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لدى الممارس الصح   تدابير مكافحة العدوى  

 

 

 

 

 

 :  عند تقديم الرعاية إىل جميع المرضى

 .   جميع أماكن الرعاية الصحية ولجميع المرضى
  فى
 اتخذ التدابير عىل نحو روتينى

: تنظيف اليدين؛ واستخدام معدات الحماية  ة لدم المريض أو سوائل وتشمل االحتياطات القياسية ما يىل  الشخصية لتجنب المالمسة المباشر

  ذلك إفرازات المسالك التنفسية( والجلد غير السليم. 
 جسمه أو إفرازاته )بما فى

: الوقاية من اإلصابات الناجمة عن اإلبر واألدوات الحادة؛ واإلدارة المأمونة للنفايات؛ وتن  ما يىل 
ً
لمعدات ظيف اوتشمل االحتياطات القياسية أيضا

ها؛ وتنظيف البيئة المحيطة.   وتطهير

 

ى بالسعال أو األعراض التنفسية األخرى:   عند تقديم الرعاية إىل المرضى المصابير

 عند ا
ً
 طبيا

ً
ة الحجم. استخدم قناعا وسات الجهاز التنفس  بواسطة قطرات الرذاذ الكبير لتعامل مع تحول االحتياطات الخاصة بالرذاذ دون انتقال فير

  غرفة واحدة. وٕاذا لم يتسن تحديد  المريض
  غرف فردية، أو اجمع المرضى ذو التشخيص السبن   نفسه فى

ين. وضع المرضى فى من مسافة مير أو مير

ى كل مريض وآخر بمسافة ال  ، اجمع المرضى ذوا التشخيص الرسيري نفسه وباالستناد إىل عوامل الخطر الوبائية، مع الفصل بير  التشخيص السبن  

   ير واحد. وعند تقديم الرعاية عن كثب إىل مريض مصاب بأعراض تنفسية )مثلتقل عن م
ى )قناع الوجه أو السعال أو العطس(، استخدم وافر للعينير

النظارات(، حيث قد يتولد الرذاذ عن اإلفرازات. وحد من حركة المريض داخل المؤسسة وتأكد من أن المرضى يلبسون األقنعة الطبية عندما 

 خارج غرفهم. يتواجدون 

 

وس كورونا:    إصابتهم بالعدوى بفير
 عند تقديم الرعاية إىل المرضى المشتبه فى

  االحتياطات الخاصة بالمالمسة من االنتقال المباشر أو غير المباشر للعدوى الناجمة عن مالمسة األسطح أو المعدات الملوثة )مثل مال 
مسة تقر

(. استخدم  ى ، والقفازات، والمعطف( عند الدخول إىل الغرفة أنابيب/ عنارص جهاز األوكسجير ى   العينير
، ووافر معدات الحماية الشخصية )القناع الطن  

ستعمل مرة واحدة أو معدات مخصصة )مثل السماعات، وجهاز قياس الضغط، وموازين 
ُ
واخلعها عند المغادرة. وٕان أمكن، استخدم معدات ت

   الحرارة(. واذا تحتم استخدام المرضى للمعدات
ى فى   تنظيفها وتعقيمها بعد استخدامها من جانب كل مريض. وتأكد من امتناع العاملير

نفسها، ينبغى

ى يحتمل تلوثهما. وتجنب تلويث األسطح المحيط ى اللتير ى واألنف والفم بالقفازين أو اليدين العاريتير   ال مجال الرعاية الصحية عن لمس العينير
ة النر

ة برعاية المريض )  مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة(. وتأكد من التهوية الجيدة للغرفة. وتجنب تحريك المرضى أو نقلهم. ونظف يديك.  مثلتتعلق مباشر

 

وس كورونا:   عند تنفيذ إجراءات يتولد عنها الرذاذ لمريض مصاب بفير

  يتولد عنها الرذاذ، يستخدمون معدات الحماية الشخصية، بما 
  مجال الرعاية الصحية الذين ينفذون اإلجراءات النر

ى فى   ذلك القفازات،  تأكد من أن العاملير
فى

، واألقنعة المانعة الستنشاق الجسيمات )  ى عىل من الحماية(. وكلما أمكن، أو ما يعادلها، أو مستوى أ N95والمعاطف ذات األكمام الطويلة، وواقيات العينير

  ذلك غرف سالبة الضغط يتغير فيها الهواء من 
  يتولد عنها الرذاذ. ويعنى

   ١٢إىل  ٦استخدم غرف فردية جيدة التهوية عند تنفيذ اإلجراءات النر
مرة عىل األقل فى

  المرافق ذات الت ٦٠الساعة أو يتغير فيها الهواء بمقدار 
  الثانية لكل مريض فى

  الغرفة. لير فى
 هوية الطبيعية. وتجنب دخول أشخاص ال داع لوجودهم فى
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