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 لخدمات التطعيم بالمرافق الصحية إرشادات منع و مكافحة العدوى 

 -19COVIDفي ظل جائحة مرض فيروس كورونا 

 لحين الشفاء التام .  19COVIDيوصي بتأجيل تطعيم المصابين بمرض فيروس كورونا  •

جر  االنتهاء من الح  لحين 19COVIDيوصي بتأجيل تطعيم المخالطين لمرضي فيروس كورونا  •

 ض( . يوًما بعد آخر تعر  14الصحي )

يرجي مراجعة كتيب )اإلرشادات العامة لمنع و مكافحة العدوى بالمرافق الصحية( خاصة الفقرات  •

الصحية التنفسية و آداب السعال ، محطة  التالية : إصحاح اليدين ، الواقيات الشخصية ، اإلحتياطات

  .يف و تطهير البيئة و أسطح العملالفرز ، الحقن اآلمن ، تنظ

 مركز التطعيمموقع  رشاداتإ

)من خالل فتح النوافذ و يمنع استخدام المكيفات    مناطق جيدة التهويةأن تكون خدمات التطعيم في   يجب   •

 .  العادية (

في الكتيب    29)انظر صفحة  يجب وضع لوحات إرشادية لإلحتياطات الصحية التنفسية وآداب السعال   •

). 

جهزة  )انظر صفحة ميجب إنشاء محطة فرز في مدخل المرفق الصحي )المدخل الوحيد للجمهور(  •

 في الكتيب (.  27

مدَرب علي إصحاح اليدين و الواقيات الشخصية والتعامل الحسن مع محطة الفرز يكون  مشرف  •

مما يفقد السيطرة و النظام في التي لديها أعراض الجمهور و عدم التصرف بذعر و خوف مع الحالة 

 .المكان 

غسل اليدين ، صابون حوض ، سلة للمخلفات ، أقنعة تنفسية ، لتجفيف اليدين أو العطس توفير مناديل  •

 حول طبي. سائل ، ك

يزَود المريض المشتبه به بقناع تنفسي فوراً ، و يتم تحويله إلي المرفق الصحي المخصص إلستقبال   •

 . COVID -19الحاالت المشتبه بإصابتها بـ 

 المراد تطعيمه شخص واحد فقط .  لطفليرافق ا  •

 علي التالي : ، لذلك يجب العمل  يمنع اإلزدحام بمراكز التطعيم •

 . مواعيد مسبقة للتطعيم لكل مجموعة أشخاصإعطاء  -

في حالة الكراسي المتصلة جعل عالمة ممنوع علي األقل بين كراسي اإلنتظار )جعل مسافة متر  -

 . الجلوس على كل ثاني كرسي(

ساحة سواء داخل مركز التطعيم أو في الوضع عالمات علي األرض للوقوف بينها متر علي األقل   -

 الخارجية . 

)مثل   انون من أمراض مزمنةجلسات تطعيم حصرية لكبار السن واألشخاص الذين يعتخصيص  -

 . (اض الجهاز التنفسي أو مرض السكريارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمر
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باقي خدمات المرفق الصحي )سواء فصل مكاني أو  عن يفضل أن يكون مركز التطعيم منفصل •

 ساعات عمل مختلفة(. 

ات و تمسح بالمنظف ثم تجفف و يستخدم المطهر عند التلوث ، و ذلك يوميا مرتين تغسل األرضي •

 أو ثالثة وعند اللزوم. 

 يمنع التنظيف الجاف بالمكنسة اليدوية لمنع تصاعد الغبار و زيادة إحتمالية العدوى .  •

التطهير مسح بقطعة قماش ثم يتم  ، يتم إرتداء قفاز و ي  إنسكاب قطرات دم  علي األرض عند حدوث   •

لكل لتر  وركينهمل  2=  التركيز متوسط مثل الكلور) بواسطة قطعة أخرى مشبعة بمحلول مطهر

 . ( و يتم التخلص منهما في الكيس األحمرالطبي الكحولبأو ،ماء تقريبا 

ينظف األثاث واألبواب و مقابضها بقطع من القماش النظيف مشبع بالمنظف و المطهر يوميا بشكل  •

 ر. متكر

 . غسيل اليدين يتم تنظيفها بطريقة الدعك بإستخدام مادة منظفة  و مطهر يوميا بشكل متكرر أحواض   •

 دوام. اللتجف عند نهاية  مقلوبة صناديق القمامة تغسل بالمنظف والمطهر وتشطف ثم تترك •

 

 إرشادات للمطعمين 

، و يجب أن تكون األظافر قصيرة  قبل بدء العمل  يجب خلع الخواتم و المجوهرات و ساعات اليد   •

 . في الكتيب ( 4)انظر صفحة  وغير مطلية بطالء األظافر

، أو   أو ملوثةباستخدام الدلك بالكحول إذا كانت األيدي غير متسخة يدين ال لحفاظ على إصحاح ا •

 . في الكتيب ( 4)انظر صفحة  متسختين أو ملوثتينالصابون و الماء عندما تكون اليدين 

بين كل إجراء إختراقي و آخر  إصحاح اليدين  ، خاصة  ينإلصحاح اليد 5اإللتزام باألوقات الــ  •

نقيط في الفم ( حتي لنفس  مخاطي )مثل حقن عضلي أو تحت الجلد أو تتعامل مع غشاء الأو 

 . في الكتيب ( 7)انظر صفحة المريض 

 .  أحذية مغلقة  إرتداء  و  يالصح  د ال ينبغي استخدامه خارج المرفقاستخدام زي موح  •

  األقنعة الطبية بشكل روتيني في حالة عدم وجود أعراض تنفسية سواء من  ليس إلزامياً إستخدام  •

 . في الكتيب ( 16)انظر صفحة مقدم الخدمة الطبية أو متلقيها 

 موضع حقن المريض .   ربعد تطهيلمس ال عدمإتباع أسلوب  •

 اإلبرة( .  تغطية إعادة تحاول )ال األمان صندوق في كقطعة واحدة  و اإلبرة  الحقنة من تخلصال •

عند وجود بقع دم أو سوائل جسم يجب إزالتها  العمل بشكل متكرر أثناء الدوام ، و تطهير أسطح •

 تنظف بمحلول التنظيف ثم تجفف و تطهر . ثم أوالً 

 أثناء العمل لمنع تلوثها . يتم إستخدامها ، و ال  تنظيف الهواتف المحمولة بشكل صحيح •

الحمى ، فال يجب أن يعمل و  مثل السعال أو  مرض تنفسية م يعاني من أعراض إذا كان المطع   •

 .طبي  القناع الو اإللتزام بإرتداء   ب العناية الطبيةعليه طل
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