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 قدمة امل  - 1

نسانية تؤثر ويه عامة، الصحة أأصابت جمال الاليت زمة ، تكل الأ 19-كوفيداحئة مل يشهد التارخي احلديث مثياًل جل حياة الناس  يفأأزمة ا 

الزنوح الترشد و املترضرين ابلفعل من من الناس ضعفًا يف العامل أأشد  يفاحملمتل  هاتأأثري و  م يف مجيع أأحناء العامل.هت عيش م وحصهتم وس بل 

حلاحًا يف عرصان. وقد  اتالهتديدأأشد ا مهن  جيعل  املناخاعات والكوارث الطبيعية وتغرُي زن وال عىل  19-كوفيدعداد املصابي بأأ جتاوزت ا 

 .وفاة اةلأألف ح 300أأكرث من خشص مع  مليون 4.4 الصعيد العاملي

طار وقد  عداد هذه ال رشادات يف ا  )الاحتاد حتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر من جانب الاالالزتام املس متر جرى ا 

-كوفيدجاحئة    والعمل عىل دمع هجود امجلعيات الوطنية يف ماكحفة  ،داخل املنظمة  العدوى وماكحفهتابتعزيز املعايري املثىل للوقاية من  ادلويل(  

قابةل   شامةل  ا جراءات  مضندف ا ىل تزويد املوظفي بدليل مرجعي سهل الاس تخدام يدمج املعلومات الأساس ية ذات الصةل  هت  ويه.  19

 .لالس تخدام اليويم

فريوس ال صابة بل  حممتالً اً  خطر ميثل  أأن لك راكب  عىل أأساس  ملاكحفة العدوى"    المنوذجيةعىل اس تخدام "املبادئ هذه ال رشادات  شجع  ت و 

 .الناس وضع غالبيةنظراً لعدم معرفة  خطر ال صابةمن بدرجة كبرية وهذا يف حد ذاته يقلل  .19-كوفيد

يساعد مما  نشطة شديدة اخلطورة،أأثناء ممارسة الأ  الشخصيةالوقاية واس تخدام معدات كام تدعو هذه ال رشادات ا ىل التباعد اجلسدي، 

احلد من عن سؤولية امل يتحمل  موظف نظراً لأن لك و  .19-كوفيد من خطر ال صابة بفريوسممكن  التقليل ا ىل أأدىن حد   عىلاملوظفي 

 مجليع املعنيي.  بيئة أأكرث أأمناً ضامن هتيئة عىل ه ال رشادات د ابل جراءات الواردة يف هذيساعد التقيُ فسوف  هذه اخملاطر،

وماكحفهتا   من العدوىوتشلك الوقاية    جمال اخلدمات الصحية."أأفضل املامرسات" احلالية يف  ه ال رشادات  يف هذالواردة  وتعكس املامرسات  

 رعاية املرض والصحة املهنية للموظفي.جودة حتسي بغرض رة اخملاطر ال ل دامن برانمج فع   هاماً  جزءاً 

 مهنا  والغرض ال رشادات  نطاق    - 2

موظفي/متطوعي الاحتاد ادلويل ، من ؤجرةاملعارة أأو املسواء ، الحتاد ادلويلل التابعة ركباتاملمجيع مس تخديم ا ىل  ةهذه الوثيقة موهج  

طاربداخلها جلوسهم أأثناء   الرعاية. أأنشطةبضطالع لالتنقلهم  يف ا 

التعرض للاكئنات ادلقيقة املسببة للأمراض احملمتةل، يُرحج  لضامن املامرسة الآمنة حيمث  اً أأساس ي اً الوقاية من العدوى وماكحفهتا رشطومتثل 

ما الأمر اذلي  ما يف /الاحتاد ادلويل موظفييف ميكن أأن يؤثر ا   امجلهور.عامة امجلعيات الوطنية وا 

 املسؤولية   - 3

 اةل ملاكحفة العدوى.عن ضامن وجود ترتيبات فع  ية سؤول امل رئيس املكتب القطري لالحتاد ادلويل والأمي العام للجمعية الوطنية يتحمل 

ال رشاف عىل ال جراءات احمللية للوقاية من العدوى الصحة، مسؤوةل عن  قسم  مع  ابلتشاور    ،لعمليات القطريةة ل لوجستيالوحدة  وتكون ال

 الوطنية.لجمعية والأمي العام ل لالحتاد ادلويل رئيس املكتب القطري ترفع تقاريرها ا ىل وماكحفهتا، و 

 حسن حالعن بذل لك هجد معقول لضامن  حامية أأنفسهم، فضالً سؤولية م امجلعية الوطنية وتقع عىل عاتق مجيع املوظفي واملتطوعي يف 

أأن ه ال رشادات  د ابل جراءات الواردة يف هذواجباهتم. ومن شأأن التقيُ أأداهئم  م أأثناء  ومجيع الأشخاص الآخرين اذلين يصادفون   املس تفيدين

 .للمجمتع احمليلحتقيق السالمة الصحية عىل يساعد املوظفي ا ىل حد كبري 

ل جراءات اب الالزتامرصد  ية عنسؤول امل ماكحفة العدوى من أأجل تشغيلية أأو خدمات دمع املرتبطي خبدمات مجيع املديرين كام تقع عىل 

 .ه ال رشاداتاملنصوص علهيا يف هذ
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 ملاكحفة العدوى  المنوذجية   الاحتياطات  - 4

املهارات الفردية هذا التقيمي عىل يرتكز وجيب أأن الالزمة.  الاحتياطاتحتديد  قبلوضع يمي لك سائق املركبة وراكهبا تق  جيب عىل

حتديد  املمكن دامئاً ونظراً لأنه من غري . املس تجد 19-كوفيدلفريوس  ةاملبارش اخملالطة  التعرض أأو للموظف، واملرافق املتاحة، واحامتل

 :19-كوفيدملنع انتشار فريوس  التالية الالزمة الاحتياطات اتباع دامئاً  يجب ف العدوى ا ىل الآخرين، ينقلون الأشخاص اذلين قد 

 ؛احلفاظ عىل نظافة اليدين -

ُ الوقاية )معدات  الشخصيةأألبسة ومعدات الوقاية اس تخدام  -  ؛صة للأنشطة عالية اخلطورة(خص  الشخصية الطبية امل

 ؛املركبة وهتويةالتباعد اجلسدي مراعاة مع ة اجللوس داخل املركب -

 ؛تطهريهاة و تنظيف املركب -

آمنة ل دارة اتباع  -  .النفاايتا جراءات أ

 نظافة اليدين احلفاظ عىل   - 1- 4

يف الوقاية  ابلغ الأمهية دوراً ؤدي أأن نظافة اليدين ت ت  بُ لوقاية من انتشار العدوى. وقد ث  لال جراء الوحيد الأكرث فعالية  نظافة اليدين يه

 من العدوى املرتبطة ابلرعاية الصحية.

 نظيفةال يدي  الأ   املُطه ِّر الكحويل عىلس تخدم  يُ ، و لتطهري اليدينرسيعة  ال اةل و فع  من الوسائل اللليدين  أأي ُمطه ِّر كحويل    وأأ الصابون  فاملاء و 

يكون من الرضوري  تكون مرافق غسل اليدين غري اكفية، أأو حيمث عندما يدة ، وهو من الوسائل املف ساخات الواحضةت اخلالية من الا

 .تطهري اليدين بشلك متكرر

 املُسو غ جراءال  

جتفيفها جيدًا لتطهريها من امللواثت، ومن مث صابون اء والاليدين ابملغسل جيب 

 .تلوهثا مؤكدأأو تلوهثا  شتبه يفيُ سطح لأ قبل وبعد لك مالمسة 

الراكب الآخرين املرض أأو مك أأو تلوث تلوثفادي لت

 .كون عىل يديمكيي قد اذل 19-كوفيدفريوس ب

ذا  كحويلر طه ِّها بُ فرك ذكل بويفضل أأن يكون من التلوث،  اليدينتطهري  جيب  ا 

يشتبه يف أأن  لأسطح  مل يكن هناك تعرض  و ،ابداًي علهيا واحضالالاتساخ مل يكن 

 معدية.تكون 

يقتل معظم  %70بنس بة تركزي  كحول الأيزوبروبيل

 .اجلراثمي

جراء  يف خطوات فرك اليدينكحويل  فرك اليدين بُطه ِّرا جراء مياثل  غسل ا 

 اليدين ابملاء والصابون.

 ، جيب أأن تكون اليدين خالية منكحويلبُطه ِّر فركها ليدين بتطهري اعند 

مع مجيع أأسطح  الكحويل  لول  احملجيب أأن يتالمس  و واملواد العضوية.  الاتساخات  

 .وجتف اليدينول ل حىت يتبخر احملين اليد

يالء اهامتم خاص لأ  اليدين معاً جيب فرك  الأصابع وال هبام طراف بقوة، مع ا 

 واملناطق بي الأصابع.

أأثناء الفرك ل يقل وقت تالمس اليدين لبعضهام جيب أأ 

 .الً فع  اثنية ليك يكون الفرك  30عن 

مالمسة توقع عند ميكن التخلص مهنا  ارتداء قفازات احلرص دامئًا عىل جيب 

 .معديةن تكون  أأ يف أأسطح/أأجسام يشتبه 

 .19-كوفيديقلل من خطر التعرض لفريوس ذكل 

 .الالتكسللقفازات ساس ية احل يقلل من خطر ذكل  .اس تخدام قفازات النرتيل بدل من قفازات الالتكس، حيمث اكن ذكل ممكناً 

زاةل القفازات. ؛ وقد متاماً  لالخرتاقاً مانعًا حاجز  القفازات دامئاً ل توفر  غسل اليدين بعد ا 

زاةل القفازات.اليدين تتلوث   عند ا 

 حتت الأظافر.للميكروابت أأن تمنو ميكن  احلفاظ عىل الأظافر قصرية ونظيفة.
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غسل ول دون  حتالاصطناعية    الأظافرو طالء الأظافر   لأظافرل ول تس تخدم طالءً أأظافر اصطناعية  ل ترتدِّ 

 بشلك سلمي.اليدين 

الصناعية الأظافر تثبيت  غراء يفالاكئنات ادلقيقة تمنو 

 .طالء الأظافرشقوق ويف 

أأعداد كبرية من البكترياي عىل اجلدل أأن تتواجد ميكن  .ابلأجحار حبواف أأو ُمطع مة خوامت وأأ أأساور  وأأ  معصم ساعات ل ترتدِّ 

 حتت اخلوامت وساعات املعصم والأساور.

تنظيف مشر عن الأكامم فوق املرفقي عند القيام ب مالبس طويةل الأكامم أأو    ل ترتدِّ 

 ‘حىت املرفقيمن لك يشء ’جتريد اليدين اليدين؛ 

غسل مجيع مناطق اليدين/املعصمي بشلك تأأكد من 

 .منظمة الصحة العامليةتوصيات ابتباع ذكل و ال، فع  

ِّ تثبيت ينبغي  وأأن يكون الصابون السائل ط السائل ا ىل احلائعات الصابون موز 

 وأأ الصابون قطع جيب عدم اس تخدام و خراطيش ميكن التخلص مهنا؛ داخل 

 عات قابةل ل عادة التعبئة.موز ِّ 

لمنو مناس بًا وسطًا لأنا توفر قطع الصابون ل تس تخدم 

 البكترياي.

ذا  يقاف تشغيلها ابس تخدام اءصنابري اململ يكن متاحًا سوى ا   .املناشف الورقية، فميكن ا 

تنقل الأسطح الرطبة الاكئنات ادلقيقة بشلك أأكرث  يدة.اجل خصائص التجفيف ذات ينبغي اس تخدام املناشف الورقية النامعة 

 اجلافة.الأسطح فعالية من 

ن عبعيداً  العابرة  ادلقيقة  الاكئنات  تفرك  املناشف الورقية  

 اليدين.

اسة تعمل ابلقدم دو  سةل هممالت ذات غطاء يُرفع ابس تخدام جيب اس تخدام 

 .للتخلص من املناشف الورقية

 اليد. تلوثس يعيد يدواًي سةل املهمالت طاء غرفع 

 :يف احلالت التالية جيب تطهري اليدين

زاةلجيب عمل. )خالل الاسرتاحة فرتة قبل وبعد لك نوبة معل أأو  -  ؛قبل غسل اليدين(أأي حيل أأو جموهرات  ا 

 ؛أأحد املرضمع أأو تلوثه يف جسم مشتبه /سطحاجلسدي مع التالمس قبل وبعد  -

 ؛املالبس الواقية، با يف ذكل القفازاتارتداء أأو نزع قبل  -

 ؛العطس السعال أأوأأو تغطية الفم أأثناء  طالمتخُ  أأوبعد اس تخدام املرحاض،  -

 ؛بشلك واحضالاتساخ ابداًي عىل اليدين  لكام أأصبح -

عداد أأو تقدمي الطعام -  ؛قبل وبعد التدخي، و وقبل تناول الطعام أأو الرشاب، قبل ا 

 الاضطالع بأأعامل تنظيف؛بعد  -

 مالبس أأو نفاايت ملوثة.مناوةل بعد  -

 الشخصية أألبسة ومعدات الوقاية اس تخدام   -4-2

ن   وينبغيوماكحفته،  19-كوفيداملُسب ِّب ل فريوسانتشار الللوقاية من  المنوذجية الاحتياطاتأأحد من ارتداء معدات الوقاية الشخصية ا 

دارة يشاركون عاية املرض و ر  اذلي يتولون وظفياملمجيع أأن يلزتم هبذه املامرسة  اس تخدام . وملعرفة املزيد بشأأن جثث املوىتيف أأنشطة ا 

بشأأن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر دليل  الرجوع ا ىليرىج معدات امحلاية الشخصية يف س ياق خمتلف، 

 :التايل الرابطوذكل من خالل  ،19-كوفيدخالل جاحئة الشخصية الوقاية  معداتاس تخدام 
19/-covid-desk-help-health-ppe-equipment-protective-https://www.preparecenter.org/resource/personal 

  

https://www.preparecenter.org/resource/personal-protective-equipment-ppe-health-help-desk-covid-19/
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 وهتوية املركبة اجللوس داخل املركبة مع مراعاة التباعد اجلسدي   -4-3

 :أأثناء السفر 19-كوفيدمن ال صابة بعدوى الفريوس املسبب لالغري فعالية محلاية النفس و الطرق أأكرث فامي ييل 

 ؛مع راكب أآخرينهتا أأثناء مشارك داخل املركبة  اجلسديالتباعد ممارسة  (1

 ؛بشلك جيد دامئاً  املركبةهتوية ضامن  (2

 ؛القاميشالوجه ارتداء قناع  (3

ىل املركبةيس تنف مرض ضامن عدم السامح لأي خشص يعاين من أأعراض (4  .ابلصعود ا 

ضافيةتدابري اختاذ  معداخل املركبة ترتيب حمدد للجلوس من خالل وضع  يف احلد من خطر انتقال العدوىوميكن ال سهام   .تقس مي ا 

 ؛ا ىل أأدىن حد  ممكن ةاجلسدياخملالطة فرص  لتقليلالراكب بي التباعد و  الفصل مسافة مراعاةجيب  -

 .داخل املركبةوأآخر لك خشص ل تقل عن مرت واحد بي  مسافةجيب ترك  -

 الراكب مركبات  – لسائق  اخلاص ابقسم فصل ال 

 قابل لال زاةل.حاجز اثبت أأو حاجز ابس تخدام املركبة  للسائق عن راكباجلسدي ينبغي تشجيع الفصل 

ذا اكن ةل متاحة يف املهمة، لند كروزر تويوات مركبات من طراز  ت ا  جيب أأن و  الأفراد واملتطوعي املرض. فيجب منحها الأولوية لنقلاملُعد 

 .للك وفدلند كروزر  تويوات واحدة فقط من طرازمركبة حُتدد 

فصل القسم اخلاص . يرىج الاطالع عىل أأمثةل عىل تعديل بس يط ابل ماكانت احملليةعمل بيسهل فصل القسم اخلاص ابلسائق قد 

 .ابلسائق يف املرافق امللحقة هبذا ادلليل

 املقصورة املزدوجة ذات   HZJ79أأو    HZJ76  لند كروزر  تويوات   املركبة من طراز  يف املقاعد  ختصيص 

م الرعاية أأمراً  وجود مريض( ما مل يكنراكب/ -للك مركبة )سائق  انخشص  احلد الأقىص  املوظف حسن حالابلغ الرضورة من أأجل ُمقد ِّ

 .املريضأأو املتطوع  املريض

 فصلللحاجز  دون  مركبة   فصل للحاجز  هبا  مركبة   

 
 الأحادية املقصورة  ذات   HZJ79لند كروزر   تويوات   املركبة من طراز  عد يف ا قاملختصيص 

 .سائق(ال )للك مركبة واحد  خشصاحلد الأقىص 

 

 السائق  املريض أأو الراكب  مقدم الرعاية 

 السائق 
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 " س يارة املدينة "   فئة مركبة من   ختصيص املقاعد يف 

م الرعاية أأمراً ابلغ الرضورة من أأجل  وجود راكب/مريض( ما مل يكن -للك مركبة )سائق  خشصان احلد الأقىص  .املريضرفاه ُمقد ِّ

 فصلللحاجز  دون  مركبة   فصل للحاجز  هبا  مركبة   

 

 عد يف حافةل صغرية ا ختصيص املق

م الرعاية أأمراً ابلغ الرضورة من أأجل  وجود ما مل يكنللك مقعد عند اس تخدام حافةل صغرية  واحد احلد الأقىص خشص  حسن حالُمقد ِّ

 .املريض

 فصلللحاجز  دون  مركبة   فصل للحاجز  هبا  مركبة   

 

 خاصة ازات  احرت  -4-4

وريق منديل  يف  أأو  املرفق  الأكامم عند  السعال/العطس يف  و ،  التباعد اجلسدي)  19-كوفيديف س ياق    ةاملعتاداحرتازات الفصل  ابل ضافة ا ىل  

من قبل أأي خشص دليه أأعراض )الكاممة( الوجه أأقنعة  نظافة اليدين، واس تخدامالعناية ب ميكن التخلص منه مبارشة بعد الاس تخدام، و 

 التالية: الاحتياطاتذ اختًا اأأيض من املهم ا خل(... تنفس ية

 اس تخدام بروتوكول التنظيف اليويم

صابته،  يف  مشتبه  متطوع  /نقل موظف  أأو بعدمعل وأأخرى    قبل لك اس تخدام يويم أأو بي لك نوبة بتنظيف املركبة وتطهريها لسائق  يقوم اا 

 .يويم"ال ربوتوكول "ل وفقًا ل

 املركبةا ىل صعود قبل ال

 حلول مايئ كحويل.ب أأو أأيدهيم ابملاء والصابونبغسل السائق والراكب قيام  -

 .بضاعهتم عن حتميل / تفريغ أأمتعهتم و يالراكب مسؤوليكون  -

لك خشص وأآخر. احلفاظ عىل التباعد اجلسدي با ل يقل عن مرت واحد بي عىل املقاعد مع مراعاة  الراكب  بتوزيع  السائق  يقوم   -

 .وهتوية املركبةاجللوس داخل املركبة مع مراعاة التباعد اجلسدي  -3-4 القسميرىج الاطالع عىل 

 املركبةعىل منت 

 الهواء.السامح بتدفق جيب فتح النافذة الأمامية واخللفية خللق ضغط سليب و : افذو فتح الن

  

 السائق  املريض أأو الراكب  مقدم الرعاية 

 السائق  املريض أأو الراكب  مقدم الرعاية 
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ذا اكنت ف الهواء كي ِّ مُ التدفئة و ل تس تخدم  ل ا  بدًا بتشغيل  ؛ ُمغلقة النوافذا  عادة تدوير هواء ل تقم أأ  . املقصورة امُلكي ِّف داخل   خيار ا 

      
 مغادرة املركبةقبل 

غالق نوافذمهالسائق والراكب قيام  -  اب 

 .بضاعهتم عن حتميل / تفريغ أأمتعهتم و يالراكب مسؤوليكون  -

 مغادرة املركبةبعد 

 .حلول مايئ كحويلب أأيدهيم ابملاء والصابون أأوبغسل السائق والراكب قيام  -

ذا لزم الأمر.تخلص من املركبة، فضاًل عن ال  ريطهبتنظيف/ت  لسائقاقيام  -  النفاايت ا 

 املركبات واملعدات   - 5
الرضوري وابلتايل، مفن يف اسرتاتيجية حركة املركبات واس تخداهما. مراعاة ذكل وذلكل جيب  ،19-كوفيديتأأثر اس تخدام املركبات جباحئة 

 من خالل النظر فامي ييل: أأسطول مركباتمكسعة و للمركبات تقيمي احلاجة احلقيقية 

 ؛ا جراءات العزل الطيب املوارد البرشية بسبب ختفيض  -

 بي الراكب(.اجلسدي للتباعد  مراعاةً املقاعد املتاحة )عدد النقل للك مركبة بسبب اخنفاض سعة اخنفاض  -

 الوقت اذلي يس تغرقه تنظيف املركبات. -

 خالل اليوم الواحد قدر ال ماكن. ب مشاركة املركبات بي عدة سائقي  حظة: جتن مال

 نقل الراكب  -   المنوذجية الس يارة   -5-1
 عداد ل  ا

 ؛ابس تخدام ال جراء "اليويم" و"الأس بوعي" هاوتطهري املركبة  تنظيف -

زاةل  -  .داخل املركبةمن ابلغة ا ليس هل رضورة ملك ا 

ذا اكن ذكل ممكناً  -  ؛مقاومة للامءأأو  الآيل بأأغطية قابةل للغس يلمقاعد الس يارة تغطية ، ا 

عداد املعدات عىل منت  -  ؛الفقرة التاليةيرىج الاطالع عىل ، املركبةا 

 ؛شغلهاكن وحتديد عدد الراكب واملقاعد اليت ميىل املركبة، ا  لصعود اخطط وعرض وضع  -

 وخارهجا.املركبة رض عالمات الوقاية املتاحة داخل ع -

 املركبة   عىل منت املوجودة  املعدات  

 ؛كحويلُمطه ِّر هالم صابون وماء أأو  -

 معبأأة بنظف ُمطه ِّر؛يد(  ات)أأو خباخ قوارير -

 ؛ميكن التخلص مهنا ُمبل ةل منسوجاتأأو  ُمبل ةل مناديل -

 ؛أأكياس مقامة -

ذا اكن حصيفة جسل الصيانة اس تخدام  -  .الواحد ليوماالس يارة يف يتناوبون اس تخدام سائقي هناك عدة ا 
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 نقل املرض   - حدات الصحة املتنقةل وو مركبات ال سعاف   -5-2
للجمعيات الفين    . ويقدم الاحتاد ادلويل ادلمع19-كوفيدوكذكل خالل جاحئة  ال سعاف لالس تجابة حلالت الطوارئ الطبية  مركبات  س تخدم  تُ 

م الوطنية اليت تُ  ىل مراكز مركبات  مواصفاتمن خالل حتديد  عاجةلخدمات طبية قد ِّ ال سعاف لتوفري وحدات اكفية لنقل املرض ا 
رسح ا ىل م الوطنية امجلعية  املسعفي وغريمه من املس تجيبي الأوائل من متطوعيبنقل ال سعاف تقوم مركبات و  العالج.لتلقي حاةل ال  

أأن و  19-كوفيد. ومن شأأن توفري املعدات والأدوات الاكفية أأن مينع انتشار فريوس العاجةللرعاية معدات ل دارة امعهم احلادث، حاملي 
 منظمة الصحة للبدلانالصادرة عن العاجةل يرد يف ال رشادات اخلاصة ابخلدمات الطبية و  من خطر ال صابة.ممكن يقلل ا ىل أأدىن حد 

وذكل عرب  ، وتطهريها هاتنظيف مركبات ال سعاف و اس تخدام من أأجل  لوقاية من العدوى وماكحفهتاجراءات ال   واحض   تعريف  الأمريكية 
 :يالتالي يالرابط
19/-covid-desk-help-health-andprehospital-e/clinicalhttps://www.preparecenter.org/resourc 

 19-covid-ems-smedicalservice-emergency-prehospital-https://www.paho.org/en/documents/recommendations 

دارة   -5-3  ث اجلثنقل    – املوىت   ث جث ا 
نةمبارش يف نقل اجلثث املُس تخدمة بشلك جيب تطهري املركبات  طار مواهجة جاحئة ( غري ملوثةكياس أأو توابيت أأ )يف  املؤم  -كوفيديف ا 

ادية تيع للمركبات الا  املس تخدمة  المنوذجيةللربوتوكولت    وفقاً وذكل    ،ة()الشاحنات الصغري تويوات لند كروزر بيك أآب  مركبات  ل س امي    ،19
 خاصة. احتياطيةا جراءات لختاذ وذكل دون لزوم أآخرين.  اليت تنقل أأشخاصاً 

نة / غري اجلثث  نقل مبارش يفس تخدم بشلك اليت تُ املركبات و  طار مواهجة  امجلاعيةالوفيات يف س ياق سيناريوهات املُجه زة غري املؤم  يف ا 
 الصابون املزنيلابس تخدام    هامع البدء يف تنظيف   يومياً املركبة    تنظيف  يجبف تويوات لند كروزر بيك أآب،    ركباتم، ل س امي  19-كوفيدجاحئة  
٪ من هيبولكوريت 0.5حيتوي عىل اعتيادي ر مزنيل طه ِّطهريها بُ بت شطفها ة، مث القيام بعد اديتيع الا أأو املنظفات املزنلية اديتيع الا

قناع والنظارات ال جيب ارتداء معدات الوقاية الشخصية أأثناء التنظيف، با يف ذكل و  .٪0.5بنس بة تركزي حلول لكور ب الصوديوم أأو
 .معدات الوقاية الشخصيةنزع اليدين ابملاء والصابون بعد غسل  الواقية واملزئر املقاوم للسوائل والقفازات، وينبغي

يف   وىتامل جثث  نقل يف مبارشاليت تُس تخدم بشلك  لمركباتل س تخدام حملول اللكور اخملففابصابون السائل أأو ابل يومياً  تطهريال وجيري 
طار مواهجة جاحئة  ما الأصيل و املركبة حملمتل لطالء الرضر امن أأجل معاجلة و تويوات لند كروزر بيك أآب. مركبات  ل س امي ، 19-كوفيدا 

يبوكيس حبريبطالء البضائع صندوق طالء صوب س تي  لصدأأ،عىل ذكل من ا صابهتا ابيرتتب  من أأسفل هجة جعالت ، وطالء ابطنه ا 
 ابل ضافة ا ىل ذكل،و. التلفالصدأأ أأو    للمركبة منوالأجزاء املعدنية الأخرى  حامية خمرج العادم    طالء البيتومي من أأجل  بطبقة مناملركبة 

 .19-كوفيدحضااي  تزنيلواملناوةل أأثناء حتميل/س تعامل لسهوةل الافتحتي جانبيتي  ذيالبضائع لصندوق  للكورل مقاومسقف جيب تركيب 

 
طار املركبةمعلية  ، وذكل تفاداًي لتلوثه أأثناءل ترتك ال طار الاحتياطي بداخل صندوق البضائع حتذير:   استبدال ا 

 عداد ال  

 ؛ابس تخدام ال جراء "اليويم" و"الأس بوعي" هاوتطهري املركبة  تنظيف -

زاةل  -  .داخل املركبةمن لك ما ليس هل رضورة ابلغة ا 

ذا اكن ذكل ممكناً  -  ؛امءقاومة لل الآيل أأو م بأأغطية قابةل للغس يلمقاعد الس يارة تغطية ، ا 

عداد املعدات عىل منت  -  املركبة؛ا 

زاةل  -  ؛البضائعصندوق من ال طار الاحتياطي ا 

 .غطاء صندوق البضائعرض عالمات الوقاية املتاحة داخل ع -
  

https://www.preparecenter.org/resource/clinical-andprehospital-health-help-desk-covid-19/
https://www.paho.org/en/documents/recommendations-prehospital-emergency-medicalservices-ems-covid-19
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 املعدات املوجودة عىل منت املركبة 

 ؛كحويلُمطه ِّر صابون أأو هالم  -

 معبأأة بنظف ُمطه ِّر؛يد(  ات)أأو خباخ قوارير -

ذا لزم الأمرللشطف معبأأة ابملاء يد(  ات)أأو خباخ قوارير -  ؛ا 

 ؛ميكن التخلص مهنا ُمبل ةل مناديل -

ذا اكن ذكل ممكناً  -  .املناوةل، غسل اليدين املياه يف حاوية سهةل ا 

 ؛أأكياس مقامة -

ذا اكن اس تخدام حصيفة جسل الصيانة  -  (.3)انظر املرفق  الواحد ليوماالس يارة يف يتناوبون اس تخدام سائقي هناك عدة ا 

جراءات تنظيف املركبات و   - 6  تطهريها ا 
، اكحفة الأمراض املعديةالاحتاد ادلويل ملفردية عن احلفاظ عىل نظافة املركبات املس تخدمة يف معلية السؤولية امل يتحمل مجيع املوظفي 

مجيع مشاركة وزمالهئم ومرضامه. وميكن حتقيق ذكل عىل أأفضل وجه من خالل فامي بي أأنفسهم العدوى نقل ابلتايل من خطر احلد و 

زاةل التلوث عىل نوع  و   طة التنظيف املتكررة والروتينية.يف أأنش  املوظفي مس توى عىل  تطهريها، و يتعي  اليت  الأش ياء  يعمتد اختيار طريقة ا 

زاةل التلوث املطلوب ل جراء العملية والاكئنات ادلقيقة   فهناك الفريوسات التاجية،  يغطي  للمغلف ادلهين اذلي  ونظراً  .  امحلاية مهنااملقصود  ا 

 اةل.فع  المجموعة واسعة من املطهرات 

  ساعة، ذلكل  72خالل بشلك كبري عددها  ضااخنفمع احامتل عىل الأسطح امللوثة هذه الفريوسات البقاء عىل قيد احلياة ل من املمكن و 

 ملصادر العدوى احملمتةل. يومياً  تتعرض ركباتفاململاكحفة العدوى.  حيوي   أأمر  املركبة وداخلها  خارج الصحية لنظافةعالية ل  معايرياتباع فا ن 

نقل الراكب معليات  وبي  معل  داية وناية لك نوبة  املركبة مع بعادة يف  جيري مالمس هتا    وتطهري الأسطح اليت تنظيف  عىل الأقل،  وجيب،  

وحصيح، با يف ذكل توفري س متر ضامن اتباع ا جراءات التنظيف والتطهري بشلك م وجيب واحض. بشلك رض املأأعراض علهيم تبدو  اذلين

ابلتنظيف والتطهري، عند القيام و . هامفتوحة عند تنظيف  هاونوافذاملركبة جيب أأن تظل أأبواب و الهتوية الاكفية عند اس تخدام مواد كمييائية. 

 .ميكن التخلص مهناملنتجات املس تخدمة و مع اوافقة تم الأفراد ارتداء قفازات عىل جيب 

اتحة ملركبات واملعدات، ا تطهريفعالية ضامن ومن أأجل  ذي نج مع اتباع رات ومواد التنظيف لالس تخدام، طه ِّاملنظفات واملُ يتعي ا 

لمس تويي: نج تنظيف روتيين، ونج   .تنظيف ُمفص 

 روتيين ال تنظيف ال 

 بداية وناية لك نوبةمع الاضطالع با ييل . ومن املتوقع ةيالصح واملعدات للحفاظ عىل مس توى جيد من النظافة املركبة تنظيف وهو 

 :معل

 ؛العناية بأأي معدات كهرابئية(مع مراعاة واملاء. ) مجيع الأسطح املرئية ابملنظفمسح  -

 ا؛انتقل ا ىل خارهجمث املركبة اخل مث د ابدأأ من اخللفالطريقة:  -

 اخلارجيةو  قابض ادلاخليةامل، و الأيدي ادعبشلك متكرر )املقاعد، وخمجيري مالمس هتا جيب رش مجيع الأسطح ادلاخلية اليت  -
( بواب، واملذايعلأ الأزرار ابلوحات  القيادة و ة  لسائق، ولوحوأأزرار الضبط والتحمك اخلاصة ابأأحزمة الأمان،    مشابك، و للأبواب
 ؛دقائق 10يف الهواء الطلق ملدة  ها لتجفوترك  ٪0.5بنس بة  لكوربحلول 

 ؛ابملنظفركبة أأرضية املمسح  -

ذراع واملؤرشات و وعصا صندوق الرتوس )اجلريبوكس(،  الاهامتم بعجةل القيادة  مع    –بشلك منفصل  املقصورة  تنظيف منطقة  -
 .اليدماكحب 

 أأم ل.اكن التلوث ابداًي مالحظة: جيب تنظيف مجيع املعدات ابملنظف واملاء بعد نقل لك حاةل، سواء 
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 الشامل  نظيف الت 

واملعدات اليت مركبة ادلاخلية لل التجهزيات  يعمجل  ادلقيق تنظيفال ينطوي عىل حبيث  هل اً خمطط حداثً الشامل  جيب أأن يكون التنظيف

ابل ضافة وذكل ، نق اةل املرضو  )لوح شويك( املتحركة ولوح العمود الفقرياملقاعد و  محل املرض مقاعدفرش، و النقالت، و ال  :تتأألف من

 السائق.يضطلع به اذلي ا ىل التنظيف الروتيين العام 

دارة النفاايت   - 7  ا 
التخلص من . وجيب ةصلبللقاممة ال يف كيس  اخل... ميكن التخلص مهنااليت عد اقاملأأغطية و  بل ةلاملُ  ناديلامل مثل  النفاايت الشائعةتودع 

ذا عرثهو أأن يف ذكل السبب و النفاايت الطبية.  لتخلص منل الرعاية الصحية مرفق  يتبعهااليت ذاهتا جراءات ال  ل هذه القاممة وفقاً  ب ه ا  و منق ِّ

 نطوي عىل خطر تلويث أأنفسهم والآخرين.ما ي وبيعها، ها ا ىل مجع مييلون  فا نم قدعىل قفازات وأأقنعة ملوثة ل تزال تبدو جيدة، القاممة 

 توصيات بشأأن التنظيف والتطهري   - 8

 اخلارجيةو  قابض ادلاخليةامل، و الأيديادع بشلك متكرر )املقاعد، وخمجيري مالمس هتا جيب رش مجيع الأسطح ادلاخلية اليت  -

( لوحات الأزرار ابلأبواب، واملذايعالقيادة و ة لسائق، ولوحوالتحمك اخلاصة ابأأحزمة الأمان، وأأزرار الضبط  مشابك، و للأبواب

 .املزنيل س تخدام الصابون السائل  ا ميكن كام  . دقائق 10يف الهواء الطلق ملدة  ها لتجف٪ وترك 0.5بحلول لكور بنس بة 

ىل أأسفل و ،  خاً فالأقل اتسا كرث  ملاكن الأ اب دامئا  : ابدأأ  الطريقة -  ىل اخلارج.ا  ومن ادلاخل   ، من أأعىل ا 

زاةل التلوث،   - ِّ و   عىل لوحة القيادة ملصق أأو رشيط  ضع عند الانهتاء من ا جراء ا  زاةل التلوث. عليه  ن  دو   اترخي ووقت ا 

 تطهريها.جري لالس تخدام عن تكل اليت س ي هتيئهتا  تطهريها و جرى  لمركبات اليت  الواحض لفصل الجيب   -
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 املركبات تنظيف  طريقة :  1املرفق  

 طريقة التنظيف املعدات 

 ةلوحه القياد

 ةجعهل القياد

 والتحمكأأزرار التشغيل 

 (GPS)  املوقع لتحديد العاملي النظام  شاشةو املذايع  

آة الرؤية اخللفية  مرأ

 عصا انقل احلركة )اجلريبوكس(

 اليد ماكحبذراع 

 حزام الأمان لسان حزام الأمان ومش بك

 عداضبط املقأأزرار مقابض/

 (...اخل رفع الزجاجمقبض ) من ادلاخل الأبواب

 من ادلاخلنوافذ ال 

 ارجيةالأبواب اخلقابض امل

 الهاتف احملمول

 ةاملركبمفاتيح 

 قالمالأ 

 تطهري:

 أأو يويم

 وأأخرى نقلمعلية بي لك 

 وأأ 

 ا صابته املشتبه يفاملريض أأو  املوظف/املتطوعبعد نقل 

 املركبة مقاعد

 ية املركبةرض أأ 

 السجاد

 قاومة للامء(املقابةل للتنظيف )العد اقاملأأغطية 

 :ذا اكن ذكل ممكناً ا   اس تخدام املكنسة الكهرابئيةتطهري، 

صابته املشتبه يفاملريض أأو بعد نقل املوظف/املتطوع أأو ، اً أأس بوعي  ا 

 القامش يةاملقاعد أأغطية 

 مالبس العمل

 درجة مئوية: 60 عند درجة يلالآ غسل ال 

 أأو لكام اتسخت، اً أأس بوعي
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 عروفة : منتجات التنظيف والتطهري امل2املرفق  
 . التشككالطيب يف حاةل  املرجع  أأو   ، مسؤول وحدة املياه والسكن املعين بمك   استرش

 :معرفة ما ييل من أأجلاملعين بمك  عة أأو توصيات املرجعصن ِّ ع توصيات الرشكة املُ ااتبيرىج ميع املنتجات، فامي يتعلق جب 

 ه؛وطريقة ختفيف مس توى تركزي احمللول   -

 .لبقاء احمللول عىل الأسطح املطلوب تطهريهااملدة الزمنية الالزمة   -
 

عداد حملول   ٪؟ 0.5نس بة تركزي  ب   بي ِّض( املُ ) اللكور كيفية ا 
ن هيدرولكوريد الصوديوم حمللول  لحظ النس بة املئوية -1  ؛غري اخملففبي ِّض املُ  قارورةعىل املدو 
 لصيغة التالية: الاس تعانة ابواملاء، ميكنمك غري املُخف ف املُبي ِّضللحصول عىل نسب اخللط بي  -2
 املطلوب ل عداد احمللولاء = أأجزاء متساوية من امل 1 –%( 0.5املطلوب )بي ِّض ( / تركزي املُ %××ض غري اخملفف )بي ِّ تركزي املُ 

 مكرجع رسيعأأو 
ض   % 0.5النس بة الالزمة ل عداد حملول ُمبي ِّض بنس بة تركزي  الأسواقيف  االشائع وجوده اتاملُبي ِّ

 مقادير من املاء 4مقدار من املُبي ِّض /  2.5%
 مقادير من املاء 9مقدار من املُبي ِّض /  5%
 مقداراً من املاء 15مقدار من املُبي ِّض /  8%
 مقداراً من املاء 23مقدار من املُبي ِّض /  12%

 
 ٪ + شطف: 0.5 قدرها   تركزي بنس بة    حملول لكور حتتوي عىل  ة  قارور 
 .واحدة معمتة حلفظ حملول اللكور، والأخرى ملاء الشطف ،قارورتيتوفري 

عداد حملول لكور بنس بة  - ذا كنت و ؛ مقدماً معمتة ة قارور ٪ يف 0.5 تركزي قدرها  ا   السطحترش ال ف ، ببخاخ  قارورة  ون تس تخدم  ا 
منا  ،  مبارشة تنظيفه املطلوب   ؛دقائق 5، وانتظر هبا  السطح   مسح ا ومن مث   قامش من القطعة منشفة ورقية أأو  مق برش  وا 

منا  مبارشة املطلوب تنظيفه   السطح ترش  ال  ف ،  ببخاخ ة قارور   س تخدم ت   نت ذا ك وا  ؛  شطف ابملاء ا  - قطعة منشفة ورقية أأو  مق برش ، وا 
 ؛ه السطح لشطف به    مسح اومن مث   قامش من ال

 ؛يف ناية اليوم  املتبقي   حملول اللكور ختلص من   -

تالف  خطر مراعاة   -  لوحة القيادة والأجزاء املعدنية.ا 
 

ذا اكن مت   لالش تعال! شديد القابلية  ٪: حتذير:  70  تركزي نس بة أأيزوبروبيل ب   ، كحول احاً ا 

 ؛تطهريهل السطح  به  مسح اومن مث  القامش قطعة من  منشفة ورقية أأو  ش الكحول عىل مق بر  -

 هنا للشطف؛ل حاجة   -

 (.اخل ...  الهاتف و   الشاشة و   GPS وهجاز للمذايع  للمعدات ال لكرتونية ) اس تخدامه  يفضل  -
 

ذا اكن مت   : (EN 14476)طراز   املبيد للفريوسات  منوذج ال  بل ل املنديل املُ ،  احاً ا 

 .ARSILOM ،ARVO 21 SR  ،ASEPTIL  ،SANYTOLعىل سبيل املثال،   -

بقائه عىل السطح املراد تطهريه عة  صن ِّ توصيات الرشكة املُ يرىج الرجوع ا ىل  -  .ملعرفة طريقة الاس تعامل واملدة الزمنية الالزمة ل 
 

ذا اكن مت   : (EN 14476)املبيد للفريوسات طراز المنوذج البخاخ اليدوي  ،  احاً ا 

 .SANYTOLعىل سبيل املثال،   -

منا  مبارشة السطح املطلوب تنظيفه رش ت ل   -  .هبا  السطح  مسح اومن مث   قامش قطعة من ال منشفة ورقية أأو  مق برش ، وا 

،  مبارشة السطح املطلوب تنظيفه رش ت ل ة / دلو / خباخ ابملاء. قارور مق بلء يف هذه احلاةل وشطف، ال بعض املنتجات تتطلب  -
منا    .هبا السطح  مسح اومن مث  قامش قطعة من ال منشفة ورقية أأو  مق برش  وا 

  



 

   13| ة صفح
 . 19- كوفيد جاحئةخالل الاحتاد ادلويل مركبات   أأسطول بشأأن اس تخدام  ا رشادات

 تطهريحصيفة جسل التنظيف وال : مثال عىل  3املرفق  

جراء التنظيف اليويم   حصيفة متابعة ا 

 مجيع الطرازات()

 الأس بوع:   للجنة ادلولية للصليب الأمحر: رمق املركبة التابعة  

 أأس بوع / مركبةحصيفة واحدة للك  / ........    ا ىل ........ / ........ / ........  الأس بوع ........ / ........ 

العملية امُلضطلع هبا لك  
 يوم عند اس تخدام املركبة 

 الأحد  السبت  امجلعة  امخليس  الأربعاء  الثالاثء  الثني 

تنظيف الأرضية واملقاعدة  

 ابملكنسة الكهرابئية 
       

 ابس تخدام منظف وحملول ُمطه ِّر   والتطهري التنظيف   

        لوحة القيادة 

        جعةل القيادة 

        ماكحب اليد ذراع  

 مجيع املقابض 
 ادلاخلية / اخلارجية 

       

        عصا انقل احلركة 

        أأزرار ضبط الهتوية 

مجموعة أأدوات التصال  
 املوجودة عىل منت املركبة 

       

أأزرار   /  املقاعد ومقابض 
 ضبط املقاعد 

       

        الأرضية 

بواب           من ادلاخل الأ

التخلص من النفاايت  
ادة  ب  تطهري ال غسل و ال و 

 التنظيف 

       

 
 مادة التنظيف 
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