جًهىسيت انسىداٌ

وصاسة انصحت اإلتحاديت
اإلداسة انعايت نهجىدة وانتطىيشواإلعتًاد
إداسة يكافحت انعذوي

يىجهاث االستخذاو انًىسع و إعادة اإلستخذاو انًحذود نهكًاياث عانيت انكفاءة
تى تحذيث هزه انًىجهاث بتاسيخ 5252/11/52و

ذى ػًم ْزِ انًٕجٓاخ نإلسرخذاو انًٕسغ ٔإػادج إالسرخذاو انًحذٔد نهكًايح ػانٛح انكفاءج نٛرى ذطثٛمٓا فمؾ ف ٙحانح ػذو ذٕفش
اإليذاد انكاف ٙيٍ انكًاياخ ػانٛح انكفاءج .تؼذ ذٕفش اإليذاد ٚجة ػذو إذثاع ْزِ انًٕجٓاخ حٛس ذؼرثش انكًايح ػانٛح انكفاءج
أحادٚح اإلسرخذاو ٔٚجة انرخهض يُٓا تؼذ كم إسرخذاو نًا لذ ٚرشذة ػهٗ االسرخذاو انًٕسغ ٔإػادج اإلسرخذاو يٍ يخاؽش.
يتى يًكٍ تطبيق هزه انًىجهاث:

يعذل إستهالك انكًاياث أكبش يٍ اإليذاد وال يًكٍ سذ انحىجت (انششاء أو انًنح)

تطبيق إستشاتيجيت اإلستخذاو انًىسع نهكًايت عانيت انكفاءة
فشل استراتيجية اإلستخدام الموسع في سد الحوجة

تطبيق إستشاتيجيت إعادة إستخذاو انكًايت عانيت انكفاءة

إرا تقشس تنفيز هزه اإلستشاتيجياث  ،يجب تذسيب كم انكىادس انطبيت عهى:


انطشٚمح انًصهٗ نُظافح األٚذ٘.



انطشٚمح انًصهٗ نهثس ٔخهغ انكًايح ػانٛح انكفاءج (يشفق .)1



آنٛح ذطثٛك اإلسرخذاو انًٕسغ ٔإػادج إسرخذاو انكًاياخ.



يخاؽش انرهٕز انزاذ ٙانًحرًهح يٍ ذطثٛك ْزِ اإلسرشاذٛجٛاخ ٔكٛفٛح ذمهٛم انًخاؽش.



كٛمٛح إجشاء إخرثاس انرحمك يٍ إحكاو انكًايح .



كٛفٛح ذخض ٍٚانكًايح.
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اإلستخذاو انًىسع نهكًايت عانيت انكفاءة ):(Extended Use
ٚشٛش االسرخذاو انًٕسغ إنٗ إ سذذاء َفس انكًايح ألَشطح انشػاٚح انظحٛح انًركشسج يغ انؼذٚذ يٍ انًشػٗ ،دٌٔ إصانرٓا تٍٛ
يشٚغ ٔآخش ف ٙيُطمح سػاٚح طحٛح ٔاحذج (ػُثشأٔ لسى) ٔتششؽ أٌ ٚحًم انًشػَ ٙفس َٕع انًشع.
إسشاداث االستخذاو انًىسع:


ٚجة االنرضاو تإجشاء َظافح انٛذ ٍٚتانًاء ٔانظاتٌٕ أٔ يطٓش نهٛذٚ ٍٚحرٕٖ ػهٗ انكحٕل لثم اسذذاء ٔ تؼذ خهغ
انكًايح.



ٚجة االنرضاو تانطشٚمح انمٛاسٛح نهثس ٔ خهغ أدٔاخ انٕلاٚح انشخظٛح.



ٚجة اخرثاس انكًايح ػانٛح انكفاءج ػُذ اإلسرخذاو نهرأكذ يٍ كفاءذٓا ٔ رنك تانرأكذ يٍ ػذو ذسشٚثٓا نهٕٓاء .



ٚجة انرخهض يٍ انكًايح إرا ذؼشػد نهرهف أٔ إرا أطثح يٍ انظؼة انرُفس يٍ خالنٓا.



ٚجة انرخهض يٍ انكًايح انًهٕشح تانذو ٔإفشاصاخ انجٓاص انرُفس ٙأٔ سٕائم انجسى األخشٖ يٍ انًشػٗ



ٚجة ذجُة نًس انجضء انخاسج ٙيٍ انكًايح ٔارا ذى انهًس تظٕسج غٛش يمظٕدج ٚجة ذُظٛف انٛذ ٍٚفٕساً.



ًٚكٍ إسرخذاو انكًايح نًذج  6ساػاخ يرٕاطهح.

إعادة إستخذاو انكًايت عانيت انكفاءة ):(limited Reuse
ٚشٛش إنٗ إسرخذاو َفس انكًايح راخ انكفاءج انؼانٛح ألَشطح انشػاٚح انظحٛح انًركشسج يغ َفس انًشٚغ أٔػذد يٍ
انًشػٗ ػهٗ أٌ ٚصى خهؼٓا ٔ ذخضُٓٚا ٔإػادج إسرخذايٓا نؼذد يحذٔد يٍ انًشاخ.
إسشاداث إعادة اإلستخذاو:
● ٚجة اسرخذاو كًايح يٍ لثم كادس واحذ فقطٔ ،يُغ يشاسكح انكًايح يغ أكصش يٍ كادس.
● ًٚكٍ إػادج اسرخذاو انكًايح راخ انكفاءج انؼانٛح بنفس انكادسػُذ انرؼايم يغ ػذد يٍ انًظات ٍٛتُفس َٕع انؼذٖٔ ،
كًا ًٚكٍ إػادج اسرخذايٓا نهرؼايم يغ َفس انًشٚغ ف ٙنماءاخ يرؼذدج.
● ٚجة اإلنرضاو تإجشاء َظافح انٛذ ٍٚتانًاء ٔانظاتٌٕ أٔ يطٓش نهٛذٚ ٍٚحرٕٖ ػهٗ انكحٕل لثم اسذذاء ٔ تؼذ خهغ
انكًايح.
● ٚجة اإلنرضاو تانطشٚمح انمٛاسٛح نهثس ٔ خهغ أدٔاخ انٕلاٚح انشخظٛح.
● ٚجة إخرثاس انكًايح ػانٛح انكفاءج ػُذ كم إسرخذاو نهرأكذ يٍ كفاءذٓا ٔ رنك تانرأكذ يٍ ػذو ذسشٚثٓا نهٕٓاء ٔ سٕٓنح
انرُفس يٍ خالنٓا.
● ٚجة انرخهض يٍ انكًايح إرا ذؼشػد نهرهف ( يصم :لطغ ف ٙأستطح انكًايح ،كسش سهك ذصثٛد األَف  ،ذشِٕ ف ٙشكم
انكًايح) .
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● ٚجة انرخهض فٕسا ً يٍ انكًايح انًهٕشح تانذو ٔإفشاصاخ انجٓاص انرُفس ٙأٔ سٕائم انجسى األخشٖ يٍ انًشػٗ أٔ إرا
ذثههد.
ق نهٕجّ تحٛس ٚكٌٕ أحاد٘ اإلسرؼًال أٔ ٚرى ذطٓٛشِ تؼذ كم إسرخذاو تاإلػالح إنٗ إسذذاء كًايح
● ًٚكٍ اسرخذاو ٔا ٍ
ؽثٛح فٕق انكًايح ػانٛح انكفاءج ٔرنك نحًاٚح انسطح انخاسج ٙيٍ انرهٕز .
● ٚجة إذثاع ذؼهًٛاخ انًسرخذو انخاطح تانششكح انًظُؼح ٔ إرا نى ذمذو انششكح ذٕطٛح ٚجة أٌ ٚكٌٕ انحذ األلظٗ
نؼذد يشاخ اإلسرخذاو انًركشس خًسح يشاخ.
● ذمم كفاءج انكًايح كهًا صادخ ػذد يشاخ خهغ ٔنثس انكًايح نزنك ٚجة إجشاء إخرثاس انرحمك يٍ إحكاو انكًايح نهرأكذ
يٍ ػذو ذسشٚة انٕٓاء يٍ جٕاَة انكًايحٚ .ظثح ستاؽ انكًايح ػؼٛف ٔٚفمذ لذسذّ ػهٗ انشذ تكصشج اإلسرؼًال يًا
ٚمهم إحكاو انكًايح ػهٗ انٕجّ.
● ٚجة اإلنرضاو تانؼٕاتؾ اإلداسٚح ٔانُٓذسٛح نهحذ يٍ ذهٕز سطح انكًايح (يصم :إسرخذاو حاجض صجاج ٙأٔ تالسرٛكٙ
إرا أيكٍ نًُغ ذهٕز انكًايح تانشرار انًرطاٚش).
● ٚجة ذجُة نًس انجضء انذاخه ٙيٍ انكًايح ٔإرا ذى انهًس تظٕسج غٛش يمظٕدج ٚجة انرخهض يٍ انكًايح.
● ٚجة ذجُة نًس انجضء انخاسج ٙيٍ انكًايح ٔارا ذى انهًس تظٕسج غٛش يمظٕدج ٚجة ذُظٛف انٛذ ٍٚفٕساً.
● ٚجة اسرخذاو صٔض يٍ انجَٕراخ انُظٛفح ػُذ نثس انكًايح ٔإجشاء فحض اإلحكاو ػهٗ انٕجّ ٔػُذ خهؼٓا.
● ٚجة انًحافظح ػه ٙانكًايح ٔحفظٓا تطشٚمح جٛذج حر ٙال ذرهف أٔ ذرشِٕ ت ٍٛاإلسرخذاياخ .ذٕػغ انكًايح ف ٙكٛس
ٔسل ٙأٔ ٔػاء يغهك ٔذحفظ ف ٙيُطمح ذخض ٍٚيحذدج يغ انحشص ػهٗ ػذو ذاليس انكًاياخ نًُغ انرهٕز.
● ٚجة كراتح إسى انًسرخذو ٔ ذاسٚخ ٔ صيٍ أٔل اسرخذاو نهكًايح ٔػذد يشاخ إسرخذاو انكًايح ػهٗ انكٛس أٔ ٔػاء
انحفظ ٔتفؼم كراتح إسى انًسرخذو أٚؼا ً ػهٗ ستاؽ انكًايح.
● ٚجة انرخهض يٍ أٔػٛح ذخض ٍٚانكًاياخ أٔ ذطٓٛشْا تإَرظاو.
● ًٚكٍ أٌ ٕٚفش نهكادس انٕاحذ ػذد  5كًاياخ نكٚ ٙؼٛذ إسرخذايٓى تظٕسج دٔسٚحٚ .حرفظ تانكًايح ف ٙكٛس ٔسل ٙتؼذ
أٔل اسرخذاو نٛرى اسرخذايٓا ف ٙانٕٛو انخايس تٕاسطح َفس انكادسْ .زِ اٜنٛح ذسًح ترمهٛم انًكشٔتاخ ف ٙفرشج
انرخضThis will provide some time for pathogens on it to “die off” during storage .ٍٚ
● ٚجة انرخهض يٍ انكًايح تؼذ االذظال انٕشٛك يغ أ٘ يشٚغ يظاب تًشع يؼذ٘ اخش ٚرطهة اجشاءاخ يخرهفح.
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