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 ,الى حضره

 السلطات المحليهمدراء أقسام 

 مكاتب الصحه

 المصالحمدراء 

 

 لتعقيم مضاد لفايروس الكورونا توصيات : الموضوع

لتـأكيد التوصيات المهنية فيما يخص التعقيم الناجع ضد فايروس الكورونا، 

 االنتباه لألمور التالية:من المهم 

 يكون من اللمس المباشر) التقارب بين   أساس العدوى من فايروس الكورونا

. معلوٌم أنّه يُمكن الخارج من مجرى التنفس الناس(، والعدوى من الرذاذ

 من عّدة ساعات وحتّى أيام معدودة.البقاء على أسطح مختلفة للفايروس 

 .الفايروس مغلّف بغالف حّساس للمواد المعقّمة 

 األلعاب، مقاعد، محّطات  منشآت في األماكن العاّمة المفتوحة)مثل

 الباصات في الطريق، منشآت  رياضية في أماكن مفتوحة

هو ضئيل لذلك  األسطحواألرصفة( إحتمال اإلصابة بالعدوى من 

رّش  التعقيم بواسطة طائرات يشمل ذلك ،ليست هنالك حاجة للتعقيم

 في القرى.

  تتعّرض تعقيم األسطح التي  موصى،  المغلقهفي األماكن العاّمة

والمفاتيح، لوحة  للّمس بشكل كبير جدًّا )مثل: المقابض، األزرار

الدرابزين، الطاوالت،  المفاتيح في الحاسوب، شاشات اللّمس،

وأسطح العمل( بماّدة معقّمة أساسها  كحول ال يقل تركيزه عن 

، أو  بواسطة محلول الكلور، واالنتظار حتّى تجف األسطح 70%

من الكلور ولتر واحد من  مللتر 40كّون من )يمكن تحضير محلول م

األسطح نفسها مباشرة  وليس  يجب أن يكون التعقيم على الماء(.
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يكون التعقيم  فعاالا ومفيداا أكثر   بحيث.ُمبيد"النثر  في الجو بواسطة "

الُمراد  االسطحأنه يجب أّوالا تنظيف  . هذا يعنيعلى األسطح النظيفة

اليدين في أمكان  معقماتمن المفّضل وضع  .تعقيمهاومن ثّم  تعقيمها

 ورؤيتها. سهل الوصول إليهاالمن 

  في السوبر ماركت، في الصيدليّة وفي مؤّسسات أخرى: يجب أن

بواسطة  يكون التعقيم مباشرة على األسطح وليس النثر في الجو

في اليوم من خالل المفضل إجراء التعقيم عدّة مرات "ُمبيد". من 

التي تّم لمسها بشكل كبير جدًّا، مثل مقبض سلّة  مسح األسطح

الُمشتريات، الصناديق واألسطح األُخرى التي يتم لمسها من قبل 

ن سهلة كاليدين في أما معقماتمن المفّضل وضع  أشخاص كثيرين.

 الوصول والرؤية.

 إن كان مغلّفاا  لطعامل في السوبر ماركت، يجب عدم التعقيم المباشر

 أو مكشوفاا )كالخضروات، الفواكه، الخبز والبقوليات(.

من أجل التعقيم،  لحشراتل مبيداتعدم استعمال  بوجوبمن المهم التأكيد 

 في الُمعّدات. لحشراتل مبيداتخوفًا من بقايا 

 .التوصياتشكًرا سلفًا على التعاون في تنفيذ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


