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1. Definitions: 

1.1 Airborne infection isolation room (AIlR): 

A room designated for persons having or suspected of having 

an infection with organisms spread by airborne droplet nuclei 

less than 5 micron in diameter that is spread through 

coughing or other ways of suspending droplets of pathogens 

(e.g., tuberculosis, varicella-zoster virus, measles) into the air. 

1.2 Air changes per hour: 

 Is a measure of how many times the air within a defined 

Space (a room) is replaced per hour. 

1.3 HVAC (heating, ventilation, and air conditioning):  

Is the technology of indoor and vehicular environmental 

comfort.  

1.4 Air handling unit (AHU): 

Is a device used to condition and circulate air as part of a 

heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) system. 
(An air handler is usually a large metal box containing a 

blower, heating or cooling elements, filter racks or chambers, 

sound attenuators, and dampers. air handlers usually 

connect to a ductwork ventilation system that distributes the 

conditioned air through the building). 

 

 



 

2. AllR Requirements.  

Each airborne infection isolation room shall comply with the 

following requirements:  

2.1 Location. 

 AIlR shall be permitted to be located in individual 

patient care units or grouped as a separate isolation 

patient care unit. 

2.2  Capacity. 

 Each AIlR shall contain only one patient bed.  

2.3 Provision shall be made for personal protective 

equipment (PPE) storage at the entrance to the room. 

2.4 Hand-washing station according the following 

requirements: 

2.4.1 Designed to reduce the risk of splashing to areas where 

direct patient care is provided. 

2.4.2 The sink basin shall have a nominal size of no less than 

144 square inches (929.08 square centimeters), with a 

minimum dimension of 9 inches (22.86 centimeters) in 

width or length. 

2.4.3 Hand-washing station sink basins shall be made of 

porcelain or stainless steel.  

2.4.4 Sink basins shall be installed so they fit tightly against 

the wall and sealed to prevent water leaks. 



 

2.4.5 Hand-washing station sink should be operated without 

using hands (Sensor-regulated).   

2.5 The patient toilet room shall serve only one AIlR, have a 

bathtub or shower and open directly to the patient 

room.  

2.6 A door from the AIlR directly to the corridor is 

permitted.  

2.7 Anteroom.  

An anteroom is not required but it is preferable if there 

is possibility to be present; however, where an 

anteroom is provided, it shall meet the following 

requirements:  

2.7.1   The anteroom shall provide space for persons to don 

personal protective equipment (PPE) before entering 

the patient room. 

2.7.2  All doors to the anteroom shall have self-closing 

devices. 

2.7.3  The anteroom shall be equipped with at least the 

following:  

2.7.3.1 Hand-washing station.  

2.7.3.2 Storage for unused PPE. 

2.7.3.3 Disposal/holding container for used PPE. 

 



 

 

3. Architectural Details and Furnishings. 
3.1 Architectural details  

3.1.1 AllR walls, ceiling, and floor, including penetrations, 

shall be constructed to prevent air exfiltration. 

3.1.2 Doors:  

3.1.2.1 AIlR shall have self-closing devices on all room exit 

doors. 

3.1.2.2 Edge seals shall be provided along the sides and top 

of the door frame for any door into the AllR. 

3.1.2.3 Use of bottom edge door sweeps to assist in 

maintaining negative pressure shall be permitted 

(sweep for the opening under the door should be the 

minimum required for proper door operation. (If the 

All room is not sealed well and the negative pressure 

of the room cannot be maintained at negative 0.01 

inches of water column (- 2.5 Pascals) without a door 

sweep, provision of a sweep is necessary.). 

3.1.3 Window treatments and privacy curtains:  

3.1.3.1 Window treatments shall meet the following 

requirements:  

3.1.3.1.1 Window should be completely sealed and could not 

be opened. 



 

3.1.3.1.2 Window material should be easy cleaned and 

disinfected. 

3.1.3.2 Privacy curtains should be washable.  

3.1.4 Pressure alarm.  

A visual and audible alarm that indicates if negative pressure 

is not maintained in the room shall be provided for the AllR. 

3.1.5 Floor and wall base assemblies  

3.1.5.1 The floor and wall base in AIIR shall have floor and 

wall base assemblies that are monolithic and have an 

integral coved wall base that is carried up the wall a 

minimum of 6 inches (150 mm) and is tightly sealed to 

the wall. 

3.1.5.2 Wall finishes shall be washable. 

3.1.5.3 Wall finishes shall be Smooth, Scrub able, Water-

resistant and capable of withstanding cleaning and/or 

disinfecting chemicals.  

3.1.5.4 Wall finishes shall be free of fissures, open joints, or 

crevices that may retain or permit passage of dirt 

particles. 

3.1.6 Ceilings: 

3.1.6.1 Ceilings shall be of monolithic construction , 

3.1.6.2 Cracks or perforations in the ceilings shall not be 

permitted.  



 

3.1.6.3 Ceiling finishes shall be scrub able and capable of 

withstanding cleaning and/or disinfecting chemicals. 

3.1.7  Ventilation for All rooms shall meet the following 

requirements:  

3.1.7.1 Each AllR shall have a permanently installed device 

and/or mechanism to constantly monitor the 

differential air pressure between the room and the 

corridor, whether or not there is an anteroom. 

3.1.7.2 A local visual means shall be provided to indicate 

whenever negative differential pressure is not 

maintained. 

3.1.7.3 All air from the AllR shall be exhausted directly to the 

outdoors.  

3.1.7.4 All exhaust air from the AllR, associated anteroom, 

and associated toilet room shall be discharged 

directly to the outdoors without mixing with exhaust 

air from any other non-AllR or exhaust system. 

3.1.7.5 Exhaust air grilles in the patient room shall be located 

directly above the patient bed, on the ceiling or on 

the wall near the head of the bed.  

3.1.7.6 The room envelope shall be sealed to provide a 

minimum differential pressure of 0.01 in. of water     

(-2.5 Pa) across the envelope. 



 

3.1.7.7 Differential pressure between All rooms and adjacent 

spaces that are not All rooms shall be a minimum of-

0.01 in. of water (-2.5 Pa). 

3.1.7.8 Spaces such as the toilet room and the anteroom (if 

present) that are directly associated with the AII room 

and open directly into the AIIR are not required to be 

designed with a minimum pressure difference from 

the All room but are still required to maintain the 

pressure relationships to adjacent areas specified 

3.1.7.9 When an anteroom is provided, the pressure 

relationships shall be as follows:  

3.1.7.9.1 The AllR shall be at a negative pressure with 

respect to the anteroom 

3.1.7.9.2 The anteroom shall be at a negative pressure with 

respect to the corridor. 

3.1.7.9.3 The bathroom shall be the most negative pressure 

area at the complex (anteroom-patient room - 

bathroom). 

 



 

 
Simplified drawing for airflow direction in negative pressure isolation room 

 
4. Pressure Difference monitor: 

4.1 Gives pressure difference readings in Pascal. 
4.2 Provides a continuous reading of the air change in the 

room per hour.  
4.3 It has an audio alarm when the pressure differential 

collapses for a period of time that can be adjusted. 
4.4 It has a visual alarm when the pressure differential 

collapses for a period of time that can be adjusted. 
4.5 It can be connected to the building management 

system (BMS). 
4.6 Protected from tampering from third parties. 

 

 



 

 المعايير العامة لغرف العزل سالبة الضغط
 الغرف :موقع 

 ن تكون الغرف يف طابق واحد أ و فوق بعضها ويفضل أ ن تكون قريبة من املصعد.أ   ميكن 

 :تتطلب ال قسام اخلاصة التالية غرفة  أ و أ كرث من غرف العزل 

 قسام الطوارئ.أ   -

 العناية املركزة للبالغني وال طفال وحدييث الوالدة. أ قسام -

 (البصاقأ و غرف مناظري الشعب الهوائية مثل غرف الغرف اخملصصة لبعض االإجراءات الطبية )  -

 أ قسام الغس يل اللكوي. -

 أ قسام التنومي. -

 التصممي ادلاخيل لغرف العزل السلبية الضغط:

آتيةجيب أ ن تتوافق غرف العزل السلبية الضغط اخملصصة لعزل املرىض املصابني ابل مراض املنقوةل عن  -  :طريق الهواء مع املتطلبات ال

 فردة للمريض مزودة بدورة مياه وغرفة املدخل ) غرفة الغلق الهوايئ ( وميكن يف حاةل عدم وجود مساحة اكفية يف غرفة م

نشاء غرفة املدخل آت القامئة ابلفعل عدم اإ ويف هذه احلاةل جيب تزويد غرفة املريض حبوض خمصص لغس يل أ يدي  املنشآ

 . العاملني جبميع مواصفاته ومس تلزماته

  ىل رسير غرفة املريض عىل مضخة حمللول تطهري ال يدي الكحويل موضوعة أ و مثب جيب أ ن حتتوي ته يف أ قرب ماكن اإ

 .املريض

 : متطلبات بيئية لتقليل ترسيب الهواء من الغرفة ولتسهيل معلية تنظيف الغرفة مثل 

ىل السقف بزوااي دائرية وليست ز  .1 وااي قامئة ) بلحام الفينيل أ سطح متصةل غري منفذة للامء ، ال رضية متصةل مع احلائط اإ

 ( ، ومجيعها مطلية بطالء موحد ) طالء االإبوكيس(.

حاكم عزل مجيع حميط الغرفة من اسقف وأ رضيات وحوائط مش متةل عىل النوافذ وال بواب ومداخل وخمارج الهتوية. .2  اإ

ر من ادلاخل ويفضل أ ن تطل مجيع النوافذ تكون حممكة الغلق أ و غري قابةل للفتح ومصممة حبيث ال يتجمع علهيا الغبا .3

 عىل منظر خاريج.

حاكم ) ال يسمح ابس تخدام ال بواب املزنلقة اليدوية ( ، كام جيب أ ن   .4 جيب أ ن تكون أ بواب اخلروج تلقائية الغلق ابإ

ىل داخل الغرفة  غالقتكون حركة فتح ال بواب مامتش ية مع اجتاه الضغط اإ  وميكن اس تخدام ال بواب املزنلقة اذلاتية االإ

 .تقليل ال سطح ال فقية ابلغرفة 



 

 .تركيب س ياج دفاعي محلاية اجلدران من االإصابة جراء حركة ال رسة أ و ال هجزة املتحركة 

 .ال اثث املس تخدم يف غرفة العزل يكون من الس تانلس ستيل أ و مطيل بطالء االإبوكيس حىت تكون سهةل التنظيف 

 صقات اخلاصة بشعار عزل ال مراض املنقوةل عن طريق الهواء ونوع جيب وضع لوحة مناس بة خارج غرفة العزل لتثبيت املل

ىل الغرفة  عىل أ ن تكون من مادة يسهل تنظيفها وتطهريها مالبس الوقاية الشخصية الواجب اس تخداهما يف حاةل ادلخول اإ

 . بصورة متكررة

  ل السلبية الضغط.جيب وضع لوحة للزوار تفيد برضورة مراجعهتم ملمرضة القسم قبل فتح ابب غرفة العز 

 نظام التواصل مع املريض:

  ىل داخل الغرفة جيب أ ن يسمح تصممي غرف العزل السلبية الضغط برؤية املريض دون احلاجة دلخول افراد الطامق الطيب اإ

تكل وميكن حتقيق ذكل من خالل انفذة زجاجية بباب غرفة املريض أ و اجلدار اخلاريج مع وجود س تارة مدجمة بداخل 

جلدار اخلاريج ، كام جيب مراعاة تركيب هجاز اتصال ) هاتف ( عىل اجلدار ابالنافذة حفاظا عىل خصوصية املريض أ و 

 لغرفة العزل.

 دورات املياه :

  جيب أ ن حتتوي لك عرفة العزل عىل دورة مياه منفصةل حتتوي عىل مرحاض وحوض لالس تحامم ومغسةل لل يدي خاصة

 ابس تخدام املريض.

  ن وجدتأ ال يكون مدخل دورة املياه من خالل غرفة املدخل ) الغلق الهوايئ( جيب بل جيب أ ن يكون من خالل غرفة  اإ

 املريض.

 . جيب أ ال تتصل خمارج الهواء اخلاصة بدورات مياه غرف العزل بنظام خمارج الهواء اخلاصة ببايق دورات مياه املبىن العام 

  حوض غس يل وجيب توفري ل السلبية الضغط اخلاصة بوحدة العناية املركزية ، ال يشرتط وجود دورات مياه يف غرف العز

 ال يدي بصنابري يفضل أ ن تفتح أ وتوماتيكيًا بدون اس تخدام ال يدي.

 غرفة املدخل ) غرفة الغلق الهوايئ(:

 جيابيا  يزيد وجود غرفة املدخل ) غرفة الغلق الهوايئ(  من فعالية غرف العزل سلبية الضغط ، وجيب أ ن يكون ضغط هذه الغرفة اإ

ضافهتا( ابلنس بة لغرفة عزل املريض وضغط غرفة املريض سليب ابلنس بة لها  . ) وميكن الاس تغناء عن وجودها يف حاةل تعذر اإ

 : آتية  جيب أ ن حتتوي غرفة املدخل ) غرفة الغلق الهوايئ ( عىل التجهزيات ال

 جتهزيات غسل وتطهري ال يدي : (1



 

 تفتح أ وتوماتيكيا بدون اس تخدام ال يدي.مغسةل ايدي بصنابري -

 مضخة للصابون السائل مثبتة عىل اجلدار من النوع الغري قابل الإعادة التعبئة الا ابل كياس أ حادية الاس تخدام.-

 حاوية توزيع املناديل الورقية لتجفيف الايدي .-

واملواصفات املعمتدة من االإدارة العامة ملاكحفة عدوى ية مضخة حمللول تطهري ال يدي الكحويل املطابق ملواصفات منظمة الصحة العامل -

آت الصحية  .املنشآ

 جتهزيات لتخزين أ دوات الوقاية الشخصية املطلوبة . (2

)الكامم التنفيس عايل  للتخلص من مالبس الوقاية الشخصية امللوثة)حاوية نفاايت طبية معدية مطابقة للمواصفات( جتهزيات  (3

 . الكفاءة(

 لتخلص النفاايت غري الطبية من املناديل الورقية أ و ال غراض غري طبية ال خرى .حاوية نفاايت ل  (4

 نظام الهتوية يف غرف العزل سلبية الضغط :

  ابساكل كحد  2.5جيب أ ن يكون ضغط غرف عزل ال مراض املنقوةل عن طريق الهواء سلبيا مقارنة ابملمرات مبقدار سالب

 أ دين .

 مريكيةماكحفة ال مراض ال  كز اويص مر ت (CDCأ ن يكون خروج الهواء يف غرف العزل أ كرث بـــ )من الهواء ادلاخل  %10

 قدم مكعب يف ادلقيقة . 50أ و أ كرث من 

 ( ىل اخلارج ماراً ابلفلرت عايل  %100نظام الهتوية ابلغرفة ابجتاه واحد وال يعاد تدويره من الهواء ابلغرفة يمت طرده مبارشة اإ

مداد ابيق غرف املستشفى ابلهواء HEPA Filterالكفاءة ) مبا ال يقل ( عىل ان تكون خمارج طرد الهواء بعيدة عن مصادر اإ

 .عن ثالثة أ متار

 الهواء اخلارج من دورة املياه جيب ان مير عىل الفلرت عايل الكفاءة  ( HEPA Filter. قبل طرده اىل اخلارج ) 

 التحمك ابلهتوية يتضمن :

 اخل الغرفة وقناة لتدفقه للخارج .تصممي قناة لتدفق الهواء دل (1

 عدد دورات تغيري الهواء يف الساعة . (2

 اجتاه تدفق الهواء داخل الغرفة ) خلط الهواء (  (3

 ضغط الهواء . (4

 (  (HEPA Filterمن خالل الفلرت عىل الكفاءة  تنقية الهواء (5



 

ىل داخل الغرفة وقناة لتدفقه للخارج :1  ( تصممي قناة تدفق الهواء اإ

 كون قنوات طرد الهواء اخلارج من غرف العزل منفصةل عن قنوات طرد الهواء اخلاصة ابملبىن العام ويمت التخلص من الهواء جيب أ ن ت

آتية :HEPA Filterللخارج بعد مروره عرب الفلرت عايل الكفاءة )  ( مع مراعاة الرشوط ال

 مخسة أ متار يف الثانية .م( 5جيب أ ن يكون خروج الهواء معوداي ) راس يا( وبرسعة ال تقل عن )-

 جيب أ ن ترفع قناة تدفق الهواء للخارج عند نقطة اخلروج عىل ال قل ثالثة أ متار فوق سطح املنشاة .-

  ىل داخل الغرف وقنوات تدفقه للخارج بنظام أ مان يف حاالت اخللل كزتويد املراوح بنظام جيب أ ن يزود نظام قنوات تدفق الهواء اإ

ىل داخل الغرفة أ وتوماتيكيا يف حاةل تعطل مروحة قناة .رتبط فامي بيهناالغلق الاوتوماتييك امل ) مفثاًل تتوقف مروحة قناة تدفق الهواء اإ

ىل اخلارج ( .  طرد الهواء اإ

 . توضع مروحة طرد الهواء يف قناة الهواء للخارج يف ماكن يضمن أ ن تكون القناة دامئا حتت الضغط السليب 

 طرد الهواء اىل اخلارج : 

 ب أ ن توضع فتحة قناة خمرج الهواء يف اعىل مس توى يف دورة املياه جي-

 .أ و فوق رأ س املريض ابلسقف يف اسفل الغرفة ابلقرب من رسير املريض من انحية الرأ س وتوضع فتحة قناة خمرج الهواء  -

أ و ترك مسافة بني ابب دورة املياه وال رض ال  جيب أ ن توضع انفذة ) فتحة( يف اسفل الباب بني غرفة العزل ودورة املياه امللحقة هبا -

 . تقل عن س بعة س نتميرتات

 .توضع وحدة مرواح الشفط خارج املبىن لضامن أ ن تكون قنوات الشفط داخل املبىن حتت ضغط سليب 

   ( جيب أ ن تتضمن عقود الصيانة حفص الفلرت عايل الكفاءةHEPA   Filter  )   للتآ كد حسب توصيات الرشكة املصنعة

 من كفاءته.

 .جيب وضع عالمة واحضة عىل قناة الطرد ومرواح الشفط توحض الغرفة اليت ختدهما 

 امداد الغرفة ابلهواء:   

 الاس بليت-ال يسمح برتكيب أ هجزة تكييف الهواء اليت تعمل بنظام تدوير الهواء بغرف العزل سالبة الضغط )الش باك-

 احلائطي(-السقفي

 الل موزع منفصل للهواء.يمت ادخال الهواء من خ 

 . مداد الهواء لتوحض غرفة العزل اليت ختدهما ن توضع عالمة عىل لك واحدة لضخ الهواء وقنوات اإ  جيب اإ



 

 .مداد الهواء ابملبىن العام مداد الهواء اخلاصة بغرف العزل مس تقةل عن ابيق قنوات اإ  جيب التآ كد من أ ن قنوات اإ

 مداد أ و طرد الهواء اخلاصة بغرف العزل. جيب وضع عالمات توضيحية عىل مجيع قنوات  اإ

 ( عدد دورات تغيري الهواء يف لك ساعة:2

  ن كفاءة الهتوية  145جيب أ ن يكون معدل تدفق الهواء يف غرفة العزل أ كرب من أ و يساوي لرت يف الثانية للك مريض عىل اعتبار اإ

 . %100تعادل 

  ىل أ كرث من  الضغط ، جيب أ ن يزيد معدل سالبةابلنس بة لغرف العزل  .كحد أ دىندورة هواء يف الساعة  12تدفق الهواء اإ

 ( اجتاه تدفق الهواء )خلط الهواء(:3

  لهيا حبيث يتدفق الهواء من أ ماكن الضغط العايل يمت التحمك يف اجتاه تدفق الهواء خبلق ضغط سليب يف ال ماكن املرغوب تدفق الهواء اإ

ىل أ ماكن الضغط املنخفض والنظام املصمم  ىل منفذ خروجه.اإ مداده اإ  جيداً حبيث مينع ركود الهواء أ ثناء مساره من مصدره اإ

  مداد الهواء وقنوات خروج الهواء جيب أ ن توضع حبيث يمت دخول الهواء النظيف أ والً ملاكن معل أ فراد الطامق الطيب مث قنوات اإ

ىل منفذ اخلروج وهبذا ال يعرتض الطامق الطيب ىل ماكن املريض مث اإ  للهواء اذلي تالمس مع املريض )الهواء املعدي (. يتدفق اإ

 ( ضغط الهواء:  4

 )ن وجدت(جيب أ ن تكون غرفة املريض سلبية الضغط ابلنس بة لغرفة املدخل )غرفة الغلق الهوايئ وغرفة املدخل سلبية الضغط  )اإ

ل غرفة املدخل وعند فتح ابب ابلنس بة للممر عندما تكون ال بواب مغلقة )عند فتح غرفة املدخل جيب أ ن يتدفق الهواء  من املمر اإ

ىل غرفة املريض(.  غرفة املريض جيب يتدفق الهواء من غرفة املدخل اإ

   ابساكل  2.5عن  غرفة املريض واملمر اخلاريججيب أ ال يقل فرق الضغط بني 

 ( يويص مركز ال مرييك ملاكحفة ابل مراضCDC( مبعايري مشددة للحفاظ عىل الضغط السليب )أ   0.001)2.5-)أ و ما يعادل  نش ماء 

Pascal). 

 (:  HEPA   Filterالهواء والفلرت عايل الكفاءة ) تنقية( 5

 ( الفلرت عايل الكفاءة.HEPA   Filter)بواسطة  جيب تنقية الهواء اخلارج من غرف العزل 

 مصدر الطاقة:



 

  آخر بديل للطوارئ( لضامن عدم فشل نظام التحمك ابلهتوية يف حاةل انقطاع التيار عن جيب تآ مني مصدرين للطاقة )مصدر أ سايس وأ

كام جيب توصيل وحديت الضخ والطرد عىل مصدر كهرابء احتياطي لضامن اس مترار الضغط السالب عند انقطاع  أ ي من املصدرين

 املصدر الرئييس للتيار الكهريب.

  ىل الاجتاه العكيس محلاية قن جيب اس تخدام ت  عامل الصيانة. ية موثوقة ملنع ارجتاع الهواء اإ

 مراقبة ال داء:

 متابعة كفاءة عزل غرف العزل السلبية الضغط:

 .جيب حفص نقاط ترسب الهواء من الغرف أ ثناء البناء وبعد الانهتاء منه 

 وعدد مرات تغيري  ,حيب ان يوضع عىل أ بواب غرف عزل الامراض املنقوةل عن طريق الهواء من اخلارج هجاز قياس الضغط

هنيار فارق الضغط الهواء لك ساعة  مع منبه مريئ وصويت )كام يفضل توفريه أ يضًا ابلقرب من اكونرت املمرضات(  يف حاةل اإ

 .BMSيكون من النوع اذلي يمت توصيهل عىل نظام مراقبة املبين كام يفضل ان 

  نذار لفتح وغلق الابواب دلخول وخروج الاكدر الطيب ختالف قياس ابلضغط ببعض الوقت مبا يكفي اإ جيب ان يسمح اإ

طالق صوت  نذار اختالف قياس الضغط.اإ  وضوء قبل اإ

  ىل املراقبة املس مترة لضغط غرف العزل ، يفضل أ ن تربط مجيع غرف العزل الكرتونيًا ابلنظام الرئييس ملراقبة املبىن ابالإضافة اإ

 عن بعد.

  الضغط شهراًي ومعايرهتا بصورة س نوية وذكل من خالل همندسني  بةمراق جيب أ ن تتضمن عقود الصيانة متابعة أ هجزة

 مؤهلني.

آداء غرفة العزل سالبة الضغط  :متابعة أ

  يسجل الضغط من هجاز املراقبة املثبت عىل غرفة ادلخل أ و غرفة العزل يوميًا يف السجل اخملصص ذلكل من قبل اكدر

 المتريض املسؤول يف القسم.

 شهراًي ويسجل ذكل يف جسل خاص بذكل ضغط غرف العزل بواسطة املهندسني املؤهلنيجيب معل متابعة مس مترة ل. 

 



 

 شهادة ضامن العزل:

 مع وجود نسخة دلي  جيب تقيمي جودة اداء غرف العزل ويمت الاحتفاظ ابلسجل اخلاص بذكل يف ماكن يسهل الوصول اليه

 .قسم ماكحفة العدوى ابملنشآ ة

 الاولية لغرف العزلقامئة الاختبارات الاساس ية 

(Commissioning test and checklist) 

  بواسطة مونيتور مثبت جبوار الباب اخلاريج لغرفة املريض غرفة املريض واملمر اخلاريج قياس تباين اختالف الضغط بني

ن وجدتأ و ابب غرفة املدخل)الغلق الهوايئ(   .اإ

 .قياس معدل تغيري الهواء يف الساعة 

 ةيف الغرف قياس درجة احلرارة. 

 قياس درجة الرطوبة يف الغرفة 

  حفص ترسيب الفلرت عايل الكفاءة(HEPA FILTER) .يف خمارج الهواء ، مع تسجيل النتاجئ 

  100التآ كد من ان الهتوية مس تقةل لغرفة العزل بنس بة%. 

 .قياس ضغط غرفة املدخل والتآ كد من توفر التجهزيات واملس تلزمات املطلوبة 

  ىل اخلارج حتت ضغط سليب ومزودة مبراوح شفط.التآ كد من ان  قناة الطرد اإ

 .التآ كد من أ ن الابواب مزودة بنظام القفل اذلايت 

 .وجود انفذة )فتحة( بآ سفل الباب اخلاص بدورة املياه للتحمك مبسار تدفق الهواء 

  اإن  الهوايئ وغرف املدخل )غرف الغلقأ  وجود أ حواض غس يل ومضخات ملطهر الايدي الكحويل يف غرف العزل

 (.وجدت



 

 مياه حتتوي عىل مرحاض وماكن لالس تحامم مع حوض لغسل الايدي ومضخات الصابون السائل وحاوية  ةوجود دور

 )يس تثىن من ذكل غرف العزل بقسم العناية املركزة كبار وأ طفال وحدييث الوالدة( توزيع املناديل الورقية

 جدول حفص الصيانة ادلورية:

  الصيانة القيام هبذه املهام ، كام جيب الاحتفاظ ابلسجل اخلاص بآ نشطة الصيانة ادلورية.يتوىل همندس من قسم 

  ستبدال الفلرت  التآ كد من جودة الفلرت عايل الكفاءة  .(HEPA FILTER)ومستندات اإ

 ومعدل تغيري الهواء ابلغرفة.  أ هجزة قياس ضغط الغرفة 

 .رسعة تغيري الهواء 

  حمكامت الترسيب.أ داء هجاز غلق الباب اذلايت و 

 .الارضار ادلاخلية هبيلك الغرفة 

 .س باكة حوض غس يل الايدي ودورة املياه 

 التوضيحية اخلاصة بنوع العزل للغرفة. العالمات 

 

آت الصحية:  معايري توفري غرف العزل سالبة الضغط ابملنشآ

 

  رسير بآ قسام التنومي 25غرفة عزل سالبة الضغط  للك 

  أ رسة عناية مركزة 8غرفة عزل سالبة الضغط للك 

  رسير بقسم الطوارىء 12غرفة عزل سالبة الضغط للك 

 طفال حدييث الوالدة  غرفة عزل  سالبة الضغط  واحدة عىل ال قل بقسم العناية املركزة لل 

 غرفة عزل سالبة الضغط  واحدة عىل ال قل بآ قسام الغس يل اللكوي 



 

 الضغط فرق  مراقبة هجاز

 ابلباساكل الضغط فارق قراءات يعطي .1

 قياس عدد مرات دوران الهواء ابلغرفة لك ساعة .2

نذار به .3   ضبطها ميكن زمنية ملدة الضغط فارق اهنيار عند صويت اإ

  ضبطها ميكن زمنية ملدة الضغط فارق اهنيار عند ضويئ انذار به .4

دارة نظام عىل توصيهل ميكن .5   املبين اإ

 خمتصني الغري من العبث من حامية به .6

 
 
 

References: 
1. Facility Guidelines Institute (FGI) Guidelines (2018) – for 

ventilation refers to ASHRAE Standard 170 – 2013 
2. ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170 – Ventilation of Health Care 

Facilities (2013)  
3. “Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care 

Facilities”, Recommendations of CDC and the Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), 2003  
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 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
اللاير سعر الوحدة ب
إجمالي البند باللاير  السعودي

 السعودي
 مالحظات

 كتابة رقما  
 المتطلبات العامة: على المقاول إدراجها ضمن أسعاره:  1

إزالة جميع التركيبات واألجهزة القديمة الموجودة بالغرفة وتسليمها إلدارة المستشفى أيا كانتت   أوال:
غلتتتل الفتحتتتات ولتتتي تشتتتمل جميتتتع بنتتتود التوريتتتد والتركيتتتب فتتتي الغرفتتتة متتتع  وتوابعهتتتامتتتع متعلقاتهتتتا 

والتشغيل والتسليم لكافة األجهزة والمعدات متع التجربتة والضتمان ضتد عيتوب الصتناعة والمصتنعي  
متتع تقتتدم شتتهادة الضتتمان متتن بتتدل التشتتغيل والتستتليم  والتتتزام المقتتاول باستتتكمال كتتل متتا يتطلتتب متتن 

كسوارات إلخراج مادة البند  بصورة يمكن االستفادة منهتا طبقتا للمخططتات والمواصتفات متطلبات وا 
والمعتتايير الهندستتية وأصتتول الصتتناعة وجتتداول الكميتتات  متتع تعهتتد المقتتاول بعمتتل أي مخططتتات 
غيتتتر موجتتتودة وضتتترورية متتتع الحستتتابات التصتتتميمية لجميتتتع  األعمتتتال وتقتتتديمها متتتع الكتالوجتتتات 

 لتنفيذ. والعينات العتمادلا من قبل المهندس المشرف قبل ا
إلزالتتتة والفتتتو للمكونتتتات المعماريتتتة والكهربائيتتتة والميكانيكيتتتة متتتن )أبتتتواب  بالطتتتات اأعمتتتال  ثانياااا:

  نوافذ  أجهزة كهربائيتة  تركيبتات صتحبة ... إلتت( يتتم تحميلهتا علتى بنتود التوريتد وسيراميأسقف  
إلتتى المستتتودعات أو والتركيتتب بجتتداول الكميتتات متتع تستتليم المكونتتات إلتتى الجهتتة المشتترفة أو نقلهتتا 

 المقالب العمومية  طبقا  لتعليمات المهندس المشرف. 
ثالثتتا: يلتتتزم المقتتاول بتنفيتتذ أيتتا متتن نمتتاذج التصتتاميم لغرفتتة العتتزل ستتالبة الضتتغط طبقتتا للمخططتتات 

 والمعايير الهندسية وبما يتناسب مع طبيعة موقع الغرفة وتعليمات المهندس المشرف.

      

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة
 والشئون الهندسيةاإلدارة العامة للمشاريع 

 إدارة الدراسات والتصاميم
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 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
إجمالي البند باللاير  سعر الوحدة باللاير السعودي الكمية الوحدة وصف األعمال البند

 مالحظات السعودي

1 

ستم لتزوم الترميمتات   )20x 20 x 40توريتد وعمتل مبتاني متن البلتوو األستمنتي المفتر  ) حبتالمتر المستط
متتتر الطتتوب بالمتتال قبتتتل االستتتخدام مباشتتترة ويتتتم البنتتال بمونتتتة تكتتون متتتن غالحظتتة واالمتتتداد للستتقف متتتع م

( كجم أسمنت لكل متر مكعب من الرمل... الت مع مراعتاة رفتع المخلفتات أوال بتوول وحستب أصتول 200)
 وتعليمات المهندس المشرف وطبقا للمواصفات القياسية.  الصناعة

 وحدة القياس المتر المسطح )سنة وثالثون(
 

 36 2م

    

2 

ناعمتة للحتوائط بستمو متوستط علتى طبقتتين متن بطانتة  ين(خش) ببياض تبالمتر المسطح توريد وعمل لبانة
كحم أسمنت لكتل متتر مكعتب متن الرمتل ومراعتاة ر   350من  مكونةهارة بطريقة البوخ واألوتار بقوة ضو 

ع تثبيت شترائح متن شتبو ستلو مجلفتن الحائط بالمال قبل البياض مباشرة ويحمل على البند توريد وتركيب م
ستتم عنتتد الفواصتتل بتتين الحتتوائط واألجتتزال الخرستتانية المستتلحة وتثبتتت ألتتوا   40ستتم بعتترض ال يقتتل عتتن  2

ستتم باركتتان وأحتترف األعمتتدة والحتتوائط  متتع مراعتتاة رفتتع المخلفتتات أول  180مجلفتتن بارتفتتاع  مثقتتبصتتلب 
وطبقتتا للمواصتتفات القياستتية وتقتتديم العينتتات بتتوول وحستتب أصتتول الصتتناعة وتعليمتتات المهنتتدس  المشتترف 

 والكتالوجات لالعتماد. 
 وحدة القياس: المتر المسطح )سنة وثالثون(

 

 36 2م

    

  إجمالي 
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غرفة مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى 
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 األعمال المعمارية -القسم:



 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 تمالحظا
 كتابة  رقما  

اوم لإلستتتتاتيكية والبكتريتتتا قتتتالم الفنيتتتل(Rolls توريتتتد وتركيتتتب بتتتالمتر المستتتطح تكستتتية أرضتتتيات  ) 3
أجود أنواع الغرال وتركيب وزرة من نفتس الفيتل بحيت  رف مع استخدام غوالغير منفذ للمال  لزوم ال

)محمتل علتى البنتد  بوكسيالل األيبط مطلب ( سم 10) بارتفاعتكون األسطح متصلة بزاوية دائرية 
( ستم ويتتم تقتديم العينتات لالعتمتاد 5ستمو ال تقتل عتن ) ةخراستانيالتهيئة لألرضية مع عمل طبقة 

 حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
 وحدة القياس: المتر المسطح )سنة وثالثون(

 

 36 2م

    

ة للمستتطح مقاومتتة للبكتريتتا نصتتف المتتع القابتتل بتتالمتر المستتطح دلانتتات مائيتتة صتتديقة للبيئتتة ناعمتت 4
للغستتتيل للحتتتوائط ولألستتتقف الجبستتتية علتتتى أن تنفتتتذ علتتتى أستتتاس مقتتتاوم للقلوبتتتات وتقتتتديم العينتتتات 

 لالعتماد قبل التنفيذ حسب أصول ا لصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 
 (مائةوحدة القياس المتر المسطح )

 100 2م
    

  إجمالي الصفحة 
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 األعمال المعمارية -القسم:



 ل بيان األعمال والكمياتجدو

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

5 

عتتادة تكبستتبة حتتوائط متتن الستتيراميو فتترز أول مقتتاس ) ( ستتم وزايتتا 20x 30بتتالمتر المستتطح إزالتتة وا 
م دور المياه من النوعية الممتازة والعمل يشتمل طبقتة المونتة تحتت التبالط مبرومة عند األركان لزو 

لترويتتب بتتاللون المطلتتوب األلتتوان التتتي مخصصتتة لوالمتتادة  الالصتتقة ويتتتم التكحيتتل بمونتتة أستتمنتية 
 يعتمدلا المهندس المشرف ويتم تقديم العينات والرسومات التنفيذية للمهندس المشرف. 

 طح )أربعون(وحدة القياس: المتر المس

 40 2م

    

6 

عتتادة تكبستتبة أرضتتيات متتن الستتيرامي فتترز أول مقتتاس  لالنتتزاللغيتتر قابتتل  وبتتالمتر المستتطح إزالتتة وا 
(30x 30(   ستتم غيتتر قابتتل لالنتتزالل وزوايتتا مبرومتتة عنتتد األركتتان لتتزوم الحمامتتات متتن النوعيتتة

التكحيتتل بمونتتة أستتمنتية  تحتتت التتبالط والمتتادة الالصتتقة ويتتتم  والعمتتل يشتتمل طبقتتة المونتت ةالممتتتاز 
تتومين المستلحة لبمخصصة للترويب باللون المطلوب باأللوان مع طبقة عازلة للرطوبة من لفائف ا

( سم ولياس  أسمنتية  لحمايتها ويتم تقديم العينات للمهندس 25سم بارتفاع ) )4بالسولستر سمو )
 المشرف قبل التنفيذ لالعتماد 

 ة (وحدة القياس المتر المسطح )عشر 
 

 10 2م

    

  إجمالي الصفحة 

 ديةالمملكة العربية السعو 
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 األعمال المعمارية  -القسم:



 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

7 

زالة السقف المستعار )البالطات( مع توريد وتركيب س قف ألوا  جبسية  مع الحسوب بالمتر المسطح فو وا 
( متم مشتبنة علتى نظتام تعليتل شتديد التحميتل وبزاويتة 12بورد مقاوم للحرارة والحريل بشكل ديكتوري ستمو )

دائريتتة متتع الحتتائط والعمتتل يشتتمل فتحتتات الخدمتتة الضتترورية لصتتيانة المعتتدات الميكانيكيتتة أو األجهتتزة فتتول 
تماد قبل التنفيذ حسب أصتول الصتناعة وتعليمتات المهنتدس السقف وتقدم العينات والرسومات التنفيذية لالع

 المشرف. 
 وحدة القياس: المتر المسطح )أربعون(

 40 م2

    

8 

الختارجي متع الكتالون متن أفضتل األنتواع  تب باب مقاوم للحريل كامل باإلطارابالعدد توريد وتركي
ئي( بمقتتتاس مناستتتب لمتابعتتتة متتتع لوحتتتة إرشتتتادية لبتتتاب )الغرفتتتة( ونظتتتارة وستتتتارة لبتتتاب )الغلتتتل الهتتتوا

الغلتتل للفتحتتات والمطلتتي بطتتالل األبويكستتي أو الطتتالل المقتتاوم للبكتريتتا والقابتتل المتتريض ومحكمتتة 
( سم علتى أن يركتب إطتار 12لوص بين الباب واألرضية ال يتجاوز )خللغسيل بالمال وأن يكون ال

واب تفتتتتح للتتتداخل ( واألبتتتTightly sealedمتتتن الكتتتاوت  ختتتاص بغتتترف العتتتزل إلحكتتتام الغلتتتل )
ومركب عليها رداد غلل ذاتي وحسب تعليمات المهندس المشترف متع مراعتاة تقتديم جميتع العينتات 

 والكتالوجات لالعتماد. 
 ان(وحدة القياس العدد )اثن

 2 العدد

    

  إجمالي الصفحة 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 سات والتصاميمإدارة الدرا

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 األعمال المعمارية  -القسم:



 

 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
 

 الكمية الوحدة
 ة باللاير السعوديسعر الوحد

 كتابة  رقما   مالحظات إجمالي البند باللاير السعودي

9 

زالة مع توريد وتركيب شتباو بمقتاس مناستب متن قطاعتات األلمونيتوم ضتلفة ثابتتة بمحكمتة الغلتل غيتر قابلتة للفتتح متن  بالعدد فو وا 
( ستم شتفاف ومقستي بتالحرارة طبقتتين 8كيتب زجتاج ستماكة )( سم المثول والطلبي بالبودرة فتي الفترن متع تر 2أجود األنواع سماكة )

وتكون من القطاعتات الغيتر منفتذة للمفتو واألتربتة والستعر يشتمل ستتارة مقاومتة للحريتل والبكتريتا وقابلتة للغستيل والغيتر منفتذة للمتال 
الكتالوجتتات والعينتتات الالزمتتة  الالزمتتة للتركيتتب علتتى أن يتتتم تقتتديم توتشتتمل  جميتتع متتا يلتتزم للتركيتتب والتثبيتتت بجميتتع اإلكسستتوارا

 لالعتماد وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 
 وحدة القياس العدد )واحد(

 1 العدد

    

10 

توريد وتركيتب شتباو بمقتاس مناستب لبتاب ا لغرفتة لمراقبتة المتريض متن قطاعتات األلمونيتوم ضتلعة ثابتتة محكمتة الغلتل غيتر قابلتة 
( ستتم  متتزدوج بستتتارة داخليتتة قابلتتة 8(متتم المثبتتول والطلتتي بتتالبودرة فتتي الفتترن متتع تركيتتب زجتتاج )2ستتماكة ) للفتتتح متتن أجتتود األنتتواع

للغسيل ومقاومة للحريل والبكتريتا الغيتر منفتذة المتال واألتربتة والستعر يشتمل تهيئتة وعيانتة بتاب الغرفتة متع إعتادة الطتالل وجميتع متا 
الزمتتتة للتركيتتب علتتى أن يتتتتم تقتتديم الكتالوجتتات والعينتتتات الالزمتتة لالعتمتتاد وحستتتب ال تاإلكسستتوارايلتتزم للتركيتتب والتثبيتتتت بجميتتع 

 أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 
 وحدة القياس العدد )واحد(

 1 العدد

    

11 

مم  140رض سم وع 2بالمتر الطولي توريد وتركيب مساند أفقية للحماية مصنوعة من الفنيل  األكريليو المقاوم للصدمات بسمو 
المشتكل وتثبيتت علتى الجتدران خلتف السترير ويتتم تقتديم العينتات لالعتمتاد والتركيتب حستب   األلمونيتومويتم التثبيت على ستاند متن 
 توجهات المهندس المشرف 

 (إثنانوحدة القياس المتر الطولي )

 2 م ط
    

  إجمالي الصفحة 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 غطعزل سالبة الض

 األعمال المعمارية -القسم:



 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 ألعمالوصف ا
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

 األعمال المعمارية  5
 إجمالي الصفحات 

 (6( من )1صفحة )
 (6( من )2صفحة )
 (6( من )3صفحة )
 (6( من )4صفحة )
 (6( من )5صفحة)

      

  إجمالي الصفحة     إجمالي األعمال المعمارية 
 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 القسم: األعمال المعمارية



 

 

 

 األعمال الصحية
 

 

 

 

 

 

 



 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
 الكمية الوحدة  

إجمالي البند باللاير  سعر الوحدة باللاير السعودي
 كتابة  رقما   مالحظات السعودي

زالتتة متتع توريتتد وتركيتتب مرحتتاض أفرنجتتي معلتت 1 ل بصتتندول طتترد ومحمتتل علتتى البنتتد مواستتير بالعتتدد فتتو وا 
( بوصة  الالزمتة للوصتول إلتى عمتود الصترف ومواستير التهويتة 4( قطر )UPVC-4الصرف البالستيو )

( 1( بوصتتة الالزمتتتة للوصتتول لعمتتود التهويتتتة وكتتذلو مواستتير التغذيتتتة بالميتتاه بمواستتير بالستتتتيو )2قطتتر )
طتترد وارختتر للشتتطاف ومركتتب محتتبس ستتكينة لكتتل ( بوصتتة بتتارد بمختترجين األول لصتتندول ال4 3بوصتتة )

منهمتتا وكتتذلو لتتي شتتطاف متتع الستتماعة متتن أجتتود االنتتواع وكافتتة متتا يلتتزم للتشتتغيل الجيتتد  حستتب أصتتول 
 الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 

 وحدة القياس العدد )واحد(

 1 العدد

    

زالة مع توريد وتركيب مرو  حمام قدم ) 2 ( مع الخالط من الحرف الرجح بلون Shower trayبالعدد فو وا 
يعتمده المهندس المشرف كامل بالتوصيل على شبكة الصرف الصحي وجميع الملحقات ومحمل على البند 

( بوصة الالزمة للوصول إلى ستيفون األرضتية ومواستير 2( قطر )UPVC-4مواسير الصرف البالستيو )
( 1بالميتتتاه بمواستتتير بالستتتتيو )واستتتير التغذيتتتة ( بوصتتتة للوصتتتول لعمتتتود التهويتتتة وكتتتذلو م2التهويتتتة قطتتتر )

( داختتل الحتتائط متع وضتتع محتتبس لكتتل ختتط وكافتتة متتا CPVC-5( بوصتتة بتتارد وستتاخن نتتوع )4 3بوصتة )
 يلزم للتشغيل الجيد حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 

 وحدة القياس: العدد )واحد(
 

 1 م2

    

       إجمالي الصفحة  

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 دارة العامة للمشاريع والشئون الهندسيةاإل
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 األعمال الصحية -القسم:



 ن األعمال والكمياتجدول بيا

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

4 

( بغطتتتتال متتتتن UPVCمتتتتن متتتتادة ) ون أرضتتتتية مصتتتتنوعفستتتتي بالعتتتتدد توريتتتتد وتركيتتتتب
 البنتتتد علتتتي  محمتتتلو ( P-TRAP) ىعلتتت وتحتتتتوي( بومتتتة 4) راالستتتتنالس ستتتتيل قطتتت

( الالزمتة للوصتول إلتى ستيفون األرضتية UTC-4متن البالستتيو ) الصترفمواسير 
التالي أو عمود الصرف بحسب أصول الصتناعة و تعليمتات المهنتدس المشترف ... 

 ۔الت
 وحدة القياس: العدد )واحد(

 1 العدد

    

5 
زالة مع توريد وتركيب سخان كهربائي سعة ) من أجود األنواع والسعر يشمل ( لتر 50بالعدد فو وا 

مفتتتتتا  التشتتتتغيل والتمديتتتتدات الكهربائيتتتتة وكافتتتتة متتتتا يلتتتتزم للتشتتتتغيل الجيتتتتد حستتتتب أصتتتتول الصتتتتناعة 
 وتعليمات المهندس المشرف. 

 وحدة القياس: العدد )واحد(

 1 العدد
    

       إجمالي الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

رميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة مشروع: ت
 عزل سالبة الضغط

 األعمال الصحية  -القسم:



 

 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية حدةالو 
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

 األعمال الصحية 5
 إجمالي الصفحات

 (4( من )1صفحة )
 (4( من )2صفحة )
 (4( من )3صفحة )

      

  إجمالي الصفحة     إجمالي األعمال الصحية 
 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 القسم: األعمال الصحية



 

 

 

 لتكييف والتهويةأعمال ا

 
 

 

 

 

 



 جدول بيان األعمال والكميات

 رقم البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

1- 
1-2 

 أعمال التدفئة والتهوية والتكييف 
 SPLT( دبتتتار )حتتتار  خفتتتي الم المنفصتتتلتوريتتتد وتركيتتتب وضتتتمان وحتتتدة تكييتتتف لتتتوال متتتن النتتتوع 

CONCEALED TYPE)  الوحدة  إلىمع مفتا  التشغيل والتمديدات الكهربائية من لوحة الكهربال
 ستحب الهتوال بمجتر  الجيد والسعر يشتمل تجهيتز الوحتدةمع جميع الملحقات و كافة ما يلزم التشغيل 

الهتوال  مجتاري وكذلو حب السمع وصلة صاج )فلتر( على خط  النقيلمعالجة الهوال.  ودنبر للوج  
راريتا وصتوتية الداخلية للغرفة ومنطقة الغلل الهوائي المصنوع متن صتفائح الفتوالذ المجلفتن المعتزول ح

الحريتتل والتتدخان والمستتاندة متتع  ومخمتتدات لجميتتع األفتترع  الحجميتتةالمخمتتدات رنتتة و مال الوصتتالتمتتع 
تانتت  كافتة متا يلتزم للتشتغيل الجديتد متع فتحات  التجربة بالسقط. وخطوط الجبر لوحية متع جميتع الملحن

واألمتاكن  بالمخططات( كما لو موضح SMACNAاالختبار  طبقا الشروط والمواصفات القياسية )
 بالسعة التالية : المشرفالمهندس  يوضحهاالتي 

 1 العدد

    

ي طتتن تبريتتد 4وحتتدة حراريتتة بريطانيتتة بستتعة  48.000وحتتدة تكييتتف متتن النتتوع المخفتتي ستتعة  1-2-1
  د. 3( قدم 800وكعبة تغذية لوائية )

  وحدة القياس: العدد )واحد(

      

       إجمالي الصفحة  

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 القسم : أعمال التكييف والتهوية 



 جدول بيان األعمال والكميات

 رقم البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

2-2-1 

 : :(الهوائي الغلق الغرفة/) سقفية اءهو  تغذية حاتفت

 ( طبقاSUPPLY CEILNG DIFFUSERS)  سقفية لوال تغذية فتحات  وتركيب توريد 
 التقييم شفرات مع كاملة المهندس طلب حسب: اللون المسحوب األلومنيوم من متنوعة للمخططات
 با وحسبا. الجيد التشغيل يلزم ما جميع الالزمة  والملحقات التوزيع وصناديل والمخمدات والموجهات

  والمخططات. الفنيةصفات بالمو  ورود

      

 المثقبم )للغرفة( بفتحات تغذية من النوع  600X 600صندول تغذية لوائية مقاس   1-2-1
(LAMINA FLOW .) 

 وحدة القياس: العدد )اثنان(
 2 العدد

    

 )الغلل الهوائي(  مم300X 300فتحات تغذية لوئاية  مقاس  2-1-3
     1 العدد واحدة القياس: العدد )واحد(

2-2 
2-2-1 

 المياه(:  ةكالسابل ولكن لفتحات مآخذ لوال عادم )الغرفة  دور 
 )للغرفة(.  سقفيمم  600X 600مقاس 

 وحدة القياس: العدد )واحد(
 1 العدد

    

 إجمالي الصفحة
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة
 لشئون الهندسيةاإلدارة العامة للمشاريع وا

 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 القسم : أعمال التكييف والتهوية 

 



 جدول بيان األعمال والكميات

 رقم البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

2-2-2 
 مم جداري )للغرفة( 600X 250مقاس 

 وحدة القياس: العدد )واحد(     
     1 العدد

  المياه( ةمم سقفي )دور  150X 150مقاس  2-2-3
     1 العدد )واحد(وحدة القياس العدد 

 مراوح طرد هواء من النوع الذي يركب بمجاري الهواء:  3-1=3
 IN-LNE EXHAUSTتوريد وتركيتب مروحتة طترد لتوال متن النتوع التذي يركتب بمجتاري الهتوال )

FANمتتع الموقتتع  والستتعر يشتتمل تجهيتتز بتتر كهربتتائي أو طبقتتا  لمتتا يتناستتب ن( متعتتدد الستترعات متتع د
فلتتر( علتى مجتري الطترد المصتنوع  ليبتاللغرفتة ودورة ا لميتاه متع وصتلة صتاج ) بمجري الطرد الواردة

متتن صتتفائح الفتتوالذ المجلفتتن متتع الوصتتالت المرنتتة وصتتوال إلتتى ختتارج المبنتتى متتع التشتتغيل والتمديتتدات 
الكهربائية من لوحة الكهربال إلى المروحة بمجمع الملحقتات وكافتة متا يلتزم علتى أن يتتم التركيتب وفقتا  

متتات والتوصتتيات بمتتا يضتتمن ستتهولة الوصتتول والتركيتتب واالستتتبدال والصتتيانة طبقتتا للمخططتتات للتعلي
 ( وتعليمات المهندس المشرف. SMACNAوالمواصفات القياسية )
 قدم مكعب    دقيقة.  850( سعة I. L. P-01مروحة طرد لوال )

 وحدة القياس: العدد )واحد(

 1 العدد

    

 إجمالي الصفحة

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

رفة تنويم إلى غرفة مشروع: ترميم وتطوير غ
 عزل سالبة الضغط

 القسم : أعمال التكييف والتهوية 

 



 األعمال والكميات جدول بيان

 رقم البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

4-4-1 

 (: DLFFERENTIONAL PRESSUREجهاز مراقبة الضغط )

بوصة مائية  0.001 ( بإنذار صوتي وضوئي بحساسيةD.Pتوريد وتركيب جهاز مراقبة الضغط )
وعدد مرات تغيير  بالباسكال غطضالوقياس ( فولت مثبت خارج الغرفة بشاشة لت )مراقبة 230)

( والسعر يشمل التشغيل والتجهيز وكافة ما يلزم للتشغيل الجديد مع والرطوبة الهوال  درجة الحرارة
مكانية التوصيل بنظام  جميع الملحقات والتمديدات الكهربائية من لوحة الكهربال إلى الجهاز وا 

(BMS) 

     1 العدد

  
 
 
 
 
 
 

      

 إجمالي الصفحة
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 أعمال التكييف والتهوية 



 

 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

 أعمال التكييف والتهوية  5
 جمالي الصفحاتإ

 (5( من )1صفحة )
 (5( من )2صفحة )
 (5( من )3صفحة )
 (5( من )4صفحة )

      

  إجمالي الصفحة     إجمالي األعمال الصحية 
 

 

 

 

 مملكة العربية السعوديةال
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 القسم: أعمال التكييف والتهوية



 

 

 األعمال الكهربائية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول بيان األعمال والكميات

 رقم البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  يالسعود
 السعودي

 مالحظات
 كتابة  رقما  

1 

 (BHUوحدة رأس فوق السرير )

توريد وتركيب وحدة رأس فول السرير ويشمل العمل جميع التمديدات الكهربائية والمواسير حسب 
توي المواصفات وعلب التوصيل والتركيب وكافة ما يلزم للتشغيل الجديد واالختبار والضمان  وتح

 على ارتي: 

 ( فلورستت بمحول الكتروني  مع مفتا  التحكم. 1X 40إنارة غير مباشرة ) -

 فلورستت بمحول الكتروني  مع مفتا  التحكم.  )11X40إنارة مباشرة ) -

 ( مخارج وندال الممرضات. 3مخارج للغازات الطبية بعدد ) -

ديم الرسومات والكتالوجات والعينات على أن تراعي المواصفات القياسية لتنفيذ جميع األعمال مع تق
 ألخذ الموافقة واالعتماد من قبل المهندس المشرف. 

 وحدة القياس: العدد )واحد(

     1 العدد

 إجمالي الصفحة
 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 ن الهندسيةاإلدارة العامة للمشاريع والشئو 
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 أعمال الكهربال -القسم:



 جدول بيان األعمال والكميات

 رقم البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
سعر الوحدة باللاير 

إجمالي البند باللاير  السعودي
 لسعوديا

 مالحظات
 كتابة  رقما  

2 

توريد وتركيب كذلو التشغيل واالختبار لوحة إنارة فلورستت من أجود األنواع كاملة من 
(  محمولة الكترونية 60فولت )  )240( وات )4X20التوعية المناسبة للسف المستعار )

مع كافة ما يلزم  (IP23وذات الغطال من البريزمتيو الشفاف ودرجة حماية ال تقل عن )
للتشغيل الجيد والتمديدات الكهربائية واالختبار والضمان وتنفيذ األعمال حسب المواصفات 
الفنية واصول الصناعة على أن يتم تقديم الرسومات والكتالوجات والعينات لالعتماد من قبل 

 المهندس المشرف قبل تنفيذ. 

لتركيب حسب المواصفات مكثف تحسين المواسير والمفاتيح والتمديدات وعلب التوصيل وا
 (PF 09معامل القدرة )

 وحدة القياس: العدد )أربعة(

 4 العدد

    

 إجمالي الصفحة
 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

غرفة مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى 
 عزل سالبة الضغط

 أعمال الكهربال -القسم:



 جدول بيان األعمال والكميات

رقم 
 البند
 

 وصف األعمال
  

 الكمية الوحدة
إجمالي البند باللاير  سعر الوحدة باللاير السعودي

 تابة ك رقما   مالحظات السعودي

3 
توريد وتركيب كاشف أيوني عادي مع التشغيل واالختبار مثبت بالسقف مع جميع المستلزمات واإلكسسوارات وكل ما 
يلزم لربط الحساسات بالكنترول الرئيسي مع تقديم الرسومات والكتالوجات والعينات لالعتماد من قبل المهندس 

 المشرف قبل التنفيذ
 1 العدد

    

4 

 س: العدد )واحد( وحدة القيا

 كالسابل ولكن كاشف حراري عادي مثبت بالسقف .... إلت

 وحدة القياس: العدد )واحد(

 1 العدد

    

5 

( فولت يركب داخل الجدار مع التمديدات 240( أمبير )13توريد وتركيب وتشغيل مخرج قوي عادي ثالثي )
وأصول الصناعة مع تقديم الرسومات والكتالوجات  ( وكافة ما يلزم للتشغيلPVC(مم داخل مواسير )4الكهربائية )

 والعينات لالعتماد من قبل المهندس المشرف قبل التنفيذ. 

 وحدة القياس: العدد )ثالثة( 

 3 العدد

    

6 

 ( CEILING BOX OULESTكالسابل مع كافة التمديدات صندول مخارج سقفي )

 COAXIALفولت مخرج تلفزيون  240أمبير  13يحتوي على: مخرج 

 وحدة القياس: العدد )واحد(

 1 العدد

    

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 اإلدارة العامة للمشاريع والشئون الهندسية
 إدارة الدراسات والتصاميم

مشروع: ترميم وتطوير غرفة تنويم إلى غرفة 
 عزل سالبة الضغط

 أعمال الكهربال  -القسم:



 
 

 

 
 

ÌÈví÷]<lbéflπ]<ÔÊÇ¬<Ìv ^”π<Ì⁄^√÷]<ÏÖ]Å˝]<

 

 ..................................ـم :ـــــــــــــــــــالرقــــــــ

 :..................................خـــــــــــــــــالتاريــــــــ

 ..................................: المشفوعـات

Negative Pressure Isolation Room Auditing Tool (For ICPs) 
 

Type Of 
Standard 

No Standard Yes No NA Recommendation 

Essential  1 Pressure monitor fixed beside the 
outer door with audio visual alarm 
when there is loss of negativity for 
selected time, better to be 
connected to the building 
management system  (BMS) 

    

Essential 2 Minimum pressure difference 
between the patient room and 
outer corridor is -   2.5  Pascale   

    

 3 There is sign for (isolation room) 
and  frame for recommendations 
of airborne isolation and patient’s 
information 

    

 4 Hand washing sink in ante-room 
(approved specifications) with 
supplies for hand hygiene  

    

 5 Personal protective equipment 
drawer or trolley available      

    

 6 Anteroom door (if present ) has 
auto closure device  

    

 7 Patient’s room door has auto 
closure device  

    

 8 Patient room walls and  ceilings are 
smooth one piece without cracks 
or decorative parts , all openings 
for services or connections are 
carefully sealed and painted with 
antimicrobial paint can withstand 
repeated cleaning disinfection  

    

 9 All angles between walls and 
ceiling are rounded (no acute 
angels) 

    

 10 Floor covered by smooth  anti-
microbial vinyl without connection 
cracks or any other cracks, 
elevated ends to the wall and 
smooth line with wall and this line 
painted with epoxy paint , angels 
with wall must be circular 

    

Essential 11 Window could not be opened and 
completely sealed  

    

 



 
 

 

 
 

ÌÈví÷]<lbéflπ]<ÔÊÇ¬<Ìv ^”π<Ì⁄^√÷]<ÏÖ]Å˝]<

 

 ..................................ـم :ـــــــــــــــــــالرقــــــــ

 :..................................خـــــــــــــــــالتاريــــــــ

 ..................................: المشفوعـات

 12 Curtains (window/bedside) must 
be washable. 

    

Essential 13 Wooden surfaces if present must 
be covered or painted to be non-
permeable, easy to be cleaned  and 
disinfected repeatedly  

    

Essential 14 All doors open to the inside      
 15 Air diffusing vent over the tail of 

the bed  
    

 16 Air exhaust vent over the head of 
the bed or in the wall beside the 
head about (60- 100) cm from the 
floor  

    

Essential 17 All exhausted air from patient 
room and bathroom must be100 % 
exhausted (no recirculation) after 
being filtered through HEPA filter. 

    

Essential 18 Exhaust air tubes must be away at 
least 3 meters from the intake lines 
of other departments. 

    

 19 100% fresh air supplied.     
Essential 20 Air conditioned air supplied 

through chiller concealed units(not 
allowing air circulation) specified 
for the patient room or using supply 
line from central AC with 
automatic closure dampers (in case 
of any system failure ).  

    

Essential 21 Minimum air change per hour is 12 
ACH 

    

 22 Air supply and air suction systems 
connected to emergency source of 
electricity  in case of emergency  

    

Documents for negative pressure rooms  
 23 Monitor readings recorded every 

day in a document (nursing staff) . 
    

 24 Documented Biomedical 
engineering check for the pressure 
and air change per hour every 
month 

    

 25 Documented change of HEPA filter 
according to manufacturer 
recommendations. 

    

 26 Documented yearly calibration for 
pressure monitor  

    

 

 



 
 

 

 
 
 

 اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشآت الصحية

 

 ..................................ـم :ـــــــــــــــــــالرقــــــــ
 :..................................خـــــــــــــــــالتاريــــــــ

 ..................................المشفوعـات :

 جدول تقييم غرف العزل سالبة الضغط )الستخدام ممارسي مكافحة العدوى(
 

ال يمكن  التوصية

 تطبيقه
غير 

 مطابق
 أهمية البند م البند مطابق

 

 

 

يوجد جهاز مونيتور لقياس فرق الضغط    

الباب الخارجي وبه بصورة مستمرة بجوار 

إنذار صوتي وضوئي عند إنهيار فارق الضغط 

لفترة محددة ويفضل أن يتم توصيله بنظام 

 مراقبة المبنى

 أساسي 1

الحد األدنى لفارق الضغط بين غرفة المريض     

باسكال 2,5 - والممر الخارجي هو  
 أساسي 2

توجد الفتة )غرفة عزل( مع تثبيت إطار     

المريض وتوضيح إجراءات لوضع معلومات 

 العزل الهوائي

3  

حوض  أو بغرفة المريض يوجد بغرفة المدخل    

لغسيل األيدي )مطابق للمواصفات( ويتوفر 

 عليه مستلزمات نظافة األيدي

4  

يوجد خزانة أو عربة لوضع مستلزمات الوقاية     

 الشخصية
5  

 (إن وجدت)باب غرفة المدخل)الغلق الهوائي(    

)رداد(مزود بجهاز الغلق الذاتي   
6  

مزود بجهاز الغلق الذاتي المريض باب غرفة     

()رداد  
7  

غرفة المريض ملساء وقطعة حوائط وسقف     

واحدة ال يوجد بها شقوق أو أجزاء ديكورية 

كما أنها مطلية بدهان أملس مقاوم للميكروبات 

ويتحمل التنظيف والتطهير المتكرر وجميع 

بالسقف المعلق وكذلك فتحات فتحات الخدمات 

التوصيالت ومخارج الكهرباء والغازات 

 واألطفاء معزولة بعناية

8  

جميع زوايا إلتقاء الحوائط  مع بعضها و بينها     

 وبين السقف دائرية
9  

األرضية مغطاة بالفنيل المقاوم للميكروبات     

األملس وال يوجد شقوق توصيل او اية شقوق 

النهايات مع الحائط مرتفعة على أخرى كما أن 

الحائط والزاوية دائرية وخط اإللتقاء مع 

الحائط أملس ومطلي بدهان اإليبوكسي العازل 

 للمياه

10  

 أساسي 11 النافذة من النوع الذي ال يمكن فتحه     

الستائر )على النافذة وحول سرير المريض(     

 من الضروري أن تكون قابلة للغسيل
 أساسي 12

األسطح الخشبية )إن وجدت( يجب أن تغطى     

أو تطلى لتصبح غير منفذة ويسهل تنظيفها 

 وتطهيرها بصورة متكررة

 

 أساسي 13

االبواب تفتح للداخلجميع       14  

  15 فتحة تدفق الهواء فوق نهاية سرير المريض    



 
 

 

 
 
 

 اإلدارة العامة ملكافحة عدوى املنشآت الصحية

 

 ..................................ـم :ـــــــــــــــــــالرقــــــــ
 :..................................خـــــــــــــــــالتاريــــــــ

 ..................................المشفوعـات :

فتحة شفط الهواء فوق رأس سرير المريض أو     

المريض بارتفاع على الحائط بجوار رأس 

( سنتيمتر من األرضية60-100)  

16  

جميع الهواء الخارج من غرفة المريض ودورة     

% إلى 100المياه يجب أن يتم طرده بنسبة 

الخارج بعد مروره على فلتر عالي الكفاءة 

 )هيبا فلتر(

 أساسي 17

أنابيب طرد الهواء الخارجية يجب أن تكون     

الهواء لألقسام األخري بعيدة عن فتحات دخول 

متر( 3)على األقل   

 أساسي 18

%100يتم إمداد الغرفة بهواء جديد بنسبة       19  

يتم إمداد الغرفة بالهواء المكيف بواسطة وحدة     

تبريد من النوع المخفي)ال يسمح بتدوير 

الهواء( مخصصة لغرفة المريض فقط أو يتم 

المكيف من إمداد الغرفة بواسطة خط الهواء 

التكييف المركزي للمستشفى مع توفير غالق 

 اوتوماتيكي ذاتي الغلق )في حالة إنهيار النظام(

 أساسي 20

الحد األدني لتغيير الهواء بغرفة المريض هو     

مرة في الساعة 12  
 أساسي 21

نظام ضخ الواء ونظام شفط الهواء وطرده الى     

للكهرباء الخارج  تم توصيلهما على مصدر 

 بديل للعمل في حاالت الطوارىء

22  

 المستندات المطلوبة والتي يجب توفرها لغرفة العزل سالبة الضغط

يتم تسجيل قراءة المنيتور يوميا في سجل     

 خاص )ويتم ذلك بواسطة طاقم التمريض(
23  

يتم عمل إختبار لفروق الضغط بالغرفة وكذلك     

بالساعة شهريا عدد مرات تغيير الهواء 

بواسطة مسئولي الصيانة الطبية ويتم حفظ  

 نتائج الفحص في سجل خاص بذلك

24  

يتم إستبدال الهيبا فلتر طبقا لتعليمات المصنع     

بواسطة مسئولي الصيانة الطبية وباشراف 

مسئولى مكافحة العدوى بالمنشأة وحفظ ذلك 

 في سجل خاص بذلك

25  

يتم معايرة جهاز المنيتور سنويا ويتم حفظ     

 المستندات الخاصة بذلك في سجل خاص 
26  

 


