الى حضره,
مدراء أقسام السلطات المحليه
مكاتب الصحه
مدراء المصالح
الموضوع :توصيات لتعقيم مضاد لفايروس الكورونا
لتـأكيد التوصيات المهنية فيما يخص التعقيم الناجع ضد فايروس الكورونا،
من المهم االنتباه لألمور التالية:







أساس العدوى من فايروس الكورونا يكون من اللمس المباشر( التقارب بين
الناس) ،والعدوى من الرذاذ الخارج من مجرى التنفس .معلو ٌم أنّه يُمكن
للفايروس البقاء على أسطح مختلفة من عدّة ساعات وحتّى أيام معدودة.
ساس للمواد المعقّمة.
الفايروس مغلّف بغالف ح ّ
ّ
محطات
في األماكن العا ّمة المفتوحة(مثل منشآت األلعاب ،مقاعد،
الباصات في الطريق ،منشآت رياضية في أماكن مفتوحة
واألرصفة) إحتمال اإلصابة بالعدوى من األسطح هو ضئيل لذلك
رش
ليست هنالك حاجة للتعقيم ،يشمل ذلك التعقيم بواسطة طائرات ّ
في القرى.
تتعرض
في األماكن العا ّمة المغلقه  ،موصى تعقيم األسطح التي ّ
للّمس بشكل كبير جدًّا (مثل :المقابض ،األزرار والمفاتيح ،لوحة
المفاتيح في الحاسوب ،شاشات اللّمس ،الدرابزين ،الطاوالت،
وأسطح العمل) بمادّة معقّمة أساسها كحول ال يقل تركيزه عن
 ،%70أو بواسطة محلول الكلور ،واالنتظار حتّى تجف األسطح
كون من  40مللتر من الكلور ولتر واحد من
(يمكن تحضير محلول م ّ
الماء) .يجب أن يكون التعقيم على األسطح نفسها مباشرة وليس
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ا
فعاال ومفيداا أكثر
النثر في الجو بواسطة " ُمبيد".بحيث يكون التعقيم
على األسطح النظيفة .هذا يعني أنه يجب ّأو اال تنظيف االسطح ال ُمراد
تعقيمها ومن ث ّم تعقيمها .من المفضّل وضع معقمات اليدين في أمكان
من السهل الوصول إليها ورؤيتها.
سسات أخرى :يجب أن
 في السوبر ماركت ،في الصيدليّة وفي مؤ ّ
يكون التعقيم مباشرة على األسطح وليس النثر في الجو بواسطة
" ُمبيد" .من المفضل إجراء التعقيم عدّة مرات في اليوم من خالل
مسح األسطح التي ت ّم لمسها بشكل كبير جدًّا ،مثل مقبض سلّة
ال ُمشتريات ،الصناديق واألسطح األُخرى التي يتم لمسها من قبل
أشخاص كثيرين .من المفضّل وضع معقمات اليدين في أماكن سهلة
الوصول والرؤية.
 في السوبر ماركت ،يجب عدم التعقيم المباشر للطعام إن كان مغلّفاا
أو مكشوفاا (كالخضروات ،الفواكه ،الخبز والبقوليات).
من المهم التأكيد بوجوب عدم استعمال مبيدات للحشرات من أجل التعقيم،
خوفًا من بقايا مبيدات للحشرات في ال ُمعدّات.
شكرا سلفًا على التعاون في تنفيذ التوصيات.
ً
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