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 لمكافحة جائحة فيروس كورونا   االستشاريةاللجنة العلمية  
 لجنة مكافحة العدوى 

 
 في المرافق الصحية محليا  األساسية لمكافحة العدوى   والتجهيزات  بالموادقائمة 

 
 المطهرات  أوال :

مراجع  الرجوع لل ويجبتخصصي  عيعتبر كمرجع للعمل أو كمرج  وال  وسريعبسيط  تدريبي هذا الجدول يعتبر كمرجع 
 . الصانع دائما   وتعليمات وتوجيهاتصصية التخ

  Surfaces Cleaners & Disinfectants واألرضيات مطهرات األسطح
 المادة الفعالة المطهر و االستعمالشروط  االستعمالأوجه 

  والمعرضةجميع أنواع األسطح الملوثة  
  والمعداتمثل األثاث الطبي  ثوتللل

قياس   وأجهزةالطبية مثل السماعات 
 العمليات  وطاوالت واألسرةالضغط 
 واألرضيات  األسنان وكراسي
 دقائق  5تركها لمدة ال تقل عن  ويفضل

االلتزام    ويجبيستعمل بتركيزات مختلفة   •
  والتخفيفالخلط  وطريقةبتعليمات الُمصنع 

 التالمس  وزمن

 األمونيوم الرباعي مركبات 
Quaternary 
ammonium 

 الرخام( ال يستعمل على )األرضيات  
الطبي الغير   واآلثار  األسطح الطبية

 معدني
على األسطح  استخدامهال يفضل 
  وعدمحال الضرورة  وفيالمعدنية 

يجب مسح األسطح  وجود البديل 
يترك    والعليه  استعمالهالمعدنية بعد 

 عليها ليجف تلقائيا  
بعض المعدات الطبية البالستيكية مثل  

 السماعات 
 

 الشمس  هلشعتكون معرضة  أاليجب  •

  ويفضلتكون مخزنة لفترة طويلة  أاليجب  •
تحضيرها من األقراص الخاصة قبل  

 االستعمال 

ال تستخدم على الملوثات بشكل مباشر بل   •
المادة   مم تستخدث  ثالثلويجب تنظيف مكان 

  ءالقيلدم أو مثال  يمسح ا ، المكانلتطهير 
  وإجراءاترشادات  مكانه حسب اإل وينظف

ية تم  المرافق الصحالتنظيف المعتمدة في 
 الهيبوكلوريت.  ستعمالبايطهر المكان 

مل لكل لتر ماء نظيف   20تستعمل بتركيز  •
يخلط مع الماء المالح أو ذو نسبة   )العذب 

  لتر لكل مل  100  تركيزبو  األمالح العالية(
الكبيرة للدم أو   االنسكاباتفي حالة  ماء

 سوائل الجسم 

 ال يخزن بعد الخلط  •

خلطها بالمواد الحامضية  يمنع منعا  باتا   •
 لتحريرها لغاز الكلور السام  وذلك( أشيد)

 هيبوكلوريت الصوديوم
 Na (% 5ة )الوراكين

Hypochlorites 

الطبي   واألثاث أألسطح الطبية  •
 الكحول  استعمالالمتوافق مع 

المعدات الطبية مثل السماعات   •
قياس ضغط الدم   وأجهزة
الخارجية لألجهزة   واألسطح

 باردة  بشرط أن تكون

على األسطح  استعمالها باثايمنع منعا   •
الساخنة أو المعرضة للنار مثل مناطق  

أو على رؤوس   والمطابختحضير الطعام 
 جهاز الكي الكهربائي 

  والشاشاتيمنع رشه على شاشات المراقبة  •
 الشفاف  والبالستيكبجميع أنواعها 

 Ethylالكحول األيثيلي  
Alcohol 60-75% 
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على المواد التي تذوب   استعمالهيمنع  •
مثل   والبتروليةلكحولية المذيبات ا  باستعمال

 بعض أنواع البالستيك 

يجب أن يكون السطح المراد تطهيره نظيف   •
  وتنظيف  تملوث حيث يجب أزال وغير

 للتطهير  استعماله قبل الدم بقع  مثل   ثلوتال

الى   60التركيز الفعال لتطهير األسطح من  •
 ( بشكل عام  % غير فعال90% )تركيز 75

تستعمل في تطهير األرضيات بعد   •
 تنظيفها من التلوث 

 تستعمل في تطهير األسطح الطبية  •

حسب أرشادات الصانع و   متستخد •
 بالتركيزات المناسبة 

 ال تستعمل في أقسام حديثي الوالدة  •

 يمنع تالمسها مع الجلد  •

 مركبات الفينول 
Disinfectants 

Phenol Based 
0.1-5% 

-1ا   التركيز األكثر شيوع)
2 )% 

يستعمل لتطهير األسطح الطبية   •
 النظيفة و الملوثة 

  بيروكسيد الهيدروجين ز لألستعمال دون تخفيف اهيستعمل بشكل ج •
7.5 % 

Hydrogen Peroxide 

تستعمل في تطهير األرضيات بعد   •
 تنظيفها من التلوث 

 تطهير األسطح الطبية تستعمل في   •

تستخدم حسب أرشادات الصانع و   •
 ناسبة بالتركيزات الم

نوجد بعض المنتجات جاهزة لألستعمال دون  •
 داعي للتخفيف 

كلوروزايلنول  
Chloroxylenol   مثل

المادة الفعالة في مطهر  
 Dettolالديتول 

 Instruments Cleaners & Disinfectantsاألدوات الطبية  ومطهرات منظفات 
 والمناظير تعقيم لألدوات  التنظيف أي عملية  عمليةتسبق 

بشكل  والتطهير منتج واحد بحيث تجري عمليتي التنظيف في  والمطهرات المنظفات   مزجتم مؤخرا  
 متزامن 

 و المادة الفعالة المنظف االستعمالشروط  االستعمالأوجه 
من على أسطح  ثلوتتنظيف ال •

 قنواتها  وداخلالمناظير 
  إلىاالنتقال األدوات الجراحية قبل  •

 مرحلة التطهير 

الخلط   ونسبةنع تستعمل حسب توصيات الصا
أن   ويجب   دواتالتالمس مع األ وزمن  والتخـفيف

 تتبع التعليمات بدقة

 المنظفات األنزيمية 
Enzymatic cleaners 

من على أسطح  ثلوتتنظيف ال •
 قنواتها  وداخلالمناظير 

  إلىاالنتقال األدوات الجراحية قبل  •
 مرحلة التطهير 

نع و نسبة الخلط و  تستعمل حسب توصيات الصا
و يجب أن    دواتف و زمن التالمس مع األيفـختال

 تتبع التعليمات بدقة
 

 بيروكسييد الهيدروجين 
Hydrogen Peroxide  

و   )يعتبر أيضا  مطهرا  
ماله في الخزائن  يجب استع

 البخاري الخاصة بالتطهير 
 ( أذا استخدم كمطهر

من على أسطح  ثلوتتنظيف ال •
 قنواتها  وداخلالمناظير 

  إلىاالنتقال  األدوات الجراحية قبل •
 مرحلة التطهير 

تستعمل حسب توصيات الصانع و نسبة الخلط و  
و يجب أن    دواتف و زمن التالمس مع األيخفـالت

 تتبع التعليمات بدقة

منظفات متعادلة األس  ال
 Neutralالهيدروجيني 

pH cleaners 
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 Medical Instruments disinfectantالطبية    والمناظيراألدوات   مطهرات
  والمناظير لألدوات  Disinfection High Level المستوى  عاليالتطهير ب مواد كيميائية خاصة وهي

دائما  أن تتم عملية   ويجب عدنية تستعمل بشكل روتيني على األدوات الم وال  تحمل الحرارة فقط ـال تالتي 
 رة عالميا (اد المتوفلكل المو وليس )وضع الجدول ألكثر المواد شيوعا  محليا   التنظيف قبل التطهير

 الفعالة  والمادة المطهر االستعمالشروط  االستعمالأوجه 
دوات  لأل التطهير عالي المستوى •

 التي ال تحتمل الحرارة 
 المناظير  تطهير •
ال يستعمل كوسيلة رئيسية للتعقيم   •

أو كبديل عن الطريقة الحرارية  
 المعدنية   واألدواتللمعدات 

ال يستعمل كمطهر لألسطح أو   •
 حال من األحوال  بأي رضياتألا
بة  سيتم غسل األدوات بكمية منا •

زالة  إل المعقمالمقطر من الماء 
بقايا المادة من على السطح  

 حفظها  قبل وتجفيفها

ة مناسبة  يجب دائما  الحرص على وجود تهوي •
يستعمل في الغرف   وال  االستعمالفي مكان 

 ية سيئة أو عديمة التهو

د الخلط مع  التأكد من صالحية المنتج بع •
نشط )يوجد بعض المنتجات جاهزة  الم
(  ضافة منشطدون الحاجة إل ستعماللال

عادة    وهيبحيث ال تتجاوز الفترة المحددة 
  وتوجدمن أسبوع إلى عشرة أيام كمتوسط 

بعض المنتجات التي تصل صالحيتها  
هذه الحالة يجب    وفييوم  28ألسبوعين أو 

  ستمراراللمادة لتأكد من  اختباروجود شرائح 
 فاعليتها 

مع   لمطهر يجب أن تتجاوز فترة تالمس ا ال •
األدوات أو المناظير الفترة التي يحددها  

  15جميع األحوال ال تتجاوز  وفيالصانع 

 دقيقة  20إلى 

ة آلنه  على األدوات المعدني ستعمالهايمنع  •
 للمعادن  وآكلةمادة مثبتة للبروتينات 

من طرف األشخاص   ستعمالهاال يجب  •
الحساسية  بين بأي نوع من أنواع المصا

 خصوصا  الصدرية 

 ر رميه في المجاري العامةيحظ •

 وحروقتهيج   وتسببكلة للجلد مادة آ •

%  2هايد يالجلوترالد

Glutraladehyde 
محليا  باسم  ويعرف

 Cidexيدكس االس

ألدوات  ل التطهير عالي المستوى •
 التي ال تحتمل الحرارة 

 المناظير  تطهير •
رئيسية للتعقيم   ال يستعمل كوسيلة •

أو كبديل عن الطريقة الحرارية  
 المعدنية   واألدواتللمعدات 

ال يستعمل كمطهر لألسطح أو   •
 األرضيات بأي حال من األحوال 

بة  سيتم غسل األدوات بكمية منا •
زالة  إلالمعقم  من الماء المقطر

بقايا المادة من على السطح  
 حفظها  قبل وتجفيفها

 حديثة نسبيا   جدا  مادة فعالة  •
مناسبة   تهوية يجب دائما الحرص على وجود  •

يستعمل في الغرف   وال  االستعمالفي مكان 
 التهوية أو عديمة  سيئة

التأكد من صالحية المنتج بعد الخلط مع   •
نشط )يوجد بعض المنتجات جاهزة  الم
( بحيث ال تتجاوز الفترة المحددة  ستعمال لال

أقصاها   عادة قصيرة جدا  تبلغ في وهي
للمادة   ختباراوجود شرائح  ويجب أسبوع 

صالحيته   تعتبر)فاعليتها  رارستمالتأكد من ل

 رالدهايد( ت أقصر من مركبات الجلو

ال يجب أن تتجاوز فترة تالمس المعقم مع   •
األدوات أو المناظير الفترة التي يحددها  

  5راوح من جميع األحوال تت وفيالصانع 
من   )أسرعدقائق كحد أقصى   10إلى 

في   وأقوىالدهايد في العمل مركبات الجلوتر
 الفاعلية( 

أسيد  اسيتيك البير
Peracetic acid 
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من طرف األشخاص   ستعمالهاال يجب  •
المصابين بأي نوع من أنواع الحساسية  

 خصوصا  الصدرية 

 جاري العامةر رميه في الميحظ •

  يجبو وحروقتهيج   وتسببكلة للجلد مادة آ •
الواقيات الشخصية خصوصا  لحماية   رتداءا

 العينين 

ألدوات  لالتطهير عالي المستوى  •
 التي ال تحتمل الحرارة 

 المناظير  تطهير •
ال يستعمل كوسيلة رئيسية للتعقيم   •

أو كبديل عن الطريقة الحرارية  
 المعدنية   واألدواتللمعدات 

ال يستعمل كمطهر لألسطح أو   •
 األرضيات بأي حال من األحوال 

بة  سيتم غسل األدوات بكمية منا •
زالة  إل المعقمر المقطمن الماء 

بقايا المادة من على السطح  
 حفظها  قبل وتجفيفها

 نسبيا   وحديثةمادة فعالة  •
مناسبة   تهوية الحرص على وجود  يجب دائما   •

يستعمل في الغرف   وال  االستعمالفي مكان 
 التهوية أو عديمة  سيئة

التأكد من صالحية المنتج بعد الخلط مع   •
المنشط )يوجد بعض المنتجات جاهزة  

( بحيث ال تتجاوز الفترة المحددة  تعمال سلال
 وعينفي أقصاها أسب  عادة قصيرة تبلغ وهي

مع   التالمسال يجب أن تتجاوز فترة  •
األدوات أو المناظير الفترة التي يحددها  
  12الصانع و في جميع األحوال تتراوح من 

 كحد أقصى يقة دق 20إلى 

 ر رميه في المجاري العامةيحظ •

  رتداءا ويجبتهيج   ببوتس مادة آكلة للجلد  •
 الواقيات الشخصية خصوصا  لحماية العينين 

 الديهايد أورثوفث
Orthophthaldehyde 

(OPA) 

 Hands and Skin Antiseptics واليدين مطهرات الجلد 
 لكل المواد المتوفرة عالميا (   وليسضع الجدول ألكثر المواد شيوعا  محليا  )و  

في شكلها الحر   ستخدامهااح بتكرار ينصال  • تستعمل كمطهرات للجلد و اليدين  •
 وحساسية الجلد   وتشققألنها تسبب جفاف 

  استعمالكمطهر للجلد عند  استعمالهايحظر  •
 الكي الكهربائي 

%   90تتجاوز   والتي التركيزات العالية   •

 تعتبر غير فعالة 

يثيلى  الكحول اإل
%  75- 60 وأيزبروبانول

Ethanol & 
Isopropanol 

 فقط  تستعمل كمطهر لليدين •
 
 
 
 

  70مختلفة من   وبنسب تحتوي على الكحول  •

 % 75إلى 

تحتوي على مرطبات للجلد لمنع الجفاف   •
 والتشقق 

تحتوي على  مطهرات أخرى مضافة لزيادة   •
 الفاعلية 

مطهرات اليدين ذات  

األساس الكحولي  
Alcohol Based Hand 

Rubs 

 تستعمل كمطهرات للجلد و اليدين  •
يستعمل كغسول لليدين و مطهر   •

 يةخفيف للجروح البسيطة و السطح

 مطهرات ذات فاعلية مرتفعة  •
 يجب عدم خلطها بالماء  •
يجب عدم إعادة إستعمال العبوات أو تفريغها   •

 في عبوات أخرى 

مركبات الكلورهيكسيدين  
Chlorhexidine 

Compounds 

تعرف محليا  بالسافلون  
 )كلورهيكسيدين+سيترامايد( 

% يستعمل كمطهر للجلد  10تركيز  •

 ل التدخالت الجراحية قب

 مطهرات ذات فاعلية مرتفعة  •
 يجب عدم خلطها بالماء  •
يجب عدم إعادة إستعمال العبوات أو تفريغها   •

 في عبوات أخرى 

 Iodine مركبات اليود
Compound 

10% 
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 ال تستعمل على المساحات الكبيرة من الجلد •

ال تستعمل في حال وجود جروح كبيرة مع   •
موية نازفة بسبب عدم الفاعلية  عية دأو

  وحصوللدموية تسربها للدورة ا واحتمال 
 تسمم

 تستعمل بحذر على األطفال  •
غير فعالة في حال وجود تلوث عضوي على   •

 المكان المراد تطهيره 

% يستعمل كغسول  7.5تركيز  •

لليدين و مطهر خفيف للجروح  
 السطحية البسيطة و 

اليدين   لغسيل مرتفعةمطهرات ذات فاعلية  •
 الجراحي 

 

 Iodine ليودمركبات ا
Compounds 

7.5% 

يستعمل لغسل اليدين الروتيني و   •
ثانية   20لفترة زمنية ال تقل عن 

دقائق عند   3كحد أدنى و لفترة  

 الغسل الجراحي 

يجب أن يكون صابون سائل و يمنع أستعمال   •
 قوالب الصابون الصلب 

 

لصابون الطبي  ا
Medicated Soap 

 

 PPE  ثانيا : معدات الوقاية الشخصية  

قطع مفردة وذلك حسب  ما تلبس كاملة أو تستعمل ك إالشخصية التي    والتجهيزات معدات هي مجموعة ال
 رشادية لمكافحة العدوى اإل  والدالئلدرجة التعرض للعدوى 

 Coverallبدلة الوقاية  .1
 والتوصيات ج االحتياتلبس حسب حاالت  والتي  والسوائللتسرب المياه  والمانعةغطاء الرأس البدلة الكاملة مع  وهي

 العدوى. الخاصة بمكافحة 
 Gownsالعباءات  .2

تستعمل في تقديم الخدمات  والتي معقمة  والغيرفي العمليات الجراحية  باالستعمال والخاصةيوجد منها المعقمة 
أن يكون النوعين مانعين لتسرب الماء  ويفضلمكافحة العدوى   وتعليماتحسب توصيات  استعمالها ويكونالطبية 
 . واألكمام والبطنفي منطقتي الصدر  لوالسوائ

 Apronالمريلة  .3

ر ال توففوق العباءات العادية التي  وتلبس والسوائلتمنع تسرب الماء  البالستيك بحيثتكون مصنوعة من  وهي
 مكافحة العدوى. وتعليماتحسب توصيات  وتستعمل والسوائلحماية ضد تسرب الماء  

 Maskقناع الوجه  .4
 أنواع: منه عدة  وتوجد

يكون السطح الخارجي عازل للماء  يجب أن  وإجماال   ومواصفاتمنه عدة أنواع  ويوجد الجراحي:القناع  •
 يتكون من ثالث طبقات.  وأن وللرذاذ

  N95مختلفة مثل  وبمواصفات: يوجد منه عدة أنواع Respirator عالي الكفاءة القناع التنفسي  •

تستعمل عند التعامل مع الحاالت   وعادةالعدوى الخاصة بمكافحة  والتوصياتحسب التعليمات   وتستعمل
 النشط. لتنفسية التي تنقل العدوى بالهواء مثل الدرن الرئوي ا

 Glovesالقفازات  .5
 أنواع: عدة منها  ويوجد

 Sterile Surgical Glovesالقفازات الجراحية  •

 . األسنان عالج و عمليات وو هي قفازات معقمة خاصة بالعمليات الجراحية و بأي إجراء جراحي  

 Non-sterile examination Glovesمعقمة الغير قفازات الكشف  •

و هي قفازات تستعمل في عمليات الكشف و الخدمات الطبية التي ال تحتاج الستعمال قفازات معقمة مثل التعامل  
 العينات في المختبر أو مناولة األدوات الملوثة.مع 

 القفازات السميكة •
 مال مثل النظافة تستخدم في بعض األع  والتي 
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 cover-Shoesاألحذية  واقي  .6
 األحذية. فوق  ويلبسلتسرب الماء أو السوائل   ومانعمن النايلون  ويكون

 Medical Shoesاألحذية الطبية  .7
 الكبير. والتلوثالسوائل  انسكابت تستخدم في حاال والتي مثل األحذية طويلة العنق 

  apCHeadغطاء الرأس  .8
تغليف األدوات الجراحية   وعندباألجراءات الجراحية أو العمل داخل وحدات العناية د القيام لتغطية الشعر عن ويستعمل

 بمكافحة العدوى. كما تنص التعليمات الخاصة لتجهيزها للتعقيم 
 Gogglesالنظارات  .9

 فقط. العينين وتحمي لحماية العينين في حاالت التعامل مع الرذاذ أو وجود خطر لتطاير السوائل الملوثة  وتلبس
 Face Shieldواقي الوجه  .10

 في حاالت التعامل مع الرذاذ أو وجود خطر لتطاير السوائل الملوثة.  والعينينلحماية كامل الوجه  ويلبس
 

 Sterilization Equipmentالتعقيم  ومعداتتجهيزات ثالثا : 
 لجراحية ألدوات امثل ا التعقيم الحراري(تعقم األدوات )لالتجهيزات الخاصة  وهي

 الحراري أكياس التعقيم  .1
أما باللحام الحراري أو بالشرئط   وتغلقتأتي بعدة أحجام 

األدوات الجراحية بعد   بها وتوضعالالصق المتوفر بها 
 تنظيفها.

 
 
 
 
 
 

 Autoclave orورق التغليف الحراري  .2
Sterilization papers 

لتغليف صناديق أو حامالت  تخدمويسبعدة مقاسات  ويأتي 
 دوات الكبيرة األ
 

 
 
 

 Sterilization Indicatorsالتعقيم  كفاءةمؤشرات  .3
 إلى نوعين أساسيين:  وتنقسمعملية التعقيم الحراري   وفاعلية كفاءةمؤشرات خاصة بقياس  وهي
 

 Biologicalمؤشرات التعقيم الحيوية .أ
Indicators 

  ويتغيرتموت بعض أنواع األبواغ التي  وتحوي
ارة داخل جهاز التعقيم لونها عند تعرضها للحر

المؤشر   وتعتبر العملية كفاءةمما يؤشر ل
 التعقيم الحراري. كفاءةاألساسي ل
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 Thermal indicatorsمؤشرات التعقيم الحرارية  . ب
لونها  ويتغيرتوضع داخل أكياس التعقيم مؤشرات  وهي

  دليل وتعتبر والبخار  عند تعرضها للحرارة المطلوبة
أثناء  والبخار  ضت للحرارةعلى أن األدوات قد تعر

 التعقيم. كفاءةتدل بالضرورة على  والعملية التعقيم 
 
 

 
 
 
 

 Thermal Tape الحراري شريط ال ج.
 والتغليفاتشريط الصق يلصق على األكياس الحرارية    وهو

كياس للحرارة عند تغير على تعرض األ  ويدلج من الخار
الكيس قد تم  لونه. وظيفته األساسية تنبيه العاملين على أن 

الخلط بين األكياس التي تم   وعدمتعقيمه لسهولة الفرز 
بر تغير لونه يعت واللم تتم عملية تعقيمها،   والتي تعقيمها 
 أو جودة التعقيم. كفاءةعلى   ا  مؤشر

 
 
 
 

 
 األدوات .حوض تنظيف 3

مع مصدر للمياه النقية  للصدأأن يكون مصنوع من الصلب الغير قابل  ويجب
 . وفاعليةيسمح بمناولة األدوات بسهولة  وبحجم واألمالحن التلوث الخالية م

 
 

 
 
 
 
 
 
 

الحراري  جهاز التعقيم البخاري  .4
Steam Autoclave 

متعددة   وأحجامبتصميمات  ويأتي 
 حسب األحتياج
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 العدوى ومكافحةخاصة بالنظافة  ومعداتتجهيزات  رابعا :
 Dispensers والمطهراتمضخات توزيع الصابون  .1

 
 
 
 
 
 
 

 Soft-tissue Dispensersموزعات الورق الناعم  .2
أحواض  من  وبالقربيجب توفير الورق الناعم في جميع المرافق الصحية 

الهوائية في المرافق   والمجففاتالمناشف  استعمال )يح ظرل اليدين  غسي
 الصحية(. 

 
 
 
 

 General Cleaning Trolliesعربات التنظيف  .3
 
 
 
 
 
 

المواد المحضرة داخل   استعمالتطهير السطح )في حال مواد  تمرشحا .4
 Disinfectants Sprayers المرفق(

 
 
 
 

 Sharps Containers صناديق األمان .5
 وتدريبمراعاة عدم ملئها أكثر من الثلثين  ويجبأحجام مختلفة ب وتأتي 

 العناصر الطبية على كيفية استعمالها 
 
 
 
 

 Waste Plastic Bagsأكياس التخلص من النفايات  .6
 حادةال يروغمن النفايات الطبية الملوثة  للتخلص وتخصص  Yellow Bagsأ. األكياس الصفراء 

للتخلص من النفايات شديدة العدوى مثل مخلفات المختبرات  وتخصص  Red Plastic Bagsب. األكياس الحمراء 

 الت المعدية. االناتجة عن معالجة الح والمخلفات
 للتخلص من نفايات العالج الكيميائي  وتخصص Blue bagsاألكياس الزرقاء  ج.

 للتخلص من النفايات الصيدالنية  وتخصص Brown Bagsد. األكياس البنية 
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 المراجع: 
 رشادية الصادرة عن لجنة مكافحة العدوى الدالئل اإل •

• https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-
methods/chemical.html 

• https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-
inthe-context-of-covid-19 

• https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html 

• https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42274/WHO_EHC_216.pdf?sequence=1 

• https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 

• https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcarehsps/sterilants.html 

• https://www.epa.gov/coronavirus/disinfectant-use-and-coronavirus-covid-19 

• https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/index.html 

• https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/ 

• https://www.who.int/docs/default-source/searo/bangladesh/2019-ncov/3-steps-to-put-on-ppe-
and-coverall-en.pdf?sfvrsn=70c792cb_2 

• https://www.gov.uk/government/news/new-personal-protective-equipment-ppe-guidance-for-
nhs-teams 

• https://www.health.state.mn.us/facilities/patientsafety/infectioncontrol/ppe/comp/masks.htm
l 

• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/883334/Essential_Technical_Specifications__5_.pdf 

• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/910885/COVID-
19_Infection_prevention_and_control_guidance_FINAL_PDF_20082020.pdf 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-
and-how-to-use-masks 

• https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

• https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/n95list1sect2-r.html 

• https://www.who.int/medical_devices/meddev_ppe/en/ 

• https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/faqs/monitoring.html 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42274/WHO_EHC_216.pdf?sequence=1
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/coronavirus/disinfectant-use-and-coronavirus-covid-19
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/index.html
https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/
https://www.who.int/docs/default-source/searo/bangladesh/2019-ncov/3-steps-to-put-on-ppe-and-coverall-en.pdf?sfvrsn=70c792cb_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/bangladesh/2019-ncov/3-steps-to-put-on-ppe-and-coverall-en.pdf?sfvrsn=70c792cb_2
https://www.gov.uk/government/news/new-personal-protective-equipment-ppe-guidance-for-nhs-teams
https://www.gov.uk/government/news/new-personal-protective-equipment-ppe-guidance-for-nhs-teams
https://www.health.state.mn.us/facilities/patientsafety/infectioncontrol/ppe/comp/masks.html
https://www.health.state.mn.us/facilities/patientsafety/infectioncontrol/ppe/comp/masks.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/883334/Essential_Technical_Specifications__5_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/883334/Essential_Technical_Specifications__5_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910885/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_FINAL_PDF_20082020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910885/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_FINAL_PDF_20082020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910885/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_FINAL_PDF_20082020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/n95list1sect2-r.html
https://www.who.int/medical_devices/meddev_ppe/en/
https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/faqs/monitoring.html

