مكافحة العدوى في المساجد
(االستجابة الفاعلة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد )19
الكتيب اإلرشادي للعودة اآلمنة للمساجد بنظرة صحية

بسم الله الرحمن الرحيم

اعداد وتنفيذ:
األكاديمية السعودية للتطوع الصحي ()SMAV
إشراف :شركة الراجحي الوقفية

كتيب إرشادي للعاملين في المساجد على مبادئ مكافحة العدوى وتطبيق التوصيات
يقدم الكتيب قواعد صحية تعتمد على تجربة المصلي الصحية واآلمنة؛ وتشمل:
1.قواعد فنية وهندسية لبيئة المساجد ومرفقاته
2.إجراءات وممارسات في تطبيق مباديء مكافحة العدى
3.قواعد للعاملين في المساجد
4.قواعد للمصلين

المسجد
داخل

بيئة  /معايير
هندسية

كادر /معايير سالمة
مهنية وشخصية

خارج

المصلون  /نقاط
اتصال  /معايير سالمة

طالب الحلقات  /نقاط
اتصال  /معايير سالمة

إدارة /
معايير إدارية

أسس  /معايير
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احتياطات

العدوى كيف تحدث ؟
مصدر عدوى

طريقة انتقال
مهيئة

مسار انتقال

مستقبل للعدوى
مهيأ

المبادئ الوقائية تدابير لمواجهة الخطورة المتوفرة في
كل نقطة من آليات حصول العدوى
5
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القسم األول

لماذا؟

النفس وحفظها
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قيمة و حرمة النفس اإلنسانية

ُ
ُ
األرض ومـا مـن قانـون إنسـاني
مخلـوق علـى وجـ ِه
وأشـرف
وأنبـل وأر َقـى
وأكـرم
أعظـم
اإلسلام
ُ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
اإلنسـان فـي نَظـر ِ
كـرم اإلنسـان كمـا كرمـه الديـن اإلسلامي وقيمـة اإلنسـان فـي اإلسلام ليسـت مقصـورة علـى المسـلمين ،وإنمـا
جعلهـا اهلل للنـاس عامـة ،فـكل إنسـان هـو مكـرّم ،وكل إنسـان لـه قداسـة
ق ْد َ
يقول اهلل عز وجل-وهو الخالق العالم بمن خلقَ { :-ول َ َ
م)
كرَّ ْمنَا ب َ ِني آ َد َ
وعـن عبـد اهلل بـن عمـر رضـي اهلل عنـه قـال رأيت رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم يطـوف بالكعبة ويقول:
(مـا أطيبـك وأطيب ريحك مـا أعظمك وأعظـم حرمتك والـذي نفس محمد بيـده لحرمـة المؤمن أعظم
عنـد اهلل حرمة منـك ماله ودمـه وأن نظن به إال خيـر ًا) رواه ابـن ماجـة وصححـه األلباني
إن هـذا التكريـم شـمل العبـادات فقـط خفـف اإلسلام بعـض الفـروض و أسـقط بعضهـا عن المسـلم فـي الحاالت
غيـر العاديـة كالمـرض و السـفر و الخـوف و غيرهـا  ،عـن ابـن عبـاس مـن قول النبي صلى اهلل عليه وسـلم« :من
سـمع المنـادي فلـم يمنعـه مـن اتباعـه ،عـذر» ،قالـوا :ومـا العذر؟ قـال« :خـوف أو مـرض ،لم تقبـل منه
الصالة التي صلـى» -أخرجـه أبـو داوود
ولـم يقتصـر علـى ذلـك بـل وجـه المسـلم أال يكـون مصـدر إزعـاج أو أذى لغيـره فقـد نهـى النبـي صلـى اهلل عليـه
وسـلم مـن لـه رائحـة كريهـة تـؤذي النـاس أن يصلـي فـي المسـجد؛ منعـا لإلضـرار بالنـاس ،فقـد أخـرج البخـاري عـن
جابـر بـن عبـد اهلل رضـي اهلل عنـه أن النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم قـال« :مـن أكل ثومـا أو بصلا ،فليعتزلنـا  -أو قـال:
فليعتـزل مسـجدنا  -وليقعـد فـي بيتـه» مـا ورد فـي الحديـث ضـرر محـدود ،سـرعان مـا يـزول بالفـراغ مـن الصلاة ،فمـا
بالنـا بوبـاء يسـهل انتشـاره! ويتسـبب فـي حـدوث كارثـة قـد تخـرج عـن حـد السـيطرة عليهـا
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موقف اإلسالم من األوبئة

ُ
ُ
َ
بالحفـاظ
الشـريعة
أمـرت
الضروريـات األساسـي ِة التـي
اإلنسـان أحـ َد
الحفـاظ علـى حيـا ِة وصحـ ِة
الشـريعة
جعلـت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ
َ
فقـال تعالـى:
الهلاك،
مواطـن
النفـس فـي
اإلسلامية ِمـن إيقـا ِع
الشـريعة
رت
عليهـا وحمايت ِ َهـا وتَنميت ِ َهـا،
ِ
فحـذ ِ
ِ
ِ
ـم إِلَـى التَّ ْهل ُ َ
قـوا ِبأ َ ْي ِد ُ
﴿ َولَا ت ُ ْل ُ
ـة ﴾ [البقـرة.]195 :
يك ْ
ك ِ
لقـد أرسـى ديننـا اإلسلامي أسـس الوقايـة الصحيـة فـي حـال األوبئـة فعـن عبـد الرحمـن بـن عـوف أنـه سـمع
النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم «إذا سـمعتم بـه بأرض فلا تقدمـوا عليـه ،وإذا وقع بـأرض وأنتـم بها فال
تخرجوا فـرارا منـه» الصحيحان
ك َّ
كا ْل َ
فار ُّ ِم ْنهَـا َ
الش ِـهي ِدَ ،وا ْل َ
يم ِبهَا َ
غ َّد ٌة َ
ك ُ
ون ُ
َّ
وقـال صلـى اهلل عليه وسـلم:
م ِق ُ
«الطا ُ
ع ُ
فار ِّ
يـر ،ا ْل ُ
غ َّـد ِة ا ْلب َ ِع ِ
أحمد
ف» أخرجـهُ
ُ
ِم َ
ـن الزَّ ْح ِ
ن ُم ْم ِر ٌ
الشيخان
ح» أخرجه
ص ٍّ
ض َ
وقال صلى اهلل عليه وسلم «:ال َ يُورِ َد َّ
علَى ُم ِ
ِ
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القسم الثاني

ماذا؟
فيروس كورونا الجديد
كوفيد١٩-
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ماهي فيروسات كورونا؟

فـيـــروســــات كــورونا:
هـي فصيلـة كبيـرة
مـن الفيروسـات التـي
قــد تـــســبـــب المــــرض
للــحيـــوان واإلنـــســــان.

02

حـاالت عــدوى الجهــاز
التنفــسي لــدى البشـر
تتســبب ببعــض مـنها
فــيـــروســات كـــورونا.

تتراوح حدة اإلصابة من
نـزالت البـرد الشـائعة
إلـى األمـراض األشـد
مثـل متالزمـة الشـرق
األوســــط الـتـنـفــســيــة
والـمـتـلازمة التنفسـية
الــــحـــــــادة الــــوخــيــمـــة
(السـارس).

يــــــســـــبـــب فــيــــــروس
كــورونا الـمـُكــتـــشــف
مــؤخـــراً مـرض فيـــروس
كورونـا كوفيـد.19-

ما هو مرض كوفيد19-؟

مـرض كوفيـد 19-هـو مـرض معـد يسـببه فيـروس
المكتشـف مؤخـراً .والـذي كانـت بدايـة
كورونـا
ُ
تفشـيه فـي مدينـة يوهـان الصينيـة شـهر ديسـمبر
2019م.

03

كيف ينتشر مرض كوفيد19-؟

عن طريق األشـخاص اآلخرين
المصابين بالفيروس:
يمكـن للمـرض أن ينتقـل مـن
شـخص إلـى شـخص عـن طريق
ُ
القطيـرات الصغيـرة التـي تتناثر
مـن األنف أو الفم عندما يسـعل
الشـخص المصـاب بمـرض
كوفيـد 19-أو يعطـس.

عـن طريـق لمـس األشـياء
واألسـطح المحيطة بالشـخص
المصـاب:
حيـن عنـد مالمسـة تلـك األسـطح
ثـم لمـس العيـن أو األنـف أو الفـم.

كما يمكن أن يصاب األشخاص
بمرض كوفيد19-
إذا تنفسـوا ُ
القطيـرات التـي تخـرج
مـن الشـخص المصـاب بالمـرض
مـع سـعاله أو زفيـره؛ لـذا فمـن
األهميـة بمـكان االبتعـاد عـن
الشـخص المريـض بمسـافة تزيـد
علـى متـر واحـد ( 3أقـدام)
9
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ما هي أعراض مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-؟

ارتفـاع درجـة
الحـرارة.

05

السعال

ضيق أو صعوبة
التنفس.

تتطور إلـى التهاب
رئـوي أحيان ًا.

يمكـن أن يصاحبهـا
التعـب ،آالم بالعضلات
والمفاصل ،سـيالن األنف،
التهـاب فـي الحلـق.

إذا كنت تعتقد أن سطح ًا ما قد يكون ملوث ًا ماذا تفعل

قـد تظـل حيـة علـى األسـطح لبضـع سـاعات أو لعـدة أيـام .وقـد يختلـف ذلـك باختلاف الظـروف (مثـل نـوع السـطح
ودرجـة الحـرارة أو الرطوبـة البيئيـة .وقبـل لمـس األسـطح التـي تعتقـد تلوثهـا؛ ينصـح بعمـل التالـي:

ّ
نظـف السـطح بمطهـر
عـادي لقتـل الفيـروس
وحمايـة نفسـك واآلخريـن.

06

ما هي السبل األكثر فعالية لحماية نفسك واآلخرين من
مرض كوفيد19-؟

المواظبـة علـى تنظيـف
ا ليد يـن

10

نظـف يديـك بفركهمـا
بمطهر كحولي أو بغسلهما
بالمـاء والصابـون

تجنـب لمـس عينيـك أو
فمـك أو أنفـك.

تغطيـة الفـم عنـد السـعال
بثنـي المرفق أو بمنديل ورقي

االبتعـاد مسـافة ال تقـل عـن
متـر واحـد ( 3أقـدام) عـن
األشـخاص الذين يسـعلون
أو يعطسـون.

03

القسم الثالث

كيف؟

ً
كن مستعدا

(لمسجد صحي)
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مسار المصلي
دخول للمسجد

في المصلى

1.مسار الدخول
2.خلع الحذاء
3.لمس الجدران و األبواب
 4.االلتماس مع الداخلين

1.المشي على السجاد
2.الجلوس على السجاد
3.السجود
4.ستاندات المصاحف
5.شرب الماء
 6.المناديل

الوضوء واستخدام
المرافق
 1.لبس أحذية الوضوء
2.استخدام الحمامات (صنابير،
أبواب ،جدران ،مناديل،
مخلفات)
3.المغسلة (صنابير ،صابون،
مناديل)
4.المتوضأ ( جلوس  /واقف،
الصنابير ،تصريف المياه)
5.الخروج من المتوضأ

12

الخروج
1.مسار الخروج
 2.لبس الحذاء
 3.األبواب والساللم والجدران
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إرشادات الوقاية في المسجد
بيئة المســجد (إرشادات فنية و إدارية)
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توفير الموارد وبيئة العمل التي تعزز النظافة
الشخصية :المناديل وعلب القمامة التي ال
تلمس ،صابون اليد والمعقمات والمطهرات
والمناشف أحادية االستخدام
أوقات عمل مرنة و تناوب
لتحقيق التباعد والحفاظ على
ستة أقدتم مسافة فاصلة

تعزيز و مراقبة النظافة
الشخصية وتوفير المعقمات
و الصابون

العاملون
والموظفون

الفحص الصحي
و الـتأكد من أخذ
التطعيمات األساسية

وضع سياسات وإجراءات
للموظفين لإلبالغ عنها عندما
يكونون مرضى أو يعانون من
أعراض 19-COVID

وضع خط اتصال
طوارئ لإلبالغ عن
أية حالة

تدريب جميع العاملين على
إجراءات الوقاية واألنظمة و الرقابة
وضمان وصول المعلومات إليهم
بلغتهم

تدريب العاملين عل آداب العطاس و الطريقة
الصحيحة لغسل و تعقيم األيدي وكيفية ارتداء
معدات الواقية وخلعها والحفاظ عليها من
يحتاجها كعمال النظافة )
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العاملون و الموظفون

إرشادات للعاملين

 1.التزم بإجراءات الوقاية المتبعة في عملك
2.احرص على تلقي جميع تحديثات
المعلومات حول الوقاية من إدارتك
 3.ارتد معدات الوقاية الشخصية حسب
التعليمات ونوعية عملك
 4.اهتم بنظافتك الشخصية ألنها عامل مهم
في الوقاية
 5.طبق الطريقة الصحيحة لغسل و تعقيم
اليدين و ال تنسى (  40ثانية )

 1.ال تأتي إلى العمل إذا أحسست بأعراض
المرض
 2.ال تلمس األسطح و األشياء التي يستعملها
اآلخرون دون حائل ( قفازات )
 3.ال تستخدم األجهزة و الهواتف التي
يستخدمها غيرك دون حائل ( قفازات )
 4.تجنب المصافحة باليد للزمالء أو المصلين
واكتف برفع اليد و القاء التحية

 6.التزم بآداب السعال و العطاس
 7.بلغ اإلدارة عن مخالطتك ألشخاص مصابين
 8.بلغ اإلدارة عن حالتك الصحبة و األمراض
التي تعاني منها أو تستجد
 9.ال تنقل أسباب العدوى لمنزلك خصص
لباس ًا و حذاء للعمل تستبدله حال خروجك
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العاملون و الموظفون
اعرف ماذا يحتاج المصلي
 1.معلومة صحيحة
 2.نصيحة وتذكير
 3.مساعدة وتغيير قناعة
افهم المصلي
 1.عمره
 2.ثقافته  /مستواه االجتماعي
 3.لغته
 4.شخصيته
 5.اهتمامه
اتقن التواصل
1.تأكد من معلوماتك قبل إعطاءها
2.تكلم ببساطة و بمفردات سهلة الفهم
 3.تجنب المفردات المعقدة و المصطلحات والكلمات األجنبية
 4.تكلم بصوت عال وواضح و هادئ
أتقن مهارات اإلرشاد
 1.رتب المعلومة التي تريد إيصالها و الرسالة قبل أن تبدأ  ،درب نفسك مسبق ًا حتى تستطيع
استحضارها في وقتها
2.بين له فوائد و منافع السلوك المنشود عليه ( خاطب عقله و مشاعره و اربط بمعتقداته و
معاييره االجتماعية )
 3.بين له أضرار عدم اتباع السلوك ( خاطب مشاعره وعقله )
 4.استمع له باهتمام  :ألن كلماته تعكس فهمه للمعلومة ومشاعره و تفاعله معك ثم أعد ما
قاله ليتأكد أنك فهمته
5.اسأله  :لتجمع المعلومات منه و توسيع فهمه ،واستوضح ما أشكل عليك منه
6.أيد معلوماته الصحيحة واعترف بأن مشاعرهم ذات قيمة وأنك تقدرهم
 7.شجعه إلظهار االهتمام فالثناء على السلوك االيجابي للشخص يعزز استمراريته لديه ونقله
لمن حوله.
8.تجنب اإلرشاد بالمواجهة المباشرة للشخص عن طريق االشارة لسلوكه السلبي ،وذلك لتجنب
الجدال والمعارضة-.
 9.لخص  :كرر النقاط الرئيسية والحقائق والمشاعر لتوضيح النقاط المهمة و التأكد من فهمها
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القسم الرابع

كلنا مسؤول
(قواعد للمصلين)
قواعد في الوقاية

19
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إرشادات وقائية للمصلي
الوقاية الروحية ( تحصين النفس)
الوقاية الروحية مفهوم أصيل في ديننا اإلسالمي
التوكل على اهلل

ن َق َ
َ
ُ
ن ب ْيت ِ ِه:-
قال:
ال -يعنِي إ ِ َذا َخرَج ِم ْ
رسول ال َّل ِهَ :م ْ
حو َ
ديت َو ُ
ُ
َّ
وتنحى
يت،
ه
ل َوال ُقو َة إال َّ ِباللَّ ِه،
سم اللَّ ِه
ك ِفيت و ُو ِق َ
َ
توك ْل ُ
يقال ل ُه ُ
َّ
علَى اللَّ ِهَ ،وال ْ
ت َ
( ِب ْ
َّ
ع ْن ُه الش ْي َ
ي
ان) رواه أبو داو َد،
َ
والترمذي ،وال ِّنسائ ِ ُّ
ُّ
ط ُ
الدعاء
س َ
عو ُذ ِب َ
ام) النسائي و أبو داوود
(اللَّ ُ
ونَ ،وا ْل ُ
صَ ،وا ْل ُ
ه َّ
م إِنِّي أ َ ُ
ن َ
ك ِم َ
ئ األ َ ْ
امَ ،و ِم ْ
ق ِ
ج َذ ِ
جن ُ ِ
سيِّ ِ
ن ا ْلبَر َ ِ
التحصن باألذكار
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :-ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم ،ثالث
مرات ،لم يضره شيء».
ط َ
س َ
م ِت َ
عا ِفي َ ِت َ
م ِت َ
عو ُذ ِب َ
ك) أخرجه
(اللَّ ُ
كَ ،و َ
كَ ،و ُف َ
كَ ،وت َ َ
ه َّ
ح ُّو ِل َ
م إِنِّي أ َ ُ
يع َ
ك ِم ْ
ء ِة ِن ْق َ
ال ِن ْع َ
خ ِ
جا َ
جمِ ِ
ن ز َ َو ِ
مسلم
اءَ ،و َ
ك َّ
ق َ
وء ا ْل َ
الش َ
عو ُذ ِب َ
اء) البخاري
ن َ
َّ
(اللهم إنِّي أ ُ
اءَ ،و ُ
ك ِم ْ
ش َ
مات َ ِة ا ْلأ َ ْع َد ِ
ض ِ
س ِ
ق ِ
اءَ ،و َدر َ ِ
ج ْه ِد ا ْلبَل َ ِ
جلوسا عند النبي صل اهلل عليه وسلم ،فقال( :أال أخبرك بشيء
وعن سعد رضي اهلل عنه قال :كنا
ً
إذا نزل برجل منكم في كرب ،أو بالء من باليا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له :بلى ،فقال:
دعاء ذي النون :ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) رواه األلباني
اسمِ ِه َ
ن َق َ
م اللَّ ِه الَّ ِذي لَا ي َ ُ
ضر ُّ َم َ
السمِ ي ُ
ع
اء َو ُ
ه َو َّ
ض َولَا ِفي َّ
ش ْ
ع ْ
ال ِ :ب ْ
( َم ْ
الس َ
م ِ
س ِ
ي ٌء ِفي ا ْلأَرْ ِ
َ
َ
َ
يم ثل َ َ
ح ثل َ ُ
ص ْب ُه
ن َقال َ َ
اء َ
ص ِب َ
ص ِب ُ
ع ِل ُ
ات ل َ ْ
ات ل َ ْ
ا ْل َ
ها ِح َ
ح َ ،و َم ْ
ين ي ُ ْ
حتَّى ي ُ ْ
م تُ ِ
م تُ ِ
اث َمرَّ ٍ
ص ْب ُه َف ْجأ ُة بَل َ ٍ
اث َمرَّ ٍ
َ
ي) رواه الترمذي و أبو داوود
اء َ
س َ
حتَّى ي ُ ْم ِ
َف ْجأ ُة بَل َ ٍ
َ
ُ
حين يمسي
يقول في دعائِه
م
سمعت
عن عبد اهلل بن عمر قال :
ُ
رسول ال َّل ِه ص َّلى ال َّلهُ علي ِه وس َّل َ
َ
َ
َ
ك العف َو والعافي َ
ك العافي َ
واآلخرة اللَّهمَّ إنِّي أسأل ُ َ
يصبح (اللَّهمَّ إنِّي أسأل ُ َ
ة
ة في ال ُّدنيا
وحين
َ
ُ
ِ
ن ر َ ْوعاتي اللَّهمَّ اح َ
ف ْ
ن
في ِديني و ُدنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ است ُ ْر َ
وآم ْ
ع ْوراتي ِ
ظني ِمن ب َ ْي ِ
أن أ ُ
َ
بعظم ِت َ
َ
ومن َ
غتال ِمن تحتي)
ومن َفوقي وأعو ُذ
ك ْ
ي َد َّ
شمالي ِ
خ ْلفي وعن يميني وعن ِ
ي ِ
أخرجه البخاري
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الوقاية الشخصية
اتبـع نظـام صحي في الغذاء والنشـاط
البدنـي والنـوم لرفع مناعتك

تجنـب أي مـكان يكـون فيـه شـخص
مصـا ب

ال تخـرج مـن منزلـك إال للضـرورة واتبـع
تعليمـات الوقايـة حيـن خروجـك
وتجنـب أماكـن االزدحـام

ارتـد معـدات الوقايـة الشـخصية
بشـكل صحيـح وتخلـص منهـا بشـكل
صحيـح

التـزم بالتباعـد فـي منزلـك و خـارج
منز لـك

تجنب لمس عينيك و انفك بيديك

تعقيـم يديـك و غسـلهما بالطريقـة
الصحيحـة فـور عودتـك للمنـزل
غسل اليدين لمدة  30-20ثانية

عقـم هاتفـك و أدواتـك الشـخصية
(مفتـاح ،نظـارة ،سـماعات ،خواتـم
وأسـاور و سـاعات) فـور عودتـك للمنزل
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السلوكيات الوقائية للمصلي في الذهاب للمسجد

استخدم الكمامات
الطبية أو ما يعادلها

أحضر معك سجادة
الصالة و ضعها في
كيس عند خروجك من
المسجد و اغسلها فور
عودتك للمنزل

أحضر جوارب تلبسها
قبل الدخول إلى
المصلى و تخلعها بعد
خروجك وتضعها في
كيس سجادة الصالة
عند خروجك

توضأ في بيتك كي
تتجنب استخدام
المرافق والوضوء
في المسجد

التزم بالتباعد و اترك
بينك وبين اآلخرين
2م

أحضر مصحفك معك
أو اقرأ من المصحف
االلكتروني في جهازك

تجنب السالم باليد و
الكتف بإلقاء التحية و
رفع اليد

التزم بإجراءات
الوقاية في المسجد

التزم بمسار الدخول
و الخروج و توقيت
الدخول والخروج وال
تزاحم

استمع إلرشادات
المشرفين و المراقبين
في المسجد

ضع حذاءك في كيس
في المكان المخصص

ضع المناديل و أية
نفايات شخصية في
السلة المخصصة

تجنـب لمـس الجـدران و األبـواب و األزرار و
إذا كنـت مضطـراً لذلـك فالمسـها بعزل
(قفـاز ،منديـل) وارميـه فـي سـلة النفايات
المخصصة
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السلوكيات الوقائية للمصلي في الذهاب للمسجد

 1.اختر المسجد القريب من منزلك ما لم يكن
في منطقة منتشر فيها الوباء أو فيها عدد
كبير من الحاالت فيفضل أن تصلي في
بيتك
 2.إذا لم تكن أنت أو أحد من أفراد أسرتك مصاب ًا
أو مشتبه ًا في إصابته
 3.إذا كنت على ما يرام ولم تظهر عليك أية
أعراض
 4.إذا لم تكن خالطت مريض ًا

1.ال تذهب إلى المسجد إذا كنت تشعر بأعراض
مرض أو تعب أو أعراض كورونا كوفيد 19
 2.تجنب الذهاب إلى المسجد إذا كنت ممن
يعاني من أمراض في الجهاز التنفسي
(التهاب ،ربو  ..الخ )
 3.ال تصطحب معك األطفال دون سن 10
سنوات
 4.إذا كنت من العاملين في الرعاية الصحية
في الخطوط األمامية
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05

القسم الخامس

المالحق

24

01

معدات الوقاية
الماسك الطبي

واقي العينين

الرداء الطبي

اإلزار

القفازات غير

القفازات

الحذاء

gwon

آيبرون

المعقمة

المعقمة

المطاطي
الطويل

معدات الوقاية

عمال تنظيف المرافق
والتطهير البيئي

عمال تنظيف
المصلى و المداخل
والمخارج

المراقبون عند
المداخل و المخارج

الموظفون

25

02
01

03

ضع الكمامة فوق األنف والفم والذقن

ثبـت الكمامـة علـى الـرأس باألربطـة أو
القطعـة المطاطيـة

03
01

26

الطريقة الصحيحة للبس الكمامة
02

04

ضـع قطعـة األنـف اللدنـة علـى عظمة
ا أل نف

تأكد من مالءمة الكمامة للوجه

الطريقة الصحيحة لخلع الكمامة

امسـك أربطـة األذن أو الـرأس باليديـن
ا لمكشـو فتين

02

ارفعهمـا بعيد ًا عـن الوجـه ضعهما في
كيس النفايـات الطبية

04
01

03

05

الطريقة الصحيحة لخلع القفازين

امسك الحافة الخارجية باتجاه المعصم

امسـك القفـاز باليـد األخـرى المغطـاة
بالقفـاز

اسـحب القفـاز مـن الداخل للخـارج بحيث
يصبـح كال القفازيـن على شـكل كيس

02

04

06

اسـحب القفـاز من يديـك بحيـث يصبح
الجـزء الخارجـي داخلي

ضـع أصبعك المكشـوف تحـت معصم
القفـاز اآلخر

تخلـص مـن القفازيـن فـي كيـس
النفايـات الطبيـة

27
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28

مبادئ التنظيف و التعقيم
01

02

03

تنظيـف وتطهير األسـطح التي
يتـم لمسـها بشـكل متكـرر
يوم ًيـا .يتضمـن هـذا الطاوالت،
ومقـابــــض األبـــواب ،ومفـــاتيح
اإلضاــــءة ،والكــونــتــــرتــــــــوب،
والمقــــــابــض ،والمكــــــاتـــــــب،
والهواتـف ،ولوحـات المفاتيـح،
والـــمـــراحيـــض ،والحــنفيـــــــات،
واألحـواض.

إذا كانـت األسـطح متسـخة
يتـم بتنظيفهـا باسـتخدم
المنظفـات أو الصابـون والماء
قبـل التطهيـر.

عنـد اختيـار مـواد التنظيـف و
التعقيـم  ،يجـب الرجـوع إلـى
المعلومـات حـول ملصقـات
المطهـرات المعتمـدة مـن
وكالـة حمايـة البيئـة ()EPA
مـع مطالبـات ضـد مسـببات
األمـراض الفيروسـية الناشـئة

04

05

06

ارتـداء عمال التنظيف لمعدات
الوقاية الشخصية الموضحة

وضـع العالمـات التحذيريـة فـي
مـكان التنظيـف تجنبـ ًا لدخـول
أي شـخص لمـكان العـدوى
وتجنبـ ًا لالنـزالق

يتـم التنظيـف مـن األسـطح
العلوية الى األسـطح السفلية

07

08

09

يتـم التنظيـف مـن المـكان
الجـاف الـى المـكان الرطـب
وأخيـرا المبتـل

يتـم البـدء بالتنظيـف الجـاف
(جمـع المناديـل و األوراق ومـا
شـابه عن األرض أو المكان) ثم
التنظيـف المذكور أعلاه بمواد
ا لتنظيـف

المـواد
تحضيـر
يتـم
واسـتخدامها مباشـرة وعـدم
أخـرى.
ألوقـات
تخزينهـا

10

11

12

يجـب ان تتـم التهويـة الجيـدة
والكافيـة للمـكان خصوصـ ًا
بيـن الصلـوات

تنظيـف األسـطح المتسـخة
بمحلـول الكلـور بحيـث يمـزج
مـع المـاء بنسـبة  4 /1ويتـرك 10
دقائـق ومـن ثـم يغسـل بالمـاء

التطهيـر البيئـي والتعقيـم
للمرافـق والمصلـى و المداخـل
و المخـارج و جميـع المسـارات
التـي يمـر بهـا المصلـون أو
ا لمو ظفـو ن

06

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

بلـل اليديـن بالمـاء  /فـي
حالـة الغسـل فقـط

ضـع مقـداراً مـن الصابـون /
السـائل الكحولـي المعقـم
فـي راحـة اليـد

افـرك اليديـن بدعـك
الراحتيـن مـع اغلاق األصابـع
مـن ثـم مـع تشـابكهم.

افـرك ظهـر اليـد اليمنـى
براحـة اليـد اليسـرى مـع
تشـابك األصابـع ،ومـن ثـم
اعكـس اليديـن.

خلـل األصابـع وشـبكهما مـع
فـرك الراحتيـن

افـرك بظهـر أصابـع اليـد
اليمنـى راحـة اليـد اليسـرى
وظهـر أصابـع اليـد اليسـرى
براحـة اليـد اليمنـى

ضـع اإلبهـام األيسـر فـي
راحـة اليـد اليمنـى وقـم
بالفـرك بحركـة دائريـة مـن
طرف أصابعـك حتى نهاية
اإلبهـام مـن ثـم قـم بتبديـل
اليديـن

اغسـل اليديـن بالمـاء فـي
حالـة الغسـل فقـط

جفـف اليديـن بمنشـفة
تسـتخدم لمـرة واحـدة
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مكافحة العدوى في المساجد
(االستجابة الفاعلة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد )19
الكتيب اإلرشادي للعودة اآلمنة للمساجد بنظرة صحية
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