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 البيئة وتطهيرتنظيف لالعدوى  ومكافحةمنع  إرشادات

 19 - كورونافيروس في ظل جائحة خاصةً 

 التنظيف البيئي أهمية  

 وتزيل بالميكروباتمن التلوث  تقللوآمنة  هاجعلتو الثقة في الخدمات المقدمةتعطي بيئة الرعاية الصحية النظيفة  •

 العضوية.اد األوساخ والمو

له أكثر قابلية للموت بواسطة غالف دهني خارجي هش يجع روسات التاجية األخرى لديهثل الفيإن فيروس كورونا م •

 فيروس شلل األطفال. و( Norovirus)لمطهرات مقارنة بالفيروسات غير المغلفة مثل النورو فيروس ا

 أيام.األسطح المختلفة من ساعات إلي  علىحياً ظل ي 19-دراسات أن فيروس كورونا عدةوجدت  •

 العامة   التعليمات .1

 التمريض. رئيسةو النظافة لمشرفي واضحمكان  في تعلق جداول التنظيف •

 الصحيح. الوجه على بها القيام لضمانتأديتها  وبعدأثناء  النظافة أعمال متابعة يجب •

 المرضى.يسمح بوضع سجاد األرضيات في أماكن تواجد  وال نظيفاً،يجب أن يكون المنظر العام  •

 يب العامة للنظافة سالاأل  .2

المعلقة  المصابيح تنظف فمثال)األرض  على بها الملتصقة العوالق تسقط حتى أسفل إلى أعلى من األسطح فيتنظيبدأ  •

 (.األرضية وأخيًرا الطاوالت ثم األرفف ثم بالسقف

 )مثالً  تساخاً إ األكثر المناطق إلى وصوالً  تساخاً إ األقل األماكن التنظيف من يبدأ أن يجب •

 .(المياه دورات أخيراً والمكاتب اإلدارية إلى غرف المرضى العادية ثم غرف العزل 

بعد تحديد نقطة البداية  كل مساحة السطحمنتظمة لضمان تنظيف  يجب إجراء التنظيف بطريقة •

 الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.في اتجاه عقارب 

 بالماء مبللة ممسحة أو ستخدام فوطةإب والدعكح بالمس واألسطح واألرضيات الحوائط تنظف •

 ثم تجفف  األرض(المياه على من دون فيضان  )ولكنبالمنظف ثم تشطف بالماء  المخلوط

 المكنسة استخدام يمكنو األتربة تناثرو الجاف أو الكنس النفض من بدالً  وذلك مباشرة، 

 .بفالتر مزودة تكون أن بشرط األتربة من للتخلص الكهربائية 

 .أصبحت متسخة وكلمامستمرة  بصفة والماءالتنظيف  محاليل استبدال ينبغي •

 البول، القيء، الدم،  انسكابات مثل: لمنع تناثره باألرجل  عند حدوث تلوث عضوييجب التنظيف والتطهير فوراً  •

 ...الخ.األخرى سوائل الجسم  البراز، 

 النظافة  طاقم .3

معرفة كيفية و، تقييم المخاطر وفق الواقيات وارتداءالتنظيف  وجداول اإلرشاداتهذه على طاقم النظافة تدريب يجب  •
 واحتياطات العزلتياطات القياسية االح معرفةون للمطهرات والتنظيف اليدوي التحضير اآلم

 السريري.الطبي  والطاقم طاقم النظافة للمسؤوليات بينمع تحديد واضح 

رشادات مرئية للعاملين لتوجيههم وتذكيرهم واإلملصقات ون الأن تكويوصى بدورات تنشيطية  •
 باإلجراءات المناسبة.

مقابض  )مثلأثناء العمل ينبغي عدم لمس األسطح المختلفة باليد سواء بقفازات أو بدونها  •
 ستعمالباالضرورة يفتح الباب  وعند (، الطبية واألجهزةالتمريض  وعربات واألسرةاألبواب 
  األسفل.يك السرير أو العربات تطلب مساعدة التمريض أو تحرك بمسكها من تحر وعند الكوع، 

 ساعة.الار مد لعبء العمل على كاف   وبعدد طابق،  أو قسمص عمال نظافة لكل يخصت يجب •

 الموسمية.مثل اإلنفلونزا تطعيم أخر يوصى به  وأي الكبدي،تطعيم جميع عمال النظافة ضد فيروس ب يجب  •

حدثت إصابة يجب  وإذا (، المفروشاتاألكياس أو  )نقلالحادة أثناء العمل  واألدواتينبغي الحذر من الوخز باإلبر  •
 العدوي.ثم تبليغ فريق مكافحة ألخذ العالجات الوقائية   للطبيب المناوباإلبالغ فوراً 
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 الواقيات الشخصية لطاقم النظافة  .4

  التحمل:ات شديدة القفاز (1

مواد الكيماوية أو الأثناء التعامل مع المنظفات والمطهرات ووعند التعامل مع المخلفات الطبية النظافة واعمال  في جميع

 .التخلص منه إذا تعرض للتمزق ويتمتطهيره قبل خلعه د تنظيفه وبع استخدامهيمكن إعادة و. أثناء تحضيرها

 :الطبية األقــــنــعــة (2

 (1كما في الصورة رقم ) منه التخلصو وخلعه ستعمالهواالقناع  ارتداءكيفية 

 .القناع رتداءاأو اغسلهما بالصابون والماء قبل  بالكحول، يديك  أدلك• 

 القناع.كام لتقليل أي فجوات بين الوجه وبإح ربطهو واألنف، مع التأكد من أنه يغطي الفم  بعناية، • يجب وضع القناع 

  .(والزفيريق الشه )بإجراءاء من حواف القناع • التأكد من عدم وجود تسريب للهو

 .ارتدائه• تجنب لمس القناع أثناء 

  قم بفكه من الخلف. ولكنالقناع  • عند خلعه ال تلمس الجزء األمامي من

ون قم بإصحاح اليدين باستخدام الدلك بالكحول أو الغسل بالصاب قصد، غير بو إذا تم لمس القناع المستخدم • بعد خلعه أ

 إذا كانت األيدي متسخة بشكل واضح.  والماء

 .جافوبقناع جديد نظيف  أن يصبح رطباً  • استبدل القناع بمجرد

 فور إزالتها. حاوية مغلقةام في منها بعد االستخد وتخلصالواحد  ستخداماالة ذات األقنع • ال تعيد استخدام

عند  N95مثل  قناع تنفسي عالي الكفاءة ارتداء ويجب الوقت، طوال الطبي في ظل جائحة كورونا يستخدم القناع • 

بالطريقة  ارتدائه ويتم الطبيب، وفق توصيات  وذلكدخول غرف عزل األمراض المنقولة بالهواء مثل الدرن الرئوي 

 .(2رقم ) المذكورة في الصورة

 االستخدام( )أحاديةالعباءات النظيفة غير المعقمة المرايل البالستيكية أو  (3

 واالستقبال، الطوارئ  الجسم األخرى مثل )غرف وسوائليحتمل معها تناثر الدم  يعند القيام باإلجراءات التتستخدم  

 الطبي. الزيأو أي إجراءات قد تلوث المالبس أو  األسنان(عيادة 

 الساقين.من  العلوي والجزء والذراعينمنطقة الصدر  العباءات يجب أن تغطى :مالحظة 

 واقي العينين  وأالوجه  واقي  (4

وعند الدخول على حاالت العزل  أو المواد الكيماويةللحماية من رذاذ الدم والسوائل المتطايرة • 

  .الهواء مراض التي تنتقل بالرذاذ أولأل

 .تطهيرهيعاد استخدامه بعد تنظيفه و آحادي االستخدام أوقد يكون • 

 واقــيات الــقــدم (5

تنظيف البيئة في كل مهمات  مطاطية( )أحذيةمنفذة للسوائل غير مثقوبة ور غييجب أن تكون  •

 .واضحالمناوبة أو إذا اتسخت بشكل بعد  وتطهيرهاتنظيفها  يتمو نقل النفاياتوعند جمع و

 

 

 (4و ) (3)رقم كما في الصورة  وخلعها:ترتيب لبس الواقيات الشخصية 

 

 (6و ) (5)رقم  كما في الواقيات:بعد خلع بالطريقة الصحيحة  اصحاح اليدين يجب
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 ( 1الصورة رقم ) التخلص منه و خلعه و استعماله القناع و  ارتداءكيفية 
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 (2رقم )  الصورة الكفاءة  عاليالقناع التنفسي  ارتداءكيفية 
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 الواقيات الشخصية ارتداءطريقة :  3صورة رقم 

 1الخطــوة  

 الواقيات الشخصية يلزم من قم بتحديد األخطار واجمع ما

  الشخصية يةالوقا قم بالتخطيط لمكان ارتداء معدات

 وخلعها واعرف اين ستتخلص من النفايات

 

 2الخطــوة  

 العباءة الطبيةقم بارتداء 

 

 3الخطــوة   

 القناع الطبي في احتياطات الرذاذ قم بارتداء

 قناع عالي الكفاءة في احتياطات الهواءو

 

 4الخطــوة                                      

 واقي العينينقم بارتداء                                      

 

 

 5الخطــوة  

 العباءة الطبيةالقفاز فوق كم قم بارتداء 
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 طريقة خلع الواقيات الشخصية: 4صورة رقم 

 

 : العباءة الطبيةالقفازات و  اخلع 

 .إلى الداخل اهلفب والقفازات العباءة الطبية نزع -

 بأمان. العباءة الطبيةوتخلص من القفازات  -

  

 

 قم بإصحاح اليدين

 

 

 واقي العينين أو الوجه من الخلف اخلع

 ضع الواقي في وعاء منفصل حتى يتم إعادة معالجته

 

 

 

 اخلع القناع من الخلف

 

 

 

 قم بإصحاح اليدين
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  5صورة رقم 
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  6صورة رقم 
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 في كل مهمة تنظيف  ة لواقيات التي يلبسها طاقم النظافهي االجدول التالي يوضح ما

 المطلوبة لطاقم التنظيفمعدات الوقاية الشخصية  نوع مهمة التنظيف

بعد خروج ) والتنظيف النهائيالتنظيف الروتيني 

  (المريض

 • قفازات شديدة التحمل قابلة إلعادة االستخدام.

 .واقــيات الــقــدم• 

 تلوثتناثر أو أو خطر  سوائل نسكابا يحدثما لم 

 الخطورة عالية المناطقوالدم وسوائل الجسم  نسكاباتا

ومبولة )مثل: تنظيف فراش مريض سلس البول 

 وأقسام الوالدة( المريض، 

 جاون و / أو مريلة بالستيكية• 

 ستخداماالات شديدة التحمل قابلة إلعادة • قفاز

 • قناع للوجه

ة )في حالة التعرض • واقي للوجه أو نظارات واقي

 انسكاب كبير(اء أو لرذاذ الم

 .• واقــيات الــقــدم

 رذاذ )التنظيف الروتيني والنهائي(ال حتياطاتا

كالعمل في أماكن تواجد المرضى المشتبه أو المؤكد 

 19-إصابتهم بكوفيد

 بالستيكية. أو مريلة•  جاون و / 

 • قفازات شديدة التحمل قابلة إلعادة االستخدام.

 • قناع للوجه

 • واقي للوجه أو نظارات واقية 

 .• واقــيات الــقــدم

قسام أ( في والنهائيالتالمس )التنظيف الروتيني  حتياطاتا

  النزالت المعوية

 • جاون و / أو مريلة بالستيكية.

 • قفازات شديدة التحمل قابلة إلعادة االستخدام.

 .• واقــيات الــقــدم

( كحاالت والنهائييني تنظيف الروتالهواء )ال حتياطاتا

 السل

 ويتم اختباره (، FPP2أو  N95• قناع تنفس )

 • قفازات شديدة التحمل قابلة إلعادة االستخدام.

 .• واقــيات الــقــدم

 تحضير منتجات ومحاليل المطهرات

 المصنعةتعليمات الشركة  طبق

 يستعمل:إذا لم يكن هناك تعليمات فعندئذ  

 ة التحملقفازات شديد• 

 بالستيكية. ومريلةجاون و / • 

 .واقي الوجه أو قناع الوجه والنظارات الواقية •

 .• واقــيات الــقــدم

 

على  يجبو اليدين،فينبغي زيادة تكرار اصحاح  محدودة، الموارد  تصية متاحة أو كانإذا لم تكن معدات الحماية الشخ

 .لكورونا الت المشتبه فيها أو المؤكدةالحامن  األقل على متر 1مسافة  العمال الحفاظ على
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 أدوات النظافة  .5

 منظف،  فوط،  الذراع،ممسحة طويلة  ماء، ، ثالثةيجب توفر عربة نظافة بدلوين أو  •

 شخصية. وقاية أدوات ، مطهر

 والدلوالشطف  مياه على الثاني والدلو المنظف والمحلول الماء على الدلو األول يحتوي •

 .للعصر الثالث يستخدم

  .التنظيف محلول يحوي الذي الوعاء في وضعها قبل وعصرها القماش قطعة يجب شطف •

 حدة.لكل قسم على ينبغي أن تخصص أدوات نظافة  •

 19-يجب تمييز المعدات المستخدمة لمناطق العزل وللمرضى الذين يعانون من كوفيد  •

 باأللوان وفصلها عن المعدات األخرى.

 ات والمطهرات تعليمات استخدام المنظف .6

المطهر من الجهة  استخدامإال بعد الحصول على تعليمات  منظف أو مطهر داخل المرفق الصحي أي استخدامممنوع  •

 ملصقة على العبوة.ة وتكون مكتوب( وتأو المطهراذج استخدام المنظف نمو كما فيالموردة )

 سهولةو آثاره الجانبية وقلة يجب معالجتهاالتي  األسطحمع  وتوافقه هدفةالمست ميكروباتال وفقالمطهرات  ختيارا تمي •

 ه.استخدام

 الميكروبات.للتخلص من التالمس الموصي بها من الشركة المصنعة زمن  المطهر على األسطح لفترة ترك •

 إفراج من مركز الرقابة على األغذية واألدوية. لديه  ويكونالجهة المختصة  واصفاتالمطهرات م اختياريجب أن يلبي   •

 على تعليمات الجهة المصنعة. إال بناءاً مادة أخرى إليها  أيفة الماء أو المنظفات أو المطهرات أو إضاع خلط نومم •

 المطهر مع توصيات الشركات المصنعة لألجهزة واألدوات الطبية المراد تطهيرها. يجب التأكد من عدم تعارض •

جب التخلص عبوة أخرى ي فيلتفريغه  االضطرارند لكن ع األصلية، عبوته  فييفضل أن يستخدم المنظف أو المطهر  •

 ثم شطفها جيداً  ، والصابونبالماء ثم غسلها جيدا من الداخل  األخرى، العبوة  فيمن بقايا أي منظف أو مطهر موجودة 

 جديد.ملئها من  ثم لتجف، تركها ثم  فقط، بالماء 

 .استخدامكل بعد  رات مغلقة دائماً يجب المحافظة على عبوات المنظفات أو المطه •

 زمة.وية مع لبس الواقيات الشخصية الالمطهرة في مناطق جيدة التهتحضير المحاليل ال اً يجب دائم •

 يستحسنو ، 19-في أماكن مرضى كورونا استخدامبعد كل  المطهراتومحاليل التنظيف بقايا التخلص من  يجب •

 .عمل مناوبةيومي أو لكل  بشكل تحضير محلول جديد

 التي عضويةالمواد ال إلزالة المنظف باستخدام الفرك أو الدعك بالماء والصابون أو األسطح جيًداأوالً تنظيف يجب  •

 المطهرات.تعطل عمل 

 % لكل لتر ماء تقريبا 5كلور  مل 20بإستعمال يوصى  19-في ظل جائحة كوفيد و •

وكذلك )المتحوصلة( المقاومة  % لكل لتر ماء تقريباً لبعض الميكروبات شديدة5مل كلور  110تركيز نحتاج إلى قد  •

 التيتركيزات الكلور العالية غير ذلك ال داعي ل الكبيرة،  االنسكاباتل الجسم في للدم وسوائ

باإلضافة إلى اآلثار الجانبية  المخاطي، ءأو الغشاتآكل المعادن وتهيج الجلد تسبب في 

  .بالربوالمحتملة من رائحة الكلور لألشخاص المصابين 

عرضة لور في حاويات غير شفافة، في منطقة مغطاة وغير ممحاليل الكيجب تخزين  •

 كما يجب إعداد محاليل الكلور الجديدة كل يوم. التهوية وجيدة لضوء الشمس المباشر

 . 0.5ماء األكسجين % أو 90%-70الكحول  التالية:استخدام المطهرات كذلك يمكن  •
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 نموذج إستخدام المطهر أو المنظف 

 اريتجال االسم .1
 
 

  ()المادة الفعالة العلمي  االسم .2
 
 

 تركيز المنظف أو المطهر .3
 
 

من أجله يستخدم  الذيالغرض  .4
 المنظف أو المطهر

 

الالزمة لتجنب  االحتياطات .5
 الجانبية واآلثارالضرر 

 
 
 

أو التحفيز أو  االستعمالطريقة  .6
 التخفيف

 
 

 
 

  فترة التالمس الالزمة للتطهير .7

 شروط التخزين .8
 

 

  فترة الصالحية .9

 

 -: التاليالمطهرات بشكل دوري إال عند الحاجة ، و فق الجدول  استخدامال يلزم  •

خطورة 

 المكان
 عدد المرات الطريقة األمثلة

 لمكاتب اإلداريةاصاالت االنتظار و قليلة
 منظفماء و •

 ال داعي للمطهر  •

 يومياً مرة واحدة 

 عند اللزومو

 اداتلعيوا غرف المرضى العادية متوسطة

 منظفماء و •

يستخدم المطهر عند إزالة  •

 الدم وسوائل الجسم فقط

  مرتين يومياً 

 عند اللزومو

 عالية

غرف العزل والعناية المركزة 

الوالدة  حديثيغرف العمليات وو

 دورات المياهو

 منظف            ماء و •

 يستخدم المطهر بشكل أوسع •

              ثالثة مرات يوميا ً

 عند اللزومتنظيف فوري 

  (4( و)3( و)2)و (1)رقم  لجداولانظر الجداول التنظيف ولمزيد من التفاصيل 
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 للتمريض( )  األقسام  بمختلف والتطهير  التنظيف   1رقم  جدول

 التوقيت  الطـــريقة المحتويـــات
المراتب والوسائد  .1

)المغطاة بغطاء غير 
منفذ للسوائل مثل 
الجلد أو الغطاء 

 البالستيكي(

 بالماء والمنظف ثم تجفف.ها تنظيف يتم •

يتم مسحها بالمطهر بعد التجفيف في حالة المرض المعدي أو   •
 الجسم. وسوائلالجروح أو التلوث بالدم 

 مع مالحظة أن يتم استبدالها إذا كان الغطاء متهالك. •

 بعد خروج المريض •

 عند اتساخها •

 وإطاراتهااألسرة  .2
 تنظيف بالماء والمنظف ثم تجفف. •

المطهر بعد التجفيف في حالة المرض المعدي أو سحها بيتم م  •
 الجسم. وسوائلالجروح أو التلوث بالدم 

 يومياً  •

 بعد خروج المريض •

سرير  او الحضانة
 لاألطفا

 .تجفف ثم والمنظف بالماء تنظيف •

 التجفيف بعد بالمطهر مسحها  يتم  •

 .والخارج الداخل من يومياً  •

 تفكيكها  المريض خروج بعد •
 غسلها  بعد ها هيروتط بالكامل
 .وتجفيفها 

 بعد وتطهيرها  الحضانة تغيير •
 .الطفل دخول من ايام5

أسطح العمل مثل  .3
 طاولة تحضير الدواء

 تنظيف بالماء والمنظف ثم تجفف. •

يتم مسحها بالمطهر بعد التجفيف في حالة التلوث بالدم  •
 الجسم. وسوائل

 أكثر من مرة يوميا •

 عند اتساخها  •

العربة  .4
ي( المتحركة)ترول

المتحرك  والكرسي
  والنقالة

)سرير اإلسعاف 
 المتحرك(

 تنظيف بالماء والمنظف ثم تجفف. •

يتم مسحها بالمطهر بعد التجفيف في حالة التلوث بالدم  •
 الجسم. وسوائل

 يومياً  •

 بعد كل استخدام •

 يتم تنظيفها وتطهيرها. • األجهزة الطبية .5

 مرة يوميا  •

 عند حدوث اتساخ •

 بعد خروج المريض •

الءات تغيير م .6
ألسرة والبطاطين ا

 والستائر

فعند  ملوثة،يجب التعامل مع جميع المنسوجات على أنها  •

يتم ارتداء القفازات النظيفة مع غسل األيدي  ونقلها جمعها 

 بعد خلعها.

يجب التأكد من عدم وجود أي أدوات وإبر بداخلها أثناء  •

 جمعها.

يجب رفعها بحرص شديد مع أقل حركة ممكنة من أطرافها  •

 ت فى الهواء والبيئة.إلى وسطها لمنع انتشار الميكروبا 

يجب عدم إلقاءها على األرض أو الكرسي أو طاولة  •

ضعها مباشرة فى العربة أو الكيس الخاص والمريض و

 بالغسيل المتسخ مع تغطيتها حين نقلها وتسليمها للمغسلة. 

يجب وجود عربة أو كيس للغسيل المتسخ وأخر للغسيل  •

 النظيف.

خاص بالغسيل خزن بعد الغسل في دوالب أن تيجب  •

 النظيف.

ال يترك  يتم استبدال الستائر على الفور بستائر بديلة •

 العدوى.  ومنعالمرضى مكشوفين للحفاظ على الخصوصية 

 تغيير مالءات األسرة يوميا •

 تغيير البطاطين والستائر أسبوعيا •

 عند تعرضها لالتساخ •

 عند خروج المريض •

 دم انسكاباتحدوث  .7
سوائل لجسم على  أو

 األرض

 فور حدوثها • يتم استدعاء طاقم النظافة فورا للتنظيف والتطهير. •
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 النظافة(   )لطاقم األقسام مختلف   في والتطهير  التنظيف   2رقم  جدول

 التوقيت  ريقةـــــــــ الط جداول التنظيف 

ة في حالة السقف المتهالك صيانوتبليغ ال التنظيف ▪ األسقف  .1
 والرطب.

 ا تساخهعند ا •

 .ثم تجفف بالماء والمنظفيجب أن تنظف  ▪ الجدران  .2
 .التطهير عند حدوث تلوث بالدم وسوائل الجسم ▪

 أسبوعيا •
 عند اللزومو  •

 األرضيات  .3
 بشكل أوسع. يستخدم المطهرو ماء ومنظف  ▪

للمكاتب اإلدارية واحدة مرة  •
 وصاالت االنتظار

مرتين يوميا للعيادات الخارجية  •
 وغرف المرضى

 واألقسام ةلعنايوميا لمرات ي 3 •
 الحرجة

 وعند اللزوم •

واألبواب األثاث  .4

 ومقابضها

لكل غرفة على  نظيفقطع من القماش التنظف ب ▪
 أو باستخدام البخاخ. مطهروالمشبع بالمنظف  حدة

 يوميا •
 اللزوم  وعند •

 بالمنظف. تنظفال ▪ الفواصل بين المرضى .5

 .بالدم وسوائل الجسمالتطهير عند حدوث تلوث   ▪
 اأسبوعي •
 عند اللزومو  •

مادة منظفة  باستخداميتم تنظيفها بطريقة الدعك  ▪ أحواض غسيل اليدين .6
 والمطهر عند الحاجة.

 كل يوم  •
 وعند اللزوم  •

 االستحمامحوض  .7

 (البانيو(

تنظف بالمنظف ثم تجفف التطهير في حالة  ▪
المرضى المصابون بمرض معٍدو المرضى ذوي 

 اعة.الجروح المفتوحة أو يعانون من نقص المن
 بعد كل استعمال •

 حمام ومقعدهمرحاض ال .8

يجفف و يغسل المرحاض بمحلول تنظيف ويشطف  ▪
 ويطهرأحادية االستعمال  باستخدام فوطة ورقية

 ها.قفازات سميكة وتغسل األيدي بعد ارتداءيتعين 

 يوميا   •
 استعمالبعد كل و  •

 البالوعات .9

قفازات  ارتداءتنظف المنطقة المحيطة بها مع  ▪
ال و االنتهاء من التنظيف  األيدي بعدسميكة وتغسل 

 للمطهرات. داعي
 يتم صيانتها دورياو  تغطي بشبكة مانعة للحشرات ▪

 يوميا •

 لتجف مقلوبة تتركو تغسل بالمنظف وتشطف  ▪ القمامة  صناديق .10
 األحمر(يتم تطهير صندوق النفايات الخطرة )الكيس  ▪

 عند نهاية اليوم •
 وعند اللزوم  •
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 (للتمريض)  العمليات قسم هيروتط تنظيف 3رقم  جدول

 التوقيت  الطريقة 

 أسرة غرف العمليات  .1
وجوانبها وقاعدتها  .2

 . وأرجلها

o  بالمطهر وتمسح تجفف، تنظف بمحلول التنظيف ثم. 
o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

مثل  أسطح العمل .3
 . الترولي 

o  بالمطهر وتمسح تجفف، تنظف بمحلول التنظيف ثم. 
o ونهايتهليوم اية افي بد 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

 .بالمطهر وتمسح تجفف، تنظف بمحلول التنظيف ثم  o األجهزة الطبية. .4
o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

 .بالمطهر وتمسح تجفف، بمحلول التنظيف ثم نظف ي o جهاز اإلنارة.  .5
o ونهايتهبداية اليوم  في 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

المخازن  وفرف .6
  ثم يعاد ترتيبها. وتجفيفها ومسحهاتفريغها  o . وجوانبها

o يوم ......( أسبوعيا( 
o عند اللزوم 

 

 النظافة( )لطاقم العمليات   قسم وتطهير تنظيف  4رقم  جدول

 التوقيت  الطريقة النظافة:  لطاقم بالنسبة

األرضيات )لغرف العمليات   .1
الخارجية وحجرة   والصالة
يف  تنظ   وحجرةالمخزن 

 ( .. الخواإلنعاشألدوات ا

o  بالمطهر وتمسح تجفف،تنظف بمحلول التنظيف ثم 

o ونهايتهبداية اليوم  في 
o وأخر  لمريض بينك

 غرف العمليات()
o اللزوم عند 

 بالمطهر وتمسح تجفف،تنظف بمحلول التنظيف ثم  o ومقابضها  واألبواب األثاث  .2
o  ثالث مرات يوميا 
o اللزوم  عند 

 تطهر منظفة ثممادة  باستخدامبطريقة الدعك ظيفها يتم تن o أحواض غسل اليدين  .3
o كل يوم 
o  عند اللزوم 

بغرف   والمرحاضالحمام  .4
 االستراحة

o  باستخداميغسل المرحاض بمحلول تنظيف ويشطف ثم يجفف 
ثم يطهر مع تنظيف المنطقة أحادية االستعمال  مناديل ورقية
 المحيطة به

o  ًثالث مرات يوميا 
o  استعمالبعد كل 

 تغسل بالمنظف وتشطف ثم تترك لتجفو تمسح بالمطهر o ة  مامالق صناديق .5
o عند نهاية اليوم 
o  عند اللزوم 

 عند اللزوم o والرطبالصيانة على السقف المتهالك  لتنظيف وتبليغ األسقف .6

 الجدران   .7
o  ثم تجفف والمنظفتنظف بالماء 
o  الجسم وسوائليتم التطهير عند حدوث تلوث بالدم 

o )أسبوعيا )يوم الجمعة 
o عند اللزوم 

  وسوائل  الدموية االنسكابات  .8
 الجسم

o  منه في التخلص االنسكاب ثم مع التعامل قبل القفازاتارتداء يتم 
 األحمر الكيس

o التطهير يتم ثم قماش بقطعة تمسح قليلة االنسكابات كانت إذا 
  ذو الكلور )مثل مطهر بمحلول مشبعة أخرى قطعة بواسطة
 تقريبا( ثم ماء لتر للك كلور مل 20المتوسط =  التركيز
 األحمر الكيس في منها  التخلص

o  وضع قطع القماش عليها  يتم كبيرة االنسكابات كمية كانت إذا أما
 الكلور مركز)مثل بمطهر المنطقة تطهير ذلك يليالمتصاصها 

 ثم تقريبا( ماء لتر لكل كلور مل 110=  العالي التركيز ذو
 األحمر الكيس في منها  التخلص

o  من  النتهاءافورا بعد
 العملية
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 19-شتبه في إصابتهم بـ كوفيدمالأو  وفقًا لمناطق المرضى المؤكديئية ألسطح البل والتطهير لتنظيفمرات ا

 إرشادات إضافية  المرات  منطقة المريض

 التركيز على األسطح كثيرة اللمس ، ثم األرضيات •  مرتين يوميًا على األقل منطقة الفرز

  مرضىال غرف

يوميًا على األقل، ويفضل  رتينم

، خاصة ثالث مرات يومًيا

 اللمس كثيرةلألسطح 

لمس ، بدءاً من األسطح كثيرة الالتركيز على األسطح  • 

 مباستخدامريض سرير ، ثم االنتقال إلى كل المشتركة 

 رير إذا أمكن ثم األرضياتقطعة قماش جديدة لكل س

بعد خروج ) غرف

 (المريض
 لعند الخروج / التحوي

اللمس ثم األرضيات كثيرة اللمس ثم أسطح  قليلةأسطح  • 

)بهذا الترتيب( وإزالة المخلفات واألغطية وتنظيفها 

 وتطهيرها بالكامل

العيادات / غرف 

 اإلسعاف

بعد كل زيارة للمريض )على 

كثيرة وجه الخصوص لألسطح 

اللمس( ومرة واحدة على األقل 

 بالتنظيف نهاية اليوم

 عد كل زيارة للمريضب كثيرة اللمسح تطهير األسط • 

 الممرات

 على األقل مرتين يومياً 

مرة في اليوم إذا لم يتم أو 

 استخدام الممرات بشكل متكرر.

ات في اللمس بما في ذلك المساند والمعدكثيرة األسطح   •

 الممرات ثم األرضيات

حمامات / 

مراحيض 

 لمرضىا

خاص بغرفة المريض:  مرحاض

 لى األقلعمرتين يومياً 

اللمس ، بما في ذلك مقابض األبواب كثيرة األسطح   • 

ومفاتيح اإلضاءة والمناضد والحنفيات ، ثم أحواض الغسيل 

 ثم المراحيض وأخيًرا األرضية )بهذا الترتيب(

 • تجنب مشاركة المراحيض بين الموظفين والمرضى

يتم التنظيف و التطهير فورا  (أو البول مثل الدمائل الجسم )وبس تلوث بشكل واضح أو اتساخعند حدوث  مالحظة: •

 بالجدول.بغض النظر عن عدد المرات المذكورة 

 لشوارع أوكاالخارجية  وأ واألسطح اتالغرف والخزانألماكن المغلقة كفي اال يوصى بالرش أو التبخير للمطهرات  •

يج الجهاز يتهوعلى العين  ومخاطره المباشر خارج مكان الرش الميكروباتفي إزالة  يتهفعال لعدمواألرصفة األسواق 

وال يمكن تنظيف وإزالة جميع المواد تعيق عمل المطهرات ترسبات أوساخ وبها  كما أن الشوارعالجلد تهيج والتنفسي 

يقلل من قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس من خالل الرذاذ  فهو لناألفراد ال يجب رش كما  العضوية يدوًيا.

 .أو اللمس

ز وجرعة جهاالمنها المسافة من عدة عوامل ليتها عاف في قد تؤثرأجهزة األشعة فوق البنفسجية لبيئة الرعاية الصحية  •

خط الموجة كأخرى عوامل و االستخدامباح وعمر المصباح ومدة التعرض ومكان المص وزمناإلشعاع وطول الموجة 

 ها والكثافة واالنعكاس.المباشر أو غير المباشر من الجهاز وحجم الغرفة وشكل

المطهرات الكيميائية )مثل تبخير هيدروجين بيروكسيد( في أماكن  الستخدامبعض البلدان اعتمدت على تقنيات التبخير   •

مكملة ولكن ال تحل محل وهي الغرفة بعد خروج المريض أو نقله( أثناء التنظيف النهائي )تنظيف  الرعاية الصحية

 إجراءات التنظيف اليدوي.

 التنظيف كيفية المعالجة ألدوات   .7

 اليدين.ثم يتم غسل  ليجف،  معلقاً  ويتركثم يخلع  الخلع، القفاز شديد التحمل قبل  ويطهرينظف  •

 لتجف.مقلوبة  وتحفظ بالماء وتشطف استعمالها التنظيف بعد أوعيةودلو معدات التنظيف و وتطهرتنظف  •

على منظف أو في  يحتويبوضعها في ماء ساخن  ةبصفة يومي مسحةالم ورأسالقماش  قطع أو غسل ستبدالا يجب •

 .مالجراثي في الوعاء لمنع نمو مبللة تترك الوغسالة ثم تجفف جيًدا 

 .للمريضستخدم فوطة جديدة لتنظيف كل سرير ت 19- لمناطق التي تعتبر عرضة لخطر اإلصابة بفيروس كوفيدفي ا •
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 الجسم   وسوائل الدموية  االنسكابات كيفية التعامل مع   .8

 األحمر.الكيس  في نتهاءاالمنها بعد  والتخلص االنسكابالقفازات قبل التعامل مع  تداءرا •

الكلور  )مثلقليلة تمسح بقطعة قماش ثم يتم التطهير بواسطة قطعة أخرى مشبعة بمحلول مطهر  االنسكاباتإذا كانت  •
 األحمر.التخلص منهما في الكيس  ويتم (تقريباً لكل لتر ماء  وركينه مل 20ذو التركيز المتوسط = 

 امتصاصأي وسيلة  االنسكاب أو على ةيتم وضع فوط المعمل، أو حدثت في  كبيرة االنسكاباتأما إذا كانت كمية  •
التشبع  حتىفوقها  تقريباً(لكل لتر ماء  وركينهمل  110=  العالي ذو التركيزالكلور  )مثلمطهر مركز  وسكب أخرى
وتكرر هذه الخطوة حتي يتم  األحمر،كيس ثم التخلص منها في ال بالمطهر، رك فترة زمن التالمس الخاص و تت

 المركز. الملوث بالمطهرسطح تطهير الثم  ذلك تنظيفيلي  كامل،بشكل  االمتصاص

 رفق الصحي التعامل مع مخلفات الم .9

 (.ةغير الملوثتناسب مع حجم المخلفات العادية )ي وحجمبعدد  المستشفى، وممراتتوضع األكياس السوداء بكل غرف  •

بعدد وحجم  وتكون الطبي، األمان بمكتب التمريض أو مالصقة لعربات المرور  وصناديق توضع األكياس الحمراء •
حجر المرضى أو بالممرات لمنع تالمسها بالمرضى  وضعها داخلوال يجب  والحادة، يتناسب مع المخلفات الملوثة 

 .توضع في أكياس حمراءمخلفات المرضى فيها تعتبر خطرة ويجب أن  إال في حاالت العزل حيث ان كل والزوار

 والمعمل. توضع األكياس الصفراء في األماكن التي بها مخلفات بشرية مثل غرف عمليات الجراحة •

 الكيميائية. والموادتوضع األكياس الزرقاء في مكان تخزين األدوية منتهية الصالحية  •

يتم تفريغ الكيس في كيس آخر بل  وال أقرب،ثالثة أرباعها أو بعد كل فترة مناوبة أيهما  متالءاتجمع األكياس بعد  •
 جديدة.تستبدل األكياس بأخرى 

 جديدة.بأخرى  وتستبدلثالثة أرباعها  متالءاتجمع صناديق األمان بعد  •

 .بالمرفقفايات الرئيسي لمخزن النابق لحين نقلها تخزن المخلفات بشكل مؤقت في حجرة أو عربة مخصصة بكل ط •

تستعمل  وال محكم، مغلقة بغطاء  لها، عربة مخصصة  فياألمان  وصناديق والصفراءيجب أن تنقل األكياس الحمراء  •
 .والتطهيرأن تكون العربة سهلة التنظيف  ويجبلنقل األكياس السوداء 

 .األمان( وصناديقالحمراء  )األكياسالخطرة  والنفاياتايات العادية يجب الفصل في المخزن الرئيسي بين النف •

 لذلك.تنقل األكياس الصفراء لثالجة التجميد المخصصة  •

 انسكابات.للمخزن الرئيسي أو عند حدوث  يجب إجراء تنظيف أسبوعياً  •

المشتبه بها حاالت للستخدم فقط اض منفصل أو مرحاض يمبولة يتم التخلص منها فوًرا وبعناية في مرحفي الالفضالت  •
مل وركينه لكل لتر  110)الكلور لول ، وتطهيرها بمحباستخدام منظف وماء المبولة تنظيف ثم 19-كورونالأو المؤكدة 

المطهرات الفعالة ويمكن استخدام مرحاض. ال التخلص من ماء الشطف فيو بالماء النظيف المبولة ثم شطف (،ماء
 لمصنعة.اوفقًا لتعليمات الشركة  ةالمستخدمووم الرباعية المتاحة تجارًيا ونيمركبات األمكاألخرى 

  منها كنفايات معدية. فيجب التخلص الحفاضات، تماستخدإذا  •

 تقييم التنظيف البيئي  .10

 :التاليةالطرق  باستخدامالنظافة متابعة أعمال التنظيف يجب على مشرفي 
ن التلوث ألوهي األكثر استخداًما. ومع ذلك فهو ليس تقييًما دقيقًا للنظافة  :(الطريقة التقليدية )المالحظة المباشرة .1

 (8( و)7( و)6( و)5)رقم يم انظر الي جداول التقي   .الميكروبي غير مرئي للعين المجردة
 :أشهرهاومن وهناك طرق بديلة أكثر دقة لتقييم فعالية التنظيف  
غير مرئي بالعين المجردة.  م الفلورسنت على األسطح قبل التنظيف وهو: يتم تطبيق محلول أو هالعالمات الفلورسنت .2

ية نسلمادة الفلورالسطح ضوء فوق بنفسجي. يتم فحص المناطق المحددة لمعرفة ما إذا تمت إزالة ا  علىتضيء عندما يسلط  
 بعد التنظيف. هذه الطريقة غير مكلفة وتوفر نتائج فورية.

تستخدم المادة   ، وية على األسطح قبل وبعد التنظيفس هذه الطريقة وجود المواد العضتقي  (:ATPثالثي األدينوفوسفات ) .3
 .التنظيف ر التقييم الفوري لموظفيالطريقة سهلة االستخدام ويمكن أن توف هذه ، تلوث الميكروبيالعضوية كبديل لل

عاية الصحية إلى تقييم مزايا وتفسيرها بالتزامن مع بعضها البعض وقد يحتاج مرفق الر الطرق ويمكن استخدامها كل •
حيث التكلفة لعمليات وعيوب كل طريقة من هذه األساليب الموضوعية لتحديد طريقة االختبار الممكنة والفعالة من 

 التدقيق لمراقبة الجودة الدورية.

الطريقة مكلفة في حاالت التفشي لتحديد مسببات األمراض المحتملة. هذه إال  أخذ العينات البيئية باستخدامال ينصح  •
 وتستغرق وقتًا طويالً وال يوصى بها في المتابعة الروتينية لممارسات التنظيف.
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ــ تنظالتقييم العام ل :5جدول رقم  ــ يف وتطــــ ــ هير البيـــــ  ئةــــــ
صح أو 

 خطأ
 مالحظات

 سياسة التنظيف العامة

   ومعلنة. افة العامة مكتوبة توجد سياسة للنظ  .1

 النظافة لمشرفي واضحمكان  في معلقة وأسبوعية( )يوميةل تنظيف زمنية يوجد جداو  .2
 التمريض. رئيسةو

  

   .االلتزام بجداول التنظيف من حيث الطريقة والزمانيتم   .3

   .الصحيح الوجه على بها  القيام أثناء وبعد تأديتها لضمان النظافة أعمال متابعة يتم  .4

   .المنظر العام نظيف  .5

   .د سجاد أرضيات في أماكن تواجد المرضىال يوج   .6

 األساليب العامة للنظافة 

   .أسفل إلى أعلى من األسطح تنظف  .7

   .اتساخا  األكثر المناطق إلى وصوال إتساًخا  األقل األماكن التنظيف من يبدأ  .8

 ءبالما  مبللة فوطة أو ممسحة باستخدام بالمسح والدعك واألسطح واألرضيات الحوائط تنظف  .9
 .فالتجفيبالمنظف ثم تشطف بالماء ثم  المخلوط

  

    .مستمرة وكلما أصبحت متسخة التنظيف والماء بصفة محاليل استبدال يتم  .10

   .يتم التنظيف والتطهير فورا عند حدوث تلوث بانسكابات الدم وسوائل الجسم  .11

 طاقم النظافة

   م.يتلقى طاقم النظافة التدريب الالزم قبل مباشرة أعماله  .12

 مناسبة:  واقية مالبس يتم ارتداء  .13
 .يحمى الوجه عند الحاجة وقناع بالستيكية ومرايل مغلقة التحمل وأحذية شديدة مثل قفازات

  

   أثناء العمل ال يتم لمس األسطح المختلفة باليد سواء بقفازات أو بدونها إال بالطريقة الصحيحة.   .14

   ساعة. ار المد كاف لعبء العمل على عددأو طابق وب يخصص عمال نظافة لكل قسم  .15

   تطعيم أخر يوصى به.  وأي الكبدي،فيروس ب يتم تطعيم جميع عمال النظافة ضد   .16

   األكياس أو المفروشات( )نقلمن الوخز باإلبر واألدوات الحادة أثناء العمل  يتم الحذر  .17

   جات الوقائية. إذا حدثت إصابة بأدوات حادة يتم اإلبالغ فورا ألخذ العال  .18

 أدوات النظافة 

 مطهر، منظف، قماش، قطع الذراع،ممسحة طويلة  ثالثة،يوجد عربة نظافة بدلوين أو   .19
 شخصية. وقاية تأدوا

  

   التنظيف. محلول يحوي الذي الوعاء في وضعها  قبل وعصرها  القماش قطعة يتم شطف  .20

   تخصص أدوات نظافة لكل قسم على حدة.   .21

طريقة  االستخدام، من حيث دواعي والمطهراتالمصنعة للمنظفات  الشركة تعليمات اعيتم إتب  .22
طريقة  المطهر، صالحية تاريخ التالمس، زمن الصحيحة، التخفيف التحضير، درجة

 التخزين.

  

   .مفتوحة مطهرات عبواتوجد تال   .23

   ال يتم خلط المطهر مع المنظف.  .24

المطهرات  عبواتوال تستخدم  وتجفيفها،إال بعد تنظيفها المطهرات  عبواتال يعاد ملء   .25
 الفارغة لتخزين أي سوائل أخرى.

  

    فقط وفق درجة خطورة المكان.  الحاجة عند يتم استخدام المطهرات  .26

 كيفية المعالجة ألدوات التنظيف

   يتم غسل اليدين.ثم  ليجف،معلقا  ويتركثم يخلع  الخلع،القفاز شديد التحمل قبل  ويطهرينظف   .27

مقلوبة  وتحفظ وتشطف بالماء استعمالها  التنظيف بعد تنظف وتطهر معدات التنظيف وأوعية  .28
 لتجف.

  

 على يحتوي ماء ساخن بصفة يومية في الممسحة ورأسالقماش  قطع استبدال أو غسل يتم  .29
 .في الوعاء مبللة وال تترك جيًدا، تجفف ثم غسالة أو في منظف

  

 الجسم  وسوائلالدموية  االنسكاباتتعامل مع كيفية ال

   الكيس األحمر. في االنتهاءوالتخلص منها بعد  االنسكابالقفازات قبل التعامل مع  ارتداءيتم   .30

ثم التخلص منها في الكيس األحمر يلي ذلك  لالمتصاص،يتم وضع فوط عليها  االنسكابات  .31
 .بتركيز مناسب المنطقة بمطهرتطهير 

  

 لمرفق الصحي عامل مع مخلفات االت
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توضع األكياس السوداء بكل غرف و ممرات المستشفى بعدد و حجم يتناسب مع حجم   .32
 (. ةغير الملوثالمخلفات العادية ) 

  

بمكتب التمريض أو مالصقة لعربات المرور موجودة األكياس الحمراء وصناديق األمان   .33
 ة والحادة.بعدد وحجم يتناسب مع المخلفات الملوثالطبي و

  

بها مخلفات بشرية مثل غرف عمليات الجراحة  التيتوضع األكياس الصفراء في األماكن   .34
 والمعمل.

  

   توضع األكياس الزرقاء في مكان تخزين األدوية منتهية الصالحية والمواد الكيميائية.  .35

تفريغ وال يتم  ربتجمع األكياس بعد امتالء ثالثة أرباعها أو بعد كل فترة مناوبة أيهما أق  .36
 الكيس في كيس آخر بل تستبدل األكياس بأخرى جديدة.

  

   ثالثة أرباعها وتستبدل بأخرى جديدة. امتالءتجمع صناديق األمان بعد   .37

تخزن المخلفات بشكل مؤقت في حجرة أو عربة مخصصة بكل طابق لحين نقلها لمخزن   .38
 بالمستشفى. الرئيسيالنفايات 

  

عربة مخصصة لها مغلقة بغطاء محكم  فيلحمراء والصفراء وصناديق األمان تنقل األكياس ا  .39
 وال تستعمل لنقل األكياس السوداء.  

  

   والتطهير.العربة سهلة التنظيف   .40

بين النفايات العادية والنفايات الخطرة )األكياس الحمراء  ييتم الفصل في المخزن الرئيس  .41
 وصناديق األمان(.

  

   لصفراء لثالجة التجميد المخصصة لذلك.تنقل األكياس ا  .42

   .انسكاباتعند حدوث  يتم إجراء تنظيف أسبوعيا للمخزن الرئيسي أو  .43

    43     المجموع 

 % النسبة المئوية 
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 األقسام  مختلف  في  والتطهير التنظيف  تقييم 6جدول رقم 

 ـــــات مالحظــ التوقيت  التمريض: بالنسبة لطاقم 

)المغطاة بغطاء غير منفذ للسوائل  والوسائد المراتب .8
 البالستيكي(مثل الجلد أو الغطاء 

o بعد خروج المريض 
o  اتساخهاعند 

 

 وإطاراتهااألسرة  .9
o  ًيوميا 
o بعد خروج المريض 

 

 مثل طاولة تحضير الدواء أسطح العمل .10
o  يومياأكثر من مرة 
o  عند اتساخها 

 

الكرسي المتحرك و )ترولي( العربة المتحركة .11
 والنقالة
 المتحرك(اإلسعاف  )سرير

o  ًيوميا 
o استخدامكل  عدب 

 

 األجهزة الطبية .12

 مرة يوميا  •

 عند حدوث اتساخ •

 بعد خروج المريض •

 

 والستائر والبطاطين سرةاأل مالءاتتغيير  .13

o  يومياتغيير مالءات األسرة 
o  أسبوعيا والستائرتغيير البطاطين 
o  لالتساخ ها تعرضعند 
o  روج المريضعند خ 

 

  فور حدوثها o األرض لجسم على دماء وسوائل انسكاباتحدوث  .14

 

 مالحظـــــــــات التوقيت  النظافة: بالنسبة لطاقم 

  عند اتساخها o ألسقفا .1

 الجدران  .2
o أسبوعيا 
o اللزوم وعند 

 

 األرضيات  .3

o مرة للمكاتب اإلدارية وصاالت االنتظار 
o  للعيادات الخارجية وغرف  مرتين يوميا

 المرضى
o 3 مرات يوميا للعنايات واألقسام الحرجة 
o اللزوم وعند 

 

 ومقابضها واألبواباألثاث  .4
o  يوميا 
o اللزوم  وعند 

 

  عند اللزومو أسبوعيا  o الفواصل بين المرضى .5

  كل يوم وعند اللزوم  o أحواض غسيل اليدين .6

  استعمالبعد كل  o (البانيو (االستحمامحوض  .7

 ومقعدهحمام مرحاض ال .8
o  ًيوميا 
o استعمال كل  وبعد 

 

  يوميا  o البالوعات .9

 القمامة  صناديق .10
o عند نهاية اليوم 
o  وعند اللزوم 

 

   33 المجموع 
 %           النسبة المئوية 
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 العمليات  لقسم والتطهير التنظيف تقييم 7جدول رقم 

 مالحظـــــــــات الزمنيالجدول  التمريض: بالنسبة لطاقم 

 وجوانبهاأسرة غرف العمليات  .1
o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

 

 التروليمثل  أسطح العمل .2
o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

 

 األجهزة الطبية .3
o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

 

 اإلنارةجهاز  .4
o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o بعد كل مريض 
o عند اللزوم 

 

 

 مالحظـــــــــات الجدول الزمني النظافة: لنسبة لطاقم با

 وأرجلهاقاعدة سرير العمليات  .5
o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o بين كل مريض وأخر 
o عند اللزوم 

 

)لغرف العمليات األرضيات  .6
المخزن الخارجية وحجرة  والصالة
تنظيف األدوات  وحجرة

 (.. الخواإلنعاش

o  ونهايتهفي بداية اليوم 
o غرف العمليات()وأخر ن كل مريض بي 
o عند اللزوم 

 

 ومقابضها واألبواباألثاث  .7
o  ثالث مرات يوميا 
o اللزوم  عند 

 

 أحواض غسل اليدين .8
o كل يوم 
o  عند اللزوم 

 

بغرف  والمرحاضالحمام  .9
 االستراحة

o  يومياً ثالث مرات 
o  استعمالبعد كل 

 

 القمامة  صناديق .10
o عند نهاية اليوم 
o  عند اللزوم 

 

  عند اللزوم o سقفاأل .11

 الجدران  .12
o  يوم ....... (  أسبوعيا( 
o عند اللزوم 

 

 رفوف المخازن وجوانبها .13
o  يوم ....... (  أسبوعيا( 
o عند اللزوم 

 

 االنتهاء من العمليةفورا بعد  o الدموية وسوائل الجسم االنسكابات .14
 

         32                                             المجموع                                                                      
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 المريض( خروج    )بعد تقييم التنظيف النهائي للغرفة  8جدول رقم 

 

  لتاريخ: ا

  :القسم

  الغرفة: رقم 

  : لموظفاسم ا

 األولوية التالية:حسب تقييم لكل غرفة مريض 

 ليس موجود بالغرفة نظيف غير نظيف أسطح الغرف عالية اللمس

    جهاز التحكم/ الفراش / الوسائد /حواجز السرير

    العالجطاولة 

    لمحاليل الوريديةالعمود الحامل ل

    زر ال / االستدعاءمربع 

    هاتفال

    طاولة السرير ذراع

    كرسيال

    حوض غسيل اليدين في الغرفة

    مفتاح ضوء الغرفة

    مقبض باب الغرفة الداخلي

     الداخليالحمام مقبض باب 

    مفتاح إضاءة الحمام

    المرحاض للوصول الىالحمام  مسند

    الحمامفي حوض غسيل اليدين 

    مقعد المرحاض

    المرحاض مياهتدفق مقبض 

    المرحاض صنبور مياه

    القمامة صناديق 

    أرضية الغرفة 

    السقف واإلطار الخارجي لفتحات التهوية

    الجدران

    الستائر  

 

 التالية إذا كانت هذه المعدات موجودة في الغرفة:  اتتقييم اإلضاف

مس أسطح الغرف عالية الل  موجود بالغرفةليس  نظيف غير نظيف 

    المحاليل الوريديةالتحكم في مضخة 

    أجهزة التحكم والمالحظة

    تعمل باللمس المالحظة التي شاشة 

    المالحظة كابالت 

    االصطناعيلجهاز التنفس تحكم اللوحة 
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