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الوسئىل هن التنفٍذ:
كٕادس اإلععبف ٔرذذ اششاف كبدس يكبفذخ انعذٖٔ
هىقع التنظٍف والتطهٍز:
ٚزى ٔضع انعشثخ عكظ ارجبِ انٕٓاء (ظٓش اإلععبف نهذبئظ) ٔرشك يغبدخ كبفٛخ نفزخ األثٕاة
ٔيشٔس انكٕادس انًغئٕنخ يٍ َظبفخ اإلععبف
الوىاد والهستلشهبت الوستخذهة للقٍبم بعولٍة التنظٍف والتطهٍز بصىرة صحٍحة:
هىاد التنظٍف والتطهٍز:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

صبثٌٕ يطٓش (عبئم)
صبثٌٕ عبد٘(عبئم/صهت)
يغزذضش انكذٕل نُظبفخ األٚذ٘
انكهٕس انغبئم أٔ انذجٕة
قطع قًبػ راد االعزخذاو انٕادذ
أعٛخ ثالعزكٛخ نزذضٛش انكهٕس ٔانزُظٛف انشطت
عهّ َفبٚبد
أكٛبط َفبٚبد يعذٚخ(دًشاء)

أدوات الىقبٌة الشخصٍة التً ٌجب استخذاههب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

كًبيبد طجٛخ
جَٕزبد شذٚذح انزذًم
ٔاق ٙانشأط
ٔاقٛبد انعٔ ٍٛانٕجّ (انُظبساد ٔ /اق ٙانٕجّ)
يشاٚم طجٛخ (أدبدٚخ االعزخذاو)
ادزٚخ يقبٔيخ نهغٕائم

خطىات التنظٍف والتطهٍز:
ٚ .1قٕو انكبدس انًغئٕل يٍ رُظٛف ٔرطٓٛش اإلععبف ثزذضٛش جًٛع انًٕاد ٔانًعذاد انزٙ
ٚذزبجٓب قجم انجذء ثبنعًهٛخ (االٔعٛخ انجالعزٛكٛخ قطع قًبػ راد االعزخذاو انٕادذ ،انًبء،
انصبثٌٕ انًطٓش ٔانعبد٘)
ٚ .2قٕو انكبدس انًغئٕل يٍ رُظٛف ٔرطٓٛش اإلععبف ثبسرذاء جًٛع أدٔاد انٕقبٚخ انشخصٛخ
انًزكٕسح أعالِ
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 .3انذخٕل نغٛبسح اإلععبف ٔيالدظخ انٕضع انعبو نهغٛبسح ٔرذذٚذ األيبكٍ األكضش ارغبخب ًا ٔإرا
يب كبٌ ُْبك اَغكبثبد ديٕٚخ داخم انغٛبسح
 .4ف ٙدبنخ ٔجٕد اَغكبثبد رزى رغطٛزٓب ثبعزخذاو يذهٕل انكهٕس ثزشكٛض  %5نًذح رزشأح ثٍٛ
 20-10دقٛقخ صى اعزخذاو قطعخ قًبػ نزُظٛفٓب ٔانزخهص يٍ قطعخ انقًبػ ف ٙعهخ انُفبٚبد
انًعذٚخ
 .5تتن هىاصلة عولٍة التنظٍف على النحى التبلً :
أ-
ة-

د-
س-
ط-
ح-

ر-
د-
ر-
س-
ص-

ط-

رفشٚغ عهخ انُفبٚبد انًعذٚخ ٔٔضع أكٛبط َفبٚبد جذٚذح
ٕٚضع انًبء ثٕعبء ثالعزٛكٔ ٙرزى اضبفخ انصبثٌٕ انٔ ّٛرجهٛم قطعخ انقًبػ ٔانجذء
ثبنزُظٛف انشطت نجًٛع أجضاء ٔيذزٕٚبد اإلععبف انذاخهٛخ عهٗ اٌ ٚزى انزُظٛف يٍ
األيبكٍ االَظف انٗ األيبكٍ األكضش ارغبخب ًا
انزخهص يٍ قطعخ انقًبػ ثغهخ انُفبٚبد انًعذٚخ
اعزخذاو ٔعبء اخش يهئ ثبنًبء انُظٛف ٔاعزخذاو قطعخ قًبػ جذٚذح نززى إصانخ انصبثٌٕ
عٍ األجضاء انز ٙرى رُظٛفٓب ثبنصبثٌٕ.
انزخهص يٍ قطعخ انقًبػ ةالعهخ انًخصصخ لنُفبٚبد انًعذٚخ.
اعزخذاو ٔعبء صبنش نٛزى رذضٛش انكهٕس ثزشكٛض  %5ثُغجخ  1:10نٛزى ثعذْب اعزخذاو
قطعخ جذٚذح نٛزى رجهٛهٓب ثًغزذضش انكهٕس ٔيٍ صى انًغخ عهٗ جًٛع يذزٕٚبد انغٛبسح
ٔاجضائٓب انذاخهٛخ
رٕٓٚخ انغٛبسح نزجف
رُظٛف انجُٕٚزبد شذٚذح انزذًم ثبعزخذاو انًبء ٔانصبثٌٕ صى انكهٕس انغبئم قجم خهعًٓب
خهع انجُٕٚزبد ٔ رجفٛفًٓب ثبعزخذاو قطعخ جبفخ ٔيٍ صى انزخهص يٍ قطعخ انقًبػ فٙ
عهخ انُفبٚبد انًعذٚخ
غغم انٛذ ٍٚثبعزخذاو انًبء ٔانصبثٌٕ
خهع جًٛع أدٔاد انٕقبٚخ انشخصٛخ ثبنزشرٛت انزبن:ٙ
انًشٚهخٔ ،اق ٙانع ٍٛأٔ انٕجّ صى انكًبيخ ٔانزخهص يُٓب جًٛعب ًا داخم عهخ انُفبٚبد
انًعذٚخ
غغم انٛذ ٍٚثبنًبء ٔانصبثٌٕ
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