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 التجارية  أماكن اإلقامةتنظيف وتعقيم   إرشادات

 

ن األشخاص من خالل   ، أو سوائل الجسم، أو عن طريق إفرازات الجهاز طفح جلدي معد    مالمسةينتشر جدري القرود بي 

المباشر وجه   أثناء االتصال  القرود(  التنفسي  وس جدري  الجدري )مثل فت  وسات  المعروف أن فت  ة طويلة. من  لفتر ا لوجه 

اشفاال   عىلشديدة التحمل ويمكنها البقاء عىل قيد الحياة   ي بيئات    ،والمالبس  ،غطية و الشر
واألسطح؛ خاصة عندما تكون فن

ا بعد  وقد  ومنخفضة الرطوبة.    ، وباردة  ،مظلمة ا حي  وس  ي إحدى الدراسات فت 
ا من    15وجد الباحثون فن ل المريض.  إخالء  يوم  ن متن

ل ألسابيع أو شهور.  و  ن ي بيئة عىل غرار المتن
وسات األورثوبوكس األخرى وثيقة الصلة يمكن أن تعيش فن تشت  الدراسات إىل أن فت 

و  ات زمنية أطول من األسطح غت  المسامية  قد تحتوي المواد المسامية )الفراش والمالبس وما إىل ذلك( عىل فت 
سات حية لفتر

 .والمعدن(، والزجاج ،)البالستيك

 

وسات األورثوبوكس حساسة للغاية لألشعة فوق البنفسجية.   ا    تها رغم قدر و إن فت 
 
ي البيئة، فهي أيض

حساسة  عىل البقاء فن

ل    ويوىص بتطهي  ،  للعديد من المطهرات ز ي فيها المصاب بجدرى القرود    (والسيارةجميع المناطق )مثل الميز
ي يقضز

الت 

ا، وكذلك 
ً
ي اوقت

 . ملوثةيعتقد أنها قد تكون لعنارص الت 

 

ي تؤوي األشخاص، حيث يمكن أن يقيم مصاب بعدوى جدري القرود، اتخاذ خطوات لتقليل  ألماكن اإلقامة  يمكن  
التجارية التر

. يجب أال  ن وس إىل األشخاص اآلخرين والموظفي  يدخل الموظفون الغرفة أثناء عزل الشخص ما لم تكن    مخاطر انتشار الفت 

 .هناك حالة طارئة. يجب أن يتم التنظيف والتطهت  بعد مغادرة الشخص

 

 :تشمل هذه الخطوات الرئيسية

 نظافة اليدين المناسبة  •

 استخدام معدات الحماية الشخصية •

ن  •  التنظيف والتطهت  المناسبي 

 التخلص المناسب من النفايات  •

 

 ين: اليدنظافة 

يجب أن يتبع الموظفون نظافة اليدين الصارمة )مثل غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام فرك اليدين بالكحول(   •

  
ا
ا قبل وبعد الدخول إىل غرفة يكون فيها الفرد معزوًل

 
ا أو سابق أو األسطح البيئية    ،أو البياضات  ، ، بعد مالمسته للمالبسحالي 

ي قد تكون مالمسة ل)عىل سبيل المثال، أسطح ا
، وبعد إزالة معدات الوقاية  المصابةمواد  للعمل، مقاعد المرحاض( التر

 .الشخصية

 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/


Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 

- 2 - 

6/21/2022 Guidance for Commercial Residence Cleaning and Disinfection 

(Arabic) 

 

 

 معدات الحماية الشخصية: 

  ، ( أو  N95)عىل سبيل المثال،  كمامة بصمام تنفس  و   لالستخدام الواحدقفازات طبية  يجب أن يرتدي الموظفون، كحد أدنن

أثناء تنظيف وتعقيم المكان الذي يوجد فيه شخص ما أو تم عزله. يجب أن تكون    لالستخدام الواحد  وعباءة،  كمامة محكمة

 تها. نظافة اليدين كاملة قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد إزال

 

ي دي إفملف يرجى االطالع عىل رابط   ح كيفية  لالطالع  نى  . خلع معدات الوقاية الشخصيةو  ارتداء عىل مقطع فيديو يشر

ي متناول  
ن جميع مواد التنظيف والتطهت  فن ، حتر ال يضطروا إىل دخول  ة لالستخداماليد وجاهز يجب أن يكون لدى الموظفي 

 . الغرفة والخروج منها عدة مرات وتقليل التلوث المتبادل

 

 :  التنظيف والتطهي 

تيب التاىلي  وس، نظف وعقم بالتر  : لتقليل خطر انتشار الفت 

 

 احتواء النفايات العامة  .1

ي كيس مغلق أي نفايات متسخة مثل الضماداتوضع  جمع  ا . أ 
ها    ،وتغليف المواد الغذائية  ،والمناشف الورقية  ،فن وغت 

 . من مواد القمامة العامة

 الغسيل .2

ي الغرفة. ال تهز البياضات ألن ذلك قد يؤدي إىل انتشار  . أ 
ء آخر فن ي

اجمع المالبس والبياضات الملوثة قبل تنظيف أي شر

 الجسيمات المعدية. 

ي خلط الغسيل مع غسيل الضيوف اآلخرين . ب
 . ال ينبغن

 . تجنب هز المالبس المتسخة ألن ذلك قد يؤدي إىل انتشار الجسيمات المعدية . ت

ي الغسالة العادية باستخدام المنظفات، باتباع التعليمات الموجودة عىل الملصق. يمكن استخدام   . ث
اغسل المالبس فن

ورية.   مطهرات الغسيل ولكنها ليست ضن

 

لية األخرى  .3 ز  األسطح الصلبة واألدوات الميز

و  . أ  بتنظيف  الصلبةقم  األسطح  اللمس    تعقيم  )متكررة  البيئة  وكالة حماية  من  لمسببات بمطهرات مسجلة  مطهرات 

القائمة   الناشئة:  وسية  ا لتعليQاألمراض الفت 
 
كة المصنعة. يتضمن ذلك األسطح  ( وفق مثل  متكررة اللمس  مات الشر

 واألرضيات.   ، ومفاتيح اإلضاءة ،والحنفياتالسيفون، ومقابض ، ومقابض األبواب ،وأسطح العمل ،الطاوالت

 . والمسح ،والبخاخات  ،مثل المناديل المطهرة ةفضل طرق التنظيف الرطبت . ب

ن األسطح الداخلية للثالجات، والفريزر، واألجهزة األخرى، ومساحات الخزائن الداخلية، أو األدراج إذا كان   . ت قم بتضمي 

 لمسها. المصاب بجدرى القرود قد 

ي غسالة الصحون بمنظف وماء ساخن أو باليد بالماء الساخن وصابون األطباق.  . ث
ي األكل فن

 اغسل األطباق المتسخة وأوانن

 ر أو تمسح األسطح ألن ذلك قد يؤدي إىل انتشار الجسيمات المعدية. ال تجفف الغبا . ج
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https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H4jQUBAlBrI
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
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 والمفروشات الناعمة األخرى  ،والسجاد المنجد، األثاث  .4

عىل   . أ  الجلدي  الطفح  من  للسوائل  مفرط  ترصيف  أو  بالجلد  مباشر  اتصال  لديه  القرود  بجدرى  المصاب  إذا كان 

ي التنظيف بالبخار.  ،المفروشات الناعمة
 مثل األثاث المنجد، والسجاد، والبسط، والمراتب، فيمكن التفكت  فن

، فقم بتطهت  السطح بمطهر مناسب  ولو با  إذا كان المصاب بجدرى القرود قد المس المفروشات الناعمة . ب
لحد األدنن

 لألسطح. 

 باستخدام مكنسة كهربائية   . ت
ا
 هواء عاىلي الكفاءة. إذا لم يكن ذلك  يعتتى التنظيف بالمكنسة الكهربائية مقبوًل

مزودة بفلتر

ا، فتأكد أن الشخص الذي    بصمام تنفس. أو كمامة  ةمناسبكمامة المكنسة الكهربائية يرتدي  يستخدم متاح 

ي تنظف ايوىص باستخدام واقيات مر  . ث
 لضيوف. بعد كل استخدام ل تب مقاومة للماء لحماية المرتبة التر

 

 التخلص من النفايات .5

ي الغرفة للتخلص من  يجب أن   . أ 
ن فن

ّ
يستمر التخلص من النفايات الملوثة كالمعتاد. يوىص باستخدام وعاء قمامة مبط

 ومنتجات التنظيف(.  ،والضمادات ، النفايات الملوثة )مثل القفازات
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ستكمل  -قائمة مراجعة مصفوفة التنظيف 
ُ
تيببت  المذكور الي 

 

 اإلجراء:  اكتمل 

 □ ال □ نعم

 نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل دخول الغرفة 

 لالستخدام الواحد قفازات طبية  •

 لالستخدام الواحدعباءة  •

 كمامة محكمةتنفس أو   كمامة بصمام •

 □ ال □ نعم

 العامة  لنفاياتااحتواء 

ي ذلك أدوات  •
ي يمكن التخلص منها بما فن

التجميل،  جمع جميع النفايات الصلبة، والمواد التر

ي أكياس بالستيكية محكمة الغلق للتخلص منها. النفايات الو 
 عامة وتخزينها فن

 □ ال □ نعم

 الغسيل

ي كيس   •
ي الغرفة. ضعها فن

ء آخر فن ي
اجمع المالبس والبياضات الملوثة قبل تنظيف أي شر

 غسيل أو كيس نظيف. 

 عن غس  هابق •
ا
 . الضيوف اآلخرين يلمنفصال

 □ ال □ نعم

لية األخرىبتنظيف  قم ز  وتطهي  األسطح الصلبة واألدوات الميز

 مثل: متكررة اللمس قم بتنظيف وتطهت  األسطح  •

o الطاوالت 

o أسطح العمل 

o  مقابض األبواب 

o  السيفونمقابض 

o   الصنابت 

o  اإلضاءةمفاتيح 

o أجهزة التحكم عن بعد 

o األرضيات 

o ثالجةال 

o  الفريزر 

o األدراج 

ي   •
فن األكل  ي 

وأوانن المتسخة  األطباق  والماء  اغسل  المنظفات  باستخدام  األطباق  غسالة 

 . الساخن أو باليد بالماء الساخن وصابون األطباق
 

 □ ال □ نعم

 نظف األثاث المنجد والسجاد والمفروشات الناعمة األخرى

 طّهر السطح بمطهر مناسب لألسطح •

o ريكة األ 

o  الوسائد 

o السجاد 

o الُبسط 

o  المراتب 
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 □ ال □ نعم

 النفاياتالتخلص من  

منها   • التخلص  ويتم  ومخصصة  مبطنة  قمامة  أوعية  ي 
فن النفايات  جميع  وضع  يتم 

وتوكوالت إدارة النفايات العادية.  ا لتى
 
 الستخدامها وفق

 □ ال □ نعم
 إزالة معدات الوقاية الشخصية ونظافة اليدين 

ي حاوية قمامة مبطنة ومخصصة.  •
 تخلص من معدات الحماية الشخصية فن

 □ ال □ نعم
ا من القفازات الطبية  

ً
ا جديد

ً
وعقم عربة التنظيف قبل االنتقال إىل لالستخدام الواحد  ارتِد زوج

 الغرفة المجاورة 

 

 

 ( 2022يونيو  6الصحية ) المنازل واألماكن غت  أماكن الرعايةتطهت  المرجع: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf

