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 ت    ـت الديمقراطيـت الجسائريـىريت الشعبيـالجمه
  وزارة الصحت والسكان وإصالح المستشفياث  

ي مصطفىـي الجامعـس اإلستشفائـالمرك  

 

                      COVID-19  خلية المتابعة   
 

 

 

 

I.تحذيذ طرق تنظيف وتعقيم سيارات اإلسعاف من الهدف :

أجم كسر انسهسهة انىبائية وتجنب مخاطر انتقال 

 .انكائنات انحية انذقيقة
 

IIالتقنية واألساليب . : 

 نقل و / أو ٌومًٌا.ٌجب أن ٌتم بٌن عملٌتً  اإلسعاف: لسيارة بسيطتطهير  ا.
 :مواد التنظيف و المعدات. 1

 ، ممسحات التنظٌفأو  اتفمنش -

 ،مخفف محلول مطهر بخاخ ٌحتوي على  -

 ٌمكن التخلص منها ، تنظٌفقفازات  -

 ( ،DASRIصفر )كٌس أ -

ً مطهر  -  لنظافة الٌدٌن.سائل كحول
 

 : .التقنية2
 التطهير بين عمليتي نقل:. 2.1

  مطهر بقم بتطهٌر الٌدٌن ً غسل البسٌط )إذا كانت األٌدي متسخة( قبل ارتداء بالأو سائل كحول

 القفازات ،

 تخلص من الغسٌل المتسخ وأي نفاٌات ،ال 

 مطهر على مستوى المعدات  اومنظف ندٌل أو قطعة قماش مبللة بمحلول مسح رطب بمب القٌام

 ،  brancardsت نقاالال ، ومقابض االفرشةالطبٌة ، 

 و المناشفتخلص من القفازات ال ، 

 بمطهر  ٌنالقٌام بتطهٌر الٌد ً  ،-الحك الجٌد -سائل كحول

  االفرشةتغٌٌر. 

 

 

 
 

 سياراث اإلسعاف يرــــتطه               
 

 8. بطاقة          
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ً بداٌة ونهاٌة الٌوم( مرتين)يومي . تطهير 2.2  : ف

 السائق: مقصورة تنظيف 

 بمطهر الٌدٌن  هاأو تطهٌر ٌدٌنلل ل بسٌطالقٌام بغس ً  ، سائلكحول

 قفازات غٌر معقمة رتداءإ ، 

 محلول  مسحب القٌام ً )ملحقات  كل من ستوىممطهر على  –منظف رطب بقطعة قماش مبللة ف

 رافعةالقٌادة ،  عجلة النوافذ ،  صفادأ،  ماسحات الزجاج،  اشارات االنعطافلوحة القٌادة ، 

 ، (صفاد، ذراع فرامل الٌد ، األ السرعة

  تركها لتجف دون مسح، 

  على النوافذ ثم مسحه جٌداً.مطهر ال –منظف المحلول الوضع 

 

  الصحية:تنظيف الوحدة 

 بمطهر  هاٌدٌن أو تطهٌرلل ل بسٌطالقٌام بغس ً  ، سائلكحول

 قفازات غٌر معقمة ،رتداء إ• 

 المستخدمة ، األفرشة القضاء على • 

 ،األخرى نفاٌات الالقضاء على • 

 ، المعدات إخراج• 

 غسل األرضٌة وتركها تجف ،• 

 ،بعد تطهٌرها  المعداتإعادة • 

 الفراش النظٌف ، وضع • 

ً مكان نظٌف ،•  ً الصٌانة وتخزٌنها ف  تنظٌف وتجفٌف المعدات المستخدمة ف

 القفازات ، نزع• 

 قم بالغسٌل الٌدوي البسٌط ،• 

ً ملف "فحص اإلسعاف الٌومً" من األداء الصحٌح للتطهٌر الٌومً.•   تحقق ف
 

   11 -هذا هو الجزء الذي يهمنا. كوفيد . التطهير األسبوعي وفي المواقف الخاصة: 2.3
 

 :االلتزامات. 2.3.1

ً عطلة نهاٌة األسبوع ،•   ف

ً من نقص المناعة ، قبل نقل شخص•   ٌعان

 معدي ،صاب أو مخص شبعد نقل • 

 فرٌق النقل. من طرفلتطهٌر االقٌام ب • 
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 (6. البطاقة: )انظر التنظيفمواد . المعدات و2.3.2

 التنظٌف الحٌوي بالبخار ، جهاز• 

 مكنسة كهربائٌة ،• 

 ، نشفات التنظٌفم• 

 بخاخ أو خزان ٌحتوي على محلول مطهر ،• 

 قفازات غٌر معقمة ٌمكن التخلص منها ،• 

 المعدات والمنتجات الالزمة لصٌانة المعدات ،• 

 ممسحة ٌمكن التخلص منها ،• 

 تنظٌف )شعٌرات ناٌلون ، مقبض بالستٌكً( ،فرشاة • 

ً للسٌارة.•   المعدات والمنتجات المطلوبة للتنظٌف الخارج
 

 

 : . التقنية2.3.3 

  التالً السائق مقصورةتنظيف ً  : : تتم اإلجراءات حسب التسلسل الزمن
 

 الغبار على المقاعد واألرضٌة باستخدام المكنسة الكهربائٌة ، ةإزال 

  مطهر )باستخدام  وحكها جٌداتطهٌر الٌدٌن ً  ( ،سائلكحول

 قفازات غٌر معقمة ، اءرتدإ 

 كل محلول مطهر فً -على غسل األسطح بالمنظف  العمل: 

 من السقف -

 الجدران -

ً ، إلخ.: القٌادةملحقات لوحة  -  األذرع الوامضة ، ماسحات الزجاج األمام

 ، خارجٌةلاداخلٌة والبواب األو النوافذأصفاد  -            

 عجلة القٌادة ، -            

 ،وفرامل الٌد السرعة رافعة  -            

 ركها لتجف دون أن تمسح ،ت •

 بعناٌة ، هاضع المطهر على النوافذ ثم مسحو •

 غسل األرضٌة وتركها تجف. •
 

 

 
 



 5102ديسمبر  ANDSانمرجع: انتىجيهات انىطنية انمتعهقة بصحة انمنشآت انصحية انعامة وانخاصة. 

 

 

  الصحية: الوحدةتنظيف 

 ( ،اتالقضاء على الفراش )مالءات ، بطانٌ• 

 ، القضاء على النفاٌات• 

 ، الخ( األكسجٌن ، معدات شفط  ةقارورج جمٌع المعدات من الوحدة الصحٌة )نقالة ، اخرا• 

 ل البسٌط لألسطح باستخدام محلول منظف ومطهر فً:غسقم بال• 

 السقف والجدران واألدراج ، -

 ضع منتج مطهر على النوافذ ثم امسح بعناٌة ،• 

 اغسل األرضٌة واتركها تجف ،• 

ً مطهر بالٌدٌن  القفازات بعد تطهٌرٌر تغٌ•   ، سائلكحول

 طهر الجهاز قبل إعادته إلى مكانه ،• 

 تغٌٌر الزي الخاص بك ،• 

 استبدال الفراش النظٌف.• 
 

 التنظيف الخارجي 

ً تقلٌدي للسٌارة )الماء والمنظفات ، وما إلى ذلك( ،•   إجراء تنظٌف خارج

ً نهاٌة الصٌانة•   قم بإزالة القفازات ، ، ف

 ، ةالبسٌط بغسل الٌدٌن بالطرٌقةقم • 

ً مكان نظٌف•   .ٌجب تنظٌف وتجفٌف المعدات المستخدمة للصٌانة بعناٌة بعد االستخدام وتخزٌنها ف
 

 

 


