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 فيروس الكورونا المستجدباالشتباه او تأكيد اإلصابة بفيروس الكورونا  عنداليومي والتطهير البيئي إجراءات 

 في المنشات الحكومية و االهلية 

 

 مالحظات عامة

  .ال تحتاج المنشآت إلى اإلغالق عند االشتباه او تأكيد اإلصابة بفيروس الكورونا المستجد الحد االفراد في المنشأة 

  يجب فقط إغالق المنطقة التي يستخدمها أو يزورها هذا الفرد )مثال غرفة مكتب او بارتشن( لفترة قصيرة من الزمن

دقيقة( حسب حجم الموقع )ساعة بحد اقصى( ثم يتم فتحها  03-يقة دق 51لحين التهوية و التطهير الفوري للموقع )

 بمجرد االنتهاء من ذلك.

 .تكون التهوية من خالل فتح األبواب والنوافذ الخارجية او استخدام المراوح او التكييف لزيادة معدل تغير الهواء 

 يوميالتطهير ال عن روس الكورونافي حالة ظهور حالة مؤكدة االصابة بفي التطهير العميقال يختلف التنظيف و.  

  , الن الفعالية تأتي من دعك و فرك االسطح اثناء التنظيف و ال يمكن التطهير عن طريق الرش بالمطهرات فقط

 التطهير.

 (.2و  5) ةتاليالخطوات ال عمل ان يسبقهالتأكد  في حالة استخدام الرش يجب 

  والتكييف.ليس هناك حاجة لتنظيف وحدات او فتحات التهوية 

  التنظيف  ليس هناك اي حاجة الىأيام منذ زيارة الشخص المريض أو استخدامه للمنشأة , ف 7أكثر من مر إذا

 .يوالتطهير اإلضاف

 

 

 طريقة التنظيف و التطهير

 ( يرتدي العامل المالبس المعتادة مع الكمام و القفازات و ال حاجة الرتداء البدلة الكاملة (coverall . 

  و ليس عن طريق رش المطهرات. الدعك و الفركالتنظيف و التطهير الفعال و المعتمد هو عن طريق 

 يرة سطح كثال)ا و متواصل على مدار اليوم بشكل دائم كثيرة المالمسة يجب أن يكون هناك تكرار لتنظيف األسطح

مفاتيح اإلضاءة , المكاتب , الهواتف , الطاوالت ,  , الساللم المتحركة ,المصاعد , قبضات االبواب  :مسةالمال

 و غيرها(. , برادات المياهغسيل االيدي أحواضراحيض , الحنفيات , لوحات المفاتيح , الم
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  على خطوتين:لالسطح الصلبة التنظيف والتطهير 

 .(المنزلية العادية المنظفات )المنظف و الدعك بالماء و الصابون تنظيف ال .5

 :مطهرالمحلول الالتطهير ب .2

o جزء بالمليون 5333 بتركيز المنزلي الكلور (1000 ppm)   من محلول الكلور  مل 23اي ما يعادل

 .لتر من محلول الكلور المخفف 5لعمل  الماءمل من  083المنزلي يضاف الى 

 او

o  03-73المطهر الكحولي% 

 زالة يف الروتيني إلالستائر هو التنظو القماشية السجاد والمقاعدية الناعمة مثل االسطح المسامالتنظيف لالثاث و

 فقط. التلوث الظاهر للعين

 تنظيف وتطهير المناطق الخارجية

  يمنع ذا ل ل عام , ولكنها ال تتطلب التطهيرالتنظيف الروتيني بشك والحدائق مالعبالتتطلب األماكن الخارجية , مثل

 .الخارجية  و الحدائق على المالعب اتمطهرالرش 

  الطاوالت بشكل روتيني والمقاعد  ,ب العهياكل اال الحواجز , ,قضبان اليجب تنظيف األسطح عالية اللمس مثل 

 .يومي

 (األرصفةاو  الرملاو  ادة الفلينيةالمسواء ) ياتال يجب تطهير األرض. 

 


