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 التوصیات

ممارسات نظافة األیدي ب إلى النھوضالدول األعضاء  أن تسعى
، من 19-فیروس كوفیدعلى نطاق واسع للمساعدة على منع انتقال 

 :خالل ما یلي
 

األیدي مرافق عامة لتنظیف الوصول الشامل إلى  إتاحة -1
أي مبنى أو مغادرة وجعل استخدامھا إلزامیا عند دخول 

 تجاري عام أو خاص وأي مرفق نقل عام. 
تحسین إمكانیة الوصول إلى مرافق وممارسات نظافة  -2

 األیدي في مرافق الرعایة الصحیة.
 

 معلومات أساسیة 
 19-الفیروس المسبّب لمرض كوفیدالحالیة إلى أن  البیّناتتشیر 
نتقال اال ویحدث. المالمسةرات التنفسیة أو یالقط عن طریقینتقل 

مس األیدي الملوثة الغشاء المخاطي للفم أو عندما تال بالمالمسة
ً   الفیروس  أن ینتقلویمكن    .األنف أو العینین آخر من سطح إلى    أیضا

بواسطة األیدي الملوثة، مما یسھل انتقال العدوى عن طریق 
. وبالتالي، فإن نظافة األیدي أمر بالغ األھمیة ةغیر المباشر  المالمسة

 یوقف. كما أنھ 19-كوفید المسّبب لمرض فیروساللمنع انتشار 
الفیروسات والبكتیریا األخرى التي تسبب نزالت البرد   أنواع  انتقال

العبء العام بذلك  خفففیالشائعة واإلنفلونزا وااللتھاب الرئوي، 
على الرغم من ارتفاع مستوى الوعي بأھمیة نظافة وللمرض.  

، فإن الوصول إلى 19-فیدكواألیدي في الوقایة من العدوى بفیروس  
وكذلك  مطھر األیدي الكحولي مرافق نظافة األیدي، التي تتضمن

 الصابون والماء، غالباً ما یكون دون المستوى األمثل في المجتمع 
ذات الدخل وفي مرافق الرعایة الصحیة، السیما في البلدان    المحلي

والمتوسط. وتشیر تقدیرات منظمة الصحة العالمیة  المنخفض
العالم یفتقرون إلى  حولملیارات شخص  3والیونیسف إلى أن 

خمسة مرافق  كلوسائل نظافة األیدي في المنزل، وأن اثنین من 
   1 الرعایة. نقاط تقدیمللرعایة الصحیة یفتقران إلى ھذه الوسائل في 

ینطوي على عالوة على ذلك، أصبح الحصول على ھذه الوسائل 
تاح تُ  لذلك، عندمانتیجة نفاد مخزون اإلمدادات.  صعوبات متزایدة

ً  وسائل  العمومیةسلطات الصحة  وتفرضنظافة األیدي مجانا
أفضل ب  وااللتزام  مقبولیةال  ، یتحسَّن مستوىاستخدامھا بشكل إلزامي

 
سائل الصابون  الالصابون، یمكن استخدام  لوح  أو  ال یتوفر المطھر الكحولي للیدین  عندما    أ

على أنواع المنتجات المتاحة   الماءنسبة المنظف إلى  ، وتعتمد  الماءأو سائل تنظیف مخلوط ب
   .وشدة تركیزھامحلیاً 

 
ما قد یترتب علیھا من ضرر على لال ینصح باستخدام محالیل الكلور لغسل الیدین  ب
ألشعة   عند تعّرضھالكلور    تدني كفاءةیصنعون المحالیل، باإلضافة إلى    ومنلمستخدمین  ا

سھل العثور علیھ، ویمكن أیضا استخدام یالصابون رخیص عموما ووالشمس أو الحرارة.  
 محالیل الصابون السائل.

طوارئ الصحة  حاالت ممارسات نظافة األیدي، بما في ذلك في
أكثر التدابیر نظافة األیدي  وتشّكل      2،3  التي تثیر قلقاً دولیاً.  العمومیة

لحد من انتشار العدوى من خالل استراتیجیات االفردیة فعالیةً في 
لذلك، فإن ھذا   4 المناسبة. اللوازم إتاحة تشمل، الوسائلمتعددة 

اإلرشادات مناسبة لجمیع البلدان ویوصى بھا خاصة في المناطق 
 نظافة األیدي بسھولة.بممارسة  أماكن تسمحالتي ال تتوفر فیھا 

 
 توصیات منظمة الصحة العالمیة: 

یجب وضع محطة أو عدة محطات لنظافة األیدي (إما لغسل  -1
أمام  ب)دعكھما بمطھر كحوليأو  أصابونماء والالیدین بال

مدخل كل مبنى عام (بما في ذلك المدارس ومرافق الرعایة  
، للسماح للجمیع بممارسة وكل مبنى تجاري خاصالصحیة)  

 وعند مغادرتھا. دخول ھذه المبانينظافة األیدي قبل 
 محطاتفي جمیع  مرافق نظافة األیديتوفیر  ینبغي -2

النقل، وخاصة في محطات الحافالت والقطارات  
 الرئیسیة والمطارات والموانئ البحریة. 

وسھولة  محطات نظافة األیدي  عددینبغي تكییف  -3
(مثل األطفال  فئات المستخدمینعدد و استخدامھا مع

لتشجیع ، لحركة)الصغار وكبار السن ومحدودي ا
 االنتظار.  فترة والحدّ مناالستخدام 

تركیب المعدات  اإلجمالیة عن مسؤولیةال تقعینبغي أن  -4
على  بصورة منتظمة  تعبئتھاواإلشراف علیھا وإعادة 

مدیري الصحة العمومیة التي تفوضھا إلى  سلطاتعاتق 
بمبادرات القطاع الخاص   ویُرّحب في ھذا السیاقالمباني.  
األساسیة والصیانة  المستلزماتع المدني لدعم والمجتم

 .  لھذه المرافق واالستخدام الفعال
 العمومیة استخدام محطات نظافة األیدي  أن یكونینبغي  -5

إلزامیا قبل اجتیاز عتبة مدخل أي مبنى وأي وسیلة من  
بھذه الطریقة،   .19-وسائل النقل العام خالل جائحة كوفید

خارج المنزل جزءا    نتكرار تنظیف الیدییمكن أن یصبح  
   من روتین الحیاة الیومیة في جمیع البلدان.

جمیع مرافق الرعایة الصحیة العامة   أن تنشئینبغي  -6
أو   لتحسین نظافة األیدي  لمتعددة الوسائوالخاصة برامج  

، وأن تضمن  ج  تعزز ما لدیھا من برامج في ھذا المجال أن  
شراء كمیات كافیة من   ، وبصورة عاجلة، في الحد األدنى

لتحسین نظافة األیدي العناصر المتكاملة  الوسائلاستراتیجیة المنظمة المتعددة  تشمل ج
تطھیر األیدي القائمة على یضمن توافر منتجات التغییر البنیوي على نحو ) 1التالیة: 
) تدریب وتثقیف 2؛  الوحیدة االستعمال، وكذلك الصابون والماء والمناشف النظیفة/الكحول

) تقییم 3مجال الصحة بشأن أفضل ممارسات نظافة األیدي وأھمیتھا؛ جمیع العاملین في 
) 4من المؤشرات؛  ذلك واالمتثال وغیر وتقدیم المالحظاتلنظافة األیدي  التحتیةالبنیة 

المرضى  لتذكیر جمیع العاملین الصحیین وكذلك یة والتوعویةرسائل التذكیرالتوجیھ 
التزام ب على الصعید المؤسسي للسالمةمؤات مناخ تھیئة ) 5والزوار بنظافة األیدي؛ 

 مشاركة جمیع الموظفین.بواضح من كبار المدیرین و
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التدریب على تجدید ظافة األیدي، واللوازم الجیدة لن
، وإرسال رسائل التذكیر ممارسات تنظیف األیدي
ة األیدي في الوقایة من انتشار والتواصل حول أھمیة نظاف

 . 19-كوفید المسبب لمرض فیروسال
  حالة التشغیلینبغي أن تضمن السلطات الصحیة المحلیة    -7

المطھر نظافة األیدي (سواء موزعات  ل  المستمر لمحطات
أو الصابون والماء والمناشف  د الكحولي لدعك الیدین

وحیدة االستعمال) لجمیع العاملین في مجال الرعایة  ال
التي  األماكنفي وفي جمیع نقاط الرعایة، والصحیة 

التي تلك  الشخصیة، و  الحمایةفیھا معدات    أو تُنزع  توضع
یتم فیھا التعامل مع نفایات الرعایة الصحیة. باإلضافة إلى  

محطات نظافة األیدي لجمیع وصیانة ذلك، ینبغي إتاحة 
أمتار من   وعلى مسافة  ضى وأفراد األسرة والزوار،المر

المراحیض، وكذلك في المداخل والمخارج، وفي غرف 
  5االنتظار وتناول الطعام، وفي األماكن العامة األخرى.

لمستحضرات على اإلنتاج المحلي  بشدةینبغي التشجیع و
على الكحول في الصیدلیات  القائمةاألیدي  تنظیف

المستشفیات أو من  صیدلیاتنیة أو الوطنیة أو دون الوط
ً قبل شركات خاصة إلرشادات منظمة الصحة   ، وفقا

ال سیما إذا كانت الخیارات التجاریة محدودة أو  ،العالمیة
   6 باھظة التكلفة.

في مجال الرعایة الصحیة   أن یطبق العاملونینبغي  -8
ووفقاً  7المناسب باألسلوبنظافة األیدي ممارسات 

للتعلیمات المعروفة باسم "اللحظات الخمس لنظافة 
قبل ارتداء : على وجھ الخصوصیشمل ذلك . و7األیدي"

، وعند تغییر نزعھایة الشخصیة وبعد حمامعدات ال
مصاب بعدوى القفازات، وبعد أي اتصال مع مریض 

المشتبھ فیھا أو المؤكدة، وعند التعامل مع  19-كوفید
الء المرضى أو البیئة اللصیقة  نفایات الرعایة الصحیة لھؤ

لجھاز التنفسي، وقبل لأي إفرازات مالمسة وبعد  بھم،
 ، وبعد استخدام المرحاض. تناولھإعداد الطعام و

ع جمیع مرافق الرعایة الصحیة   -9 على المشاركة   بشدةتُشجَّ
 نظافةللمنظمة تحت شعار:  في الحملة العالمیة الفعالة
أیار/مایو  5 فيانطالقھا  ویوم قبل نقذ األرواح،تالیدین 
األمین  للنداء العالمي الذي أصدرهالستجابة او  8 2020

العام لألمم المتحدة للعمل بشأن المیاه واإلصحاح والنظافة 
   9 العامة في مرافق الرعایة الصحیة.
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