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  ةــابــتـــكــة الــنــجــل
 :من كل كتابة ھذا الدليلفي  ساھموزارة الشؤون االجتماعية،  إشراف تحت
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  المحجوب لطفي الدكتور
  مدير عام تفقد طّب الشغل والّسالمة المھنّية

 

  األستاذ حبيب النوايقي
  المھنية والسالمة ةالصح معھد مدير عام

 رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل

  قلوز ھيام الدكتورة
 للشغل متفقدة طبيبة

 

  ماجدة باني الدكتورة
 مساعدة استشفائية جامعية في طّب الشغل

 
  الدكتورة كوثر القالل
 طبيبة متفقدة للشغل

  سنية الفھري الدكتورة
 شغل طبيبة

  الدكتورة ھالة الشريف
 للشغلطبيبة متفقدة 
 

  الدكتور محمد الشطي
 شغل طبيب

 
  الدكتورة نادية ليليا ماليكي

 طبيبة متفقدة للشغل
 

  ليندا حداد الدكتورة
 للشغل متفقدة طبيبة

 
  الدكتورة وفاء سجيل
 طبيبة متفقدة للشغل

 

  نسرين كمون الدكتورة
 مساعدة استشفائية جامعية في طّب الشغل

 
  الدكتورة إيناس التونسي

 قدة للشغلطبيبة متف
 

  السيد شكري سلطاني
 مھندس

  السيد إبراھيم سراسرة
 مھندس

  السيد سفيان زكري
  مھندس
 

  السيد محمد بن صالح
 فني سامي

  الدكتورة درة الصيد
 طبيبة مقيمة اختصاص طب الشغل
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 مقدمة

بما  )مراكز االيواء( مؤسسات الرعاية االجتماعية عملمتابعة سير  إطارفي 

 صحيةوقائية وجب وضع تدابير ، ءات رفع الحجر الصحي الموجهمع إجرا ىيتماش

  .العامل بھا والفئة المتعھد بھا اإلطار لحماية» 19-كوفيد«للتوقي من فيروس 

لمساعدتھا على  )مراكز(لھذه المؤسسات دليل موجه ولھذا الغرض تم إعداد 

صادرة عن اعتمادا على التوصيات ال ،وضع تمشي وقائي إلى غاية نھاية الجائحة

  .وزارة الصحة

بمراقبة وزارة الصحة و وزارة الشؤون االجتماعيةھياكل المختصة بالتكلف 

  .تطبيق ھذه اإلجراءات الوقائية المنصوص عليھا بھذا الدليل
  

الشؤون  ةبالنظر لوزارويشمل ھذا الدليل مؤسسات الرعاية االجتماعية الراجعة 

  :التالية االجتماعية

 وجيه االجتماعي،مراكز اإلحاطة والت -

 مراكز الرعاية االجتماعية لألطفال، -

 المركز االجتماعي لمالحظة األطفال، -

 وحدات عيش إليواء األشخاص ذوي اإلعاقة، -

المھني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث  مراكز التأھيل -

  .الحياة

  

  
  

معلومات المتوفرة إلى تاريخ نشر ھذا الدليل، التوصيات المذكورة الحقا، تم إعدادھا اعتمادا على ال: مالحظة

  .ويمكن لھذه التوصيات أن تتطور بحسب تطور المعلومات والمعطيات العلمية حول الفيروس التاجي



  

I-  19-كوفيد«المرض بفيروس الكورونا «: 

  :طرق العدوى
 :عن طريقمن إنسان إلى آخر بالفيروس  تتم العدوى

*   ،عند السعال أو العطس تطاير قطيرات محّملة بالفيروس

  ،بھذه القطيرات ثم لمس الوجهس األشياء واألسطح الملوثة لم* 

   .مصافحة أو تقبيل إنسان مصاب* 
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  :األعراض
 6و 5 تتراوح بينرة حضانة بعد فت »19-كوفيد«بفيروس  عدوىالتظھر أعراض  -

  ،أيام

  ،اض األنفلونزاما تكون األعراض السريرية تشبه أعرعادة  -

 .وصعوبة التنفساألعراض األكثر شيوعا ھي الحّمى، الّصداع، الّسعال   -

 
  

اضطرابات  ،آالم بالعضالت والمفاصل وھن أو تعب،يصاب الشخص ب كما يمكن أن -

  ،... الجھاز الھضمي في

المسنين واألشخاص المصابين  عند» 19-كوفيد«المرض بفيروس  ةروخطزداد وت

  ،)...األمراض التنفسية  أمراض القلب أو داء السكري، ،ارتفاع ضغط الدم( أمراض مزمنةب

ومعدًيا قبل أن تبدو عليه » 19- كوفيد«حامال لفيروس  شخصيمكن أن يكون الكما 

 .ةالعالمات السريري

 - II  : ركزدور المتدخلين داخل الم
  :  مدير المركز -1

خطر يل تحل عليهيتعين  لذا .ركزبالموالمقيمين  العامل اإلطاركل حماية يسھر المدير على 

عدد المحالت (مركز الخطة وقائية حسب خصوصية  ووضع» 19-كوفيد«العدوى بفيروس 

  )....نيات المادية، ستيعاب، اإلمكاالمتوفرة، الموارد البشرية، طاقة اال

  :فيبالخصوص وتتمثل مھامه 

  :ن منتتكوّ إحداث خلية أزمة أو تنسيق،  -أ

  ، رئيس،المركز مدير -

  ، والماليةرئيس مصلحة الشؤون اإلدارية  -
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  المشرف على المركز، طبيبال -

  .يعينه مدير المركز »19- كوفيد«مرجعي  ممثل -

  :ھذه اللجنة بالخصوص في ماوتتمثل مھ

  باالعتماد على ھذا الدليل،ركز مالخاص ب »19-كوفيد«من فيروس ئي داد برنامج وقاإع -

  .السھر على تطبيق اإلجراءات الصحية ومراقبتھا وتقييمھا -

الخدمات  مسديو وعائالتھم والمقيمين بالمركز العامل اإلطارمع  التواصل -ب

   :والمزودين

خالل  مركزلل ةالجديدجراءات التنظيمية وااليُنصح بالتواصل حول الوضع الوبائي الحالي 

  :مع الجائحة

  :بالمركز العامل اإلطار

 السابق» 19-كوفيد«عامل يشكو من أعراض اإلصابة بفيروس طار إالتنبيه على كل  -

  بعدم مباشرة عمله، ذكرھا 

   ،ھاعلى احترامالحرص إجراءات الوقاية من خطر العدوى وب االعالم -

للحرص على تطبيق العامل  اإلطارن من بي »19-وفيدك«تعيين مسؤول مرجعي  -

ومتابعة مخزون الحاجيات  حسب البرنامج الوقائي الذي تم وضعه اعھااإلجراءات الواجب اتب

   ، االالزمة للوقاية وحسن توزيعھ

  ...  بالتناوب، تغيير توقيت العمل، ملالع: الجديدة لنظام العمل باإلجراءاتاإلعالم  -

    :نالمقيميت عائال

   .المركزب ھاذاتخوالتنظيمية الجديدة التي تم اباإلجراءات الوقائية  عالماإل  

  :الخدمات سديالمزودين وم

  .ركزالم داخلالواجب احترامھا قائية الواإلعالم حول القواعد الصحية والتدابير 

م شروط الحترا ...)البشرية والمادية والمالية( تقييم الحاجيات وتوفير الموارد الالزمة -ج

  :حفظ الصحة

  ،والتطھير فريق التنظيفتعيين  -

ماء الجافال، مواد التنظيف، محلول مائي كحولي، صابون، مناديل : الحاجياتتوفير  -



  

   :المشرف على المركز طبيبال -2

  :تتمثل مھامه في

 -  ،»19-كوفيد« تقديم النصائح حول إجراءات الوقاية من فيروس

الرجوع إلى المواقع المعلوماتية المنشورة على موقع وزارة الصحة حول اإلصابة  -

  .واإلجراءات الجديدة الواجب اتباعھا طالع على آخر المستجداتواال» 19- كوفيد«بفيروس 

      بإصابتھا بفيروس وضع إجراءات خاصة بكيفية التعامل مع الحالة المشتبه  -

  .المقيمين بهأو  عمال المركزبين سواء من » 19-كوفيد«

  .صحية خاصة رعايةويستوجبون مزمنة  مراضأل نحامليالاألشخاص المقيمين تحديد  -

 -3   :أعوان الرعاية الحياتية والصحية والمربون

  ،»19-كوفيد«تطبيق التدابير الحاجزة للتوقي من خطر العدوى بفيروس  -

  .التدابير الحاجزة على تطبيقالمقيمين تدريب تحسيس و -

 -4  :أعوان واطارات المركز

ن خطر العدوى للتوقي ماإلجراءات الوقائية والتنظيمية التي تم االتفاق عليھا تطبيق  -

  .داخل المركز ،»19- كوفيد«بفيروس 

III -  19-كوفيد«التدابير الحاجزة ضد فيروس «:  
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  : نظافة اليدين -1
  : بالماء والصابون غسل اليدين -أ

  ،ركزلمإلى اعند الدخول  -

   ....  تقديم األكل أو تغيير الثياب أو تنظيف الغرفة، قبل وبعد -

   .الصحية لكل مقيمو الحياتيةرعاية قبل وبعد القيام بأعمال ال -

  ،كل استراحة وقبل األكل والشربقبل   -

  بعد استعمال األدوات التي لمسھا أشخاص آخرون، -

 1سل وفقًا للمراحل المحددة بالملحق وتتم عملية الغ. تذكير العمال بكيفية غسل األيدي -

  ،)الذي يجب تعليقه عند نقاط غسل األيدي(

  ،)فھي خزان للميكروبات وتقلل من فعالية الغسل(اتم واألساور عدم ارتداء الخو -

  تزويد نقاط غسل اليدين بالصابون بانتظام، -

  لتجفيف األيدي، ذات االستعمال الواحد مناديل ورقيةتوفير  -

  .يفية الغسلوك نظافة األيديأھمية ب مينالمقيثم الحرص لدى تحسيس ال -

  :ارتداء القفازات -ب

استعمال وفي حالة . اء القفازات، ألن غسل اليدين ھو اإلجراء األولويال ينصح بارتد

ئھا ارتداكيفية  2الملحق يبيّن و. ئھايجب غسل اليدين قبل ارتدا ذات االستعمال الواحد، القفازات

  .نزعھاو

  :تطھير األيدي بالمحلول المائي الكحولي -ج

يحتوي على (ل مائي كحولي صورة عدم توفر الماء والصابون، يجب استعمال محلو في -

كيفية  3 ويبين الملحق. ، ويجب أن تكون األيدي نظيفة لتطھيرھا)٪ كحول على األقل70

  ،)للتعليق(التطھير 

  .للعاملين بالمركز ةالكافي كميةالمحلول المائي الكحولي بال توفير -

  :القواعد الصحية التنفسية -2

  :الكمامات الواقية القماشية

إلى حماية مرتديھا، من تجنّب تلوث المحيط والبيئة من خالل تجنب  تمّكن، باإلضافة
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  ،بالعدد الكافي من كمامات واقية قابلة للغسلالعاملين بالمركز تمكين كافة يجب  -

وعند وخالل كامل يوم العمل  المركزنزل إلى فرض ارتداء الكمامة عند التنقل من الم -

  العودة إلى المنزل،

  ،4بالملحق  ةالموضح مراحلالباتباع ارتداء الكمامة الواقية واستعمالھا  -

  تغيير الكمامة بمجرد أن تصبح مبللة، -

طريقة غسل وتجفيف الكمامة الواقية القابلة للغسل، تحددھا الشركة المصنعة، ويجب  -

  .ر فعالية ترشيحھااالمتثال لتوصياتھا لتجنب تآكلھا المبكر أو تدھو

  (visière de protection)قناع حماية الوجه 

بيداغوجية  ألسباب في بعض الحاالت االستثنائية التي يتعذر فيھا ارتداء الكمامة الواقية

، يجب على المربي أو العون الشبه طبي )تقويم النطق(أو عالجية ) التواصل مع الصم(

  . استعمال قناع حماية الوجه

والمقيمين  أعوان واطارات المركزلدى  العامةلتعليمات الصحية التنفسية التأكيد على ا

  :بالمركز

احد، يتم التخلص منه على الفور االستعمال الو يتغطية الفم عند السعال بمنديل ورقي ذ -

ويفضل أن تكون ذات (في سلة المھمالت، التي تحتوي على كيس بالستيكي للقمامة ولھا غطاء 

  ،)دواسة

االستعمال الواحد، والذي نقوم برميه  يتغطية األنف والفم عند العطس بمنديل ورقي ذ -

  على الفور في سلة المھمالت،

عمال الواحد عند سيالن األنف والبصق، والتخلص منه االست ياستعمال منديل ورقي ذ -

  على الفور في سلة المھمالت،

  ،ماكنكل األبالعدد الكافي في  النفاياتت توفير سال -

  األنف، غسل اليدين دائما بعد السعال أو العطس أو البصق أو مسح -

  .تجنب لمس الفم أو العينين باأليدي أو بالقفازات -

  .التعليمات الصحية التنفسيةھذه أھمية على  المقيمينتحسيس كل  -
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     :التباعد الجسدي -3

  ألشخاص،قل بين االعلى ا ترم 01بـ  التباعد الجسديالمحافظة على مسافة  -

  بالمصافحة،منع التسليم بالعناق أو  -

  . األشخاص قدر اإلمكانتجنب االتصال الجسدي بين  -

IV - اإلجراءات التنظيمية :  
  :الموارد البشرية التصرف في -1

  شخاصمتر بين اال 01احترام التباعد الجسدي بترك مسافة ال تقل عن 

   ،في نفس الوقتنفس المكان والحد من عدد األشخاص المتواجدين في  -

   .والمقابالت واالجتماعات، قدر اإلمكانالمركز  داخلتجنب التنقالت  -

 :ركزمللل ودخعند التدابير الوقاية  -2 -
  :دخول والخروج والتنقل داخل المركزالللحد من راءات يجب وضع إج

  :بالنسبة للعاملين بالمركز

الدخول  قبل 5لحالة الصحية للعاملين عن طريق االستبيان المذكور بالملحق ليومي  تقييم -

   .المركزإلى 

    ، على بعد مسافة ال تقل عنركزمكلف بالقيام باالستبيان بمدخل المال العونيجب أن يبقى و

  .ةمتر مع الشخص الذي يتم تقييمه وأن يرتدي كمامة واقي 01

  الدخول، غسل األيدي بالماء والصابون أو بمحلول مائي كحولي عند  -

  ،املينمتر بين الع 01احترام مسافة ال تقل عن  -

  عدم نزع الكمامات، -

  :)...أفراد العائلة(وار بالنسبة للز

أو  ركز، وذلك بالتحسيس المباشرالتي اتخذھا الم الوقائيةاإلجراءات ب العائلة إعالم -

  .بمدخل المركز اإلجراءاتتعليق ھذه و االتصال عبر الھاتف

 :في صورة السماح بزيارة المقيمين بالمركز، يجب -

  ... صداع،  أو سعال او حمى قبول الزائرين الذين يشكون منعدم *   
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  لتجنب(  الزيارة موعد   وساعة  يوم تحديد  مع  ، لزياراتل  المسبقة  البرمجة*   

  ،)االكتظاظ           

  .قدر اإلمكانبالتقليص في عدد الزيارات لكل مقيم *   

  ،االقتصار على زائر واحد لكل مقيم*   

  ،منع اصطحاب األطفال للمركز *                  

  ماءال غسل األيدي الكمامة و ارتداء: الى المركزلدخول ل قواعد الصحة احترام*   

 التباعد الجسدي،واحترام والصابون أو بمحلول مائي كحولي             

  .المشروباتأو  تالوأكممنع الزوار من إدخال ال*           

 :يواءبمراكز اإل لمقيمينلحماية اة الخاصة يالصح اإلجراءات -3

  يوما، 14الصحي لمدة وضع الوافدين الجدد لإلقامة بالمركز في الحجر  -

يشكو من مرض مقيم مقيم مسن أو لكل  د من عدد األشخاص الذين يقدمون الرعايةالح -

  .مزمن

  .من المركز خروج المقيمين منع -

  .المقيمين على تطبيق قواعد الصحة تحسيس -

  :ذين ھم باتصال مباشرين بالمقيمينال الحياتية والصحية الرعايةأعوان يجب على  -

  ،لباس الكمامة* 

  ،)°60تكون درجة حرارة الماء (يوميا  هالحرص على غسلف مع نظي لباس مئزر* 

الصحية الحياتية وقبل وبعد القيام بأعمال الرعاية غسل اليدين بالماء والصابون * 

  .لكل مقيم

 .تطھير معدات العمل قبل وبعد كل استعمال* 

  :األنشطة التربوية والتأھيلية والترفيھية إجراءات الوقاية بقاعات -4

  .بكل قاعة قصى لألشخاصاأللعدد ضبط ا -

  :األشخاصمتر بين  01طاوالت بصفة تمكن من احترام مسافة ال تقل عن التنظيم  -

  ،    متر بين الطاوالت 01احترام مسافة ال تقل عن * 

  ،نوطاوالت المستفيديمتر بين مكتب المربي  01احترام مسافة ال تقل عن * 



  

عند  متر 01احترام مسافة ال تقل عن ن إبعاد الطاوالت عن باب القاعة لضما* 

  إلى القاعة،دخول ال

على  بوضع إشارات بين األشخاص الحد من التنقل داخل القاعات لتجنب التقاطع

  .أرضية القاعة

 *

اعة لقدخول الل مائي كحولي عند غسل األيدي بالماء والصابون أو تطھيرھا بمحلو -

  ،في ذلكطفال ة ومراقبة األمع مرافق التدريب أو الترفيه

 -  ،خروجھم وبعد المقيمينوفتح النوافذ قبل دخول  ةمفتوح وابباألبترك ات قاعال ةئتھو

قدر  فرديةأن تكون ھذه الوسائل عند استعمال أدوات مكتبية أو بيداغوجية يدوية، يجب  -

  .بعد كل استعمالكما يجب تطھير كل ھذه األدوات . إذا كانت مشتركةتطھيرھا اإلمكان أو 

من خروج الومقابض األبواب بعد واألدوات تنظيف وتطھير األرضية والطاوالت  -

  .القاعة

 -5  :وأماكن االستراحة إجراءات الوقاية بقاعات األكل

  ،المقيمينبين  متر 01ام مسافة ال تقل عن واحترالصفوف المكتظة  تجنب -

ختلفة من م واستراحة أكلتواقيت ضبط إلى مجموعات صغيرة و المقيمينتوزيع  -

بكل مجموعة حسب مساحة القاعة مما يضمن احترام  المقيمينويحدد عدد . مجموعة إلى أخرى

  .)1على سبيل المثال، انظر إلى الصورة ( ھمنبي تباعد الجسديمسافة ال
  

  
  حول موائد الطعام األشخاصوضعيات : 1الصورة 

  

 - ، لمقيمينامتر بين  01 تنظيم طاوالت األكل بصفة تمكن من احترام مسافة ال تقل عن
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تجھيز أحواض غسل األيدي بالصابون والمناديل الورقية ذات االستعمال الواحد  -

  لتجفيف األيدي،

  للنفايات بھا أكياس بالستيكية بالقرب من أحواض غسل األيدي، سالتوضع  -

 غسل األيدي قبل الشرب واألكل، -

  ،...)الكؤوس والصحون (عدم تبادل أدوات األكل  -

بعد ومقابض مغاسل األيدي تنظيف وتطھير األرضية والطاوالت ومقابض األبواب  -

  .مجموعةخروج كل 

 -  .دوريا األكلأو  قاعة االستراحة ةئتھو

  : ركزداخل الم نظافة المحيط -6

، المقاعد والنوافذ، مقابض األبواباألرضية، ( متكررةبصفة تنظيف وتطھير األسطح  -

  ،...)المدارج، دورات المياه، واقي نارة، حنفيات الماء،الطاوالت، أزرار اإل

  
  

  

 - يجب بداية التنظيف من المنطقة األكثر نظافة إلى المنطقة األكثر تلوثا،

تعديل البّخاخ لبخ المطھر في شكل قطرات كبيرة الحجم وتجنب تكوين الرذاذ الذي  -

 جھازه التنفسي، ويتسبب له في تأثيرات سلبية على نسانيمكن أن يستنشقه اال

  تجھيز مغاسل األيدي بالصابون وبمناديل ورقية ذات االستعمال الواحد لتجفيف األيدي، -

  بھا أكياس بالستيكية بالعدد الكافي بجانب أحواض غسل األيدي، نفاياتتوفير سالت  -

 -  .يجب على عمال النظافة ارتداء مالبس العمل وكمامات وقفازات التنظيف

 -  .لمقيمينلتطھير بصفة متكررة بدون حضور اتتم عمليات ا

 -7  :المحالت ةئتھو

بانتظام وذلك بفتح النوافذ  ،ستراحةاالاألكل و وقاعاتالغرف كل المحالت و ةئتھو -

  ،واألبواب

  ،...)النوافذ (توحة إن أمكن ذلك ترك مصادر التھوئة الطبيعية مف -

  
مقادير من الماء  09+  °12 مقدار من ماء الجافال 01= ماء الجافال استعمال محلول لتطھير، ل
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 يجب المحافظة) أو التسخين/تبريد وال(بالنسبة للمباني المجھزة بنظام معالجة الھواء  -

  ، على المد الخارجي للھواء

  .الحرص على حسن سير وصيانة أجھزة التھوئة -

  :ركز مع المزودينالم تفاعل -8

  ،اتباعھاعلى المزود جراءات واضحة يجب إوذلك بإعداد  مركزعمليات التزود للتنظيم  -

ضائع على سطح حيث يمكن وضع البب وذلكتجنب كل اتصال جسدي مع المزودين،  -

  ،"من يد إلى يد"من إعطاء البضائع تطھيرھا ثم رفعھا، بدالً 

افة تباعد جسدي وضع الوثائق على سطح نظيف لتسليمھا ثم استرجاعھا مع احترام مس -

  ،متر 01ال تقل عن 

 .يجب على كل طرف استعمال قلمه الخاص -

V-  يُشتبهُ بإصابته بفيروس مقيمعامل أو السلوك الواجب اتباعه في حال اكتشاف   

  : بالمركز» 19-كوفيد«
أحد  لدى» 19-كوفيد«بفيروس  في صورة ظھور عالمات سريرية توحي باإلصابة  

، يجب أن تكون إجراءات التدخل سھلة وقامت خلية األزمة المقيمينالمركز أو ب املينالع
  .مسبقا ابإعدادھ

  .كافة العاملين بالمركزوفة لدى خل معلقة ومعريجب أن تكون إجراءات التدكما 

  ما العمل ؟
 معوتمكينه من كمامة إذا كان من المقيمين  بالمكان المحدد مسبقاشخص عزل ال -

متر بين األشخاص وارتداء  01احترام مسافة ال تقل عن ( ضرورة احترام التدابير الواقية

  ،)»19-فيدكو«وغسل وتطھير األيدي بعد التعامل مع المشتبه بإصابته بفيروس 

  ،مدير المركزإعالم  -

  إعالم اإلدارة الجھوية للصحة، -

اختناق، أوجاع بالصدر، (في صورة وجود عالمات خطورة  190االتصال بالرقم  -

  ،... )غياب عن الوعي 

إعالم األشخاص الذين اتصلوا به حتى يكونوا على يقظة للظھور المحتمل لديھم  -
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المصاب باتباع  شخصمكث به ال ذيال كانإعداد اإلجراءات التي تحدد كيفية تطھير الم  -

  .6التوصيات الخصوصية المذكورة بالملحق 
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  ـقــالحـمـال
  
 
  
  
  
  
  
  



  

  

  غسل اليدين بالماء والصابون كيفية:  1ملحق  

 17 



  

  كيفية ارتداء القفازات

  
 

  كيفية نزع القفازات
 

  

  ارتداء ونزع القفازات كيفية: 2ملحق 
 (unice.fr) 
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 اليدين بالمحلول المائي الكحولي تطھيركيفية :  3الملحق 
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  كمامةالونزع ارتداء كيفية :  4ملحق 
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  استبيان صحي  : 5ملحق 
 .)www.stopcorona.gov.tnمستوحى من االستبيان المتاح على الرابط (

 

 ؟األعراض ھذه من كثرأ وأ واحد لديك ھل 

  37,8 حرارتك أكثر من 

 )كحة(تشكو من سعال  

 صعوبة في التنفس 

 تشكو من إسھال 

 تشكو من آالم في الرأس 

 تشكو من آالم في المفاصل 

 ص في حاسة الشمتشكو من نق 

 تشكو من نقص في شھية األكل 

 تشكو من تعب غير عادي 

 

 ؟الماضيين األسبوعين في" روناوالك"ـب مريض مناقتربت  ھل 

 نعم 

 ال 
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  » 19-كوفيد«الملوثة بفيروس طريقة تنظيف وتطھير األماكن :  6ملحق 
 
 

    
  : لعمال النظافة الضروريةالمعدات 

   ،ة الحمايةقفازات للتنظيف فائق -    

  ،FFP2كمامة واقية من نوع  -    
  ،نظارات واقية -    

  ،واحدالستعمال االبدلة عمل واقية ذات  -    

 .واقية أحذية -    

  
  : رضيةألوا تنظيف وتطھير االسطح

  
  .ةالسائل بالموادالتنظيف والتطھير  لُ فضّ يُ 

  ،التنظيف باستعمال مواد التنظيف -1  

  ،الشطف بالماء -2  

  ،جفتركھا ت -3  

  ،الجافالماء تطھير األسطح واألرضيات بمحلول  -4  

  ،تطھير مقبض الممسحة المستعملة -5  

  ووضعھا في كيس بالستيكي يتم التخلص منه تطھير المماسح والخرق المستعملة -6  

  .االستشفائيةوفق نظام النفايات الخاصة             
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 ة المھنيةمعھد الصحة والسالم

 

 

 
 
 
 

 

 

 71.796.137:  الفاكس -71.849.358:  الھاتف

  dgimst@social.gov.tn:  البريد اإللكتروني

 تونس 1002 –باب الخضراء  –، نھج األطلس 56: العنوان 

  اإلدارة العامة لتفقد طب الشغل والسالمة المھنية

 

 

 71.571.902: الفاكس -  71.561.636:  الھاتف

  dg.isst@email.ati.tn:  البريد اإللكتروني

  تونس 1007 –، نھج مصطفى خزندار 5:  العنوان

  معھد الصحة والسالمة المھنية
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	 في صورة ظهور علامات سريرية توحي بالإصابة بفيروس «كوفيد-19» لدى أحد العاملين بالمركز أو المقيمين، يجب أن تكون إجراءات التدخل سهلة وقامت خلية الأزمة بإعدادها مسبقا.

