
تطهير األماكن العامة
وسيلة فعالة للقضاء على
في�وس كو�ونا المستجد

تشــتمل ها�ــه الورقــة التقنيــة علــى نصائــح �تعلــق 
كالنقــل  العامــة  األماكــن  وتطهيــر  بتنظيــف 
العمومــي، أماكــن العمــل، اإلدا�ات العموميــة، 
المــدارس،  والســككية،  الطرقيــة  المحطــات 

الكليات..........

ــدا،  ــا المســتجد المســبب لـــ COVID-19 في�وســا جدي ــر فيــ�وس كو�ون يعتب
وينتشــر عنــد األشــخاص المخالطيــن لشــخص مصــاب عــن ط��ــق الــرذاذ 
المتطا�ــر أي القطــ�ات المنبعثــة مــن الفــم عنــد الســعال أو العطــس 
والتــي تســتقر علــى األدوات واألســطح و�نتقــل عنــد مالمســة ها�ــه 

األسطح الملوثة من طرف شخص آخر.
ــه  ــطح؛ إال أن ــى األس ــة عل ــدة متفاوت ــش لم ــ�وس العي ــذا الفي ــتطيع ه يس
يمكــن القضــاء عليــه باســتعمال جــل المحاليــل المطهــرة ذات الفعاليــة ضــد 

الفي�وسات.
ــاء  ــدة والقض ــات الجدي ــن اإلصاب ــة م ــى الوقاي ــر إل ــة التطهي ــدف عملي ته
علــى الفي�وســات المتواجــدة علــى األســطح واألدوات والحــد مــن تلوثهــا 

بالفي�وسات.
ــطح  ــه األس ــت ها� ــاال إال إذا كان ــون فع ــن أن يك ــطح ال يمك ــر األس تطهي
ــة  ــبقها عملي ــب أن تس ــر يتوج ــة تطهي ــي كل عملي ــبقا؛ وبالتال ــة مس نظيف

�نظيف لألسطح الم�اد تطهيرها.
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�تــم عمليــة تطهيــر األســطح الملوثــة عــن ط��ــق رشــها بالمــواد 
المطهرة باستعمال آلة يدوية أو كهربائية

يجــب أن يتوفــر األشــخاص المكلفــون بهــذه العمليــة علــى 
كفــاءات فــي هــذا الميــدان. ومــن المســتحب أن �تــم العمليــة 

تحت إش�اف تقني مختص في صحة ال�يئة

ــمك  ــس الس ــر بنف ــة المطه ــون طبق ــى أن تك ــرص عل ــب الح يج
(épaisseur) في جميع المساحات 

يتم رش النقاط الحرجة المحددة مسبقا

يتم الرش من مسافة �ت�اوح �ين 15 و50 سم

بعد الرش ُ�ْترك األسطح لتجف تلقائيا

لم��ــد مــن المعلومــات، يمكنكــم ��ــارة الموقــع اإللكت�ونــي 
و�ارة  لمندو�يــات  اللجــوء  يمكنكــم  كمــا  الصحــة  لــو�ارة 
الصحــة بالعمــاالت واألقاليــم فيمــا يخــص تطهيــر األماكــن 

العامة.

إج�اءات التطهير:

رش األسطح بالماء من أجل ترط�بها وإ�الة الغبار عنها

حذاري من نسيان النقط الحرجة المحددة مسبقا

حك األسطح باستعمال مناد�ل و مواد منظفة

www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=327



تمر عملية تطهير األماكن العامة بالم�احل التالية:

ــف بعمليــة التطهيــر اســتعمال 1المرحلة        :  تحديد مجال التدخل والنقاط الحرجة يتعيــن علــى الشــخص المكلَّ
وسائل الحماية الفردية المناسبة:

بدلة واقية ومقاومة للماء
(من المستحسن أن تكون من نوع 4 أو 6)

تحديد وع�ل محيط التدخل وجعله ظاه�ا للعيان

قفا�ات مناسبة للوقاية من الخطر الكيميائي

FFP2 كمامة من نوع

نظا�ات واقية 

حذاء واق

الترك�بة الكيميائيةالمطهر

االستعمال

وسيلة االستعمال

مطهر
فعال على
الفي�وسات

التركيز
حسب

توصيات
المصنع

آلة الرش
اليدوية / بخاخ ن النقط الحرجة (مقابض األبواب،  بعد استكشاف المجال، َدوِّ

مقابض النوافذ، مفا�يح اإلنارة، مفا�يح المصاعد، الك�اسي، 
الصنا�ير، الم�احيض....) في مذكرة للتأكد من عدم نسيانها 

عند الش�وع في عملية التطهير 

تحديد المجال المعني بعملية التطهير واستكشاف النقط الحرجة
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مواد التنظيف
ــة المــواد  ــن مــن إ�ال ــف المســتعملة أن ُتَمكِّ ينبغــي لمــواد التنظي
الذهنيــة والعضويــة العالقــة علــى األســطح. ويستحســن اســتعمال 

المواد المنظفة منفردة قبل استعمال مواد التطهير.

مواد التطهير
يجــب أن يكــون المحلــول المطهــر فعــاال علــى الفي�وســات بدرجــة 
التركيــز المناســبة، ويعطــي الجــدول التالــي المواصفــات المطلوبــة 

لعملية التطهير:

بخاخ
كهربائي

آلة رش
كهربائية

- اإليثانول
- �ي�وكسيد الهيد�وجين

- �نائي كلو��د األمونيوم
�نائي الميثيل

- ه�بوكلو��ت الصود�وم
- فورمالدهايد
- جلوتا�الدهيد

- جليوكسال

- Ethanol
- Peroxyde d’hydrogène 
- Chlorure de
didécyldiméthylammonium
-Hypochlorite de sodium
- Formaldéhyde
- Glutaraldéhyde
- Glyoxal

يجب ضبط آلة الضغط بحيث تكون حجم القط�ات أصغر ما يمكن


