
 

 

 

 

 إرشادات منع و مكافحة العدوى لموظفي المطارات و المسافرين

  19-فيد كوفي ظل جائحة  

 

 19-اللجنة العلمية اإلستشارية لمجابهة فيروس كورونا 

19.htm-covid-http://www.lmb.ly/scc 

 

 اللجنة الخاصة لمكافحة العدوى

  infection0control0unit@gmail.com  إستفسار أو مالحظات ألي

http://www.lmb.ly/scc-covid-19.htm
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 المسافرين مكافحة العدوى لموظفي المطارات و إرشادات منع و

  19-فيد كو في ظل جائحة

 : اإلرشادات التاليةيُرجى اتباع مسافرين الو من موظفي المطاراتجميع السالمة  لضمان صحة و

 قبل السفر

  ضروري .غير التجنب السفر 

 بالنسبة لك آمن ان السفر يعتبرإذا ك فكر. 

 قم باإلطالع على المكان الذي ستسافر له ، و  بخصوصصحية النصائح ال اطلع علي

 . نة العلمية اإلستشاريةإرشادات اللج

  خطيرةأو مزمنة أمراض يعانون من  الذين وأكبار السن يفضل تجنب سفر. 

 

 

 جة درسّجل وطلب الرعاية الطبية والبقاء في المنزل  مع تجنب السفر إذا كنت مريًضا

 سكراقب نفو عرفة ما إذا كنت تعاني من الحميلم مرتين في اليوم لترمومترحرارتك با

 إذا كنت تعاني من السعال أو صعوبة في التنفس. 

 

 

 بالغك إجز تذكرتك ليتم د حنشركة الطيران ع لدي تأكد من تسجيل بيانات اإلتصال بك

 .رحلةالمتن  إذا تعرضت لمسافر مريض على

 

 أثناء السفر

 :إذا كنت بصحة جيدة ، فاتبع هذه الخطوات المهمة لتقليل إصابتك بالمرض أثناء السفر

  ند الجلوسأو ع بطاقة الصعود الستالمالمحافظة على التباعد الجسدي عند الوقوف 

 داعي.و تتحرك داخل المطار من غير أفي الصاالت وال تتجول 

 مصافحتهم خرين اوتجنب مالمسة اآل.  

 تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيٍد غير مغسولة. 

 إذا لم يتوفر  بشكل متكرر و قلثانية على األ 20بالماء والصابون لمدة  اغسل يديك

  .على األقل من الكحول ٪60، استخدم مطهر يدين يحتوي على الماء والصابون

 ( بالطريقة الصحيحة أنظر الى الصور لمعرفة كيفية غسل اليدين ودلكهما بالكحول)
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في األماكن العامة حيث من الصعب الحفاظ على تدابير أخرى الكمامة يوصي بارتداء  •

 مرفقة في الكمامات القماشية في ظل جائحة فيروس كورونا( راجع)للتباعد االجتماعي

 تالية.ال صورةال في تعليماتالفاتبع  أما في حال ارتداء الكمامة الطبية   نهاية اإلرشادات

 

 



 

5 
 

ً  القفازات فهي ناقلة للتلوثتجنب لبس   • ً  ويصعب معها تنظيف اليدين وتعطي أمانا  . كاذبا

يتم لمسها بشكل متكرر في  ألنه قدر اإلمكان تجنب لمس مقابض األبواب العامة ، والمساند ، وغيرها من األسطح • 

 .األماكن العامة

  .مفتوحة مع ترك النوافذوأخر ترك مسافة بين كل راكب ا تجنب اإلزدحام في حافلة النقل الى الطائرة  و  •

 . باعد الجسديتتبع العالمات األرضية للمحافظة على الت تجنب اإلزدحام و عند الركوب الى الطائرة   •

 بعد السفر

 السفر الخاصة بك وأي متطلبات تحددها إدارات الصحة في ليبيا  ةف هذه الخطوات اعتماًدا على وجهقد تختل

 .والمسؤولين

  جنب ت تتبع العالمات األرضية للمحافظة على التباعد الجسدي و وقت النزول و من السفر تجنب اإلزدحامبعد الوصول

 مع ترك النوافذ مفتوحة. وأخر ترك مسافة بين كل راكب كذلك في الحافلة واإلزدحام 

  حال استالم الحقائب. والمغادرة فوراً عدم لمس األسطح في المطار 

ذ هذه الخطوات ايوًما، اتخ 14خالل فترة الـ  ، فسيُطلب منك إذا كنت ستعود من رحلة دولية 

 :التقارب الجسديالحد من ولمراقبة صحتك 

  ال تذهب إلى العملوابَق في المنزل. 

 مراقبة صحتك 

 مزدحمة ، وتجنب التجمعاتالبقاء بعيًدا عن األماكن ال. 

  سيارات األجرةمشاركة ال تستخدم وسائل النقل العام أو. 

 (.متر 2فضل األ متر واحد على األقل وبين اآلخرين ) حافظ على وجود مسافة بينك و 

 ؟ إذا مرضت تفعلماذا  

  التالية للعودة من السفر، فعليك القيام بما يلي 14إذا أصبت بحمى أو سعال في األيام الـ: 

 مع اآلخرينالتقارب الجسدي تجنب  البقاء في المنزل و. 

  كفربس مأبلغه برقم الطوارئ وصل صعوبة في التنفس أو كنت قلقًا بشأن األعراض، فاتإذا كنت تعاني من 

 .األخير وباألعراض التي تعاني منها

 اتصل قبل التوجه إلى عيادة الطبيب أو غرفة الطوارئ. 

 تعرف على المزيد حول ما يجب فعله إذا كنت مريضا بعد السفر  . 

 10 انظر الى الصورة المرفقة(. في المنزل 19-أعراض كوفيدرة القيام بها إلدا أشياء يمكنك( 
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   19-موظفي شركة الطيران لمعرفته حول كوفيد ما يحتاج                   

لحماية نفسك  و السالمة مع ارتفاع أعداد حاالت اإلصابة قد يكون لدى طاقم شركة الطيران مخاوف تتعلق بالصحة و

 -: اإلرشادات التاليةاتبع  الركاب وزمالئك في العمل و

 اآلخرين احِم نفسك و
ول دخعند  كبار السن الذين يحتاجون للمساعدة ييستثنى من ذلك مرافق ع دخول المطار إال للمسافرين فقط ومن  •

 .لمغادرة منهالمطار او ا

ل المع اآلخرين من خ الجسديالتقارب لتقليل خطر اإلصابة بين القوى العاملة في شركة الطيران ، قم بالحد من  • 

 .أثناء العمل وفي األماكن العامة ، عندما يكون ذلك ممكنًا الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر)يفضل مترين(

ى إبالغ مشرفك والبقاء بالمنزل ال تأِت إلى العمل إذا كانت لديك أعراض حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس. يرج • 

 ولكن لديك فرد من أفراد األسرة مرضى أو تعرضالحصول على الرعاية الطبية. إذا كنت بصحة جيدة طلب باستثناء 

ناقش وضع عملك مع و، يجب عليك إخطار مشرفك واتباع االحتياطات الموصى بها  19-كوفيد مصاب بـ لشخص

 .برنامج الصحة المهنية قبل العودة إلى العمل

 :المهمة لتقليل فرص إصابتك بالمرض اتخذ هذه الخطوات

البقاء في المنزل أو في غرفتك الفندقية )حسب االقتضاء( إلى أقصى حد ممكن. تناول الطعام في غرفتك بالفندق في   •

 .حالة عدم توفر خيارات توصيل الطعام داخل الغرفة ، احصل على وجبة سريعة من مطعم الفندق أو مطعم آخر قريب

 .شطة في األماكن العامة على المهمات األساسية ، مثل الحصول على الطعاماألناقتصار   •

 كحول على األقل إذا لم يتوفرمن ال ٪60استخدم مطهر اليدين  أوثانية  20الصابون لمدة اغسل يديك كثيًرا بالماء و  •

 الماء والصابون. 

 :األوقات األساسية لغسل يديك ما يلي

 قبل تناول الطعام. 
  العمل مناوبةقبل وبعد. 
 قبل وبعد فترات الراحة. 
 بعد لمس األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. 
 قبل تحضير وتقديم الطعام والمشروبات. 
 بعد نزع القفازات أو معدات الوقاية الشخصية األخرى. 
 عد استخدام المرحاضب. 
 بعد استنثار األنف أو السعال أو العطس. 

 في العمل ما يلي:األوقات اإلضافية لتنظيف األيدي 

 بعد مناولة وتحميل وتفريغ األمتعة أو الطرود أو البضائع. 
 األواني والقوائم واألكواب والقمامة.ك بعد لمس األشياء التي تم التعامل معها 
 .بعد لمس األسطح المتسخة مثل األرضيات والجدران 
  ناقالت والمعدات المتسخة.البعد لمس 
  مةالكمابعد وضع أو لمس أو إزالة. 
  واواني األكل والشرب التي يعاد استخدامها.عد التعامل مع فضالت الطعام 
  الطعامتقديم خدمة  عرباتبعد لمس 
 لركابمساعدة ل تقديممرافقة أو نقل أو  عدب. 

  .وفمك بأيٍد غير مغسولة وأنفكلمس عينيك  تجنب  •
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 ورقيةالالمناديل غطي فمك وأنفك بمنديل عندما تسعل أو تعطس أو داخل مرفقك. رمي •

قل. ثانية على األ 20بالصابون والماء على الفور لمدة  اليدينغسل المستعملة في سلة المهمالت و

 .كحولمن ال ٪60األقل اليدين الذي يحتوي على  مطهرم ااستخديتم ، إذا لم يتوفر الماء والصابون

خاصة في المواقف خرين اء وجودك بالقرب من أشخاص آأثنالكمامة في اعتبارك ارتداء  ضع • 

  .بها الموصىالتي ال يمكنك فيها الحفاظ على المسافة 

يل التقديم قبل الغسوأواني  األكوابمثل  اواني األكل والشرب التي يعاد استخدامهااستخدم القفازات عند التعامل مع   •

 كالمعتاد.

طائرة ، تأكد من ارتداء القناع الجراحي وغيرها من معدات الوقاية المع أي مسافر مريض على متن  التعاملعند   •

 .القماش في هذه الحالة كمامةال ترتدي و االحتياطات العامة صندوقفي  والتي توضعالشخصية الموصى بها 

 .القماش ووضع قناع األكسجين كمامة، يجب عليك إزالة إلى أقنعة األكسجين أثناء رحلتك إذا كانت هناك حاجة  •

اتبع سياسة وإجراءات شركة الطيران و صندوق االحتياطات العامة قبل كل رحلة ، افحص وتأكد من حالة ومحتويات  •

 .إذا لزم األمر لتوفير الرعاية لمسافر مريض على متن الطائرةستخدام معدات الوقاية الشخصية الخاصة بك ال

 العادية بشأن التعامل مع الحيوانات المرحلة والبضائع البيولوجية.اتباع إرشادات العمل • 

 حماية اآلخرين

 .باإلضافة إلى حماية نفسك ، يمكنك المساعدة في حماية زمالئك في العمل والركاب كل يوم

إدارة ي ف ، فاتبع الخطوات الموضحةعال أو صعوبة التنفس أثناء رحلتكإذا تعرفت على الركاب المصابين بالحمى أو الس

في المركز الوطني لمكافحة األمراض وأبلغ  19 -المسافرين المرضى في نقاط الدخول للمطارات في ظل جائحة كوفيد

 .أقرب وقت ممكن قبل الوصول

أو  لطبياقناع ال، وارتدي ، فتوقف عن العمل على الفورأو صعوبة في التنفس أثناء الرحلةإذا مرضت بالحمى أو السعال 

 .، وافصل نفسك عن اآلخرين قدر اإلمكانالرحلة مسؤولمضيفة أو ال، وأخبر كمامة

 شركةتخذها الالخطوات التي ت

 تنفيذ إجازات مرضية مرنة وسياسات وممارسات داعمة. -

 مريض أو زميل في الطاقم. اووضع إرشادات تصف ما يجب على الموظفين القيام به عندما يمرض راكب  -

على األقل من الكحول ألفراد الطاقم لالستخدام  ٪60من المطهرات الكحولية التي تحتوي على توفير كميات كافية  -

 الشخصي.

لمسها كثيًرا في لتستخدمها على األسطح التي يتم  19-كوفيدتوفير منتجات مطهرة )مثل مناديل مطهرة( فعالة ضد  -

 .واحدةلالستعمال مرة  مقصورة الركاب وعلى سطح الطائرة المطبخ وفي

 .لتطهير مختلف األسطح والتعامل مع انسكابات سوائل الجسم توفير مطهرات  -

ل مع مسافر مريض امعمتن الطائرة لتستخدمها عند الت ( علىPPEتوفير ما يكفي من معدات الحماية الشخصية ) -

 .التنظيفومواد  أي مسافر يعاني من األعراض ليرتديها الطبيةقنعة األوضمان توفر ما يكفي من 

م إمدادات كافية ، وت تحتويانها و، والمحتويات المناسبةاالحتياطات العامة  صندوق ، التأكد من فحصقبل كل رحلة -

 خزينها بشكل صحيح.ت

ـ ـ، بما في ذلك اإلجراءات الصحيحة لم الصحيح لمعدات الحماية الشخصيةاالستخداتطهير اليدين وعلى  التدريب -

 .لبيئة والتخلص اآلمن من النفاياتوتنظيف وتطهير ا خلع(ال) والرتداء( )ا
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 . 19-كوفيدالخاصة بالموظفين لكل ما يتعلق بتعيين شخص مسؤول عن االستجابة  -

خصية والواقيات الش ارتداء الكماماتطريقة و ملصقات تذكيرية عن تطهير اليدين اإلحتياطات التنفسية وآداب السعال -

 .19 -عند التعامل مع المرضى او المشتبه في اصابتهم بكوفيد

 .أثناء الخروج فيها يقفواأوعالمات تشير إلى العمالء  ضع إشارات بصرية ملونة ، مثل ملصقات األرضياتو -

 .في المطار الموظفين والعمالء ضع حاجًزا بينو -

 19 -للمطارات في ظل جائحة كوفيد إدارة المسافرين المرضى في نقاط الدخول

 .نقاط الدخول الدوليةالكشف عن المسافرين المرضى في  .1

 مقابلة المسافرين المرضى .2

 19-كوفيدبهم والمشتبه فيالمسافرين المرضى  اإلبالغ عن .3

 .19-كوفيدالمسافرون الذين يشتبه أنهم ى وإحالة المرضعزل وإدارة الحاالت األولية  .4

 الدولية.الدخول نقاط الكشف عن المسافرين المرضى في  .1

  حجم وتردد مع يتناسب  المهمةلهذه  المخصصينعدد مناسب من الموظفين المدربين تحديد

 .المحطات النهائية المسافرين وتعقيد مرافق

 مسافة ال تقل عن متر واحد بينهم  تدريب الموظفين على حماية أنفسهم من خالل الحفاظ على

جيع تش يجب على الموظفين أيًضاو )التباعد الجسدي(، ، في جميع األوقاتالمسافرين وبين

فيما بينهم في انتظار عبور نقطة الدخول ،بما في ذلك عند  مسافة تزيد عن متر واحدبالمسافرين على الحفاظ 

 الدخول. استماراتاستكمال 

  في  عملي لرعاية الصحيةواحد على األقل لعامل برين كبيرة من المساف التي تستقبل اعدادانقاط الدخول تزويد

رعاية ل 19-بمرض كوفيد المشتبه بهم المسافرين المرضى أو احتياج في حالة نموظفيال لدعم ويخصصالموقع 

 سريرية عاجلة.

  التالمس والرذاذ(  إحتياطاتأدوات ) بهم الألزمةالحماية الشخصية أدوات إمدادات بهؤالء العاملين  تزويدينبغي

الصور لمعرفة كيفية ارتداء وخلع الواقيات في )انظر الى .العدوى ومكافحتهالمنع الخطوط العريضة  عاواتب

  ( احتياطات التالمس والرذاذ
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 للتأكد من  التصوير الحراري كاميرات ، أوعن بعد الحرارة  جهاز قياس استخدمفحص درجة الحرارة ب الفرز

 .يةالمخاطاألغشية تطلب مالمسة الجلد أو الذي ي الترمومتروعدم استخدام درجة الحرارة. 

 يلجأ المرضى المسافرون الذين يعانون من )  يمكن الكشف عن المسافرين المرضى من خالل اإلبالغ الذاتي

)الذين تبدو عليهم أعراض تنفسية(  المالحظة البصريةأوللسلطات للحصول على المساعدة(.  19-أعراض كوفيد

 .أو قياس درجة الحرارة

  على  ظفاحالى المينى المخصص وأثناء اصطحابهم  التجمعاتعن ين المصابين ومرافقيهم المسافر ابعاديجب

 .ينالمسافرعلى األقل من  مسافة متر

 مقابلة المسافرين المرضى  .2

  على األقل بين متر  1مكاني الفصل على الد يتأكالمقابلة مع الاجراء  النتظارللمسافرين المرضى  مبنىتحديد

 وأثناءبعد المقابلة  19-المشتبه في اصابتهم بكوفيداو عزل المسافرين المرضى المبنى يتيح و األشخاص

 الصحية. لرعايةافق االنقل إلى مرهم رانتظا

  حاالت االشتباهعلى الفور  االيهيحال بحيث فق الرعاية الصحية ترتيبات مع مراوضع. 

 من كبيرعدد ، في حالة الحاجة إلى استيعاب  في مكان بعيد يجب عمل الترتيبات الالزمة للحجر الصحي 

 .والمؤكدةاالمشتبه بهم الحاالت  مخالطي

 لمواصلة التقييم الطبي  ج( نقل المسافرين إلى المرافق الطبية لمقابالت ؛ ب( األمن ؛أ( ل :تحديد الموظفين

 والعالج.

 ن في جميع األوقات المسافري متر من 1ب( كيفية الحفاظ على مسافة  .تدريب الموظفين على أ( نظافة اليدين

 .ينالمرافقالمسافرين و مشاكلج( معالجة  أثناء عملية المقابلة ؛

 لسعال )أي ا اإلحتياطات التنفسية وآداب السعالالمسافرين على  تدريب الموظفين على كيفية إرشاد المرضى

يدين قناع  بإستمرار مع تطهير الوارتداء ال أو بثني الكوع تليها نظافة اليدين والتخلص منه ديلالمنأوالعطس في 

 .(الى الصورة)انظر  عند لمس القناع او تغييره
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  توريد المعدات والمواد الالزمة إلجراء المقابالت حتياجات وشراء وضمان استمراراالتحديد. 

 الكحول والماء والصابونك يناليد توريد مستلزمات نظافة. 

 طبية )الستخدامها من قبل المرضى المصابينالقنعة اإلحتياطات التنفسية وآداب السعال ، كاأللوازم  توفير 

 .الورق ومناديلالتنفسي(  أعراض الجهازب

  نفايات ك اتالنفايهذه وخطة للتخلص من والمناديل الطبية قنعة األ بغطاء للتخلص منصناديق النفايات توفير

 .معدية

  المنزلي. مطهرالومنظف وازم التنظيف ، بما في ذلك اللتوفير  

  لمسافرين المرضىل األسرة في مناطق العزل الكراسي أوتوفير. 

 بما في ذلك رفقاء السفر إلى مرافق الرعاية الصحية ية إلحالة المسافرين المعرضين للعدوى عملخطة  وضع

 .العالجلمزيد من التقييم و

  ظيفأن يكون التنو المقابلةمناطق والحمامات في  لمسها تكررألسطح التي يلإرشادات التنظيف والتطهير وضع 

،  بالماءالشطف أوالً ثم بعد بالصابون المنزلي العادي  ثالث مرات في اليوم )الصباح ، بعد الظهر ، الليل(

  .لكل لتر ماء %5)وركينا( بتركيز مل كلور  20توي على حيالذي منزلي المطهر يستخدام ال

 مع اتصاالت لنقاط الدخول  حفاظ عليها مع تعيين منسق ومسؤولوال وضع خطة طوارئ في نقاط الدخول

 الجهات األخرى كالصحة والمواصالت.

 :ينبغي تقييم المسافرين من حيث مايلي

 .أ. عالمات أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي

  درجة مئوية أو الشعور بالحمى ؛ 38حمى أكبر من 

 سعال؛ 

 صعوبات في التنفس. 

 ؛ 19-كوفيد التعرض المحتمل لـ سوابقب. 

 السابقة.يوًما  14خالل الـ  19-يتواصل فيه انتقال كوفيدالسفر إلى أي بلد  سوابق 

  السابقةيوًما  14ل الـ خال 19-بلد يتواصل فيه انتقال كوفيد زيارة ألي مرفق رعاية صحية في أيسوابق. 

  في آخر  19-اصابته بعدوى مرض كوفيدأو تم تأكيد  مشتبه بهال ينمسافرال البدنية الوثيقة ألحد مخالطةالسوابق

 .السابقة يوًما 14

 يوًما السابقة  14خالل الـ  19-كوفيدأي دولة لديها انتقال  حية فيالحيوانات الأسواق  احدزيارة سوابق ل 

يم لتقيل صحي محدد مسبقامرفق أي في بعد المقابلة على الفور يجب عزلهم  19-المشتبه في إصابتهم بكوفيدالمسافرون 

 المعنية. كما يجب إخطار السلطاتاإلضافي والعالج 

 19-المشتبه في اصابتهم بعدوى مرض كوفيد اإلبالغ عن إنذارات المسافرين المرضى .3

 وقطاع النقل )على سبيل المثال ممثلو الطيران المدني  ن عنمسؤوليالو الصحةودخول الإلبالغ بين نقاط لإنشاء آليات 

 (نقطة الدخول مشغلو

 .19-عزل وإدارة الحاالت األولية وإحالة المرضى المسافرون الذين يشتبه أنهم كوفيد .4

يجب أن كوفيد  التعرض لـ سوابقالذين لديهم  المرضى الذين يعانون من عالمات وأعراض عدوى الجهاز التنفسي

 جب القيام بمايلي:ي خالل هذه الفترةو صحيبأمان إلى مرفق  حتى يتم نقلهم معزولين وايكون

ه مشتبحاالت ال( مخصصة للقدر اإلمكانفتح األبواب والنوافذ  ل:مثجيدة التهوية ) ضع المسافر في غرفةو -أ

 .همفي

  هم.من مسافة متر واحد على األقل بين، تأكد الغرفةإذا كان هناك أكثر من حالة مشتبه فيها في نفس  

  لحاالت المشتبه فيها.من ا لالستخدامفقط يجب أن يكون هناك مرحاض مخصص 
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 رورة اإلجراءات ومعالجة مشاكلهم العالقة.د المرضى واسرهم بالمعلومات عن ضتزوي 

 :ينبغي لموظفي نقاط الدخول توجيه الحاالت المشتبه فيها إلى -ب

 النقل إلى مرافق الرعاية الصحية. قناًعا طبًيا أثناء انتظارهم داءارتد 

  الغسل الكحول أو ب تطهير اليدين يجبتحريكه وفي حالة لمسه أو من القناع األمامي الجزء عدم لمس

 فرازات.اإلب إذا أصبح مبلالً أو متسًخامن القناع فورا تخلص اللماء والصابون واب

  السعال أو العطس تغطية الفم واألنف خالل) في جميع األوقات التنفسية وآداب السعال اإلحتياطاتممارسة 

 الماء. الصابون والغسل ب او اليدين بالكحولتطهيرإذا لم يكن يرتدي قناعا ، يليه  الكوع ، ثنيأو المناديلب

  في اصابتهم. الغير مشتبه اآلخرون يمكث فيهاالتي  األماكنعدم استخدام  

إذا كان عليهم وفيها  حيث تنتظر الحاالت المشتبهالعزل نقاط الدخول تجنب دخول منطقة موظفي يجب على  -ت

 : يجب االلتزام باإلرشادات التاليةالدخول 

 ناعمن القالجزء األمامي األنف والفم عند دخول الغرفة وال ينبغي لمس  ارتداء قناع طبي محكم الغلق يغطي 

 فرازات ، فيجب تغييره على الفور والتخلصباإلتسخ بلل أو مكان القناع م ستعمال. وإذااال أثناء تحريكهأو 

عد ب بالماء والصابون الغسل الكحول أوب تطهير اليدينثم بعد االستخدام في حاوية مغلقة بغطاء  من القناع

 إزالة القناع. 

  رة الدخول وبعد مغاد قبلتطهير اليدين بالكحول أو الغسل بالماء والصابون نقاط الدخول موطفي يجب على

 .غرفة العزل

 فيتوضع حاوية بغطاء  فيبها الحاالت المشتبه من  المستعملةواألقنعة والنفايات األخرى  المناديلوضع  -ث

  .وفق اللوائح الخاصة بالنفايات المعدية غرفة العزل والتخلص منها

ومفاتيح اإلضاءة ، والمصارف ، األثاث ،  في منطقة العزل ، مثل لمسها تكررالتي ياألسطح تنظيف  -ج

)الصباح وبعد الظهر والليل( مع  المرضى المشتبه بهم ثالث مرات في اليوم والحمامات التي يستخدمها

 .عمال النظافة االستخدام المناسب لمعدات الحماية الشخصية من قبل

  لية المطهرات المنزبالماء تستخدم  أواًل ثم بعد الشطفعادي المنزلي الأو المنظف الصابون بيجب التنظيف

 .لكل لتر ماء %5)وركينا( بتركيز  مل كلور 20 تحتوي على العادية

مكان للجلوس ،  فيهافي درجة حرارة مريحة ،  19-كوفيد المسافرين المشتبه في إصابتهم بـاستضافة يجب  -ح

  .لهم وتوفر سبل الراحةوالماء المناسب الغذاء ب تزويدهميجب  حسب الحاجة كما األغطيةوإعطاء التهوية  مع

 19-في اصابتهم بعدوى مرض كوفيدالمرضى المشتبه المسافرين نقل وسائل اعداد 

عند نقاط الدخول.  وتجنب ازدحام المشتبه بهمعلى وجه السرعة  المشتبه بها إلى الرعاية الصحية 19-كوفيد نقل حاالت

 مايلي: االستعدادات تشمليجب أن 

  ؛ 19-كوفيد التشخيص والرعاية الطبية لمرضى لتقييم ،ستتولى االتي تحديد مرافق الرعاية الصحية 

 ؛ عند اللزومالنقل اآلمن )بواسطة سيارة إسعاف( اتاحة ضمان  

 تدريب والنظافة ومعدات الوقاية الشخصية توفر موارد و الوقاية من العدوى ومكافحتها حتياطاتضمان اتخاذ ا

 النقل،اثناء وا الرعاية الصحية مرافق على استخدامها الصحيح سواء في الموظفين

 قبل نقل المريض،  المستقبلة للمرضى الرعاية الصحيةمرافق خطار عملية إل وضع 

 جة القضايا األمنية أثناء النقلمعال، 

  الحاالت المشتبه فيها فرز للموظفين المشاركين في منظمالل يسجالتضمان. 

 مراعاتها النقلواإلسعاف التي ينبغي لموظفي  ية من العدوى ومكافحتهائالوقاعتبارات الا

 سعافسيارة اإلالي  ل المرضىعند حمقفازات الوالطبي قناع الارتداء و يجب إجراء نظافة اليدين بشكل روتيني. 

 المساعدة  يتطلب رعاية مباشرة )على سبيل المثال ، 19-كوفيد اصابته بمرضشتبه في إذا كان المريض الم

ارات )على سبيل المثال ، نظين العين واقييجب على موظفي النقل إضافة للصعود في سيارة اإلسعاف( الجسدية 

 معدات الوقاية الشخصية الخاصة بهم ؛وجاون طويل األكمام الى واقية( 

  غطاءب حاويهالتخلص منها بشكل مناسب في ويتم وآخر يجب تغيير معدات الوقاية الشخصية بين كل مريض. 
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  إذا  معدات الوقاية الشخصيةيلزم استخدم ال متر( و 1الحاالت )مسافة تزيد عن  سائق سيارة االسعاف عنفصل

أن  يجبيارة اإلسعاف فلمساعدة في تحميل المرضى في ساجب على السائق ما اذا واامكن الحفاظ على المسافة 

 .اذكر سالف كماتوصيات معدات الوقاية الشخصية  يتبعوا

  بل وضع ق ينبغي تنظيفهاكما  أو الكحول الماء والصابونبيجب على موظفي النقل تنظيف أيديهم بشكل متكرر

 ا.معدات الوقاية الشخصية وبعد إزالته

 به مع الحالة المشت مع اهتمام خاص للمناطق التي على اتصال هاتطهيرو يجب تنظيف سيارات اإلسعاف أو النقل

 ى مطهر منزلي عادي يحتوي علأوالً ، وبعد الشطف استخدم صابون بال التنظيف بشكل منتظمفيها. يجب أن يتم 

 .لكل لتر ماء  %5مل كلور )وركينا( بتركيز  20

 نزول الحاالت المشتبه فيها

 اإلمكان. تجنب ساعات الذروة في وسائل النقل العام واستخدم وسائل النقل الخاصة قدر

إجراءات تطبيق وفي سيارة اإلسعاف  19-او المرضى بكوفيدها في نقل الحالة المشتبه في لمشاركينعلى الموظفين ايجب 

 منع ومكافحة العدوى. 

 .تأكد من أن الحالة المشتبه بها ترتدي قناًعا طبًيا  •

 جاونو، والقفازات ،  ينالعين وواقييجب على موظفي النقل إجراء نظافة اليدين بشكل روتيني وارتداء قناع طبي ،   •

 .في سيارة اإلسعاف 19-كوفيد او المشتبه بهم مرضىال حملعند 

إذا تم إنزال أكثر من حالة واحدة مشتبه بها ، فيجب على الموظفين والعاملين الصحيين تغيير معدات الوقاية الشخصية  • 

خدمة الحماية الشخصية المستيجب عليهم التخلص من معدات كما  الخاصة بهم بين كل مريض لتجنب احتمال انتقال العدوى

 .لنفايات المعديةاي حاويات بغطاء وفًقا للوائح بشكل مناسب ف

إذا كان هناك فصل مادي ارتداء معدات الوقاية يلزمه  وال يجب أن يبقى سائق سيارة اإلسعاف منفصالً عن الحاالت • 

 لة اإلسعاف. في حالة المساعدة في حمسيار الىل المريض يشارك في حم يجب أال و بين السائق والحالة المشتبه فيها

 والجاونالقناع والقفازات  هابما فيارتداء معدات الوقاية الشخصية  السائقيجب على  19-كوفيدبه ب المشتبهاو مريض

 .العينينوواقي 

استعمال من الكحول أو  ٪ 60بما ال يقل عن  يناليد كلديجب على موظفي النقل أن ينظفوا أيديهم بشكل متكرر باستخدام  •

 .وبعد إزالتها الصابون والماء ، ويجب عليهم التأكد من تنظيف أيديهم قبل وضع معدات الوقاية الشخصية

ها. الحالة المشتبه في لمستهايجب تنظيف وتطهير سيارات اإلسعاف أو مركبات النقل مع اهتمام خاص للمناطق التي  •

. بعد السماح لكل لتر ماء %5مل كلور )وركينا( بتركيز  20يف بمطهر منزلي عادي يحتوي على ظيجب أن يتم التن

 يمكن ضوكبديل عن المبي، يمكن شطفه بالماء النظيف. لسطح لمدة دقيقة واحدة على األقلبالبقاء على اتصال مع ا للكلور

طفها وفقًا إلرشادات الشركة المصنعة ويمكن ش لكن يجب ان تستعمل المستشفيات ير المستخدمة فيطهمنتجات التستخدم ا

 .بمياه نظيفة بعد وقت االتصال المناسب

 مخالطي المريض والتعامل معهمتحديد 

 أو أقل من الحالة المشتبه في اصابتها.أي شخص يجلس على بعد مترين   •

 .السفر أو األشخاص الذين يقدمون الرعاية والذين كانوا على اتصال وثيق بالحالة المشتبه فيها افقيرمأي من  • 

، وأفراد الطاقم العاملين في قسم الطائرة  (أي عضو في طاقم الطائرة مخصص لرعاية المسافر )المسافرين المرضى  •

تربون من يقيتنقلوا في الطائرة وإذا لم م غير معنيين فهطاقم القيادة  أماحيث تم جلوس الحالة )الحاالت( المشتبه فيها. 

 .المرضى المسافرين
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اب ركال، أو لخطر العدوىإلى تعرض أكثر ستؤدي عديدة للحالة )الحاالت( شديدة أو هناك تحركات إذا كانت األعراض  • 

يمكن  ،السلطات الصحية بالمطار قبلاعتماًدا على تصميم الطائرة وتقييمها عند الوصول من أوجالسون في القسم بأكمله ال

 .على متن الطائرة مخالطين اعتبار جميع الركاب

ة تحت مراقبة الصحة العام و المخالطين لهميجب إبقاء الحالة )الحاالت( المشتبه بها  عند الهبوط والوصول إلى المطار  •

 العامة. للمشورة الطبيةفي المطار حتى يتم تقييمها وتقديم المشورة أو نقلها وفقًا 

كون في ين )يفضل أ المخالطينعزل جميع يجب إذا كانت النتيجة المختبرية لحالة مشتبه فيها إيجابية بعد رحلة طيران  • 

 . الدولةسياسة أو عزلهم، اعتماًدا على  مرفق مخصص أو في المنزل(

كانت النتيجة المختبرية للحالة المشتبه فيها إيجابية ، فإن جميع الركاب اآلخرين على متن الطائرة الذين ال يستوفون  إذا  •

يجب أن يُطلب منهم ود يُنصحون بتنفيذ تدابير وقائية وق بنسبة بسيطةمخاطر ليمكن اعتبارهم معرضين ل المخالطينتعريف 

يوًما من تاريخ الرحلة. إذا  14لمدة حمى أو السعال أو صعوبة التنفس في ذلك ال بما 19-كوفيد المراقبة الذاتية ألعراض

فيجب عليهم مباشرة عزل انفسهم واإلتصال بالخدمات يوًما  14في غضون  19-كوفيد ظهرت عليهم أعراض تدل على

 الصحية.

 يرـــــــــــــوالتطه فـــــــــالتنظي

 منتجات التنظيف والتطهير

 جات المنتشركة الطيران ومقدم الخدمة األرضية أو شركة التنظيف مسؤولية ضمان أن اإلجراءات و قع على عاتقي

   .تستند إلى توصيات مصنعي الطائرات والتطهيرلتنظيف المستخدمة ل

  لضمان التنظيف والتطهير الفعال للطائرة دون اإلضرار ضروري االختيار واالستخدام الصحيح للمنتجات

 .أو أي أمراض معدية أخرى19-كوفيد الطائرة وأنظمتها ومعداتها مع تقليل احتمال انتقال بمقصورة

 .يجب تدريب مقدمي الخدمة على إعداد هذه المنتجات والتعامل معها وتطبيقها وتخزينها 

 :لنظافة والصرف الصحي في الطيرانا بناًءا على دليل منظمة الصحة العالميةتحذيرات 

، ويحتوي الجزء الداخلي من الطائرة على العديد من المواد المعرضة للتلف من  الصدأوالمطهرات  اتفتسبب المنظ)أ( 

 .منتجات التنظيف والمطهرات

 .)ب( قد تتآكل المعادن المستخدمة في بناء الطائرة عند تعرضها لهذه المنتجات

 .حريقلالمقاوم لخصائص أثاث الطائرة  منل عند التعرض لها وقد تقلقد تتأثرالكابالت واألسالك الحساسة  سالمة)ج( 

 .الشتعاللوالصناديق الكهربائية هي مصادر  االغراضومختلف  من الداخل الطائراتفلالشتعال  قابل الكحول)د( 

 تنظيف وتطهير المطار

  ات ، الشحنوالتنظيف الروتيني والتطهير لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. وتشمل أجهزة نقل األمتعة

بطاقات الصعود إلى والماسحات الضوئية وأجهزة الراديو المشتركة أو األجهزة المحمولة األخرى ، والناقالت، و

لمس الطائرة وتحديد الهوية والمستندات وبطاقات االئتمان واألجهزة المحمولة ولوحات المفاتيح وشاشات ال

عجالت التوجيه والطاوالت ، وبواب ، مقابض األوعربات خدمة الطعام ، والطابعات وأجهزة الكمبيوتر، و

 .اتبع التوجيهات على ملصق منتج التنظيف  المتحركة والعربات اآللية وغيرهامقابض للكراسي و

  راحة الموظفين ومناطق االستراحة والمناطق المشتركة األخرى.استإجراء التنظيف المتكرر لغرف 

 بها الركاب ألن هذه التقنيات يوجدلتنظيف األسطح التي الماء  رشال تستخدم البخاخات المضغوطة في الهواء أو 

 .في الهواء معديةالمادة ال تناثرقد تتسبب في 
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 خرى األطرق الرش المطهرات و

   أو  ، بعض المواد الكيميائية ، مثل الفورمالديهايدب األسطح البيئية ال يوصى برش أو تبخير المغلقةفي المساحات

ه على العين أو تهيج في الجهاز مخاطرالمنتجات التي أساسها الكلور أو مركبات األمونيوم الرباعية ، وذلك بسبب 

 كما إنه ال يؤثر خارج مكان الرش المباشر. الموظفينالتنفسي أو تهيج الجلد واآلثار الصحية السلبية على 

   الة المواد العضوية وقد ال يصل لألسطح المحمية باألشياء أو في إز بالمطهرات فعالرش األسطح البيئية يعتبر ال

 األقمشة المطوية أو األسطح ذات التصاميم المعقدة.

   األجهزة التي تستخدم األشعة فوق البنفسجية منها المسافة من جهاز األشعة فوق عوامل عديدة قد تؤثر على فاعلية

ل تشم باح وعمر المصباح ومدة االستخدام كماض ومكان المصالبنفسجية وجرعة اإلشعاع وطول الموجة ووقت التعر

 .لغرفة وشكلها والكثافة واالنعكاسالعوامل األخرى خط الموجة المباشر أو غير المباشر من الجهاز وحجم ا

   والً أيجب تنظيف األسطح البيئية يدويًا لذلك ال تحل محل الحاجة إلى إجراءات التنظيف اليدوي وهذه التقنيات مكملة

 عن طريق التنظيف اليدوي بالدعك أو الفرشاة إلزالة المواد العضوية.

   ًأو مسببات األمراض  19-، لقتل فيروس كوفيدالمطار بوابة خارجأو  الصاالتا برش أو تبخير ال يُنصح أيض

يمكن إزالة المواد العضوية منها  كما ال ضاًرا بصحة اإلنسانرش المطهرات حتى في الهواء الطلق األخرى ألن 

 .تعيق عمل المطهرات والتيتماما 

   تحت أي ظرف من الظروف. وقد يكون هذا ضاًرا بدنيًا  أو الحقائب أوالشحناتال يوصى برش األفراد بالمطهرات

د فراكما يؤدي رش األ . ونفسيًا ولن يقلل من قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس من خالل الرذاذ أو اللمس

اختناق بسبب االستنشاق ، وآثار معوية مثل وبالكلور والمواد الكيميائية السامة األخرى إلى تهيج العين والجلد ، 

 الغثيان والقيء.

 الطائرات على األرضوتطهير تنظيف 

  مثل المقاعد ، ومساند الرأس  الطائرةالخطر في  اطقمنالخاص بخالل فترات التوقف القصيرة ، يجب االهتمام(

تي األخرى ال واالشياء، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية ، والهواتف ، والنوافذ ، وظالل النوافذ ، وشاشات الفيديو ، 

 مكان جلوسه ومحيطه بما في ذلك المرحاض الذي يستخدمه )المسافرون في تالمس الحالة المشتبه فيها

 ق المشتركة واألسطح عالية اللمس.( باإلضافة إلى جميع المرافالمرضى

  بناًء على تقييم المخاطر الذي تم إجراؤه ، يجوز لكل شركة طيران تنفيذ جداول وتقنيات تنظيف وتطهير مختلفة

 .مستخدمةللمادة ال التطهير، واستخدام منتجات تطهير مختلفة ، والتي تأخذ في االعتبار الظروف التشغيلية ومدة 

 قبل التنظيف اتاإلجراء  

 .للتنظيف ، يجب تشغيل نظام تهوية الطائرات طاقم الطائرة )أ( قبل دخول

دقائق على  5تشغيل أنظمة الهواء النقي وإعادة التدوير )لمدة المسؤول مكانه  )ب( يجب على المهندس أو الشخص

 .تنظيف الطائرةلطاقم التنظيف باستدعاء األقل( قبل أن يقوم 

 يف حتى ينزل جميع الركاب والطاقم. لتنظللطائرة ال يدخل طاقم التنظيف االجسدي يجب أ لتطبيق التباعد)ج( 

 اإلجراءات أثناء التنظيف

 )أ( بمجرد أن تكون على متن الطائرة ، ينبغي الحفاظ على تشغيل أنظمة التهوية أثناء التنظيف

 :)ب( لتجنب التلوث على متن الطائرة ، يجب على طاقم التنظيف

 قدر اإلمكان تكليفه بمهام محددة  .1

  .......الخ ممسحة، الفرش ،  دلو،  فوطتنظيف مختلفة في كل منطقة مهمة ، على سبيل المثال  ادواتاستخدم  .2

 لكل استخدام. او معلمة ملونة ادوات ذلك باستعمالو

 مختلفحمل أدوات التنظيف الخاصة على متن الطائرة لتجنب التبادل غير الضروري لمواد التنظيف بين  .3

  .األشخاص
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يجب عدم إعادة استخدام القفازات التي تستخدم لمرة دة يمكن التخلص منها في كل منطقة واستخدام قفازات جدي .4

 .واحدة مرة أخرى في أقسام أخرى من الكابينة

 .القسم الخاص بمنتجات التنظيف والتطهير منتج التطهير وفقًا للتوصية الواردة )ج( استخدام من

 اإلجراءات بعد التنظيف

واتباع  اياتالنفالتنظيف بما في ذلك جميع  ادواتبعد عملية التنظيف والتسليم ، تأكد من نزول طاقم التنظيف مع جميع 

 :األحكام التالية

 كما سيرد ذكره.)أ( يجب أن يتم التخلص من النفايات وفقًا للوائح سلطة المطارات المحلية 

 النفايات.بأكياس  البوابات والمخارج)ب( ال تعيق 

 .الطائرة درجمن النفايات )ج( ال ترمي أكياس 

ا ة قد تم تنظيفها وفقً يجب وضع عملية تسليم واضحة على النحو الذي تحدده كل شركة طيران لإلشارة إلى أن الطائر

 .للمعايير الموصى بها

  : قد تتضمن ورقة التسليم معلومات مثل

 .ومحطة التنظيف والتطهير وقت)أ( تسجيل 

 .إن أمكن ران وكابينة القيادة ومقود الطائرةتشمل سطح الطيها وتطهيراألماكن التي تم )ب( 

 .)ج( نوع منتجات التطهير المستخدمة

 .التنظيف إن وجد)هـ( توقيع مشرف 

  .قبل الصعود إلى الطائرة ريتطهاللنظيفة للحفاظ على لطائرات اقلل من دخول وخروج ل

 الطائرات الملوثة بسوائل الجسم

يجب على طاقم  الملوثات السائلة األخرىغيرها من  واالقيء  واإفرازات الجهاز التنفسي  واالدم الطائرة بعند تلوث 

  من قبل طاقم التنظيف األرضي. بنفس الخطوات الموضحة باألسفل والمطبقة على األرض ائرة تطهيرةالط

 الحماية الشخصية ادوات ارتداءوصندوق االحتياطات العامة )أ( يجب على طاقم المقصورة تنظيف المنطقة باستخدام  

  .الجاون والقفازات السميكة القناع الطبي وواقي العينين أو الوجه

 حسب تعليمات الشركة المصنعة. المطهر)ب( تحضير 

خلفة ثم جمع الملوثات المت ماصحبيبات )ج( تغطية اإلفرازات والدم والقيء والفضالت والملوثات األخرى باستخدام مطهر 

 أكياس النفايات الخطرة. ووضعها فيبمجارف صغيرة 

يسكب فوق فوط  لكل لتر ماء %5تركيز )وركينا( بمل كلور110 الماص يمكن استخدام إن لم يتم توفير المطهر)د( 

ى زوال العملية حت ا في كيس النفايات المعدية وتكررثم التخلص منه سوائل الجسم أحادية اإلستخدام توضع فوق الدم أو

 التلوث ثم ينظف المكان بالماء والصابون ثم بالمطهر المركز.

ثم ازات ، قفال( ، وجاونواقية )البدالت ال)هـ( تنظيف اليدين وتطهيرهما قبل إزالة وسائل الحماية بالترتيب التالي: خلع 

لجلد ل ةرطهماستخدم مناديل و، وأخيًرا تنظيف اليدين ع النظارات الواقية وأقنعة الوجهثم خلاليدين،  وتطهيرتنظيف 

 تلوث.للتعرضت من الجسم التي  واألجزاء األخرى

 .غلق الكيسو المعديةنفايات الضع جميع وسائل الحماية والمواد الملوثة المستخدمة داخل كيس و)و( 

 .الحمام)ز( احتفظ بكيس نفايات الخطر البيولوجي المغلق في 
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 .البيولوجية النفاياتضافي والتخلص من اإلتنظيف للقسام األرضية )ح( إبالغ األ

وطاقم التنظيف إعداد التقارير بين الطائرات  

  طلب األمر ، فقد يتالطائرة، بعد التنظيف األولي من قبل طاقم ملوثة بسوائل الجسم أثناء الرحلةإذا كانت الكابينة

 .بعد الهبوط والتطهيرمزيًدا من التنظيف 

  ل أطقم قب، فقد يلزم اتخاذ احتياطات إضافية من أو مؤكدة لمرض معدي أثناء الرحلةإذا تم تحديد حالة مشتبه بها

 .التنظيف

 لهبوط األرض قبل افي بموظالتصال اطاقم الطائرة  علىيجب نظيف األرضي بالمعدات المطلوبة طاقم الت تجهيزل

 .وفقًا للوائح المحلية للمحطة

   المخلفات الخطرة

  نفايات على أنها  هنفايات، يجب التعامل مع جميع 19-كوفيدإذا ظهر على أحد الركاب أو أفراد الطاقم أعراض

دمة الورقية المستخ المناديلكواألدوات ذات اإلستخدام الواحد والمشروبات  الوجبات المتبقية منه هابما في) خطرة

 .(أو أفراد الطاقم كابالر مساعدةة أو تأثناء معالجالمستعملة ، ومعدات الوقاية الشخصية 

  االحتياطات العامة  صندوقالتخلص من النفايات الخطرة الموجودة في  كيسيجب وضع هذه النفايات في

  .العاديةس النفايات البالستيكية اكيا منكيس مزدوج استخدم  اوفي حالة عدم توفرها بالطائرة

  ة المطار ومقدمي إبالغ سلطالتخزين والمعالجة المتخصصة ويجب أن تكون األكياس معلمة ومختومة من أجل

 بوجود نفايات خطرة. يف والتموينبما في ذلك شركات التنظ اتخدمات الطائر

 :تشمل ما يليرة بيولوجيًا معالجة والتخلص من نفايات الكابينة الخطلخيارات محتملة ل 5هناك  

 .فق إدارة النفاياتاالمعالجة الحرارية في المطار أو مر)أ( 

أن الراكب أو الموظف لم يكن نتائج االختبار  ظهور الىفق إدارة النفايات ا)ب( التخزين اآلمن في المطار أو مر

 ."يمكن بعد ذلك معالجة النفايات على أنها "طبيعيةو 19-لديه مرض كوفيد

ة إرسالها مباشرونفايات خطرة بيولوجًيا  رهااعتبابالرعاية الصحية في مرافق لنفايات لحرارية )ج( المعالجة ال

  .الرعاية الصحية فق نفاياتامرأحدى للمعالجة الحرارية في 

يتم ذلك لالمكب: تفتقر العديد من البلدان النامية إلى البنية التحتية لمعالجة نفايات الرعاية الصحية ، في دفن ال)هـ( 

نفايات تحت الساعة و / أو إرسالها للتخلص منها في مكب  72بشكل آمن ألكثر من  كوفيد تخزين النفايات الملوثة بـ

 .دقيقةظروف خاضعة لرقابة 

والبيئة  فيها والوقت الطويلدرجات الحرارة المرتفعة في حالة عدم وجود بدائل أخرى فإن  -األسمنت  فرن)و( 

 مناسبة لمعالجة النفايات الخطرة.القلوية ألفران األسمنت 
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 19كورونا الكمامات القماشية في ظل جائحة فيروس 

) و هي ليست األقنعة  يجب علي جميع أفراد المجتمع إرتداء الكمامات القماشية عند الخروج من المنزل

 -( و ذلك لألسباب التالية : N95الطبية أو األقنعة عالية الكفاءة مثل 

 الفيروس في األشخاصلحماية اآلخرين من الرذاذ المتطاير أثناء الكالم أو السعال أو العطس ، الذي قد يحتوي على  (1

الذين لم تظهر عليهم األعراض المرضية بعد ، فإذا كان الجميع يرتدون الكمامة القماشية فيمكن تقليل خطر التعرض 

 للمرض لك و لغيرك .

للعاملين في مجال الرعاية الصحية )خاصةً المتواجدين في   N95لتوفير األقنعة الطبية و األقنعة عالية الكفاءة مثل  (2

 دفاع األول للتعامل مع فيروس كورونا( .خط ال

 لغالء أسعار األقنعة الطبية ، في حين يمكن صناعة الكمامة القماشية من مواد منزلية غير مكلفة .  (3
 

 كيفية إرتداء الكمامة القماشية

 . اغسل يديك قبل وضع الكمامة 

  ثم ضعها على أنفك و فمك و ثبتها تحت ذقنك ثم ثبته بوضع الحلقات حول األذن

 أو ربط الخيط من خلف الرأس .

  تأكد من عدم وجود فجوات بينه و بين الوجه و انسيابه بشكل مريح على جانبي

 وجهك.

 . تأكد من أنك تستطيع التنفس بسهولة 

 لوث .ال تضع الكمامة حول رقبتك أو فوق جبهتك لمنع الت 

  . ال تلمس الكمامة من الجهة األمامية  ، و إذا فعلت  اغسل يديك 
 

 من ال يجب عليه إرتداء الكمامة القماشية ؟

 . األطفال دون سن الثانية 

 . أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس 

 . فاقد الوعي 

 . العاجز أو غير القادر على إزالة القناع دون مساعدة 
 

 الكمامة خارج المنزل يجب إتباع العادات الصحية اليومية مع إرتداء

 . ابق في المنزل قدر اإلمكان و ال تخرج إال للضرورة 

 . ابق على بعد مترين على األقل من اآلخرين عند الخروج من المنزل 

 . تجنب اإلتصال باألشخاص المرضى 

  متكرر .ثانية على األقل بشكل  20اغسل يديك بالماء و الصابون لمدة 

  . استخدم مطهر اليدين إذا لم يتوفر الماء و الصابون 

 خلع الكمامة القماشية بعناية عند دخول منزلك

 فك الخيط من خلف رأسك أو شد حلقات األذن . .1

يتم اإلمساك بالكمامة فقط من خالل حلقات األذن أو الخيط الخلفي ثم ثني الجوانب   .2

 الخارجية في نفس اللحظة .

مباشرة في الغسالة ، و اتبع التعليمات في فقرة )كيفية غسل الكمامات  ضع الكمامة .3

 القماشية(.

احرص على عدم لمس عينيك و أنفك و فمك عند خلع الكمامة واغسل يديك فوًرا  .4

 بعدها.
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 كيفية غسل الكمامات القماشية

  

 عن طريق الغسالة

 . يمكن غسل الكمامة القماشية مع غسيلك المعتاد 

 . استخدم منظف الغسيل المعتاد و درجة حرارة الماء المعتادة 

  

 

 أو عن طرريق الغسل باليد

  في لتر ماء )تأكد  %5مل وركينه  20جهز محلول الكلور )المبيض( بوضع

أنه آمن على المالبس الملونة إذا كانت الكمامة ملونة ، و تأكد من تاريخ انتهاء 

 آخر(.الصالحية و ال تخلطه مع أي منظف 

  دقائق . 5انقع الكمامة القماشية في المحلول لمدة 

 . ثم اشطف جيداً بالماء 

 

 

 

ً بعد الغسيل بواسطة المجفف أو تعريضها  ثم تأكد من تجفيف الكمامة القماشية تماما

 للهواء و أشعة الشمس المباشرة حتى الجفاف .

 

 

 

 

 

 أو بدون خياطة ( كيفية صناعة الكمامة القماشية ) بالخياطة

  

 عن طريق الخياطة

 المنزلية المطلوبة : المواد

  سم .  25×  15مستطيلين مقاس قطعتين من القماش القطني علي شكل 

  سم . 15أشرطة مطاطية أو خيط شرائط من القماش أو أربطة شعر مقاس 

 . إبرة و خيط 

 . مقص 

 . ماكينة الخياطة 

 

 الخطوات :

قص قطعتي قماش قطني منسوج بإحكام مثل قماش المالءات القطنية  .1

سم ، ثم خيطهما فوق بعضهما   25×  15علي شكل مستطيلين  مقاس 

 البعض كما لو كانا قطعة واحدة .
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 مم ثم خيطهما . 6اثني الجانبين الطويلين بمقدار  .2

 

 

 

سم ثم خيطهما  1.25القصيرين بمقدار  ثم قم بثني  الجانبين .3

 بحيث يكون هناك تجويف لمرور الخيط أو األربطة .

 

 

 

 

 

قم بتمرير  الخيطين المطاطيين من خالل التجويف على  .4

جانبي الكمامة لتكوين حلقات األذن  أو إذا كان لديك خيط 

اعقد الخيط بالطول ، ثم  ماعادي  يمكنك جعله أطول لربطه خلف رأسك ، استخدم إبرة أو دبوس لتمريره

 المناسب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم اسحبه برفق بحيث تكون العقدة داخل التجويف ، ثم  .5

 وزع جانبي الكمامة على الخيط بحيث يناسب وجهك ، ثم قم بتثبيته  في مكانه بالخياطة لمنعه من اإلنزالق . 
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 طريقة بدون خياطة

 

 المنزلية المطلوبة : المواد

  سم . 50×  50قطعة قماش قطنية )قد تكون من مالبس ال يحتاجها أحد( مقاس 

  سم تقريباً . 15األربطة المطاطية 

 . مقص 

 

 الخطوات :

 

 
 

 

 

 


