جمهورية السودان
وزارة الصحة اإلتحادية
اإلداره العامة للجوده والتطوير واإلعتماد
إدارة مكافحة العدوى
يىجهبد تنظيف و تطهيز انجيئخ
تى تعذيم هذه انًىجهبد ثتبريخ 1212-22-12




٘زٖ اٌّٛجٙبد رشًّ أسبس١بد رٕظ١ف  ٚرط١ٙش اٌج١ئخ ف ٟاٌّؤسسبد اٌصح١خ ِٚشاوض اٌحجش ٚاٌعضي.
٠زُ رٕظ١ف اٌّشافك اٌصح١خ دٚس٠ب ( ِشر ٓ١عٍ ٝاأللً ف ٟاٌ ٚ ) َٛ١عٕذ اٌحٛجخ.
ثبٌٕسجخ ٌغشف ِٚشاوض اٌعضي٠ ،زُ اٌزٕظ١ف سٚر١ٕ١ب ثبإلظبفخ إٌ ٝاٌزٕظ١ف اٌعبَ ٌغشفخ اٌّش٠ط فٛس خشٚجٗ

انًتطهجبد:
-

ٚعبئ ٓ١ثالسز١ىٓ١١
لطع لّبش ٔظ١فخ أحبد٠خ اإلسزخذاَ
صبث ْٛسبئً
ِّسحخ
أدٚاد اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ  :حزاء عبٌ ٟاٌشلجخ ِ ،شٍ٠خ  ،لفبصاد شذ٠ذح اٌزحًّ ،لفبصاد غج١خ ،وّبِبد غج١خ،
ٔظبساد ٚال١خ ٌٍعٓ١ٕ١
صبثِ ْٛطٙش
صبث ْٛعبد ٞسبئً أ ٚصٍت

-

وٍٛس سبئً أ ٚحجٛة ٚاٌزشاو١ض اٌّٛص ٝثٙب } (1000٪ )0.1جضء ف ٟاٌٌٍّ ْٛ١زط١ٙش اٌج١ئخ 5000) ٪ 0.5 )ٚ

-

جضء ف ٟاٌٍّ ( ْٛ١ف ٟحبٌخ اٌىّ١بد اٌىج١شح إٌّسىجخ ِٓ اٌذَ ٚسٛائً اٌجسُ{.
وحٛي (ا٠ثبٔٛي/ا٠ضٚثشٚثبٌٔٛٛي )%00-00
ِبء ٔظ١ف

-

اإلرشبداد :
Version2

رج١ٙض جّ١ع ِسزٍضِبد اٌزٕظ١ف  ٚاٌزط١ٙش أعالٖ
رٕظ١ف اٌ١ذ ٓ٠ثغسٍّٙب ثبٌّبء ٚاٌصبث ْٛأ ٚاٌىحٛي اٌّطٙش
اسرذاء أدٚاد اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ اٌالصِخ
ّٕ٠ع اٌىٕس رّبِب ِٕعب الٔزشبس اٌغجبس
٠زُ اٌجذء ثزٕظ١ف األِبوٓ األلً رٍٛثب اٌ ٝاألِبوٓ األوثش رٍٛثب  ِٓ ٚاألعٍ ٝاٌ ٝاألسفً
اسزعًّ اٌّبء ٚاٌصبث ْٛاٌسبئً ٌّسح األسظ١بد ٚاألسطح فٚ ٟعبء ِٕفصً
اسزعًّ اٌّبء ٚاٌىٍٛس ٌّسح األسظ١بد ٚاألسطح فٚ ٟعبء اخش
اسزعًّ لطعخ لّبش جبفخ ٌٍزجف١ف  ،أ ٚارشن اٌّىبْ حز٠ ٝجف
رخٍص ِٓ لطع اٌمّبش فٛس اإلٔزٙبء ِٓ عٍّ١خ اٌزٕظ١ف  ٚاٌزط١ٙش
لُ ثغسً أٚع١خ اٌزٕظ١ف ثبٌصبث ْٛاٌّطٙش ثُ ثبٌىٍٛس  ٚارشوٙب رجف ج١ذا
اِسح االسطح اٌّعذٔ١خ (ِمبثط األثٛاة  ٚاألجٙضٖ اٌحسبسخ ثبٌىحٛي)
٠جت غسً اٌجٔٛزبد اٌشذ٠ذح اٌزحًّ ثبٌصبث ْٛاٌّطٙش ج١ذا لجً خٍعٙب
ال رمُ ثخٍػ اٌىٍٛس ِع أِ ٞسزحعش آخش ٌزجٕت اٌزفبعالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌز ٟرٕزج عٕٙب غبصاد خطشح
ّ٠ىٓ اسزخذاَ غٍّجخ غبصاٌ١ٙذسٚج ٓ١ث١شٚوسب٠ذ ٌزط١ٙش األِبوٓ اٌّغٍمخ إرا رٛفشد
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نظبفخ انحًبيبد
-

اسزخذاَ أدٚاد ِٕفصٍخ ِٚخصصخ ٌزٕظ١ف اٌحّبِبد
اسرذاء أدٚاد اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ اٌالصِخ

األدواد:
-

ٚعبئ ٓ١ثالسز١ىٓ١١
فششخ ِٕفصٍخ ٌزٕظ١ف وً ِٓ  :األسظ١خ  ٚاألحٛاضٚ ،اٌسب٠ف.ْٛ
صبث ْٛسبئً أ ٚثٛدسح
لطع لّبش ٔظ١فخ
وٍٛس سبئً أ ٚحجٛة
وحٛي (ا٠ثبٔٛي/ا٠ضٚثشٚثبٌٔٛٛي .)%00-00

انخطىاد:
-

-

٠زُ رٕظ١ف األحٛاض ٚاٌسب٠فٚ ْٛاألسظ١بد ثفشوٙب ج١ذا ثبٌفشش اٌّخصصخ ثبٌّبء ٚاٌصبثٌٍ ْٛزخٍص ِٓ
اٌزشسجبد اٌج١ش٠خ ،عٍ ٝاْ ٠زُ رخص١ص فشش ِٕفصٍخ ٌىً حّبَ ٠ٚزُ غسٍٙب ثبٌصبثٚ ْٛغّش٘ب فِ ٟحٍٛي
اٌىٍٛس ثعذ وً اسزخذاَ
٠زُ شطف األحٛاض ٚاألسظ١بد ثبٌّبء إٌظ١ف ٚرجف١فٙب ِٓ اٌّبء
٠زُ اسزخذاَ لطعخ ٔظ١فخ ِجٍٍخ ثبٌّبء ٚاٌىٍٛس فٚ ٟعبء ِٕفصً ٌّسح األسطح ٚاألحٛاضٚ ،لطعخ ِٕفصٍخ ٌّسح
األسظ١بد
٠زُ ِسح األسطح اٌّعذٔ١خ (ِثً ِمبثط األثٛاة) ثمطعخ ٔظ١فخ ثعذ سشٙب ثبٌىحٛي

*٠مصذ ثبألسطح :االثبس اٌمبثً ٌٍزٕظ١ف ثبٌّبء ،األثٛاة ِٚمبثعٙب ،اٌشجبث١ه ،اٌّسبغت
يهحىظخ:
يجت انتأكذ ين استخذاو أدواد انىقبيخ انشخصيخ انكبيهخ في جًيع يزاحم انتنظيف وانتطهيز
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تحضيز انكهىر
تحضيزانكهىر انسبئم:


رحع١ش اٌىٍٛس عبٌ ٟاٌّفعٛي ثزشو١ض : 0.1 %

ٌزحع١ش ٌ 1زش( ِٓ )ًِ1000اٌىٍٛس ٠زُ أخز  ِٓ ًِ 20اٌىٍٛساٌسبئً ثزشو١ض  ِٓ ًِ 980 + %5اٌّبء اٌّغٍ ،ٟاٌّجشد،
اٌّمطش أ ٚاٌّبء إٌظ١ف


رحع١ش اٌىٍٛس عبٌ ٟاٌّفعٛي ثزشو١ض : 0.5 %

ٌزحع١ش ٌ 1زش( ِٓ )ًِ1000اٌىٍٛس ٠زُ أخز  ِٓ ًِ 100اٌىٍٛساٌسبئً ثزشو١ض  ِٓ ًِ 000 + %5اٌّبء اٌّغٍ ،ٟاٌّجشد،
اٌّمطش أ ٚاٌّبء إٌظ١ف


رحع١ش اٌىٍٛس ِزٛسػ اٌّفعٛي ثٕسجخ :%0.05

ٌزحع١ش ٌ1زش ( ِٓ )ًِ1000اٌىٍٛس ٠زُ أخز  ِٓ ًِ10اٌىٍٛس اٌسبئً ثزشو١ض  ِٓ ًِ 000 + %5اٌّبءاٌّغٍٚ ٟاٌّجشد،
اٌّمطشأٚاٌّبء إٌظ١ف
ٌ١زُ اسزخذاِٗ فِ ٟعبٌجخ اٌّفشٚشبد ِٚالثس اٌّشظٚ ٝرٌه ثغّسٙب ف ٟاٌىٍٛس ٌّذح  30دل١مخ
تحضيز يحهىل انكهىر ين انحجىة انًزكزح:
ٌٍحصٛي عٍ ٝرشو١ض  %0.5رزُ إظبفخ عذد  2حجخ وٍٛس ثٛصْ  3.5جشاَ ٌىً  ِٓ ًِ 1500اٌّبء اٌّغٍ ،ٟاٌّجشد ،اٌّمطش أٚ
اٌّبء إٌظ١ف


ّ٠ىٓ رحع١ش وّ١خ ِٓ ِحٍٛي اٌىٍٛس(٘١جٛوٍٛسا٠ذ) ٚحفظٗ ٌّذح شٙش ف ٟدسجخ حشاسح اٌغشفخ ( 23دسجخ ِئ٠ٛخ)
فٚ ٟعبء ثالسز١ىِ ٟعزُ ِ ٚحىُ اٌغٍك ِع ٚظع ٍِصك ٛ٠ظح ربس٠خ ٚٚلذ اٌزحع١ش



ٕ٠خفط رشو١ض اٌىٍٛس اٌ %50-40 ٝخالي شٙش ِٕز ربس٠خ رحع١شٖ ٌزٌه ٠جت رحع١ش ِحٍٛي جذ٠ذ ارا احزجذ
ٌٍزشو١ض األٌٟٚ

يعبنجخ انسكبثبد انذو و سىائم انجسى:



ارا وبْ اإلٔسىبة صغ١شاّ٠ ،ىٓ ِسح االٔسىبة ثمطعخ لّبش أ ٚلطٓ صغ١شح رحز ٞٛعٍ ٝاٌىٍٛس ()ppm10000-5000
ارا وبْ اإلٔسىبة وج١شا ،لُ ثبٌخطٛاد ا٢ر١خ:
 -2لُ ثبثعبد اٌجّ١ع عٓ ِٛلع االٔسىبة
 -1لُ ثبسرذاء أدٚاد اٌٛلب٠خ اٌشخص١خ
 -3لُ ثزغط١خ اإلٔسىبة ثمطع لّبش إِٔ ٚبدٚ ً٠سل١خ ٔظ١فخ
 -4لُ ثشش اٌّحٍٛي اٌىٍٛس ( )ppm10000-5000فٛق لطع اٌمّبش
 -5ارشن اٌمطع اٌّجٍٍخ ثبٌىٍٛس فِ ٟىبٔٙب ٌّذح ( )15-10دل١مخ
 -6لُ ثجّع لطع اٌمّبش ثُ ٔظف اٌّىبْ وُ ِ٘ٛ ٛظح أعالٖ
 -7رخٍص ِٕٙب ف ٟسٍخ إٌفب٠بد اٌطج١خ اٌخطشح
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ِسز ٜٛاٌّفعٛي
ِعمُ عبٌ ٟاٌّفعٛي
ِطٙش عبٌ ٟاٌّفعٛي
ِطٙش عبٌ ٟاٌّفعٛي
ِطٙش ِزٛسػ اٌّفعٛي
ِطٙش ِزٛسػ اٌّفعٛي
ِطٙش ِٕخفط اٌّفعٛي

اٌزخف١ف
غ١ش ِخفف
1/5
1/10
1/50
1/100
1/250

اٌزشو١ض
5%
1%
0.5%
0.1%
0.05%
0.02%

جضء ف ٟاٌٍّPPM ْٛ١
50000
10000
5000
1000
500
200

عدد المرات الموصى بها لتنظيف وتطهير األسطح في المرافق الصحية المخصصة لرعاية مرضى كوفيد  91-والمشتبه بإصابتهم
بالمرض حسب توصيات منظمة الصحة العالمية
إرشادات اضافية

أماكن تواجد المرضى

عدد المرات يوميا

أماكن فرز المرضى والفحص األولي
غرف التنويم

مرتين على األقل

مرتين على االقل ويفضل ثالث مرات 
يوميا ً وخاصةً األسطح العالية اللمس

غرف التنويم (بعد إخالئها(

عند نقل أو مغادرة المريض (التنظيف 
النهائي)

العيادات الخارجية

بعد كل زيارة وخاصةً األسطح عالية 
اللمس أما (التنظيف النهائي) فعلى االقل 

٠جت اٌزشو١ض عٍ ٝاألسطح اٌعبٌ١خ اٌٍّس ثعذ وً ص٠بسح
٠جت رٕظ١ف ٚرط١ٙش وبفخ األسطح اٌج١ئ١خ ٚاألسظ١بد ٚاٌزخٍص
ِٓ إٌفب٠بد ٚاصاٌخ اٌششاشف ِٚزعٍمبد اٌّش٠ط ٚرٕظ١ف
ٚرط١ٙش اٌسش٠ش ثشىً ج١ذ ِشح ١ِٛ٠ب



يجب التركيز على األسطح العالية اللمس بما في ذلك المعدات
الموجودة بالممرات ومن ثم األرضيات

دورات المياه الخاصة :مرتين على 

٠جت اٌزشو١ض عٍ ٝاألسطح اٌعبٌ١خ اٌٍّس ثبٌزشر١ت اٌزبٌِ :ٟمبثط
األثٛاةِٚ ،فبر١ح اإلظبءحٚ ،اٌحٕف١بدٚ ،أحٛاض اٌغس ،ً١ثُ
اٌّشاح١ط ٚأخ١شا ً االسظ١بد
٠جت اْ ال ٠سزخذَ اٌطبلُ اٌطج ٟدٚساد اٌّ١بٖ اٌّخصصخ
ٌٍّشظٝ

مرة واحدة يوميا ً

الممرات الداخلية
دورات المياه

مرتين على األقل
األقل
دورات المياه المشتركة :ثالث مرات
على األقل
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يجب التركيز على األسطح العالية اللمس أوال ومن ثم االرضيات
يجب التركيز على األسطح العالية اللمس واألسطح المشتركة أوال ومن
ثم أسرة المرضى مع مراعاة تخصيص قطع قماشية لكل سرير واخيرا ً
األرضيات
يجب تنظيف وتطهير كافة األسطح البيئية واألرضيات والتخلص من
النفايات وازالة الشراشف ومتعلقات المريض وتنظيف وتطهير السرير
بشكل جيد
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