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 ات اممسكوة ُوً هوست مةحلفوة ثحدذ الِدوى بحِسق الجظم للِلوٍو
 الجلدمّ الاغؼُة امةاهُة أو الحماض امباػس أو  الهلمأو  الاطحيؼات

  ّلِع كل جِسق ًئدي الى حالة مسكُة بالوب 

 ات الداخلة للجظوم لُحدذ ، بِودد كوا   امسق ًجب أن ثكون الِلٍو
ات الجظوووووووووووووم لهووووووووووووور  كوووووووووووووِ   ووووووووووووو  مقاوموووووووووووووة أو وجوووووووووووووود  الدقُقوووووووووووووة الِلوووووووووووووٍو

microorganisms 
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جقليللل واحوودم مووً الوطوواسل الاطاطووُة لجماًووة الجظووم  وو  ذن ا
ات الدقُقووة اممسكووة مووّ الجظووم باطووحةدا  جمللاض  ُوودد الِلووٍو

، و و     barrier techniquesللحلووذ  ( الووست اماوِوة ) الجواجص
ة موً  اسُوة مجمُو طودا موا بوحن الجظوم التو  جؼوكل الجوواجص الفحًي

 ومـادز الحلوذ 

 لجماًووووووووة الجظووووووووم  مُكاهُكُووووووووةجؼوووووووومل اوووووووور  الوطوووووووواسل حووووووووواجص
قفواشات ، مماموات ، هٌوازات ) وجظمى وطاسل الجماًة الصخـوُة 

 ( 00أغوُة الظووح ، ) ، أو لجماًة طووح الِمل ( 00، لباض ،
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   ان اطحةدا  الجواجصbarriers   في العيادة السنية اليقي فقط من العوامل

المستخدمة ، والتي المواد الكيميائية ، بل يحمي أيضا من  االنتانية
 dental health-careتشكل خطرا اضافيا على أفراد الطاقم السني 

personnel (DHCP) 

 أو السامة على شكل محاليل أو أبخرة  المخرشةالمواد الكيميائية توجد

أو مخلفات ، يمكن التعرف على بعضها بسهولة من اللون أو الرائحة ، 

وتسبب أذى شديدا أو بال رائحة ولكن مواد أخرى قد تكون بال لون 

الناتجة عن المواد  االذياتمالم تتخذ تدابير حماية مناسبة لمنع 

  0الكيميائية
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  ان حماًوووووووة هبِوووووووب الاطوووووووىان لىفظووووووو  ومظووووووواُدً  ومسكوووووووا  موووووووً اهحقوووووووا
ومظووووووووووووووووووووووئولُة  obligation واجووووووووووووووووووووووبالكُمُاسُووووووووووووووووووووووة  الاذًوووووووووووووووووووووواتالِوووووووووووووووووووووودوى أو 

responsibility    مووووّ  ضللللسوز  ، واطووووحةدا  وطوووواسل الجماًووووة الصخـووووُة
 ،جمُّ امسض ى 

  ِووس  أهوو  مـوواب ال ٌِووس  امسضوو ى بِووم و ، والووبِم رخووس مـوواب َو
امِلوموات ُوً حالحو  الةوجُة ، واىوا  ُودد موً امسضو ى ببُووا    الًسغب

بلغون هبِب أطىانهم بمسكهم فوز دخولهم الُِادم الظيُة ،   مـابون ٍو

 احخياطلاث عاملت  كل ذلك اثةاذ ٌظحوجبuniversal precautions 
قووووووة  وووووو  الجماًووووووة أنهووووووا جِووووووس   ُ ووووووى  جِحبوووووو  جمُووووووّ امسضوووووو ى وجمُووووووّ امووووووواد هٍس

 مححمل أن ثكون مِدًة أو خوسم ، 

 ًاشالووة جمُووّ امةوواهس بؼووكل ثووا  طهوور  الاححُاهووات الِامووة ، قوود ال ًمكوو
   0ار  امةاهس الى أقص ى حد ممكً  جقليلفُكون الهد  

 

Prof. Ammar Mashlah 



 الشخصيتتهدف وطائل الحمايت 

  personal protective equipment (PPE)  الى: 

مً الجظم مً اححما  ثلوثها أرىا  الاجسا ات الاجصا  امكؼوفة حماًة -
   0الظيُة 

 الىٌازاترم  الثُابار  الوطاسل بالت ثِب حظب ازثدائها ، أوال طخىاقؽ -
 ، القفاشاتالوبُة وأخح ا  الكمامةالواقُة ًليها 

فىحـل ُ ى ثسثِب لوطاسل الجماًة الصخـُة  الدظلظلواذا ُكظىا ارا   -
القفاشات رم حظب مث م ثبدًلها أرىا  ًو  الِمل ، فؤمث  ما ًحم ثبدًل     

    أقل ما ًحم ثبدًل  الكمامات ، والثُاب 

اشالة وطاسل الجماًة الصخـُة بِد امِالجة بخظلظل مِامع ًحم -
قة الزثدائها، حُث  رم ثجَي الكمامة مً ، الةجُحةثجَي القفاشات أوال بالوٍس

 ألازبوة وثسمى ، رم الىٌازات الواقُة حُث ثصا  مً الجواهب 
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  clothing  الثياب
 التو  ًسثوداها هبِوب الاطوىان  الثُواباللسذاذ الظل   ًلوذ

 مً الجظم والاجصا  امكؼوفة ومظاُدً ، 

 معطلللخ مي لللل   ازثووودا  ًجوووبlaboratory coat   
لجماًووووة جظووووم أفووووساد الووووواقم الو وووو  الظوووو   ولباطووووهم مووووً 

 الحلوذ 
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 حا ًجب أن ًكون لباض الُِادم ملُاواقُا ومٍس  ُو

 أطفل السمبة وحتى امِـم ممحدا الى  السقبةمً  ٌغويًجب أن ُادم 

 ًأل ظوووة ازثووودا   الوووسذاذأرىوووا  امِالجوووات امظووو بة مظوووحوى ُوووا  موووً ًمكووو
 اكافُة

 ووووووود موووووووً الجماًوووووووة بازثووووووودا  ًىةوووووود قابووووووول  القمووووووواغموووووووً ُمووووووول  بىووووووووا مٍص
ثحلقوى ممُوة مبحو م موً الوسذاذ أرىوا  السمبة والفةرًً للغظُل ، ألن مىوقة 

 الِمل 

  سي فقووووى ان لبوووواض الُِووووادم جووووب أال مةـووووف مىوقووووة الِموووول الظووووٍس ٍو
ًلوو ع خازجهووا، حتووى الووى غسفووة مجوواوزم  وو  هفووع الُِووادم لِظوود مةــووة 

   0للمِالجة
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 الحلووذ  هقولالُِوادم لحجىوب خلوّ مِوو  الُِوادم قبول مغوادزم ًجب
ًالى أفساد الِاسلة أو أشخاؾ   آخٍس

 ىدما ًحدذ ثلوذ مسئي ًبد   ُ ى ألاقل ًومُا أن ًجب  للمِو ُو

 امحكوووووسز موووووواد ثححمووووول الغظووووول أن ثـوووووىّ أل ظوووووة الُِوووووادم موووووً ًجوووووب
 وحسازث  الِالُة 

   ة موووووووً موووووووٍص  قووووووووً وبولِظوووووووت  أمثووووووو مقاوموووووووة ان الاقمؼوووووووة امـوووووووىُو
 0%100مً الاقمؼة القوىُة  للظواسل

 ّوة خاؿوة لبل ظوة املورووة أل ظوة الُِوادم بِود خلِهوا  و  ثوكو ، حاٍو
وثسطووووول الوووووى امـوووووبغة موووووّ ثى ُووووو  الِووووواملحن فيهوووووا الوووووى مساُوووووام جِووووواملهم موووووّ 

   0أل ظة ملورة    ُُادم الاطىان
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 لُو  ُمول  لبطحِما  نبىذةثحوفس    الاطوات أل ظة ُُادم
ة مووووووٍسم   بىوووووووا زدا  ، مئوووووويز ، ) واحوووووود فقووووووى  ،  bib، ؿوووووودٍز

اووووووور  الال ظوووووووة بِووووووود اطوووووووحِمالها وجِامووووووول  ثسموووووووى، ( 00أغوُوووووووة ،

  0مىفاًات ملورة

 ، ثححوواب بِووم الاجووسا ات الظوويُة الووى أل ظووة واقُووة اكووافُة
، وثححووووواب  capغووووووا  زأض الوووووى الاجلللللسالاث الةساحيلللللت فحححووووواب 

فوووت الـوووثُة  بوواالجهصم الحقلووُ امِالجووات الغىُووة بووالسذاذ مثوول 
 disposable    نبلىذزدال ، أو   disposable apron هبوذمئيز الى 

gown   امةب ي فوت امِو  ، ًحم ازثداإ 
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  Laundry  الغظيل
 الغظوُل املووذcontaminated laundry   املللىر االلد  اوو الغظوُل

 لإلهحان أو امواد الاخسى امححمل هقلها أو اللِاب 

 ما ً  الحِامل مّ الغظُل املوذ وفق ًجب  : 

 اممكًبالجد ألادوى الحِامل مّ الغظُل املوذ -

ة خاؿة ًسمى    -  الاطحِما كمً مكان حاٍو

ووة ُليهووا ًىقوول -  biohazardالخوووس الجُوووي  ُالموووةالغظووُل املوووذ بحاٍو

label  0   

ووطووووواسل الجماًوووووة بِووووود ازثووووودا  القفووووواشات الحِامووووول موووووّ الغظوووووُل املووووووذ -

   0الصخـُة الاخسى 
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 :الىاقيتالنظازاث 
 protective eyeglasses     

 موً اللِواب ثواًس جظُمات مبح م جظ ب امِالجات الظيُة امةحلفة
اسُة وهواث  امِالجة الظيُة قادزم ُ ى احداذ     ُحن الوبِوب أذًة فحًي

م جظو ب اور  الىوواث  امحوواًسم ، مما ومً ٌظاُد  ومرلك    ُحن امٍس
بظوووووو ب اححوائهووووووا ُ ووووووى ثسمحووووووي مبحوووووو  مووووووً الجووووووسارُم ، ولكووووووال أذًووووووة ال هابُووووووة 

   0جظحوب الىٌازات الواقُة  الظ بحن

 ال ظوووُى   الجوووب ااحموووا  خووواؾ لفحووو وض ٌِووووىherpes simplex 
viruse    الب ثقالُة وامكوزات الِىقودًةstaphylococcus aureus   ، 

 ال هووووووواب مبووووووود بوووووووائي احوووووووداذ  الؼوووووووُمباهصي أمكوووووووً ثجٍس ُوووووووا ُ وووووووى لقووووووود
hepatitis B  ًال ثوجوووود بوكووووّ طوووواسل ملوووووذ ثحوووود جفووووً الِووووحن ، ولكوووو

 الاوظانثؤمُدات طهرا الخـوؾ ُ ى 
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 كوووووووا  لحغوُوووووووة  احةللللللل ًجوووووووب أن ثحمحوووووووّ الىٌوووووووازات الواقُوووووووة
 وووووو  مووووووال الوووووووسفحن ،  جاه ُووووووة، مووووووّ واقُووووووة ومووووووا حولهموووووواالُِىووووووحن 

ُة جُدم مقاو   االطديكوثـىّ مً   للـدماتبىُو

 ّهبِووووووووب الاطووووووووىان اوووووووور  الىٌووووووووازات الواقُووووووووة مووووووووال مووووووووً ًلوووووووو
 امٍسمالظيُة الت  ثق  مِ  الى جاهب وامظاُدم 

 لجماً همووووا ُُ وووو  امووووٍسم بوكووووّ هٌووووازات واقُووووة ُ ووووى ًوصوووو ى
مووووووووووً طووووووووووقون أدوات أو مووووووووووواد مُمُاسُووووووووووة أو أي جظووووووووووم أجى وووووووووو  

 الظ  الى جسارُم السذاذ باإلكافة 
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الىٌازات الواقُة باطحمساز باما  والـابون  جغظل 

 لغظووووووووووول الىٌوووووووووووازات ، باطوووووووووووحِما  موووووووووووواد موهوووووووووووسم ال ًىةووووووووووود
 ثةوووسغفبووالسغم موووً قووودزدها الجُووودم ُ وووى قحووول الجوووسارُم الا أنهوووا 

 طِئةُدطات الىٌازم وثجِلها كبابُة 

 هٌووووازات اهوووواز ًمكووووً مووووً ًلووووّ ُدطووووات هبُووووة أن ٌظووووحِمل
، وثحووووووفس لووووودى واقُوووووة جاه ُوووووة واطوووووّ ٌغووووووي كامووووول الُِىوووووحن موووووّ 

ت مووب  بووائ   الىٌووازات اهووازات ثووئمً ػووسون الظووالمة امهىُووة ٍو

 هبُةُليها ُدطات 
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  ئة الوجهُوة ) الجاجص الوجه  ًىةد باطحِما ،  face shield(  الدٍز
 ، ٌغوي كامل الوج  حتى أطفل الرقً واو حاجص بالطخُكي 

 بوووواالجهصم الحقلووووُ مثوووول غصيللللسة الللللسذاذ الِموووول مووووّ امِالجووووات ًىاطووووب 
ة امولودم لكمُوة مبحو م مووً الـووثُة، فووت  وقبلوات الجفوس ُالُووة الظوُس

 ًفقد الكمامة فِالُ ها بفت م قـح م السذاذ الري 

 وووو  مثوووول اوووور  الجوووواالت ، و وووو  جمُووووّ مفُوووود ومووووٍس  الوووووال  الوووووجه  ان 
 ثحد الجاجص الوجه  البالطخُكي ًجب ازثدا  الكمامة الاحوا  

 جظووووحِمل مووووسم واحوووودم وثسمووووى ، أو  نبللللىذةؿووووفاس  حوووواجص وجهوووو  ًوجوووود

 امسض ىبِد غظلها جُدا باما  والـابون بحن ٌِاد اطحةدامها ؿفاس  
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 الطبيتالكمامت 
  Surgical Mask  

 ة أو فوووت  الحقلووُ بووؤجهصم ًووئدي الِموول بقبلووات الحوووزبحن ُالُووة الظووُس
 الفمخازب زذاذ الد  واللِاب الـوجي الى ثىارس 

   ( اللوبوب ) الوسذاذ الظو   ٌِوسdental aerosols    وى أهو  جظوُمات ُ
ة ُ وى   airborneأو طاسلة محمولة بالهوا   /ؿلبة و ات دقُقوة حاٍو ُلوٍو

 قادزم ُ ى احداذ امسق 

 ات الدقُقوووووة ُ وووووى ًوجووووود أموووووا  وجووووو  طللللل   60بعلللللد أُ وووووى ثسمحوووووي للِلوووووٍو
م أي   الظيُة مكان ثواجد هبِب الاطىان واممسكة امٍس

 جظووووُمات ثكووووونparticles   ًاوووورا الووووسذاذ الظوووو   ُووووادم بقوووووس أقوووول موووو
 ال يمكن زؤيتهاو  ) µm 50 )خمظحن مُكسون 
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    لوة ثبقى قوح ات السذاذ موً الوصمً وثت طوب الهوا  لفت م هٍو
 ببى  ، 

 ملورووووووة جووووووو  وووووو   الُِووووووادم الظوووووويُة بواطوووووووة ثُوووووواز الهوووووووا  ثىخؼووووووس
 الُِادم 

   خمظوووووووة موووووووً جظوووووووُمات الوووووووسذاذ الظووووووو    ووووووو  بقووووووووس %  95ان
 أو أقل  مُكسوهات

 مُكوسون   100 – 50بقووس   الكبحو مجظوُمات الوسذاذ جظوقى
 ُ ى الازق وثمتيب بالغباز 
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 ووووة ُ ووووى أحُووووا  قابلووووة للِووووِؽ  جِووووداد الجظووووُماتٌظوووواُد الجاٍو
 مدى الحلوذ ُ ى مِسفة  viable particle    ( VP )( ُُوغ )

  موً جظوُم واحود ُُووغ  و  القود  امكِوب مقبوال وجوود ٌِحب
 اوا  غسفة الِملُات 

ّالووووى      الخللللىزةان عللللال  الظللللسعت اوووورا الووووسقم بِوووود اطووووحِما   ًسثفوووو

109 – 300  ( VPs )   ًالهوا    القد  امكِب م 
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فووووت ؿووووجي ثوووم  ثقلوووُ  بجهووواش دقُقوووة  30ُمووول مووودم وبِووود 

لكول قود  مكِوب موً الهووا  ، واوو موا   VPs  3000مؼ  
    ُدد الجسارُم  % 3000شيادة     ٌِاد  

  ُووادم ال الووسذاذ الظوو   ُدًوودم  وو   جللسازي لقوود ثووم مؼوو
ثكووووون موجووووودم  وووو  الهوووووا  ، مووووً اوووور  الجووووسارُم  امكوووووزات 

ة ات،  الظلُة، والِـُات  السسٍو  وغح  ذلك  والىِظحً 
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 ًاطحيؼات  وجقللجغوُة الفم والاه  ،الكمامة الوبُة ثئم
 جظُمات السذاذ الت  قد ثكون ملورة 

  مً الحلوذ امباػس لبه  والفم الكمامة الغؼا  امةاهي ثحم
 بالجسارُم

 وداسما ًجب ُ ى  زذاذداسما حُث ًوجد يجب لبع الكمامت لرلك ،
هبِب الاطىان ومظاُدً  وكّ الكمامة لدى الِمل مّ امسض ى    

 ُُادم الاطىان
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 ًًقدزاث الت شيح ثخباfiltering       ا للكمامات امحوفسم ثجاٍز
 %  95ًُ ال ثقل أن الاطوات ، ولكنها ًجب 

 ٍبالسذاذ  مليئجو    دقيقت  20ان ازثدا  الكمامة ألمث  مً لوح
للجسارُم  مسحعاًجِل مً الكمامة لِع حاجصا كد الجسارُم بل 

، وان ثبد  مّ كل مٍسم اممسكة ، لرلك ًوص ى بخبدًل الكمامة 
 مسم كل طاُة بؼكل زوثُ   ُ ى ألاقل 

   99 – 95ما بحن  فِالُة ثسػُ  ثمحلك مٌِم الكمامات الوبُة 
 مُكسون  5 – 3مً جظُمات السذاذ الـغح م بخجم     % 
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  ولكً ُىد اثةاذ اححُاهات الِص  مً الِوامل اممسكة امحمولة بالهوا
airborne infection isolation precautions   ّمسيض مثال ُىد الحِامل م

باطحِما  مسشجات  (NIOSH)ثىةد الجهات امةحـة الِامُة ، الظل
 (  95N  ،99N  ،100Nمثال )    filter respiratorsللحىفع 

 فامسشجةN95  مُكسون بفِالُة  1جؼح  الى امكاهُة ثـفُة جظُمات بخجم
 %    filter efficiency  < 95ثـفُة 

    ار  امواؿفات ُ ى الِدًد مً الكمامات الوبُة ، ال ثىوبق واقّ الامس
 مً الحِسق مسق الظل ال ثحم  مثل ار  الكمامات لرلك 

 ة مما وثسثبى فِالُة الكمامة لِع فقى بالقدزم الت ػُحُة للمادم امـىُو
 ُ ى الوج امدي انطباقها منها الكمامة ، ولكً أًلا 
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 ا الؼووووووكل ثحوووووووفس الكمامووووووات بؤػووووووكا  وأاجووووووا  مةحلفووووووة، أمث اووووووا ػووووووُُو
هامووووا ًمكووووً وكووووِ  بظووووهولة ومالامووووا مىاطووووب ،  امى ظووووىوالؼووووكل  امقبووووب

م  ىوبق جُدا ومٍس  للمٍس  الاه فوت ٍو
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 والوبِب ًلّ ممامة ، مثلما او الجا  مّ مً غسفة امِالجة  الخسوبال ًجوش
 والقفاشاتالىٌازات الواقُة 

 غسفة امِالجة لبلِة دقاسق ُ ى أن ٌِود  مغادزماكوس هبِب الاطىان الى اذا
م ،  ، رم غظل الُدًً ًوص ى بجَي القفاشات أوال محابِة امِالجة مّ هفع امٍس

وثجفُفهم ، رم هَص الكمامة بمظكها مً ػساسى الحث ُد ولِع بالكمامة 
هٌُ  ، ولدى الِودم مجددا الى غسفة  هبوذهفظها ، ثوكّ الكمامة ُ ى وزت 

ػساسى امِالجة ًحم أوال وكّ الكمامة مكانها ُ ى الوج  أًلا بمظكها مً 
، وجغظل الُدًً  الىبوذمولِع بالكمامة هفظها، رم ثسمى الوزقة الحث ُد 

   0وثل ع قفاشات جدًدم 

 ثجىب لحماطها مّ شلق الكمامت ووضعها على السقبت الابحِاد ًُ ًجب

   0الجلد

Prof. Ammar Mashlah 



 القفاشاث
   gloves 

 و شموووس  مظوووحقسمُ وووى شموووس جسرومُوووة طوووو  الجلووود ًححووووي
الجلووود موووً البِئوووة امحُووووة لفتووو م الوووى ثوووؤجي  ُوووابسمجسرومُوووة 

وطلللللليلت لنقللللللل قـووووووح م ، وبالحووووووال  ًمكووووووً أن ثكووووووون الُوووووودًً 

  0اممسكة مً شخف الى آخس  الةسازي 
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 وخوودوغ ؿووغح م قوود  سللاةاثو ًحووؤرس الجلوود بسكوووق بظووُوة
جؼووكل مثول اوور  السكوووق مودخال مةحلوو  أهووواَ ، ال ثكوون مسسُووة

الجووووووسارُم والفح وطووووووات، ممووووووا ٌؼووووووكل خووووووووزم ُ ووووووى الِوووووواملحن  وووووو  
اًة الةجُة    ، وخوووزم   health – care personnel (HCP)الُس

 ُ ى امسض ى 

 ّذلوووك ومووورلك لجماًوووة أًوووودي الوووواقم الو ووو  موووً الىفاًووووات مىووو
الخوووووسم وامووووواد الكُمُاسُووووة ولجماًووووة امسضوووو ى مووووً اهحقووووا  الحلوووووذ 

cross – contamination     الجمُِووات الوبُووة امةحـووة  جىصلل

 امسض ىمِالجة جمُّ  بؼكل زوثُ  البع القفاشاث الطبيت 

Prof. Ammar Mashlah 



 املظللللللخيدمت   نللللللىس القفللللللاشاث الطبيللللللت جحللللللدد نللللللىس املمازطللللللت الظلللللل يت
 :وجىجد عدة أنىاس من القفاشاث الطبيت 

 

1-  الجكعقفاشاث latex gloves    : 

    القفاشات ألامث  اطحةداما مٌِم الاجسا ات الظيُة 

 الثمً زخُـة 

  مِقمة غح 

 ؿغح  ومحوطوى ومبحو  ، لورلك بثالرة أاجا  مال الُدًً ، وثؤجي ثىاطب
قة أو وطُِة   ُ  قد ثكون أحُاها ك

 الالثكعًححظظون مً أن ً حِد ُنها ألاشخاؾ الرًً ًجب   
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2-   قفاشاث جسكيبيتsynthetic gloves    : 

 حووووووة مووووووً القفوووووواشات الوبُووووووة جظووووووحِمل ُىوووووود ثووووووم س ُوووووودم أهووووووواَ مٍس ثوووووووٍو
   latex allergic   الالثكعامححظظحن مً 

  الفنيلقفاشاث أمث اا اطحِماال  gloves  vinyl 

 أهواَ أخسى مثل وثوجد neoprene   وnitrile   وغح  ذلك 
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3-   القفاشاث الةساحيت املعقمتsterile surgical gloves :  

  الجساحُة    الاجسا ات جظحةد 

 بفازت هـ  اوؽ   9الى    6محباًىة ثت اوح ُادم بحن   قُاطاتلها
 بحن القُاض ورخس  

 وظ ُا  الثمًغالُة 

 خاؾ ًححوي ُ ى قفاش مـمم للُد  غال كل شوب مِقم    ًؤجي
  0الُم ى وآخس للُد الِظسى 
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4-  القفاشاث املغطيت overgloves   : 

 ّالبىل  فنيل مً ثـىpolyvinyl  أخسى أو مواد 

     ألاغرًة قفاشات ػائِة الاطحةدا  بحن الِاملحن    مجا 

   مىّ اهحقا   الفىُلأو  الالثكعفوت قفاشات ثل ع ار  القفاشات
واجسا  فحف لفت م قـح م الحلوذ ُىد كسوزم قوّ مِالجة امٍسم 

ّ مٍسم آخس أو مظك أجهصم محددم مثل   جهاش الهاث  طَس

القفاشات امغوُة قبل بد  الِمل مجددا مّ امٍسم  ثسمى، 

  قفاشات امِالجة الاطاطُة ، بل لِظد بدًال القفاشات ار ًُ
 لجاجات محددم    طُات امِالجة الظيُة  اكافُةوطُلة 
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5-   املطاطيت  نيت يلقفاشاث البىلgloves  polynitrile    : 

    طمُكة قفاشات 

م  لِظد  لالطحِما  داخل فم امٍس

  ولكنها بظ ب طمام ها ومقاوم ها لالهثقاب والحمصت فهو  مىاطوبة للِمول
الجادم وامواد الكُمُاسُوة ومةحلو  الاجوسا ات و الادوات مّ الادوات املورة 
مخازب هوات الحِامل مّ    الُِادم الظيُة   امٍس

  ولكووووووووً ًجووووووووب ثبوووووووودًلها اذا قابلووووووووة لالطووووووووحِما  امحكووووووووسز القفوووووووواشات اوووووووور
وووس جغظووول ثمصقوود،  باطوووحمساز حظووب جِلُموووات الؼوووسكات اووور  القفوواشات وثوه 

   0الـاوِة 
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لِع بدًال ًُ غظل الُدًً ازثدا  القفاشات الوبُة ن ا 

  ها ، وبورلك  وبِدازثدا  القفاشات  قبلغظل الُدًً ًجب هُص
وووول  هقلوووول مووووً امكاهُووووة ثكووووارس جووووسارُم الجلوووود ثحوووود القفوووواشات ، وهٍص

قووود ثلووووذ التووو     transient bacteriaمٌِوووم الجوووسارُم الِوووابسم  
 اهثقاطهاُب  ثمصت القفاشات أو الُدًً 
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  مووسم واحوودم ثـوومم القفوواشات الوبُووة لالطووحِما (هبوووذم  disposable  )
م واحد رم ثسمى   مّ مٍس

 م اُوووادم اطوووحةدامها راهُوووة خوووووزم ٌؼوووكل ُ وووى هبِوووب الاطوووىان واموووٍس
 مِا 

 ووووس القفوووواشات ووووم الوبُووووة ال ثوه  ، ثةووووسب امووووواد اموهووووسم الكُمُاسُووووة أو جِق 
 القفاشات وبالحال  ثلغ  دوزاا محاجص وال  مً الِدوى 

  امِالجةغسفة قبل مغادزم ثسمى القفاشات ححما 

  بواطوة الُود ألاخوسى ، بمظك هسف  مً الىاحُة الخازجُة ًجَي القفاش
أؿووابّ الُوود الخالُووة ببدخووا  ًحموول القفوواش امةلووَو بالُوود ألاخووسى، رووم هقووو  

وسوووجب  الوووى الخوووازب واوووو  داخلللل طلللسف القفلللاش  خلللس( الاطهوووا  ) موووً القفووواش 
مقلووووب بحُوووث ٌِلوووق القفووواش ألاو  بداخلووو  ، روووم ثسموووى القفووواشات مباػوووسم  ووو  

ة دون أي ثماض مّ غوائها   0الجاٍو
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 ل للمِو  يغطي القفاش طسف الك  ًجب أن  الوٍو

 ًفوت الصوب الاو     حاالت خاؿة مثال شوب  مً قفاشات الفحف ازثدا  ًمك
بد  ًجب هَص القفاش الثاوي قبل ُىد كسوزم فح  دزب وثىاو  أدوات ، ولكً 

م   الِمل مجددا مّ امٍس

   حُث قفاشاث اطاطيت مضاعفت ًمكً أًلا    حاالت خاؿة اطحِما ،
القُا  برلك القفاشات، ًمكً ُب  رقوب    ًقلل ذلك مً خوس ثلوذ الُدًً 

م   HBVمعسوف اصااخه االتهاب الكبد البائي مثال لدى الِمل مّ مٍس
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 بظوووووووو ب امكاهُووووووووة ثووووووووؤرس مووووووووادم االصللللللللااىن  الالجكللللللللعقفللللللللاشاث ال حغظللللللللل
لحىٌُوو  الُِووادم الظوويُة  الالثكووعقفوواشات وال جظووحِمل القفوواشات وثلفهووا ، 

والادوات املورووة بظوو ب ثلفهووا مووّ وجووود امووواد امىٌفووة الكُمُاسُووة وطووهولة 
 الظميكتولهرا الغسض حظخعمل القفاشاث املطاطيت اهثقاطها ، 

 

 ُوووة جُووودم ، ُ وووى هبِوووب الاطوووىان أن ًوووئمً الُِوووادم بقفووواشات هبُوووة بىُو

ةصنها    0بحسازم مِحدلة وزهوبة مىةفلة    مكان ًحمحّ  ٍو
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  حظب ُوامل ُدًدم طسعت عطب القفاشاث ثةحل  : 

  (   00، فىُل ، الثكع) القفاشات مادم -

 اطحةدامها مدم -

 الِمل هَو -

 0الى جودم الـىاُة باإلكافة  -

 

أرىا  الِمل ، وثم لحظت جمصق القفاشاث الصخف    مثح  مً الاحُان الى ال ًىخب  
حظب هَو القفاشات طاعاث  3دقيقت الى  30خالل ثقدًس ُوب القفاشات 

   0شمً مثال  لحبدًل القفاشات أرىا  الِملوال ًوجد ،  امجساموهبُِة امِالجة 
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 ّموهسات ، ) مواد مُمُاسُة مةحلفة ًحِامل أفساد الواقم الو   الظ   م
 ثئرس ُ ى طالمة القفاشات ًمكنها أن (  زاثىجُة اطمىحات

    الالثكعقفاشات امقابل لوحٍ أن latex gloves   قد ثئرس ُ ى ثـلب مواد
مثل ارا الحؤرح  ال ًوجد ، بِىما   polysiloxanevinyl  الوبّ امواهُة مً هَو  

   vinyl gloves  الفىُللقفاشات 

 ًأو الكحو  الى  الكلوزاكظُدًًأن ًئدي غظل القفاشات بالـابون أو ًمك
ة جؼكل  ، حُث جظم  بدخو  ثلوذ الُدًً    القفاشات ثئدي الى رقوب مجهٍس

ة  ة الظواسل بآلُة ػٍِس غح  مسسُة    القفاشات الى الُدًً ، ُب  رقوب مجهٍس
ة ٌؼب  ذلك الخاؿُة   ًمىّ غظل القفاشات ، لرلك  wickingالؼٍِس
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 قبل وكوّ بِد فس  الُدًً بالكحو  ًجب ثجفُ  الُدًً جُدا أًلا
ووووة ُ وووى الكحووووو  ًمكنهووووا أن  القفووواشات ، ألن ًوووودًً ماشالوووود زهبوووة بمووووواد حاٍو

د مً خوس جؼكل  ة ثٍص  القفاشات   رقوب مجهٍس

 

 طالم هاللمظاُدم    حماًة القفاشات وكمان ًىةد: 

 1-  قـح م أًافسثؤمحن 

 2-  الُدمً  امجواساتاشالة 

 3-   0الجادم  الاذًاتثجىب    الِمل الت   الخقنياثاطحةدا   
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 القفووووواشات املووووواُفة مكاهُوووووة االوووووى جؼوووووح  الدزاطووووواتdouble 
gloving   و و  حماًوة اكوافُة موً الحمواض اماو  بالود     ثوؤمحن ،

احظووواض اللموووع ومهوووازم  ووو  الوقووود هفظووو  ذات ثوووؤرح  محووودود ُ وووى 

 الُدًً
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 ولكً ًححظع آخسون مً  الالجكعيخحظع بعض الاشخاص من ،
 اموجود داخل القفاشات   powderامسجوت  

  لرلك ًىةد ائال  الاشخاؾ باطحةدا  قفاشات خالُة مً امسجوت
powder – free gloves    مكً لجمُّ أفساد الواقم الو   أن ٌظحِملوا ، ٍو

بقاًا امسجوت ثىخؼس بظهولة    جو الُِادم ، ، ألن قفاشات خالُة مً امسجوت 
ُىد بِم زد فِل ثحظس      الجهاش الحىفس   ُو ى الثُاب ، وقد جظ ب 

 الِاملحن أو امسض ى 
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 الالثكعحظاطُة ثحدذ  latex allergy   مً الحِسق مادم خال  دقاسق
 أحُاها بِد ُدم طاُات أو  الالثكع

 ؽ ثىفس   بظُى   أُساكاجظ ب قد مةحلفة ثت اوح بحن الوف  الجلدي ، وثةَس
 وثوق  ثىفع    حاالت هادزم  ثؤقُةالى حدوذ ؿدمة 

 مّ الجظاطُة مً بِم الاهِمة مثل  الالثكعثت افق حاالت الححظع مً قد
 اموش والبىدوزم والبواها والبُم وغح  ذلك 

 مً الِاملحن    امجا  الو      الوالًات امححدم لداهم %  12 – 8حوال  ن ا
 الالثكعحظاطُة مً 
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 ُىد مالحٌة حدوذ زد فِل ثحظسو   موً وكوّ القفواشات مِسفوة ًجب
كووومً القفووواشات أو  امسوووجوت أو  الـوووابون ، اووول اوووو موووً مـووودز الححظوووع 

 القفاشات مادم

    ساق ػودًدم حا  كاهد ًجوب اللجوو  الوى أقوسب مسموص ه و  ، و و  ألُا

   0ًجب اطحةدا  قفاشات بدًلة جمُّ الاحوا  
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 القفاشات ًحم ً  :مكان   ثةٍص

 الُ  الوؿو  طهل -

ل -  مِحم   مكان ًفل 

، ألن جِووووووووسق القفوووووووواشات الووووووووى الجووووووووسازم أو أػووووووووِة بُِوووووووودا ُووووووووً الجووووووووسازم  -
وووووود مووووووً اححمووووووا  اهثقوووووواب أو ثمووووووصت  الفلوزطوووووواهدالؼوووووومع أو كووووووو   ًٍص

   القفاشت

 

 ن للقفوواشات ا اه هووا  موودو  ُ ووى الِلبووة ًجووب مالحٌحوو  قبوول اطووحِما  ثوواٍز

 القفاشات  والحقُد ب  
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 غظل اليدين
Handwashing 
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افس  ألًا

امجواسات 

 الُدًً    بداًة ًو  الِمل ونهاًح غظل 

 (دون جساحة ) الُدًً بحن امسض ى غظل 

 الجساحةالُدًً قبل غظل 
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 الو و  الظو   ثحلوذ أًودي أفوساد الوواقم ًمكً أن
حووووةو  لِووووابو  د ممسكووووة موجووووودم  وووو   بجووووسارُم  اللٍو

 الظيُة مسض ى الُِادم الظيُة 

 ًثلوووووذ الادوات لهوووور  الجووووسارُم اممسكووووة أن ًمكوووو
 ، وثجهحيات وطووح الُِادم الظيُة امِقمة 
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 قووووووود ثكوووووووون  ًدًووووووو أن ًووووووودز  بوووووووؤن ألاطوووووووىان ُ وووووووى هبِوووووووب
 مـدزا اهدد صجة مٍسل 

  ًًوووووق الُووووود ًمكوووووً موووووٍسم أن اهووووودد وبوووووالِكع ُوووووً هٍس
 حُام هبِب 

 اووا اجووسا  بقوودز مووا اووو بظووُى فهووو غظللل اليللدين ان  ،
حُوووث ٌِحبووو  غظوووول الُووودًً الاجوووسا  ألاطوووواض وخوووى الوووودفاَ 

   0ألاو     الوقاًة مً ألامساق الاهحاهُة    ُُادم ألاطىان 
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 ًًمكً أن ثيحقل ار  الجسارُم اممسكة الوى الجظوم ُو
ق   وجسوح بظُوة موجودم ُ ى جلد الُدًً  سحجاتهٍس

 ال ًوصو  الُدًً مكاها مِسوفا لحجمّ الود   أًافس جؼكل
 بظهولة بغظل الُدًً امِحاد 
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 ثحوووود أًووووافس ًمكووووً أن ًبقووووى د  امووووٍسم محجمِووووا
مودم خمظوة أًوا  أو أمثو  زغوم الغظول ألاطوىان هبِب 

 امِحاد للُدًً 

  حتوووووووووووى غظووووووووووول الُووووووووووودًً بِىاًوووووووووووة وحظوووووووووووب ألاؿوووووووووووو

ل بامولق طها  اموص ى  الُدًًالجسارُم ًُ ال ًٍص
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 ًالـوابون، الوى امحالُل اموهسم ثلا  الِدًد م
 وجِوُ  فِالُة أقوى كد الجسارُم 

 اووووووور  امحالُووووووول اموهوووووووسم الجلووووووود ، ال ثةوووووووسغ ُوووووووادم
وجظوووووووحِمل بؼوووووووكل زوثُ ووووووو  موووووووً قبووووووول أفوووووووساد الوووووووواقم 

 الو   الظ   
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 ُوووووودد مووووووسم واحوووووودم بؼووووووكل جوووووودي يقلللللللل غظللللللل اليللللللدين
ولكووً ًمكووً الجـووو  ُ ووى فِالُووة أمبوو  بالغظوول الجووسارُم 

 امحكسز لبًدي ُ ى مداز الُو  

 املوووافة الوووى الـوووابون اموووواد الكُمُاسُوووة اموهوووسم ثتووو امم
لوووووة موووووً الوووووصمً بِووووود  ة وثبقوووووى لفتووووو م هٍو  ووووو  اليسوووووو ال ؼوووووٍس

ة  ووووو  فِالُ هوووووا غظووووول الُووووودًً ، مموووووا ٌِويهوووووا  حتوووووى اطوووووحمساٍز
    0بِد اه ها  ُملُة غظل الُدًً
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  الصااىن من املىاد املطهسة املضافت الى 

      Chlorhexidine glucanate       Parachlorometaxylenol (  PCMX  )          

 Iodophors  و  

ادم ار  امواد ن ا ظحةدمها فِالة ُو ال جظ ب دهُ  للجلد، َو
اًة الوبُة ،ومّ أن ار   الِدًد مً الِاملحن    مجا  الُس

ات الدقُقة ُ ى ثقلل بفِالُة امظححلسات  وظبة الِلٍو
ُدم مسات الجلد مً الاطحةدا  ألاو ، لكً ًجب اطحةدامها 

 .  خال  الُو  للجـو  ُ ى الفِالُة الٌِمى
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 ات دقُقووووووووة ُووووووووابسم ثحكووووووووون جووووووووسارُم الجلوووووووود مووووووووً ُلووووووووٍو
transient   وأخسى مظحقسم ،resident  

 مووووووووً  الظوووووووووحُةالوبقووووووووات  الِووووووووابسمالجووووووووسارُم جظووووووووحِمس
الجلووود و ووو  ثوووصو  بظوووهولة بغظووول الُووودًً السوثُ ووو  ، بِىموووا 

مً الجلود  الِمُقة   الوبقات  امظحقسمالجسارُم  ثحوكّ

 للصوا  أكث  مقاومت ، و   
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 بالُوودًً ُ ووى هووَو الاجووسا  اخخيللاز طسيقللت العنايللت ٌِحموود
والوووى مقوووداز دًموموووة فِالُوووة الُووودًً، ودزجوووة ثلووووذ الو ووو ، 
 اموهس 

 

 أو ثوهحوووو  الُوووودًً بامووووا  والـووووابون غظوووول الُوووودًً ًكفووووي
الظووووويُة لإلجوووووسا ات لوحووووود  أو الـوووووابون موووووّ موووووادم موهوووووسم 

 غح  الجساحُة وامِالجات  السوثُيُة
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 ًًًمكوووووً فوووووس  الُووووودًً غاللللل  مسئلللللي اذا كوووووان ثلووووووذ الُووووود
 أطاط  محول  بموهس 

 الجوسارُم  شالوةاان الهد  مً ثوهح  الُدًً الجساح  اوو
الجسارُم امظوحقسم ُ وى طوو  الجلود خوال   وثقلُلالِابسم 

ات الدقُقووة الووى  فتوو م امِالجووة طهوود  مىووّ اهوودخا  الِلووٍو
القفووووووووواشات أو  انثقبلللللللللذمكوووووووووان الِمووووووووول الجساحووووووووو  فُموووووووووا اذا 

 ثمصقد

Prof. Ammar Mashlah 



  أنعلى املىاد املظخيدمت لخطها  اليدين الةساح: 

ُ وووووووى الجلووووووود ُووووووودد الجوووووووسارُم بؼوووووووكل جووووووودي موووووووً  جقللللللللل-
 الظلُم 

 واطِة الوُ  ثكون فِالُ ها املادم للجسارُم أن -

  مةسػةغح  ُ ى مواد ثححوي -

ّ ثؤرح اا -  طَس

 ثدو فِالُ ها -
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الحوؤرح  أن ثمحود الفِالُوة  persistence  ديمىملتجِ و  
املووووووووووادم للجووووووووووسارُم بحُووووووووووث ثمىووووووووووّ أو جُِووووووووووق وؼووووووووووان 
ات الدقُقووة بِوود فتوو م ثوبُووق اموهووس ، واوور   الِلووٍو

ات الدقُقووووة اامووووة جوووودا الخاؿووووة  قووووادزم ألن الِلووووٍو
   0فوت ألاًدي السهبة ثحد القفاشاتُ ى الجُام 
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 ِة  اللللللللالكحىل فووووووووس  الُوووووووودًً ًوووووووووفس  قاثلووووووووةوطووووووووُلة طووووووووَس
 للجسارُم 

 أن ٌؼووووووووووووواز  الكحوووووووووووووو  موهوووووووووووووسات أخوووووووووووووسى مثووووووووووووول ًجوووووووووووووب
السباُُووووووووووووووووة أو  الاموهُووووووووووووووووو أو مسمبووووووووووووووووات  الكلىزهكظلللللللللللللللليدين

كلوووشان ثوودو  لفتوو م أهووو  مووً فِالُووة مظووحمسم لُِوووي  التً 

 الصمً 
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 ًالظووواسل موووّ أو بووودون موووواد موهوووسم  للـوووابون ًمكووو
ووووة ، لوووورلك ًجووووب ُىوووود خلووووو ًحِووووسق للحلوووووذ أن  حاٍو

الظووووووواسل أن جغظووووووول جُووووووودا وثجفووووووو  قبووووووول الـوووووووابون 
 اُادم ملئها 

  ووووووووة الـووووووووابون لووووووووى ؿووووووووابون ااكووووووووافة ال ًجوووووووووش حاٍو

 الـابون مً خلواا كامال الظاسل قبل 
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الاظافس: 

 

 ًًو ثحووووووووووود حوووووووووووو  ثوجووووووووووود أغلبُوووووووووووة جوووووووووووسارُم الُووووووووووود
وووافس مموووا ٌظوووحوجب  الجفووواي ُ وووى أًوووافس أًووودي ، ألًا

جُودا، جظوم  بخىٌُفهوا  قصلا ةالواقم الو   الظو   
القفوواشات الوبُووة ، ًمكووً ال ثمووصت كووي  ناعمللتومورلك 

افس ما ثحد اطحِما  وطاسل خاؿة لحىٌُ      0الًا
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 اأظللللللافس ُ ووووووى ًوووووودًً طوووووولبُة الغووووووسا  لقوووووود ثؤموووووود وجووووووود أمبوووووو  للجووووووسارُم
وووافس   artificial nailsاصلللطناعيت  بامقازهوووة موووّ ًووودًً بووودون اووور  الًا

 طوا  قبل أو بِد غظل الُدًً 

 ووووووووافس الاؿوووووووووىاُُة  وووووووو  اهخؼوووووووواز بِووووووووم الاهحاهووووووووات ممووووووووا ر وووووووود ثوووووووووزن الًا
ة      امؼا   الجسرومُة والفوٍس

 وافس مووً قبول الِوواملحن  الابحِووادًجوب لورلك ُوً اطوحِما  مثوول اور  الًا

اًة الوبُة     0   الُس
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املجىهساث 

 

 حووووو  الخووووواثم  أًلووووا ثحواجوووودrings   امظووووحِمسات
الجسرومُووووة بكثافووووة أمبوووو  منهووووا  وووو  مىوووواهق ممارلووووة ُ ووووى 
جلوووود الاؿووووابّ دون خووووواثم ، ممووووا ًمكووووً للخووووواثم أن 

، لرلك ًجب الابحِاد ُوً ثمصت القفاشات جظاام    
 الظيُةاطحِما  الج      الُِادم 

Prof. Ammar Mashlah 



Prof. Ammar Mashlah 



 باطووووحةدا  ؿووووابون ًححوووووي ُ ووووى غظللللل اليللللدين ا جقللللان ًجوووب
موهوووس موووّ بداًوووة ًوووو  الِمووول وقبووول ازثووودا  أي قفووواش ، ومووورلك بِووود 

 القفاشاتاه ها  كل مِالجة وهَص 

 

 أو وخووصم ابووسم ، واذا حوودرد  ألاذًوواتلحجىووب  بحوورز ًجووب الِموول
 :فُجباهثقب القفاش أو ثمصت 

 القفاشات فوزا  هَص  -1

 الُدًً بِىاًة  غظل -2

قبوووووول الِووووووودم الووووووى اثمووووووا  امِالجووووووة  جدًوووووودمقفوووووواشات اطووووووحِما   -3
 الظيُة
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 حظا  اجسالاث غظل اليدين والعنايت بها ف  يلى  عملل
 :على الشكل الخال  

 

غظل اليدين ف  ادايت يى  العمل ونهايخه: 
 

، وافحوووف طوووو  الُووودًً للحؤمووود موووً خلواوووا  امجوووواساتجمُوووّ اهوووَص  -1-
   0ال ظُوة والحقسحات  والسحجاتمً الجسوح 

افس هٌ   -2-  خاؿةبقوِة بالطخُكُة ثحد الًا
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افس والظاُدًً هٌ    -3- موّ   hand brushافسشاة اليد  الُدًً والًا
، روووووم اغظووووول مللللللدة دقيقخلللللانؿوووووابون طووووواسل حووووواوي ُ وووووى ملووووواد جوووووسارُم 

 الُدًً ثحد اما  الجازي 

روووم راهُوووة  15مووودم الُووودًً والظووواُدًً مجوووددا بظووواسل مىٌووو   افوووس  -4-
 الجازي اػوفها ثحد اما  

الُووووووووووودًً أوال روووووووووووم الظووووووووووواُدًً بمىاػووووووووووو  وزقُوووووووووووة هٌُفوووووووووووة ،  جفووووووووووو  -5-
 اما واطحِمل امىاػ  الوزقُة إلغالت ؿيبوز 
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 (:دون جساحت ) غظل اليدين اان املسض ى 
 

روم راهُوة  15الُدًً والظواُدًً بالـوابون الظواسل واموا  مودم افس    -1-
   0اػو  ثحد اما  الجازي 

ووووووو  زإوض الُووووووودًً، ثىٌُووووووو  كامووووووول الظوووووووووح والصواًوووووووا  ووووووو  ًجوووووووب  -2- وج 
ووووة جؼوووومل  ألاؿووووابّ هحووووو ألاطووووفل ، وقووووم بخىٌُوووو  الُوووودًً بحسكووووات داسٍس

هس الُودًً وكول اؿوبّ وامىوقوة  ، اطوحةد  بوحن الاؿوابّ زاحة الُدًً ًو
ًهس الُد ألاخسى ، واػبك الاؿابّ بِلها موّ بِوم  لحٌُ زاحة الُد 
  مىوقة امِـم ألاؿابّ ، وبِد ذلك ما بحن لحىٌُ  

 
الوى مظوحوى هٌ

 ثلوثهاامىوقة امحوقّ 
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الُوودًً أوال رووم الظوواُدًً بمىاػوو  وزقُووة هٌُفووة ،  جفوو  -3-
 اما واطحِمل امىاػ  الوزقُة إلغالت ؿيبوز 

فُووووووو  دون الوووووووححكم ثصوٍووووووود الُِوووووووادم بـووووووويبوز ًوووووووحم ًىةووووووود )  -4 -
  0(كوئي بحظاض أو  بالقد ثماض ، 

  0بغظل اليدين أما  املسض ىينصح   -5-
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 الةساحتغظل اليدين قبل 

 

افس  امجواساتاهَص  -1-   0خاؿةبؤدام وهٌ  ثحد الًا

واموووووووووا   االفسشلللللللللاةوالظووووووووواُدًً وافسمهموووووووووا الُووووووووودًً اغظووووووووول  -2-
والـووووابون الجوووواوي ُ ووووى مووووادم ملووووادم للجووووسارُم موووودم اجمالُووووة 

، مووووووووسز خوووووووال  اوووووووور  امووووووودم دوزات الفووووووووس   دقلللللللائق 7مقووووووودازاا 
 مساتوالؼو  ُدم 

والظوواُدًً بمووا  الـوويبوز الجووازي مبحوودسا  اشللطخ اليللدين -3-
وووووافس  ًووووودًك فووووووت مظوووووحوى اموووووسفقحن ، دَ اموووووا  و زافِوووووا موووووً الًا

  0ٌظُل مً امسفقحن 
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  0بميؼفة مِقمة  جف  -4-

مِقمووووووة واجِلهووووووا ثحووووووُى قفوووووواشات جساحُووووووة ًوووووودًك  وووووو  كووووووّ  -5-
  0ممسكة ثل ع قفاشات مِقمة  بمظاُدمبامِـم 

 ُوبالقفاشات مً أي  اخحب  -6-
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مالحظاث: 

 

 هبِوووووب الاطوووووىان ؿوووووابون ثىٌُووووو  الُووووودًً بِىاًوووووة مساُُوووووا الجلووووود ًةحووووواز
 ُىد  أو ُىد مظاُدً  وحاالت الححظع  الجظاض

 20 – 15حووال     بوحن امسضو ى  السوثُيُةُملُة غظل الُدًً جظحغست  
وووووافس ، والحيؼوووووُ  جُووووودا راهُوووووة  ، موووووّ الت محوووووي دوموووووا ُ وووووى ثىٌُووووو  ثحووووود الًا

     disposable paper towels    هبوذمبمىاػ  وزقُة 

 ًةظس الوبِب أو امظواُدم الظويُة فاسودم ثىٌُو  الُودًً اذا أغلوق قد
أرىوووا  زمُووو  بُدًووو  غووووا  طووولة امهموووات  موووعاموووا  املووووذ ، أو  ؿووويبوز بُدًووو  

 اميؼفة الوزقُة 
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  لإلهحان أمث  ُسكة مً أًدي الواقم الو   الظ   غظل الُدًً امحكسز ًجِل
 مً جفا  وجؼققات ما جظ ب  بظ ب 

 م اموسي مّ نهاًة ًو  الِمل ًمكً لرلك لحةفُ  جفا  اطحِما  الكٍس
 الجلد الىاث  ًُ الغظُل امحكسز لبًدي ول ع القفاشات 

 ًحما  ف  ، فؤخر الىٌافة الصخـُة هيس ى أن الِىاًة بالُدًً جص  مً ل

 0كسوزي قبل الحِامل مّ ألاال والاؿدقا  نهايت يى  العمل 
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 شكرا لكم
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