
 

 

 

 
 سجل السياسة 

 رقم االصدار اإلصدار األول
  مالحظات التعديل ال يوجد
 تاري    خ آخر تعديل ال يوجد

 
 عنوان السياسة  رقم السياسة  جهة اصدار السياسة  بديل للسياسة رقم

 اليوجد
 
 

اإلدارة العامة لمكافحة 
 AST.PV-HFIC-023-IPP عدوى المنشآت الصحية 

اف والمتابعة عىل الفالتر عالية الكفاءة  االشر
بأنظمة ووحدات التهوية وأجهزة تنقية الهواء 

 المتنقلة بالمنشآت الصحية
السياسة(مستوى السياسة )نوع  تاري    خ االعتماد  تاري    خ التطبيق  تاري    خ المراجعة القادمة   

م1/1/3202 م1/9/2021  كة ةسياس م25/8/2021   مشتر
 .الغرض1

ي 
ي التعامل أو استبدال فالتر الهواء عالية الكفاءة المستخدمة فن

ن بأقسام الصيانة بالمنشآت الصحية فن ن والعاملي   رفع مستوى تطبيق الفنيي 
ي المنشآت الصحيةوحدات التهوية وترشيح الهواء أو أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة 

تنفيذ التدابي  الوقائية للوقاية  باإلضافة اىل المتنقلة فن
 من خطر العدوى عن طريق هذه الفالتر. 

 . نطاق التطبيق2
 مديريات العموم / مديريات الشؤون الصحية -أ

 التجمعات الصحية. -ب
 المنشآت الصحية -ج
 . التعاريف  3

 الفالتر: 
ي  

 \ الجو.  مصفاة للهواء تتكون من مواد تزيل الغبار والعفن والميكروبات الدقيقة من الهواء إلزالة الملوثات المحمولة فن

 أجهزة تنقية الهواء المتنقلة عالية الكفاءة: 

ي األماكن المغلقة بواسطة الفالت
ي تعمل عىل إزالة الُجسيمات والملّوثات األخرى من الهواء فن ر، هي األجهزة الت 

ي المستشفن عىل إزالة الروائح والملوثات والتنفس بشكل أفضل. 
 ويساعد استخدامها فن

 . نص السياسة 4
م اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنش ن اف آتلي  عىل تطبيق إجراءات الصحية  تمع أقسام مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بالمتابعة واالشر

ي المستشفيات والمراكز الصحية عند تغيي  الفالتر عالية الكفاءة بأنظمة وحدات التهوية وأجهزة مكافحة العدوى مع عمال الصيانة 
ن فن والفنيي 

 تنقية الهواء المتنقلة بالمنشآت الصحية. 
 . االجراء 5
 يتم إيقاف تشغيل الجهاز أو الوحدة المراد استبدال الفالتر لها.  -أ

ي أو عامل الصيانة بالتأكد من -ب ن أو زوار.  يقوم الفتن ن صحيي   عدم وجود أشخاص بالمكان سواء مرضن أو عاملي 
ي للعزل  -ج

تيب الصحيح وهي )المريول الواف  ن  –الكمام الجراحي  –يتم ارتداء مالبس الوقاية الشخصية المناسبة بالطريقة والي  ي األعي 
 -واف 

ي 
 القفازات النظيفة أحادية االستخدام( –غطاء الرأس الواف 

التعامل مع الفلي  والمنطقة المحيطة به بلطف وثبات وبدون تحركات عنيفة وذلك لتجنب انتشار الميكروبات المعدية  يجب أن يتم -د
 بالمنطقة. 

ي كيس نفايات طبية ذو مقاس مالئم ومطابق للمواصفات )أصفر -ه
 -يتم التخلص الفوري من الفالتر المستعملة بمكان االستبدال بوضعها فن

 ي( ويتم إغالق الكيس بإحكام والتخلص منه كنفايات طبية معدية. عليه عالمة خطر حيو 



 

 

تيب صحيح )القفازات  -و ي للعزل  –بعد تركيب الفلي  الجديد وانتهاء العمل يجب نزع مستلزمات الوقاية الشخصية بصورة وبي 
 –المريول الواف 

ن  –غطاء الرأس  ي العيني 
( عىل أن يتم التخلص من الوا –واف  ي حاويات النفايات الطبية المعدية ويتم ذلك قبل الكمام الجراحي

قيات الشخصية فن
 ) ها بمحلول الدلك الكحوىلي  الخروج من مكان العمل ويتم ممارسة نظافة االيدي )غسيل االيدي أو تطهي 

 يتم تنظيف وتطهي  األسطح البيئية بمكان العمل بالمطهرات المعتمدة بوزارة الصحة.  -ز
ن باستبدال والتعامل مع فالتر الهواء عالية يجب عىل قسم مكافحة ا -ح ن وعمال الصيانة المعنيي  لعدوى بالمنشأة الصحية تدريب الفنيي 

الكفاءة عىل الممارسات الصحيحة لنظافة وتطهي  االيدي واالستخدام الصحيح للواقيات الشخصية والطرق والمواد الصحيحة لتطهي  بيئة 
 ريب. المنشآت الصحية عىل أن يتم توثيق التد

اف عىل التطبيق الصحيح لممارسات مكافحة العدوى بواسطة قسم مكافحة العدوى بالمنشأة الصحية. -ط  يتم اإلشر
 مخطط اإلجراء. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات(7  . مقياس األداء )المؤشر

 قياس نسبة أداء الفلي  قبل وبعد االستخدام من خالل التقارير النصف سنوية.  -أ
ام -ب ن ن الصيانة بتطبيق معايي  مكافحة العدوى عند تغيي  الفالتر.  نسبة الي   فنيي 

 .المرجع 8
ي  -أ

شيح وتنظيف الهواء لحماية المبانن ي للسالمة والصحة المهنية.  -دليل أنظمة الي   المعهد الوطتن
وس كورونا المستجد -ب  وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة.  -مقال عن مرشحات الهواء وعالقتها بفي 
يد وتكييف الهواء الجمعية -التصفية والتطهي   -ج  االمريكية لمهندسي التدفئة والتير
 .المرفقات 9

 اليوجد
 

ارتداء مالبس الوقاية الشخصيةنظافة االيدي مع   

 الوحدة الجهاز أو يتم إيقاف تشغيل 
 

 بلطف وثباتالتعامل مع الفلتر والمنطقة المحيطة به 
 

 التخلص الفوري من الفالتر المستعملة  
 

 نزع مستلزمات الوقاية الشخصية
 

 تنظيف وتطهتر األسطح البيئية بمكان العمل
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 اإلعداد
 التاري    خ التوقيع المنصب االسم

ي ا. 
نواف المطرفن ف برنامج    م2021/8/25  الخدمات المساندة مشر

 االعتماد
 التاري    خ التوقيع المنصب االسم

ي ن  د.خالد حمدان العين
 

 م2021/8/25  مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية


