جمهىرية السىدان

وزارة الصحة اإلتحادية
اإلدارة العامة للجىدة والتطىيرواإلعتماد
إدارة مكافحة العدوي

موجهات إستخدام أدوات الوقاٌة الشخصٌة
تم إجازة هذه الموجهات بتارٌخ  0303-0-03وتحدٌثها بتارٌخ 0303-22-02
وهً لابلة للتحدٌث المستمر

خطوات وترتٌب إرتداء أدوات الوقاٌة الشخصٌة

تختلف أنواع أدوات الولاٌة الشخصٌة المستخدمة على حسب مستوى اإلحتٌاطات المطلوبة فً المؤسسة الصحٌة العادٌة
أومراكز العزل
*قم بتحدٌد أدوات الوقاٌة اللتً ستستخدمها حسب االجراء اللذي ستقوم به وبناءا ً على تقٌٌم المخاطر .بعد ذلك تأكد من
مالءمة المقاسات لك.
إتبع الترتٌب اآلتً حتى إن لم تحتاج إلستعمال جمٌع أدوات الوقاٌة أدناه:
 -2فً البدء إنزع كل الملحمات الشخصٌة والمجوهرات
 -0لم بإرتداء الحذاء المطاطً عالً الرلبة
 -0نظف ٌدٌن بإتباع خطوات نظافة الٌدٌن
 -4لم بوضع غطاء الرأس
 -5لم بإرتداء المرٌلة الطبٌة ) (GOWNأو األبرول
 -6ضع الكمامة الطبٌة أوالكمامة عالٌة الكفاءة )(N95,FFP2
-

لم بتثبٌت سلن الكمامة فً عمود األنف

-

أحكم تثبٌت الكمامة على الوجه وتحت الذلن

-

فً حالة إستخدام الكمامة عالٌة الكفاءة ( ) (N95,FFP2تأكد من أنها تناسب مماس وجهن ثم لم بإجراء إختبار
التحمك من إحكام الكمامة ( لم بأخذ نفس عمٌك ثم اخرجه حتى تتأكد من عدم تسرٌب الهواء من جوانب المناع
بٌدٌن )

 -7ضع النظارة الوالٌة للعٌنٌن أو والً الوجه
 -8لم بإرتداء الجونتات الطبٌة فوق إسورة المرٌلة الطبٌة
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وزارة الصحة اإلتحادية
اإلدارة العامة للجىدة والتطىيرواإلعتماد
إدارة مكافحة العدوي

خطوات وترتٌب خلع أدوات الوقاٌة الشخصٌة
*ٌجب نزع األدوات األكثر تلوثا ً أوالً مع تجنب تلوٌث نفسك واآلخرٌن والبٌئة المحٌطة.
إتبع الترتٌب اآلتً لخلع أدوات الوقاٌة الشخصٌة:
 -2فً البدء تأكد من وجود حاوٌات نفاٌات فً غرفة الغٌار للتخلص اآلمن من أدوات الولاٌة الشخصٌة وحاوٌات
أخرى لوضع األدوات التً ٌعاد إستخدامها.
 -0لم بخلع الجونتات ثم نظف ٌدٌن (غسل بالماء والصابون او تطهٌر بالكحول)
ً
 -0لم بخلع المرٌلة الطبٌة ) (GOWNبحرص شدٌد ( بطٌها من الداخل للخارج) إبتداءا من الرلبة واألكتاف على ان
ٌراعى عند خلع المرٌلة الطبٌة لمسها فمط من الداخل.
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أما فً حالة األبرول ،ابدأ بنزع غطاء الرأس ثم إنزع األبرول من أعلً وإبدا بتحرٌر الٌدٌن ثم إطوي
األبرول من الداخل حتى تصل لأللدام،ثم اكمل نزعه بإستخدام الحذاء المطاطً.
إذا تعرضت ٌدٌن للتلوث أثناء خلع المرٌلة أو األبرول لم بغسل ٌدٌن بالماء والصابون او تطهٌرها
بالكحول

إنزع النظارة الوالٌة أو والً الوجه وتجنب لمس الجهة األمامٌة الملوثة
ً
لم بنزع الكمامة الطبٌة أو الكمامة عالٌة الكفاءة ()N95,FFP2عن طرٌك فن الرباط السفلً أوال ثم العلوي مع
تجنب لمس الجهة األمامٌة من الكمامة و تخلص منها فورا ً .فً حال استخدام كمامة حلمة األذن لم بنزع حلمة احدى
األذنٌن بٌد واحدة على أن تظل ممسكا ً بها ثم اسحب الحلمة األخرى من األذن الثانٌة بدون لمس ممدمة الكمامة
وتخلص منها فورا
إنزع غطاء الرأس
لم بخلع الحذاء المطاطً عالً الرلبة أو لم بتنظٌفه وتعمٌمه لبل الخروج من غرفة الغٌار
نظف ٌدٌن بإتباع خطوات نظافة الٌدٌن

نظف ٌدٌك إذا تلوثت فً أي خطوة (غسل بالماء والصابون أو تطهٌر بالكحول)
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وزارة الصحة اإلتحادية
اإلدارة العامة للجىدة والتطىيرواإلعتماد
إدارة مكافحة العدوي
إستخدام أدوات الوقاٌة الشخصٌة
ٌجب على جمٌع الكوادر العاملة والمرضى إرتداء الكملمة الطبٌة داخل المنشئات الصحٌة
#

المنطقة

الشخص المستهدف

االجراءات /التدخالت

1

مناطق الفرز التنفسً

ممدم الخدمة الطبٌة

مؤسسات الرعاٌة الصحٌة
الفرز األولً بدون اتصال مباشر مع
المرٌض

مرٌض تظهر علٌه أعراض
تنفسٌة
مرٌض ال تظهر علٌه أعراض
تنفسٌة

أي نشاط  /تدخل
أي نشاط  /تدخل

أدوات الوقاٌة الشخصٌة
كمامة طبٌة
جونتات طبٌة
الحفاظ على مسافة أمان (مترعلى األلل)
كمامة طبٌة
الحفاظ على مسافة أمان (مترعلى األلل)
كمامة طبٌة
الحفاظ على مسافة أمان (مترعلى األلل)

2

مناطق عبور المرضى مثل
الممرات

كل العاملٌن والكوادر الصحٌة

أي نشاط  /تدخل ال ٌحتوي على تعامل
او المخالطة مع المرضى المشتبهٌن

كمامة طبٌة

3

منطقة اإلنتظار

مرٌض التظهرعلٌه أعراض
تنفسٌة

أي نشاط  /تدخل

كمامة طبٌة إذا كان ذلن ممكنا ً
فورا ً ٌنمل المرٌض لمنطمة منفصلة أو غرفة عزل

مرٌض تظهر علٌه أعراض
تنفسٌة

أي نشاط  /تدخل

كمامة طبٌة
الحفاظ على مسافة أمان (مترعلى األلل)

4

غرف الكشف

ممدم الخدمة الطبٌة

الكشف على المرضى الذٌن تظهر علٌهم
أعراض تنفسٌة (مشتبه به)

المرٌلة الطبٌة )(Gown
الجونتات الطبٌة
كمامة طبٌة
النظارة الوالٌة أو والً الوجة
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إدارة مكافحة العدوي
الكشف على المرضى الذٌن ال تظهر
علٌهم أعراض تنفسٌة
أي نشاط  /تدخل

إستخدم أدوات الولاٌة الشخصٌة حسب اإلحتٌاطات المٌاسٌة و تمٌٌم
المخاطر
كمامة طبٌة

ممدم الخدمة الطبٌة

أي نشاط  /تدخل

كمامة طبٌة

عمال النظافة

تنظٌف الغرفة بعد مغادرة المرٌض
المشتبه به

كمامة طبٌة
مرٌلة
جونتات شدٌدة التحمل
حذاء عالً الرلبة )(Boot
النظارة الوالٌة أو والً الوجة

5

غرفة العزل المؤقتة

ممدم الخدمة الطبٌة

المساعدة في نقل المريض

المرٌلة الطبٌة )(Gown
الجونتات الطبٌة
كمامة طبٌة
النظارة الوالٌة أو والً الوجة

6

غرف المرضى

ممدم الخدمة الطبٌة

مراكز العزل
تمدٌم رعاٌة صحٌة مباشرة للمرٌض
المشتبه /المؤكد.

مرٌض تظهر علٌه أعراض
تنفسٌة
مرٌض ال تظهر علٌه أعراض
تنفسٌة

ممدم الخدمة الطبٌة
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المٌام بإجراء لد ٌعرضن للرذاذ الملوث
من المرٌض
)(Aerosol Generating Procedures

المرٌلة الطبٌة )(Gown
الجونتات الطبٌة
كمامة طبٌة
النظارة الوالٌة أو والً الوجة
كمامة عالٌة الكفاءة )(N95,FFP2
الجونتات الطبٌة
النظارة الوالٌة أو والً الوجة
أبرون )(Apron
المرٌلة الطبٌة )(Gown
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7

عمال النظافة

دخول غرفة المرٌض للتنظٌف أو
ألغراض أخرى

كمامة طبٌة
مرٌلة
جونتات شدٌدة التحمل
حذاء عالً الرلبة )(Boot
النظارة الوالٌة أو والً الوجة

المعمل

كادر المعمل

عند التعامل مع عٌنة مرٌض مشتبه /
مؤكد

المرٌلة الطبٌة )(Gown
الجونتات الطبٌة
كمامة طبٌة
النظارة الوالٌة أو والً الوجة

اإلسعاف

ممدم الخدمة الطبٌة

عربة االسعاف
عند ترحٌل حالة مشتبه بها

مرٌض مشتبه به

عند ترحٌل المرٌض

سائك اإلسعاف

عند ترحٌل المرٌض او المساعدة فً
تحرٌكه و نمله
إذا كانت مهمة السائك هً ترحٌل
المرٌض فمط وال ٌساعد فً نمله وكانت
المنطمة التً ٌوجد بها السائك منفصلة
عن المرٌض
إذا كانت مهمة السائك هً ترحٌل
المرٌض فمط وال ٌساعد فً نمله ولكن
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المرٌلة الطبٌة )(Gown
الجونتات الطبٌة
كمامة طبٌة
النظارة الوالٌة أو والً الوجة
كمامة طبٌة
المرٌلة الطبٌة )(Gown
الجونتات الطبٌة
كمامة طبٌة
النظارة الوالٌة أو والً الوجة
كمامة طبٌة
الحفاظ على مسافة أمان (مترعلى األلل)
كمامة طبٌة
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وزارة الصحة اإلتحادية
اإلدارة العامة للجىدة والتطىيرواإلعتماد
إدارة مكافحة العدوي
عامل تنظٌف اإلسعاف
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المنطمة التً ٌوجد بها السائك غٌر
منفصلة عن المرٌض
تنظٌف بعد ترحٌل كل مرٌض

كمامة طبٌة
مرٌلة
جونتات شدٌدة التحمل
حذاء عالً الرلبة )(Boot
النظارة الوالٌة أو والً الوجة
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