نصيحة للعائالت  -تطهير المنزل (حالة ممكنة أو مؤكدة بالمرض)
 -1األهداف:
الغرض من التطهير هو منع عدوى الفيروس  ،الموجود على األشياء واألسطح

 -2المتطلبات :
يجب وضع تدابير وقائية قبل بدء عملية التطهير:
 ارتداء القفازات البالستيكية (القفازات المنزلية)  ،ومعطف مقاوم للماء و
أحذية مغلقة (األحذية  ،على سبيل المثال) لتنظيف البيئة ومعالجة النفايات.
 ارتداء النظارات (مثال :النظارات الشمسية) وتغطية الصندوق وتغطية الفم
بقطعة قماش لمنع أي رذاذ من السوائل على الوجه
الئحة المواد و المنتجات
المنتجات
مطهر :ماء جافيل مبيض الكلور 21
درجة مخفف إلى  2على ( 6يعني
كمية من ماء جافيل نضيف  5كميات
من الماء)

المواد
 شيفون لإلستخدام مرة واحدة جفاف لإلستخدام مرة واحدة أكياس بالستيك للنفايات والغسيلمتسخ

 -3طريقة التنظيف :
الخطوة  : 2إعداد عملية التطهير
 غسل اليدين بالصابون السائل ؛
 تحضير المعدات الالزمة و ارتداء المالبس الواقية
الخطوة  : 1تنظيف الغرفة
 قم بإخالء المحتويات المتسخة من الغرفة إلى كيس النفايات

 ضع الغسيل والمالبس المشكوك فيها في كيس البالستيك
 يجب التعامل مع األثواب برفق ربما تحمل حمولة فيروسية
الخطوة  : 3تنظيف وتطهير األثاث واألسطح العمودية






غطس الشيفون أو الجفاف في المحلول المطهر الذي تم تحضيره
تطهير األسطح العمودية من األعلى إلى األسفل (الجدران والمفاتيح
والمقابض األبواب والنوافذ  ......الخ)
تطهير كل األشياء الموجودة في الغرفة باستخدام قطعة الشيفون أو الجفاف
المبلل في المحلول المطهر
تطهير السانتير و تبديل الشيفون أو الجفاف عند كل استخدام
رمي الشيفونات و الجفافات المستخدمة في كيس النفايات

الخطوة  : 4تنظيف وتعقيم األرضية
 تطهير األرضيات باستخدام جفاف لالستعمال مرة واحدة مشبع بالمحلول
المطهر الذي تم تحضيره
 يجب أن يتم التطهير دائما من المناطق "األنظف" إلى "األقذر" لتجنب نقل
الملوثات و استبدال الجفاف عند كل استخدام في كيس النفايات
الخطوة  : 5معالجة المالبس
 قد يتم تلطيخ المالبس المستخدمة من طرف المريض عن طريق السوائل
البيولوجية التي يمكن أن تكون مصدرا للتلوث
 يجب التعامل مع المالبس برفق حتى ال تعلق الجسيمات التي ربما تحتوي
على حمولة فيروسية
 في الغرفة يجب وضع المالبس في كيس بالستيكي .خارج الكيس ال بد من
عملية التعقيم عن طريق شيفون مبلل بالمحلول المطهر قبل عملية التنظيف
في الغسالة.

