
لك لمنع إنتشار فايروس كوفيد-19 � �
تنظيف وتعقيم م
� فايروس كوفيد-19. 

لك هي خطوة مهمة أثناء تف�� � تنظيف وتعقيم م��
� حماية عائلتك من هذا الفايروس.

إتبع الخطوات التالية للمساعدة ��

تنظيف الحمام

إستخدم خليط الماء والصابون لمسح جميع ا��سطح الملوثة 
ات، صناب�� المياه والدش والبانيو والمرحاض.  بما فيها الكاون�¤

ل ع¦  � � الم��
ك مادة التعقيم أو محلول المبيض المصنوع �� قم ب�¤

ا��سطح لدقيقة واحدة قبل مسحها بإستخدام قطعة قماش منقعة 
بالماء النظيف. 

لية أو الصابون  � أي نوع من منتجات التنظيف الم��
سيقوم بإزالة ا��وساخ وا��تربة من ا��سطح.

الخطوة 1: تنظيف

ل للتعقيم  � � الم��
اة من المتجر (أنظر إµ القائمة أدناه) أو محلول المبيض المصنوع �� وري جداً أن تستخدم مادة مطهرة معتمدة مش�¤ إذا كنت مريضاً، من ال�¹

� تكون فيها. قبل البدء 
كة (مثل الحمام) مع ا�Æخرين أو إذا كان سيدخل أشخاص آخرون إµ الغرفة (أو الغرف) ال¿¤ � إستخدام أية مناطق مش�¤

ك �� إذا كنت تش�¤
بتعقيم الغرفة، إفتح النافذة وإلبس القفازات. 

أنتظر لدقيقة واحدة

ل لتنظيف  � � الم��
قم برش أو مسح معقم أو محلول مطهر مصنوع ��

� الحمام. 
جميع ا��سطح ��

الخطوة 2: تعقيم

تنظيف المطبخ

إستخدم خليط الماء والصابون لمسح جميع ا��سطح الملوثة 
. �Ëات، ا��رضية والكرا بما فيها الطاو�ت، الكاون�¤

ك مادة التعقيم ع¦ ا��سطح لمدة ٥ دقائق ودعها  قم ب�¤
تجف بعد ذلك. 

لية أو الصابون  � أي نوع من منتجات التنظيف الم��
سيقوم بإزالة ا��وساخ وا��تربة من ا��سطح.

الخطوة 1: تنظيف

إنتظر 5 دقائق

ل لتنظيف  � � الم��
قم برش أو مسح معقم أو محلول مطهر مصنوع ��

� المطبخ إضافة إµ الباب ومقابض الخزانة (الدواليب). 
جميع ا��سطح ��

الخطوة 2: تعقيم

� يمكن إستخدامها: 
منتجات التعقيم ال��

اة من المتجر، إن كان ممكناً، لتعقيم  إستخدم منتجات التعقيم المش�¤
لك. يمكن أن تستخدم المنتجات التجارية التالية لمحاربة فايروس  � م��

كوفيد-19:

�يسولكلوروكس فانتاستيك زيبميكروبان

* قد � تكون المنتجات ا�خرى معتمدة لمنع إنتشار فايروس كوفيد-19. 

ل: � �
� الم
إصنع محلول المبيض بنفسك ��

ستخدام  ة ا�� �
محلول ا�¢سطح كث
وا�¢سطح الملوثة

محلول ا�¢سطح العادية

 �
تان) من المبيض �� ضع 10 ملل
� (ملعقتان صغ��

ل
� واحد (4 أكواب) من الماء. 

 �
1 ل
(4 أكواب) 
من الماء 

10 ملل�� 
تان)  (ملعقتان صغ��

من المبيض 

 �
1 ل
(4 أكواب) 
من الماء 

20 ملل�� 
ة)  (4 م�عق صغ��

من المبيض

 �
ة) من المبيض �� ضع 20 ملل
� (4 مÔعق صغ��

ل
� واحد (4 أكواب) من الماء.

ستخدام (الحمامات،  Õة ا� بادر بتنظيف ا��سطح كث��
جهاز التحكم بالتلفاز (الريموت)، الهواتف الخلوية، 

� اليوم.
�� � �Öنارة ومقابض ا��بواب)، مرت Õمفاتيح ا�

بادر بتنظيف جميع ا��سطح ا��خرى بمحلول 
� اليوم.

التعقيم مرة واحدة ��
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