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  تيجيات التنظيف و التطهير لالسطح البيئية فى اماكن رعاية المرضىاالقواعد العامة  الستر .1 
 -:الى نوعينتنقسم االسطح البيئية  -
يحتاج الى التنظيف بصفة متكررة بسبب مخاطر تلوثه بالمالمسة المتكررة مما يؤدى النتقال العدوى و الميكروبات    متكرر اللمس نوع -1 

ولة و الطا –ريموت التليفزيون  –ازرار استدعاء الممرضة  –التليفون  –مفاتيح االضاءة  –مقابض االبواب  –و هو يشمل  مساند االسرة 
  المجاورة للمريض

 –الحوائط  -و من امثلة ذلك االرضيات  ال يحتاج لتنظيف متكرر النه اقل عرضة للتلوث و نقل العدوى و الميكروبات  قليل اللمسنوع   -2
 حات هواء التكييف  فت –مصابيح االضاءة  –الستاير 

 و (متكررة اللمس)  االماكن االكثر تلوث مس) الىعند اجراء التنظيف يتم البدء من باالماكن االقل تلوثا (قليلة الل -
 التنظيف من اعلى الى اسفل و من الداخل الى الخارج يبدأللدقة و لعدم اغفال أى منطقة  -
 تيارات  الهواء لعدم  انتشار الغبار  احداث اضطراب فىاثناء التنظيف يجب مراعاة تقليل  -
 -يجب  اتباع  اجراءات التنظيف كما يلى: -

o ع ارشادات الجهة المصنعة  للمنظفات و المطهرات بخصوص التخفيف االمثل و مدة االستخداميجب اتبا 
o مواد و االدوات المطلوبة للتنظيف و التطهير قبل دخول المكان لمباشرة المهامهيز و تجميع  كل اليجب تج 
o عمل قبل دخول المكان و بدء ال المناسبة   و ارتداء المالبس الواقية يجب تنظيف االيدى 
o بالدعك  الزالة االوساخ الظاهرة  و المواد العضوية و الشوائب  وبالتالى ازالة الميكروبات االسطح البيئية يتم تنظيف 
o و التخلص من البواقى بعد االنتهاء من   تحضير محاليل التنظيف فى بداية نوبة العمل  و تغييرها بمحاليل جديدة عند الحاجة

 العمل
o ى بداية نوبة العمل و بعد استخدامها فى اتنظيف اماكن انسكاب الدم وافرازات جسم المريضالمماسح ف رؤوس تغيير 
o تستخدم المماسح ذات االستخدام الواحدو أيوميا بعد االستخدام  و تجفف قبل استخدامها مرة اخرى على األقل المماسح  تغسل  
o غير مقبولة النها تؤدى تلوث العبوات و المحاليل عملية اضافة محاليل التنظيف الى العبوات النصف ممتلئة  ممارسة 
o  مكانس شفط الغبار من السجاد يجب ان تكون مزودة بفالتر عالية الكفاءةHEPA filter 
o  يجب أخذ الحيطة اثناء التنظيف   فى حال وجود ابر أو االدوات الحادة  و يجب  التقاطها  باداة مناسبة و التخلص منها  فى

 لتبليغ عن أى اصابة للمسئولو ا  حاوية االمان
o  تجمع القمامة فى الكيس المخصص  (بدون ضغطها و كبسها فى الكيس) و يحمل الكيس من اعلى 
o يخصص عمال نقل  لتجميع القمامة  من مختلف االماكن 
o تخلع المالبس الواقية و تنظف االيدى  عند مغادرة المكان 

 تلى المناعة (مثل مرضى زرع النخاع)  كالتالى:تستخد طرق تنظيف مناسبة الماكن رعاية المرضى مع -
o  يتم تنظيف االسطح االفقية بالمسح الرطب ثم  تطهيرها  
o يتفادى تماما التنظيف الجاف الذى يؤدى النتشار االلياف و الغبار 

على االسطح  و ذلك باتباع  عند عمل تطهير بيئى  فى حضانات المواليد و الخدج يجب ان يتم تفادى تعرض المواليد لبقايا تلك المطهرات  -
 السالمة و االماننصائح ارشادات الجهة المصنعة و 

يتم تغيير محاليل التنظيف بناء على ارشادات الجهة المصنعة  و يتم تغييرها بصفة متكررة فى االماكن شديدة التلوث و بعد تنظيف   -
 اماكن انسكابات الدم  و افرازات جسم المريض

 لتخلص من بواقى  محاليل التنظيف و التطهير  و ال يعاد استخدامها مرة اخرىبعد كل نوبة عمل يتم ا -
 

 تصنيف اماكن  رعاية المرضى   .2
  -جداول التنظيف يجب ان تحدد بناء على اآلتى:

 المكان داخل المنشأة الصحية -
 انواع االسطح التى يجب تنظيفها -
 نوعية  التلوث الموجود -
 نوع االجراء الذى يتم  -

  )1(ملحقنوعيات   4نوعية المنطقة التى يتم تنظيفها و تقسم الى تصنيف فيذه بناء على  و هذا يتم تن
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 و التكرار  دقة التنظيفمنطقة عالية الخطورة:  و فيها قواعد التنظيف تتطلب مستويات عالية من  .1
 منطقة خطرة:  و فيها قواعد التنظيف تتطلب جداول تنظيف متكررة و عند الحاجة .2
 الخطورة:  و يتطلب التنظيف فيها  مراعاة  النظافة الصحية و المظهر العام بجداول تنظيف روتينية و عند الحاجةمنطقة متوسطة  .3
 : و  يتطلب التنظيف فيها مراعاة المظهر العام بجداول تنظيف روتينية و عند الحاجةمنطقة قليلة الخطورة .4

  
بات مقاومة للمضادات الحيوية  ربما يتغير تصنيف المكان  من منطقة  متوسط بنزالت معوية او ميكرو احيانا عند حدوث تفشى وبائى مثال 

  )1(ملحق الخطورة الى منطقة عالية الخطورة  فى فترة حدوث هذا التفشى الوبائى
    
 و التطهير المعتمدة مواد التنظيف  .3

  مواد التنظيف  
 منظف متعادل قليل الرغوة و بدون مادة مطهرة   .1
 قليل الرغوة و بدون مادة مطهرةمنظف قاعدى االساس  .2
 منظف حامضى االساس قليل الرغوة و بدون مادة مطهرة .3
 شامبو سجاد .4
 منظف خاص للزجاج .5
 ملمع لالرضيات بانواعها .6
 ستانلستيلمنظف خاص لاللومنيوم و اال .7
 مادة الزالة االصباغ و الصمغ الالصق .8
 مزيل ملمع لالرضيات .9

 راميكبودرة خاصة لتلميع ارضيات الرخام و السي  .10
 مادة منظفة للمماسح فى صورة سائل او بودرة  .11
 صابون سائل لتنظيف االرضيات  .12
 صابون سائل منظف فقط  لغسل االيدى للمرضى و المراجعين    .13
 % 4 -2 صابون سائل مطهر لغسل و تطهير االيدى (للعاملين) يحتوى على مادة الكلورهيكسيدين  .14
 الوقاية من االشعاع) إدارة(عند الحاجة و حسب مواصفات مادة منظفة مزيلة للتلوث بالمواد المشعة   .15
  

  مواد التطهير
 مركبات الكلور:  .1
 )سائلة و ليس فى صورة  ( ةبودرأو اص اقر  فى صورة % 2.5حتوى على هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز ال يقل عن ي -
 يخفف  قبل االستخدام  مباشرة حسب ارشادات الجهة المصنعة -
 للميكروبات واسع المجالمفعوله سريع  كمضاد  -
 له فاعلية ضد الفيروسات -
 غير فعال  أو متوافق  االستخدام مع  المنظفات -
 ارشادات الجهة المصنعة ستخدم  حسب و يمطهر فينولى (فى حال توفره)  .2
و     EN 13624 و  EN 13727 مادة مطهرة (فى حال عدم توفر المطهر الفينولى)  حاصلة على شهادة المقاييس العالمية االوربية  .3

EN 14348   8 كيةيمقاييس االمرالعلى شهادة حاصل  أو-ASTM E2614   او مسجل فى FDA   اوEPA    لمستشفيات لكمطهر 
  ارشادات استخدام المطهرات 

  ال يسمح  باستخدام  المواد التى تحتوى على منظف و مطهر فى أن واحد .1
فقط و بصفة يومية  حسب ارشادات الجهة المصنعة  و تحت اشراف الصيدلى  يتم تحضير و تخفيف المواد المطهرة  عند الحاجة  .2

 المتخصص 
 عدم خلط مواد التنظيف مع المطهرات .3
حاالت التلوث و العدوى فقط و ال تستخدم بشكل روتينى المناطق الحرجة و في تستخدم المطهرات  لتطهير االسطح و االرضيات فى  .4

 اثناء عملية التنظيف
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تطهير االسطح المحتمل تلوثها ببكتريا الدرن/ و  ستخدم لتطهير بقع الدم و انسكابات الدم و افرازات جسم المريضت الكلورمركبات  .5
 )TBالسل (

  و البراز البول فى وجود انسكابات  اال يفضل استخدامهمركبات الكلور  .6
 يمنع استخدامه فى اجنحة االطفال و الوالدة و الخدج و المطابخ المطهر الفينولى .7
 دملجسا انسكابات الدمو سوائلال يستخدم لتطهير لكن    البول و البراز انسكابات يمكن استخدامه لتطهير المطهر الفينولى  .8
   )TBالمطهرات التى ال تحتوى على الكلور او الفينول ال تستخدم فى تطهير االسطح المحتمل تلوثها ببكتريا الدرن/ السل ( .9

 
 طرق التنظيف .4
  المفضل ثم التجفيف و هذا شئ اساسىالتنظيف الرطب هو 
 رطبة لمنع انتشار الغبار فوط: كل االسطح  االعلى من مستوى الكتف البد ان تنظف بالتنظيف من اعلى 

  نفضها فى الهواءال ينبغى   فوطال 
  لعدم  اغفال اى جزء  يتم التنظيف فى اتجاه عقارب الساعة او العكس من نقطة البدء 
  ى يتم االنتباه الى تسرب من االنابيب النها تكون مصدر للتلوث بالفطريات  و اذا وجد يتم االبالغ فورا لصيانتهااثناء التنظيف العلو 

 الجداول سبيوميا ح : بما فيها مقابض االبواب ينبغى تنظيفها عند الحاجة باالضافة الى التنظيف المعتادالحوائط و النوافذ و االبواب 
 يوميا على االقل تنظف و االضاءة و تركيبات الحوائط ينبغى ان   و الحواف  لطاوالت و االسرة و الكراسى: بما فيها ااالسطح االفقية 

بماء و منظف  بفوط ذات استخدام واحدينبغى ان تنظف   عندما تتلوثو عند الحاجة  بماء و منظف متعادلبفوط ذات استخدام واحد مبللة 
 يتم التخلص من الفوط بصورة مناسبة.ثم  معتمدة  مطهرةثم تطهر بمادة  متعادل

  :ازرار  –التليفون  –الطاولة المجاورة للمريض  - مقابض االبواب  –مساند االسرة حواف ومثل االسطح من النوع متكرر اللمس
    رثم تطهف تنظيجب ان   مفاتيح االضاءة  -–ريموت التليفزيون  –– استدعاء الممرضة 

  :الحمامات 
 فى بداية نوبة العمل  و عندما تتلوث ظاهريا بمادة مطهرة تطهر ثم بون بالصا البد ان تنظف -
 يعطى انتباة خاص للحمام و مقابض  الصنابير و التركيبات االخرى  -
الماء ب الشطففى بداية كل نوبة عمل تنظف المغسلة  باستخدام منظف متعادل و يستخدم المنظف القلوى المخفف مرة واحدة يوميا يليه  -

 م المنظف المتعادل ثم الشطف بالماء جيداالجارى ث
 حواف السيراميك حول الحمام  و البانيو و ادشاش االستحمام  يجب مالحظتها  ألى فطريات و ان وجدت يتم ازالتها -
 المطهرو الزالة الفطريات البد من الدعك القوى ثم استخدام  –اى اغطية او اسطح بها شروخ  او تلوث بالفطريات يجب تغييرها  -

  المحتوى على الكلور
ظاهريا و عند  اعلى االقل يوميا  و عند تلوثه او تطهيره  ابجوار سريره  فيجب  تنظيفه القصرية السريريةاذا كان المريض يستخدم  -

بعدوى هامة اذا كان المريض مصاب  خطوةالى غرفة االدوات الملوثة للتطهير  و هذه  او نقله ايتم  ازلة التلوث منه  اعدم استخدامه
 ميكروب (كلوستريديم ديفيسيل) لمنع انتشار حويصالت هذا الميكروب 

 
 المادة المنظفة لليدين: 

رعاية المرضى  و المناطق التى يتعرضون فيها للدم  البد من توافر صابون سائل مطهر لغسل و تطهير االيدى للعاملين فى كل مناطق 
 بعد انتهاؤهم من عمليات التنظيف  تنظيف ايديهمبلكى يقوم العمال    و سوائل الجسم

 
 النفايات:  
 و عند الحاجة يوميا مرات 3البد ان تجمع النفايات من كل االماكن  -
 فى االماكن التى تنتج كميات كبيرة من النفايات  يتم تجميعها فى بداية كل نوبة عمل و عند الحاجة -
 2/3تمتلئ  عندما  الكياس تبديل ابازالة و  يجب  افراغ حاوية النفايات  -
ا  و فى االماكن التى يتم التعامل مع الدم و افرازات اسبوعيالنفايات من الداخل و الخارج و اغطيتها  حاوياتيجب ان تنظف و تطهر  -

 يتم ذلك يوميا جسم المريض
 البد من توافر  سالل مختلفة  للنفايات العادية و النفايات  الملوثة -
 احمر للحمامات) –اصفر للنفايات الملوثة  –ة الترميز الكودى ( ازرق للنفايات العادية يتم توزيع اكياس النفايات  حسب سياس -
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 االرضيات: 
غرف   -  الخطرة) -االماكن الحرجة ( عالية الخطورة   –ال تستخدم المادة المطهرة اثناء تنظيف االرضيات باستثناء غرف العزل  -

 العمليات
 كثر تلوثامع مراعاة البدء باالماكن االقل تلوثا و ينتهى باالماكن األ تنظيف االرضيات  يبدأ من الداخل للخارج -
 ان وجدت يتم البدء فى التنظيف اوال باالماكن التى بها انسكابات او بقع -
 تستخدم تقنية المماسح و الجردل و يتم تغيير المحاليل تنظيف االرضيات كل ثالث غرف -
 التنظيف و يتم  تنظيفها فى الغساالتبنفس معدل تغيير محلول  يتم تغيير  المماسح  -
 بعد التنظيف فى االماكن العالية الخطورة و الخطرة  تستخدم مماسح التطهير البيئ  لتطهير االرضيات -
 يتم  تنظيف الجردل و تجفيفه بعد انتهاء العمل -
 لتنظيف االرضيات و أساسية  ماكينة دعك االرضيات وسيلة فعالة -

  
 المخملى: السجاد و االثاث القماشى و 
 اماكن رعاية المرضىفى الممرات و و االثاث  المخملى استخدم السجاد  منعي -
تستخدم مكانس شفط  للسجاد فى االماكن العامة بالمنشئات الصحية بصفة مستمرة مع مراعاة صيانتها  و تصميمها بصورة تقلل انتشار  -

 الغبار
 HEPA filterعالية الكفاءة  مكانش شفط الغبار من السجاد يجب ان تكون مزودة بفالتر -
 مبو للتنظيف العميق عند الحاجةاتستخدم ماكينة غسل السجاد بالش -
 ساعة 72يجفف السجاد تماما لمنع نمو الفطريات و يتم استبدال السجاد الذى يظل مبلال  -
 يجب تفادى االثاث و التشطيبات المخملية  فى اماكن  رعاية المرضى -

  
 رعاية المرضى الزهور و النباتات فى اماكن  
 الزهور و قصارى الزرع ال حاجة لمنعها فى مناطق المرضى الذين ال يعانون من نقص مناعة -
  ال يسمح  بالزهور الطبيعية او المجففة  او قصارى الزرع فى مناطق رعاية المرضى معتلى المناعة  -
 خدمة للمريض من ضمن من يقدم وامن يقوم برعاية الزهور و قصارى الزرع اال يكون يجب ترتيب -
و غسل االيدى بعد  اثناء تداول الزهور  فالبد من ارتداء القفازات و النباتات اذا اضطر من يقدمون خدمة للمريض الى رعاية الزهور -

 خلعها
 

   ادوات و معدات التنظيف .5
 :الجرادل  
 الماء و االخر احمر  لماء الشطفيجب توافر تروللى للتنظيف ملحق به جردلين مزدوجين احدهما ازرق لخلط محلول التنظيف مع  -
 ااثناء النظيف كالتالى:المماسح رؤوس و محاليل التنظيف و يتم تغيير الماء  -

o  غرف 3فى الغرف العامة كل 
o فى الممرات 
o فى الغرف الخاصة 
o فى غرف العالج و الضماد و المخزن و غرف البياضات 

 عزل  غرفة لكل البد من توفير جرادل منفصلة  لتنظيف الحمامات  و -
 رؤوس( مثال يتم تغيير المحاليل و محاليل التنظيف او التطهير و يتم تغييرها باستمرار  الى محاليل جديدة حسب الحاجة يتم تحضير -

 دقيقة استخدام لها فى التنظيف) 60المماسح كل ثالث غرف  و بما اليتجاوز مدة 
 بعد التنظيف يجب افراغ الجرادل و تنظيفها و حفظها جافة -

 
 ماسح:الم 
 يجب توفير كمية كافية من المماسح باذرع  طويلة  لكل منطقة فى المنشأة الصحية -
 - :للتالى تخصص مماسح منفصلة -
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o  للممرات 
o  الغرف الخاصة 
o الضماد والعالج  الفحص و غرف 
o   غرف  البياضات  –المخازن 
o   الحمامات 
o   غرف العزل 
o  افرازات جسم المريض عامل مع انسكابات الدم وتمع توفير مماسح اضافية لل 

 : فى العمليات -
o 4لكل   باستخدام ممسحة منفصلة لتطهير االرضيات التطهير البيئى وحدة تستخدمx 4 متر من غرفة العمليات 
o تستخدم مماسح عادية  للمناطق االخرى بالعمليات 
o   واحدة للمخزن 
o   واحدة لغرفة االفاقة 
o   واحدة لغرفة تغيير المالبس 
o  واحدة للحمامات 

 المماسح متعددة االستخدام ترسل  للغسل و التنظيف فى نهاية كل نوبة عمل -
 %100درجة مئوية مع منظف معتمد يليها التجفيف  95هى غسلها بغساالت ذاتية التسخين عند  المماسح لتنظيفالطريقة المعتمدة  -
 بعد كل استخدام  و تجفيفها  ينبغى  غسلها مماسح التطهير البيئى -

 
 ستخدام الواحدذات اال الفوط: 
 تستخدم لتنظيف االسطح -
 تستخدم حسب الترميز اللونى -

 االزرق لالستخدام العادى فى كل االماكن 
 الصفراء لالستخدام  لالماكن الملوثة بمواد معدية 
 الحمراء لالستخدام فى الحمامات 

 مستلزمات الوقاية الشخصية: 
 تنظيفأى عملية القفازات اثناء  متستخد -
 توفيرها  يجبو   الواحد االستخداميفضل استخدام القفازات ذات  االحوال مفى معظ -
 قفازات االستعمال الشاق يفضل استعمالها فى االعمال التى تحمل مخاطر التعرض الصابات الجلد -
 انسكابات او تطاير رذاذ سوائل  البد من استخدام  مريول مقاوم للسوائل و واقى للعين و كمام ث وحدحتمل يعندما  -
 كمام  -واقى للعين  -مريول مقاوم للسوائل  -انسكاب الدم او سوائل جسم المريض البد من ارتداء قفاز ذو استخدام واحد  معلتعامل عند ا -
  

  )2(ملحق   قائمة  بكل االدوات و المعدات
             
 

  )3(ملحق  لتنظيف البيئى فى مختلف االماكنا .6
  غرف المرضى: 
 –االسرة  –الكراسى  - فتحات التكييف –النوافذ و االبواب و تركيبات االضاءة   -ائط عند الحاجة تنظيف الحو –التنظيف العلوى  -

 االرضيات  يجب ان تنظف يوميا  و بعد خروج المريض
 التنظيف اليومى باالضافة الى التطهير يجب ان يتم فى غرف العزل -
 ة كل نوبة عمل و عند الحاجة و بعد خروج المريضيجب ان تنظف و تطهر بصفة متكررة فى بداي االسطح كثيرة اللمس  -
 االرضيات يتم تنظيفها  فى بداية كل نوبة عمل و عند الحاجة  و بعد خروج المريض  و تستخدم ماكينة دعك االرضيات مرتين اسبوعيا -
 .عندما يتم انهاء عزل المريض او خروجه  يجب توفير ادوات نظافة جديدة لعمل التنظيف النهائى للمكان -
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 :االماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل العمليات و العناية المركزة 
 خاصة  لكل وحدة تنظيفمواد  -   تنظيفادوات  –فة نظا عماليخصص  -
 يراعى ارتداء المالبس الخاصة بالمكان -
  تبدأ عملية التنظيف بازالة النفايات ثم االنسكابات اذا وجدت -
 تنظيفها لهيئة التمريضية با نوطالم  جهزةباستثناء طاولة العمليات و االاستخدم  بعد كل مريض  يتم تنظيف االسطح االفقية و االثاث الذى -
االجرءات التداخلية لالشعة)   –مناظير الجهاز الهضمى  –الغرف التى يتم فيها االجراءات التداخلية للمريض (مثل غرف قسطرة القلب  -

 ول المنظف يليه المطهر المقرر استخدامه بعد كل مريض و عند الحاجةبالمحل  يجب ان تنظف بنفس طريقة تنظيف العمليات
 و تمتد المساحة اذا كان هناك تلوث اوسعمتر  1.5فى غرف العمليات بعد كل جراحة يتم التنظيف ثم التطهير حول طاولة الجراحة ب  -
 تمدبعد انتهاء آخر عملية جراحية يتم تنظيف ارضيات الغرفة ثم تطهيرها بالمطهر المع -
 فى آخر يوم العمل البد من ازالة كل االجهزة و االدوات من االرضيات التاحة تنظيف و تطهير كل االرضيات  -
 االحذية) زالة تلوثال يفضل استخدام  اسطح الصقة فى مداخل العمليات ( ال -
 يجب استخدام  ممسحة جديدة مع كل حالة -
 بالمطهر المعتمد ر االرضياتفى هذه االماكن تستخدم  وحدة التطهير البيئى  لتطهي -
 بالمطهر المعتمد ثم تطهر ذات استخدام واحد بفوطمتعادل  المنظف الماء والالحوائط فى تلك االماكن الحرجة يجب ان تنظف يوميا ب -

  
 غرف الفحص: 
 واحدبفوط ذات استخدام  نظف متعادلاء و مبعد كل مريض يتم تنظيف االسطح االفقية (طاولة الفحص و االضاءة)  بم -
 عند الحاجة فى كل نوبة عمل و و االرضيات  يتم تنظيفها تنظف اسبوعيا و عند الحاجة  الحوائط  -
 القمامة الملوثة   تستبدل اكياس -
 بمنظف متعادل االرضياتكل نوبة العمل يتم تنظيف كل االسطح االفقية و   فى نهاية -
 تنظف الحوائط اسبوعيا و عند الحاجة -

 
 الكلى غسيل  وحدة: 
–المشابك  –المقصات   - الجزء الخارجى من ماكينة الغسيل  –االسطح االفقية  –سطح البيئية ( مثل كرسى الغسيل الكلوى او السرير اال -

غالفات اجهزة الضغط) ينبغى تنظيفها ثم تطهيرها بمواد معتمدة  بعد كل مريض بواسطة الممرضة و  –السماعات  –موقفات النزيف 
  ليس العامل

 )للتطهير (بحسب سياسة التعامل مع االنسكابات  1:100بالدم البد من ازالتة و استخدام محلول الكلور  ألى اسطح  ئىاى تلوث مر -
 ماكينة الغسيل الكلوى يتم تنظيفها و تطهيرها بناء على ارشادات الجهة المصنعة  بواسطة الممرضة و ليس العامل -
 بعد كل مريض و عند الحاجة   بازالة و تبديل االكياسيتم افراغ سالت النفايات  -
  يتم تنظيف االرضيات ثم تطهيرها  بعد كل نوبة عمل و عند الحاجة عند تلوثها ظاهريا -
-  
 عيادات االسنان: 
تطهيرها  تنظيفها ثم مفاتيح التشغيل) فى غرفة فحص االسنان  يجب –مقابض المغاسل  –كل االسطح الغير مغطاة (مثل اسطح العمل  -

 كل مريضبمطهر معتمد بعد 
تطهير تلك االسطح عندما يتمزق غطاؤها   و يتم  اغطية  االسطح متكررة اللمس البد ان تستبدل و تزال و يتخلص منها  بعد كل مريض  -

 بواسطة الممرضة و عندما تتلوث ظاهريا  و فى نهاية نوبة العمل
  
 المختبرات: 
 البد من تنظيف  و تطهير بيئة المختبرات يوميا -
  بعد نهاية نوبة العمل و عند  حدوث انسكاب عليها  بواسطة فنيين المختبر اسطح العملالتلوث ب البد من ازالة -
 ال ينبغى لعمال النظافة  لمس او تنظيف االدوات و االجهزة بالمختبر -
 و يتم افراغ سالت النفايات بازالة و تبديل االكياس  ينبغى جمع القمامة فى نهاية كل نوبة عمل و عند الحاجة -
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 المكاتب االدارية و غرف المحاضرات: 
 و شفط االتربة كافى اال اذا كان هناك تلوث ظاهرى  و االثاث التنظيف اليومى لالرضيات -
 يتم التنظيف باستخدام الماء و المنظف المتعادل -
  تجمع القمامة يوميا  -

 
  التعامل مع  انسكابات الدم و افرازات الجسم  .7

  
  مل) 10القليلة مثل الرذاذ و التطايرات (اقل من  اجراءات التعامل مع االنسكابات .1
  يرتدى القفاز و المريول البالستيكى -
  التقاطها بالقطة و التخلص منها فى علبة االمان الصفراء لالدوات الحادة الملوثة يتم التعامل معها ب ادوات حادة عند وجود -
 ينبغى ان تمسح تماما باستخدام  محارم ورقية او قماشية  -
 منطقة بمنظف متعادل و ماء دافئتنظف ال -
(و يترجم  جزء فى المليون لتطهير االسطح الصلبة  615 -525%  و الذى يعطى 6.15 -5.25بتخفيف   1:100يستخدم محلول الكلور  -

 الزالة تلوث االسطح  الصلدة بعد االنسكابات الصغيرة لتر ماء) 2.5جم الى  2.5قرص  1 ذلك عمليا باضافة 
 و المريول البالستيكى و توضع فى كيس النفايات المعدية االصفرتخلع القفازات  -
 بعد خلع القفازات  تغسل االيدى -

  
مل) 10اجراءات التعامل مع االنسكابات الكبيرة ( اكبر من  .2  

 
 أ. االنسكابات الكبيرة فى منطقة رطبة مثل الحمامات:

يات كبيرة من الماء  ثم تشطف المنطقة بماء دافى و منظفيتم غسل منطقة االنسكاب الزالته الى نظام الصرف باستخدام كم  -  
(و يترجم ذلك عمليا  جزء فى المليون  615 - 525%  و الذى يعطى 6.15 -5.25بتخفيف   1:100يتم تطهير المنطقة بمحلول الكلور  -

 لتر ماء) 2.5جم الى  2.5باضافة قرص 
 

االنسكابات الكبيرة فى منطقة جافة: ب  
 عزل منطقة االنسكاب بقدر االمكان يتم -
 اى رذاذ منتشر لضمان استقراردقيقة  30عندما يحدث انسكاب لمواد معدية يجب اخالء المنطقة لمدة  -
 ترتدى القفازات و واقيات العين و الكمام و المريول البالستيكى -
  فراء لالدوات الحادة الملوثةعند وجود ادوات حادة يتم التعامل معها بالتقاطها بالقطة و التخلص منها فى علبة االمان الص -
تستخدم ادوات رافعة ذات استخدام واحد   -يغطى االنسكاب بمحارم ورقية (بناء على حجمها) المتصاص معظم كمية الدم او السوائل  -

 مثل الجاروف الزالة المحارم الورقية و اى كميات لم تمتص من االنسكابات
 يات الصفراءيتم التخلص من من تلك االشياء فى اكياس النفا -
 لتر ماء) 2.5جم الى  2.5أقراص  10(و يترجم ذلك عمليا باضافة  وحدة فى المليون 5000 الذى يعطى  1:10 يصب محلول الكلور -
ذلك للجلد او المالبس و يتم  التخلص منها فى اكياس  ةدقائق  ثم يمسح  بمحارم ورقية و يحترس من مالمس 10و يترك ليتفاعل مدة   -

 لوثةالنفايات الم
 يتم تنظيف المنطقة جيدا بالماء الدافىء و المنظف المتعادل -
(و يترجم ذلك  جزء فى المليون  615 - 525%  و الذى يعطى 6.15 -5.25بتخفيف   1:100يلى ذلك تطهير نهائى بمحلول الكلور   -

 لتر ماء) 2.5جم الى  2.5قرص  1عمليا باضافة 
المريول الباستيكى فى  –القفازات ذات االستخدام الواحد   -رم الورقية و القماشية الماصة يتم التخلص من االشياء الملوةثة مثل المحا -

 اكياس النفايات الملوثة
 تغسل اليدين بعد خلع القفازات -
 يراعى تنظيف و تطهير  الجرادل و المماسح جيدا و حفظها جافة تماما -
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القيء اجراءات التعامل مع انسكاب البول و البرز و البصاق و  -3  
 ترتدى قفازات ذات استخدام واحد و مريول بالستيكى -
يغطى االنسكاب بمحارم ورقية المتصاص المواد المنسكبة  ثم تجمع و تلقى فى اكياس النفايات الصفراء ثم  تنظف المنطقة بمنظف  -

 متعادل و ماء دافىء
(و يترجم ذلك  جزء فى المليون  615 - 525و الذى يعطى %  6.15 -5.25بتخفيف   1:100ثم  يتم التطهير باستخدام بمحلول الكلور   -

 لتر ماء) 2.5جم الى  2.5عمليا باضافة قرص 
 المالبس الواقية فى اكياس القمامة الصفراءيتم التخلص من  -
 تغسل اليدين بعد خلع القفازات -

  مالحظة:
  بب انبعاث غاز الكلورفوقها النها تس مباشرة محاليل الكلور سكب: ال ينبغى انسكابات البول و القئ -
  : يجب ان تكون حسب ارشادات الجهة المصنعة للوصول الى التركيز المطلوبتخفيف محاليل الكلور -

 
 االماكن الملوثة  بميكروبات ذات طبيعة خاصة البيئة فىتنظيف و تطهير .8
:المقاومة للمضادات الحيوية المكورة ذات صبغة الجرام الموجبة و البكتيريا.1  
 احتياطات العزل بصورة كاملة –االلتزام بالمالبس الواقية  –تنظيف يراعى التالى:  نظافة االيدى اثناء ال 
 المكورات موجبة الجرام المقاومة للمضادات الحيوية ( مثل البكتريا تستخدم طرق التنظيف و التطهير القياسية  للتحكم فى تلوث البيئة ب

 )VREو المكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين VIASالفانكومايسن و   MRSAالعنقودية المقاومة للميثيسيللين 
مقابض  – القصرية السريرية -ادوات النقل  - عطى اهتما كبير لتنظيف و تطهير االسطع متكررة اللمس ( حواف و مساند االسرة ي -

   مقابض صنابير المياة ) –االبوب 
  ريت التنظيف و التطهالتاكد من التزام فريق النظافة التام  باجراءا  -
  استخدام المطهرات المعتمدة  المناسبة لالسطح البيئية و بحسب ارشادات الجهة المصنعة -
  VRASالبكتريا العنقودية المقاومة للفانكومايسن  مرضى  تتبع نفس قواعد التنظيف و التطهير المستخدم للتعامل مع -
  تقنية المسح الميكروبى لالسطح أو  يمكن استخدام )ATP  (عد البكتيريا للتاكد من كفاءة التنظيف و التطهيرل 
 التنظيف و التطهير الجيد لكل االسطح البيئية و االدوات بصورة منتظمة و باستخدام  مواد معتمدة و اتباع ارشادات الجهة المصنعة 
  و المواد البرازية) الى ثل رذاذ التنفس افرازات الجسم (مينصح  الزوار و افراد عائلة المريض  باهمية نظافة االيدى لتقليل انتشار

  االسطح البيئية.
 كع قواعد استخدامها  بسبب سمية تلحيث ان ذلك يتعارض م ة) فى تطهير البيئةمال يوصى باستخدام المطهرات عالية الكفاءة (المعق 

 الكيماويات
 

  :الكوليستريديوم ديفيسيلميكروب . 2
جزء فى المليون   5000و الذى يعطى   1:10ن العدوى بهذا الميكروب يستخدم محلول الكلور فى الوحدات التى يوجد بها معدل عالى  م

 لتر ماء) 2.5جم الى  2.5أقراص  10(و يترجم ذلك عمليا باضافة  للتطهير البيئى للمكان
  و حاليا ال يوجد مطهر معتمد مخصص لتقليل فعالية هذا الميكروب

 
لبقر):كروتزفيلد جاكوب (جنون اميكروب . 3  
 يجب عمل نظام اجرائى لتنظيف و تطهير البيئة الملوثة بميكروب هذا المرض حيث انه  اليوجد له مادة مطهرة معتمدة -
ال يوجد حاجة الجراءات فوق معتادة ( مثل استخدام هيدروكسيد الصوديوم المضاعف  فى عدم وجود تلوث من انسجة الجهاز العصبى  -

 التطهير النهائى  للغرف التى يشغلها مريض مشتبه او مؤكد االصابة بالمرض العيارية) للتنظيف الروتينى او
-10000بعد ازالة  االنسجة الكبيرة من االسطح  يستخدم محلول عيارى من هيدروكسيد الصوديوم او  محلول كلور يحتوى على  -

سطح التشريح  الملوثة بانسجة الجهاز العصبى الزالة التلوث من غرف العمليات و ا 1:3او  1:5الف وحدة بالمليون بتخفيف   20000
 او سائل النخاع الشوكى من المريض المشتبه او المؤكد االصابة بالمرض

o  ماصة ثم تشطف  فوطدقيقة ثم تنشف باستخدام  60الى  30وقت مالمسة المادة الكيماوية للسطح خالل عملية التطهير تكون من
 بالماء
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o محارم الورقية او القماشية) يتم التخلص من المواد الماصة (ال  
تستخدم اغطية غير مسربة لتقليل تلويث االسطح و طاوالت التشريح بانسجة الجسم  -  
 
 

  . فيروس االيبوال: 4
 ى عدم وجود تلوث ظاهرىالمستخدمة فى رعاية المريض حتى فيتم التطهير و التنظيف المعتاد لكل االسطح  -
 مرضة كجزء من رعاية المريض لتقليل عدد الفريق العامل الذى يدخل غرفة المريضالبد ان يكون هذا التنظيف من مهام الم -
 :السطح الصلدة الغير مساميةا -

o  (مثل حواف و مساند االسرة ) االركان : يجب ان يتم تنظيفها بدقة  -االرضيات  –ادوات التنظيف  –االسطح متكررة اللمس
جم الى  2.5أقراص  10(و يترجم ذلك عمليا باضافة    زء من المليونج 5000يوميا ثم تطهيرها بمحلول كلور يحتوى على 

 لتر ماء) 2.5
o تستخدم مماسح و محارم للتنظيف ذات استخدام واحد و يتم التخلص منها فى اكياس النفايات الملوثة 
o تستخدم حاويات قمامة صلبة لتدعيم اكياس القمامة و تمنع تلوثها من الخارج  

 يتفادى تلوثها كالتالى:و ال يمكن ان تكون وحيدة االستخدام ة االستخدام متعدد اميةاالسطح المس -
o تستخدم فقط  المراتب و الوسائد ذات الغطاء البالستيك المانع لتسرب السوائل 
o   و ديكورات الستائر ال يوضع المريض المشتبة او المؤكد اصابته بااليبوال فى غرف بها سجاد  و يجب ازالة كل االثاث المنجد

 من غرفة المريض قبل استخدامها
تنظف غرفة خلع المالبس الواقية على االقل مرة كل نوبة عمل و بعد خلع المالبس الملوثة و يكون التنظيف بواسطة عامل يرتدى مالبس  -

جم  2.5راص أق 10(و يترجم ذلك عمليا باضافة  وحدة فى المليون 5000واقية و يجب ان يستخدم فى التطهير محلول كلور يحتوى على 
 لتر ماء) 2.5الى 

 بعد انتهاء التنظيف و التطهير يقوم العامل بحذر بخلع المالبس الواقية ثم ينظف يديه -
البد من التاكيد على العمال باالستخدام االمثل للمالبس الواقية  و الحرص على عدم تلويث انفسهم اثناء خلعها و التاكد من التخاص من  -

 طريقة المثلى تلك المالبس الملوثة بال
 البد من تخصيص  ادوات نظافة للمكان و يفضل ان تكون ذات استعمال واحد -

 
  التعامل مع النفايات .9
 النفايات المعدية تشمل التالى: -

o ى دماء سائلة او شبه سائلة او اى مواد محتمل تلوثهاا 
o اى ادوات ملوثة يخرج منها دماء او مواد ملوثة فى صورة سائلة او شبه سائلة 
o دوات الملوثة بدماء جافة او مواد ملوثة و يمكن ان يخرج منها هذه المواد اثناء تداولهااال 
o  انابيب المص الزجاجية) الملوثة بالدماء او سوائل الجسم –الزجاج  –المشارط  –االدوات الحادة (مثل االبر 
o النفايات الميكروبية او العضوية او المحتوية على دماء او مواد ملوثة 

 ملوثة ظاهريا بالدم او اى مواد ملوثة اخرى خاصة اذا كانت نفايات غرف العزل ملوثة تعتبر  -
 قبل نقلها خارج منطقة المختبر باالوتوكالف  نفايات المختبر المحتوية على مزارع و ميكروبات  يجب تعقيمها -
 البد من فصل النفايات العادية عن النفايات الخطرة -
 س صفراء مقاومة للتسريب و اذا حدث بها ثقب او تسريب توضع الى كيس آخرتوضع النفايات المعدية فى اكيا -
 يجب ان يحكم غلقها 4\3 ىعند امتالء االكياس ال -
محطة التمريض ) البد ان تحفظ  –غرف االجراءات  –النفايات المعدية  اثناء عدم استخدامها (مثلما فى  غرف االدوات الملوثة  حاويات -

 مغطاة
يجب ان توضع فى حاويات غير قابلة للخرق و مانعة للتسرب و عليها عالمة النفايات ذات الخطر البيولوجى وتخزن فى  النفايات المعدية -

 اماكن فى اماكن مخصصة  ال يصل اليها اال االشخاص المختصين
 بعيدة عن متناول الحيوانات و الزواحف و الحشرات –اماكن تخزين النفايات يجب ان تكون جيدة التهوية  -
 النفايات العادية تجمع فى اكياس زرقاء  فى حاويات منفصلة عن النفايات المعدية و يخصص لها عليها عالمة خاصة -
 من االدوات الحادةال ينبغى ان يقوم بضغط النفايات فى الحاوية حتى ال يحدث له وخز  الشخص الذى يجمع النفايات  -
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 ممن اعلى و يراعى عدم لمسها للجس حملها االكياس يتم -
قبل امتالءها و يراعى عدم تركها مفتوحة   و تغلق تماما غلقلل قابلة لالدوات الحادة الملوثة مقاومة للخرق و للتسريب و  الصفراء  بلالع -

 و يبرز منها االدوات الحادة
   . 3\2لعلب الصفراء لالدوات الحادة الملوثة يجب التخلص منها عند امتالءها الى ا -
 حادة الملوثة (المعدية)دة ملوثة فيعتبر من النفايات الدة و اذا كان ملوثا بدم او اى مايات الحايعتبر الزجاج من النفا -
ال يجب تداول الزجاج المكسور باليدين سواء بقفاز او بغيره و لكن يلتقط باى آلة مثل الملقاط او فرشاة و جاروف او بقطعتين من  -

 الكرتون  ثم التخلص منه
  و اذا كان بها انسكابات يتم تطهيرها بالمطهر المعتمدبالماء و المادة المتعادلة  االقمامة يومي سالتتنظف  -
  النفايات و تخزين حاويات النقل الكبيرة تنظف بالماء و المادة المتعادلة  و تطهر بالبخار فى مكان تجميع -
  

  التعامل مع حوادث الوخز الحاد و التعرض للدم و افرازات الجسم .10
 عالج الجزء المصاب -

o يغسل بالماء و الصابون 
o  يتم غسلها تحت ماء جارى اى تناثر سوائل لالنف او الفم او العين 
o تغسل العين بماء نظيف او محلول ملحى او  ماء معقم 

 )4الحادث  (ملحق  رتوثيق و تقري -
o  مسئول المكان (تعقيم مركزى  – ة)طب نووى  صيدلي –مختبر  –(اشعة  رئيس فنيين –ممرضة   -يبلغ المسئول فى المكان– 

الستيفاء نموذج التبليغ (عن الوخز الحاد او التعرض للدم و سوائل جسم   مطبخ) بحسب المكان الذى وقع به الحادث –مغسلة 
 المريض) و توقيعه

o ض اذا اقتضت يتم التحويل الى الصحة الوقائية او قسم الطوارئ حسب توجيهات المسئول للحصول على عالج ما بعد التعر
 الحاجة

o يقوم الشخص المسئول بعد توقيع نموذج الحادث العرض بتوجيه النسخ كالتالى 
 نسخة الى الصحة الوقائية 
 نسخة الى رئيس قسم الخدمات الفندقية 
 نسخة الى مكتب منع العدوى 
 نسخة الى رئيسة التمريض و التى تمررها الى مدير المستشفى  لتعتمد و ترد الى ملف الشخص 

o حتفظ بملف فى قسم الخدمات الفندقية لجمع كل نماذج التعرض للوخز الحاد و الدم و افرازات جسم المريضي  
  

  التدريب  اثناء الخدمة .11
 يتلقى المعينون الجدد جلسات تدريب و توعية قبل ان يبدأو مهام عملهم و يوثق هذا التدريب -
 و توثق  يتم عمل برامج تدريب سنوية ( او اكثر تكرارا خالل السنة) -
 يربط التدريب  بمستوى تعليم العمال  و مدى اجادتهم للغة التى يتدربون عليها -
 توثق انشطة التدريب كالتالى -

o اسم المتدرب و رقم هويته 
o اسم القائم بالتدريب 
o مختصر عن محتوى التدريب 
o وقت و مكان التدريب 

 كفاءة العاملو تقييم  مهم لتقرير  التدريب   وثيقت -
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  المالحق .13

 
  )1(ملحق 

 
لى درجة خطورتها  اذا  لم يتم تنظيفها بكفاءةتصنيف  المناطق بناء ع  

 
قليلة الخطورة مناطق متوسطة الخطورة مناطق  خطرة مناطق  عالية الخطورة اطقمن   

 المناطق االدارية 
 المخازن الغير معقمة 
  السجالت و

 االرشيف
 الورش الهندسية 
  االماكن الخارجية

 المحيطة

 االجنحة العامة 
 حضانات االطفال 
 المطبخ 
 تيرياالكافي 
 المختبرات 
 اقسام االشعة 
 االماكن العامة 
 العيادات 
 مختبر االنسجة 
 الصيدلية 
 غرف االجراءات 
 غرف العالج 
 غرف االنتظار 
 المشرحة 
 االسعاف 

  الطوارئقسم 
  قسم التعقيم

 المركزى
  مختبر

 الميكروبيولوجى

 غرف العمليات  
 العناية المركزة  
  وحدات رعاية

  المواليد الخدج
  مناطق الرعاية

  :اصة  مثلالخ
اماكن رعاية  -

المرضى معتلى 
  المناعة

وحدات الغسيل  -
  الكلوى

المناطق التى يركب  -
فيها قساطر وريدية 

  مركزية
  االجنحة التى يحدث

فيها  تفشيات وبائية 
 بميكروبات معدية
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  )2(ملحق 
  قائمة  بكل االدوات و المعدات  

 وحدة جردل مزدوج مع معصرة  .1
 عربة مواد تنظيف بغطاء  .2
 بوصة 12رؤوس ومقابض لمماسح  .3
 بوصة 12مماسح للمسح الرطب  .4
 مماسح للمسح الرطب مايكرو فايبر .5
  مايكرو فايبرال رؤوس ومقابض لمماسح .6
 رؤوس ومقابض لمماسح إزالة الغبار .7
 مماسح صوف جاذب للغبار .8
 مماسح إزالة الغبار ذات اإلستخدام الواحد .9

 فرش مراحيض .10
 لتر 240عربة نفايات  .11
  1100او  لتر 600ة نفايات عرب .12
 م مكعب 6حاوية  .13
 وحدة التطهير البيئي .14
 مماسح وحدة التطهير البيئي .15
 أكياس النفايات البالستيكية الحمراء والصفراء .16
 اكياس النفايات البالستيكية الزرقاء .17
 القفازات الواقية  .18
 جردل بالستيك .19
 مماسح مياه مطاط للنوافذ .20
 دهدرجات وسلم يمكن تمدي 6سلم  .21
 الجدران العاليةالنوافذ وأدوات تنظيف  .22
 وحدة كنس جافة .23
 وصلة كهربائية .24
 قفازات ذات اإلستخدام الواحد .25
 قناني رش فارغة .26
 ورق تجفيف أيدي العمال .27
 لباد خشن ومتوسط وناعم بأحجام مختلفة ولباد مايكروفيبر لدعك ارضيات السيراميك .28
 محارم ورق لرفع المواد الملوثة .29
 ن النفايات الملوثةميزان لوز .30
 مجارف .31
 مماسح إسفنجية مطاطية .32
 قناني فارغة بأحجام مختلفة  .33
 فوط بألوان مختلفة  .34
 عربة لنقل االثاث  .35
 غسيل االيدي لجهاز صابون سائل  .36
 جالون 30سلة نفايات حجم  .37
 سلة مهمالت  .38
 عربة لنقل االمتعه .39
 عربة تنظيف الساحات الخارجيه .40
 لمطهراتجهاز تخفيف المنظفات و ا .41
 سلة مهمالت للساحات الخارجية .42
 سلة مهمالت معدنية للممرات  .43
 ورق تجفيف أيدي لدورات المياهجهاز  .44
 مرحاضورق تجفيف للجهاز  .45
 مجارف .46
 مكانس ذات أطراف خشنة  .47
 جردل بالستيك  .48
 مماسح مياه مطاط للنوافذ  .49
 قناني رش فارغه  .50
 ورق تجفيف االيدي للعمال  .51
  المواد الملوثهمحارم ورقية لرفع  .52
 قناني فارغة حجم لتر .53
 فوط بألوانها واحجامها  .54
 خرطوم مياه  .55
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 لباد خشن وناعم ومتوسط ولباد مايكروفايبر للسيراميك .56
 مماسح أسفنج .57
  فرش مراحيض .58
 13ماكينة دعك ( حجم صغير )  .59
 17ماكينة دعك ( حجم كبير )  .60
 ماكينة الشفط الجاف والمبلل ( حجم كبير )  .61
 الشفط الجاف والمبلل ( حجم صغير ) ماكينة  .62
 ماكينة التنظيف متعددة االغراض  .63
 ماكينة التنظيف متعددة االغراض مع سائق  .64
 ماكينة تلميع ذات سرعة عالية  .65
 ماكينة الشفط الجاف  .66
 )   spray-extractionماكينة غسيل السجاد (ضخ وشفط  .67
 ماكينة تجفيف السجاد  .68
 كجم 5الغسالة الكهربائية   .69
 كجم 5المجففة الكهربائية   .70
 سيارة نقل النفايات العاديه .71
 سيارة نقل النفايات الملوثة والخطرة .72
 سيارة داخليه لنقل النفايات لمنطقة التجميع .73
 سيارة كنس الساحات الخارجية ( حجم كبير )  .74
 سيارة كنس الساحات الخارجية ( حجم صغير )  .75
 وارسياره كنس لمواقف السيارات المتعد االد .76
 ماكينة التنظيف والتطهير بالبخار  .77
 السلم الهيدروليكي .78
 عربة مواد تنظيف بغطاء  .79
 وحدة  جردل مزدوج مع معصرة .80
 أدوات تنظيف الجدران و النوافذ العالية .81
 درجات  6سلم  .82
 سلم يمكن تمديده .83
 لتر عادية  240عربة نفايات  .84
 لتر ملوثة  240عربة نفايات  .85
 ادية لتر ع 600عربة نفايات  .86
 لتر ملوثة  600عربة نفايات  .87
 م مكعب 6حاوية نفايات  .88
 وحدة التطهير البيئي .89
 سلة مهمالت معدنية للممرات  .90
 سلة مهمالت للساحات الخارجية .91
 سلة مهمالت بالستيك .92
 جالون 30سلة نفايات حجم  .93
 عربة لنقل االثاث  .94
 عربة لنقل االمتعه .95
 عربة تنظيف الساحات الخارجيه .96
 زن النفايات الملوثةميزان لو .97
 حامل ورق تنشيف ايدى  .98
  حامل ورق تنشيف مراحيض .99

 أجهزة صابون غسيل االيدى .100
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  )3( ملحق
 التنظيف البيئى فى مختلف االماكن  اجراءات  

 
  اماكن رعاية المرضىتنظيف و تطهير  اوال : 

  عدد مرات التنظيف  المهام  البند
  وات من االرضيات ازالة البقع والقاذر -1  تنظيف االرضيات 

  الكنس الزالة الغبار باستعمال مماسح ازالة الغبار ذات االستخدام الواحد-2
ة  -3 ادة متعادل ع م اخن م اء س المسح الرطب باستعمال الجردل المزدوج بوضع م

  ومماسح ميكروفايبر على أن تستخدم ممسحه جديدة لكل غرفة.
ي -4 ة الجل يات بماكين ك االرض اء  دع تعمال الم ادةباس ع م اخن م ة الس م  متعادل ث

تعمال  يات باس ح االرض م مس ل ث اف و المبل فط الج ة الش اه بماكين ف المي تجفي
  ميكروفايبرالمماسح 

  عند الحاجة
  في كل وردية
  في كل وردية

  
  مرتين اسبوعيا

  الكنس الزالة الغبار باستعمال مماسح ازالة الغبار ذات االستخدام الواحد -1  تلميع االرضيات
  لة شمع االرضيات باستخدام ماكينة الدعك ومادة ازالة البولشازا -2
ع لالالمسح الرطب  -3 اخن م اء س زدوج بوضع م رضيات باستعمال الجردل الم

  مادة متعادلة
ه (  -4 ح خاص اص ومماس ردل خ تخدام ج يات باس مع االرض ن ش ة م ع طبق وض

ظفين أو ومادة تلميع االرضيات ) مع مالحظة ان هذا الشمع اليسب تعثر المو
  المراجعين 

ة  -5 رعة العالي ع ذات الس ة التلمي تخدام ماكين يات باس ع االرض يانة وتلمي ل ص عم
  ومادة التلميع

مرة واحدة شهرياً 
بالتنسيق مع قسم 
  الخدمات الفندقية

  تطهير االرضيات
  

  الكنس باستعمال مماسح ازالة الغبار ذات االستخدام الواحد -1
تعمال ال -2 ب باس ح الرط ح المس د بمماس ف الجي زدوج والتجفي ردل الم ج

 غرف العزل (فىمسح االرضيات بمادة مطهرة باستخدام وحدة التطهير البيئي  -3  فايبرالميكرو
  )و العمليات و االماكن الحرجة

  
د  3 اً وعن رات يومي م

  الحاجة

  تنظيف البقع من على اسطح الجدران بانواعها -1  الجدران
  يفهاغسيل الجدران المطلية وتجف -2
  تنظيف الجدران الرتفاع من مترين  -3

  يوميا
  أسبوعيا
  أسبوعيا

  تمسح بمادة متعادلة الزالة االوساخ واالتربة  -1  فتحات المكيفات 
  تمسح بماده مطهره وفوطة ذات االستخدام الواحد بعد كل عملية تنظيف -2

  أسبوعيا
ارج للمرضى -  خزانات المريض داخل والخ ن ال ات م ك  تنظيف الخزان ة وذل رات طويل ين لفت المقيم

  باشراف المريض وبعد خروج أي مريض
  أسبوعيا

يات  االرض
  المفروشة بالسجاد

  التنظيف بواسطة المكنسة الكهربائية -1
  تنظيف وازالة البقع  -2
  غسيل السجاد وبواسطة ماكينة غسيل السجاد و شامبو غسيل السجاد  -3

  مرة واحدة باليوم
  حسب الضرورة

رتين بال ب م نه وحس س
  الضرورة

اث  ف االث تنظي
ات  زة وحاف واالجه

  النوافذ
تم تأديتة باستعمال محلول تنظيف متعادل مع ماء ساخن في قنينه رش  -1

حيث يتم رشه على السطوح ومسحه بفوطه ذات االستعمال الواحد وبعد ذلك 
الدربزين/ الجدران/معدات االسره من اعلى  مثل بفوطة اخرى (تجفف جيدا 

الى العجل/اعلى وجوانب الخزانات / المنافضد من كل الجوانب/  واسفل
الكراسي من كل الجوانب/ مكاتب الكومودينو من جميع الجهات واالدراج / 

االرائك/ كراسى االستراحة االباجورات/ ذو االضاءات السفلية/ اسطح اجهزة 
ل مادعت التلفزيون واالرفف وحافات النوافذ....إلخ وكذلك االنوار المعلقة ك

  الحاجة الى ذلك.
تتم باستعمال محلول  –تأدية اعمال النظافة االسبوعية على الوجه التالي  -2

تنظيف متعادل مع ماء ساخن في جردل ويتم المسح بفوطه والتجفيف بفوطه 
  اخرى لجميع قطع االثاث والتجهيزات المذكورة سابقة.

  يوميا وعند الحاجة
  
  
  
  

ات  د تقلب بوعيا وعن اس
  ضرورةالجو وال
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اث  ر االث تطهي
  واالجهزة

يتم بنفس الطريقة السابقة باستعمال محلول المطهر وماء ساخن في قناني الرش  -1
  وفوط ذات االستخدام الواحد

ى  اًء عل ة وبن عند الحاج
ة  ادات الجه ارش

  المصنعة
  ازالة العالمات من على الواجهات والقواطع الزجاجية المنخفضه -1  لنوافذا

ف  مسح الزجاج -2 ة لتنظي ادة خاص ة باستعمال م اج المطاطي دات مسح الزج بمع
  الزجاج

ادة  -3 تعمال م ة باس اج المطاطي ح الزج دات مس ة بمع ذ العلوي اج النواف ح زج مس
  خاصة لتنظيف الزجاج

  يوميا وعند الضرورة
  مرات اسبوعيا 3
  

  مرة واحدة اسبوعيا
  تمسح االسطح وتجفف -1  برادات المياه

  يبه مرة ثانيةغسل الفلتر وترك -2
د  ا وعن رتين يومي م

  تقلبات الجو
  مرات باالسبوع3

واء  ات اله مفرغ
  والمداخن

  رفع الفلتر وغسله بمحلول تنظيف مزيل الدهون  -1
  تنظيف السطوح الداخلية والخارجية باستعمال محلول تنظيف أو مزيل للدهون -2

  مرتين اسبوعيا
  مرتين اسبوعيا

داً تنظيف احواض  -1  احواض الغسيل ف جي المرآه وتجف دأ ب ى أن يب غسيل االيدي بمادة متعادلة عل
ى  ة حت ة دائري ارج بطريق ن الخ ثم الصنابير وبعد ذلك الحوض على أن يبدأ م
يصل لحافة الحوض من الداخل ويتم التنظيف بطريقة دائرية ايضاً حتى يصل 

ن تن ذه الى البالوعه فتنظف البالوعه جيداً وتجفف جيداً وهذا ال يمنع م ف ه ظي
  االحواض مرة اخرى في نفس اليوم على النحو التالي :

  تنظف احواض الغسيل بمادة قلوية مخففه ثم تشطف بماء صافي وتجفف -2
د  -3 ة وبع ة قوي ادة قلوي تنظف احواض الغسيل عن تواجد اوساخ ثقيله باستعمال م

 ً   ذلك تشطف جيداً بمادة متعادلة وتشطف ايضا

  في كل وردية
  
  
  
  

رة يوم ب م ا وحس ي
  الضرورة

  حسب الضرورة
  تغسل السالل من الخارج ثم الداخل والقاعدة وتجفف -1  النفايات بالجناح

  تغسل حامالت االكياس وتجفف -2
  تبديل االكياس حسب االلوان واالحجام -3
  
  تجميع وازالة جميع النفايات -4

  يوميا
  يوميا

د  رات يومياًوعن الث م ث
  الحاجة

د  رات يومياًوعن الث م ث
  لحاجةا

ر مستخدماً  -1  الحمامات ون احم مسح االرض بممسحه خاصة من نوع الميكروفايبر تميز بل
ف  ادل وتجف ف متع ول تنظي ى محل اخن عل اء س تعمالً م زدوج مس الجردل الم

  جيداً بعد ذلك.
همرات  3 ل وردي  فى ك

   وعند الحاجة
ف  دعك االرضيات بماكينة صغيرة الحجم مستعمالً  -1   الحمامات ارضيات ول تنظي ع محل ماء ساخن م

اد  د باللب طة الي دعك بواس راحيض ت اطق الم ي من متعادل وعند ضيق المكان ف
  والماء الساخن ومحلول تنظيف متعادل

ارم  -2 واد العضوية بمح في حالة تلوث االرضيات بالمواد العضوية يجب رفع الم
  ورقية ثم غسل المنطقة جيداً بالماء ومادة متعادلة ثم تجفيفها 

   معتمد  االرضيات بمحلول مطهر رتطه -3

 ً   مرتين اسبوعيا
  
  

  عند الحاجة

 لحماماتسل امغا
   

1-  ً     غسل حوض الغسيل وفقاً لما ذكر بالتفصيل سابقا

اش  ل االدش غس
ل  ب وحام واالنابي

  الستائر
  السقف

  االضاءات
  فتحات التكييف

  االبواب

  تغسل جيداً بمحلول تنظيف متعادل وتجفف -
  
  
  ادة تنظيف مع ماء ساخن أو مزيل للدهونينظف بم -
  تنظف بمادة تنظيف وتجفف -
  تنظف بمادة التنظيف وتجفف -
  تنظف بمادة تنظيف وتجفف -

  مرة يومياً وعند الحاجة
  
  

 ً   مرة اسبوعيا
 ً   مرة اسبوعيا
 ً   مرة اسبوعيا

 ً   مرة يوميا
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  تنظيف البانيو

  
  

ادل  -1 ن الصنابير يغسل البانيو بماء ساخن مع محلول تنظيف متع دأ م ى أن يب عل
ن  انيو م ة الب ى يصل لحاف ة حت ة دائري فل بطريق ن اس انيو م ثم من الخارج الب
ه  م تغسل البالوع ه ث ى البالوع ي ال ى أن ينته ة ايضاً ال ة دائري الداخل وبطريق

  جيداً ثم تشطف وتجفف جيداً وكذلك يجب تجفيف الصنابير بعد غسلها.
ة تنظيف البانيو بمادة قلوية مخ -2 ادة متعادل ففه ثم تشطف بماء صافي وبعد ذلك بم

  ثم تشطف بماء صافي وتجفف.

ب  اً وحس رة يومي م
  الضرورة

  
  

 ً   مرة يوميا
 نظيف قواعد المراحيض من الخارج والجوانب من اسفل الى اعلى.- 1  المرحاض

  
ة  -2 ل المرحاض بفرشه خاص ى داخ ى ال ن اعل داخل م ن ال تنظيف المرحاض م

داً وبمادة تنظيف متع داخل جي ادلة وبعد ذلك يشطف المرحاض من الخارج وال
  -وال يمنع من تنظيفها مرة اخرى على النحو التالي:

م  -3 اء صافي ث م يشطف بم ه ث ادة حمضية مخفف تنظيف المرحاض من الداخل بم
  مادة متعادلة ويشطف بالماء ويتم التنظيف بنفس الخطوات السابقة

رات  3 هم ل وردي ى ك  ف
   وعند الحاجة

رات  3 هم ل وردي ى ك  ف
  وعند الحاجة

  
 ً   مرتين اسبوعيا

  
ة  االدوات غرف

  الملوثة
  مسح االرض مستعمالً الجردل المزدوج بماء ساخن مع محلول تنظيف متعادل -
  دعك االرضيات بالماكينة باستعمال ماء ساخن مع محلول تنظيف -
واض االخرى والصنابير واسطح ا - لمغاسل تنظيف احواض غسيل االيدي واالح

  وآالت غسيل القيصرية من الخارج وتجفيفها
  مسح وتجفيف ارفف القيصريات -
  مسح االرض مستعمالً الجردل المزدوج المذكور سابقاً. - -
  مسح الجدران وتجفيفها -

ً   مرات يومياً وعند الضرورة 3   مرة يوميا  مرتين اسبوعيا
  

  يومياً وبعد االستعمال
  يوميا

 ً   اسبوعيا
  االبواب الخشبيةمسح  -  االبواب

  تلميع االبواب الخشبية  -
  مسح االبواب االلمنيوم  -
  تلميع االبواب االلمنيوم حسب نوعيته -

  تنظيف االبواب الزجاجية

  يومياً وعن الضرورة
 ً   اسبوعيا

  يومياً وعند الضرورة
  بوعياً وعندالضرورةسا

 ً   يوميا
اما رى  لمه االخ

  لعامل التنظيف
ع - تائر ووض ل الس زع وتنزي ل  ن ه لعام ر نظيف تائر الغي لم الس ه وتس رى نظيف اخ

  الغسيل لغسلها بتواجد الممرضه معه.
ة  - اكن خاص ي ام ر ) ف ف ( الهمب ر نظي وضع التروللي الخاص بجمع الغسيل الغي

  تحددها الممرضه.
ه  - راف الممرض ه باش ة ومقفل اس خاص د وضعه باكي جمع الغسيل الغير نظيف بع

د غسيل ملوث حيث يجب على الممرضه ان وتوجيهاتها وخصوصاً عند وجو
تنبه العامله بأن تلبس مالبس الوقاية وان تضعه بالكيس المعنون بغسيل ملوث 

  انتظار الحضور عامل نقل الغسيل.
احضار القيصرية للمريض واخذه من المريض بعد االنتهاء بعد تغطية القيصرية  -

  وذلك باشراف الممرضه.
رى ية أخ ر تمريض ات غي ة  أي واجب م الخدم اول وقس ين المق ا ب اق عليه تم االتف ي

  الفندقية والهيئه التمريضيه.
  اخراج البياضات ووضعه على التروللي عند طلب الممرضه بذلك. -

  

ام روج  المه د خ بع
  المرضى

  غسيل وتنظيف اسرة المرضى بعد خروجهم من جميع الجوانب. -
  لداخل والخارج.تنظيف االدراج والكمودينو من جميع الجوانب ومن ا -
  تنظيف خزانة المريض جيداً. -
اء  - ف بالم ا وتنظي ة به تيك الخاص اس البالس اه باكي ون مغط ب أن تك ب يج المرات

  الساخن ومادة متعادلة غير رغوية ثم تجفف.
  ترمى جميع حاجيات المريض الشخصية المتبقية. -

  تنظيف الجدران وتجفيفها.
  -تنظيف الحمام جيداً كاالتي :

  االرضية بالماكينة.دعك  -
ادة  - ك م د ذل افي بع اء ص م م ة ث ادة قلوي دي بم يل االي ف حوض غس غسيل وتنظي

  متعادلة ثم الشطف جيداً.
  تنظيف المرحاض بنفس الطريقة لتنظيف حوض غسيل االيدي. -
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ل  العالية الخطورة و اماكن رعاية المرضىو تطهير تنظيف  ثانيا: ة رف العملغذات الطبيعة الخاصة مث ات و العناي ي

  المركزة :
تبدال  ر واس ات التطهي ه عملي تم في ذي ت ف وال ر النظي ب غي ه الجان ق علي ب االول ويطل انبين الجان ى ج ات ال ة العلمي تنقسم غرف
ى صاالت  وي عل ذي يحت ب ال و الجان ف وه ب النظي ه الجان ق علي اني فيطل ب الث ا الجان اء أم المالبس للجهاز التمريضي واالطب

ر العمليات. ويت ى اخ ب ال ن جان ال م دات والعم ل االدوات والمع دم نق ار ع ذ باالعتب بع في الجانبين نفس طرق التنظيف مع االخ
  .فيخصص ادوات ومعدات وعمالة لكل جانب على حدة

  :ةارشادات التنظيف لغرف العمليات والعناية المركز -أ
 .يجب تزويد العمليات والعنايات المركزه بماكينات وادوات خاصة بها  
 تقديم خدمة التنظيف لمدة سبعة ايام في االسبوع . 
 منع العدوى بخصوص استعمال المطهرات  قسمقسم الخدمات الفندقية التشاور مع ل مكني  

  عدد مرات التنظيف  المهام  البند
ارضيات 

منطقة ال
  ةالنظيف

ار ذات  - ة الغب ح ازال تخدام مماس تعمالً باس ار مس ة الغب نس الزال الك
  حداالستخدام الوا

  مرحلتان للمسح الرطب:
  ازالة المواد العضوية بواسطة محارم ورقية. -أ

ة  مسح االرضيات -ب ادة متعادل اء وم ة بم ادة متعادل : تمسح االرضية بم
  باستخدام وحدة الجردل المزدوج ووماسح الميكروفايبر.

  تطهير االرضيات باستخدام وحدة التطهير البيئي ومادة مطهرة. -ج
ادة دعك االرضيا -د ى م اخن عل اء س ت بماكينة جلي االرضيات بوضع م

  متعادلة

  مرات يوميا وبين العمليات  3
 
  

 يومياً بين العمليات
ين  3 اليوم وب رات ب م

  العمليات
  يومياً وبين العمليات

  مرتين باالسبوع

دران  ي  الج ف
ة ال منطق

  ةالنظيف
تخدام - وط ذات االس ه ف تعمالً قطع دران مس ى الج ن عل راب م ع الت  جم

  الواحد (تلقى بعد ذلك) أي استعمال واحد فقط.
ات االصابع  - ع وطبع ة أي بق مسح الجدران بمحلول تنظيف متعادل الزال

ه  ف بقطع ك) وتجف د ذل باستخدام فوط ذات االستعمال الواحد فقط (تلقى بع
 اخرى.

دم أو  تطهر - وث بال د أي تل ح بع الجدران بعد الغسيل بمادة مطهرة ( تمس
  .)مافرازات الجس

  .فشطف ثم تجفتغسل الجدران بمحلول تنظيف متعادل وت -

 ً   يوميا
  

 ً   يوميا
  
  

  عند الحاجة
  

 ً   اسبوعيا
ذ ال ي  نواف ف
ة ال منطق

  ةالنظيف
  غسل النوافذ ثم تجفيفها. -
  مسح الزجاج من البقع وطبعات االصابع  -
  غسل االبواب المنزلقه وتجفيفها -

 ً   مرتين اسبوعيا
  يومياً وحسب الحاجة

 ً   يوميا
طح  اس
زة و  االجه

  االضاءة
واب  ن االب ل م ابض ك ات مق ة العملي اءة بغرف ة االض طح مجموع اس
ح  ل تمس ل المحالي تحكم وحام اتيح ال دات ومف تثناه والمع زة المس واالجه

  بمنظف متعادل ثم تجفيفها.
  قبل كل عملية

ي اال قف ف س
ة ال منطق

  ةالنظيف
  ة مسح االسقف بماء ساخن مع محلول متعادل بدون رغو -
  
ع  - د م وط ذات االستخدام الواح تعمالً ف ة مس ع فتحات التهوي تنظيف جمي

  مادة متعادلة وتجفيفها.

  مرتين اسبوعياً 
  

 ً   مرة يوميا
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مسح وتنظيف جميع السطوح بفوط ذات االستخدام الواحد مع ماء ساخن  -  االسطح
  ومادة متعادلة بدون رغوة او مادة مطهره

ع اال - ر جمي ح وتطهي طح بمس ادة س ع م د م تخدام الواح وط  ذات االس ف
  مطهرة

ات ين العملي اً وب  يومي
رورة و د الض بوعياً وعن اس

افرازات  وعند حدوث تلوث ب
  الجسم أو الدم

تنظيف االحواض تنظيفاً جيداً بمادة متعادلة بدون رغوة على أن يبدأ من  -  االيدي مغاسل
رج الى اسفل الحواف وينتهي لفتحة البالوعه ومن حواف الحوض من الخا

نابير  مل الص ى أن يش د عل تعمال الواح وط ذات االس داً بف يفه جي م تنش ث
  والبالوعات وغيرها.

  يومياً وبين العمليات

ب  -  ازالة النفايات ه حس اس القمام ي واكي الت ف ات والمهم ع النفاي ة جمي ع وازال جم
  الترميز اللوني المتبع .

دون تنظيف حامل كيس النفايات ومسحه بماء ساخن  - ة ب ادة متعادل ع م م
  رغوة بفوطه تستعمل مره واحدة فقط ومن ثم وضع الكيس به.

  ملحوظه:
ف  ب التنظي دخل الجان ى م اس ال ات أو االكي ات النفاي ع حاوي ذ جمي تؤخ

اص  ل الخ ذها العام م يأخ ن ث ديلها وم ىلتي ن  ال ه م ر نظيف ة الغي المنطق
  العمليات.

ين  ة وب ل وردي ة ك ي بداي ف
  العمليات
  بين العملياتيومياً و

  
  

  يومياً وبين العمليات

ة  ديلغرف  تب
  المالبس

تخدام  - ار ذات االس ة الغب ح إزال تعمالً مماس راب مس ع الت نس وجم الك
  الواحد.

ع  - اخن م اء الس تعمال الم زدوج باس تمسح االرضية مستخدماً الجردل الم
  مادة متعادلة بدون رغوة.

ادة تدعك االرضية بماكينة جلي االرضيات باستعم - ع م اخن م اء س ال م
ح  ة بالمس ل الطريق ك تكم د ذل ف بع ر نظي اء الغي م شفط الم متعادلة ومن ث

  الرطب.
ة  - مسح االثاث بفوط ذات االستخدام الواحد بها ماء ساخن مع مادة متعادل

  ثم تنشف.

  يومياً وبعد العمليات
  

  يومياً وبعد العمليات
  

  اسبوعياً وكلما دعت الحاجة
  
  

 ً   يوميا

رف  غ
تراحة االس

  والمكاتب 

ادة  - د وم وط ذات االستخدام الواح مسح الخزانات من الداخل والخارج بف
  متعادلة وماء ثم تنشف.

ادة  - د وم وط ذات االستخدام الواح ى بف مسح جميع قطع االثاث من كراس
  متعادلة وماء.

  تنظيف السالل واعادة وضع االكياس. –ازالة النفايات  -

 ً   يوميا
 

 ً   يوميا
 

اً و ة يومي ل وردي ة ك ع بداي م
  وكلما دعت الحاجة

دران  ي الج ف
ةال ر  منطق الغي

  ةنظيف

اء ساخن  - ع م ادل م ول متع ع بمسحها بمحل ازالة عالمات االصابع والبق
  وتجفيفها.

حها  - م مس وة ث دون رغ ة ب ادة متعادل ع م اخن م اء س دران بم يل الج غس
  بفوطه ذات االستخدام الواحد.

ا - دم أو مسح الجدران بعد الغسيل بم وث بال د أي تل ح بع رة ( تمس دة مطه
  افرازات الجسم.

  يومياً وعند الحاجة
  

  اسبوعياً وعند الحاجة
  

  فوراً 
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االجنحة التى  - وحدات الغسيل الكلوى  -يدية مركزية المناطق التى يركب فيها قساطر ور -   وحدة القلب -التوليد  غرف-  اجنحة الخدج
  . العناية المركزهلعمليات و ا تنطبق عليها خطوات واسلوب تنظيف      - يحدث فيها  تفشيات وبائية بميكروبات معدية:

  
واد التطهير الفينولية ضرورة مراعاة عدم السماح للعامل بتنظيف حضانات االطفال مع عدم السماح باستخدام  م   -اجنحة الخدج :فى 

  . التركيب عند اجراء عمليات التطهير لهذه االجنحة
    -زراعة النخاع و اجنحة زراعة االعضاء : مراكزتقديم الخدمة في  - ثالثا 
   -االشتراطات الصحية الواجب توفرها  بالعمال المخصصين  للمراكز المذكوره اعاله : -أ 
  في مراكز زراعة االعضاء  االلمام باللغة العربية واالنجليزية .يراعى في العمالة التي تخصص للعمل  -1
 التاكد من النظافة الشخصية للعامل قبل دخوله لالجنحه لممارسته للعمل حيث (نظافة الزي ، الشعر ، االظاهر .إلخ)  -2
افة الى التطعيمات المقرره في العقد عمل الفحص دوري للعمال (اختبارات الدم ، البول ، البراز ) كل ستة أشهر وتطعيم العمالة باالض -3

 ضد االنفلونزا .

يات   االرض
ي ال ة ف منطق
  ةنظيفالغير 

ي  - د وه تخدام الواح ار ذات االس ح الغب تعمالً مماس ية مس نس االرض ك
  خاصة للمنطقة الغير نظيفة من العمليات.

دام الجردل المزدوج بوضع ماء ساخن على مادة مسح االرضيات باستخ -
  متعادلة.

غسل االرضيات بالماكينة دعك باستعمال الماء الساخن مع مادة متعادلة  -
ح  تعمال المس ة باس ل الطريق ك تكم د ذل ف وبع ر نظي اء الغي فط الم م ش ث

  الرطب.

  في كل وردية
  

  في كل وردية
  

  اسبوعياً وكلما دعت الحاجة

  
 ةطقمن

  الحمامات 

ادة  -  مسح جميع المواسير المنخفضه بفوط ذات االستخدام الواحد ثم تنشف. - ع م اخن م اء س زدوج بوضع م مسح االرضيه باستعمال الجردل الم
  متعادلة بدون رغوة.

تعمال  - ة أو باس ادة متعادل ع م اد خشن م تعمال لب دعك االرضية باليد باس
  ماكينة صغيرة الحجم.

تخدام  - وط ذات االس ح بف ا المس ي عليه دران الت واب والج د لالب الواح
  بصمات االصابع

ارج  - داخل والخ الصنابير والبالوعات وشطفها  –غسل االحواض من ال
  بمحلول متعادل

ات  - ع الجه ن جمي انيو م تنظيف جميع االدوات الصحية الموجودة مثل الب
  ثم تنشف بعد ذلك.

م ت - ادل ث ول متع اه ومحل دها بفرش داً تنظيف المراحيض وقواع شطف جي
تخدام  وط ذات االس اض بف ه للمرح ير التابع د والمواس ح المقاع م تمس ث

  تنظيف المرايا وتلميعها. -الواحد.

 ً   يومياً وبعدد الورديات  يوميا
  

 ً   اسبوعيا
 

  يومياً وكلما دعت الحاجة
  

ت  ا دع ة وكلم ل وردي ع ك م
  الحاجة

  بعدد الورديات يوميا
  

ر  اً أو اكث رات يومي الث م ث
  حسب الحاجة

ات  تنظيف
  مختلفة

  تنظيف االحذية المستعمله في غرفة العمليات بمادة متعادلة  -
ات  - االت  –الخزان ى  –الحم ل المرض ات نق تعمله  –عرب ذ المس المناف

ف  ات. تنظ اش والمخلف ي الش تعمله لرم رادل المس ة والج راء العملي الج
ع وتن -  يضيه.رمجميعها من قبل عامل التنظيف باشراف الهيئه الت ادة رف ارج واع داخل والخ ن ال ات م ة البالوع ة اغطي ف اغطي ظي

  الغطاء.

 ً   يوميا
  يومياً وبين العلميات

  
   ً   اسبوعيا

  مسح االسطح وتجفيفه. -  برادات المياه
  

 ً   مرتين يوميا
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  الخدمات العامة في هذا الشأن . إدارةالتنسيق مع يجب عمل سجل صحي خاص لكل يحمله العامل بشكل كرت يحتوي على جميع الفحوصات والتطعيمات التي تحصل عليها العامل ويتم  -4
   -مناعه و اجنحة زراعة االعضاء:اسلوب التنظيف المتبع في اجنحة المرضى ضعيفي ال -ب 

   -ل الدخول للجناح :بارشادات للعامل ق
(اشتراطات النظافة العامة ونظافة الزي والفحص  ل الجناحجميع العاملين في هذه االجنحه يلتزمون بالخطوات التجهيزيه قبل دخو -1

 الروتيني مثل قياس الحراراة).
 ا واالدوات الالزمة من المخزن الرئيسي عند بداية الوردية.يستلم العامل جميع انواع المنظفات بعد تخفيفه -2
 ارتداء المالبس الواقية ذات االستخدام الواحد قبل الدخول للجناح . -3
 االلتزام بالهدوء التام  عند اداء واجبات التنظيف نظرا لحالة المرضى في هذه االجنحه . -4
لب المالبس ذات االستخدام الواحد وسلة القمامه المخصصه غرف المرضى مقسمة الى غرفتين في الغرفة االولى يحتفظ بع -5

للنفايات الطبية وقبل الدخول لغرفة المريض يرتدي العامل مالبس واقيه اخرى فوق المالبس االولى ، ويقوم بتطهير االيدي ثم 
 ارتداء القفازات ذات االستخدام الواحد قبل الدخول للغرفة  .

 سرعه وذلك للتقليل من زمن بقاء العامل بالقرب من المريض .يتم اداء الخدمة في هذه الغرف ب -6
 ممنوع على العامل لمس او تحريك او تنظيف االجهزة الطبية سرير المريض اال بوجود الممرضه . -7
 يمنع منعاً باتاً التنظيف الجاف في هذه االجنحة . -8
الجناح من اي حاله فيتم تنظيفه بالكامل باستخدام المناعة اال بعد خلو  ضعيفييمنع استخدام المعدات الغراض تنظيف اجنحة  -9

 المعدات الغراض تنظيف االرضيات وتلميعها .
و اوقات الراحة تكون في االعند الضرورة و حسب تعليمات الهيئه التمريضية ، يمنع خروج العمالة من الجناح اثناء الوردية  - 10

  غرف المخصصة للجهاز التمريضي ..
  -نظيف الغرف :مالحظات هامة قبل عملية ت

  *تجهيز عربة بمواد التنظيف الالزمة حيث يتم تخفيف الكمية المطلوبه من المادة المطهرة في الجناح .
  *يتم تجهيز العربة بادوات جديدة  لكل غرفة (مماسح المسح الرطب (المايكروفايبر ) ،الفوط ، االكياس ، ومماسح وحدة التطهير البيئي ).

  رى فوق المالبس التي تم ارتدائها عند الدخول للجناح ثم تطهير االيدي بالمادة المطهرة وارتداء القفازات .*ارتداء مالبس واقية اخ
    . أ بعملية التنظيفدقبل الب –االرض مبلله او تحذير من االنزالق  –*وضع عالمة التحذير 

  طريقة تنظيف وتطهير اجنحة ضعيفي المناعة وزراعة االعضاء مع وجود المريض :
 البند المهام عدد مرات التنظيف

ساعات مع  3يتم التنظيف الكامل للغرف بشكل يومي و في الوردية االولى فقط مع استبدال اكياس النفايات و التشييك و التنظيف البسيط كل 
هيز االدوات و المواد و وضع اخذ الخطوات التحضيرية قبل الدخول للغرفة من تطهير االيدي و ارتداء القفازات ذات االستخدام الواحد و تج

 العالمات التحذيرية 
تنظيف و تطهير 

سالت النفايات مرة 
  واحدة باليوم 

تبديل اكياس النفايات 
في بداية كل وردية و 

 كلما دعت الحاجة  

يتم رفع اكياس النفايات و مسح سلة النفايات من الخارج الى الداخل بالفوط ذات االستخدام 
منظفة المتعادلة و الماء و من ثم يتم تطهيرها باستخدام فوط ذات الواحد و بالمادة ال

  االستخدام الواحد ومحلول المادة المطهرة ثم يتم وضع الكيس الجديد 
(على ان يستخدم اكياس زرقاء لسلة المريض و اكياس صفراء لسلة النفايات المخصصة 

 لالستخدام الطبي ) 

ازالة النفايات و 
 تنظيف سلة النفايات 

مرة واحدة في اليوم 
  وكلما دعت الحاجة 

 
  

 مرة واحدة في اليوم

يتم تنظيف طاولة اكل المريض باستخدام الفوط   ذات االستخدام الواحد بمادة متعادلة و -1
  ماء 

ويتم تطهير طاولة اكل المريض  باستخدام الفوط ذات االستخدام الواحد و محلول المادة 
   المطهرة

يتم مسح سرير المريض بمادة متعادلة و ماء  بوجود واشراف الممرضة فيمسح جهة -2

 تنظيف االثاث 
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 مرة واحدة في اليوم

واحدة ثم رف االضائة الى منتصفه ثم اعلى رف السرير ثم يتم التنظيف من الناحية الثانية 
من السرير بنفس الطريقة ثم يتم تطهيرة باستخدام محلول مطهر و فوط ذات االستخدام 

  الواحد بنفس الطريقة 
يتم مسح الكراسي ان وجدت و باقي قطع االثاث باستخدام فوط ذات االستخدام الواحد و -3

 مادة متعادلة و ماء ثم يتم تطهيرها باستخدام فوط ذات االستخدام الواحد والمحلول المطهر  
  ومرة واحدة يوميا 

  عند الحاجة 
سفل مع مسح المعلقات من ساعات او يتم تنظيف البقع ثم مسح الجدران من اعلى الى ا

صور و االبواب و البراويز من اعلى الى اسفل باستخدام الفوط ذات االستخام الواحد و 
  مادة متعادلة و ماء 

  و يتم التطهير بنفس الطريقة 

  تنظيف الجدران 
  
  

  
  
مرة واحدة في اليوم 
  و كلما دعت الحاجة 

  
  
  

او مواد عضوية باستخدام المحارم الورقية ثم  في حال وجود افرازات فترفع اي افرازات
  غسل المنطقة بالماء و المادة المتعادلة ثم تطهير المنطقة بمحلول المادة المطهرة 

(من الداخل الى الخارج مع الحرص على مسح الزوايا بشكل تام و تنظيف االرضيات
جردل المزدوج مع االرضيات تحت السرير و االثاث و خلف الباب) :يتم باستخدام وحدة ال

معصرة و مماسح المايكرو فايبر و مادة متعادلة و ماء لتنظيف االرضيات على ان 
يخصص ممسحة منفصلة لكل غرفة و يتم استبدال الماء في وحدة الجردل المزدوج بعد 

  كل عملية تنظيف 
  :ويتم باستخدام وحدة التطهير البيئي و محلول المادة المطهر  تطهير االرضيات

جميع المماسح بعد االنتهاء من عملية المسح الى المخزن الرئيسي ليتم غسلها  ترسل
  وتطهيرها ومن ثم  تعقيمها 

  تنظيف االرضيات

مرة واحدة في اليوم 
  وكلما دعت الحاجة

  يتم تنظيف الحمام بعد االنتهاء من تنظيف الغرفة  بالطريقة التالية : 
ضيرية من تطهير االيدي و ارتداء القفازات قبل الدخول للغرفة يتبع نفس الخطوات التح

  ذات االستخدام الواحد و تجهيز االدوات و المواد 
  يتم رفع النفايات وتنظيف و تطهير سالت النفايات و وضع كيس نفايات باللون االحمر -1
يستخدم لتنظيف مغسلة اليد ادوات منفصلة عن ادوات تنظيف المرحاض حيث يخصص -2

للمغسلة ويتم تنظيف الحوض من الخارج الى  االزرقصغير باللون لباد يدوي و جردل 
  البالوعات بمحلول متعادل –الصنابير –الدخل 

ويتم تنظيف  االصفريستخدم لتنظيف المراحيض  لباد يدوي و جردل صغير باللون -3
االمرحاض من الخارج الى الدخل بمحلول متعادل و في حال وجود البقع الصفراء داخل 

  ض تستخدم المادة الحمضية الزالتها المراحي
يتم تنظيف جميع االدوات الصحية الموجودة مثل حوض القدم او البانيو من جميع -4

  الجهات و تجفف بعد ذلك 
  يتم تنظيف الجدران و ارضيات الحمام بنفس الطريقة المتبعه بتنظيف الغرفة -5

  تنظيف الحمامات

الواقية الثانية و التي ارتداها قبل الدخول للغرفة و يقوم بغسل و تطهير اليدين قبل الخروج كما يتم يتخلص العامل من المالبس بعد االنتهاء 
  رفع العالمات التحذيرية بعد التاكد من جفاف االرضيات 
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)4(ملحق   
التبليغ  عن حوادث الوخز الحاد و التعرض للدم و افرازات الجسم اذجنم  
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