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 معلومات أساسیة 

موجھة إلى جمیع المعنیین بتجھیز جثث  اإلرشادات المبدئیةھذه 
، بمن 19-األشخاص المتوفین بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبھ فیھا بكوفید

والسلطات الدینیة  مرافق الدفنوفیھم مدیرو مرافق الرعایة الصحیة 
  وسلطات الصحة العامة وأسر المتوفین. 

شأن. تخضع ھذه التوصیات للتنقیح حسب البّینات التي تتوفر بھذا الو
آخر ویُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للمنظمة لالطالع على 

 ذات الصلة.   اإلرشادات التقنیةو المستجدات بشأن الفیروس

 

 االعتبارات الرئیسیة

مرض تنفسي حاد یسبّبھ فیروس كورونا المستجد   19-كوفید -
 ویؤثر بشكل رئیسي على الرئتین؛

استناداً إلى البّینات الحالیة، ینتقل الفیروس المسّبب لمرض   -
بین الناس عن طریق القطیرات واألدوات المعدیة   19-كوفید

، باإلضافة إلى إمكانیة انتقالھ عن طریق اللصیقةوالمخالطة 
البراز. وال ینتقل الفیروس بالھواء. وبما أنھ فیروس جدید ال  

شكل واضح تماماً، فقد یزال مصدره وتطوره غیر معروفین ب 
فر المزید من ایلزم توخي المزید من الحذر إلى أن یتو

 المعلومات بھذا الشأن؛
  تلك الناتجة عن فیروسي  باستثناء حاالت الحمى النزفیة (مثل  -

إیبوال وماربورغ) والكولیرا، فإن جثث الموتى لیست معدیة  
المصابین باإلنفلونزا  موتىال وفي حین أن رئتيعموماً. 

لجائحة یمكن أن تنقل العدوى، إذا لم یتم التعامل معھا على ا
بخالف  ، فإن الجثث ال تنقل العدوى النحو السلیم أثناء التشریح

ذلك. ومن المفاھیم المغلوطة الشائعة أن األشخاص الذین  
، ولكن ذلك لیس  یتوفون بمرض معٍد ینبغي إحراق جثثھم

ً وإحراق الجثث ھو خیار یتعلق بالعاد ات والطقوس  صحیحا
 1والموارد المتاحة؛ 

ال توجد حتى الیوم أي بّینة على إصابة أشخاص بالعدوى نتیجة   -
 ؛19-بسبب اإلصابة بكوفیدة شخص توفي التعرض لجث 

في مرافق الرعایة   19-قد یتوفى األشخاص بسبب كوفید   -
 الصحیة أو في المنزل أو في أماكن أخرى؛ 

عافیة أي شخص یقوم  األولویة القصوى لسالمة و إیالءینبغي  -
تجھیز الجثة، ینبغي أن  الشروع في بتجھیز الجثث. وقبل 

تنظیف الیدین على النحو الالزم   القائمون على ذلكیضمن 
وتوفر معدات الحمایة الشخصیة الضروریة (انظر الملحق  

 )؛األول 

ینبغي الحرص طوال الوقت على صون واحترام كرامة المیت   -
 أسرتھ؛ غبات وروطقوسھ الدینیة  وتقالیده

-ینبغي تفادي العجلة في التخلص من جثة المیت بسبب كوفید -
 ؛19

ینبغي أن تتعامل السلطات مع كل حالة على حدة، وأن توازن    -
تحري أسباب الوفاة   والحاجة إلى أسرة المیتبین حقوق 

 ومخاطر التعرض للعدوى. 

 

الجثة وتغلیفھا لنقلھا من غرفة المریض إلى وحدة  حضیرت
 التشریح أو مستودع الجثث أو محرقة الجثث أو المقبرة

عاملین الذین لل 3،  2 ضمان تطبیق االحتیاطات النموذجیة  -
الرعایة الصحیة أو المشرحة أو   ویتفاعلون مع الجثة (عامل

مل مع  فریق الدفن)، بما في ذلك قواعد تنظیف الیدین قبل التعا
الجثة ومحیطھا وبعده؛ واستخدام معدات الحمایة الشخصیة  
المناسبة حسب مقدار التفاعل مع الجثة، بما في ذلك الرداء 

رذاذ من  انبعاثالطبي والقفازات. وإذا كان ھناك خطر 
ھھم، وإفرازات الجسم أو سوائلھ، فینبغي أن یحمي العاملون وج

لنظارات الواقیة  بما في ذلك استخدام واقیات الوجھ أو ا
 والكمامات الطبیة؛ 

الجثة لنقلھا، بما في ذلك إزالة كل األسالك والقثاطیر   تحضیر -
 واألنابیب األخرى؛ 

 ضمان احتواء أي سوائل تفرزھا الجثة من الفوھات؛ -
 تقلیل تحریك الجثة ومناولتھا إلى أدنى حد ممكن؛ -
 المشرحة؛ تغلیف الجثة بقماش ونقلھا في أسرع وقت ممكن إلى   -

o  ال حاجة لتعقیم الجثة قبل نقلھا إلى المشرحة؛ 
o    لیس من الضروري استخدام حقائب الجثث، رغم

إمكانیة استخدامھا ألسباب أخرى (مثل التسرب  
 المفرط إلفرازات الجسم)؛ 

 خاصة لنقل الجثة.  مركباتال حاجة الستخدام معدات أو  -
 

 تجھیز المیت/(الجبّانة)دار الجنائز
الجنازة الذین  يالرعایة الصحیة أو موظف يلعاملینبغي  -

یجھزون الجثة (مثالً غسل الجثة وتنسیق الشعر وتقلیم األظافر  
أو الحالقة) أن یرتدوا معدات الحمایة الشخصیة المناسبة وفقاً  
لالحتیاطات النموذجیة (القفازات واألردیة المانعة للماء  

ریلة مانعة والوحیدة االستعمال [أو رداء وحید االستعمال وم
 للماء] والكمامات وواقي العینین)؛

في سیاق  الموتى ثالوقایة من العدوى ومكافحتھا في اإلدارة السلیمة لجث 
 19-كوفید جائحة

 

 إرشادات مبدئیة  
 2020 آذار/مارس  24
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إذا كان أفراد أسرة المیت یرغبون برؤیة الجثة فقط دون لمسھا   -
فلھم ذلك، مع تطبیق االحتیاطات النموذجیة طیلة الوقت، بما  

 بعدم إعطاء تعلیمات واضحة ویشمل قواعد تنظیف الیدین، 
 لمس الجثة أو تقبیلھا؛

 لتفادي اإلفراط في مناولة الجثة؛ ال یوصى بالتحنیط  -
عاماً  60ینبغي أال یتفاعل األشخاص الذین تزید أعمارھم عن  -

 أو ضعیفو المناعة مع الجثة. 

 

 التشریح، بما في ذلك الضوابط الھندسیة والبیئیة
ینبغي أن تتسق إجراءات تشریح األشخاص المتوفین بعدوى   -

مع تلك المطبقة في تشریح جثث أي أشخاص متوفین    19-كوفید
توفي الشخص أثناء الفترة المعدیة ی  وعندمابمرض تنفسي حاد.  

، فقد تحتوي الرئتان واألجھزة األخرى على  19-لمرض كوفید
إضافیة للحمایة  اتخاذ احتیاطات  بالتالي الفیروس الحي وینبغي

التنفسیة أثناء اإلجراءات المولدة للضبوب (مثل اإلجراءات  
التي ینبعث منھا رذاذ دقیق، كاستخدام المناشیر اآللیة وغسل  

 األمعاء)؛
بھ  ت مؤكدة أو مش 19-جثة متوفى بعدوى كوفید تقرر تشریحإذا  -

فیھا، فیجب أن تضمن مرافق الرعایة الصحیة تطبیق تدابیر 
 4مة لحمایة القائمین  بالتشریح؛ زالسالمة الال

 بتھویة طبیعیة   ، أيفي غرفة تتمتع بتھویة كافیة  إجراء التشریح -
لترا/ ثانیة  160وبمعدل لتدفق الھواء ال یقل عن  على األقل

 ؛للمریض
في   مرة  12لضغط یتجدد فیھا الھواء  عزل سالبة ا  غرففي  أو   -

دفق الھواء  على األقل ویتم التحكم في اتجاه ت  )ACHالساعة (
 5 ؛عند استخدام التھویة المیكانیكیة

ینبغي أن تقتصر عملیة التشریح على أقل عدد ممكن من  -
 الموظفین؛

یجب توفیر معدات الحمایة الشخصیة المناسبة، بما في ذلك    -
المعطف الطبي، ومئزر طویل األكمام ومقاوم للسوائل،  

قفازات أو قفازان طبیان)، وغطاء واق للوجھ    4وقفازات (إما 
(وھو األفضل) أو نظارات واقیة، وأحذیة طویلة عازلة.  

  FFP2و  أ   N95من نوع  مرشح للجزیئات (وینبغي استخدام قناع  
في حالة القیام بإجراءات مولّدة للضبوب.  أو ما یعادلھا)  FFP3و
6 

 

 التنظیف والضوابط البیئیة
 9تبقى فیروسات كورونا البشریة معدیة على األسطح لمدة تصل إلى 

ساعة في  72لمدة تصل إلى  19-وقد اكتُشف وجود فیروس كوفید 7أیام.
 لذلك، فإن للتنظیف البیئي أھمیة فائقة. 8ظروف تجریبیة. 

 یجب إبقاء المشرحة نظیفة وجیدة التھویة في جمیع األوقات؛ -
یجب أن تكون اإلضاءة كافیة، وأن تكون األسطح واألدوات   -

كل مصنوعة من مواد یمكن تعقیمھا بسھولة وصیانتھا بین 
 ؛عملیة تشریح والثانیة

ینبغي تنظیف األدوات المستخدمة في التشریح وتعقیمھا فوراً  -
 بعد انتھاء عملیة التشریح، كجزء من إجراء روتیني؛

ینبغي تنظیف األسطح البیئیة، التي تم تجھیز الجثة علیھا،  -
 بالماء والصابون أوالً أو بمحلول تنظیف تجاري؛ 

ھیبوكلوریت  بعد التنظیف، ینبغي استخدام معقم یحتوي على  -
  1000في المائة ( 0.1الصودیوم (سائل التبییض) بتركیز 

بتركیز جزء في الملیون) كحد أدنى، أو مسح السطح باإلیثانول  
  7قل. لمدة دقیقة على األ ى السطح في المائة وتركھ عل 70

المستخدمة في   الطبیةویمكن كذلك استخدام المعقمات 
الفیروسات الناشئة   إذا كانت تضمن الوقایة من المستشفیات،

 وشرط بقائھا على السطح لمدة تتطابق مع توصیات المصنّع؛ 
ینبغي أن یستخدم العاملون معدات الحمایة الشخصیة المناسبة،  -

بما في ذلك قناع التنفس وواقي العینین، عند تحضیر محالیل 
 التعقیم وأثناء استخدامھا؛

والتخلص    یجب مناولة المواد المصنفة بوصفھا نفایات سریریة -
 منھا على النحو السلیم وفقاً للمتطلبات القانونیة. 

 
 الدفن مراسم

 أو حرقھا.  19-یمكن دفن جثث األشخاص المتوفین بسبب كوفید

تحقق من المتطلبات المحلیة والوطنیة التي قد تملي اشتراطات   -
 مناولة الجثث والتخلص منھا. بشأنمعینة 

إلقاء نظرة على الجثة بعد یحق ألفراد األسرة واألصدقاء  -
تحضیرھا للدفن، وفقاً لألعراف المتبعة، ولكن ینبغي عدم لمس  
الجثة أو تقبیلھا، كما ینبغي غسل الیدین جیداً بالماء والصابون  

 بعد ذلك؛
ینبغي أن یرتدي األشخاص المكلفون بحمل الجثة وإنزالھا في   -

دیھم بالماء القبر أو المحرقة أو غیر ذلك، قفازات وأن یغسلوا أی 
 نزع القفازات واالنتھاء من إجراءات الدفن. والصابون بعد 

 
 التي یتوالھا أفراد األسرة أو الوفاة في المنزل الدفن مراسم

في األماكن التي ال تكون الخدمات الجنائزیة فیھا موّحدة أو متوفرة على 
 نحو یمكن التعویل علیھ، أو عندما تكون وفاة المرضى في البیت أمراً 

أفراد األسرة أو األشخاص الذین یتولون مراسم الدفن   تھیئةاعتیادیاً، یمكن  
 تحت اإلشراف.  بھذه المراسمتقلیدیاً وتدریبھم للقیام 

أي شخص (أحد أفراد األسرة أو رجل دین مثالً) یتولى تحضیر   -
جثة المیت (من قبیل غسلھا أو تنظیفھا أو تكفینھا أو تھذیب 

أو الحالقة) في سیاق مجتمعي، ینبغي  الشعر أو تقلیم األظافر
.  بأي شكال من األشكال  لجثةاأن یرتدي قفازات قبل مالمسة 

إفرازات جسدیة،    انبعاثوعند القیام بأي نشاط قد ینطوي على  
ینبغي حمایة العینین والفم (بارتداء واقي الوجھ أو نظارات  
واقیة وكمامة طبیة). وأي مالبس یرتدیھا الشخص أثناء تجھیز  

االنتھاء من العملیة، أو ارتداء   فورالجثة ینبغي نزعھا وغسلھا  
 مئزر أو رداء واٍق فوقھا؛ 
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ینبغي أال یقوم الشخص الذي یجھز الجثة بتقبیل المیت. وینبغي  -
ألي شخص یساعد في تجھیز الجثة أن یغسل یدیھ جیداً بالماء 

 والصابون بعد االنتھاء من ھذه العملیة؛ 
تعرض  الحدّ مناالعتبارات الثقافیة وضمان ینبغي مراعاة  -

رك في أفراد األسرة للجثة إلى أدنى حد ممكن. وینبغي أال یشا
عاماً) أو أي   60تجھیز الجثة األطفال أو كبار السن (أكبر من 

شخص یعاني من أمراض أخرى (كاألمراض التنفسیة أو  
أمراض القلب أو السكري أو ضعف الجھاز المناعي). كما 
ینبغي الحرص على تقلیل عدد المشاركین في تحضیر الجثة  

سافة متر  إلى أدنى حد ممكن. ویمكن لآلخرین المشاھدة من م
 واحد على األقل دون لمس الجثة؛ 

یحق ألفراد األسرة واألصدقاء أن یلقوا نظرة على الجثة بعد   -
تجھیزھا للدفن، وفقاً لألعراف والتقالید. ولكن ینبغي عدم لمس 
الجثة أو تقبیلھا، وینبغي غسل الیدین جیداً بالماء والصابون بعد  

ة بصرامة (أي المشاھدة، كما ینبغي تطبیق تدابیر المباعد
 الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل بین األشخاص)؛  

ن بأعراض تنفسیة في وینبغي أال یشارك األشخاص المصاب   -
عملیة المشاھدة أو ینبغي لھم على األقل أن یرتدوا كمامة طبیة  

 لتجنب تلویث المكان ونقل العدوى إلى اآلخرین؛
الجثة في القبر أو   ن بإنزالو ینبغي أن یرتدي األشخاص المكلف -

وضعھا على المحرقة أو غیر ذلك، قفازات وأن یغسلوا أیدیھم  
 بالماء والصابون بعد االنتھاء من مراسم الدفن؛ 

ینبغي تنظیف معدات الحمایة الشخصیة التي یمكن إعادة  -
جمیع منتجات التنظیف بشأن  استخدامھا وفقاً لتعلیمات المصنّع  

 وطریقة التنظیف ومدة ترك المعقم والتعقیم (مثالً معدل التركیز  
 وغیر ذلك)؛ علیھا،

الذین تزید أعمارھم عن   السن  ینبغي أال یتفاعل األطفال وكبار  -
 عاماً وضعیفو المناعة مع الجثة بشكل مباشر؛ 60

رغم أن عملیة الدفن ینبغي أن تُجرى على وجھ السرعة، وفقاً   -
دفن  المراسم والطقوس األخرى غیرلألعراف المحلیة، فإن 

الجثة ینبغي تأجیلھا قدر اإلمكان إلى أن ینتھي الوباء. وإذا تعین 
إجراء ھذه المراسم، فینبغي الحد من عدد المشاركین فیھا. 
وینبغي أن یحرص المشاركون على قواعد المباعدة طوال  

 الوقت باإلضافة إلى آداب النظافة التنفسیة ونظافة الیدین؛
المتوفى أو التخلص منھا. ال داعي إلحراق متعلقات الشخص  -

ولكن ینبغي ارتداء قفازات عند مناولتھا وتنظیفھا بواسطة  
  70 یحتوي على اإلیثانول بتركیزمنظف ثم تعقیمھا بمحلول 

  1000في المائة (  0.1  على سائل التبییض بتركیز  في المائة أو 
 جزء في الملیون)؛

القماشیة بماء  ینبغي غسل مالبس المتوفى ومتعلقاتھ األخرى   -
  194-14درجة مئویة ( 90و 60ساخن تتراوح حرارتھ بین 

درجة فھرنھایت) وصابون غسل المالبس. وإذا لم تتوفر غسالة  
ة في حوض كبیر یحتوي على  لبس، فیمكن نقع األاآللیة  المالبس

بعد الماء الحار والصابون وتحریكھا بعصا مع تجنب الرذاذ. و
ة في محلول الكلور  لبسض ونقع األاالنتھاء، ینبغي تفریغ الحو

دقیقة تقریباً. وأخیراً،  30في المائة لمدة  0.05المركز بنسبة 

ینبغي غسل المالبس بماء نظیف وتركھا لتجف تحت أشعة  
   9الشمس. 

 

 المراجع
1. Pan American Health Organization. Leadership during 

a pandemic: What your municipality can do. Tool 18: 
Management of dead bodies.  
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com
_docman&view=download&category_slug=tools&alias
=545-pandinflu-leadershipduring-tool-
18&Itemid=1179&lang=en (accessed March 23, 2020) . 

2. World Health Organization. (2007). Standard 
precautions in healthcare. 
https://www.who.int/publications-detail/standard-
precautions-in-health-care (accessed March 22, 2020). 

3. World Health Organization. (2020). Infection 
prevention and control during health care when 
COVID-19 is suspected: interim guidance,  
25 January 2020.  https://www.who.int/publications-
detail/infection-prevention-and-control-during-health-
care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-
suspected-20200125. (accessed March 22, 2020) . 

4. Royal College of Pathologists (UK). (2020). Autopsy 
practice relating to possible cases of COVID-19 (2019 
nCov, novel coronavirus from China 2019/2020).  
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-
4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-
81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-
Feb-2020.pdf (accessed March 22, 2020) . 

5. World Health Organization. (2009).Natural ventilation 
for infection control in health care settings. World 
Health Organization. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44167 (accessed 
March 22, 2020) . 

6. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). 
Interim guidance for collection and submission of post-
mortem specimens from deceased persons under 
investigation (PUI) for COVID-19, February 2020. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html 
(accessed March 22, 2020) . 

7. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. 
Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and 
their inactivation with biocidal agents. Journal of 
Hospital Infection. 2020;104(3):246-51. 
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022 (accessed 
March 22, 2020) . 

8. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as 
Compared with SARS-CoV-1 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 

9. World Health Organization. (2020). Water, sanitation, 
hygiene, and waste management for the COVID-19 
virus. Interim guidance: 19 March 2020.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/33149
9/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.2-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed  
March 22, 2020) 

 

https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=545-pandinflu-leadershipduring-tool-18&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=545-pandinflu-leadershipduring-tool-18&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=545-pandinflu-leadershipduring-tool-18&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=545-pandinflu-leadershipduring-tool-18&Itemid=1179&lang=en
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331499/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331499/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331499/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20


 19-كوفید جائحةفي سیاق  ىتوالم ثاإلدارة السلیمة لجث فيالوقایة من العدوى ومكافحتھا 

-4- 

 

 اإلنفلونزا اتجثث الموتى أثناء جائحمراجع أخرى تتعلق بإدارة 

 

New South Wales Government (Australia). (2013). 
Handling of bodies by funeral directors during an 
influenza pandemic. 
https://www.health.nsw.gov.au/environment/factsheets/
Pages/bodies-influenza.aspx (accessed  
March 22, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Government of the United Kingdom. (2012), 
Pandemic influenza: Guidance on the management 
of death certification and cremation certification in 
a pandemic. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government
/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2168
22/2012-06-21dh-template-guidance-on-
management-of-death-certification.pdf  (accessed 
March 22, 2020) 

Centers for Disease Control and Prevention (USA). 
(2009). Post-mortem care and safe autopsy 
procedures for Novel H1N1 Influenza. 
https://www.cdc.gov/h1n1flu/post_mortem.htm 
(accessed March 22, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19-كوفید جائحةفي سیاق  ىتوالم ثاإلدارة السلیمة لجث فيالوقایة من العدوى ومكافحتھا 

-5- 

 
 
 

 :  ملخص معدات الحمایة الشخصیةاألولالملحق 
  19-كوفید  جائحة: استخدام معدات الحمایة الشخصیة في إدارة جثث الموتى في سیاق 1الجدول 

القفازات وحیدة  نظافة الیدین  اإلجراء  
 االستعمال

قناع التنفس (من  الكمامة الطبیة 
أو ما   N95نوع 

 یعادلھ) 

واقي الوجھ (وھو   رداء بأكمام طویلة 
األفضل) أو نظارات  

واقیة مضادة  
 للضباب 

 مریلة قفازات مطاطیة 

    نعم   نعم نعم تغلیف ونقل الجثة 

   نعم نعم  نعم نعم نعم تجھیز الجثة 

 نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم التشریح

رعایة الجثة من  –المراسم الدینیة 
 أفراد األسرة 

 نعم   نعم أو مریلة   نعم نعم

 في مرافق الرعایة الصحیة.  19-الحمایة الشخصیة، یرجى الرجوع إلى المواصفات التقنیة لألدوات الطبیة المستخدمة في التدبیر العالجي لحاالت كوفیدلالطالع على المواصفات التقنیة لمعدات 
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 19-كوفید جائحةالملحق الثاني:  المعدات المستخدمة في إدارة جثث الموتى في سیاق 
 19-جثث الموتى في سیاق مرض كوفیددارة الالزمة إلمعدات ال: استخدام 2الجدول 

 التفاصیل المعدات

 مطھر الیدین الكحولي  • نظافة الیدین 
 الماء الجاري  •
 الصابون •
   الیدین (ورقیة أو قماشیة)منشقة وحیدة االستعمال لتجفیف  •

 معدات الحمایة الشخصیة 
 

 قفازات (وحیدة االستعمال، متینة)  •
 حذاء طویل واقي  •
 مریلة بالستیكیة مقاومة للبلل  •
 رداء طبي طویل األكمام  •
 نظارات واقیة مضادة للضباب  •
 واقي الوجھ  •
 كمامة طبیة  •
 أو ما یعادلھ (لإلجراءات المولدة للضبوب فقط)   N95قناع تنفس من نوع  •

 إدارة النفایات والتنظیف البیئي
 

 وحید االستعمال للنفایات التي تنطوي على مخاطر بیولوجیة  كیس •
 الماء والصابون أو سائل تنظیف  •
جزء في   1000في المائة (  0.1ھیبوكلوریت بمعدل تركیز المحلول  –معقم لألسطح  •

في المائة، أو معقم طبي یطابق مواصفات   70الملیون) أو اإلیثانول بمعدل تركیز 
 یات المستشفالمعقمات المستخدمة في 

 
 
 
 

خ�ص بمقت�ض  متاح المصنف هذا  .محفوظة الحقوق بعض  2020 العالم�ة  الصحة منظمة ©  SA 3.0 IGO-NC-CC BY .ال�ت

 

 

 

 

 

 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/IPC_DBMgmt/2020.1 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar

