
مرض فريوس كورونا )كوفيد-19(
 تنظيف و تطهري 

األماكن العامة
ُتقدم هذه الوثيقة اإلرشادات اخلاصة بتنظيف وتطهري األماكن العامة، مبا فهيا 

واملواصالت  النقل  ووسائل  واملتاحف،  العامة،  واملكتبات  واجلامعات،  املدارس، 

العامة، واملساكن االجمتاعية وأماكن العمل.

ما جيب عليك معرفته
e	 .19-مواد التنظيف والتطهري املألوفة يه فعالة ضد مرض كوفيد

e	 األسطح اليت يملهسا الناس بكرثة يه املعرضة أكرث للتلوث، مثل
مقبض أو مسكة الباب، والدرابزين، واملصعد، واألزرار، ومفاتيح 

الكهرباء، ومقابض وأيدي اخلزانات، ومقبض احلنفية أو الصنبور، 
والطاوالت، وأسطح املطبخ واألجهزة اإللكرتونية. 

e	 ال ُيعَرف حلد اآلن مك يعيش الفريوس املسبب ملرض كوفيد-19 فوق
األسطح. وتشري الدالئل األوىل بأنه يستطيع أن يعيش فوق األشياء 

واألسطح ملدة بعض الساعات إىل عدة أيام. 

اختاروا منتوجًا يقوم بالتنظيف 
والتطهري معًا

e	 عند القيام بتنظيف األماكن العامة، اختاروا املنتجات اليت تنظف
و تطهر يف وقت واحد )مثل املواد واحملاليل املخلوطة مسبقًا 

واملشرتاة من احملالت التجارية و/أو املناديل املَُطهرة(.  

�e ،تقوم منتجات التنظيف بإزالة اجلراثمي، واألوساخ
والقاذورات من األسطح باستعامل الصابون )أو مادة التنظيف( 

واملاء. إن التنظيف ال يقيض بالرضورة عىل اجلراثمي، لكنه 
يزيلها وبالتايل يؤدي إىل خفض عددها وخطر انتشار العدوى.

�e تقوم منتجات التطهري )حماليل التطهري املشرتاة من احملالت
التجارية و/أو خباخات الرش( بالقضاء عىل اجلراثمي املوجودة 

فوق األسطح وذلك باستعامل املواد الكمييائية. 

e	 .)DIN( استعملوا فقط منتجات التطهري اليت محتل رمق هوية العقار
رمق هوية العقار هو رمق يتكون من 7 أرقام متنحه وزارة الصحة 

الكندية للتأكيد وإثبات أن هذا املنتوج هو معمتد وصاحل لالستعامل 
يف كندا. 

جيب عليمك إعداد إجراءات التنظيف
e	 جيب عىل اجلهات املسؤولة عن تشغيل األماكن امجلاعية إعداد

ومراجعة التدابري واإلجراءات اخلاصة بتنظيف األماكن العامة. ومن 
شأن ذلك أن يساعد عىل معرفة التحسينات اليت مت حتقيقها أو هل 

هناك حاجة إىل القيام باملزيد من أمعال التنظيف. 

e	 جيب عليمك قراءة واتباع إرشادات املُصنع خبصوص االستخدام
اآلمن ملنتجات التنظيف والتطهري )مثال، عليمك بارتداء القفازات، 

واستخدام هذه املواد يف ماكن جيد الهتوية، واتركوا مدة اكفية من 
الوقت ليك يتفاعل منتوج التطهري مع اجلراثمي ويقيض علهيا وذلك 

حسب املنتوج املستخدم(.  

e	 اغسلوا أيديمك بالصابون واملاء أو استخدموا معقم أو مطهر اليدين
املصنوع من الكحول بعد خلع القفازات. 
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e	 استخدموا وسائل التنظيف املبللة مثل مقاش ومناشف
التنظيف املبللة، و/أو ممحسة أرض مبللة. جتنبوا مسح 
الغبار أو استخدام املكنسة ألن ذلك قد يؤدي إىل إثارة 

رذاذ الفريوس وانتشاره يف اهلواء. 

e	 جيب وضع األشياء املستخدمة يف التنظيف امللوثة )مثل
رؤوس ممحسة األرض، ومقاش ومناشف التنظيف( يف 
سلة مقامة بداخلها كيس قبل التخلص مهنا مع النفايات 

العادية. ميكن غسل وسائل التنظيف القابلة إلعادة 
االستخدام وذلك باستخدام صابون الغسيل العادي واملاء 

الساخن )60 إىل 90 درجة موئية(.

 نظفوا وطهروا األسطح اليت
يملهسا الناس بكرثة

e	 باإلضافة إىل التنظيف العادي والروتيين، جيب
اإلكثار من تنظيف وتطهري األسطح اليت يملهسا 

الناس بكرثة، خصوصًا عندما يبدو علهيا الوخس.  

e	 مكا ينبيغ اإلكثار من تنظيف الفضاءات املشرتكة
مثل املطاخب وامحلامات. 

لك واحد منا يستطيع أن يقوم 
بدوره يف منع انتشار مرض 
 كوفيد-19. 
 لملزيد من املعلومات، 
الرجاء زيارة املوقع اإللكرتويت:

 Canada.ca/le-coronavirus 
 Canada.ca/coronavirus 
 أو االتصال برمق اهلاتف: 
1-833-784-4397


