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 هداء اإل 

 
 

 إىل كل الفدائيني يف الحشد األبيض 

 عندهم الذين يضحون بأغىل ما  

 أرواحهم 

 صحتهم 

 أرسهم 

 سعادتهم 

 من اجلنا جميعا  

 حينام يكونون بقربنا  

 عندما يخىش ذلك أقرب الناس إلينا 

 حفظكم الله تعاىل من كل مكروه 
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 إلى شكر وتقدير  

 

 ختصايص الطب الباطنيا الدكتور زهري عبد الكريم عبد الرضا •

 .الكتابوتدقيق مراجعة ملا بذله من جهد يف 

الدكتور صاادق حسان كا م اختصاايص جراحة األطفار ملراجعته   •

 الكتاب.
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 حتويات مل ا 
 

 .19-: مدخل اىل الوقاية من مرض كوفيدالفصل األور
 
 .19-خصوصية مرض كوفيد -
 مستلزمات الوقاية. -
 تصنيف املؤسسات الصحية تبعا  ملستوى الخطورة. -
 

 .: األماكن األقل خطورةثاينالفصل ال
 
 .أهمية الوقاية وأسبابها -
 إجراءات الوقاية يف األماكن األقل خطورة. -
 

 األماكن الخطرة.: لثالفصل الثا
 
 إجراءات الوقاية يف العيادات االستشارية واملراكز الصحية. -
 .إجراءات الوقاية يف العيادات الطبية الخاصة -
 الصيدليات.إجراءات الوقاية يف   -
 .إجراءات الوقاية يف عيادات االسنان -
 

 .ماكن الشديدة الخطورة: األ رابعالفصل ال
 
 إجراءات الوقاية يف ردهات العزر. -
 كيفية ارتداء عدة الوقاية الشخصية. -
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 الخامتة. -
 .19-أسئلة شائعة حور الوقاية من كوفيدملحق:   -
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 املقدمة 

يواجه جنود الجيش االبيض جائحة كورونا بكل جرأة وشجاعة وبصدور  

التجهيزات   وقلة  الصحية  للمؤسسات  التحتية  البنى  بسبب ضعف  عارية 

بذلك   فسطروا  الرضورية  املستلزمات  عن  فضال  والعالج  بالوقاية  الخاصة 

رواح أو   بأرواحهمرون  خاطروع ملحمة يف البطولة والتضحية والفداء وهم يأ

عىل  أ  الحفاظ  سبيل  يف  ال أرسهم  بني  رواح  االصابات  عدد  وبلغ  خرين 

  شهيدا    77  صابة و إ الف  آ   ن عرشةراق اكرث معمنتسبي وزارة الصحة يف ال 

شهر من جائحة كورونا ويفتقر الكثري من منتسبي القطاع الصحي  أ   6خالر  

د من العدوى لذلك  نفسهم بشكل جيأ الكايف لحامية    والتأهيلاىل التدريب  

يديهم هذا الدليل العلمي املخترص للوقاية من العدوى ليكون  أ نضع بني  

نفسهم من الوباء والحفاظ عىل حياتهم وحياة ارسهم  أ لهم يف حامية   عونا  

أحدث املصادر العلمية  توصيات  عداد هذا الدليل باالعتامد عىل  إ وقد تم  

مل الرسمي  املوقع  وأبرزها  السيطالرصينة  العدو ركز  عىل  االمرييك    ىرة 

نع انتشار  والدليل الصيني مل واملوقع الرسمي لوكالة السالمة والصحة املهنية  

 م   2020عام  أيلورشهر  األور منخر التحديثات لغاية  آ لعدوى حسب ا
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وتم اختيار اللغة العربية البسيطة لكتابة الدليل ليستفيد منه أكرب عدد  

يف   العاملني  من  األطباء  ممكن  من  العناوين  مبختلف  الصحي  القطاع 

 واملمرضني واالداريني وعامر الخدمة وسائقي سيارات اإلسعاف وغريهم.

وتم تناور اإلجراءات املطلوبة ملنع العدوى والتي يجب توفريها مثل  

للعاملني   السليم  الصحي  والسلوك  فيها  العمل  وتنظيم  األماكن  تهيئة 

وللمراجعني وتم تقسيم اإلجراءات استنادا  عىل مستوى الخطورة والتي هي  

 عموما خطرة لكن تم تقسيمها بشكل نسبي اىل:  

 أقل خطورة 

 خطرة

 دا  خطرة ج 

 حيث يكون لكل منها إجراءاتها التي تناسبها. 

مبختلف   األبيض  الجيش  جنود  الدليل  هذا  من  يستفيد  أن  نأمل 

 عناوينهم الو يفية. 

 

 جودي الدكتور رضغام األ 
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 الفصل األول 

 

 مدخل الى الوقاية  

 19- من مرض كوفيد 
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 19- خصوصية مرض كوفيد
 

 بقية األمراض ألسباب عديدة منها:خصوصية متيزه عن  19-ملرض كوفيد

 
أناه مرض جادياد وغري معروف سااااابقاا   هر فجاأة لاذلاك ال تتوفر  -1

معلوماات كاافياة عناه يف باداياة  هوره خصااااوصااااا طرق انتقاالاه ومادى 

خطورته وكيفية احداثه الضاااااااارر يف جساام االنسااان وتساابب هذا  

 الغموض يف انتشار الخوف والهلع.

كبرية جدا نتيجة لقابليته الكبرية عىل العدوى املرض ينتشااار بسااارعة  -2

 والتي مازالت تثري الجدر لحد الن.

ر خالر شهور قليلة وكانت  ااتسبب املرض مبوت مئات الالف من البش -3

غري واضاحة يف بداية األمر ولكن تدهور الحالة الصاحية للمر   أساباب 

 رسار.كشف الكثري من األ  أتدريجيا بد

اإلصاابة من شاخآل لخر غري معروف بالدقة    مازار سابب اختالف شادة -4

لحاد الن ولكن توجاد فرضااااياات عاديادة ي يتم التيقن من أحادهاا مام 

صاابته لن إ ن  أ يجرب الجميع عىل الحذر منه فال يساتطيع أحد أن يجزم 

 تكون قاتلة أو شديدة.
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ملرض رسيع االنتشااااار مثال    كبريا    ا  عادم توفر عالج أو لقااح يعترب تحاديا -5

 .19-كوفيد

األنظمة الصااحية يف أفضاال الدور يف   انهياررثة اإلصااابات تسااببت يف ك -6

هذا املجار نتيجة عدم اساتيعاب املؤساساات الصاحية لعدد املصاابني  

 واالرهاق والجهد الذي أصاب العاملني يف القطاع الصحي.

تعرض العااملني يف القطااع الصااااحي يف مختلف البلادان حور العااي اىل   -7

ة مثل كرثة عدد املصااابني وخطورة التعامل  تحديات كبرية غري مساابوق

 عياء وقلة التجهيزات الرضورية.معهم وكذلك التعب واإل 

التزامهم    ةوهو رضور   ا  آخر   ا  ن يف القطااع الصااااحي تحادياو واجاه العاامل  -8

بشااكل يومي متثلت بارتداء معدات الوقاية    صااارمةية  ئبإجراءات وقا

ا  قنعة والنظارات وغريها مام ي يكونوا معتادين عليهالشاااخصاااية واال 

 .سابقا  

جعلت التعامل مع هذا املرض تكون وفق ساياقات  هذه الخصاوصايات

معينة تضاامن سااالمة العاملني يف القطاع الصااحي الذين أصاابحوا عرضااة 

أن الخطر يتهدد أرسهم أيضاا  خصاوصاا   للخطر بشاكل أكرب من املا  بكثري

 يف نقل املرض اىل أرسهم.  سببا    نفقد يكونو 

لذلك علينا التعرف عىل السياقات الرضورية التي تحد من خطر انتقار  

 ويكون ذلك من خالر التعرف عىل:  أنفسنالنتمكن من حامية  العدوى 
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 العمل.املستلزمات الضارورية ملنع العدوى الواجب توفرها يف محل   -1

املناسااب منها وطرق   اختيارمسااتلزمات الوقاية الشااخصااية وكيفية  -2

 بالشكل الصحيح والفعار.  استعاملها

 19-ضاواب  العمل وآليات التعامل مع املر  ساواء املصاابني بكوفيد -3

 أو غري املصابني به. 

ملعدات التي يحتاجها الطاقم الصاااحي يف المساااتلزمات و لالتالية    الصاااور

 توفري بيئة آمنة للعمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكرث حامية                           أقل حامية 
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 Powered Air Purifying Respirator PAPRs 
 قناع تنقية الهواء املعزز 
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 أنواع الكاممات 

 % 85-60بنسبة تنقي  (Cloth Maskالكاممة القامشية )  -1

 %  80بنسبة تنقي  (Cloth Maskالكاممة الجراحية ) -2

 % 95قي بنسبة ن( ي Respirator) N95قناع  -3

 % 99قي بنسبة ن( ي Respirator) N99قناع  -4

 % 99,97قي بنسبة ن( يRespirator) N100قناع  -5

 %80قي بنسبة ن( يRespirator) FFP1قناع  -6

 %94قي بنسبة ن( يRespirator) FFP2قناع  -7

 %99قي بنسبة ن( يRespirator) FFP3قناع  -8

9- Half Face Respirator  99قي بنسبة ن ي % 

10- Full Face Respirator 99قي بنسبة ن ي % 

 % 99قي بنسبة ن( ي Respirator) N95قناع  -11

12-  Powered Air-Purifying Respirators (PAPRs)  99,97بنسبة% 

القناع يزيل الجسيامت وامللوثات   النسب املئوية املذكورة أعاله تعني أن 

 من امليكرون بالنسبة املذكورة. 0.3التي قطرها أكرب من 

يبلغ   كورونا  فريوس  قطر  أن  أن    0,6  –  0,12علام  يعني  وهذا  ميكرون 

 الكاممة أو القناع تكون نافعة عندما يرتديها املصاب أكرث من غري املصاب. 

غري سيكون  ك  ؤ ك لها أنت فق  دون أن يرتديها مرضاك وزمال ءأي أن ارتدا

 نافع.
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 تصنيف املؤسسات الصحية تبعا  لخطورتها 

تصاانف املؤسااسااات الصااحية كافة عىل أنها خطرة أو خطرة جدا  حسااب 

  وسانقوم بتقسايمها اىل ثالث درجات   OSHAمنظمة ساالمة العمل الدولية  

 حسب خطورتها وهي:

 األماكن األقل خطورة: -1

وهي األمااكن التي ال يادخال إليهاا املر  وال  رون بهاا مثال األقسااااام  

)الاذاتياةا االفرادا الصاااايااناةا املطب ا  والشااااعاب اإلدارياة والخادمياة  

 .اللوندريا املخازنا املولداتا ......ال (

 

 األماكن الخطرة: -2

املؤسااااسااااات الصااااحياة   مراجعووهي األمااكن التي يتواجاد فيهاا  

واللاذين يحتمال حملهم لفاايروس كوروناا مثال ردهاات هم  و ومرافق

 ة.املر  واالستشاريات والعيادات والصيدليات واملراكز الطبي

 

 األماكن شديدة الخطورة: -3

أو املشاكوك   19-وهي األماكن التي يتواجد فيها املصاابون مبرض كوفيد

 بإصابتهم به مثل الردهات الوبائية ومراكز أخذ العينات وفحصه
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 الفصل الثاني  

 

 األماكن األقل خطورة نسبيا  
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 نسبيا  إجراءات الوقاية يف األماكن األقل خطورة 

األقسام   مثل  بها  وال  رون  املر   إليها  يدخل  ال  التي  األماكن  وهي 

 والشعب اإلدارية والخدمية.

 
امل  -1 من  محدود  عدد  واملو فني استقبار  يضمن   راجعني  الذي  بالشكل 

 عدم االزدحام من خالر نظام املواعيد. 

الدخور   -2 قبل  الكاممات  بلبس  املراجعني  جميع  املؤسسة  إإلزام  ىل 

 الصحية مع توفري كاممة ملن ال  لكها. 

تطبيق معايري التباعد االجتامعي من خالر الحفاظ عىل مسافة كريس   -3

 بني األشخاص املتجاورين ومرتين بني األشخاص املتقابلني.  فارغ  واحد

 بالكحور أو باملاء والصابون.   تعقيم أيدي جميع املراجعني عند دخولهم  -4

 تعفري املكان وتعقيمه قبل وبعد الدوام باملعقامت املناسبة.  -5

تعقيم   -6 جهاز  تركيب  واألفضل  متكرر  بشكل  األبواب  قبضات  تعقيم 

 قبضات األبواب. 

 توفري تهوية جيدة للمكان تضمن تغيري الهواء بشكل متكرر.  -7

 ار ذات كفاءة عالية. تركيب أجهزة تنقية الهواء يف غرف الفحآل واالنتظ -8

 . طيلة فرتة تواجده يف املكانكاممة جراحية عىل الطاقم الصحي ارتداء   -9

 .  عدم استعامر األدوات املشرتكة مثل األقالم واألكواب واملالعق .... ال -10

 . ك يف العملؤ زمال  تعقيم اليدين بالكحور بعد ملس األشياء التي  -11

 فيهم أنت. نللعدوى مبالتعامل مع الجميع عىل أنهم مصدر  -12
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 لث الفصل الثا 

 

 ة  رخط ال األماكن  
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 األماكن الخطرة إجراءات الوقاية يف  
 

وهي األمااكن التي تتواجاد فيهاا حشااااود كثرية خالر اليوم ويحتمال  

 وهي:بينهم  19إصابات أو مالمسني ملر  كوفيد    وجود 

 

 .االستشارية يف املستشفياتعيادات  ال -1

 .العيادات الطبية الخاصة -2

 ردهات املر  االعتيادية. -3

 مراكز الرعاية الصحية األولية. -4

 الصيدليات. -5

 عيادات االسنان. -6

 

لاذلاك يجاب أن تتوفر يف هاذه األمااكن الخطرة تهوياة جيادة لتباديال  

الهواء بشاكل متكرر وكذلك يجب وضاع أجهزة تنقية الهواء وبقدرة عالية 

واساتعامر شاشاف ورقية أو من   ع تعقيم الساطوح بشاكل متكرر يوميا  م

 النايلون ذات االستخدام الواحد لرسير املريض.

واقي  و   N95املتواجادين يف هاذه األمااكن ارتاداء قنااع  كام يجاب عىل  

مع تعقيم اليدين بشااكل متكرر بعد ملس االشااياء وارتداء )الكاون(    الوجه

 املحتملة التلوث.
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 إجراءات الوقاية يف العيادات االستشارية  

 ولية ومراكز الرعاية الصحية األ 
 

تفعيل نظام اإلحالة بشكل جدي ومنع مراجعة املستشفيات دون املرور   -1

مبراكز الرعاية الصحية األولية لغرض تصنيف الحاالت وتحويل الحاالت  

 الرضورية فق  اىل املستشفيات.

املر  بالشكل الذي يضمن عدم االزدحام من  استقبار عدد محدد من   -2

 عداد املحدودة فق . خالر نظام املواعيد واأل 

إلزام جميع املراجعني بلبس الكاممات قبل الدخور اىل االستشارية أو   -3

 املركز الصحي مع توفري كاممة ملن ال  لكها. 

تطبيق معايري التباعد االجتامعي من خالر الحفاظ عىل مسافة كريس   -4

عىل األقل بني األشخاص املتجاورين ومرتين بني األشخاص  ارغ  ف واحد  

 املتقابلني. 

 عدم السامح للمرافقني دخور غرف الفحآل إال للرضورة. -5

 تعقيم أيدي جميع املراجعني عند دخولهم بالكحور أو باملاء والصابون.  -6

 تعفري املكان وتعقيمه قبل وبعد الدوام باملعقامت املناسبة.  -7
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األ  -8 قبضات  متكرر تعقيم  بشكل  تعقيم    بواب  جهاز  تركيب  واألفضل 

 . قبضات األبواب

 توفري تهوية جيدة للمكان تضمن تغيري الهواء بشكل متكرر.  -9

ذات   -10 واالنتظار  الفحآل  غرف  يف  الهواء  تنقية  أجهزة  كفاءة التركيب 

 عالية. ال

 طيلة فرتة تواجده يف املكان.  N95عىل الطاقم الصحي ارتداء قناع  -11

 ي ارتداء واقي الوجه طيلة فرتة تواجده يف املكان. عىل الطاقم الصح -12

 عىل الطاقم الصحي ارتداء "الكاون" طيلة فرتة عمله.  -13

ملصطبة  استعامر شاشف ورقية أو من النايلون ذات االستخدام الواحد   -14

 . )السدية( ريضفحآل امل 

ملسها   -15 التي  األشياء  أو ملس  املريض  بعد ملس  بالكحور  اليدين  تعقيم 

 . املريض

 عزر الحاالت املشتبه بها فورا  ونقلها اىل األماكن املخصصة لها.  -16

اىل   -17 تحتاج  والحنجرة  واالنف  واألذن  العيون  مثل  االختصاصات  بعض 

 احتياطات إضافية عند فحآل املريض. 
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 إجراءات الوقاية يف العيادات الطبية الخاصة 
االزدحام  استقبار عدد محدود من املر  بالشكل الذي يضمن عدم   -1

 عن بعد. بمن خالر نظام املواعيد والتطبي

إلزام جميع املراجعني بلبس الكاممات قبل الدخور اىل العيادة مع توفري  -2

 كاممة ملن ال  لكها. 

زيادة  التطبيق معايري التباعد االجتامعي من خالر الحفاظ عىل عدم   -3
 .أمتار مربعة عىل األقل يف غرفة االنتظار  ستة  عن شخآل واحد لكل

 عدم السامح للمرافقني دخور غرف الفحآل إال للرضورة. -4

 تعقيم أيدي جميع املراجعني عند دخولهم بالكحور أو باملاء والصابون.  -5

 تعفري املكان وتعقيمه قبل وبعد الدوام باملعقامت املناسبة.  -6

 تركيب جهاز تعقيم قبضات األبواب.  -7
 رر. توفري تهوية جيدة للمكان تضمن تغيري الهواء بشكل متك -8

 تركيب أجهزة تنقية الهواء يف غرف الفحآل واالنتظار ذات كفاءة عالية.  -9

 طيلة فرتة تواجده يف املكان.  N95عىل الطاقم الصحي ارتداء قناع  -10

 عىل الطاقم الصحي ارتداء واقي الوجه طيلة فرتة تواجده يف املكان.  -11

 عىل الطاقم الصحي ارتداء "الكاون" طيلة فرتة عمله.  -12

 . املريض ملس املريض أو ملس أشياء ملسها عندور بالكح عقم يديك  -13
 عزر الحاالت املشتبه بها فورا  ونقلها اىل األماكن املخصصة لها.  -14

 عىل عدد محدود من العاملني فق  يف العيادة. راالقتصا -15

اىل   -16 تحتاج  والحنجرة  واالنف  واألذن  العيون  مثل  االختصاصات  بعض 

 احتياطات إضافية عند فحآل املريض. 

استعامر شاشف ورقية أو من النايلون ذات االستخدام الواحد ملصطبة   -17

 فحآل املريض )السدية(. 
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 الصيدليات إجراءات الوقاية يف  

 

والعالجات   األدوية  توفري  يف  مهام   دور ا  الصيدليات  واملستلزمات  تلعب 

املالطبية   للهموالصحية  املهم  و   مواطننية  عمل  جدا   من  استمرار  ضامن 

أثناء   كوفيد  الصيدليات  يف    19جائحة  العاملني  حامية  يجب  ولكن 

 الصيدليات ومنع تحولها اىل مكان لنقل العدوى.

تعد الصيدليات من األماكن الخطرة عىل العاملني فيها بسبب تردد  حيث  

الكثري من املصابني أو املالمسني لهم عىل الصيدليات بكرثة لغرض الحصور  

لنقل العدوى ملرتاديها يف حار    ا  دوية وأيضا قد تكون الصيدلية مصدر أل عىل ا

 عدم االلتزام باإلجراءات الكفيلة بالحد من انتقار العدوى. 

 

 وكام ييل:  تلذلك يجب اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الصحية يف الصيدليا

 تهيئة الصيدلية كمكان آمن للعمل.  -1

 لصيدلية. ن يف او ضواب  يجب أن يلتزم بها العامل  -2

 ضواب  يجب ان يلتزم بها املواطن املراجع للصيدلية.  -3

 . إرشادات عامة للصيدليات -4
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 تهيئة الصيدلية كمكان آمن للعمل 

يجب توفري عدد من املتطلبات للحفاظ عىل سالمة العاملني واملراجعني يف  

 و كن تلخيصها بالنقاط التالية:  الصيدلية

استعامر باب ذايت الفتح والغلق بواسطة  ترك باب الصيدلية مفتوحا أو   -1

الحساس لغرض منع استعامر مقبض الباب وبالتايل تحوله اىل مصدر  

 ناقل للعدوى.

 تركيب جهاز تنقية الهواء عايل الكفاءة.  -2

تركيب أجهزة تهوية لتبديل الهواء داخل الصيدلية بشكل مستمر لغرض   -3

 تحسني التهوية. 

الباب لغرض استعاملها من قبل  وضع مغسلة أو محاليل التعقيم قرب   -4

 املراجعني عند الدخور والخروج من الصيدلية. 

 تنظيم الدخور عىل شكل طابور مبسافات آمنة ومنع االزدحام.  -5

سم عن املنضدة لغرض منع اقرتاب    60وضع شي  مبسافة ال تقل عن   -6

 املراجع وملس املنضدة. 

والعاملني يف الصيدلية وفيه  وضع حاجز زجاجي او بالستييك بني املراجع   -7

 سم يتم من خاللها تسليم الدواء.   10يف أسفله ارتفاعها ال يتجاوز    ةفتح

 تعفري الصيدلية قبل وبعد الدوام وتعقيم السطوح.  -8
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 ن يف الصيدلية و ضواب  يجب أن يلتزم بها العامل 

 
 الصيدلية. عىل العاملني كافة ارتداء الكاممات الطبية بشكل دائم داخل   -1

يجب منع االزدحام داخل الصيدلية من خالر تنظيم الدخور والحفاظ   -2

 عىل التباعد املطلوب. 

ي    إذا يجب عدم السامح للمراجع بالدخور بدون كاممة ومنحه واحدة   -3

 يكن  لكها. 

 ب ملس الوصفة الدوائية واالكتفاء بالنظر اليها أو تصويرها بالهاتف. تجن   -4

النقدية من خالر وضعها مباشة من قبل املراجع  ب ملس العملة  تجن   -5

يف علبة أو وعاء ومن ثم تفريغها يف املكان املخصآل لها وعدم استعاملها  

 يومني. دة اال بعد تعقيمها أو تركها مل

 ب مالمسة املراجع وسلمه الدواء دون تالمس. تجن   -6

 . باستمرار  م األماكن التي يلمسها املراجعونعق   -7

 د االنتهاء من العمل. غسل اليدين قبل وبع -8
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 لصيدلية ل   ملراجعون ضواب  يجب أن يلتزم بها ا 
 

 يجب عدم الدخور اىل الصيدلية بدون كاممة.  -1

 يجب تجنب االزدحام داخل الصيدلية والحفاظ عىل التباعد املطلوب.  -2

 تجنب ملس كل يشء داخل الصيدلية لتفادي العدوى. -3

لتجنب إعادة العملة النقدية  حاور ان تدفع املبلغ املطلوب دون زيادة   -4

 اليك فقد تكون العملة املعادة اليك ملوثة. 

 عقم يديك قبل الدخور وبعد الخروج من الصيدلية.  -5

 

 

 إرشادات عامة للصيدليات 

الطبية -1 األقنعة  الوجه    (N95)تُفضل  أغطية  عىل  ا  عموم  الجراحية  أو 

 .للعاملني يف الصيدليات القامشية

 املراجعني عىل أنهم مصدر للعدوى.يجب التعامل مع جميع   -2

الكاممة   -3 ارتداء  يجب  لذلك  ملوث  انه  عىل  املكان  مع  التعامل  يجب 

 بشكل مستمر وغسل اليدين.

ولذلك   -4 بكرثة  املصابون  يرتادها  أماكن  الصيدليات  اعتبار  املراجع  عىل 

 يجب الحذر. 
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 إجراءات الوقاية يف  
 يادات األسنان العامة والخاصة ع 
ألسباب   19سنان خصوصية كبرية يف الوقاية من مرض كوفيد  لعيادات األ 

 كثرية منها: 

أن الطبيب ومساعده يتعاملون مع فم املريض ويتعرضون لسوائله   -1

 وافرازاته بشكل مباش مام يعرضهم للعدوى بشكل كبري جدا . 

الطبيبقرب   -2 مرت    وجه  نصف  من  أقل  ملسافة  املريض  وجه  من 

 مناسبة جدا النتقار العدوى بينهام.وبالتايل توفر  روف 

عامر التي يقوم بها الطبيب تسبب تطاير الرذاذ  أن العديد من األ  -3

التجفيف    *والهباء أو  التنظيف  أو  الحفر  خالر  جدا   كبري  بشكل 

 وهذه عنارص مهمة يف انتقار العدوى بشكل خطري. 

اخذ   يجب  من  لذلك  يف  االحتياطعدد  يف    العيادة ات  مفصال  نذكرها 

 وكام ييل:  الصفحات التالية

 . ناحتياطات عىل املريض االلتزام بها عند مراجعته لعيادة األسنا -1

 احتياطات عىل العاملني يف العيادة االلتزام بها.  -2

 ما يجب عىل الطبيب القيام به قبل وبعد فحآل ومعالجة املريض.  -3

 إرشادات عامة.  -4
 

 طرات الصغرية جدا  السابحة يف الهواء*الهباء: هو األجسام الصلبة أو الق 
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 ما يجب عىل الطاقم الطبي والصحي عمله 
 

يف    N95جميع الطاقم الطبي والصحي كاممة نوع  يجب أن يرتدي   -1

األسنانا مبا يف ذلك يف غرف   عيادةجميع األوقات أثناء تواجدهم يف  

 فيها زمالء العمل. يتواجداالسرتاحة أو األماكن األخرى التي 

كونها  الجراحية    كامماتال  ستعملا تN95كاممات    توفرعدم  عند   -2

الحامية ملرتديها من التعرض للبقع وبخاخات املواد املعدية  توفر  

 من الخرين. 

ا -3 من  املصنوعة  الوجه  أغطية  ارتداء  ينبغي  من ال  بدال   لقامش 

تكون أقل كفاءة  املصنوعة من القامش    الكاممات ألن    N95كاممات  

 وقاية الشخصية. ال يف

املزودة بصامم الزفريا ألنها تسمح للزفري غري    بالكامماتال يُنصح   -4

 . حمل الرذاذ خارجا  املرشح ب

للمو فني -5 معدات     كن  الو يفية  واجباتهم  تتطلب  ال  الذين 

( يف ارتداء غطاء الوجه  دارينيالوقاية الشخصية )مثل املو فني اإل 

 األسنان. غرفة طبيبتواجدهم يف برشط عدم   القاميش
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أل  -6 األسنانيسمح  ومساعدي  األسنان  كاممة مصنوعة    طباء  بارتداء 

ا   من ملباشةا  القامش عندما ال يشاركون يف أنشطة رعاية املريض 

 .N95وإال فيجب ارتداء كاممة 

الصحي  يج -7 الطاقم  عىل  و ب  التنفسا  قناع  اليدينا    غسلإزالة 

أو قامشيةو  نهاية    عيادةال  تهمغادر   عند  ارتداء كاممة جراحية  يف 

 نوبته. 

 .الكاممةقبل وبعد أي اتصار مع يجب غسل اليدين مباشة   -8

أمكن   -9 الجوي كلام  الهباء  توليد  إجراءات  ذلك  تجنب  ذلكا مبا يف 

الهواء ومحاقن  الرسعةا  عالية  األسنان  مقابض    املاء   أو   استخدام 

دوات  )األ   طفيفة التوغلالإعطاء األولوية لتقنيات الرتميم  و .  وغريها

 اليدوية فق (. 

باألسنانا   -10 للعناية  الجوي رضورية  الهباء  توليد  إذا كانت إجراءات 

  استعامر  بيج ف  19-وال يوجد شك حور خلو املريض من كوفيد

الال والهباء  فائق  شف   القطرات  تناثر  لتقليل  األسنان  وسدود 

 الجوي.

أثناء اإلجراء  يف الغرفة    يناملوجود األشخاص    يجب أن يقترص عدد -11

 عىل العنارص الرضورية فق  لرعاية املريض ودعم اإلجراءات. 
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 وقاية طبيب االسنان 
 قبل دخور غرفة املريض أو منطقة الرعاية 

 
ملدة  قم   -1 والصابون  باملاء  يديك  )اغسل  اليدين  ثانية    20بتنظيف 

 عىل األقل أو استخدم معقم اليدين(. 

ا أو مالبس واقية تغطي املالبس الشخصية والجلد   -2 ارتِد ثوب ا نظيف 

أو   بالدم  تتلوث  أن  املحتمل  من  الساعدين(  املثارا  سبيل  )عىل 

 مواد أخرى يحتمل أن تكون معدية.   ةاللعاب أو أي

 .ا تساخهاات واملالبس الواقية يف حالة  كاونتغيري ال يجب -3

قناع -4 السوائل    N95  ضع  من  تحميه  جراحية  بكاممة  وغطيه 

 . وثبتهام بشكل جيد املتطايرة

يغطي  يجب   -5 للوجه  واقي  أو  واقية  )نظارات  للعني  واقي  ارتداء 

 مقدمة وجوانب الوجه(. 

الواقية -6 وجود فجوات  مع  للعني    من املحتمل أال تحمي النظارات 

 بني النظارات والوجه. 

 النظارات الطبية والعدسات الالصقة حامية كافية للعني.  وفرال ت -7

 ارتِد قفازات نظيفة غري معقمة.  -8

 يجب تغيري القفازات إذا أصبحت ممزقة أو ملوثة بشدة. -9

 أدخل غرفة املريض أو منطقة الرعاية.  -10
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 وقاية طبيب االسنان 
 املريض بعد االنتهاء من رعاية  

 

 انزع القفازات.  -1

الثوب يف حاوية   -2 الواقية وتخلآل من  أو املالبس  الثوب  بإزالة  قم 

 . محكمة الغلق  مخصصة للنفايات

 ات التي تستخدم ملرة واحدة بعد كل استخدام. كاونتخلآل من ال -3

 ات القامشية أو املالبس الواقية بعد كل استخدام. كاوناغسل ال  -4

 عاية. اخرج من غرفة املريض أو منطقة الر  -5

ملدة   -6 والصابون  باملاء  يديك  )اغسل  اليدين  بتنظيف  ثانية    20قم 

 عىل األقل أو استخدم معقم اليدين(. 

الحزام وسحبه   -7 إمساك  بحذر عن طريق  العني  واقي  ألعىل ل انزع 

ا عن الرأس. ال تلمس الجزء األمامي من  العني. واقي  بعيد 

القابلة   -8 العني  بتنظيف وتطهري واقيات  ا  قم  إلعادة االستخدام وفق 

إعادة   قبل  املصنعة  الرشكة  من  املعالجة  إعادة  لتعليامت 

 استخدامها. 

  تخلآل من واقيات العني التي تستخدم ملرة واحدة بعد االستخدام  -9

 . مباشة

دون أن تلمس جهته    القناع الجراحي أو جهاز التنفس الصناعي   أزر -10

 . الخارجية 

 . اغسل يديك -11
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 يف عيادات األسنان   عمله ما يجب عىل املر   

عىل -1 القاميش  جميع  يجب  الوجه  قناع  ارتداء  والزوار  أو  املر    

.  هافي   تواجدهمطوار فرتة  عيادة و عند الوصور إىل الالكاممة الطبية  

ها فور  للوجها فيجب تزويدهم بأو كاممة إذا ي يكن لديهم قناع ف

 .وصولهم

ولكن يجب   الطبيب ذلكما يطلب  عند  الكاممة   كن للمر  إزالة -2

 الفحآل أو العالج. عند املغادرة يف نهاية  اإعادته 

ألطفار الصغار الذين تقل أعامرهم عن ل  الكامماتال ينبغي وضع   -3

سنتني أو أي شخآل يعاين من صعوبة يف التنفس أو أي شخآل فاقد  

 للوعي أو عاجز أو غري قادر عىل إزالة القناع دون مساعدة.

األسنان إذا كانت درجة حرارة املريض  يجب عدم مراجعة طبيب   -4

وتأجيل   دخولهم  فور  املر   حرارة  فحآل  يجب  حيث  مرتفعة 

 مراجعتهم إذا كانت حرارتهم مرتفعة. 

يجب عدم مراجعة املر  الذين يحتمل اصابتهم أو لديهم متاس   -5

 مع اشخاص مصابني. 
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 إرشادات عامة يف عيادات األسنان 
 ملنع تجمع املراجعني يف غرفة االنتظار. اعمل بنظام الحجز املسبق   -1

 هواء عالية الكفاءة. ال  أجهزة تنقيةتركيب  -2

الجوي -3 الهباء  توليد  إجراءات  تنفيذ  يجب  كان  التي    إذا  )الالت 

أو    تسبب الحفر  خالر  جدا   كبري  بشكل  والهباء  الرذاذ  تطاير 

يجب أن تتم إجراءات توليد الهباء بشكل  التنظيف أو التجفيف( ف

مغلقة األبواب مع مفرغة هواء تستطيع استبدار  يف غرفة    حدودم

 .هواء الغرفة بشكل فعار ورسيع

قناع  الفحآل والعالج  يف غرفة    الطبيب ومساعدوه  يجب أن يرتدي -4

N95    أو ما يعادله أو مبستوى أعىلا مثل جهاز التنفس الصناعي

PAPR  ا باإلضافة إىل حامية العني )نظارات واقية أو واقي للوجه

 .)كاون( ي مقدمة وجوانب الوجه( وقفازات وثوبيغط

عدد  -5 يقترص  أن  عىل    ين املوجود األشخاص    يجب  اإلجراء  أثناء 

أثناء  حارضين  ن  قو رافيجب أال يكون امل والعنارص الرضورية فق   

 .العالج

ال  يجب -6 غرفة  أسطح  وتطهري  الفور    طبيبتنظيف  بطرق  عىل 

 . التعقيم املناسبة

فق  مع ارتداء  حرص حركة املريض خارج الغرفة لألغراض الطبية   -7

 . الكاممة حتام  

عند قيامك بإجراءات تولد الرذاذ والهباء فيجب اخالء الغرفة بعدها  -8

 وعدم استعاملها لحني تبدر الهواء يف الغرفة وخلوها من الهباء. 



 ..........   للعاملين في القطاع الصحي  19دليل الوقاية من كوفيد  .........  
 

38 
 

 ذا كان املريض محتمل اإلصابة إ 

إىل   مريض  وصل  االسنانعياد إذا  تأكدت   تواشتبه  ة  إصابته    من  أو 

 : التايل ا فقم ب19كوفيدب

 .تأجيل عالج األسنان غري الطارئ -1

 . كاممةفامنح املريض  كاممةإذا ي يكن املريض يرتدي  -2

 برضورة طلب املشورة الطبية. املريض  وجه -3

 العدوى.وجه املريض برضورة االلتزام بإرشادات منع انتشار  -4
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 الفصل الرابع 

 

 األماكن الشديدة الخطورة 
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 األماكن الشديدة الخطورة 
 

وهي األماكن التي تتواجد فيها الحاالت املؤكدة والحاالت املشاتبه بها  

 وهي: 19من مر  كوفيد  

 الردهات الوبائية. -1

 ردهات الحاالت املشتبه بها. -2

 املخصصة لفحآل املصابني او الحاالت املشتبه بها.غرف املفراس   -3

 مختربات فحآل املسحات والعينات. -4

 سيارات اإلسعاف املخصصة لنقل املصابني والحاالت املشتبه بها. -5

 .19ثالجات حفظ موىت كوفيد   -6

صاااااالت العملياات التي تتواجاد فيهاا أجهزة تولياد الهبااء مثال النوا ري   -7

 وغريها.

يجاب أن تتوفر يف هاذه األمااكن الخطرة جادا  تهوياة جيادة جادا  لتباديال  

الهواء بشااكل متكرر وكذلك يجب وضااع أجهزة تنقية الهواء وبقدرة عالية  

مع تعقيم السااااطوح بشااااكال متكرر يومياا . كام يجاب عىل جميع األطبااء 

  واملمرضاني واملختربيني وعامر الخدمة والصايانة وغريهم ارتداء عدة الوقاية 

الشااخصااية عند التواجد يف هذه األماكن. وتتكون عدة الوقاية الشااخصااية  

وواقي الوجاه أو النظاارات مع القفاازات    N95من بادلاة الوقااياة وقنااع  

والحاذاء الطبي وقبعاة الرأس وساااانتعرف يف الصاااافحاات الالحقاة طرق  

 استعاملها.  
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 كيفية ارتداء معدات الوقاية الشخصية 
 

 معدات الوقاية الشخصية وهذه إحدى الطرق:   رتداءال   توجد عدة طرق

الرتدائها   -1 املناسبة  الشخصية  الوقاية    تأكد من)تحديد وجمع معدات 

 .القياس املناسب لك( اختيار 

 مالبس العمل والحذاء الطبي.  ارتدِ  -2

 . بالكحور  اليدين تعقيم -3

 وضع قبعة الرأس. -4

 ارتِد القفازات الطبية.  -5

والفم يجب تركيبه عىل األنف  و  (FFP3)مثال   أعىل  أو    N95  قناعارتِد   -6

 ن وتأكد من تثبيته بشكل صحيح. يديالبكلتا 

ا   -7 درع  للوجه  ارتِد  لل واقيا   واقية  نظارات  حيث  أو  واقيات  عينني  توفر 

للوجه  كاملة  تغطية  النظارات  ت  بينام  الوجه  ممتازة  وفر  حامية  ا  أيض 

 الضباب. قد تتعرض لرتاكم لكن  للعيونا

مساعدة شخآل  حتاج  تقد )ارب  كل األربطة و  (PPE) رداء العزر  ارتدِ  -8

 .آخر(

 غطي معصم الرداء.بحيث تإضافية خارجية   ضع قفازات -9

 .األماكن الخطرةدخور ك الن  كن
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 تسلسل ارتداء معدات الوقاية الشخصية 
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 الوقاية الشخصية كيفية خلع معدات  

 
 معدات الوقاية الشخصية وهذه إحدى الطرق:   الرتداء  توجد عدة طرق

 ال تسبب تلوث ا إضافي ا لليدين. الخارجية بطريقة القفازات   نزعا -1

 البس قفازات جديدة.  -2

الشخصية   -3 الحامية  بدلة  ال  بلطفاخلع  ألسفل  ل بعناية    بدلةواسحب 

ا عن الجسم  منه يف وعاء القاممة. تخلآل و  الثوب  لف   ثم  وبعيد 

 ال تسبب تلوث ا إضافي ا لليدين. الخارجية بطريقة القفازات   نزعا -4

 . بالكحور اليدين عقم -5

بحذر    أو النظارات الواقية. قم بإزالة واقي الوجه  واقي الوجهقم بإزالة   -6

ا عن الرأسأل عن طريق اإلمساك بالحزام والسحب ل ال  لكن    عىل بعيد 

 أو النظارات الواقية. واقي الوجه تلمس الجزء األمامي من 

 ع. القنا تلمس مقدمة  دون أن N95قناع قم بإزالة  -7

 غطاء الرأس.  اخلع -8

 . بالكحور اليدين معق   -9

 نزع القفازات الداخلية. ا -10

 . بالكحور اليدين مق  ع -11
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 معدات الوقاية الشخصية تسلسل خلع  
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 الخامتة 

 
عداده ليساااتفيد منه كل العاملني يف القطاع الصاااحي  إ هذا الدليل تم  

مبختلف املهن سااواء كانت طبية أو صاايدالنية أو متريضااية أو خدمية أو  

ن الجميع معرض لنفس الخطر وان كاان مبسااااتوياات مختلفاة  أل إدارياة  

 حسب تواجد الشخآل.

معلومات تم اعتامدها من مصاااادر رصاااينة  ما ورد يف هذا الدليل من  

م وهي قاابلاة للتغيري 2020لهاا يف األور من أيلور    حسااااب آخر تحادياث

يء يف بعض التفاصيل  ااوجد سياقات عمل مختلفة بعض الشبل تمستقبال  

 لكن اخرتنا أوثقها وأرصنها.

باالتاأكياد ال حااجاة للتاذكري أن الضااااواب  املاذكورة يف هاذا الادليال هي  

مخصااصااة للظروف الحالية التي نعيشااها حيث يعد مصاادر العدوى هو  

   جتمع بأرسه وليس عندما ينحرس املرض ويصبح حاالت قليلة ومتباعدة.امل 

نساأر الله تعاىل أن يرحمنا ويحفظنا بحفظه فهو خري الحافظني وارحم  

 الراحمني والحمد لله رب العاملني.
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 19كوفيد  الوقاية من  أسئلة شائعة حور  
 

 متى يصبح املصاب غري معٍد؟ س/ 

 عند توفر الرشوط الثالثة التالية: ج/ يصبح املصاب غري معٍد  

ساعة عىل األقل منذ الحمى األخرية دون استخدام األدوية    48مرت   -1

 . الخافضة للحمى 

 .أيام عىل األقل منذ  هور األعراض ألور مرة 10مرت  -2

 . تحسنت األعراض )مثل السعار وضيق التنفس( -3
 

 س/ هل يحمي القناع مرتديه؟ 

القناع  ج/   يحمي  ال  الفريوس قد  نرش  من  مرتديه  ولكنه  نع  مرتديها 

الصحية    لآلخرين  للمؤسسات  املراجعني  ارتداء  جدا  املهم  من  لذلك 

قبل   من  ارتدائها  دون  لها  الصحي  الطاقم  ارتداء  يكفي  وال  للكاممات 

 . املراجعني

 
 س/ هل متنع األقنعة ذات الصاممات أو الفتحات أحادية االتجاه العدوى؟ 

تسمح األقنعة ذات الصاممات أو الفتحات أحادية االتجاه بطرد هواء  ج/  

مركز    نصحال ي  ذلكاكوفيد ل   نرش فريوسالصامم وبالتايل  الزفري من خالر  

إذا كان األقنعة  باستخدام  أو    ت تحتويالسيطرة عىل األمراض  صامم زفري 

 فتحة تهوية. 
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 س/ هل يجب عىل األطفار ارتداء األقنعة أيضا ؟ 

عدم ارتداء األقنعة من قبل األطفار دون سن الثانية أو أي شخآل  يجب  ج/  

يعاين من صعوبة يف التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غري قادر عىل إزالة  

 القناع بدون مساعدة. 

 

 ؟ أو الكاممة الجراحية   N95س/ متى يتم التخلآل من قناع  

 ج/ يجب التخلآل من القناع يف الحاالت التالية: 

من   -1 استخدامها    N95  قناعتخلآل  فيهبعد  تم  مكان  الهباء    يف  توليد 

 . )العمليات النا وريةا حفر األسنانا ال ( الجوي

بالدم أو إفرازات الجهاز التنفيس أو األنف أو سوائل    عند تلوث القناع  -2

 . الجسم األخرى من املر 

الرعاية   -3 منطقة  من  الخروج  أو  الوثيق  االتصار  مببعد  ريض  الخاصة 

 . 19-كوفيدمصاب ب

 

 س/ ماهي فائدة واقي الوجه؟ 

ج/ واقي الوجه فعار يف منع العدوى من خالر العني وكذلك يحمي القناع  

 الكاممة ويحسن اداءها.  رأو الكاممة من التلوث بالرذاذ فيطيل عم
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 اليدين عند ملس الكاممة؟ س/ هل يجب تعقيم  

يجب   أو  ج/  ملس  وبعد  قبل  الكحور  أو  والصابون  باملاء  اليدين  تنظيف 

 .أو الكاممة N95 قناع ضب  

 

 س/ متى يجب لبس النظارات الواقية أو واقي الوجه؟ 

 توليد الهباء الجوي.أو تناثر الرذاذ  فيه يُتوقع يف أي نشاط  -1

 محتمل العدوى. أو شخآل  يكون اتصار مباش مع مريض عندما  -2

 يف ردهات العزر الطبي والعيادات.  -3

 

 س/ هل توجد نظارات محددة للوقاية؟ 

مع ضامن عدم    امتدادات لتغطية جانب العني  لنظارةل يجب أن تكون  ج/  

 . رذاذ املتطاير تحمي العينني من ال يكوجود فجوات بني النظارات والوجه 

 

 أنظف النظارات الواقية أو واقي الوجه؟ س / كيف  

ا بالجزء    بعنايةاامسح الجزء الداخيل  ثم    القفازاتارتداء    ج/ يجب متبوع 

قامش   قطعة  باستخدام  الواقية  النظارات  أو  الوجه  واقي  من  الخارجي 

 . الكحور أو الكلورنظيفة مشبعة ب
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بني العاملني يف القطاع    19- س/ من هم األكرث تعرضا لخطر اإلصابة بكوفيد 

 الصحي؟ 

خطورة  درجة  حسب  مجموعات  ثالث  اىل  العاملني  تقسيم  ج/  كن 

 وكام ييل:   19-كوفيد تعرضهم للعدوى مبرض

باملهام اإلدارية يف األماكن  خطورة: وتشمل املو فني الذين يقومون  أقل   -1

ا عن املو فني الخرين.  الجيةغري الع  الصحية بعيد 

لناس غري املعروفني  ل  لعامة الصحية  الرعاية  الخطرة: وتشمل من يقدم   -2

مر  من  بهم  املشتبه  كوفيدأو  العاملني  19-  األماكن    وكذلك  يف 

 الصحية.   املؤسسات املزدحمة داخل

الخطرة جدا : وتشمل العاملني يف تقديم الخدمة للمصابني أو العاملني   -3

الجوييف   الهباء  تولد  الهوائية    مثل:   إجراءات  القصبة  انبوبة  وضع 

التقاط الصور الشعاعية  إجراءات تحريض السعارا وتنظري القصباتا و و 

الحلزوين     مر    من االنف والبلعوم من ع العينات  أو جمأو املفراس 

 املعروفني أو املشتبه بهم.  19-كوفيد

 

التي يجب اتخاذها لتأمني مكان  الهندسية أو الفنية  س/ ما هي اإلجراءات  

 العمل؟ 

 ج/ توجد عدة إجراءات منها: 
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 .يف الغرف واملمرات زيادة معدالت التهوية -1

 تركيب أجهزة تنقية الهواء.  -2

 التي يتم ضخها داخل البناية.  الخارجينسبة الهواء زيادة  -3

  أو أعىل  MERV-13املركزي إىل  يف أجهزة التربيد  تحسني ترشيح الهواء   -4

 . لضامن تنقية الهواء بشكل فعار

 

 ؟ 19- س/ ماهي درجات اإلصابة مبرض كوفيد 

 درجات وهي: خمس ج/ توجد  

 إصابة بدون اعراض.  -1

الحمى والسعار    :مثلاملرض  عالمات وأعراض  توجد  :  إصابة بسيطة -2

صعوبة يف والتهاب الحلق والتوعك والصداع وآالم العضالت دون  

 لصدر طبيعي. الشعاعي لتصوير وال التنفس 

الشعاعي  والتصوير  املرض  عالمات وأعراض  توجد  :  :  إصابة متوسطة  -3

أو أعىل بدون  %    94( بنسبة  SpO2وتشبع األكسجني )غري طبيعي  

 .ألوكسجنياستعامر ا

معدر تنفس  صعوبة يف التنفس و  ملصاب يعاين من: اةشديدإصابة  -4

ا يف    30أكرث من   بدون    %94تشبع االوكسجني أقل من  و   الدقيقةانفس 

 استعامر االوكسجني 

اإلنتانية  عند:  ةحرج   إصابة -5 الصدمة  أو  التنفيس  الجهاز  أو    فشل 

 األعضاء املتعدد. فشل 
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 املصادر 

 

1- www.cdc.gov 

2- www.osha.gov 

3- Handbook of COVID-19 prevention and 

treatment. 

4- Guidance on preparing workplaces for COVID-19. 

5- International pulmonologist’s consensus on covid-19 

6- Corona virus the essential guide. 

http://www.cdc.gov/
http://www.osha.gov/

