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 الديمقراطيـة    الشعبيـة  الجزائريـةالجمهـورية 
 وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

 المركـز اإلستشفائـي الجامعـي مصطفى
 

     COVID-19 خلية المتابعة 

 

 

 

 التنظيف الحيوي لألسطح و األرضيات
 

 : المرجع

 .  5الوثيقة  - لهياكل الصحية العامة و الخاصةالوطنية المتعلقة بنظافة المحيط في ا التوجيهات

 

 

I. الهدف : 
 معالجين عن طريق المعدات, األثاث و/أو األسطح.بين المرضى و ال المتبادل للكائنات الحية الدقيقة تجنب االنتقال 

 91-تجنب تلوث المحيط بفيروس كوفيد 

 .إزالة األوساخ الملتصقة باألرضيات و السطوح 

 .التقليل من عدد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على األرضيات و األسطح 

 

II. التقنيات و الطرق : 
  :منظر جميل، نظيف و مريح إلعطائهازالة األوساخ و التلوثات الظاهرة التنظيف. 

 

 :ابادة  يضمن مما واحدة عملية في مطهر-منظف أو مطهر يتبعه بمنظف والتطهير التنظيف عملية التنظيف الحيوي

 والفطريات. والفيروسات الجراثيم

 

 : عامة توصيات/  1

 :المجاالت جميع في صالحة وتبقى المستخدمة الصيانة تقنيات عن النظر بغضفي كل الحاالت  التالية التوصيات تنطبق

 

 ةالوبائي تمنع انتقال المرض في الظروف مناسبة نظيفة مالبس ارتداء -

 

 لزم وكلما ،الحيوي التنظيف عمليات ونهاية بداية في( المعقم الكحولي الفرك بالمحلول أو البسيط الغسيل) اليدين تنظيف -

 .األمر
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  :    اتاإلجراء/  2

 الغرفة تهوية. 1

 (.22 قةالوثي انظر) النفايات إخراج. 2

 :لعملياتالقيام با أثناء المنطقي الترتيب احترام. 2

 ، تلوًثا األقل باألماكن البدء -

 ، سفلاأل إلى علىاأل ومن متسخال إلى نظيفال من التدرج -

 التطهير قبل دائًما نظف -

  األثاث حريكضرورة ت. 4

 الغرفة خارج التنظيف عربة اترك. 5

 المزودة بأكمام" التنظيف قفازات" ارتداء يجب. 6

 :االستخدام إلعادة القابلة التنظيف ازاتقف تكون أن يجب

 ، شخصية -

 بعد كل غرفة نظفت -

 اليوم نهاية في الخارجمن و الداخل من اصيانته تتم -

 .السالمة قواعدل ومطابقة جيدة عمل حالة في المعدات أن من تأكد. 7

 .هااستخدام بعد كل الوسائل تنظيف. 8

 

 :واألرضيات سطحألل  التنظيف الحيوي تجهيزات/  3

  فقط الفردي لالستخدام وهي ، إليها الوصول يصعب التي والمزدحمة الصغيرة لتنظيف المساحات: التقليدية الغسيل مناديل •

 .ان تكون ذات استعمال واحد أو قابلة إلعادة االستعمال يمكن

 األثاث األفقية األسطح لمعالجة مناديل •

-للمنظف مقاومة ، عالية حرارة درجة على غسلها يمكن) لالستعمالذات استعمال واحد أو قابلة إلعادة االستعمال  مناديل -

 (جاف تخزين ، مطهر

 الداخلية النوافذ لتنظيف ، مناديل مبللة -

 الندي الكنس أثناء الكبيرة تالنفايا أو/  و الزجاج حطام اللتقاط النايلون من مجرفةمكنسة و •

 .البخارب لصيانةل( بار 6 إلى 4) الضغط عالي (درجة 161 إلى درجة 121) عالية حرارة درجةعلى جهاز مفرز للبخار  •

 

 الحيوي التنظيف عربة : 

 
 
 
 
 

  الضروريةضافية اإل معداتال ات والمنتج
 
 

 
 :بـ مجهزة تنظيف عربة

 أكثر أو لترات 11 إلى مدرجة مختلفين بلونين دلو 2 -

 أوعصارة مناشف  1 -

 للتقطير شبكة مع وعاء للنقع 1 -

 
إن أممكًن  للتفكيك قابلة تكون أن يجب :التنظيف عربة

و  للصدمات مقاومة خفيفة، ،تطهيرها أو هاتنظيف لتسهيل

 وتستطيع الكيميائية، والمواد ،بها الموجودة المواد وزنل

 أخر نظيفو متسخً  جانبً  استيعاب
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  : (6 الوثيقة انظر) واألرضيات حسطألل للتنظيف الحيوي  المستعملة منتجاتال 1.3

 يومي تنظيف منتج أي يستخدم ال ،بالبخار الحيوي التنظيف ءاثنا: خاصة حالة. 

 لتر من الماء( 5.0 فيماء جافيل لتر من  5.0، مثال ) 01/1 إلى مخففماء جافيل  -

 !التخفيف الصحيحب ماء جافيلمن المهم جًدا استخدام 
     

 سائل صابون -
 

 .لألسطح مطهر - منظف -

 

 : الطرق/  5

 :واألرضيات األسطح عن لغبارندية ل إزالة/  1.5

 لألرضيات ندي كنس ياتاألرضدون  سطح لأل ندي مسح 

 تعريف
 .الهواء في تعليقها تجنبمع  األسطح على الملتصقة غير األوساخ إزالة عملية

 .الحيوي التنظيف قبل تكون الخطوة هذه

 طريقةال

 بالمحلول انقع منديل التنظيف -
 المطهر-المنظف

 غرفة كلبعد  منديل التنظيف رغي -
 سرير وكل

منديل التنظيف الستخدام  بطي قم -
 هجوانب جميع

 .المكنسة على او المنشفة الشاش ثبت-
 قم ثم الغرفة ةبتنفيذ دورة لكامل قم-

 على S بشكل حرف المكنسة بتدوير
 ية.األرض

 العملية أثناء المكنسة ترفع ال-
 تؤدي قد هذا ألن تعد إلى الخلفال-

 يةاألرض على األوساخ إعادة إلى
 األقل على ةواحد مرةالمنشفة  استخدم-

 غرفة كل بعد هااغسلو  منطقة لكل
 (2 م 21 إلى 21)

 

 : األرضيات تنظيف/  2.5

 طريقةال

 :يدويال تنظيفال

 :غرفة كل بعد الغسيل قماش تغيير يجب -

 أو منظف محلول على المحتوي الخزان في النظيف التنظيف قماش نقع -

 مطهر-منظف

 ** التجديف أو *الدفع طريقة باستخدام األرضية  اغسل -

 ، األمر لزم إذا  مرة ثانية المحلول في المستخدم التنظيف قماش أبًدا تنقع ال -

 أخرى تنظيف قطعة خذ

 العملية أثناء تعد إلى الخلف ال -

 الدخول قبل تماًما األرضية تجف حتى انتظر -

تقوم بدورة كاملة للغرفة  ، الفارغة أو المكتظة غير لألسطح "الدفع" طريقة* 

 "s" بحرف متبوعة المكنسة رفع بدون

 في نستمر بعمل دورة للغرفة و نبدأ ، المكتظة لألسطح الجدف طريقة** 

 ودون العودة إلى الخلف.  المكنسة رفع دون إلى األمام الجدف

 (المصنعة الشركة لتعليمات وفًقا) آلية منشفة أو أحادية بفرشاة :اآللي التنظيف
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 : (++++ هام) المريض بعد خروج الماء خاربب صيانةال طريقة  /3.5

 المبدأ

 الحيويخاصية المنظف و المطهر  بين يجمع غاز عن عبارةهو  البخار

 تنظيف قوة مع ،(والضغط لحرارةل المجمعة التأثيرات) واحدة خطوة في

 في األعماق. وينظف الشحوم يذيب سطحي كفاعل تعمل جًدا فعالة

 الطريقة

 (دقائق بضع التسخين وقت) الساخن الماء خزان ملئ يفضل -

 الجهاز بتوصيل قم -

 ساخنة تكون عندما تطهيرها -

 الملحقات نظافة من التحقق -

 ياتاألرض على استخدامه تم إذا ندي   مسح -

 تنظيفه المراد لسطحل  المناسب الملحق تركيب -

 المراد الوسيلة على أو اإلمكان قدر السطح من بالقرب البخار يطبق -

 تنظيفها

 طاشف على يحتوي ال الجهاز كان إذا الوسيلة أو السطح نشف -

 .نعةمصال الشركة بتعليمات االلتزام يجب األحوال جميع في -

 

 

 : التنظيف عمليات تكرار/  0

 (المكاتب ،البهو اإلدارة،) :  األولى بالمنطقة يالمبان صيانة 

شهرأ 1/3 شهر\1  سبوعأ\1    جميع االيام 

المتسخ والغسيل النفايات من التخلص +     

األجراس ، القوابس ، األبواب مقابض ، الهواتف +      

*ة لألثاثالخارجي الواجهة +     

المراحيض مغاسل،ال ،دورات المياه +     

 الكنس الندي  لألرضيات +   

*األرضيات تنظيف +      

*المهمالت سلة حامالت  + +    

*لألرضيات آلي تنظيف  + +    

*دوالبال ،الواجهة الداخلية لألثاث    +   

 زجاج النوافذ   + 

تهويةال شبكات -*  بواباأل -الجدران    +  

 

 .الضرورة عند متسخ سطح أي تنظيف يجب* 

 اليومية الصيانة تعزز بخاربال األسبوعية الصيانة
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 (11-كوفيدمصالح استشفاء المرضى بفيروس )  : 2 المنطقة مباني صيانة  

أشهر3 / مرة شهرمرة/   
/  و أسبوع/  مرة
 مغادرة بعدأو

 المريض
 جميع االيام

 

المتسخ والغسيل النفايات من التخلص + +    

   + 
فاتوهالو ,المقابس مقابضال  :والملحقات األفقية األسطح  

 

 الواجهة الخارجية لألثاث, األسرة, المقاعد... + +  

  دورات المياه, المغاسل, المراحيض* + +  

 الكنس الندي  لألرضيات  + +  

 تنظيف األرضيات*  + +  

*المهمالت سلة حامالت + +    

  لألرضيات آلي تنظيف  + + 

دوالبال ،الواجهة الداخلية لألثاث  +  +  

 زجاج النوافذ   + 

+ 
  

 ةتهويال شبكات -  بواباأل -الجدران 

 

 

 .الضرورة عند متسخ سطح أي تنظيف يجب* 

 .اليومية الصيانة تعزز لألسطح البخارب األسبوعية صيانةال   

 

 

 

 

 



6 
 

 

 (11-كوفيد اإلنعاش مرضى) :3 مباني المنطقة صيانة 

 

 أو و/ أسبوع /مرة
 مغادرة بعد

 المريض
 عدة مرات في اليوم مرة في اليوم

 

المتسخ والغسيل النفايات من التخلص + +   

 +  
: والملحقات (... سطح العمل, العربة, ، عداالمق) األفقية األسطح
... اتفواله ، المقابس ، األبواب مقابض . 

 
 

+ 
 
 

  ...*الواجهة الخارجية لألجهزة الطبية، األثاث، األسرة

 دورات المياه, المغاسل, المراحيض* +  +

 الكنس الندي  لألرضيات* +  +

  تنظيف األرضيات* +  +

*المهمالت سلة حامالت +  +  

لألرضيات آلي تنظيف  + +  

دوالبال ،الواجهة الداخلية لألثاث   +  

+   
ةتهويال شبكات - بواباأل -الجدران -زجاج النوافذ  

 

 

 .الضرورة عند متسخ سطح أي تنظيف يجب* 

 اليومية الصيانة تعزز لألسطحالبخار ب األسبوعية صيانةال    
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 اليومي حيويال التنظيف قائمة : 

..................الغرفة رقم  مصلحة .................................. 

.................. االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس الجمعة السبت أسبوع   

المتسخ والغسيل النفايات من التخلص         

، قابسالم ، األبواب مقابض ، الهواتف         

 الواجهة الخارجية لألثاث*       

 دورات المياه, المغاسل, المراحيض*       

 الكنس الندي  لألرضيات*       

 تنظيف األرضيات*       

*المهمالت سلة حامالت          

............................................................................................................الحيوي التنظيف عامل اسم  

 

 ةالشبه طبي تاالنشاط نسقم : من طرف عليه دقامص

 

 المريض بعد مغادرة والتطهير التنظيف قائمة : 

..................الغرفة رقم  مصلحة .................................. 

 التاريخ تم في

      
المتسخ والغسيل النفايات من التخلص   

      
، قابسالم ، األبواب مقابض ، الهواتف   

      
 الواجهة الخارجية لألثاث* 

      
 دورات المياه, المغاسل, المراحيض* 

      
 الكنس الندي  لألرضيات* 

      
 تنظيف األرضيات* 

      
*المهمالت سلة حامالت    

............................................................................................................الحيوي التنظيف عامل اسم  

 

 ةالشبه طبي تاالنشاط نسقم :  عليه المصدق


