إجراء تدبير حاالت الوفيات
الممكنة أو المؤكدة بCovid-19

.1إعداد الفريق:
•تعيين فريق التدبير المحلي ليكون مسؤوالً عن تدبير حالة الوفاة ب .Covid-19
•يجب أن يتكون الفريق من مهنيين من مندوبية وزارة الصحة وطاقم من المكتب الجماعي لحفظ
الصحة.
•تكوين الفريق فيما يخص تدبير الجثة والتواصل مع األسرة ومحيطها.
•ضمان توافر المعدات الالزمة لتدبير الوفيات بالمستشفى :معدات الوقاية الشخصية ،األغطية
والشراشف وأكياس الجثث ،والنعش ،ومحلول مطهر قاتل للفيروسات ...،إلخ.
 .2غسل الميت وتكفينه:
•يجب أن يشرف طاقم التدبير المحلي على طقوس غسل الجسم ،سواء بمستودع األموات للمستشفى أو
بمستودع البلدي لألموات (التقليل إلى حد أدنى من استعمال الماء ،رش الماء والطقوس المطبقة) ؛
•يجب على الشخص المسؤول عن غسل الجثة اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة (معدات الوقاية
الشخصية كاملة ومقاومة للماء) ؛
•يجب وضع الجثة ،بعد غسل الفتحات الطبيعية وإغالقها ،في شرشف(غطاء) الجثث ثم في كيس الجثث
عازل ومحكم اإلغالق ،كما يجب تطبيق مطهر مناسب على السطح الخارجي لكيس الجثث (على سبيل
المثال :ماء الكلور/ماء جافيل ب  12درجة مخفف إلى ( 6/1حجم واحد من ماء جافيل  5 +أحجام من
الماء الجاري(الصنبور))).
•وضع كيس الجثث في النعش.
•يجب تطهير غرفة غسيل الجثة.
•يجب جمع النفايات الناتجة عن كل العملية واتباع مسلك النفايات ذات خطر العدوى.
.3نقل الجثة:
•يجب على طاقم التدبير المحلي ضمان احترام تدابير النظافة والعزل للجثة أثناء النقل (من غرفة التكفل
إلى بمستودع األموات للمستشفى أو من المنزل إلى بمستودع البلدي لألموات) ؛
•تطهير عربة النقل أو السيارة التي يتم نقل النعش فيها في نهاية عملية نقل الجثة.
.4دفن الميت:
يجب على طاقم التدبير المحلي الحرص على:

•الدفن السريع والمن.
•يجب دفن الجثة على العمق المعتاد في مكان مراقب وآمن بالمقبرة.

.5خصوصيات تدبير حالةالوفاة بالمستشفى أو بالمنزل:
أ .التعامل مع الجثة بوحدة التكفل:

•يجب وضع عملية تدبير الجثث تحت مسؤولية الفريق الطبي في المستشفى .يتم الترخيص فقط للمهنيين
المعينين والمؤهلين للتعامل مع الجثة.
•يجب وضع الجثة من طرف هذا الفريق ،بعد غسل الفتحات الطبيعية وإغالقها ،في شرشف الجثث ثم
في كيس الجثث عازل ومحكم اإلغالق ،كما يجب تطبيق مطهر مناسب على السطح الخارجي لكيس
الجثث (على سبيل المثال :ماء الكلور/ماء جافيل ب  12درجة مخفف إلى ( 6/1حجم واحد من ماء
جافيل  5 +أحجام من الماء الجاري)).
•يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية (البدلة الكاملة) طوال العملية حتى يتم وضع الجثة في كيس
الجثث ؛
•ال يجب على أفراد األسرة التعامل مع الجثة أو تقبيلها أو لمسها أو اإلمساك بها.
•تطهير غرفة التكفل بالميت.
ب .التعامل مع الجثة بالمنزل
•يجب على طاقم التدبير المحلي ،بمجرد إبالغه بوفاة حالة محتملة أومؤكدة  ،أن يحرص على عزل
الجثة على الفور وحجر أفراد عائلتها حتى يتم التقييم الطبي ؛
•يجب على طاقم التدبير المحلي ضمان وصول المهنيين المعينين والمؤهلين للتعامل مع الجثة لعين
المكان ؛
•يتبع المهنيون المعيّنون نفس اإلجراء المتبع في المستشفى  ،والموصوف أعاله( :التعامل مع الجثة في
وحدة التكفل) ؛
•يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية طوال العملية حتى يتم وضع الجثة في كيس الجثث ؛
•يجب تطهير و/أو حرق جميع األشياء التي يمتلكها المتوفي (مالبس  ،أحذية  ،شبشب (بلغة) ،قبعة،
محفظة جلدية ،إلخ) ؛
•تطهير منزل المتوفى من قبل فريق المكتب الجماعي لحفظ الصحة.

