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 (عند الرد، یرجى كتابة رقمنا)

 

 )COVID 19في بیت المتعالج بسبب انتشار الكورونا (صحیة المنزلیة لمقدمي الرعایة اتوجیھات لالموضوع: 

 

 خلفیة:

أو تم تشخیصھم  الحجر المنزليإلى البقاء في  موتعدد االتصاالت، قد یضطر مرضاك كورونابسبب انتشار مرض ال
 بدون أعراض أو أعراض خفیفة. مرضالى بمرضك

 أنشطة الحیاة البسیطة بشكل مستقل، فھم بحاجة إلى االستمرار في رعایتھم.على االھتمام ببالنظر إلى أنھم غیر قادرین 

 التي ستضمن صحة مقدمي الرعایة:فیما یلي إرشادات العمل 

 

 :حجر الصحيمعلومات عن الحاجة لل. 1

 واحد أو أكثر من المرضى.ل للحجر الصحيحاجة عن ال عاملتقع على عاتق المدیر المباشر مسؤولیة إبالغ ال

 معدات الحمایة:. 2

 بمعدات الحمایة الشخصیة: عاملتقع على عاتق المدیر المباشر مسؤولیة تزوید ال

مقابل "واحد  بطریقة ، سیتم توفیر زوج بدیلتلفتأو  ت: في حال كسرلالستعمال المتكرر ةحماینظارات  يزوج. 2.1
 واحد".

 لتحللامعدات الحمایة قابلة  .2.2

 .متعالجینفي الیوم لجمیع ال الصحیة المنزلیة لمقدم الرعایة ینجراحیقناعین . 2.2.1

 .قفازات وقناع جراحيلالستعمال مرة واحدة و: رداء في حجر صحيمتعالج یتواجد لكل زیارة إلى منزل  2.2.2

 .معقم یدین .2.2.3
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 )مناسبة المنزلي عقیم(أي قطعة قماش للتنظیف والت عقمةمنادیل م .2.2.4

 :تعالجزیارة منزل الم. 3

 متعالج ال یتواجد في الحجر الصحي  .3.1

ثم ارتداء قناع جراحي یغطي الفم  تعالج بالتعرف على المعالجقناع، للسماح للمبدون تعالج وصول إلى منزل الم. 3.1.1
، الجزء المعدني فوق األنف وشده حول األنف نحو الوجھاألبیض و نحو الخارج الملونبحیث یكون الجزء واألنف، 
 والجزء 

 

 

 

الذین ال یتواجدون في  اجدین تحت مسؤولیتھتعالجین المتواستخدام ھذا القناع لجمیع الم للمعالجالسفلي تحت الذقن. یمكن 
 نفس الیوم. فيحجر صحي 

 وضعھ على أنفك واستبدالھ إذا أصبح مبلالً أو متسًخا.وتعقیم الیدین قبل وبعد  الرقبةیمكنك ترك القناع على 

د العمل، حسب الحاجة. حتى عن خاللكحولي ستحضر معقم غسل یدیك بالصابون والماء أو م احرص على. 3.1.2
 .تھمزالاالیدین قبل وبعد  عقیماستخدام القفازات، یجب ت

 العملیات األخرى كالمعتاد. 3.1.3

 بسبب التعرض أو المرض: المتواجد في حجر صحيمریض  .3.2

المعدات الشخصیة: الھاتف والمجوھرات واألقالم وما شابھ ووضعھا  ازالةعند دخول المنزل خارج الباب، یجب  .3.2.1
 في حقیبة. یجب على األشخاص ذوي الشعر الطویل ربط الشعر.

 منادیل التعقیم في كیسیجب تجھیز المعدات الواقیة ومعقم الیدین و .3.2.2

 ارتداء الحمایة: . 3.2.3

، ارتدي قناًعا كما ھو متعالجحمایة للوجھ: فور دخولك إلى شقة ال عند الباب بدونعن نفسك ف ی: التعرالتعریف .3.2.3.1
لبس الیدین و عقیم، ونظارات حمایة للعینین، وقم بتلالستعمال لمرة واحدةالسابق، وارتدي رداًء  بندموضح في ال

 قفازات نظیفة.

خزانة  وضعھا في(الحقیبة، المعطف ...) یجب  للمعالج: المعدات الشخصیة المعدات الشخصیةحفاظ على ال .3.2.3.2
في حال عدم تواجد  لھذا الغرض ووضعھا بالقرب من الباب األمامي. تعالج المخصصةنظیفة في منزل الم
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 خزانة ضعھا في كیس مغلق.

كون إزالة ست: في نھایة العمل، یجب إزالة الحمایة بالقرب من باب الخروج، قبل مغادرة المنزل. الحمایة إزالة .3.2.4
 :مفصلبالترتیب ال حمایةال

 .ث الیدینیإزالة القفازات دون تلو. 3.2.4.1

 تعقیم الیدین . 3.2.4.2

 قفازات نظیفة . ارتداء 3.2.4.3

 ة ووضعھا في كیس نظیف.عقمبقطعة قماش معقیمھا إزالة النظارات وت .3.2.4.4

 الیدین عقیمإزالة القفازات وت 3.2.4.5

 نفایات ورمیھا الى النفایات  في كیس وضعھالرداء دون لمس الجزء الخارجي، وإزالة  3.2.4.6

، وبعد ذلك فقط أخذ المعدات ورمیھ الى النفایات وتعقیم الیدین زء الداخليإزالة قناع دون لمس الج  3.2.4.7
 الكیسخزانة / الالشخصیة من 

 صر الموجودة في سلة المھمالتالیدین بعد مغادرة المنزل أو التخلص من العنا عقیمت . 3.2.5

 في منزلھ:و صحيتعالج یتواجد في حجر الرعایة الشخصیة لم . 3.2.6

في وعاء ماء اسفنجة  عن طریقیجب التحمیم  ستحمام (دش).: ال تستخدم صنبور رأس االاالستحمام . 3.2.6.1
وفًقا لتوجیھات أن یقوم بعملیة الغسیل بنفسھ أو  اذا كان المتعالج یستطیعالجسم.  لغسلالماء والصب من وعاء 

 . في االستحمامن لیس والخروج من الحمام ولك بالدخولم المساعدة یقدت ستطیع المعالجیشفھیة، 

 

 الفراش أو البطانیات أو الوسائد.ھز وتجنبھ  بحذرلفراش غطیة ا: یجب جمع االفراشأغطیة استبدال . 3.2.6.2

ان : إذا كان المریض یعیش بمفرده، فیجب غسل األطباق العادیة بالماء والصابون. إذا كاألكل اوانيالتعامل مع  3.2.6.3
درجة،  65في غسالة األطباق، في برنامج  معالق والشوك والسكاكیناألطباق وال واعیش مع أفراد العائلة، اغسلی

 تر من الماء) لمدة دقیقة واحدة.سم مكعب في ل 40بعد الغسیل الیدوي بمحلول الكلور ( ھانقعقوموا بأو 

 : إذا كان المریض یعیش بمفرده، فیجب إجراء الغسیل المنتظم.الغسیلالتعامل مع  3.2.6.4

 65 بحرارةعیش مع أفراد أسرة آخرین، یجب حفظ الغسیل في كیس مغلق وغسلھ بشكل منفصل ان یإذا ك
 درجة.
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 .في الحاویة العادیة اخلص منھالتو االغالق یجب وضعھا في كیس محكم: التعامل مع القمامة 3.2.6.5

 األثاث أو السجاد. ھزمستحضرات التنظیف المنتظمة. تجنب باستخدام تنظیف ال: یمكن الرعایة المنزلیة 3.2.6.6

 

 ،فائق االحتراممع 

 البروفیسور ایتمار غروتو

 نائب المدیر
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