
1 الدليل العام لعمليات التعقيم داخل املباين

الدليل العام 
لعمليات التعقيم داخل المباني

SCM-AGE-ENV-GP-10-01



الدليل العام لعمليات التعقيم داخل املباين2

ا�ست�ســـعارًا ملا تقوم به بلدية مدينة ال�سارقة من اإجراءات احرتازية وتدابري وقائية لل�سيطرة 

على فريو�س كورونا امل�ستجد ومنع انت�ساره، وانطالقًا من دور البلدية يف تاأمني �سحة و�سالمة 

اجلميع  للحد من الإ�سابة بالفريو�س، مت اإعداد هذا الدليل ليكون مرجعًا �ساماًل  للقائمني على 

عمليات التعقيم ملا له من اأهمية كربى يف توفري احلماية من هذه اجلائحة.

المقدمة

SCM-AGE-ENV-GP-10-01



3 الدليل العام لعمليات التعقيم داخل املباين

هي عملية قتل اأو اإزالة الكائنات احلّية الدقيقة واجلراثيم كالفريو�سات والبكترييا والفطرّيات، 

وُترى عمليات التعقيم عرب و�سائل خمتلفة با�ستخدام املواد الكيميائية اأو احلرارة اأو الإ�سعاع 

من اأجل احلفاظ على بيئة معقمة اآمنة. 

التخّل�س من  اإىل عملية  ي�سري  التعقيم  فاإن م�سطلح  العاملية،  ال�سحة  لتعريف منظمة  ووفًقا 

الفريو�سات واجلراثيم والق�ساء عليها بكل اأنواعها واأ�سكالها واإزالة كل بقاياها.

التعقيم

جمال ونطاق التطبيق : جميع املباين         الفئة امل�ستهدفة: اجلميع
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التطهريالتعقيممعايري املقارنة/ البيان 

التعريف
قتل و اإزالة جميع الكائنات 

الدقيقة واجلراثيم 

تقليل اأعداد الكائنات 

الدقيقة واجلراثيم اأو تثبيط 

قدرتها على اإحداث ال�سرر

الطرق امل�ستخدمة

ت�ستخدم فيها الطرق 

الكيميائية والفيزيائية 

واحلرارة والإ�سعاع وال�سغط 

العايل

ت�ستخدم الطرق الكيميائية 

فقط

النتيجة النهائية

خلو املوقع واملكان متامًا 

من جميع الكائنات احلّية 

الدقيقة ال�سارة

تثبيط قدرة الكائنات احلّية 

الدقيقة على اإحداث ال�سرر

ما هو الفرق بين التعقيم والتطهير ؟

الغر�ض الرئي�سي من التعقيم: قتل جميع الفريو�سات وامليكروبات 

وم�سببات الأمرا�س املوجودة يف املوقع اأو املكان اأو على الأ�سطح.

SCM-AGE-ENV-GP-10-01



5 الدليل العام لعمليات التعقيم داخل املباين

آلية التعقيم 

ارتداء  على  احر�ض  التعقيم،  عملية  بدء  قبل  اأواًل: 

جميع اأدوات ال�ّسالمة كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:

القّفازات املّطاطية 

املخ�س�سة للمواد الكيميائية

اأقنعة مزودة بفلرت

نّظارات الوقاية 

احلذاء الواقي

اللبا�س الواقي
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1
2

3

4
5

خطوات لب�ض اأدوات الوقاية وال�سالمة

لب�س الكمامة والقفازات

ارتداء اللبا�س الواقي

ارتداء الأقنعة املزودة 

بفلرت

ارتداء النظارة الواقية

التاأكد من تغطية 

كامل اجل�سد
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ثانياً: احر�ض على اّتباع اخلطوات االآتية:

- اإغالق املبنى واملكان ملدة ترتاوح من 30 اإىل 

60 دقيقة.
- اإعادة فتح املبنى واملكان ملدة ل تقل عن 60 

دقيقة بغر�س التهوية.

 -عدم دخول اأي �سخ�س للمكان اأو املوقع قبل 

انتهاء  وقت  من  الأقل  على  �ساعات   6 مرور 

عمليات التعقيم.

- احلر�س على تنظيف املوقع بعد انق�ساء مدة 

الـ 6 �ساعات.

وتو�سيح  التعقيم  باأعمال  تقرير  اإعداد   -

ا�سم  اإرفاق  باملكان مع  املوجودة  املالحظات 

وتركيزها،  امل�ستخدمة  الكيميائية  املادة 

واملناطق  ال�ستخدام  كمية  اإىل  بالإ�سافة 

التي مت تعقيمها.

عملية  لتنفيذ  املنا�سب  الوقت  حتديد   -

التعقيم بحيث ل يوجد اأي �سخ�س يف 

موقع التعقيم با�ستثناء املخت�سني.

- اإغالق جميع اأجهزة التكييف واأجهزة 

ا�ست�سعار احلريق.

-  عدم ترك اأية مواد غذائية اأو م�سروبات 

تنبًا  واملرافق  املباين  يف  مالب�س  اأو 

لأي خماطر جانبية.

من  وامل�ستندات  الأوراق  جميع  اإزالة    -

املكاتب ل�سمان فعالية التعقيم.

 - التاأكد من نظافة املوقع قبل بدء عملية 

التعقيم.

الداخل  من  التعقيم  اأعمال  يف  البدء   -

اإىل اخلارج.

بالتدريج  نزوًل  العليا  بالطوابق  البدء   -

اإىل الطوابق ال�سفلى.

-  عدم التدخني اأو الأكل اأو ال�سرب اأثناء 

عمليات التعقيم.

التعقيم  اأجهزة  ا�ستخدام  تّنب   -

الأجهزة  على  مبا�سرة  ب�سورة 

الكهربائية لوجود تيار كهربائي بها.

بعد انتهاء عملية التعقيمخالل عملية التعقيمقبل التنفيذ 
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نقاط التركيز: 
حُتّدد النقاط التي يجب تركيز عملية التعقيم بها بناًء على الن�ساط الب�سري داخل 

املوقع والأ�سياء املحيطة به، ومن اأهم هذه النقاط:

نقاط 
التركيز

ال�سفوف

 الدرا�سية
القاعات

امل�ساعد

املكاتب

االأ�سطح
مقاب�ض االأبواب

دورات املياه
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اإلرشادات العامة: اإلجراءات الوقأيية واالحترازية:

يف  املخت�سة  اجلهات  من  املعتمدة  التعقيم  مواد  دائمًا  ا�ستخدم   -

مدينتك.

مواد  با�ستخدام  اخلا�سة  الإر�سادات  اتباع  على  دائمًا  احر�س   -

التعقيم، وخا�سًة ن�سبة الرتكيز ال�سحيحة واأماكن ال�ستخدام.

- احر�س على توفري �سندوق الإ�سعافات الأولية مع فرق التعقيم اأو 

يف مكان التعقيم لال�ستخدام يف حالت الطوارئ.

- احر�س على التاأكد من اأن جميع اأجهزة التعقيم تعمل ب�سكل �سحيح 

ومت اإجراء ال�سيانة الالزمة  لها.

التخزين  اإر�سادات  على  بناًء  التعقيم  مواد  تخزين  من  التاأكد   -

اخلا�سة بكل مادة.

التعقيم  مبواد  اخلا�سة  ال�سالمة  ك�سوفات  توفري  على  احر�س   -

لال�ستعانة بها عند ال�سرورة.

- يف حال تعر�س اأحد خمت�سي التعقيم لالإ�سابة اأثناء عملية التعقيم 

مع  والتوا�سل  التهوية،  جّيدة  منطقة  اإىل  امل�ساب  اإخراج  يجب 

الطوارئ فوًرا على الرقم 998.

للمادة  الفنية  والن�سرة  التعقيم  مادة  مل�سق  على  الطالع  يجب   -

وطرق  الأولية  والإ�سعافات  التخفيف  ن�سب  ملعرفة   )MSDS(

التخزين والتخل�س من العبوات.

- يجب مراجعة املواد املعتمدة لعمليات التعقيم مبوقع هيئة الإمارات 

للموا�سفات واملقايي�س.

ل  املثال  �سبيل  على  عام،  ب�سكل  املعقمات  بني  اخللط  تنب   -

احل�سر: املبي�س والأمونيا والديتول، لأن  خلط املواد الكيميائية 

ميكن اأن ي�سبب تهيجًا تنف�سيًا واأخطار �سحية خطرية جدًا.

وجوب حت�سري املحاليل املعقمة يف مناطق جيدة التهوية.  -

وذلك  الكيميائية،  املواد  وعبوات  اأوعية  اأغطية  اإغالق  اإحكام   -

لتجنب حدوث ان�سكابات وحوادث كيميائية.

يف حال وجود اأية اإ�سابة اأو حالة خمالطة لفريو�س كورونا امل�ستجد   -

يتم عمل التعقيم ب�سكل فوري، اأما غري ذلك فيف�سل تكرار عمليات 

التعقيم 3 مرات يف الأ�سبوع، ول مانع من زيادة عدد مرات التعقيم 

ح�سب كثافة الن�ساط الب�سري يف املبنى.
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أمثلة على األجهزة المستخدمة في التعقيم:

الرذاذي متناهي ماكينة الر�س ال�سبابي  الر�س  ماكينة 

ال�سغر املحمولة على الظهر 

جهاز الت�سبيب الكهربائيمكائن ر�س �سغط الهواء 
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