
19 -وفيد     

اتها اء بال حدود لعمل ة التي وضعتها منظمة أط اد التوجيه قة على الم  17/04/2020 الخاصة بتارخ تعتمد هذه الوث

اترشاد الستخدام الاإلدليل ال  في فترة تفشي فيروس مر
  )19 –وفيد  ورونا (

  
 اإلطار  1

ع مستخدمي  قة إلى جم اتتتوجه هذه الوث ة") أو  مر ة للصليب األحمر (المشار إليها في ما يلي ب"اللجنة الدول اللجنة الدول

اتال ستخدمها  المستأجرة مر ةالتي  اتهم الخاصة أو لنقل المرضى في  موظفو اللجنة الدول ة الجلوسلتحر  ت(الحاال وضع

ه د إصابتها  في المشت ة أو من دونه).المقدم  اإلضافة إلى/ المؤ  رعا

ات 2  جدول المحتو

 
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... اإلطار 1
ات 2  .Error! Bookmark not defined ............................................................... جدول المحتو
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... اإلستعداد 3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ تشغيلياإلستعداد ال 3.1

اتال تحضير 3.2 اق ستخدامها للمرة األولىقبل ا مر  19Error! Bookmark not -وفيد  انتشار فيروس في س

defined. 
اتداخل الالموجودة المعدات  4  4 .................................................................................. مر

ة  4.1 ة الشخص  .Error! Bookmark not defined ..................................... (PPE) معدات الحما

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... المعدات األخر  4.2

اتاستخدام ال 5  .Error! Bookmark not defined ............................................................... مر
اطات الخاصة 5.1  .Error! Bookmark not defined ...................................................... االحت

ول التنظيف اليومي عتمادا   .Error! Bookmark not defined ......................................... بروتو

ةقبل   .Error! Bookmark not defined .................................................. الصعود إلى المر

ة  .Error! Bookmark not defined ................................................. عند التواجد داخل المر

ة قبل الترجل  .Error! Bookmark not defined ................................................... من المر

ة نزولعد ال  .Error! Bookmark not defined .................................................... من المر

ة 5.2 اب على المقاعد المتوافرة داخل المر  .Error! Bookmark not defined ...................... توزع الر

ة صورةالحاجز الفاصل بين مق  .Error! Bookmark not defined ....................... السائ والمقاعد الخلف
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اب على المقاعد المتوافرة داخل وزعت ة الر  !Error .. (Hardtop) الصلب" طح"الس ذات HZJ78 روزرند ال مر

Bookmark not defined. 

اب على المقاعد المتوافرة داخل وزعت ة الر روزرال مر  !Error ..... "صورتينذات المق" HZJ79أو  HZJ76  ند 

Bookmark not defined. 

اب على المقاعد المتوافرة داخلوزع ت ة الر روزر  مر  Error! Bookmark not"ة الواحدةذات المقصور  " HZJ79الند 

defined. 

اب على المقاعد المتوافرة داخلتوزع  اتال الر  .Error! Bookmark not defined ةنيفي المد تنقلالمعدة لل مر

 .Mini bus)( ................ Error! Bookmark not definedالحافلة الصغيرة  المتوفرة داخل توزع المقاعد 

ة  6 ة الشخص  .Error! Bookmark not defined .............................................. (PPE)معدات الحما
ات تنظيف 7 متو  المر  .Error! Bookmark not defined ....................................................... هاعق

ات 7.1  .Error! Bookmark not defined .................................................................. عموم

 .Error! Bookmark not defined .................................................... فاتالتخلص من المخلّ  7.2

ات 7.3 ة  حول توص اتف موت تنظيف المر  .Error! Bookmark not defined ......................... هاعق

 
ات إستمارة: مثال على 1الملح  عة عمل ات تنظيف متا مهاتو  المر  12 ................................................ عق
م: منتجات التنظيف والت2الملح   .Error! Bookmark not defined ................................ االستخدام شائعة عق
ن استخدامها: 3الملح  م  .Error! Bookmark not defined .................. أمثلة على أنواع الحواجز الفاصلة التي 
ة: أمثلة على أنواع 4الملح  ة األغط ن استخدامها الواق م ة المقل التي   .Error! Bookmark not defined .... عداحما
ة 5الملح  ف  .Error! Bookmark not defined ..................................................... صناعة األقنعة: 
ان نصائح حول: 6الملح  ةقنعة غير لأل استخدام عامة الس  .Error! Bookmark not defined ................... الطب
ع ال اإلرشاد : الدليل7الملح  ةستخدام السر ة الشخص ة معدات الحما ف  Error! Bookmark notارتدائها وخلعها: 

defined. 
 
ة ا  .Error! Bookmark not defined .................................................................... لوثائ المرجع
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 اإلستعداد 3

 تشغيلياإلستعداد ال 3.1

ورونا على نظًرا لألثر المترت ة االهذه المسألة ضمن  إدراج ات من الضرور ، ات استخدام المرب عن تفشي جائحة  ستراتيج

ة الخاصة ة الحر ات لتنقلل الدول   .واستخدام المر

م الحاجة ال يتعين التالي ، ةتقي ات أسطول وقدرةلتنقل إلى ا فعل ة هذه الحاجة المتوفرة المر أخذ النقا من خالل  على تلب

ار ة قيد اإلعت   :التال

 شرة  تدني اققدرة الموارد ال  .عزل المنزليال في س

 ات تدني ة الواحدة المقاعد المتاحة عدد سبب انخفاض األفراد نقلعلى  قدرة المر نظًرا لضرورة ( في المر

اعدة  مسافات الحفا على ةمت ه الكفا اب). ما ف  بين الر

  ات و ل الالزمالوقت مهاتنظيف المر  .تعق

 ة على السؤال التالي: هل مع من عدمها السائ  ضرورة عزل ةاإلجا  صورة فاعلة يتعين على السائ المشار

ة في ه شخاصاأل إصعاد عمل د في المشت ة /  إصابتهم / المؤ  إنزالهم منها ؟إلى المر

  ّة (توف ة الشخص  ).PPEر معدات الحما

 روزر ة الند  ن استخدامهالكل  ة ال غيرواحد ضرورة توّفر مر م ة  عثة فرع ارة إسعاف م عثة /   رتجلةس

ه لنقلمخصصة  ورونا في الحاالت المشت فيروس  د إصابتها  ة. / المؤ  إلى المراف الصح

  ة محددة أخر اق  .معايير س

ة اليجب مالحظة:  ان تجنب مشار اتقدر اإلم ادلها مر  .اليومالسائقين خالل  مختلفبين  أو ت

وفيد  3.2 اق انتشار فيروس  ات قبل استخدامها للمرة األولى في س   19 –تحضير المر

  ةالنّظف ع من هذا الدليل "ة"األسبوع" وة"اليوم ها وفًقا لإلجراءاتموعقّ  مر رها في القسم السا تنظيف ( الوارد ذ

مها ات وتعق  )..Error! Reference source not found المر

   ع األغراض أخرج ةضرورغير الجم ة من المر  .ة للغا

   ان نً  االمرإذا  اها ، مم ة القابلة للغسل والمقاومة للم ة الواق ة  استخدم األغط ةمقاعد لحما نك المر م ًضا  و أ

ة  ةاستخدام األغط  ).4في الملح  راجع األمثلة الواردة(االستخدام.  األحاد

 راجع القسم التالية ( داخل المر الموجودةت المعدا جّهز(. 

 ةتوّض  قم بإعداد خط اب داخل المر ة توزع الر ف  عرضهاا و  المقاعد التي سيتم شغلهاعدد و  همتحديد عددمع  ح 

ة  .داخل المر

 ة المت أعرض ة وخارجها داخل وافرةالفتات الوقا  .المر
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ات  4   المعدات الموجودة داخل المر
ة المعتادة  فراتو  اإلضافة إلى ةالمعدات اإللزام ًضا على توافر ،  داخل المر ةاحرص أ  :المعدات التال

ة 4.1 ة الشخص   (PPE)  معدات الحما

 ة ( :األقنعة ة) وغير الطب ة (للمرضى ومقدمي الرعا ة5الملح  راجعالطب ومة الوطن لسائقين ا من ) إذا طلبت الح

اب   .ارتداءها والر

 ة قفازات   .الستخداما احاد

 ) ة نقفازات منزل  ).غسلها عد هاستخدامإعادة ا م

  المعدات األخر  4.2

 كحولي.ال اليدين (جل) معّقم  

 2الملح  راجع( التي تحتو على مواد معقمة ومطهرة) اتبخاخالزجاجات (أو ال.(  

 2راجع الملح عند الضرورة ( اليدين أو األسطح غسلالماء لالتي تحتو على ) اتبخاخالزجاجات (أو ال.(  

 س مناديل ةأو أقمشة  (wipes) و   .الستخداما أحاد

  ان نًا ،  األمرإذا  اه لغسل اليدينمم ة من الم م ة احتف    .سهلة الفتح واإلغالق في حاو

 .صابون  

 .اس القمامة   أك

 دليل اإلرشادهذا ال.  

  ة نفسها استخدام العمد عدد من السائقين إلى إذا ات تنظيف  إستمارةيجب االحتفا ب: نفسه في اليوممر عة عمل متا

مها ةالمر ة  وتعق  ).1الملح  راجع(داخل هذه المر

اتاستخدام ال  5   مر

اطات الخاصة 5.1  االحت

ة المعتادةاإلضافة إلى  وفيد  المعتمدة اإلجراءات الوقائ آمنة بين مسافة المحافظة على ( 19 -في إطار تفشي فيروس 

ة  األشخاص ن الالسعال / العطس أو  عند الفم واألنف بثني المرفوتغط م عد االستخدام منديل  اشرة   تخلص منه م

ًضا نظافة اليدين ...) من المهموالمحافظة على  ة: اإلجراءاتاحترام  أ  التال

ول التنظيف اليومي   اعتماد بروتو

  ات يوميالستخدام االقبل هانقل  اتعمل بين وأ للمر د / في لمرضى المشت عدها إصابتهم المؤ قوم السائ   و

ة بتنظيف مو  المستخدمة المر ول "اليومي" (لل ها وفًقاتعق ات من هذا الدليل 7القسم راجع بروتو  الخاص بتنظيف المر

انتها  مهاوص  ).وتعق
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ة  قبل الصعود إلى المر

اب أيديهم  • الماء والصابون. معّقمغسل السائ والر   حولي أو 

اب مسؤوليتحمل  • ة داخل أمتعتهم وشحناتهم وضع ةالر   .وٕانزالها منها المر

اب مقاعد ا السائ حدد • ل شخص.  من المسافة الفاصلة متر واحد مع الحرص على تركلر  راجع(بين 

اب على المقاعد المتوافرةتوزع الب  الخاصة 5.2 الفقرة   )ةداخل المر ر

ة   عند التواجد داخل المر

  ل النوافذفتح فتح  ة نافذته:    شخص متواجد داخل المر

     

 

  رخاصّة  تشّغل أبًداال انت النوافذ مفتوحة ؛  نفق إ تكييفالاستخدام التدفئة و ةالهواء داخل  إعادة تدو  .المر

 

 

ةقبل الترجّ    ل من المر

  ز الصحي القوم السائ بإبالغ ة التي وصوبمر ن موظفو لكي المرضىتقلُّ ل المر ز يتم  عداداإلستمن  المر

ال هؤالء و   .المالمسة في ما بينهم من حدالالستق

  .اب نوافذهم  غل السائ والر

   ّاب مسؤولل يتحم ة وٕانزالها منها داخل أمتعتهم وشحناتهم وضع ةالر  .المر

ة نزولعد ال   من المر

  اب أيديهم الماء والصابون  معّقمغسل السائ والر   حولي أو 

 مقوم السائ بتنظيف / ت ة ولا عق الخاص  من هذا الدليل 7القسم راجع (إذا لزم األمر  لمخلفاتص من االتخلّ مر

مها انتها وتعق ات وص   ).بتنظيف المر
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ة 5.2 اب على المقاعد المتوافرة داخل المر ع الر   توز

 اب بينالفاصلتين  مساحة والمسافةال شرو مراعاة . لحد منل الر  مخاطر انتقال العدو

 راكب وآخر ال تقل عن متر واحد بين  فاصلة مسافة المحافظة على 

ة قصورةالحاجز الفاصل بين م   السائ والمقاعد الخلف

ع اب مقاعدالسائ و  قصورةم بين بهدف الفصلثابت أو قابل لإلزالة  مادجاجز  السائقين على وضع يجب تشج ة الر  الخلف

ل ة  للسائ سمح ش ة الشخص م تو بتجنب ارتداء معدات الوقا ل مّرة تهمقصور عق اب مجموعة قّل فيها في    .من الر

ات  تتوفر  وٕاذا ات اإلسعاف غيرها من معدلة أوالروزر  الندالمر إيالء تعين على السائقين ، ي في إطار تنفيذ المهمة مر

ة ص في استخدامها األولو جب تخص ما و ة  روزر واحدة  إلى نقل المرضى إلى المراكز الصح ة الند  لمر عثة  ضمن 

ة  / ارة إسعاف مرتجلة يتملعثة فرع س ه مخصصة استخدامها  د إصابتها  في لنقل الحاالت المشت ورونا إلى / المؤ فيروس 

ة   .المراف الصح

ن  ة م ام من خاللالفصل بين مقصورة السائ والمقاعد الخلف ة. الق س داخل المر الفصل  الواردة في مثلةاأل راجع بتعديل 

 .التالي

اب على المقاعد المتوافرة داخل ع الر ة توز روزر مر    (Hardtop) لسطح الصلباذات  HZJ78 الند 

ن ان  ة  تستوعبم حد أقصى  3هذه المر ن وجود) ين/ مرض اإلضافة إلى راكبينسائ ال(أشخاص  ة ما لم   مقدم الرعا

ل ضرورًة قصو لضمان  ش  .هذا األخير رفاهإلى جانب المرض 

ة التي ال تشمل جداًرا فاصالً  حي للمر  رسم توض
 

ة التي  تشمل جداًرا فاصالً  حي للمر  رسم توض

 

   

ة  اب على المقاعد المتوافرة داخل مر ع الر روزرتوز  ذات المقصورتين HZJ79 أو HZJ76  الند 

ن ان تستوعب ه بن اتام ن وجود مقدم  شخصين تانالمر اإلضافة إلى راكب / مرض) ما لم  حد أقصى (السائ 

ل ضرورًة قصو لضمان رفاه هذا األخير ش ة إلى جانب المرض    .الرعا

 

 المريض أو الراكب مقدم الرعاية
 

 السائق
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ة التي ال تشمل جداًرا فاصالً  حي للمر ة التي تشمل جداًرا فاصالً  رسم توض حي للمر  رسم توض

  

   

 
 

روزر ة الند  اب على المقاعد المتوافرة داخل مر ع الر  ذات المقصورة الواحدة HZJ79 توز

ة  ن ان تستوعب هذه المر  )سائالحد أقصى ( ا واحًداًص شخ م

 

 

ات المعدة للتنقل في المدينة اب على المقاعد المتوافرة داخل المر ع الر    توز

ن ان تستوعب ه ة إلى  شخصين ةالمر ذهم ن وجود مقدم الرعا اإلضافة إلى راكب / مرض) ما لم  حد أقصى (السائ 

ل ضرورًة قصو لضمان رفاه هذا األخير ش  جانب المرض 

ة التي تشمل  حي للمر ةرسم توض   صًفا واحًدا من المقاعد الخلف

مقاعد) 5(   

ة التي تشمل  حي للمر ة رسم توض   صفين من المقاعد الخلف

 مقاعد) 7(

  

   
 

 السائق
 

 المريض أو الراكب مقدم الرعاية
 

 السائق
 

 المريض أو الراكب مقدم الرعاية
 

 السائق
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ع المقاعد المتوفرة داخل الحافلة الصغيرة  (Mini bus)  توز

ن ان تستوعب  ل مقعد حد أقصى شخًصا واحًدا الحافلة الصغيرةم ة إلى جانب  على  ن وجود مقدم الرعا ما لم 

ل ضرورًة قصو لضمان رفاه هذا األخير ش  المرض 

حي للحافلة التي ال تشمل جداًرا فاصالً  حي للحافلة التي تشمل جداًرا فاصالً  رسم توض  رسم توض

  

   

 

ة  6 ة الشخص   (PPE)  معدات الحما

 

نوع اإلجراء المعتمد أو 

ة  ة الشخص معدات الوقا

 المستخدمة
 

  

  الحالة القائمة

 

 األشخاص المعنيون 

معدات  ستخدم السائ ال
ة إال إذا  ة الشخص الوقا

ة فرضت ومة الوطن ذلك  الح
حترم إجراءات المحافظة  و

 اليديننظافة على 

ة تشمل حاجًزا فاصًال قود  السائ مر
ة مفرده داخل المر  أو يتواجد السائ 

  

  

  

  

  

  

  

  السائ

 

:   يرتد السائ

 اطبً  اقناعً 

 ا / رداًء واقًاثوً 

 قفازات

 واقي للعينين

هساعد السائ المرضى  في /  المشت
د إصابتهم على الصعود  الفيروس المؤ

ة والنزول منها   إلى المر

 المريض أو الراكب مقدم الرعاية
 

 السائق
 



اترشاد الستخدام االدليل اإل  لمر   

 

 
Page 9 

 

  

نوع اإلجراء المعتمد أو 

ة  ة الشخص معدات الوقا

 المستخدمة
 

  

  الحالة القائمة

 

 األشخاص المعنيون 

يرتد السائ القناع الطبي 

حترم إجراءات المحافظة  و

 على نظافة اليدين

ة  تشمل حاجًزا ال قود السائ مر

اشر  فاصالً  من دون أ احتكاك م

هالمرضى  د إصابتهمفي /  المشت  المؤ

 الفيروس

 

 

 

ة  يرتد المرضى األقنعة الطب

حترم إجراءات المحافظة  ون و

 على نظافة اليدين

هيتم نقل  د في /  المرضى المشت المؤ

إلى المرف الصحي  الفيروس إصابتهم

 المرجعي

ه د في /  المرضى المشت المؤ
 الفيروس إصابتهم

قى هذا الشخص على مسافة  ي

اب  اقي الر متر واحد من 

رتد قناًعا   إذا فرضت و

ة ذلك ومة الوطن  الح

ة تشمل حاجًزا عند  تواجده داخل مر
 فاصًال 

ه في  إصابته الشخص غير المشت
قى هذا الشخص على مسافة  الفيروس ي

اب  اقي الر متر واحد من 
رتد قناًعا   إذا فرضت و

ة ذلك ومة الوطن  الح

ة ال تشمل حاجًزا عند  تواجده داخل مر
 فاصالً 

ة:   يرتد مقدم الرعا

 اطبً  اقناعً 

 رداًء واقًاا / ثوً 

 قفازات

 واقي للعينين

ة نقله إلى  يرعى المرض خالل عمل

 المرف الصحي

ة  مقدم الرعا

ل من عّمال التنظيف  يرتد 

ل من عامالت  / ترتد 

  التنظيف:

/ تقوم عاملة  عامل التنظيفقوم 

ة تنظيفب التنظيف ة عد المر  ل عمل

د مرضى للنقل  ه في / المؤ المشت
 عامالت / ّعمال التنظيف
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نوع اإلجراء المعتمد أو 

ة  ة الشخص معدات الوقا

 المستخدمة
 

  

  الحالة القائمة

 

 األشخاص المعنيون 

قناًعا واقًا للوجه أو قناًعا غير 

  طبي

  ثوًا / رداًء واقًا

  ولقي للعينين 

ة  ة العمل أو أحذ  مغلقةأحذ

الفيروس إلى المرف الصحي  إصابتهم 

ة نقل وأخر  ل عمل ين   و

مها 7 ات وتعق  تنظيف المر

ات  7.1   عموم

ة على يديجب أن تنظّ  ين  موّظفين ف المر ة نومجهز مدر ة المناس ة الشخص خضع السائ إذا من فيهم  معدات الحما

  للتدرب الضرور في هذا اإلطار.

ة يتم تنظيف ال ة( فتح األبوابمع مر ة المر سمح بتهو عد إفراغها من) مما  ع و   .التي تحتو عليها معداتال جم

ةتنظيف القوم الموظف المعني ب ة تنظيف قفازات ارتداء مر فة  منزل   .قابلة إلعادة االستخدامو نظ

ة قرر في حال س مناديلاستخدام  الموظف المعني بتنظيف المر فهاwipes( الو استخدام القفازات  استطاعته، ) لتنظ

ة    .االستخداماألحاد

ة  يجب أن ينسى ال مهماوت هغسل يدالموظف المعني بتنظيف المر الماء والصابون  واسطة معّقمب عق عد خلع حولي أو 

 .القفازات

 فاتالتخلص من المخلّ  7.2

م و  والمخلفات الناجمة عنالقفازات و األقنعة أ ( الشائعة مخّلفاتاليتم التخلص من  ة المقاعدو  (wipes) المناديلالتعق  أغط

ة ن التخلص منها ...)  واألثواب الواق م اسمن خالل وضعها التي  ات ال في أك ة صفراء اللون التي طالنفا  تكون مخصصةب

ةل ة الشخص ةرها ، في حال عدم توفوالتي المستعملة  معدات الحما ات الصل اس المخصصة للنفا األك ن استبدالها  جب و . م

عة إلتالف وفًقا لنفس اإلجراءات مخلفاتهذه ال إتالف ة  المخلفات المت ة الناجمة عن المرافالطب عثور  أنه في حال إذ الصح

ن أن ، جيدة حالةالتي ال تزال تبدو في  ملوثةال قنعةاألو قفازات ال عض على همأحد عها صار إلى م عرض  جمعها و مما 

ائع المحتمل  الفيروس واآلخرنال ة    .إلى خطر اإلصا
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ة مخلفاتفي حالة وجود  بوضعها في أو التخلص منها  الطبييهتم الطاقم ) ، من بين غيرهااألدوات الحادة و اإلبر ( طب

ات منفصل قبل صندوق  س نفا ة نقله آمن يوضع بدوره داخل  ات و . إلى المر المنشأة في جب التخلص من هذه النفا

  مستشفى).أ في ال( ةمناسال

 

مها 7.3 ات وتعق ة تنظيف المر ف ات حول   توص

م فة األسطح واألجهزة إحرص على تعق  فق  النظ

 ل متكرر ( رّش ب قم ش ة التي يتم لمسها  ع األسطح الداخل ة /   األذرعالمقاعد ومساند جم ض األبواب الداخل ومقا
ة ازم األ الخارج ة حزمةوأ ادة والفرامل وناقل الحر ادةولوحة  وعجلة الق ة وألواح األبواب الق ة الداخل والراديو)  االلكترون
ض محلول يز تبي .حتى يجف دقائ  10مدة له األسطح على هذ ٪ يترك0.5 بتر  في الهواء الطل

 م ، أمسح  اإلنتهاء من عد قطعة قماش مبللة أو التعق ع األسطح  الماء.بجم  إسفنجة مبللة 

 اه وصول تجنب عض الم ادة والراديو لتجنب أ حوادث إلى داخل  لوحة الق  .األسطح الحساسة 

 م مناسبمنتج  استخدم  ).2الملح  راجع( تعق

  بيرة من تنّه إلى ة  م ن أن يتسبب ب الماء أو الكلور أن استخدام   .ألجهزة / المعداتاإتالف م

 م ،  عند ة التعق الكامل من عمل ن التارخ ووقت اإلنتهاء على ب قماإلنتهاء  على  إلصاقهقبل  الص ملص أو شرتدو
ة ادة المر  .لوحة ق

 ات التي تم ت مهايجب فصل المر ل واضحجاهزة لالستخدام الو  عق ات التي  ش معن المر  .ال تزال تحتاج إلى التعق

ه *** ضال أن محلول التأكد من: يجب *** تنب يز قد تم ت (bleach) تبي ح إلى تر ل صح ش فه  ن أن إذ  ٪0.5خف م

ضيؤد استخدام  اشرة من الزجاجة) إلى تلطيخ  محلول التبي ونات الغير المخفف (م ات  لذلك اكتف .هاوٕاتالف عرةم مزج الكم

ة ا هذا المحلول تخزنوحاول  ال اكثر الالزمة لألنشطة اليوم عيًدا عن أشعة الشمس الم ارد  ان  ون قيد شرة عندما ال في م

فقد  االستخدام ضحيث  لة من الزمن. ا تمّ إذ فعاليتهالمخفف  محلول التبي   تخزنه لفترة طو

  

  

  

  

 

 اإلجراء المعتمد نوع األجهرة / األسطح الوتيرة
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 ايومً 

 أو

ة نقل وأخر   بين عمل

 أو

ه في /  ام بنقل مرضى مشت عد الق

الفيروس د إصابتهم   مؤ

 أو

   هذه األسطح اتساخعند 

 ادة   لوحة الق

 ادة   عجلة الق

  م   أزرار التح

 قعالنظام العالمي لتحديد الموا راديو وشاشة 

GPS  

 ة    المرآة الخلف

 ة   ناقل الحر

   اليد املفر  

  ازمهااألمان  ةمأحز   وأ

 ض ة المقاعد وأزرار مقا    تعديل وضع

 ة (مقالبواب األ ض األبواب والنوافذداخل  ا

(...  

 ة   النوافذ الداخل

 ض ال ةالمقا   خارج

 ة   الهواتف الخليو

 ارة ح الس   مفات

 قالماأل 

 

م  التعق

ا  أسبوعً

ام  ه في / عد الق بنقل مرضى مشت

الفيروس د إصابتهم    مؤ

  أو

 عند اتساخ هذه األسطح

 المقاعد 

 ةاألرض 

 السجادة 

  ة مقاومة القابلة للتنظيف (المقاعد الأغط

 للماء)

م واستخدام  التعق

ة إذا  نسة الكهرائ الم

ن  أم

 

ا  أسبوعً

  ساخهاعند ات

  ة  ةمقاعد القماشالأغط

 س العمل  مال

استخدام الغسيل (

درجة  60عند  )الغسالة

ة  مئو
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مها إستمارة: مثال على 1الملح  ات وتعق ات تنظيف المر عة عمل  متا
مها إستمارة ات وتعق ات تنظيف المر عة عمل ة متا اليوم  

ات) ع أنواع المر  (جم

ة ف المر ة: رقم تعر عة للجنة الدول األسبوع:                                                                                                                                     التا

ةلكل  / سبوعاأل فيواحدة  إستمارة  ......./......./.......إلىاألسبوع: من......./......./.......   مر

 

 األحد

 

 السبت

 

 الجمعة

 

 

س  الخم

 

 األرعاء

 

 الثالثاء

 

 اإلثنين

في اإلجراءات المعتمدة 

عند استخدام  اليوم

ة  المر

تنظيف المقاعد        

استخدام  ة  واألرض

ة ائ نسة الكهر  الم

مالتنظيف والت   عّقمف وممحلول منظّ استخدام  عق

ادة          لوحة الق

ادة          عجلة الق

 فرامل اليد       

ة         ع المقابد الداخل جم

ة  والخارج

 ةناقل الحر        

ة         التهو م  أزرار التح

 والتكييف/التدفئة

جهاز التواصل الالسلكي        

ة  الموجود في المر

ض المقاعد وأزرار         مقا

ة المقاعد م بوضع  التح
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ة         األرض

ة          داخل أبوب المر

 مخلفاتالتخلص من ال       

وحرص الشخص الذ 

م   اهتم بذلك على تعق

فهما ه وتنظ   يد

إسم 

 المحلول

إسم 

 المحلول

  إسم

 المحلول 

  إسم 

 المحلول

إسم 

 المحلول

إسم 

 المحلول

إسم 

 المحلول

 

محلول التنظيف /        

م  التعق
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م شائعة االستخدام2الملح   : منتجات التنظيف والتعق

وك في هذا اإلطار. ةجع الطباالمر  أحد أو WATHABالقسم استشر    إذا انتابتك أ ش

ع المنتجات ، ة لجم ة المصنعة أواات يجب النس ات الشر ات ع توص ةالجهة  توص عثة المرجع   :بخصوص في ال

 يز   فهوطرقة تخف المحلول تر

 قاء المحلول    على األسطح / اليدين /المعدات .... الالزمة مّدة 

ة تحضير محلول  ضف يز التبي   ٪ 0.5 بتر

ة ه إلىتنّ  . 1 يز مادة نس لورد الصوديوم  تر ضزجاجة  المدونة علىهيدرو   غير المخفف محلول التبي

ة  من أجل تحضير المحلول المخفف ، . 2 غة التال نك استخدام الص اه َّ رَ مُ ميتي  لتحديدم ض والم ز التبي

  ا: ميجب مزجه ينتلال

يز ض تر يز المرغوبال٪) / XXغير المخفف ( محلول التبي ه تر اه أجزاء=  1 -٪) 0.5( ف ة الم ة لتحضير الو  المتساو مطلو
  المحلول

ات راجع الجدول التالي لتقدير سرعأو  للكم  

ة إلعداد  ة الضرور ضمحلول الكم  التبي

يز  ٪ 0.5بتر  

ض في  عادةً  الموجودة محاليل التبي

ت ر مار  السو

ض من واحد تخفيف جزءيتم   محلول التبي

 أجزاء من الماء ةأرع

2.5% 

ض من واحد تخفيف جزءيتم   محلول التبي

 أجزاء من الماء تسعةب

5% 

ض من واحد تخفيف جزءيتم   محلول التبي

 من الماء خمسة عشر جزًءاب

8% 

ض من واحد تخفيف جزءيتم   محلول التبي

 من الماء وعشرن جزًءا ثالثةب

12% 

 

يز بحلول مطهر م تحتو على زجاجة   اه+ % من الكلور 0.5تر   :للغسل زجاجة تحتو على م

لورلمحلول ا فيهان و أولى داكنة الل : زجاجةتأمين زجاجتينقم ب ةزجاجة و  الم اه للغسلتحتو على  ثان   .م
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 يز المحلول قم بتحضير ال نت تستخدم زجاجة  نإ سلًفا وضعه في زجاجة داكنة اللون. % من الكلور0.5مطهر بتر

اشرةً  المحلول رش تجنبرذاذ ،  فه  م ة أو قطعة  بل قم برشه علىعلى السطح لتنظ ة تنظيفمنشفة ورق ثم  قماش

  .دقائ 5 مدة انتظروالسطح  بها امسح

 ، الماء. عد انقضاء الدقائ الخمس نت تستخدم زجاجة رذاذ ، تجنب رش الم اغسل السطح  اشرًة على اء إن  م

ة ثم امسح بها السطح ة أو قطعة تنظيف قماش فه بل قم برشه على منشفة ورق   .لغسله السطح لتنظ

  قى منتخلص من ة اليوم ما ت لور في نها   .المحلول الم

 ن لهذا المحلول إلحاق اضرار م ه:  ادة واألجزاءب تنب ة أو القطع لوحة الق ة المعدن  .داخل المر

يز استخدام  يل بتر رو حول األيزو   !سرع االشتعال محلول تحذير:في حال توافره:  ٪70محلول 

 ة من هذا المحلول ضع ة أو قطعة م   .السطح لتطهيره بها ثم امسح ةقماش تنظيف على منشفة ورق

  اهال حاجة الم   .لغسل السطح 

 م فضل ة ( استخدام هذا المحلول لتعق  ....) محمول هاتفو شاشة و جي بي إس و راديو من لألجهزة اإللكترون

 

س ال مناديلاستخدام    :في حال توفرها EN 14476 للفيروسات قاتلةالو

  س من على سبيل المثال أسبتيل و   (ARVO 21 SR)س.ر.  21وأفرو  )  (ARSILOMأرسيلوم : نوعمناديل و

(ASEPTIL)  سانيتولو  (SANYTOL)   

 ة المصنعة راجع ات الشر قاء المحلولو  في ما يخص االستخدام  توص   ...على األسطح / اليدين /المعدات الالزمة مّدة 

 :في حال توفره EN 14476للفيروسات  قاتلال رذاذ اليديناستخدام 

  سانيتول ( نوعمنSANYTOL(  ًمثال 

 ة ثم امسح بها  رذاذتجنب رش ال ة أو قطعة تنظيف قماش فه بل قم برشه على منشفة ورق اشرًة على السطح لتنظ م

 السطح 

  الماء عض من هذه المنتجات. عضقد تحتاج إلى غسل األسطح  فر زجاجة اتو  ، تأكد من في هذه الحالة استخدام 
اشرة الماء. ال ترش اء في حوذتكمللدلو / بخاخ  / ة أو قطعة  غسلهراد على السطح الم م بل قم برشه على منشفة ورق

ة ثم امسح بها السطح لغسله   تنظيف قماش
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ن استخدامها3الملح  م  : أمثلة على أنواع الحواجز الفاصلة التي 
يب عند ة سائال بين مقصورة فاصل حاجز تر فه و قابلةلل تاكد من أن الحاجز مصنوع من مادة،  والمقاعد الخلف متالتنظ   .عق

ة)  مؤقتذات استخدام منخفضة الجودة و  اذا اخترت مواًدا ة البالست ك(مثل الخشب الرقائقي المحلي واألغط  فّك الحاجز عل

  منها. المصنوعتترد حالة المواد والتخلص منه عندما 

 

القماش القابل للغسل حاجز فاصل مصنوع من  

 

ك الشفاف   حاجز فاصل مصنوع من البالست

 

الخشب غير المعالج من  فاصل مصنوع استخدام حاجزمنع 

قة من أو مغطً  امطلً  الخشب ون (يجب أن  ط ك ا   أالبالست

)للغسل قابالً   

 

(plexiglass ي ( حاجز فاصل مصنوع من  الزجاج الش  
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ة الشفافة ة البالست  األغط

ن 4الملح  م ة التي  ة الواق ة المقاعد: أمثلة على أنواع األغط  استخدامها لحما

 

اه وقابلة للغسل ة مقاومة للم  أغط

 

ة  اه إنما قابلة للغسلأغط ة غير مقاومة للم قماش  

 

اه أ  ة مقاومة للم ة قماش قابلة للغسلو غط  

 

ةأ  اه  غط ة االستخداممقاومة للم أحاد  
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ة صناعة األقنعة5الملح  ف  : 
 

IFRC comment faire 
des masques APROMASK2.pdf 

 

ة: 6الملح  ان لألقنعة غير الطب  نصائح حول استخدام عامة الس

ICRC 
Non_medical_masks_use.pdf 

 

ة ارتدائها وخلعها7الملح  ف ة:  ة الشخص ع الستخدام معدات الحما  : الدليل اإلرشاد السر
 

ICRC_PHEC_DonningD
offing EN.pdf  

ة  الوثائ المرجع
ة راجع الوثائ وفيد  طالعلإل والروا التال ورونا (   :)19 –على آخر المستجدات حول فيروس 

 
 IPC Contact Group and WatSan Working Group, MSF Environmental Health guidance in COVID-19 

 Personal Protective Equipment (PPE) Guidance in COVID-19 

 MSF IPC WatSan Intersection Environmental Health Covid-19 Guidance FR 

 WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng 

 WHO-2019-nCoV-IPC-2020.3-eng 

 https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-
guidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19 

 https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_RHOP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSRHOP-22-109459 

 https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-38496930-20051 

 https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-38496930-19001 

 


