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فیروس   لمواجهة  النفا�ات  و�دارة  العامة  والنظافة  واإلصحاح  الم�اه 

 19-مرض �وفیدالمسبِّب ل 2-سارس-كورونا

 

 

 ة إرشادات مبدئ�ّ 

   2020 وتموز/یولی 29
    

 

 ة أساس�ّ معلومات 
تأتي هذه اإلرشادات المبدئ�ة استكماًال للوثائق ذات الصلة �الوقا�ة  
من العدوى ومكافحتها، من خالل تلخ�ص إرشادات منظمة الصحة  
العالم�ة حول الم�اه واإلصحاح والنظافة العامة و�دارة النفا�ات ذات 
الصلة �الفیروسات، ومن بینها فیروسات �ورونا. وهذه الوث�قة هي 

لوث�ق واإلصحاح تحدیث  ’الم�اه  المعنونة  المبدئ�ة  اإلرشادات  ة 
لمواجهة   النفا�ات  العامة و�دارة  - كوفید ل  المسبب  فیروسالوالنظافة 

في  19 ُنشرت  التي  اإلرشادات 2020آذار/مارس    23‘،  وهذه   .
الم�اه  خدمات  وتوفیر  إدارة  على  القائمین  المختصین  إلى  موجهة 

ن یرغبون في معرفة المز�د  واإلصحاح، ومقدمي الرعا�ة الصح�ة الذی
حول المخاطر المرت�طة �الم�اه واإلصحاح والنظافة العامة والنفا�ات، 

 . 19-والممارسات الخاصة �جائحة �وفید
 

وغني عن الب�ان أن توفیر الم�اه النظ�فة وخدمات اإلصحاح المأمونة  
و�دارة النفا�ات والظروف التي تتوفر فیها النظافة العامة، هي عناصر 

فاش�ات أس جم�ع  وقوع  أثناء  اإلنسان  ولحما�ة صحة  للوقا�ة  اس�ة 
�ورونا  فیروس  �سبِّ�ه  الذي  المرض  فیها  �ما  المعد�ة،  األمراض 

). ومن شأن ضمان وجود الممارسات المسندة 19–(كوفید  2019
�البیِّنات، الخاصة �الم�اه واإلصحاح والنظافة العامة و�دارة النفا�ات، 

المجتمعات المحل�ة، وفي المنازل، والمدارس، واستمرار تطب�قها في  
واألسواق، وفي مرافق الرعا�ة الصح�ة، أن �ساعد على توقِّي انتقال  

سارس، وهو -2العوامل المسبِّ�ة لألمراض �ما فیها فیروس �ورونا  
 ، من إنسان آلخر. 19-الفیروس المسبِّب لمرض �وفید

 
.  2020و�انت هذه اإلرشادات قد ُنشرت في األصل في آذار / مارس  

و�قدم هذا اإلصدار الثالث تفصیالت إضاف�ة متعلقة �الُمفَرغات وم�اه 
المجاري غیر المعالجة، ونظافة األیدي، وحما�ة العاملین في مجال  

وتعز�ز  استمرار  ودعم  العامة،  والنظافة  واإلصحاح  الم�اه  خدمات 
واإلصحاح والنظافة العامة، والس�ما في المناطق التي   خدمات الم�اه

ال تحصل على خدمات �اف�ة. وقد أُِعدَّت هذه المعلومات اإلضاف�ة  
رّدًا على األسئلة التي َتَلقَّتها منظمة الصحة العالم�ة ومنظمة األمم 

�وفید من مرض  الوقا�ة  �شأن  (الیون�س�ف)  للطفولة    19-المتحدة 
البیئات في  واإلصحاح   ومكافحته  الم�اه  خدمات  فیها  تكون  التي 

 والنظافة العامة محدودة. 
 

�الم�اه  الصلة  ذات  المعلومات  ألهم  تلخ�صًا  یلي  ف�ما  وُنوِرُد 
 سارس.-2–واإلصحاح والنظافة العامة، وفیروس �وفید

 
التنظ�ف المتكرر والصح�ح لألیدي واحد من أهم تدابیر  •

و�ن�غي للقائمین    سارس.- 2–َتَوقِّي العدوى �فیروس �وفید
على توفیر خدمات الم�اه واإلصحاح والنظافة العامة العمل  
أكثر تواترًا   إمكانات نظافة األیدي على نحو  إتاحة  على 
تلك  وتحفیز  الالزمة  المعلومات  وتقد�م  وانتظامًا، 
وتعز�ز   لتحسین  داعمة  بیئة  بناء  خالل  من  الممارسات 

واس األیدي،  تنظ�ف  مرافق  على  الحصول  تخدام فرص 
استرات�ج�ة متعددة الوسائل (یرجى الرجوع إلى ممارسات 
لتنظ�ف األیدي. وما  الجید  السلوك  لدعم  نظافة األیدي) 
الصح�ح،   الوقت  في  الیدین  تنظ�ف  أن  في  شك  من 
األیدي  �ماسحات  سواء  الصح�ح،  األسلوب  و�استخدام 

 الكحول�ة، أو �الصابون والماء، هو أمر �الغ األهم�ة. 
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وتنطبق إرشادات منظمة الصحة العالم�ة الحال�ة المعن�ة  •
�اإلدارة المأمونة لم�اه الشرب والخدمات اإلصحاح�ة �ذلك 

�وفید جائحة  م�اه  19–على  ومعالجة  الم�اه  فتطهیر   .
الصرف الصحي �مكن أن �حّد من الفیروسات. �ما ین�غي  
تدر��ًا  اإلصحاح  خدمات  مجال  في  العاملون  یتلّقى  أن 

الشخص�ة.  مناس� للحما�ة  معدات  على  �حصلوا  وأن  ًا، 
وُ�نصح، في ظل سینار�وهات �ثیرة، �الجمع بین عناصر  

 محددة من معدات الحما�ة الشخص�ة.    
 

األخرى   • الُمعِد�ة  األمراض  من  العدید  من  الوقا�ة  و�مكن 
وتحقیق منافع صح�ة ُاخرى من خالل إدارة خدمات الم�اه 

وتطبیق ممارسات النظافة الجیدة  والصرف الصحي �أمان،  
 و�دارة النفا�ات.

 
القائمة ال وال�حوث  المعارف  إلى  أن    واستنادًا  إلى  �شیر  ما  یوجد 

�مكن أن �ستمّر في م�اه الشرب. و�النس�ة    2-سارس-رونافیروس �و 
شظا�ا  الحدیثة  الدراسات  �عض  وجدت  الصحي،  الصرف  لم�اه 

  2المعدي (انظر القسم  الحمض النووي الر�بي ولكن ل�س الفیروس  
للحصول على التفاصیل) في م�اه الصرف الصحي. ومورفولج�ا هذا  
�فیروسات  الخاصة  تلك  مع  یتشابهان  الك�م�ائي  وتر�ی�ه  الفیروس 
البیئة  في  �قائها  �شأن  ب�انات  عنها  تتوفر  التي  األخرى  كورونا 

أنشطتها. لتعطیل  الفعالة  على   أوالتدابیر  اإلرشادات  هذه  وتعتمد 
العالم�ة   الصحة  منظمة  و�رشادات  حال�ًا،  الموجودة  البیِّنات  قاعدة 
القائمة حول ��ف�ة توفیر الحما�ة ضد التعرُّض المحتمل للفیروسات 

 في م�اه الصرف الصحي وفي م�اه الشرب والنفا�ات.  
 

 19–انتقال مرض �وفید -1

�و ال فیروس  النتقال  الرئ�س�ة  قطیرات   2-سارس-روناطرق  هي 
الجهاز التنفسي واالتصال الم�اشر. وأي شخص على اتصال وثیق 
مع شخص مصاب عرضة لخطر التعّرض لقطیرات الجهاز التنفسي 

) ُمعِد�ة.  تكون  أن  على 1،2المحتمل  أ�ضًا  القطیرات  ته�ط  قد   (
األسطح التي �مكن أن �ظل الفیروس فیها قابًال لالستمرار؛ وهكذا،  

 
 

، فريوس كورو�  229E (HCoV)تشمل هذه الفريوسات التاجية: فريوس كورو� البشري   أ
، فريوس كورو� املسبِّب للمتالزمة التنفسية  OC43، فريوس كورو� البشري HKU1البشري 

شرة لفرد مصاب �مكن أن تكون �مثا�ة مصدر النتقال  فإن البیئة الم�ا
 العدوى. 

 
من براز الشخص   2-سارس-�وروناو�بدو أن خطر انتقال فیروس  

وفي حین أن العدید من  .  المصاب والمسار البرازي الفموي ضع�ف
- رونا بي النووي لفیروس �و الدراسات قد اكتشفت شظا�ا الحمض الر�

في المادة الُبراز�ة للمرضى طوال مرضهم و�عد الشفاء،   2-سارس
في ) 3-5( الفیروس  زراعة  صعو�ة  تؤ�د  الحال�ة  األدلة  فإن   ،

البراز .  المفَرغات الفیروس المعدي في  وتفید ثالث دراسات بوجود 
هذا  ) 6-8( في  ُمعِد�ًا  فیروسًا  أخرى  دراسات  تجد  لم  حین  في   ،

طیل نشاط الفیروس المذروف عالوًة على ذلك، یتم تع  )9. ( الوسط
وجدت إحدى الدراسات   )10. ( �سرعة أثناء العبور من خالل القولون 

وتم   )11(المعدي في بول مر�ض واحد    2-سارس-�ورونافیروس  
. كشف الحمض النووي الر�بي الفیروسي في النس�ج المِعدي المعوي 

)3 ( 
 

فیروس   -2 الشرب    2-سارس–رونا�و استدامة  م�اه  في 
 وم�اه الصرف الصحي وعلى األسطح

فیروس   وجود  إمكان�ة  من  الرغم  م�اه   2-سارس-�وروناعلى  في 
الشرب غیر المعالجة، فإن الفیروس المعدي لم ُ�كَتَشف في إمدادات 
م�اه الشرب. وهناك حالة واحدة على األقل موثَّقة الكتشاف شظا�ا 

فیروس   من  الر�بي  النووي  أحد    2-سارس–ا�ورونالحمض  في 
األنهار، خالل ذروة الو�اء في شمال إ�طال�ا. وُ�شتَ�ه فى أن النهر 

) لم ُ�كتَشف 12تأثَّر �م�اه الصرف الصحى الخام وغیر المعالجة . (
وجود فیروسات �ورونا األخرى في مصادر الم�اه، سواء السطح�ة  

ات أو الجوف�ة. و�التالي، فإن أخطار فیروسات �ورونا على إمداد
 ) 13الم�اه ضع�فة. (

 
سارس -2–، لم یتم اكتشاف فیروس �وفیدالنفا�ات السائلةإطار  في  و 

المعدي في م�اه الصرف الصحي سواء غیر المعالجة أو المعالجة. 
– وقد تم الكشف عن شظا�ا الحمض النووي الر�بي لفیروس �وفید 

سارس في م�اه الصرف الصحي والحمأة غیر المعالجة في عدد  -2
بدأت من   الر�بي،  النووي  للحمض  إشارات  مع  والبلد�ات،  البلدان 

احلادة الوخيمة (سارس). وابإلضافة إىل ذلك، يتم استخالص األدلّة من فريوس التهاب املعدة  
 . ) MHV(االنتقايل وفريوس التهاب الكبد الفأري   )TGEV(واألمعاء 
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عمومًا  في نفس الوقت تقر��ًا الذي ُأبِلغ ف�ه عن حاالت ألول مرة 
) وتزداد مع ز�ادة عدد الحاالت 2020(ش�اط/فبرایر وآذار/مارس  

) تتقلَّص إشارة الحمض النووي الر�بي إلى حد  14- 17المؤ�دة. (
ل الحاالت المجتمع�ة.  و�اإلضافة إلى كبیر �مجرد انخفاض أحما

ذلك، تتواصل الجهود لتحلیل عینات م�اه الصرف الصحي المستعملة  
. وعلى سبیل المثال، تشیر 2-سارس-روناتار�خ�ًا لكشف فیروس �و 

ورقة �حث�ة أّولّ�ة (لم تخضع لمراجعة من ِقَبل األقران) أعّدتهاسانتا 
ألول    هذا الفیروسشظا�ا من    نكاتالینا براز�ل، إلى أنه تم الكشف ع
، في حین لم یتم اإلبالغ 2019مرة في أواخر تشر�ن الثاني/نوفمبر  

 )   18. (2020عن الحالة األولى حتى أوائل آذار/مارس 
 

حمض النووي وفي معظم عمل�ات أخذ العینات، لم ُتكَتَشف شظا�ا ال
�و  فیروس  من  الصحي   2-سارس-روناالر�بي  الصرف  م�اه  في 

اكتشاف المعالج تم  األقل حیث  ة، ولكن �انت هناك حالتان على 
تر�یزات ضئیلة من شظا�ا الحمض النووي الر�بي في م�اه الصرف 

, 17,  12الصحي التي خضعت لمعالجة جزئ�ة ولكن غیر �املة. ( 
19   ( 

 
�وفید أقل  -2–وفیروس  فهو  و�التالي  مغلَّف،  فیروس  هو  سارس 

�الفیروسات المعوّ�ة ال�شرّ�ة غیر المغلَّفة استقرارًا في البیئة مقارنًة  
الُغّدانّ�ة،  (كالفیروسات  الماء  طر�ق  عن  �انتقالها  المعروفة 
وقد   أ).  الكبد  التهاب  وفیروس  الَعْجل�ة،  والفیروسة  والنوروفیروس، 
أظهرت إحدى الدراسات أن فیروسات �ورونا ال�شر�ة األخرى  لم 

الصنبور م�اه  في  فقط  لیومین  سوى  وفي   تبَق  الكلور،  المنزوعة 
المعاَلجة في درجة   السائلة غیر  المستشف�ات  مئو�ة.   20فضالت 

  4). و�المقارنة، فقد ُوِجَدت مستو�ات إزالة مرتفعة (أكثر من  20(
لوغار�تم) لفیروس اإلنفلونزا في م�اه الشرب ، �عد زمن تالمس لم  

)  21(  ج بملغم/ لتر.  0.3یزد على خمس دقائق، و�قا�ا �لور قدرها  
هناك �عض الدراسات األخرى التي تجد مستو�ات إزالة مشابهة �عد  
مرور أ�ام إلى أساب�ع. وقد لوحظت مستو�ات إزالة مرتفعة (بنس�ة 

%) لفیروسات �ورونا �عد یومین في م�اه الصرف الصحي 99.9
، في درجة حرارة   ُمَفرَّغات   23األول�ة  في  أسبوعین  و�عد  مئو�ة، 

 
 

–وخيمة (فريوس كورو�لوحظ تعطيل لنشاط فريوس كورو� املرتبط ابألعراض التنفسّية احلادة ال  ب
 سارس).  

 فريوس إنفلونزا الطيور هو أيضا فريوس مغلَّف.   H5N1  ج

�ة م�سترة   مئو�ة، و�عد أر�عة أساب�ع في   25في درجة حرارة  مترسِّ
الكواشف  في درجة حرارة   مئو�ة.    25م�اه من رت�ة م�اه تصن�ع 

ودرجة  ه د). 23،    22( الحرارة،  درجة  ارتفاع   ضة و الحمتر�یز    إن 
ل الحّد من الفیروس.  العال�ة أو المنخفضة وأشعة الشمس، �لها تسهِّ
 

سارس -2ة إلى أن �قاء فیروس �ورونا  حدیثوتشیر شواهد تجر�ب�ة  
�ورونا   فیروس  �قاء  �ش�ه  األسطح  وهو 24(  1- سارس-على   ،(

الوخ�مة (سارس).  الحادة  التنفس�ة  المتالزمة  �سبِّب  الذي  الفیروس 
وفي الظروف المختبر�ة المضبوطة �الشواهد، یتراوح متوسط نصف 

  7على األسطح بین ساعة واحدة و سارس  -2–العمر لفیروس  �وفید
والبالست�ك  األقصر  هو  (النحاس  السطح  على  اعتمادًا  ساعات 

) ومع ذلك، �مكن الكشف عن الفیروس المعدي لمدة 25األكبر). (
). وفي مرافق الرعا�ة الصح�ة، وجدت 25،26أ�ام (  7تصل إلى  

دراسة واحدة على األقل شظا�ا الحمض النووي الر�بي على األسطح  
)، في حین لم تجد  27ا في ذلك األرض�ات ومقا�ض اَألِسّرة، (�م

) مطلقًا.  األسطح  على  ر�بي  نووي  حمض  أي  أخرى  )  19دراسة 
تر�یز  ذلك  في  �ما  عدة عوامل،  على  الفیروس  �قاء  و�عتمد وقت 
والرطو�ة   الحرارة  ودرجة  السطح  ونعومة  ونوعه  لي  اَألوَّ الفیروس 

أ�ضاً  الدراسة  نفس  وأوضحت  لنشاط النسب�ة.  الفعال  التعطیل  أن   
المطهرات  �استخدام  واحدة  دق�قة  یتحقَّق خالل  أن  �مكن  الفیروس 

بتر�یز   اإلیثانول  مثل  هی%70الشائعة،  أو  الصودیوم ب،  و�لور�ت 
 % (انظر ممارسات التنظ�ف).  0.1بتر�یز 

 
 الُبرازّ�ة فضالتت السائلة والنفا�المع االمأمون  تعاملال -3

الب�انات تشیر إلى أن   على الرغم من توّفر أدلة قلیلة، فإن �عض 
االنتقال عبر الُبراز أمر ممكن ولكنه غیر محتمل، ال س�ما عندما 
"الصرف  المعنون  القسم  �ذلك  (انظر  جو�ًا  ه�اًء  الُبراز  �ص�ح 
الصحي والس�اكة").  ونظرًا لمخاطر األمراض المعد�ة المحتملة من  

في   �ما  �و المفرغات،  فیروس  وجود  احتمال  ،  2- سارس-روناذلك 
ین�غي احتواء م�اه الصرف الصحي والحمأة ومعالجتها إما في الموقع 
أو نقلها خارج الموقع ومعالجتها في محطات لمعالجة م�اه الصرف 
وعمل�ات  جیدًا.  والمدارة  المصّممة  الُبرازّ�ة  الحمأة  و/أو  الصحي 

وفريوس االلتهاب الربيتوين   E (HCoV) 229لوحظ تعطيل لنشاط فريوس كورو� البشري   د
 اهلِّري. 

االنتقايل وفريوس التهاب الكبد  )TGEV(لوحظ تعطيل لنشاط فريوس التهاب املعدة واألمعاء   ه
 . )MHV(الفأري 
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فعالة   الق�اس�ة  المغالمعالجة  فیروس للفیروسات  ذلك  في  �ما  ّلفة، 
.  فكل مرحلة من مراحل المعالجة التي تجمع بین  2-سارس-روناكو 

االست�قاء،  وقت  (مثل  والك�م�ائ�ة  والبیولوج�ة  الفیز�ائ�ة  العمل�ات 
والنشاط  الحرارة،  درجة  ارتفاع  الشمس،  األكسدة، ضوء  التخف�ف، 

في إلى مز�د من االنخفاض  المحتملة    البیولوجي) تؤدي  المخاطر 
للتعرُّض وتسرِّع من الحّد من مسبِّ�ات األمراض. و�مكن النظر في 
استخدام خطوة تطهیر نهائ�ة إذا لم تكن محطات المعالجة  القائمة  

 حدیثة �ما �كفي إلزالة الفیروسات. 

وخدمات الصرف الصحي والعاملون القائمون علیها عنصر ضروري 
. و�ن�غي ات�اع التوص�ات 19-للدعم التشغیلي خالل جائحة �وفید

)  28القائمة لحما�ة صحة العاملین في مجال الصرف الصحي. ( 
و�ن�غي لهؤالء العاملین اّت�اع إجراءات التشغیل الموّحدة التي تشمل  

الش الحما�ة  معدات  الخارج�ة  ارتداء  (المال�س  المناس�ة  خص�ة 
الطب�ة،   والكمامة  المرتفعة،  واألحذ�ة  الثقیلة،  والقفازات  الواق�ة، 
االنسكا�ات،  من  والتقلیل  الوجه)،  واق�ات  و/أو  الواق�ة  والنظارات 
وغسل األدوات والمال�س المخصصة، وأداء النظافة الصح�ة للیدین  

المتعلقة �اإلصحاح �شكل متكرر، والحصول على لقاحات لألمراض  
الذاتي ألي عالمات على اإلصا�ة �مرض �وفید أو   19-والرصد 

وتشمل   العمل.  صاحب  من  بدعم  الُمعد�ة  األمراض  من  غیره 
االحت�اطات اإلضاف�ة لمنع انتقال العدوى بین العمال، التي تنطبق 
على عامة السكان أ�ضًا، تجنُّب لمس العینین أو األنف أو الفم بیدین  

التخلص غیر مغ أو مندیل یتم  الشخص  ُ�ّم  سولتین، والعطس في 
منه، وممارسة الت�اعد الجسدي أثناء العمل واالنتقال من و�لى مقر 
العمل وال�قاء في المنزل إذا ظهرت على الشخص أعراض مرت�طة  

 (مثل الحمى والسعال الجاف والتعب).   19-بـمرض �وفید

  ة إمدادات الم�اهالمحافظة على مأمون�ّ  -4

�مكن أن تؤدي عدة تدابیر إلى تحسین سالمة الم�اه. وتشمل هذه 
أو  التوز�ع  الم�اه عند نقطة  المن�ع؛ ومعالجة  الـتدابیر: حما�ة م�اه 
في  �أمان  المعالجة  الم�اه  تخز�ن  وضمان  االستهالك؛  أو  الجمع 
المنزل داخل حاو�ات نظ�فة ومغطاة �انتظام. و�مكن التخط�ط لمثل  

وتن التدابیر  فهذه  نحو  على  ومراقبتها  خطط فیذها  �استخدام  عال 
 )  29. (مأمون�ة الم�اه

ومن شأن الطرق التقلید�ة المر�ز�ة لمعالجة الم�اه، التي ُ�ستخَدم فیها 
سارس. وقد  -2–الترش�ح والتطهیر، أن تعطل نشاط فیروس �وفید

َتَبیََّن أن الفیروسات التاج�ة ال�شر�ة األخرى حساسة للكلورة والتطهیر 
) ومن أجل تطهیر مر�زي فعال، 31,  30�األشعة فوق البنفسج�ة. (

 �عد   لتر  /ملغ  0.5≥ین�غي أن یبلغ التر�یز المت�ّقي من الكلور الحر  
. 8.0دق�قة من وقت المالمسة في درجة حرارة <    30  عن  �قل  ال  ما
) و�تعین االحتفاظ ب�قا�ا الكلور في جم�ع أنحاء نظام التوز�ع 13(

توز�ع عن طر�ق شاحنات الم�اه أو نظم النقل البدیلة  �ما في ذلك ال
 (مثل الدراجات، والعر�ات، وما إلى ذلك). 

و�لى جانب ذلك، من أجل معالجة فعالة للم�اه، �مكن لمدیري مرافق 
الم�اه اعتماد تدابیر وقائ�ة أخرى عدیدة، في إطار نهج تخط�طي 

التدابی الم�اه. ومن بین هذه  لمأمون�ة  ر: ضمان وجود أوسع نطاقًا 
المستهلكة   والكواشف  الك�م�ائ�ة  المضافات  من  �اف�ة  مخزونات 
الالزمة الخت�ارات جودة الم�اه، و�فالة إمكان�ة الحصول على قطع 
هناك  تكون  المقاولین، وأن  إلى  والوصول  والوقود،  الحیو�ة  الغ�ار 
خطط طوارئ خاصة �الموظفین و�التدر�ب للحفاظ على اإلمدادات 

 ن م�اه الشرب المأمونة. الالزمة م

�التدابیر الوقائ�ة لمواجهة  علمًا  و�ن�غي إحاطة موظفي مرافق الم�اه  
. وعلیهم ارتداء �مامات وفقًا للتوص�ات العالم�ة 19-جائحة �وفید

الكمامات، 32( استخدام  �شأن  المحل�ة  الحكومة  للس�اسة  وت�عًا   ،(
الجمهور، وممارسة  علیهم احترام الت�اعد الجسدي بین العمال ومع  

 النظافة الصح�ة للیدین �شكل متكرر.

و�مدادات  للم�اه  مر�ز�ة  معالجة  فیها  تتوّفر  ال  التي  األماكن  وفي 
مأمونة للم�اه المنقولة �األنابیب، هناك عدد من تكنولوج�ات معالجة  
الم�اه المنزل�ة الفعالة في إزالة الفیروسات أو تدمیرها. وتشمل هذه 

الغلي أو استخدام مرشحات الترش�ح الفائقة األداء أو التكنولوج�ات: 
مرشحات الطاقة النانو�ة، والتشع�ع الشمسي، وفي الم�اه غیر العكرة، 
�شكل   الُمعّ�أة  الكلور  ومنتجات  البنفسج�ة  فوق  �األشعة  التشع�ع 
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�لوروأیزوس�انورات  وثنائي  الصودیوم  هیبو�لور�ت  مثل  مناسب 
   والصودیوم. 

ال إغالق  االستجا�ة  و�سبب  من  �جزء  الخاصة  أو  العامة  م�اني 
للجائحة، قد تشهد أماكن �ثیرة تدفقًا منخفضًا أو معدومًا للم�اه على 
مدى أساب�ع أو أشهر. وقد یؤدي ذلك إلى ر�ود الم�اه وما یرت�ط 
بذلك من تدهور في نوع�ة الم�اه (مثل �قاء أو إعادة نمو مسبِّ�ات 

حالل الكلور ورشح المعادن الضارة األمراض الم�كرو�ّ�ة �سبب اضم 
العامة   الصحة  التدهور خطرًا على  األنابیب). وقد �شكل هذا  من 
ین�غي  المخاطر،  هذه  ولتقلیل  األماكن.  هذه  سكن  �عاد  عندما 
الم�انى  داخل  األنابیب  لتنظ�ف  الموقع  محدد  ببرنامج  االضطالع 
جم�ع االستعاضة عن  ذلك  �ضمن  أن  و�ن�غي  شغلها.  إعادة   قبل 
الم�اه الراكدة في جم�ع أنحاء المبنى �م�اه عذ�ة آمنة (مطّهرة) من  
تعاد ش�كات  أن  ین�غي  االستخدام،  الرئ�سي. وقبل  التوز�ع  مصدر 

درجة مئو�ة أو أكثر   60الم�اه الساخنة إلى درجة حرارة التشغیل عند  
تتجاوز   دوران  حرارة  المخاطر   50ودرجة  إلدارة  مئو�ة  درجة 

�ما یتعین أن تعاد   زفیها تلك الناتجة من الفیلق�ات. الم�كرو��ة، �ما
من   أقل  إلى  ال�اردة  الم�اه  الناح�ة    25ش�كات  ومن  مئو�ة  درجة 

درجة مئو�ة. وقد تتطلب صهار�ج التخز�ن في   20المثال�ة أقل من  
الموقع أو أبراج التبر�د تطهیر الدفعات قبل أن تص�ح جاهزة للعمل  

اء اخت�ار لنوع�ة الم�اه قبل إعادة شغل  ) و�ن�غي إجر 33مرة أخرى. (
األماكن للتحقق من أن الم�اه المستخدمة داخل الم�اني تفي �األنظمة  
والمعاییر الوطن�ة لنوع�ة م�اه الشرب وأنها آمنة لالستهالك ال�شري 

   حولالستخدامات األخرى ذات الصلة (مثل االستحمام).

�و  -5 فیروس  د  الصرف   2-سارس -روناترصُّ م�اه  في 
 الصحي والحمأة 

الشظا�ا  عن  للكشف  البلدان  من  العدید  فى  �حوث  حال�ًا  تجرى 
فى م�اه الصرف   2-سارس-رونایروس�ة غیر الُمعد�ة لفیروس �و الف

الصحى والحمأة. وقد اسُتخِدمت أسالیب مماثلة بنجاح في برنامج  
القضاء على شلل األطفال للكشف عن انتشار الفیروس بین السكان،  

 
 

بصفة عامة، فإن التكنولوجيات املذكورة فعالة يف تعطيل نشاط الفريوسات، لكن األداء ميكن أن    و
يتفاوت تفاواتً كبرياً اعتماداً على العملية التصنيعية، ونوع املواد والتصميم واالستخدام. ومن املهم  

 جيا احملددة. التحقُّق من أداء التكنولو 
 ملزيد من املعلومات والروابط بشأن املوارد اإلرشادية عن الفيلقيات، قم بز�رة املوقع    ز

https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/legionellosis  

 

�ما في ذلك بین الحاالت التي ال تحمل أعراضًا، و�التالي استكمال  
القدرات  و�ناء  ال�حوث  من  مز�د  إجراء  و�لزم  ال�شر.  لدى  د  الترصُّ
التغط�ة   ذات  البیئات  في  س�ما  (ال  التحلیل�ة  األسالیب  �شأن 
النماذج، وتفسیر  الصرف الصحي)، ووضع  المنخفضة في مجال 
الب�انات إلحاطة عمل�ة اتخاذ القرارات و�جراءات الصحة العامة. وقد  

د   في م�اه الصرف الصحي   19-كوفیدل  الفیروس المسبب�كمل ترصُّ
و�وفر، على سبیل المثال، معلومات   والحمأة ب�انات الصحة العامة

أ�ام من    7-5عن التوقیت الذي قد تبلغ ف�ه الحاالت ذروتها قبل  
اكتشاف هذه الطفرات من ِقَبل المرافق الصح�ة والسلطات الصح�ة. 

)14  ( 

لحاالت  القوي  د  للترصُّ �بدیل  البیئي  د  الترصُّ ُ�ستخَدم  أال  و�ن�غي 
ین�غي أن یر�ز الهدف الرئ�سي .  و�اإلضافة إلى ذلك،  19  -كوفید

وتوس�ع  االستمرار�ة  على  واالستثمارات  العامة  والمرافق  للحكومات 
من مرض  للحما�ة  �أمان  المدارة  الصحي  الصرف  خدمات  نطاق 

 د من األمراض الُمعِد�ة األخرى. وعد 19-كوفید

 

الرعا�ة   مرافق  في  العامة  والنظافة  واإلصحاح  الم�اه 
 الصح�ة

التوص� �الم�اه ُتعتَبر  الصلة  ذات  �التدابیر  الخاصة  القائمة  ات 
واإلصحاح والنظافة العامة والنفا�ات في مواقع الرعا�ة الصح�ة مهمة  
من أجل توفیر الرعا�ة الصح�ة المالئمة للمرضى، وحما�ة المرضى 

) وال 34(  طوالموظفین  والقائمین على الرعا�ة من أخطار العدوى. 
مة  یلزم تقد�م توص�ات جدیدة �شأن الم�اه واإلصحاح والنظافة العا

�و  فیروس  انتقال  من  اإلجراءات 2-سارس-روناللوقا�ة  ولكن   ،
الق�اس�ة التال�ة ذات الصلة �الم�اه واإلصحاح والنظافة العامة ذات 

 أهم�ة خاصة في هذا الصدد: 
 

مزيد من املعلومات عن اإلدارة اآلمنة ملياه الشرب يف املباين، انظر الوثيقة املعنونة   ولالطالع على  ح
  )2011سالمة املياه يف املباين (منظمة الصحة العاملية، 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/76145/9789
241548106_eng.pdf;jsessionid=E6B079A1590740875EEA1
C5E98C45945?sequence=1 

 
املوظفون ال يشملون فقط موظفي الرعاية الصحية بل أيضاً موظفي اخلدمات املسانِدة، مثل    ط

 عمال النظافة واختصاصيي النظافة الصحية، والعاملني ابملغسلة وعمال النفا�ت. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/legionellosis
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/legionellosis
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/76145/9789241548106_eng.pdf;jsessionid=E6B079A1590740875EEA1C5E98C45945?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/76145/9789241548106_eng.pdf;jsessionid=E6B079A1590740875EEA1C5E98C45945?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/76145/9789241548106_eng.pdf;jsessionid=E6B079A1590740875EEA1C5E98C45945?sequence=1
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ب • �استخدام  � نظتالق�ام  متكرر  �شكل  األیدي  التقن�ات  ف 
 المناس�ة؛

 التطبیق المنتظم لممارسات التنظ�ف والتطهیر البیئي؛  •
 اإلدارة المأمونة للفضالت ال�شر�ة (البراز والبول)؛  •
الصح�ة   • الرعا�ة  عن  الناتجة  للنفا�ات  المأمونة  اإلدارة 

 .19–لحاالت �وفید
 التعامل المأمون مع جثث الموتى •

 
مة والموصى بها األخرى توفیر م�اه شرب �اف�ة  ه موتشمل التدابیر ال

ومأمونة للموظفین ومقدمي الرعا�ة والمرضى؛ ضمان إمكان�ة الحفاظ 
للمرضى  الیدین  نظافة  ذلك  في  �ما  الشخص�ة،  النظافة  على 
والموظفین ومقدمي الرعا�ة؛ غسل أغط�ة اَألِسّرة ومال�س المرضى 

ول إلیها (�ما �شمل  �انتظام؛ وتوفیر حمامات مناس�ة و�مكن الوص
- مرافق منفصلة لحاالت اإلصا�ة المؤ�دة والمشتبهة �مرض �وفید 

)؛ وفصل النفا�ات الناشئة عن الرعا�ة الصح�ة والتخلص منها 19
 )  34على نحو مأمون. (

 
  ف األیدي�نظتممارسات  -1

ألهم�ة لتوّقي انتشار فیروس ف األیدي عنصرًا في غا�ة ا�نظ تَعّد  �ُ 
الرعا�ة 2-سارس-روناكو  مرافق  جم�ع  لدى  �كون  أن  و�ن�غي   .

الصح�ة برامج منتظمة تهدف إلى تعز�ز أفضل الممارسات الخاصة  
ف األیدي، وضمان َتَوفُّر البن�ة األساس�ة الالزمة في هذا الشأن  �نظ تب

 (المعدات والمستلزمات)، فضًال عن بروتو�والت التشغیل والص�انة.  
 

ف � نظتمرافق الرعا�ة الصح�ة أن تضع برامج خاصة بو�ن�غي لجم�ع  
بتعز�ز  تقوم  أن  أو  �الفعل،  البرامج  تلك  لدیها  تكن  لم  إن  األیدي، 
البرامج القائمة. و�اإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى أنشطة سر�عة  

، مثل شراء �م�ات �اف�ة من  2-سارس-ارون�و لمنع انتشار فیروس  
والدورات   الیدین؛  نظافة  وحمالت لوازم  الیدین  لنظافة  التنش�ط�ة 

أن یتم تنظ�ف الیدین �استخدام فرك الید القائم   راعىاالتصاالت. و� 
�اسم  المعروفة  للتعل�مات  وفقًا  والصابون  �الماء  أو  الكحول  على 

  - 1  :) وهذه التعل�مات هي35ف الیدین". (� نظت"لحظاتي الخمس ل
المر�ض،   لمس  التنظ�ف/التعق�  -2قبل  إجراءات  �عد   -3م،  قبل 

 
 

   :املزيد من املوارد متاح على املوقع  ي 
https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-
hands/5moments/en/  

�عد    -5�عد لمس المر�ض،    -4التعرُّض لسوائل الجسم/ للخطر،  
و�ذا لم تكن الیدان متسختین �شكل واضح،   يلمس مح�ط المر�ض.

فإن الطر�قة المفضلة هي استخدام فرك الید القائم على الكحول لمدة 
) وعندما تكون األیدي 36ثان�ة �استخدام التقن�ة المناس�ة. (  20−30
�ش یقذرة  واضح،  لمدة    تعّینكل  والماء  �الصابون    60- 40غسلها 

ثان�ة �استخدام التقن�ة المناس�ة. و�لى جانب تنظ�ف األیدي في �لٍّ  
تنظ�فها أ�ضًا في المواقف التال�ة:   جبمن اللحظات الخمس، فإنه �

تغییر  عند  نزعها؛  و�عد  الشخص�ة  الحما�ة  معدات  ارتداء  قبل 
القفازات؛ �عد أي مالمسة مع مر�ض ُمشتَ�ه أو مؤ�د إصابته �عدوى 

الم�اشر -2-كوفید المح�ط  الكائنة في  البیئة  أو  نفا�اته  أو  سارس، 
التنفس�ة،   اإلفرازات  �عد مالمسة  المر�ض؛  الطعام لذلك  إعداد  قبل 

 )  37واستهالكه؛ و�عد استخدام المرحاض. (
 
لجم�ع  للعمل  صالحة  األیدي  لتنظ�ف  مرافق  تتوّفر  أن  و�ن�غي 
العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة في جم�ع نقاط تقد�م الرعا�ة،  
وفي المناطق التي ُترتدى أو ُتنزع فیها معدات الحما�ة الشخص�ة،  

یها تداول نفا�ات الرعا�ة الصح�ة. و�تعین  وفي األماكن التي �جرى ف
كذلك أن تكون هناك مرافق لتنظ�ف األیدي صالحة للعمل لجم�ع 
المرضى، وأفراد أسرهم، ومقدمي الرعا�ة وأي زائر�ن آخر�ن، على 

حدود   في  متاحة  المرافق  هذه  تكون  المراح�ض،    5أن  من  أمتار 
اال أماكن  وفي  المنشأة،  َمخَرج  َمدَخل/  عند  وأماكن  و�ذلك  نتظار، 

 تناول الطعام، وغیرها من األماكن العامة.  
 

أن �حتوي المنَتج الفعال من ماسحات األیدي الكحول�ة على   راعىو�
  أن تثبت نجاعته   و�جبمن الكحول،    %80و  %60نس�ة تتراوح بین  

األورو�ي   المع�ار  األمر�ك�ة  1500�حسب  الجمع�ة  معاییر  أو   ،
(المسما والمواد  لالخت�ارات لالخت�ارات  األمر�ك�ة  الرا�طة  سا�قًا:  ة 
بـاسم   والمعروفة  هذه .  ASTM E-1174والمواد)،  شراء  و�مكن 

في  محل�ًا  توفیرها  أ�ضًا  �مكن  �ان  و�ن  السوق،  من  المنتجات 
الصیدل�ات �استخدام الص�غة والتعل�مات التي تقدمها منظمة الصحة  

 ) 38العالم�ة. (
 

 

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/
https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/
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 اإلصحاح والس�اكة -2

تتوفر ألصحاب الحاالت المشت�ه أو المؤ�د إصابتها �عدوى  ین�غي أن  
لطرد -2-كوفید بدافق  مزودة  (إما  بهم  خاصة  مراح�ض  سارس 

الفضالت أو جافة). و�ن تعذَّر ذلك، فیتعین أن تتاح للمرضى الذین  
إلى مراح�ض ال �ستعملها  الوصول  الجناح فرص  یتشار�ون نفس 

ون لكل حجیرة مرحاض المرضى في األجنحة األخرى. و�جب أن �ك
لطرد  بدافق  المزودة  المراح�ض  تكون  أن  ین�غي  �ما  ُ�غَلق.  �اب 
الفضالت صالحة للعمل �صورة جیدة ومزودة �مصائد هواء مجاري 
تعمل �كفاءة. و�تعین طرد الفضالت من المرحاض مع تنز�ل الغطاء 

) فإن لم �كن ممكنًا 39لمنع تناثر القطیرات وسحب اله�اء الجوي. (
�وفیدتو  لمرضى  منفصلة  مراح�ض  تنظ�ف 19–فیر  فین�غي   ،

غیر  آخر�ن  مرضى  مع  فیها  یتشار�ون  التي  المراح�ض  وتطهیر 
األقل    19–مصابین �مرض �وفید (مثًال: مرتین على  أكبر  بتواتر 

شخص�ة  حما�ة  معدات  یرتدي  مدرَّب  نظافة  عامل  بواسطة  یوم�ًا 
ًا، مئزرًا، وقفازات من  كرداء غیر منفذ للسوائل، أو، إن لم �كن متوفر 

النوع الذي یتحمل الخدمة الشاقة، و�مامة، ونظارات واق�ة أو غطاًء 
واق�ًا للوجه). و�تعین أن تتوفر للعاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة  

 مرافق مراح�ض منفصلة عن تلك التي �ستخدمها المرضى. 
 

صانة  وتوصي منظمة الصحة العالم�ة �استخدام الس�اكة الق�اس�ة والمُ 
الخلفي  التدفق  المغلقة، وصمامات  الحمامات  جیدًا، مثل مصارف 
المهبو�ة في  البراز�ة  المواد  لمنع دخول  ال�خاخات والحنف�ات  على 

)، إلى جانب العمل�ات 40اله�اء الجوي إلى نظام الس�اكة أو التهو�ة (
) 28القائمة المعترف بها لمعالجة م�اه الصرف الصحي والحمأة. (

م دفق الم�اه �انتظام عبر المغالق لضمان أنها تعمل. ولقد  ومن المه
كانت الس�اكة المعی�ة ونظم التهو�ة المصممة �شكل سیئ من بین  

�و  التاجى  الفیروس  انتشار  فى  المساهمة  سارس -1-روناالعوامل 
فى اله�اء الجوي داخل مبنى سكنى شاهق فى منطقة هونج    كرذاذ

عام  ك فى  الخاصة  اإلدار�ة  (2003ونج  مرافق 41.  �انت  فإذا   (
الرعا�ة الصح�ة موصولة �ش�كات الصرف الصحي، فین�غي إجراء 
السائلة ُمحَتواة �شكل   النفا�ات  إذا �انت  للتأكد مما  للمخاطر  تقی�م 
محكم وال توجد أي تسر�ات من النظام قبل وصولها إلى موقع قائم 

ال تقدیر  یتعین  �ما  منها.  والتخلص  النفا�ات  تلك  مخاطر �معالجة 
المرت�طة �كفا�ة نظام تجم�ع النفا�ات أو �أسالیب معالجتها والتخلص 

 )  42منها �اتِّ�اع نهج �قوم على التخط�ط ألمان اإلصحاح. (
�المجار�ر،  متصلة  الصح�ة  الرعا�ة  مرافق  مراح�ض  تكن  لم  و�ذا 
النفا�ات  الحتواء  الموقع  في  النظافة  نظم  وجود  ضمان  ین�غي 

�ض الحفر وخزانات المجار�ر. �ما یتعین احتواء ومعالجتها مثل مراح
الحمأة �أمان، وعندما تمتلئ الحاو�ات ُتنَقل من أجل معالجتها خارج 
الموقع أو معالجتها في الموقع حیثما تسمح ظروف المساحة والتر�ة  
بذلك. وف�ما یتعلق �الحفر غیر الم�ّطنة، ین�غي اتخاذ االحت�اطات 

متر   1.5مع ضمان أن تكون المسافة    الالزمة لمنع تلوث البیئة،
على األقل بین قاع الحفرة ومنسوب الم�اه الجوف�ة (یتعین السماح 
�مساحة أكبر في الرمال الخشنة والحصى والتكو�نات الخشنة) وأن  

مترًا أفق�ًا على األقل من أي   30تكون حفر المراح�ض على مسافة  
 )  43لة والُحَفیرات). (مصدر للم�اه الجوف�ة (�ما في ذلك اآل�ار الضح

 
ول�س هناك من سبب یدعو إلى تفر�غ المراح�ض وصهار�ج تخز�ن  
مؤ�دة  أو  مشتبهة  إصا�ات  عن حاالت  الناتجة  الُبرازّ�ة  الفضالت 

، إال إذا �انت قد بلغت سعتها القصوى. و�صفة 19–�عدوى �وفید
المأمونة   �اإلدارة  الخاصة  الممارسات  أفضل  ات�ِّاع  ین�غي  عامة، 

لفضالت الُبرازّ�ة. و�تعیَّن تصم�م المراح�ض أو صهار�ج التخز�ن  ل
مراعاة  مع  المرضى،  جانب  من  علیها  الواقع  الطلب  تلّبي  �حیث 
الز�ادات المفاجئة المحتملة في أعداد الحاالت، �ما ین�غي أن �كون  
السائلة   الفضالت  أحجام  إلى  استنادًا  لتفر�غها  منتظم  جدول  هناك 

 المنَتجة. 

و�تم، من خالل وجود صهر�ج تعفین مصّمم تصم�مًا صح�حًا، إزالة  
تتسّرب  أن  �مكن  بینما  الصرف،  م�اه  من  الصل�ة  المواد  معظم 
التدّفقات السائلة إلى األرض من خالل حقل تنق�ة م�اه المجاري، أو 
الترش�ح،  لعمل�ة  موات�ة  التر�ة  أوضاع  تكن  لم  فإن  التشرب.  حفرة 

الصها استخدام  الفضالت ف�مكن  أن  غیر  �الكامل.  الم�ّطنة  ر�ج 
الصهار�ج   هذه  تفر�غ  تستلزم  المتجّمعة سوف  الدفق  وم�اه  البراز�ة 
�شكل متكّرر. و�تعیَّن تصم�م المراح�ض أو صهار�ج التخز�ن �حیث 
تلّبي الطلب الواقع علیها من جانب المرضى، �ما ین�غي أن �كون  

أ إلى  استنادًا  لتفر�غها  منتظم  جدول  السائلة  هناك  الفضالت  حجام 
المنَتجة. ول�س هناك من سبب یدعو إلى تفر�غ المراح�ض وصهار�ج  
أو  الناتجة عن حاالت إصا�ات مشتبهة  الُبرازّ�ة  الفضالت  تخز�ن 

، إال إذا �انت قد امتألت. و�مكن معالجة  19–مؤ�دة �عدوى �وفید
ة الحمأة الُبراز�ة في محطة معالجة خاصة بذلك، سواء أكانت �عید

د   تحدِّ وقد  داخله.  موجودة  أو  الصح�ة،  الرعا�ة  مرفق  موقع  عن 
الُبرازّ�ة �القرب من   البلد�ة موقع محطات معالجة الحمأة  السلطات 
المحتمل   التفر�غ  وتجّنب  والنفقات،  الوقت  لتقلیل  الصحّ�ة  المرافق 

 )  28. ( اطق الزراع�ة، �عیدًا عن الرقا�ةللحمأة في المصارف والمن
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لموظفین العاملین في مجال م�اه المجار�ر غیر المعالجة  و�النس�ة ل
التي تنطوي على مخاطر ُمعد�ة �بیرة، ین�غي ارتداء معدات الحما�ة  
الثقیلة،  القفازات  الواق�ة،  الخارج�ة  (المال�س  الق�اس�ة  الشخص�ة 
الوجه).  واق�ات  أو  الواق�ة  النظارات  األقنعة،  المرتفعة،  األحذ�ة 

المعّدات في جم�ع األوقات التي یتم فیها التعامل    و�تعّین ارتداء هذه
توّخي الحرص   و�راعىأو نقلها خارج الموقع.   مع الفضالت الُبرازّ�ة

و�النس�ة   للقطیرات.  انطالق  أو  تناثر  أي  حدوث  لتجّنب  الشدید 
للعاملین في مجال اإلصحاح، فإن ذلك �شمل نزح الخزانات أو تفر�غ 

النتهاء من مناولة النفا�ات وزوال أّي الشاحنات الصهر�جّ�ة. و�عد ا
مخاطر تعرُّض أخرى، یتعّین أن ینزع هؤالء األفراد معّدات الحما�ة  
الشخص�ة التي یرتدونها، �شكل مأمون، و�قوموا بتنظ�ف أیدیهم قبل  

لمعدّ  و�النس�ة  ستقّلهم.  التي  المر��ة  إلى  الحما�ة  الدخول  ات 
لغرض غسلها ف�ما �عد   في ��س محكم  عوَض تالشخصّ�ة المّتسخة، ف

و�ن�غي  المال�س).  وغسل  البیئة  تنظ�ف  (انظر  مأمون  نحو  على 
ا ��ف�ة  على  مناس�ًا  تدر��ًا  العّمال  الحما�ة  تدر�ب  معدات  رتداء 

)  44عها، حتى ال یتم اختراق هذه الحواجز الوقائّ�ة. ( نز الشخصّ�ة و 
م الشخصّ�ة  الحما�ة  معّدات  تكن  لم  �انو�ذا  أو   إمداداتهات  تاحة 

، فین�غي أن یز�د تواتر النظافة الصحّ�ة الصح�حة للیدین، ةمحدود
على األقّل من الحاالت �قى العّمال على مسافة متر واحد  و�تعّین أن ی

 المشت�ه فیها أو المؤّ�دة.
 

� الناتجة من    جبوال  السائلة  والنفا�ات  الُبرازّ�ة  الحمأة  إطالق  أبدًا 
ستخدَم في إنتاج الغذاء، أو في االستزراع المرافق الصحّ�ة في أراٍض تُ 

المائي، أو أن �جرى التخّلص منها في الم�اه المخّصصة ألغراض 
 الترف�ه.

 
   المراح�ض والتعامل مع الفضالت الُبرازّ�ة  -3

�عّد تنظ�ف األیدي أمرًا شدید األهمّ�ة عندما تكون هناك مخالطة  
مشتبهة أو معروفة لفضالت ُبرازّ�ة (انظر التوص�ات العاّمة لنظافة  
األیدي). و�ذا لم �كن المر�ض قادرًا على استعمال المرحاض، فین�غي 
جمع الفضالت الُبرازّ�ة سواء في حّفاضة، أو في أص�ص (مبولة) 

ث ومن  مرحاض نظ�ف،  في  شدید،  و�حرص  فورًا  منها  التخّلص  ّم 
المؤّ�دة  أو  المشتبهة  الحاالت  ألصحاب  فقط  ُ�ستخدم  منفصل 

�عدوى �وفید الُبرازّ�ة  19–لإلصا�ة  الفضالت  التعامل مع  . و�جب 
كمخاطر بیولوجّ�ة، وذلك في جم�ع مواقع الرعا�ة الصحّ�ة �ما فیها 

 . 19–إلصا�ة �عدوى �وفیدتلك التي تضّم حاالت مشتبهة أو مؤّ�دة ل
 

ی الُبرازّ�ة،  الفضالت  من  التخّلص  األص�ص   راعىو�عد  تنظ�ف 
بتر�یز  �لور  �محلول  وتطهیره  وماء،  متعادل  �منّظف  (المبولة) 

ماء 0.5 من  التخّلص  و�تعّین  نظ�ف.  �ماء  شطفه  ثّم  ومن   ،%
الفّعالة   المطّهرات  وتشمل  مرحاض.  في  أو  �الوعة  في  الشطف 

ات األمونیوم الر�اعّ�ة المتاحة تجارّ�ًا والحامض الُمعقَّر األخرى مرّ��
 ) 45أو البیرو�س�است�ك. (

 
وال �كون الكلور فّعاًال في تطهیر المواد المحتو�ة على �مّ�ات �بیرة 
من المواد العضوّ�ة الصل�ة والذائ�ة. لذلك، فإن إضافة محلول الكلور 

محدود الفائدة، بل و�مكن    إلى الفضالت الُبرازّ�ة الجدیدة س�كون أمراً 
 أن یؤّدي إلى التسبُّب في مخاطر مرت�طة �التناثر. 

 
 اإلدارة المأمونة للنفا�ات الناشئة عن الرعا�ة الصحّ�ة -4

للنفا�ات  المأمونة  �اإلدارة  الخاّصة  الممارسات  أفضل  اّت�اع  ین�غي 
الناشئة عن الرعا�ة الصحّ�ة، �ما في ذلك تحدید المسؤولّ�ات وتوفیر 
تدو�رها  و�عادة  النفا�ات  لفصل  الكاف�ة  والمادّ�ة  ال�شرّ�ة  الموارد 

ة  والتخّلص منها �شكل مأمون. وال توجد بیِّنة على أن المخالطة ال�شر�ّ 
الم�اشرة غیر المحمّ�ة، أثناء مناولة نفا�ات الرعا�ة الصحّ�ة، قد أّدت 

. وال تختلف نفا�ات الرعا�ة الصحّ�ة  19–إلى انتقال فیروس �وفید
عن    19-كوفیدالمصابین �مرضى  ال المتوّلدة من المرافق التي تعالج  

.  مصابون بهذا المرض  النفا�ات الواردة من المرافق التي ال یوجد بها
ال حاجة إلى معالجة أو تطهیر إضافّیین یتجاوزان التوص�ات القائمة و 

 المتعّلقة �إدارة النفا�ات المأمونة. 

وغالبّ�ة النفا�ات المتوّلدة في مرافق الرعا�ة الصحّ�ة هي نفا�ات عاّمة 
الید   الطعام، ومناشف تجف�ف  التعبئة، ونفا�ات  وغیر ُمعد�ة (مثل 

التخّلص   �مكن  و� التي  عن    راعىمنها).  العاّمة  النفا�ات  فصل 
النفا�ات المعد�ة في صنادیق تحمل عالمات واضحة، وتوضع في 

بلدّ�ة عاّمة.  و� جمع   تعّینأك�اس وُتر�ط، وُ�تخّلص منها �نفا�ات 
النفا�ات المعد�ة التي تنتج أثناء تقد�م الرعا�ة للمرضى، �ما فیها تلك 

األدوات   (مثًال:  19–یروس �وفیدالخاّصة �من لدیهم عدوى مؤّ�دة �ف
الحاّدة والضمامات والنفا�ات ال�اثولوج�ة) �طر�قة مأمونة في حاو�ات 
م�ّطنة موسومة �عالمات واضحة وصنادیق ال تسّبب إصا�ات من  

و� داخلها.  الموجودة  الحاّدة  النفا�ات،   جباألدوات  هذه  معالجة 
ون. وخ�ارات و�فّضل في الموقع، ومن ثّم التخّلص منها �شكل مأم

المعالجة المفّضلة هي الحرق في غرفة مزدوجة على درجة حرارة 
) فإذا تّم نقل النفا�ات 46مرتفعة أو التعق�م �ال�خار العالي الضغط. (
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معالجتها  ستتّم  و��ف  أین  فهم  الضرورّي  فمن  الموقع،  خارج 
مناطق  من  المتوّلدة  النفا�ات  تصن�ف  و�مكن  منها.  والتخّلص 

مرافق الرعا�ة الصحّ�ة �نفا�ات غیر خطرة، و�التالي   االنتظار في
تجم�عها  قبل  قفلها  إحكام  مع  قوّ�ة  أك�اس سوداء  في  یتّم وضعها 
والتخّلص منها من ِقَبل خدمات النفا�ات التا�عة للبلدّ�ة. و�ذا لم تكن  
الدفن   یتّم  فقد  البلدّ�ة هذه متاحة، �تدبیر مؤقت،  النفا�ات  خدمات 

في الحرق إلى أن یتسّنى اّتخاذ تدابیر أكثر استدامة   اآلمن أو التحّكم
وودّ�ة للبیئة. و�ن�غي لجم�ع أولئك الذین یتعاملون مع نفا�ات الرعا�ة  
�أكمام   (رداء  المناس�ة  الشخصّ�ة  الحما�ة  معّدات  ارتداء  الصحّ�ة 
وأحذ�ة   الشاّقة،  الخدمة  یتحّمل  الذي  النوع  من  وقّفازات  طو�لة، 

و  و�مامة،  الق�ام مرتفعة،  مع  للوجه)  واٍق  غطاء  أو  واق�ة  نّظارات 
 بتنظ�ف أیدیهم �عد نزع تلك المعّدات.   

المدن عن ز�ادة �بیرة ( العدید من  أكبر مما    5وتفید   �انتمّرات 
عل�ه َقبل الجائحة) في النفا�ات الطبّ�ة المتوّلدة في المستشف�ات، وال 
سّ�ما من خالل استخدام معّدات الحما�ة الشخصّ�ة. ولذلك، فإن من  
األهمّ�ة �مكان ز�ادة اإلمكانات والقدرات على مناولة ومعالجة هذه 

فیر النفا�ات الخاّصة �الرعا�ة الصحّ�ة دون تأخیر. وقد �كون لزامًا تو 
خالل   من  تكون  أن  و�فّضل  النفا�ات،  لمعالجة  إضافّ�ة  قدرات 
أو  (األوتو�الف)،  �ال�خار  �التعق�م  البدیلة،  المعالجة  تكنولوجّ�ات 
اإلحراق في محارق تعمل في درجات حرارة مرتفعة. �ما س�كون لزامًا 

) ومن الناح�ة  48. ( ظم لضمان تشغیلها على نحو مستداموجود ن
یرت�ط النفا�ات �طر�قة مأمونة �شراء معدات   المثالّ�ة  التخّلص من 

الحما�ة الشخصّ�ة واالستثمار فیها. و�إجراء مؤّقت �مكن الق�ام بدفن  
أكثر  تدابیر  اّتخاذ  یتسّنى  أن  إلى  �أمان  الصحّ�ة  الرعا�ة  نفا�ات 
ال  ألنه  للنفا�ات،  الیدوي  الك�م�ائي  �التطهیر  ُینصح  وال  استدامة. 

وفعالة. و�اإلضافة إلى ذلك، ین�غي للبلدان أن    ُ�عتبر طر�قة موثوقة
ذلك  في  �ما  النفا�ات،  إلدارة  مستدامة  سالسل  إنشاء  على  تعمل 
وس�اسات  وتكنولوج�ات  التدو�ر،  و�عادة  اللوجستّ�ات،  معالجة 

 المعالجة. 

  تنظ�ف البیئة وغسل المال�س -5

مرافق  في  بها  الموصى  والتطهیر  التنظ�ف  إجراءات  اّت�اع  ین�غي 
(الر  وصح�ح.  مّتسق  �شكل  الصحّ�ة  غسل  49عا�ة  و�تعّین   (

مرضى  فیها  یتلّقى  التي  المناطق  تنظ�ف  وجوب  مع  الب�اضات 
الرعا�ة وتطهیرهم �شكل متكّرر (على األقّل مّرتین یومً�ا،   19-كوفید

ولكن �شكل أكثر تكراًرا لألسطح العال�ة اللمس مثل مفات�ح اإلضاءة 
و  والمناضد  اَألِسّرة  (وقض�ان  المتنّقلة).  من  50العر�ات  والعدید   (

سارس، �ما -2-المطّهرات تنشط ضد الفیروسات المغّلفة، مثل �وفید
وتوصي  المستشف�ات.  في  عادًة  المستخدمة  المطّهرات  ذلك  في 

 منظمة الصحة العالم�ة حال�ًا �استخدام اآلتي:

لتطهیر المناطق ذات األسطح    %70كحول إیثیلي بتر�یز   •
�المعّدات   واألخرى،  الحالة  بین  والمعّدات  الصغیرة، 

 المتخّصصة التي �عاد استخدامها (مثل مواز�ن الحرارة)؛ 
بتر�یز   • الصودیوم  في    1000% (0.1هیبو�لور�ت  جزء 

و   األسطح،  لتطهیر  ( 0.5الملیون)  في    %5000  جزء 
الجسم في مرافق  الملیون) لتطهیر انسكا�ات الدم أو سوائل  

 الرعا�ة الصحّ�ة.  

بدرجات  العضوّ�ة،  �المادة  المطّهرات  جم�ع  نجاعة  تتأّثر  وحیث 
مختلفة، فمن الالزم تنظ�ف األسطح �مادة منّظفة وماء قبل وضع 
المطّهر علیها. و�عّد تر�یز أي مطّهر، وزمن التعّرض الخاص �ه، 

نجاعته.   �مدى  یتعّلق  ف�ما  الحاسمة  المتثابتات  تطبیق من  و�عد 
التعّرض  لوقت  االنتظار  الضروري  من  األسطح،  على  المطّهر 
الدق�قة السطحّ�ة.   الكائنات الحّ�ة  المطلوب والتجف�ف لضمان قتل 
وال یوصى برّش المطّهرات، وخاصًة على األفراد ألن هذا �مكن أن  
یؤّدي إلى ضرر خطیر ول�ست له فعال�ة ثابتة. ولمز�د من التفاصیل  

ال هذا  التنظ�ف حول  �شأن  المنّظمة  إرشادات  انظر  موضوع، 
 ) 50والتطهیر. (

وغسل   البیئي  التنظ�ف  عن  المسؤولین  األفراد  جم�ع  على  و�تعّین 
المال�س والتعامل مع أغط�ة الفراش المّتسخة والمناشف والمال�س 

سارس ارتداء معّدات -2-من المرضى الذین �عانون من عدوى �وفید
�ة، �ما في ذلك القفازات الثقیلة، و�مامة، الحما�ة الشخصّ�ة المناس

أو   (نظارات واق�ة  العینین  لوجه)، وثوب طو�ل  ل  غطاء واقٍ وواقي 
األكمام، وأحذ�ة مرتفعة أو مقفولة. �ما ین�غي ق�امهم بتنظ�ف أیدیهم 

الجسم، و�عد  �عد تعّرض أو لسوائل  للدم  الحما�ة  نز هم  لمعّدات  عهم 
المّتسخة في أك�اس أو حاو�ات الشخصّ�ة. و�ن�غي وضع الب�اضات  

موسومة وسمًا واضحًا ومانعة للتسّرب، وذلك �عد إزالة أي فضالت 
صل�ة منها، ومن ثّم وضعها في دلو مغّطى تمهیدًا للتخّلص منها 
هذه  �غسل  و�وصى  جاف.  أو  طرد  �جهاز  مزّود  مرحاض  في 

م مئو�ة و�استخدا    90  –  60الب�اضات غسًال آلّ�ًا �ماء ساخن بدرجة  
منّظف خاّص �غسل المال�س. و�مكن تجف�ف الغسیل �عد ذلك وفقًا 
لإلجراءات الروتینّ�ة المّت�عة. فإن لم �كن الغسل اآللي ممكنًا، ف�مكن  
نقع الب�اضات في ماء ساخن وصابون داخل برمیل �بیر واستخدام  
عصا للتقلیب، مع الحرص على تجّنب حدوث تناثر. و�تّم �عد ذلك 
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%  0.05، ومن ثّم نقع الب�اضات في محلول �لور بتر�یز  إفراغ البرمیل
دق�قة. و�ن�غي، في النها�ة، شطف الغسیل �ماء نظ�ف  30لحوالي 

 وترك الب�اضات لتجّف تمامًا، و�ن أمكن، تحت أشّعة الشمس.
 
التي توجد على األسطح، �الب�اضات أو على  للفضالت  و�النس�ة 
منها  والتخّلص  مناشف،  �استخدام  إزالتها �حرص  فیتعّین  األرض، 
فورًا �شكل مأمون في مرحاض. و�ذا �انت المناشف من النوع وحید  
االستعمال، فین�غي التعامل معها �نفا�ات ُمعد�ة؛ أما إذا �انت من  

ماله، فیتعّین التعامل معها �ب�اضات مّتسخة. النوع الذي �عاد استع
اإلرشادات  �اّت�اع  وتطهیرها  المنطقة  تنظ�ف  ذلك  �عد  و�ن�غي 

ذات الصلة �سوائل  المنشورة، الخاّصة �إجراءات التنظ�ف والتطهیر 
 )  49. (الجسم المنسك�ة

 
التخّلص المأمون من الم�اه المستعملة أو الم�اه الناتجة  -6

   الحما�ة الشخص�ة واألسطح واألرضّ�ات عن غسل معّدات  

السالمة  قّفازات  تنظ�ف  یتّم  �أن  العالمّ�ة  الصّحة  منّظمة  توصي 
والمآزر البالست�كّ�ة المخّصصة ألغراض الخدمة الشاّقة، التي �عاد  
�محلول  منها  التلّوث  إزالة  ثّم  والماء  �الصابون  استخدامها، 

بتر�یز   الصودیوم  في0.5هیبو�لور�ت  وذلك  یتّم   %،  مّرة  �ّل 
النوع الوحید االستعمال واألرد�ة،  القّفازات من  أّما  فیها.  استعمالها 
ُ�عاد   وال  استعمال،  �ّل  �عد  معد�ة  �نفا�ات  منها  التخّلص  فیتّم 

الق�ام بتنظ�ف األیدي �عد  استعمالها؛ و�  ع معّدات الحما�ة نز ن�غي 
�كون قد   الشخصّ�ة. و�ذا �انت الم�اه المستعملة تحتوي على مطّهر

جرى استعماله في تنظ�ف مسبق، فل�ست هناك حاجة إلى �لورتها 
من   المستعملة  االستحمام  م�اه  فإن  و�المثل،  مجّددًا.  معالجتها  أو 

ال تحتاج إلى تطهیرها. ومع ذلك، من المهّم أن    19-مرضى �وفید
یتّم التخّلص من هذه الم�اه في المصارف المّتصلة بنظام الصرف 

ال أو  التخّلص من م�اه الصحي،  تّم  أو في حفرة نقع. و�ذا  مجاري 
المخّلفات المنزلّ�ة في حفرة نقع، ین�غي أن تكون مسّورة داخل أراضي 
حالة   في  المحتمل  التعّرض  وتجّنب  العبث  لمنع  الصّحي  المرفق 

 الطفح. 
 

 اإلدارة المأمونة لجثث الموتى -7

�الفیروس المسبِّب على الرغم من انخفاض مخاطر انتشار العدوى  
�وفید متوّفي 19-لمرض  جثة شخص  مع  التعامل  عن  الناجمة   ،

بذلك المرض، فإّنه ین�غي للعاملین في مجال الرعا�ة الصحّ�ة وغیرهم 

مّمن یتعاملون مع جثث الموتى، تطبیق االحت�اطات المع�ارّ�ة في 
 جم�ع األوقات. و�تعّین ق�ام موّظفي الرعا�ة الصحّ�ة، أو العاملین
عمل   زي  یلي:  ما  �ارتداء  الجثة،  تجهیز  یتوّلون  الذین  �المشرحة 
جراحي، رداء غیر منفذ للسوائل من النوع الوحید االستعمال (أو رداء 
من النوع الوحید االستعمال مع مئزر غیر منفذ للسوائل) وقفازات، 

واق�ة، وأحذ�ة مرتفعة.   و�مامة، وغطاء واٍق للوجه (�فّضل) أو نظارات
من نز   و�ن�غي االنتهاء  �عد  �عنا�ة،  الشخصّ�ة  الحما�ة  معّدات  ع 

التخّلص منها �نفا�ات  أو  التلّوث عنها،  إزالة  ثّم  استخدامها، ومن 
معد�ة، �أسرع وقت قدر المستطاع، مع وجوب الق�ام بتنظ�ف األیدي. 
أو مشتبهة   المتوّفى جّراء عدوى مؤّ�دة  الشخص  لّف جّثة  و�ن�غي 

�قماش أو نس�ج ونقلها دون تأخیر إلى    سارس،-2–�فیروس �وفید
�النس�ة   الجثث  أك�اس  استعمال  ضرورّ�ًا  ول�س  المشرحة.  منطقة 

سارس، رغم أّنه �مكن استخدامها ألس�اب أخرى -2–لفیروس �وفید
 )  51(مثًال: التسّرب المفرط لسوائل الجسم). (

 

�الم�اه  الصلة  ذات  �الممارسات  خاّصة  اعت�ارات 
والنظافة والمجتمعات   واإلصحاح  المنازل  في  العاّمة 

 المحلّ�ة
 

�الم�اه واإلصحاح،  الخاّصة  الموصى بها  �الممارسات  �عّد االلتزام 
والنفا�ات الناشئة عن الرعا�ة الصحّ�ة في المنازل وفي المجتمعات 
انتشار مرض  من  الحّد  أجل  من  األهمّ�ة  غا�ة  في  أمرًا  المحلّ�ة، 

�جعل التنظ�ف المنتظم لألیدي، والتنظ�ف . فتوفیر الم�اه  19–كوفید
�شكل عاّم أمرًا ممكنًا. والین�غي قطع خدمات الم�اه عن الناس �سبب 
عدم قدرتهم على سداد رسوم استهالكها. �ما �جدر �الحكومات أن  
تعطي األولوّ�ة لتوفیر خدمات الم�اه لغیر الحاصلین علیها، وذلك 

مثل فورّ�ة  أخرى  إجراءات  خالل  وشاحنات اآل  :من  المحمّ�ة،  �ار 
 الصهار�ج، وتمدید اإلمدادات المنقولة �األنابیب وما إلى ذلك).  

الم�اه  خدمات  توفیر  في  المشار�ة  والهیئات  لألفراد  و�النس�ة 
واإلصحاح والنظافة العاّمة، �العاملین في محّطات المعالجة، وعّمال  

ون خدمات الصرف الصحي، والسّ�اكین، فین�غي اعت�ارهم مّمن �قّدم
أساسّ�ة، وأن ُ�سمح لهم �مواصلة عملهم أثناء فترات تقیید الحر�ة، 
األیدي  تنظ�ف  ومرافق  الشخص�ة  الحما�ة  معّدات  لهم  توفَّر  وأن 
�شّجعون   الذین  أولئك  على  أ�ضًا  هذا  و�نطبق  لصّحتهم.  حما�ًة 

 النظافة في المجتمع.
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 ف األیدي �نظتتوص�ات عاّمة حول   -1

) 52منع اإلصا�ة �األمراض التنّفسّ�ة. (� ف األیدي  �نظتلقد ثبت أّن  
وُ�نصح �الق�ام �غسل األیدي �عد السعال والعطس و/أو التخّلص من  
المندیل الورقي، ولدى الدخول إلى المنزل، وعقب العودة من األماكن  
العامة، وقبل إعداد الطعام، وقبل األكل و�عده، و�عد إطعام/إرضاع 

ستخدام المرحاض أو تغییر حفاض الطفل، الطفل من الثدي، و�عد ا
و�عد لمس الحیوانات. و�النس�ة لألشخاص مّمن تكون خدمات الم�اه 
واإلصحاح والنظافة العاّمة لدیهم محدودة، فإّن من الضرورّي إیالء 

 األولوّ�ة لألوقات المهّمة لتنظ�ف أیدیهم.
 

ل جدیدة  حملة  من  الصّحة  � نظتو�جزء  منّظمة  توصي  الیدین،  ف 
ف الیدین  �نظتلعالمّ�ة �أن تتاح إمكانّ�ة الوصول الشامل إلى مرافق  ا

النقل   العاّمة ومراكز  الم�اني  مثل األسواق والمتاجر   -أمام جم�ع 
) الحافالت.  أو  القطارات  الع�ادة والمدارس ومحّطات  ) 53وأماكن 

و�اإلضافة إلى ذلك، ین�غي أن تتوّفر مرافق لغسل الیدین تعمل �الماء 
أمتار من جم�ع المراح�ض، العاّمة والخاّصة    5ون في حدود  والصاب

 على حدٍّ سواء. 
 
و�ن�غي أن یتالءم عدد أو حجم هذه المرافق الخاّصة بتنظ�ف األیدي 
مع عدد ونوعّ�ة مستخدمیها، �األطفال مثًال، أو أولئك اّلذین �عانون  
استخدامها والحّد من   على  لتشج�عهم  وذلك  الحر�ة،  من محدودّ�ة 

واإلشراف أ �التر�یب  الخاّصة  لألمور  و�النس�ة  االنتظار.  وقات 
وص�انة المعّدات �ما �شمل، �حسب االقتضاء، إعادة الملء المنتظم 
للم�اه والصابون و/أو ماسحات األیدي الكحولّ�ة، فین�غي أن تكون  
تحت اإلدارة الكاملة للسلطات الصحّ�ة العمومّ�ة. و�تعّین أن ُ�عهد  

م خدمة النقل، وغیرهم، �مسؤولّ�ة  إلى مدیر المب نى أو المحّل، أو مقدٍّ
المحافظة على المستلزمات. و�مكن إشراك المجتمع المحلّي والقطاع 
المرافق واستخدامها �الشكل الصح�ح،  الخاّص في دعم عمل هذه 

 ومنع تخر�بها. 
  ف األیدي�نظتمواّد  -2

�النس�ة للمجتمعات المحلّ�ة  ف�ما یلي المواّد المثالّ�ة لتنظ�ف األیدي  
 والمنازل، مرّت�ًة �حسب فعالّیتها: 

 

 
 

 وال يلزم أن تكون املياه بنفس جودة مياه الشرب.  ك

 الماء والصابون أو ماسحات األیدي الكحول�ة •
 الرماد   •
 الماء وحده •

 
�أحواض   ، ماء  من  إّما  األیدي  تنظ�ف  مواقع  تتأّلف  أن  و�مكن 
موصولة �إمدادات م�اه منقولة عبر األنابیب، أو �خّزانات م�اه �مكن  

ومزّودة إعادة   �صنابیر  مجّهزة  ومغّطاة  نظ�فة  دالء  أو  ملئها، 
أیٍد �حولّ�ة. وفي األحوال    ك�موّزعات صابون عادي، أو ماسحات 

التي ال �كون ممكنًا فیها توفیر ماسحات األیدي الكحولّ�ة، أو قطع 
أو  التجار�ة  السائل  الصابون  محالیل  استخدام  ف�مكن  الصابون، 

�الصابون  الممزوجة  �الماء"الم�اه  ف  المنظِّ �مزج  المصنوعة    ل"، 
وتعتمد نس�ة المنّظف إلى الماء على أنواع  المنتجات المتوّفرة محلّ�ًا 

) وال یلزم أن �كون الصابون مضاّدًا لل�كتیر�ا، حیث 54وتر�یزاتها. (
نشاط  تعطیل  في  فّعال  العادي  الصابون  أّن  إلى  البیِّنات  تشیر 

). و�ن�غي أن تحتوي 55،56ورونا (الفیروسات المغّلفة، �فیروسات �
%. �ما 60ماسحات األیدي الكحولّ�ة على �حول بنس�ة ال تقّل عن  

یتعّین أن تكون مثل هذه المنتجات معتّمدة. وفي األحوال التي تكون  
فیها اإلمدادات محدودة، أو �اهظة التكال�ف �شكل �جعل استخدامها 

للوصفات الموصي بها من    أمرا غیر وارد، ف�مكن إنتاجها محلّ�ًا وفقاً 
) والكحول الشدید التر�یز ساّم إذا  38ِقَبل منّظمة الصّحة العالمّ�ة. ( 

تّم تناوله، و�التالي �حتاج إلى أن یتم التعامل معه �عنا�ة. و�جب أن  
على  الك�ار  �شرف  أن  و�جب  األطفال،  متناول  عن  �عیدًا  ی�قى 

 حول. األطفال عند استخدام ماسح الید القائم على الك
 

�عد غسلهما  و  الیدین  تجف�ف  على  لفعال�ة القدرة  األهم�ة    في غا�ة 
. و�مكن أن �كون مستوى الرطو�ة المت�ّق�ة التي ُتتَرك الیدین تنظ�ف

دًا مهّمًا لمسبِّ�ات األمراض التي  على الیدین �عد غسلهما عامًال محدِّ
) �العكس.  األسطح والعكس  إلى  الیدین  ) وفي حین  57تنتقل من 

ُینَصح �المناشف النظ�فة ذات االستخدام الواحد، فقد ال تكون متاحة  
لك، �مكن الق�ام ذ  ة. و�دًال منو�مكن أن تض�ف إلى النفا�ات البیئ�ّ 

 بتجف�ف األیدي �الهواء بنظام للتجف�ف الهوائي أو عن طر�ق َهزِّها. 
 
الكحولّ�ة داخل   الید  وعندما ال یتوّفر الصابون والماء أو ماسحات 

)  36،58،59ألسر المع�شّ�ة، �مكن النظر في استخدام الرماد. ( ا

إذا مل تكن ماسحات الكحول أو الصابون واملاء متاحة أو ممكنة، فإّن استخدام املاء املكلور    ل
 لغسل األيدي سيكون خياراً، وذلك كتدبري قصري األمد.  %)0.05(
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مسبِّ  ل  �عطِّ قد  الخصوص،  على وجه  األمراض  فالرماد،  رفع ب�ات 
) وأخیرًا، فإّن غسل الیدین �الم�اه وحدها، على 60(  .ضة و الحمدرجة  

الرغم من أنه هو األقّل فعالّ�ًة بین الخ�ارات األر�عة، �مكن أن یؤّدي 
اإلسهال.  حاالت  وفي  الیدین  على  البرازي  التلّوث  انخفاض  إلى 

) و�غّض النظر عن نوع الماّدة، فإّن غسل وفرك الیدین،  61،62(
الشطف على وجه  المهّمة    و�م�ة م�اه  دات  المحدِّ الخصوص، هي 

 )  63في الحّد من التلّوث �مسبِّ�ات األمراض على الیدین. (
 

المستخدمة  -3 للم�اه  والكمّ�ة  الجودة  حیث  من  المتطّل�ات 
 في غسل األیدي

ال یلزم أن تكون جودة الم�اه المستخدمة في غسل األیدي مستوف�ة 
أّنه حتى الم�اه ذات التلّوث لمعاییر م�اه الشرب. وتشیر األدّلة إلى  

الصح�ح   واألسلوب  الصابون  مع  استخدامها  عند  المعتدل  البرازي 
)  64�مكن أن تكون فّعالة في إزالة مسبِّ�ات األمراض من الیدین. (

ومع ذلك، ین�غي بذل الجهود الستخدام مصدر الم�اه �أعلى مستوى 
الم�اه المثال، تحسین مصدر  الجودة (على سبیل  على   ممكن من 

وتتراوح �مّ�ات الم�اه المبلغ عنها المستخدمة لغسل الیدین،   ماألقل). 
لتر لكل    2إلى    0.5التي مّكنت من الحّد من التلّوث �الُبراز، من  

) وتشیر التجارب الحدیثة من  63لیدین. (ل شخص، لكل جلسة غسل  
لتر �اف�ة.   0.2المیدان إلى أّن جلسة غسل الیدین �ما ال یتجاوز  

بتلّوث 65( المستخدمة  الم�اه  �مّ�ة  ارت�طت  ذلك،  على  وعالوًة   (
) وحیثما �ان الماء محدودًا، �مكن أن تبلَّل  66فیروسي أقّل للیدین. (

أ ُیوَقف الماء  ثّم  �الماء،  الترغ�ة �الصابون والفرك لمدة الیدان  ثناء 
ثان�ة على األقّل، ومن ثّم �مكن تشغیل الماء مّرة أخرى لشطفهما.   20

و�ن�غي دومًا أن ُیترك الماء یتدّفق إلى منطقة صرف أو إلى وعاء، 
وال یتعّین شطف األیدي في حوض مشترك، حیث قد یؤّدي ذلك إلى  

 ز�ادة التلّوث. 
 

 ديخ�ارات مرافق غسل األی -4

عند االخت�ار و/أو االبتكار ف�ما یتعّلق �خ�ارات مرافق غسل األیدي 
القائمة، ین�غي مراعاة عدد من المالمح التصم�مّ�ة. وتتضّمن هذه 

  :المالمح اآلتي

 
 

مصدر املياه احملسَّن هو ذلك املصدر احملمي من التلّوث الُربازي، ومن بني تلك املصادر املاء    م
، أو احلنفّية العامة، أو احلَُفريات، أو اآلابر احملفورة احملمّية، أو الينابيع أو مياه  املنقول عرب األ�بيب

أو   • استشعار،  أداة  خالل  من  إما  الصنبور:  فتح/قفل 
�استخدام مضّخة قدم، أو �مق�ض �بیر �حیث �مكن 

 �الذراع أو �المرفق؛قفل الصنبور 
موزِّع الصابون: �النس�ة للصابون السائل، یتّم التحّكم   •

�كفي  �ما  �بیرًا  �كون  أن  أو  استشعار  �أداة  إما  ف�ه 
لتشغیله �أسفل الذراع؛ و�النس�ة لقطع الصابون، فین�غي  
أن �كون طبق الصابونة ذا صرف جّید، حتى ال تص�ح  

ة �الماء؛   الصابونة غاصَّ
المست • المستعملة  الم�اه  الم�اه  توج�ه  ضمان  عملة: 

صوب حاو�ة مغطّاة لتتجّمع فیها، إن لم تكن موصولة  
 بنظام صرف منقول عبر األنابیب؛

تجف�ف األیدي: توفیر مناشف ورقّ�ة وصندوق نفا�ات؛  •
فإن لم �كن ذلك ممكنًا، فین�غي تشج�ع التجف�ف �الهواء 

 لعدة ثواٍن؛ 
تك • أن  ین�غي  عاّمة،  �صفة  قابلة  المواّد:  المواّد  ون 

مصادر   توفیر  إمكانّ�ة  مع  �سهولة،  للتنظ�ف 
 اإلصالح/استبدال الِقَطع محلّ�ًا؛ 

إلیها  • الوصول  �كون  أن  ین�غي  إلیها:  الوصول  �مكن 
وأولئك   األطفال  فیهم  �من  مستخدمیها،  لجم�ع  متاحًا 

 الذین �عانون من محدودّ�ة الحر�ة. 
المستخدمین   الت�اعد الجسدي بین  أال تقّل مسافةین�غي   •

الق�ام بذلك عن ن متر واحدع طر�ق وضع    ، و�مكن 
عالمات على األرض، وضمان أعداد �اف�ة من مرافق 

 غسل الیدین لمنع تراكم الحشود. 
 

وهناك عدد من التصام�م الخاّصة �مرافق غسل األیدي تّم تنفیذها 
�لٍّ من   في  العاّمة،  األماكن  وفي  والمدارس،  المنازل،  البلدان  في 

) وفي المدارس، تم بنجاح تنفیذ عدد  67(.  المتقّدمة والبلدان النام�ة
من التصم�مات التي تّتسم �ال�ساطة وسهولة الص�انة والمتانة، مع 

 ) 68انخفاض التكلفة. (
 

األمطار احملمّية (املصدر: الرب�مج املشرتك بني منّظمة الصّحة العاملّية واليونيسيف لرصد إمدادات  
  )ps://washdata.org/htt(العاّمةاملياه واإلصحاح والنظافة 

 

https://washdata.org/


 إرشادات مبدئية  :19-املسبِّب ملرض كوفيد 2-سارس-كورو�املياه واإلصحاح والنظافة العامة وإدارة النفا�ت ملواجهة فريوس  

 

-13- 

 ُمفَرغات التطهیر في المنزل واإلدارة اآلمنة لل -5

 في   19–عند وجود حاالت إصا�ة مشتبهة أو مؤّ�دة �عدوى �وفید
على  القائمین  لحما�ة  فورّ�ة  إجراءات  اّتخاذ  �جب  المنزلّ�ة،  البیئة 
اإلفرازات  مالمسة  مخاطر  من  األسرة  أفراد  من  وغیرهم  الرعا�ة 

الُبراز�ّ  فیروس �و التنّفسّ�ة والفضالت  قد تحتوي على  التي  - روناة 
�شأن  2-سارس واضحة  تعل�مات  الدعم  یتضّمن  أن  و�جب   .

االستخدام اآلمن والصح�ح للمنّظفات والمطّهرات وتخز�نها، �ما في 
سوء  من  األضرار  لمنع  األطفال  متناول  عن  �عیدة  إ�قائها  ذلك 

) و�ن�غي إجراء تنظ�ف منتظم 69االستخدام �ما في ذلك التسّمم. (
اء المنطقة التي تقّدم فیها لألسطح التي یتكّرر لمسها في جم�ع أنح

النوم. �ما  الرعا�ة للمر�ض، مثل المناضد وغیرها من أثاث غرفة 
یتعّین غسل وتجف�ف أدوات المائدة واآلن�ة الفخارّ�ة �عد �ّل استعمال، 
مع عدم مشار�تها مع اآلخر�ن. أّما الحّمامات المشتر�ة بین مرضى 

فها وتطهیرها مّرة واحدة وأفراد األسرة اآلخر�ن فین�غي تنظ�   19-كوفید
على األقّل في الیوم. و�مكن استخدام الصابون المنزلي، أو المنّظف 
العادي المستخدم في المنزل، ألغراض التنظ�ف أّوًال، ومن ثّم �عد 
الشطف، یتعّین استخدام المطّهر المنزلي المعتاد الذي �حتوي على 

�عادل   0.1 ما  (أي  الصودیوم  هیبو�لور�ت  في جز   %1000  ء 
  %5الملیون، أو جزء واحد من المب�ِّض المستخدم في المنزل بتر�یز  

جزءًا من الماء). و�ن�غي ارتداء   50هیبو�لور�ت الصودیوم مقابل  
معدات الحما�ة الشخصّ�ة أثناء التنظ�ف، �ما �شمل ارتداء الكمامة، 

)، 36والنظارات الواق�ة، والمئزر المانع لتسرب السوائل، والقفازات، (
ع معّدات الحما�ة الشخصّ�ة. نز ام بتنظ�ف األیدي �عد  مع وجوب الق�

وحیثما تكون موارد األسر محدودة، یتعّین بذل الجهود لتوفیر إمدادات 
ولوازم نظافة    –على األقل، الكمامات    –معدات الحما�ة الشخصّ�ة  

. و�ن�غي توّخي 19-الیدین لألسر التي ترعى مرضى مصابین �كوفید
والت على الحذر  مأمون  �شكل  ال�شرّ�ة  الُبرازّ�ة  الفضالت  مع  عامل 

على  الحصول  ضمان  من  بدا�ًة  الكاملة،  اإلصحاح  سلسلة  مدى 
متاحة   وتكون  المنتظم  للتنظ�ف  وتخضع  �كفاءة  تعمل  مراح�ض 
�التخّلص  وانتهاًء  والمعالجة  والتفر�غ  �االحتواء  ومرورًا  للجم�ع، 

 كل مأمون.ة �شُكدار وال م�اه المجاري النهائي من 
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أفراد   أحد  رعا�ة  أثناء  المنزل  في  ُتْنَتج  التي  النفا�ات  تعبئة  ین�غي 
سوداء  أك�اس  في  وذلك  التعافي،  فترة  أو خالل  المرضى،  األسرة 
قوّ�ة، و�حكام قفلها قبل التخّلص منها وجمعها في النها�ة من ِقَبل  

خدمات النفا�ات التا�عة للبلدّ�ة. و�ذا لم تكن خدمات النفا�ات البلدّ�ة  
هذه متاحة، �تدبیر مؤّقت، فقد یتّم الدفن اآلمن أو التحّكم في الحرق 
و�النس�ة   للبیئة.  وودّ�ة  استدامة  أكثر  تدابیر  اّتخاذ  یتسّنى  أن  إلى 
للمنادیل الورق�ة أو غیرها من المواّد التي ُتستخَدم أثناء السعال أو 
و�عد   للقمامة.  صندوق  في  الفور  على  إلقاؤها  فین�غي  العطس، 

�الشكل  الت األیدي  بتنظ�ف  الق�ام  یتعّین  النفا�ات،  تلك  من  خّلص 
 الصح�ح.  

 
وفي األماكن التي �كون فیها العرض محدوًدا والطلب مرتفعًا على 
الكمامات، هناك احتمال أن �قوم األشخاص �جمع �مامات الوجه  
المستعملة و�عادة ب�عها. ولذلك، یلزم بذل الجهود لضمان وتحسین  

ال �س�اج التخّلص من  النفا�ات  مناطق  آمن وتطو�ق  نفا�ات �شكل 
وتنظ�مها. وقد تؤّدي الكمامات وغیرها من معدات الحما�ة الشخصّ�ة  
�شرّ�ة   آثار  إلى  یؤّدي  مّما  المائّ�ة  والممّرات  المجاري  انسداد  إلى 
إدارة  في  االستثمارات  تساعد  أن  و�مكن  نطاقًا.  أوسع  و��كولوجّ�ة 

تور  ذلك  في  �ما  جانب النفا�ات،  إلى  للبیئة  الصد�قة  المنتجات  �د 
النفا�ات. وأخیرًا، ین�غي على  السل�م من هذه  التخّلص غیر  تنظ�م 
(قّفازات  الشخصّ�ة  الحما�ة  معدات  ارتداء  النفا�ات  �جمع  المكلَّفین 
ثقیلة، وأحذ�ة مرتفعة، وأغط�ة، و�مامات عند العمل في أماكن ضّ�قة)  

 �ف الیدین �انتظام. وأن �كون لدیهم مرافق إلجراء تنظ
 

  استخدام المسا�ح العاّمة والشواطئ -7

�و  فیروس  انتقال  خطر  العذ�ة    2-سارس-روناإّن  الم�اه  من 
والساحلّ�ة أو حّمامات الس�احة والمنتجعات الصحّ�ة الملّوثة �البراز 
ضع�ف جّدًا. وتنطبق التوص�ات القائمة إلدارة نوع�ة م�اه االستحمام.  

)70,71 ( 

م عاّم  ش�ه  أو  عاّم  تقلیدي  س�احة  لحّمام  أنظمة  �  زّود و�النس�ة 
ح حدود  في  تعمل  جّیدة،  وتصف�ة  االستحمام  هیدرول�كّ�ة  مولة 

المصّممة لها، ین�غي إجراء تطهیر روتیني �اٍف �مستوى �لور حّر 
ملغ/لتر في جم�ع أنحاء حوض الس�احة. وستكون تر�یزات   1من  

 ) األدنى  الحّر  عند  0.5الكلور  �اف�ة  أقّل)  أو  استخدام     ملغ/لتر 
البنفسجّ�ة.    التطهیر �األشّعة فوق  أو  الكلور �االقتران مع األوزون 

تر�یز   على  الحفاظ    7.8و    7.2بین    ضةو الحمدرجة  و�ن�غي 
لمطّهرات الكلور. وُ�فتَرض أن �كون هذا �اف�ًا للقضاء على مسبِّ�ات 
األمراض المعوّ�ة والفیروسات المغّلفة، مثل الفیروسات التاجّ�ة، وهي 

 حّساسة للتطهیر �الكلور.  
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�و  فیروس  انتقال  خطر  �كون    2-سارس-روناو�زداد  حیث 
والمسا�ح   الشواطئ  یزورون  الذین  واألشخاص  المستحّمون 
والمنتجعات الصحّ�ة فى ظروف صغیرة مزدحمة �ما فى ذلك داخل  

والمطاعم واألكشاك.   ماتغرف تغییر المال�س والمراح�ض والحّما
الجسدي  والت�اعد  الیدین،  نظافة  �شأن  عاّمة  بتوص�ات  وُ�نَصح 

) الوجه  إلى جنب مع 32واستخدام �مامات  االقتضاء جن�ًا  ) عند 
مرافق  وص�انة  الیوم)  في  أكثر  أو  واحدة  (مّرة  المنتظم  التنظ�ف 

 المراح�ض. 
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 همون في هذا العمل االمس
العالمّ�ة أعّد   الصّحة  المبدئّ�ة موّظفون من منّظمة  هذه اإلرشادات 

من  عدد  العمل  هذا  في  ساهم  ذلك،  إلى  و�اإلضافة  والیون�س�ف. 
الخبراء والممارسین في مجال الم�اه واإلصحاح والنظافة العاّمة. ومن  
بینهم مات آردو�نو، من مراكز الوال�ات المّتحدة لمكافحة األمراض 

�الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة؛ د�فید بیر�ندیز، من مراكز   والوقا�ة منها،
الوال�ات المّتحدة لمكافحة األمراض والوقا�ة منها، �الوال�ات المتحدة 

األمر�ك�ة؛ لیزا �ازانوفا، جامعة جورج�ا الحكوم�ة، الوال�ات المتحدة 
أسترال�ا؛  المتخّصصة،  الصح�ة  الوحدة  �ونل�ف،  د�فید  األمر�ك�ة؛ 

ینغ، من مراكز الوال�ات المّتحدة لمكافحة األمراض والوقا�ة  ر�ك غیلت
منها، �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة؛ د. توماس هاندز�ل، من مراكز 
الوال�ات المّتحدة لمكافحة األمراض والوقا�ة منها، �الوال�ات المتحدة 
األمر�ك�ة؛ بول هنتر، من جامعة إ�ست أنغیل�ا، �المملكة المتحدة؛ 

ا دي رودا هوسمان، من المعهد الوطني للصحة العموم�ة  آنا مار�
والبیئة، بهولندا؛ بیتر مائ�س، من منظمة أط�اء بال حدود، ببلج�كا؛ 
موللي �اتر�ك، من مراكز الوال�ات المّتحدة لمكافحة األمراض والوقا�ة  
جامعة  من  سو�سي،  مارك  األمر�ك�ة؛  المتحدة  �الوال�ات  منها، 

 تشابل هیل، �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة.  –كارولینا الشمال�ة 

 

 

  وتواصل �لُّ من منظمة الصحة العالم�ة والیون�س�ف مراق�ة الوضع عن �ثب لمتا�عة أي تغیرات قد تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئ�ة. و�ذا 

المنظمة والیون�س�ف إرشادات محّدثة إضاف�ة. و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة اإلرشادات  طرأ تغییر على أيٍّ من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر  

 المبدئ�ة هذه صالحة لمدة عامین من تار�خ إصدارها.
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