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 لمكافحة جائحة فيروس كورونا االستشاريةاللجنة العلمية  

 لجنة مكافحة العدوى

 

بالخدمات والوظائف والمهن  الخاصة  الصحية والوقائية  الشتراطاتا

 اإلدارية والمكتبية  

 

 تقديم

 

 2020( لسنة  2( تأخذ بعين االعتبار منشور رقم )COVID-19هذه االشتراطات الصحية للوقاية من جائحة كورونا )  

 الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي، و الخاص بالتدابير الوقائية في المرافق اإلدارية و األخذ بما ورد فيه .و 

 مرفق صورة من القرار المذكور مع هذه االشتراطات.

 

 تعريفات عامة

 

 :الخدمات والوظائف والمهن اإلدارية والمكتبية

والمهن والخدمات التي يكون محورها العمل الورقي والمكتبي وتشمل على سبيل المثال ال  واألعمالهي الوظائف 

المصارف والوزارات والشركات العامة والخاصة واألعمال اإلدارية في المرافق الخدمية األخرى وأي أعمال   الحصر

 أو خدمات ينطبق عليها التعريف السابق.

 مكان العمل:

 المكان أو المقر أو الوحدة اإلدارية التي تقدم فيها الخدمات واألعمال المذكورة أعاله.هو المرفق أو 

 

 الواجب توفيرهاوالتجهيزات المواد 
 

الصالحية مدون  وتاريخ والتركيبعلى أن تكون المواصفات  (جلكحولي أو  )مطهر ةمواد تطهير اليدين الكحولي .1

 العبوة.على 

 .للموظفين وللعاملينل اليدين لغس ابون سائل في حال توفر أحواضص .2

 وال ينصح باستعمال مجففات الهواء الساخن. لتجفيف اليدين مناديل الورقية )كلينكس(وفير الت .3

وللعاملين خصوصاً الذين تستوجب طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور أو العمل في أماكن سيئة  كمامات للموظفين .4

 التهوية.

ة أيفضل النوعية المعب  معرضة للشمس.  وغيرالصالحية    وتاريخ  والتركيب  مطهرات أسطح مدون عليها المواصفات .5

 في علب رش )بخاخ(.

العربات الخاصة  ستعمالا ويفضل ومعداتمن مواد  غيرهاومماسح وتنظيف تقليدية من صابون  ومعداتمواد  .6

 (.5بعمليات التنظيف. ملحق رقم )
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 الصحية االشتراطات
 

 والجمهور:العاملين شروط خاصة باألفراد 

 

 والتحكم في الحركة   التباعد الجسدي  .أ 

 أو ارتفاع في درجة الحرارة سواءر دخول أي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية مثل الكحة المستمرة ظيح .1

 أو العاملين أو الجمهور. ينموظفال

 توفير جهاز قياس درجة حرارة الجسم قبل الدخول إن أمكن. .2

 المصافحة.عدم  .3

واحد في  متر عن تقل وأال متر، 2بمسافة والعاملين  والموظفيناألفراد  بين التباعد مراعاة تكفل تدابير وضع .4

 .اليدينعند مناطق غسيل  أو الساللم أو والمصاعدمثل المداخل  ةواستثنائيظروف خاصة 

من خلف  واألفضلبحيث ال تقل مسافة التعامل عن متر واحد  الجمهور مع التعامل على صارمة فرض قيود .5

 حاجز.

 سنة. 12ر دخول األطفال ممن تقل أعمارهم عن ظيح .6

 .أو المراجع بمفردهالخدمة أن يكون طالب  ويفضلمعاً  مترافقين ر دخول أكثر من شخصينظيح .7

تكون المسافة بين األفراد  وأنحواجز  إقامةو األرض على نتظاراالعالمات الوقوف أو  ووضع الطوابير تنظيم .8

 المكان.ضيق  ةي حالتقل عن متر واحد ف وأال متر،  2

 الدخول.أو أبواب  رفقاألشخاص أمام الم وتجمع باكتظاظال يسمح  .9

 تقليل وتقييد حركة التجول بين األقسام واإلدارات وفي مرافق المبنى. .10

 .بعدعن  جتماعاتاالوسائل عقد  واستخداملوجه  وجهاً  تعُقد التي جتماعاتاال إلى الحاجة تقليل .11

 .الموظفين تكدس من للحد العمل ساعات توزيع إعادة .12

 14 لمدة عليهم الظاهرة األعراض ظهور رصد 19 - لكوفيد نتفاالا تشهد منطقة من العائدين للعاملين ينبغي .13

 .بوما

 األقالم.ومثل أجهزة النقال أو النظارات    تبادلهاوبعدم مناولة األغراض الشخصية    والعاملينالتنبيه على الموظفين   .14

 ممكنة.إلى أقل فترة زمنية  الجمهور والمراجعينتقليل وقت التعامل مع  .15

 جمهور والمراجعين.دورات المياه لل باستعمالال يسمح  .16

 

 األيدي    وتطهيرنظافة  .ب 

 الخدمة والمراجعين وطالبي والجمهور والعاملينللموظفين  لليدين بطريقة الفركوتطهير توفير مواد تنظيف  .1

في اليدين  وفركر تطهي( لطريقة 1وضع ملصق )الملحق رقم أو نقاط الدخول والخروج في المدخل  والمترددين

 .المدخلعند وواضح مكان بارز 

للموظفين والعاملين أثناء الدوام وكذلك في  متكرروبشكل دوري  وتطهيرهابشروط نظافة اليدين  االلتزام .2

 االت التالية:الح

 عند لمس األسطح العامة مثل مقابض األبواب والنوافذ ومساند الساللم. •

 بعد استعمال دورات المياه. •

 قبل مناولة المواد الغذائية والطعام. •

 استعمال المعدات واألجهزة المشتركة مثل لوحات المفاتيح واألختام. •
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 .الجسد سوائلو الداخليةو الخارجية اإلفرازات مالمسة بعد •

 بعد مالمسة أي أشياء ملوثة مثل الكمامات أو القفازات. •

 وهذا على سبيل المثال ال الحصر

حسب الملحق رقم عند توفر اإلمكانيات السائل لمدة عشرون ثانية على األقل  والصابوناليدين بالماء غسيل  يجب .3

(2.) 

 ل أو تطهير اليدين.عيون أو الفم إال بعد القيام بغسبعدم لمس الوجه أو األنف أو ال وباستمرارالتنبيه على العاملين  .4

إذا تم استعمال القفازات لمناولة أشياء أو أغراض ملوثة فال يجب ارتداءها طول وقت الدوام أو العمل ويجب  .5

 ال القفازات.التخلص منها بالطرق السليمة في سالت المهمالت وغسل اليدين أو تطهيرهما بعد استعم

 

 الكمامات   ج. آداب الكحة والعطس وارتداء

إن أمكععن حسععب  المكععان وداخععلمكععان العمععل داب الكحععة أو العطععس علععى مععدخل وضععع ملصععق أو تنبيععه آ .1

 (.3الملحق رقم )

لمن ال  وتوفيرهاالكمامات  ارتداء منهم الطلبالنشاط والكمامات لجميع العاملين أو المترددين على مقر  ارتداء .2

ات )يُراجع الدليل الكمام ارتداءبدون  للجمهور والمراجعينيسمح بالدخول  الو الدخول قبل معهكمامة يحمل 

 الخاص باألقنعة والكمامات القماشية الصادر عن لجنة مكافحة العدوى(.
 

 بمكان أو مقر العمل:شروط خاصة 

 

مثل مقابض األبواب والنوافذ وأزرار التحكم في المصاعد وصنابير المياه تطهير كل األسطح المعرضة للمس  .1

على  والمدونالمعروف  والتركيب أالمطهرات التجارية ذات المنش الستعما ويمكنوأسطح العمل ولوحات المفاتيح، 

 والمصدر أي مواد أو مطهرات مجهولة التركيب استعمال ويمنع ويحظرعليها تاريخ الصالحية  العلبة والموضح

عملية التطهير مثل ما هو   وتتم والمنشأ، ( غير معروفة المصدر  نةيالركة ألشعة الشمس مثل البوتاس )المعرض  وخاصةً 

 (.4موضح في الملحق رقم )

 الدوام. انتهاء وعندعند نهاية كل مناوبة عمل  وتطهيرهيجب الحرص على نظافة المكان  .2

 فتح الشبابيك أو باب المحل للسماح بتجدد الهواء.بل الدوام متكرر خال وبشكلالحرص على التهوية الجيدة  .3

أو التضبيب  الرش طریق عن المطهرات على األسطح المحبطة بوضع عام بوجه یوصى ال المغلقة،  العمل أماكن في .4

 فعال. غبر ألنه )البخار(

 .واسع نطاق على التبخير أو الرش توصيات تدعم كافية بيانات حالبا توجد ال ، المفتوحة العمل أماكن في .5

 الظروف. من ظرف أي غرفة تحت أو مقصورة أو نفق داخل بالمطهرات، كرشهم األشخاص برش یُوصى ال .6
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كيف تفرك يديك؟
افرك يديك لتنظيفه	 ! اغسله	 عند اتساخه	 بشكل ظاهر للعيان.

افرك اليدين بدعك الراحت�.امأل  راحة إحدى يدك باملستحرض ووزعه عىل كلتا اليدين.

 افرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد
 اليرسى ، وظهر أصابع اليد اليرسى مع راحة اليد

اليمنى مع قبض األصابع.

خلل األصابع وشبكه� مع فرك الراحت�.  افرك ظهر اليد اليرسى براحة اليد اليمنى مع
تشبيك األصابع ثم افعل اليشء نفسه باليد اليمنى.

عندما تجف يدك، تصبح آمنة لتقديم الرعاية.  افرك اليد اليمنى بحركة دائرية إىل الخلف وإىل
 األمام بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليرسى

والعكس بالعكس.

 افرك إبهام اليد اليرسى بشكل دائري براحة اليد
 اليمنى وكرر نفس العملية بالنسبة إلبهام اليد

اليمنى.

مدة اإلجراء من 20 إىل 30 ثانية

1ب 12أ

5 4 3

8 7 6

اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة بهذه الوثيقة. بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ض�ن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا.
ومن ثم تقع مسئولية استخدام وتفس¼ املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة عن إساءة استع�لها.

تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السي� أعضاء برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه املواد.
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اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة بهذه الوثيقة. بيد أنه يتم توزيع الوثيقة دون أي ض�ن من أي نوع ترصيحا أو تلميحا.
ومن ثم تقع مسئولية استخدام وتفس� املواد الواردة بها عىل عاتق القارئ. ولن تتحمل املنظمة أي مسؤولية ناجمة عن إساءة استع�لها.

تتقدم منظمة الصحة العاملية بوافر الشكر إىل مستشفيات جنيف لجامعية، السي� أعضاء برنامج مكافحة العدوى، ملشاركتهم الفعالة يف إعداد هذه املواد.

كيف تغسل يديك؟
مدة اإلجراء من 40 إىل 60 ثانية

اغسل يديك عند اتساخه� بشكل ظاهر للعيان! أو استخدم مستحرضا لفرك اليدين

افرك اليدين بدعك الراحت±. ضع مقداراً من الصابون يكفي لتغطية اليدين معاً.بلل اليدين باملاء.

 افرك بظهر أصابع اليد اليمنى راحة اليد اليرسى ،
 وظهر أصابع اليد اليرسى براحة اليد اليمنى مع

قبض األصابع.

خلل األصابع وشبكه� مع فرك الراحت±.  افرك ظهر اليد اليرسى براحة اليد اليمنى مع
تشبيك األصابع ثم افعل نفس اليشء باليد اليمنى.

اشطف يديك باملاء.  افرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إىل الخلف
 وإىل األمام بحيث تشتبك أصابع اليد اليمنى براحة

اليد اليرسى والعكس بالعكس.

 افرك ظهر الكف األÂن بإبهام اليد اليرسى بشكل
دائري  ثم افرك ظهر الكف األيرس بإبهام

اليد اليمنى.

جفف اليدين جيدا Ãنشفة تستخدم ملرة
واحدة فقط.

ها قد أصبحت يداك آمنت± لتقديم الرعاية.استخدم املنشفة لغلق الصنبور.
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