
 

 

 عنوان السياسة رقم السياسة جهة اصدار السياسة  بديل للسياسة رقم 

صيانة غرف العزل سالبة الضغط   …- AST.MO - MAD اإلدارة العامة للصيانة  ==  

 مستوى السياسة  تاريخ االعتماد تاريخ التطبيق  تاريخ املراجعة القادمة 

2022ابريل  6  2120ابريل  6   2021ابريل  5   مشتركة سياسة     

 صيانة غرف العزل سالبة الضغط  العنوان

 النص
صيانة ومراقبة الظروف البيئية )ضغط ، درجة حرارة ، رطوبة( ومتابعة اعمال الصيانة الدورية لغرف العزل 

 في جميع املستشفيات واملراكز التخصصية لوزارة الصحة.  سالبة الضغط 

 الغرض 

 :  لصيانة غرف العزل سالبة الضغطالتالية  سئولياتامل لتحديد

 (  %RHالرطوبة النسبية  الحرارة،الظروف البيئية )درجة  مراقبة -

 .Air Cycle Change per Hour - (ACH) –تغيير الهواء في الساعة  -

 . باملقارنة باملمرات خارجها الغرفضغط  -

 صيانة ونظافة الغرف.  -

 ُتطّبق بواسطة 
املستشفيات واملراكز التخصصية لوزارة  في جميع والتمريض  ومكافحة العدوى  مسئولي الصيانة والتشغيل

 الصحة. 

 في جميع املستشفيات واملراكز التخصصية لوزارة الصحة.  غرف العزل سالبة الضغط ُتطّبق على

 السياسة  

 جميع ممارسات صيانة غرف العزل سوف تتبع عقد الصيانة والتشغيل 

اقبة الظروف البيئية لغرف العزل سالبة   : مر
ً
 الضغط: اوال

  املواصفات الهندسيةيجب ان تحافظ على املراكز الطبية  وفي املستشفيات  (   HVACجميع أنظمة التكييف )

  و ضغط الغرف (ACH)  %  ، تغيير الهواء في الساعةRHدرجة الحرارة ، الرطوبة النسبية   :جودة الهواء من ل

  و     ASHRAE وتوصيات  وذلك حسب معايير وجيه هواء العادم من الغرفة إلى خارج املبنى ؛وكذلك  ت السالبة

CDC guidelines   وFGI.  اإلبقاء على هذه املواصفات الهندسية وصت بأوالتي( املحددةset point) –   جدول(

 .((1)رقم 

اقبة درجة الحرارة  -أ  والرطوبة:مر

 بالطرق التالية :  والرطوبة درجة الحرارة متابعة يتم  -1

ويكون اوتوماتيكيا بوضع   :  ) مركزي ( -  BMS –  انيإدارة املب عن طريق نظام  ✓

  ( من غرفة التحكم لنظام إدارة املبانيset point)املواصفات  الهندسية املحددة  

كل حسب   الذي يقوم بعملية املراقبة وإبالغ التمريض و الصيانة ومكافحة العدوى 

في حال الحظ او صدر انذار من النظام بوجود حيود في  االختصاص واملسئوليات

   نظام من الخدمة يسبب تفش ي العدوى .او وجود خروج  القراءات

 .الصيانة(قسم  )مسئولية 



 

على نظام إدارة املباني او ان   ي ال تحتو بعض املواقع  - ))داخلي (  لوحة التحكم  ✓

من لوحة التحكم في الغرفة او  ويتم ذلك( : - يربط بجميع األنظمة لمالنظام 

 : والتي تتكون من  القسم

أماكن مخصصة داخل غرفة  مثبته في  ( Sensorأجهزة استشعار )  .1

 .لعزل ا

التمريض أو  وتكون في مكان واضح للجميع مثل محطة  لوحة املراقبة .2

 .القراءاتوتصدر صوت انذار وكذلك  بجوار الباب الخارجي للغرفة،

لوحة تحكم داخلية او تعطل احد املؤشرات او  دفي حال ال توج األجهزة املتنقلة : ✓

ا لقياس درجة الحرارة في حالة الفحص لغرف العزل السالب يتم االستعانة به

 (  2ة )صور  والرطوبة النسبية .

حسب  بشكل يومي  وذلك  في غرف العزل  الرطوبة( الحرارة، )درجةل يسجتو يتم مراقبة  -2

 القسم( )مسئولية تمريض  (Form #01النموذج املرفق )

الصيانة  اتصل على قسم ( set pointاملواصفات  الهندسية املحددة  ) في حال الحيود عن -3

 )مسئولية تمريض القسم(. التصحيحلطلب 

اقبة -ب  : ةالسالبغرفة للضغط فارق ال مر

 : ( من عداد الضغطفارق الضغط السالبل )يسجتو  ةراقبيتم م -1

• :
ً
بإجراء فحوصات بصرية التجاه تدفق   وكذلك القيام في حال وجود مريض يوميا

    الهواء )باستخدام شرائط الرفرفة( في جميع الغرف

 . القسم(تمريض  مسئولية)

 .الصيانة(قسم  )مسئولية  في حال عدم وجود مريض ًأسبوعيا: •

 . (Form #02وذلك حسب النموذج املرفق ) وذلك للحفاظ على الضغط ولجهازيتها الستقبال أي حاالت            

لقسم  رفع طلب صيانة ي  ( set pointاملواصفات  الهندسية املحددة  ) في حال الحيود عن   -2

 .)مسئولية تمريض القسم( .الصيانة

صوت مسموع يأتي من  يصدر  : لغرف العزل  الضغط السلبي املحافظة على عند فشل -3

: في حال وجود مريض يتم تطبيق خطة االخالء   أضواء حمراء وامضة مرئيةو   الشاشة

املعمول بها في املستشفى لنقل املريض ، وبعد لك يتم رفع طلب صيانة من قبل قسم 

التمريض  ، في حال عدم وجود مريض يتم رفع طلب صيانة لقسم الصيانة من قبل  

 التمريض.

   : التهوية       -ج             

يعد التحكم في ملوثات الهواء )على سبيل املثال ، الكائنات الحية الدقيقة والغبار واملواد               

الطريقة األكثر فعالية للحفاظ على الهواء النظيف. ثاني أكثر  (  Air splay) الكيميائية والدخان( عند املصدر 

يتم تعريف التهوية من حيث حجم الهواء في   ،  الوسائل فعالية للسيطرة على تلوث الهواء الداخلي هي التهوية



 

وأنشطتهم هم املسؤولون عن معظم امللوثات في   االشخاصوتستند إلى افتراض أن  شخص )(الدقيقة لكل 

 ACH: Air Cycle)ة الصحية على أنها يتم التعبير عن معظم معدالت التهوية ملرافق الرعاي املساحة املكيفة .

Change / Hour،)  الهواء معدل تدفق(12 ACH ≥تغييًرا ) ة(السالبالعزل  )لغرفةكحد أدنى  للهواء في الساعة 

وتوجيه هواء العادم من الغرفة إلى خارج  (2جدول )نظام التهوية لتعقيم الهواء  زمن يحتاجهولكل معدل تدفق 

  0.3<      ٪ من الجسيمات99.97  هواء يزيل فلتر( هو HEPAالهواء الجزيئي عالي الكفاءة ) ، فلتراملبنى 

يتم توصيل  ، في مناولة الهواء املركزية HEPAميكرومتر عند معدل تدفق هواء محدد. يمكن دمج فالتر 

نظام مراقبة املباني  (ومخرج الهواء  الرئيس ي للغرفة  مع  syplayبمدخل الهواء ) ٍ  ACHالحساسات الخاصة بــ 

 .لوحة التحكم بالقسماو 

 من لوحة التحكم : (ACHمعدل تغير الهواء يتم مراقبة وتسجيل ) (1

• :
ً
 Formحسب النموذج ) الضغطساعة لكل غرفة عزل سالبة 24كل  يتم يوميا

 .مسئولية تمريض القسم( ) (.#03

• : 
ً
  (مسئولية قسم الصيانة  )مره واحدة  شهريا

(  يرفع طلب صيانة لقسم  set pointفي حال الحيود عن  املواصفات  الهندسية املحددة  ) (2

 )مسئولية تمريض القسم(الصيانة. 

: صيانة غرف 
ً
 باملنشأة()مسئولية قسم الصيانة . العزل سالبة الضغط: ثانيا

يتم العمل بالتسلسل الوارد في  )واملقاول تخضع صيانتها وتأمين مستهلكاتها لعقد صيانة وتشغيل بين الوزارة 

العزل مثل   وتعطى غرف، االتفاقية التي تمت بين وكيل االمداد والشؤون الهندسية ووكيل الصحة العامة(

 (.او وقائية ألولوية في أنواع الصيانة التي تقدم )طارئة ا الحرجةبعض األقسام 

 (: Unit Packageوحدة التكييف الخارجية ) -أ

( لتحديد الوقت املناسب  PPMالتنسيق مع رئيس القسم ألي عمال للصيانة الوقائية )يتم  -1

 ومدة العمل.

 واملستهلكات املناسبة.التأكد من وجود قطع الغيار يتم  -2

 استخدام وسائل السالمة الشخصية املناسبة للعمل. يتم  -3

 بعد انتهاء االعمال يتم التنسيق مع مشرف النظافة لتنظيف املوقع .  -4

 التكييف.االعمال وتشغيل وحدة  بانتهاءابالغ رئيس القسم يتم  -5

 :  AHUفالتر وحدات مناولة الهواء   -ب

 لتحديد وقت مناسب لتغيير الفلتر. التنسيق مع رئيس القسم يتم  -1

  AHUاغلق وحدة مناولة الهواء يتم  -2

 .استخدم وسائل السالمة الشخصية املناسبةيتم  -3

تر الورقي او املعدني )الفلتر املعدني يمكن غسله او تغييره ويعتمد ذلك على لالف ةلااز يتم  -4

 الفحص البصري(.



 

 
 
 

 

   Cooling Coilاغسل ملفات التبريد   -5

 يدضع الفلتر الجد -6

 تخلص من الفلتر القديم والتنسيق مع مشرف النظافة لتنظيف املوقع.  -7

  AHUابالغ رئيس القسم بنتهاء االعمال وتشغيل وحدة مناولة الهواء  -8

شهر ويعتمد ذلك على الفحص   12الى  6يتم تغييرها من فترة    HEPAجميع فالتر الــ :     HEPAفالتر الــــ   -ت

، ويمكن تغييرها بنفس   (Form #04وذلك حسب النموذج املرفق ) أو توصيات الشركة املصنعة البصري 

 مع التأكيد باستخدام وسائل السالمة الشخصية املناسبة  AHUخطوات تغيير فالتر  وحدة مناولة الهواء 

 والتخلص منها كنفايات طبية. بالتنسيق مع قسم مكافحة العدوى باملنشأة 

 االعمال الكهربائية:  -ث

  أو قياس معدل تغيير الهواء كل ساعة يجب جميع أجهزة القياس لدرجة الحرارة والرطوبة والضغط 

او حسب توصيات الصانع ، جميع اعمال اإلضاءة تخضع للصيانة حسب   سنويةان يتم عمل معايره  

 لب القسم املعني. ط

 :
ً
 نظافة غرف العزل سالبة الضغط: ثالثا

 النظافة اليومية بالتنسيق بين مكافحة العدوى والخدمات املساندة باملوقع.  ألعمالعمل جدول   -1

 النظافة معتمدة.  ألعمالتوفير املواد واملستلزمات  -2

 التمريض بالقسم.التنسيق مع مشرف ب و  اثناء العملاستخدام وسائل السالمة الشخصية  -3

 لغرف العزل. دخولهم  أليديهم قبل العاملينتطهير من التأكد  -4

 كوادر التمريض اثناء عملية التنظيف للتوجيه.  أحدوجود  -5

 أليديهم.  تطهير العاملينمن التأكد بعد انتهاء االعمال يتم  -6

 القسم. ( من مسئول 1رقم )  املذكور بالفقرةيتم التوقيع في الجدول  -7

  :
ً
إمداد قسم مكافحة العدوى باملنشأة بنسخة من جميع سجالت املتابعة اليومية واالسبوعية  املستندات :    رابعا

( من قبل قسم التمريض وقسم الصيانة، وكذلك سجل الصيانة الخاص بغرف العزل  Form #1,2,3,4والشهرية لـ  )

 من قبل قسم الصيانة. 

  Edition rdmanual 3 CIC-GHC ,  standards 3rd Edition CBAHICDC ,   ،ASHRAE املرجع

 Form #01 , Form #02 , Form #03, Form #04 املرفقات 

 ( صفحة 04) عدد الصفحات )بدون مرفقات( 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االعتماد

 التاريخ التوقيع املنصب  االسم

 حمدان العنزي  بن د. خالد
ة عدوى املنشآت  ة ملكافح دير عام اإلدارة العامم

 الصحية 
 2021ابريل  5 

 2021ابريل  5  ر عام اإلدارة العامة للصيانةمدي املطرفي  إبراهيمياسر بن م. 



 

Temperature & Humidity (Form #01)  

Department: 

Room No: Month/Year :  

RH (%)  >30 - 60% T (C°):  21 to  24 Accepted Range 
 

ID/sig. Remark RH (%) T (C°) Time Date 

      1 

     2 

     3 

     4 

     5 
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Negative Pressure Room Recording (Form #02) 

Department: 

Room No: Month/Year :  

 Pressure (Pa): < -2.5 Accepted Range 
 

 ID/sig. Remark P (pa)    Time Date 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    31 



 

ACH - Air Cycle Change per Hour Recording (Form #03) 

Department: 

 Accepted Range :                      ACH  ≥12 Room No:  Month/Year :  
 

Time / ACH  
7 6 5 4 3 2 1 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Date 

                        1 
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HEPA Filter Monthly Physical Inspection (Form #04) 

 

 
Sig. Remark Room No Dep. Time Date 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    



 

 

 : االختصارات

 

 املعنى  االختصار 

ACH  Air Cycle Change per Hour    ، الساعةفي تغيير الهواء. 

RH Relative Humidity .الرطوبة النسبية ، 

HVAC Heating, ventilation, and air conditioning 

Set point .النقاط املعيارية او املواصفات الهندسية املثلى للتشغيل 

PPM Planned Preventive Maintenance  .الصيانة الوقائية املجدولة ، 

HEPA High Efficiency Particulate Air   ، .فالتر التنقية عالية الكفاءة 

CBAHI 
The Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions   ،   املركز السعودي العتماد

   املنشآت الصحية

GHC-CIC Gulf Health Council Centre for Infection Control  –  الخليجي مركز مكافحة العدوى التابع ملجلس التعاون 

ASHRAE 
The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers  ،  الجمعية األمريكية

 ملهندس ي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء. 

 

  



 

 ( :  املواصفات الهندسية لغرف العزل السالبة : 1جدول )

 

  2.5 Pa (0.01″ water gauge)− < (dpفرق الضغط )

معدل تغيير الهواء  

ACH 

minimum 6 ACH for existing facilities. 

 ≥12 ACH for areas under renovation or for new construction 

Filtration 

efficiency 

Supply: 90% (dust spot test) 

 Return: 99.97% @ 0.3 μm DOP 

 T (C°):   21 -24 درجة الحرارة 

Humidity RH % RH (%)  > 30 - 60% 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 ACH: العالقة بين زمن تعقيم الهواء وعدد  2جدول 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 : غرف العزل سالبة الضغط ) نموذج(:  1صورة 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 (: 2)صورة 

 


