع املراحيض واملرافق الصحية ،ويفضل استخدام مواد التنظيف محددة
لهذه املناطق.
•ق ْم بتنظيف األثاث واألسطح األخرى من األعىل إىل األسفل.
•ق ْم بالتنظيف من أنظف املناطق إىل أوسخها وذلك باستخدام دالء منفصلة مبحلول التنظيف
ولشطف املمسحة أو القامش.
•تخل َّْص من أي نفايات يف قاممة مغطاة أو كيس نفايات مغطى.
•ق ْم بتنظيف وتخزين مواد التنظيف بشكلٍ صحي ٍح
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إدارة املنسوجات
ينبغي تطهري املنسوجات (أغطية الرسير أو املالبس) امللوثة بفريوس السارس  ٢املتالزمة التنفسية الحادة
الوخيمة [ ]SARS-CoV2إما عن طريق الغسيل يف آل ٍة ذات منظ ٍِّف يف درجة حرارة عالية أو عن طريق
الغسيل يف درجة حرارة منخفضة ،ثم اتخاذ إجراءات أخرى لقتل أي فريوس متبقِّي.
الخيارات مفصلة أدناه.
الغسالة مبنظِّ ٍ
ف فوق  ٦۰درجة مئوية الغ

60˚C

املغسلة مبنظِّ ٍ
ف أقل من  ٦۰درجة
مئوية مع ُمطهر محدد للغسيل
الغسالة مبنظف أقل من  ٦۰درجة
مئوية

ثم نقِّع يف  ٪۰,۰5من الكلور ملدة  ۱۰دقائق،
ثم ق ْم بشطف يف املاء العادي ،أو إك ِو مبكواة
ساخنة

الغسل باليد

ثم نقِّع يف  ٪۰,۰5من الكلور ملدة  ۱۰دقائق،
ثم ق ْم بشطف يف املاء العادي ،أو إك ِو مبكواة
ساخنة

 10التطهري البيئي يف سياق مرض فريوس كـــورونـا املستجد []COVID-19

املراجع
1.منظمة الصحة العاملية ۲۰۱۸م ،املكونات األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها (،)IPC
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/
2.منظمة الصحة العاملية؛ ۲۰۲۰م؛ تنظيف وتطهري األسطح البيئية يف سياق مرض فريوس كـــورونـا املستجد
مؤقت .عرب اإلنرتنت عىلhttps://www.who.int/publications-detail/ :
دليل
ٌ
[:]COVID-19
ٌ
cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
3.الصحة العامة إنكلرتا .احتياطات (۲۰۱٦م) ملكافحة العدوى للحد من انتقال التهابات الجهاز التنفيس الحادة إىل
الحد األدىن يف مواقع الرعاية الصحية؛ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/585584/RTI_infection_control_guidance.pdf
4.منظمة الصحة العاملية؛ ۲۰۲۰م؛ Infection prevention and control during healthcare when COVID-19
is suspected file:///C:/Users/emilio.hornsey/Downloads/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.3-eng.pdf
5.دليل املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCالخاص مبرض فريوس كـــورونـا
املستجد [ ]COVID-19بشأن استخدام معدات الحامية الشخصية ملختلف البيئات واألنشطة الرسيرية؛
https://africacdc.org/download/covid-19-guidance-on-use-of-personal-protective-equipmentfor-different-clinical-settings-and-activities/
6.املبادئ التوجيهية ملركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها []Africa CDC؛ عن التباعد البدين ۲۰۲۰م؛
https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19outbreak/
7.املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها [ :]Africa CDCبيان املوقف عن التطهري البرشي
8.قامئة املطهرات الفعالة ضد فريوس السارس  ٢املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة [.]SARS-CoV2
الوكالة األمريكية لحامية البيئة؛ متوفرة عىلhttps://www.epa.gov/pesticide-registration/ :
list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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