
احتياطات مكافحة العدوى أثناء 

نا التعامل مع وفيات فيروس كورو

- COVIDالجديد  19 

GDIP&C - MOH - KSA



اتوثالجببراداتالخاصةاألقسامداخلالعاملينجميعتدريب

دفنللوتجهيزهاالجثامينغسلعلىالقائمينأوالموتىحفظ

اتاالحتياطعلىالجثثتحنيطأوتشريحعلىالقائمينأو

:وبخاصةالعزلواحتياطاتالعدوىلمكافحةالقياسية

oاأليديوتطهيرنظافة.

oطبيقتاستمرارمعالشخصيةالوقايةألدواتاآلمناالستخدام

.العزلاحتياطات

oالمحيطةالبيئةوتطهيرنظافة.

oالطبيةوالنفاياتالملوثةالمفروشاتمعالتعامل.

العامةاالحتياطات 



األقسامداخلالعاملينلجميعالمطلوبةاللقاحاتاستيفاء

لغسعلىالقائمينأوالموتىحفظوثالجاتببراداتالخاصة

نيطتحأوتشريحعلىالقائمينأوللدفنوتجهيزهاالجثامين

.العدوىمكافحةسياساتحسبالجثث

oواللقاحبيالفيروسيالكبديااللتهابمنالواقياللقاح:مثال

.الموسميةاألنفلونزامنللوقايةالسنوي

العامةاالحتياطات 



اطاتباحتيلاللتزامالمطلوبةواألدواتالمستلزماتتوفير

:العدوىمكافحة

oاأليديوتطهيرنظافةمستلزمات.

oالشخصيةالوقايةوأدواتمستلزمات.

oالجثثحفظأكياس(Body Bags).

oالملوثةالمفروشاتمعالتعاملوأدواتمستلزمات.

oالبيئةوتطهيرنظافةوأدواتمستلزمات.

oالطبيةالنفاياتمعالتعاملوأدواتمستلزمات.

العامةاالحتياطات 



oبداخلالتدخينأوالمشروباتأوالمأكوالتتناوليمنع

قاعاتأوالموتىحفظوثالجاتببراداتالخاصةالقاعات

.ثثالجتشريحقاعاتأوالجثامينتحنيطأووتجهيزغسل

oأواألنفأوللعينينالمخاطيةاألغشيةأوالوجهلمستجنب

.باليدينالفم

oعليهجيةالبيولوللسوائلأوللجثمانالمباشرةالمالمسةتجنب.

العامةاالحتياطات 



فيروس كورونا الجديد وفيات 

COVID - 19 

بدءاً من مكافحة العدوى احتياطات 

لحظة الوفاة وحتى االنتهاء من عملية 

دفن المتوفى



احتياطات مكافحة العدوى الموصى بها 

روس للممارسين الصحيين للوقاية من في

- COVIDكورونا الجديد  19 



معلالتعامعنداأليديوتطهيرنظافةبسياساتااللتزاميجب

روسبفيإصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامين

COVIDالجديدكورونا - 19:

oةالوقايأدواتاستخدامقبلاأليديوتطهيرنظافةممارسة

ناءأثالعزلاحتياطاتتطبيقالستمرارالالزمةالشخصية

نعالمنقولةلألمراضالعزلاحتياطات)الجثمانمعالتعامل

.(الرذاذطريقوعنالتالمسطريق

oالجثمانمعالتعاملبعداأليديوتطهيرنظافةممارسة

قةبطريالمستخدمةالشخصيةالوقايةأدواتمنوالتخلص

.آمنة

نظافة وتطهير األيدي



oبصورةاليدينغسل

اءالمباستخدامصحيحة

ماوتجفيفهوالصابون

نظافة وتطهير األيدي

:المطلوبةالمستلزمات

oلغسلمخصصةأحواض

األيدي

oالسائلالصابونمضخات

oيدياأللتجفيفورقيةفوط

oيةبأهمللتذكيربوسترات

والخطواتاأليديغسل

المطلوبوالزمن



نظافة وتطهير األيدي



نظافة وتطهير األيدي

خطوات غسل األيدي 
بالماء والصابون



oباستخداماليديندلك
الكحوليالجلمطهر

الكحولإيزوبروبيل)
تكنلمإذا(70-90%

ساخا ًإتمتسختيناليدين
.ظاهرا ً

نظافة وتطهير األيدي

:المطلوبةالمستلزمات

oالكحوليالمطهرمضخات

oيةبأهمللتذكيربوسترات

والخطواتاأليديتطهير

المطلوبوالزمن



نظافة وتطهير األيدي

األيدي خطوات دلك 
بمطهر الجل الكحولي 



الوقايةألدواتاآلمناالستخدامبسياساتااللتزاميجب
Personal))الشخصية Protective Equipment -PPE

المؤكدأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامينمعالتعاملعند
COVIDالجديدكورونابفيروسإصابتهم - 19:

oالقفازات

oوالذراعينالصدرمنطقةمنوالمدعمطويلةبأكمامالواقيالمريول

.السوائلنفاذضد

oللسوائلمنفذوغيراالستخدامأحاديالبالستيكيالمريول.

oالعاديةالطبيةالكمامة.

oالواقيالوجهدرعأوالواقيةالنظارات.

oلالنزالقوالمضادالماءلنفاذالمقاومالرقبةذيالحذاء.

أدوات الوقاية الشخصية



أدوات الوقاية الشخصية



أدوات الوقاية 

الشخصية

oالقياسيةاالحتياطات

+
oلألمراضالعزلاحتياطات

طريقعنالمنقولة

الرذاذطريقوعنالتالمس



خطوات ارتداء 

أدوات  الوقاية 

الشخصية



خطوات خلع 

أدوات  الوقاية 

الشخصية



يزتجهعندالعدوىمكافحةوإجراءاتبسياساتااللتزاميجب
إصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامينونقل

COVIDالجديدكورونابفيروس - ثالجاتأولبرادات19
:الموتىحفظ

oنىوتستث)آمنةبصورةالجثمانعنواألجهزةالوصالتجميعفصل

.(الشرعيالطبلتوصياتطبقاالجنائيةالحاالتبعضذلكمن

oملةمحتتسرباتأوارتشاحاتأيالمتصاصعازلةضماداتاستخدام

أو)نالجثمالحفظالمخصصالكيسداخلالجثةوضعقبلللسوائل

واحدة،رةلمتستخدمماصةبمادةالجثثلحفظالمخصصالكيستبطين

(المتسربةالسوائلالمتصاصوذلك

ىتجهيز ونقل الجثمان لبرادة أو ثالجة حفظ الموت



oالجثثلحفظالمخصصالكيسداخلالجثةوضعبتم-Body Bag

.تشفىبالمسالموتىحفظثالجةإلىالمرضىغرفمننقلهاقبلوذلك

oمقاومةبالستيكيةمادةمنومصنوعمناسببحجميكونأنيجب

محكمبشكلإغالقهويتمميكرون150عنتقلالبسماكةللتسرب

.سحابباستخدام

oجيبعلىالجثمانحفظلكيسالخارجيالسطحيحتوىأنيجب

.التعريفببطاقةلالحتفاظ

ىتجهيز ونقل الجثمان لبرادة أو ثالجة حفظ الموت



oداخلالممزقالجثمانحفظكيسوضعيجبالجثةكيستمزقحالفي

.نظيفخارجيآخركيس

oالمعديالمرضبحقيقةالموتىحفظقسممسئوليإبالغيجب

(للمتوفىيةالمعدالحالة)الوفاةفيتسببهقبلالمريضلعزلالمستوجب

إلىرةمباشوإدخالهللقسموقتبأسرعالجثمانلنقلمعهموالتنسيق

.لذلكالالزمةاالحتياطاتجميعاخذمعالموتىحفظثالجةأوبرادة

ىتجهيز ونقل الجثمان لبرادة أو ثالجة حفظ الموت



oضلمريوفاةكحالة)معديبمرضالمصابالمتوفيتركات

COVIDكورونابفيروسإصابتهمؤكدأومشتبه - 19 (

يتمومستهلكةتعتبرالعاديةكالمالبسقيمةذاتوليست

.طبيةكنفاياتمنهاالتخلص

oمعديبمرضمصابلمتوفيالثمينةالتركاتأما

وتحتمعتمدبمطهرتسليمهاقبلفتطهروالنقودكالمجوهرات

.مختصصحياشراف

يالمتوفي المصاب بمرض معدمع تركات التعامل 



حيةالصالرعايةمفروشاتونقلجمعبسياساتااللتزاميجب

وأالمشتبهالمرضىوفياتجثامينمعالتعاملعندالملوثة

COVIDالجديدكورونابفيروسإصابتهمالمؤكد - 19:

oعاثإلنبمثيرةوغيرآمنةبطريقةالملوثةالمفروشاتجمع

الهاإلرسللتسربمانعةأكياسفيتوضعثمالمعدي،الرذاذ

للتعاملادةالمعتبالطريقةمعهاالتعاملليتمالمستشفىلمغسلة

الصحيةالمنشآتمفروشاتمع

التعامل مع المفروشات الملوثة



بحسالطبيةالنفاياتمنالتخلصبسياساتااللتزاميجب

جثامينمعالتعاملعندالعدوىمكافحةوإجراءاتسياسات

روناكوبفيروسإصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضىوفيات

COVIDالجديد - 19

التخلص من النفايات الطبية



oخدمةالمستاألدواتوتطهيرتنظيفبسياساتااللتزاميجب

ؤكدالمأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامينمعالتعاملبعد

COVIDالجديدكورونابفيروسإصابتهم - 19

oثةالملواألسطحوتطهيرتنظيفبسياساتااللتزاميجب

توفياجثامينمعالتعاملبعدمعتمدةمطهراتوباستخدام

لجديداكورونابفيروسإصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضى

COVID - 19

oلنقوتجهيزاتبالمريضالرعايةوأجهزةأدواتذلكويشمل

Trolleys))المتوفين

المستخدمة واألسطحتنظيف وتطهير األدوات 



احتياطات مكافحة العدوى الموصى بها 

باألقسام الخاصة ببرادات للعاملين 

وثالجات حفظ الموتى وأقسام غسل 

للوقاية من وتجهيز الجثامين للدفن 

- COVIDفيروس كورونا الجديد  19 



معلالتعامعنداأليديوتطهيرنظافةبسياساتااللتزاميجب

روسبفيإصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامين

COVIDالجديدكورونا - 19:

oةالوقايأدواتاستخدامقبلاأليديوتطهيرنظافةممارسة

ناءأثالعزلاحتياطاتتطبيقالستمرارالالزمةالشخصية

نعالمنقولةلألمراضالعزلاحتياطات)الجثمانمعالتعامل

.(الرذاذطريقوعنالتالمسطريق

oالجثمانمعالتعاملبعداأليديوتطهيرنظافةممارسة

قةبطريالمستخدمةالشخصيةالوقايةأدواتمنوالتخلص

.آمنة

نظافة وتطهير األيدي



نظافة وتطهير األيدي

oةصحيحبصورةاليدينغسل

والصابونالماءباستخدام

.وتجفيفهما

أو

oمطهرباستخداماليديندلك

إيزوبروبيل)الكحوليالجل

لمإذا(%90-70الكحول

اخا ًإتسمتسختيناليدينتكن

.ظاهرا ً



الوقايةألدواتاآلمناالستخدامبسياساتااللتزاميجب
Personal))الشخصية Protective Equipment -PPE

المؤكدأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامينمعالتعاملعند
COVIDالجديدكورونابفيروسإصابتهم - 19:

oالقفازات

oوالذراعينالصدرمنطقةمنوالمدعمطويلةبأكمامالواقيالمريول

.السوائلنفاذضد

oللسوائلمنفذوغيراالستخدامأحاديالبالستيكيالمريول.

oالعاديةالطبيةالكمامة.

oالواقيالوجهدرعأوالواقيةالنظارات.

oلالنزالقوالمضادالماءلنفاذالمقاومالرقبةذيالحذاء.

أدوات الوقاية الشخصية



أدوات الوقاية 

الشخصية

oالقياسيةاالحتياطات

+
oلألمراضالعزلاحتياطات

طريقعنالمنقولة

الرذاذطريقوعنالتالمس



يزتجهعندالعدوىمكافحةوإجراءاتبسياساتااللتزاميجب

إصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامينونقل

COVIDالجديدكورونابفيروس - 19:

بطاقات التعريف-تجهيز ونقل الجثمان 

o

oالكيسعلىبطاقةوضع

الجثمانلحفظالمخصص

ورقماألسمفيهاموضح

األخرىوالمعلوماتالملف

معرفةيتمحتىالهامة

.المتوفى
Morgue's Transportation Card



oوكاحلمعصمعلىمباشرةصحيخطربطاقةوضع

.المتوفى

oبالوجهالمخصصبالجيب"العدوىخطر"بطاقةوضع

معديةالالحالةعلىالتعرفيسهلحتىالجثةلكيسالخارجي

.الطبيوغيرالطبيالطاقمقبلمنللمتوفى

oخطر"اقةبطوضعفيجبالجثةلحفظكيسيناستخدامتمماإذا

ةالجثلكيسالخارجيبالوجهالمخصصبالجيب"العدوى

.الخارجي

بطاقات التعريف-تجهيز ونقل الجثمان 



ووهالمتوفى وذأقارب : الجثمانتجهيز ونقل 

oالمباشرةالمالمسةمنباتامنعاوذووهالمتوفىأقاربيمنع

.اللمسأوالتقبيلمثلللجثة

oللحدهتجهيزومتابعةالجثمانبمشاهدةالراغبالعددتقليليجب

ائهموإبقالالزمةالشخصيةالوقايةأدواتارتداءوجوبمعاألدنى

.الجثمانمنواحدمترعنتقلالمسافةعلى

oكيبالستيمريول-قفازات:المطلوبةالواقيةالمالبستشمل

-عاديةطبيةكمامة-للسوائلمنفذوغيراالستخدامأحادي

طويلةبأكماممريول-الواقيالوجهدرعأوالواقيةالنظارات

.السوائلضدوالذراعيناألماممنومدعمة



oالحدعةوالتابالمجهزةالمغاسلبأحدللدفنالجثمانتجهيزيتم

.الصحةبوزارةالصحيةالمنشآت

oيمنع ً ً منعا أقاربىإلتسليمهأوالمنزلإلىالجثماننقلباتا

.وذوويهالمتوفى

فينه الجثمان وتكغسل : الجثمانتجهيز ونقل 
ودفنه



oالمغاسللىإالجثةنقليمكنبالمستشفىمغسلةتوفرعدمحالةفي

(لقرويةواالبلديةالشؤونبوزارةلألماناتالتابعةالمغاسل)العامة

ثامينجمعالتعاملكيفيةعلىبهاالعاملينتدريبيتمأنعلى

المنشآتبالعدوىمكافحةأقسامقِبلمنمعديةبأمراضالمتوفيين

المرضحقيقة)للمتوفىالمعديةالحالةبإبالغهممعالصحية

نقلقبل(وفاتهفيتسببهقبلالمريضلعزلالمستوجبالمعدي

.اإلضافيةاالحتياطاتلمراعاةوذلكالجثمان،

oاشرةالمبالمالمسةعدمعلىالتأكيدمعشديدبحذرالجثةتغسل

تابعالالبيئةصحةقسممنمختصاشرافتحتوذلكللجثمان،

.والقرويةالبلديةالشؤونبوزارةلألمانات

فينه الجثمان وتكغسل : الجثمانتجهيز ونقل 
ودفنه



oلوفاةايومنفسفيويفضلوقتأسرعفيبالدفنينصح.

oالةالحبالجثماندفنعمليةعلىالقائمةالجهاتإبالغيجب

زللعالمستوجبالمعديالمرضحقيقة)للمتوفىالمعدية

اطاتاالحتيلمراعاةوذلك،(الوفاةفيتسببهقبلالمريض

.اإلضافية

oصحيالالمجالفيالعاملينأحدبواسطةالجثمانمرافقةيجب

البيئةةصحمسئولويفضلالصحيةبالمنشأةالعاملينأحدأو

لقبمافترةطوالالمطلوبةباالحتياطاتااللتزاملضمان

.الدفن

فينه الجثمان وتكغسل : الجثمانتجهيز ونقل 
ودفنه



oحالةك)معديبمرضالمصابللمتوفيتركاتوجودحالةفي

كورونابفيروسإصابتهمؤكدأومشتبهلمريضوفاة

COVID – كالمالبسقيمةذاتليستالتركاتوهذه(19

.طبيةكنفاياتمنهاالتخلصويتممستهلكةتعتبرالعادية

oمعديبمرضمصابلمتوفيالثمينةالتركاتأما

وتحتمعتمدبمطهرتسليمهاقبلفتطهروالنقودكالمجوهرات

.مختصصحياشراف

يالمتوفي المصاب بمرض معدمع تركات التعامل 



حيةالصالرعايةمفروشاتونقلجمعبسياساتااللتزاميجب

وأالمشتبهالمرضىوفياتجثامينمعالتعاملعندالملوثة

COVIDالجديدكورونابفيروسإصابتهمالمؤكد - 19:

oعاثإلنبمثيرةوغيرآمنةبطريقةالملوثةالمفروشاتجمع

الهاإلرسللتسربمانعةأكياسفيتوضعثمالمعدي،الرذاذ

للتعاملادةالمعتبالطريقةمعهاالتعاملليتمالمستشفىلمغسلة

الصحيةالمنشآتمفروشاتمع

التعامل مع المفروشات الملوثة



بحسالطبيةالنفاياتمنالتخلصبسياساتااللتزاميجب

جثامينمعالتعاملعندالعدوىمكافحةوإجراءاتسياسات

روناكوبفيروسإصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضىوفيات

COVIDالجديد - 19

التخلص من النفايات الطبية



oخدمةالمستاألدواتوتطهيرتنظيفبسياساتااللتزاميجب

ؤكدالمأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامينمعالتعاملبعد

COVIDالجديدكورونابفيروسإصابتهم - 19

oثةالملواألسطحوتطهيرتنظيفبسياساتااللتزاميجب

توفياجثامينمعالتعاملبعدمعتمدةمطهراتوباستخدام

لجديداكورونابفيروسإصابتهمالمؤكدأوالمشتبهالمرضى

COVID - 19

oامينالجثغسلوطاوالتالمتوفيننقلتجهيزاتذلكويشمل

.الموتىنقلوعربات

المستخدمة واألسطحتنظيف وتطهير األدوات 



oالقاعاتعلىالحفاظيجب

توالثالجابالبراداتالخاصة

وتجهيزغسلوقاعات

تالمستلزماومخازنالجثامين

يةالتهووجيدةومرتبةنظيفة

وجودمعاألوقاتجميعفي

تكونوأنكافيةإضاءه

موادمنواألدواتاألسطح

.والتطهيرالتنظيفسهلة

المستخدمة واألسطحتنظيف وتطهير األدوات 



احتياطات مكافحة العدوى الموصى بها 

تى  الموجثامين للعاملين بأقسام تشريح 

للوقاية من فيروس كورونا الجديد 

COVID - 19 



oؤكدالمأوالمشتبهالمرضىوفياتجثامينتشريحيتمال

COVIDالجديدكورونابفيروسإصابتهم – عندإال19

ميةعلألغراضأوالجنائية،الحاالتمثلالقصوىالضرورة

وبئةاألومكافحةالجديدةاألمراضاكتشافعلىتساعدكالتي

.المستجدة

oمعللتعاملخصيصاومجهزةمبنيةالمشرحةتكونأنيجب

ةالوقائيالتجهيزاتكلتوفريجبكماالحاالت،هذهمثل

ماكالمعديةالحاالتمعبالتعاملالخاصةالواقيةوالمالبس

ياتوفجثامينتشريحعلىمدربونالعاملونيكونأنيجب

.المعديةاألمراض

الجثمانتشريح 



الجثمانتشريح 



oالجثثتشريحأماكنتكونأنيجب

بالنسبةالضغطسالبةتهويةذات

عنيقلالبمالهاالمجاورةللمناطق

عادمخروجبعدميوصىكمامرة،12

يجبحيثالخارجإلىمباشرةالهواء

مثلةالكفاءعاليةالفالترعلىتمريره

(HEPA)

oةطاولعندالشفطعمليةتوجيهيتم

جاهأت)العاملينعنبعيدا ًالتشريح

.(أسفلإلىالشفط

الجثمانتشريح 



oالمنشاراستخداموعدمالعاديالمنشاراستخداميفضل

تخداماسوعندالرذاذإنبعاثمنللتقليلالتردديالكهربائي

بتقنيةمزودةالتلكاستخداميفضلالتردديةالكهربائيةالمناشير

.الناتجالرذاذلشفط

oاءاألعضإزالةفيهيتموالذي(فيرشوف)تشريحيعتبر

يتملذيوا(روكيتانسكي)تشريحمنأماناأكثرفرديةبصورة

.واحدةكوحدةمتصلةأعضاءعدةإزالةفيه

الجثمانتشريح 



oاءةالكفعاليالتنفسيالقناعارتداءيجب

Fit)لهمالئمةاختبارإجراءسبقوالذي

tested N95 Respirator)عملياتخالل

المثيرةاإلجراءاتمنأنهاحيثالتشريح

Aerosol)المعديالهباءإلنبعاث

Generating Procedures - AGPs).

oناعالقأنمناستخدامكلعندالتأكديجبكما

بإحكامهالوجعلىمثبتالكفاءةعاليالتنفسي

(Seal Check)والتأكدتسربحدوثلمنع

.فقطخاللهمنتتمالتنفسعمليةأنمن

الجثمانتشريح 



oرغيالتشريحتجنبيجب

انككلماالرؤيةعلىالمعتمد

ذلكتعذروعندممكنا ،ذلك

ةمدعمقفازاتاستخداميجب

منالوسطفيشبكيةبطبقة

للقطعمقاومةصناعيةمادة

.اليدينلحماية

الجثمانتشريح 

مقاومة قفازات مصنوعة من مادة 

لحماية اليدين للقطع



oتغطيةإعادةينبغيال

معا ًاليدينباستخداماإلبر

السوائلعيناتأخذبعد

استخداميتم)الجثةمن

اإلبرةتغطيةطريقة

-الواحدةاليدباستخدام

.(سكوبتقنية

الجثمانتشريح 



oأوالحادةاآلالتأحدأوباإلبرللوخزالتعرضحالفي

ميتالبيولوجيةالسوائلأحدأوالمخاطيةاألغشيةمالمسة

ثيقهاوتوالحادثةعناالبالغثمالتعرضمعالقوريالتعامل

.العدوىمكافحةسياساتحسبالمعرضالشخصومتابعة

الجثمانتشريح 



Thank You


