
شآ ت ابملن ملفروشات اماكحفة العدوى لإعادة معاجلة احتياطات
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املقدمة

o املسببة للأمراضاجلراثمي قد حتتوي الرشاشف والأمقشة امللوثة عىل أأعداد كبرية من.

oيوىص ابملامرسات الصحية ملعاجلة وختزين الرشاشف النظيفة.

o مغسةل خارجيةميكن القيام ابلغس يل داخل املنشآأة أأو التعاقد مع.

o امللوثالرشاشفالتعامل مع عند عىل تطبيق احتياطات ماكحفة العدوىيمت الرتكزي جيب أأن



الهدف

عايري ة املتدربني مبتقليل معدلت العدوى الناجتة عن التعامل مع املفروشات والرشاشف امللوثة عن طريق توعي•

.بآأقسام املغاسل املركزية ابملنشآ ت الصحية واملغاسل اخلارجيةماكحفة العدوى 



املسؤوليات

.قسم املغسةلمسؤوليات مرشف •

.العاملني ابلقسممسؤوليات •

.ماكحفة العدوىقسممسؤوليات •



.املراقبة والارشاف عىل تطبيق س ياسة ماكحفة العدوى بآأقسام املغاسل املركزية•

(.المتريض) التواصل مع املس تخدمني ابلأقسام •

.التآأكد من تدريب مجيع العاملني ابلقسم•

.التآأكد من التعامل مع املفروشات والرشاشف بطرية أأمنة•

املغسةلمسؤوليات مرشف -:أأول 



.العاملني ابلقسممسؤوليات : اثنيا

.غسةلاإىل امل الأقساماملس تعمةل من الرشاشفمجع ونقل •

الإجراءات القياس ية بيقوتط والقفازات الرشاشف املس تخدمة ابس تخدام الأردية غري املنفذة للسوائلالفرز والتعامل مع •

.ملاكحفة العدوى

.ةالنظيفة اإىل الأقسام بطريقة أ منة ابس تخدام عرابت مغلقالرشاشفتوزيع ونقل•



ماكحفة العدوىقسممسؤوليات : اثلثا

.يف املنشآأة الصحيةاملفروشات املس تخدمة معلية مجع ونقل عىل الارشاف•

.قامئة التحققابس تخدام ةاملركزيداخل املغسةل ماكحفة العدوى تطبيق معايريالإرشاف عىل •

.ققامئة التحقمتطلبات ماكحفة العدوى ابس تخدام تطبيق والإرشاف عىل املغاسل اخلارجية زايرة•

.ةاملركزياملغسةلقسم أأو اإحاللاملشاركة يف أأي مرشوع لتجديد•

.اجلددللعاملنيمل عىل أأساس يات ماكحفة العدوى بشلك س نوي وقبل بدء العمجيع عامل املغسةل املركزية تدريب •



تدريب ماكحفة العدوى

جيب أأن حيتفظ رئيس امللوثة و املفروشاتيف التعامل مع احتياطات ماكحفة العدوىعىل تدريب العامل جيب أأن يمت 
.بسجالت تدريب العاملاملغسةلقسم 

:وبصفة دورية عىل أأن يشملالتدريب يف بداية العمل يمتجيب أأن 
.، نظافة وتطهري اليدين ال منةاحتياطات احلد من نقل العدوى واملامرسات •

بالغ/ التطعمي )برانمج الصحة املهنية • (.حوادث الإصاابت احلادةاإ

.التعامل مع انساكب ادلم وسوائل اجلسمو التخلص من النفاايت•

.تطهري البيئةلس ياسة الأمثلالتطبيق •

.



املغسةل املركزيةتصممي قسم 

املوقع•

املناطق•

الأرضيات •

اجلدران •

السقف•



املوقع

يف الطابق السفيل أأو يف الطابق الأريض من املبىنيكون قسم املغسةل املركزية جيب أأن 



املنطقة امللوثة: مناطق العمل

املالبس ابلغسالتاملتسخة ومنطقة حتميل املفروشاتمنطقة خاصة لس تقبال وفرز 



املنطقة النظيفة: مناطق العمل

.النظيفة من الغسالتالرشاشفاس تالممنطقة 

.النظيفةالرشاشفوختزين وتغليفالتجفيف والفحص واخلياطة واليك والطي 



منطقة التخزين

:النظيفةالرشاشفمتطلبات مناطق ختزين 

ضغط الإجيايب•

.وأأوابر الأنسجةنظام هتوية جيد ملنع ترامك الغبار •

.عدم وجود فتحات للرصف الصحي أأو مواسري املياه•

5-2.5مس فوق الأرضية 20-15عىل مسافةوجود أأرفف للتخزين •
.مس حتت السقف25مس بعيدًا عن اجلدران، و

.النظيفةالرشاشفتس تخدم فقط لتخزين •

.جيب أأن يكون ابب منطقة التخزين مغلقًا دامئًا•



الارضيات

.أأسطح ملساء غري قابةل لالنزلق وغري مسامية، بدون منخفضات أأو شقوق لتجنب ركود السوائل•

تحمل التنظيف املتكرر والتطهريت •



اجلدران 

.وأأوابر الأنسجةأأو جفوات لتجنب ترامك الغبار ثقوبأأسطح ملساء وغري مسامية، بدون •

والتطهريالتنظيف موادتحمل ت •



الأسقف

.مرت عىل الأقل4.5ارتفاع •

.مل احلرارة والرطوبةتتح•

أأسطح صلبة وملساء وغري مسامية ذات •

جميع تسمح بت بدون نتوءات أأو تشققات

املعلقةل يُسمح ابلسقوف)أأو الأوابرالغبار

(.املكونة من وحدات صغرية منفصةل



املراتب،الوسائد،الأمقشة

.ابجلراثميمس تعمرة الرشاشفمجيع تكونقد •

ىل أأغطية عمناطق رعاية املرىض جيب أأن حتتوي مجيع املراتب املس تخدمة يف •

.للسوائلحممكة الغلق وغري منفذة حامية 

.جيب تنظيف وتطهري أأغطية املراتب مبطهر معمتد•

زالهتاجيب التخلص من املراتب وأأغطية الوسائد اليت هبا تشققات وبق• .ع ول ميكن اإ



الهتوية والتحمك يف درجة احلرارة

.اإىل اخلارجءالهواحتت ضغط سليب مع خروج املتسخةجيب أأن تكون املنطقة 

.املناطق النظيفة حتت ضغط اإجيايب

.٪ كحد أأقىص70جيب أأل تتجاوز الرطوبة 

24درجة مئوية اإىل 20من : جيب أأن تكون درجات احلرارة يف حدود أ منة

.درجة مئوية

.نسجةوأأوابر الأ مبرحشات للتقاط الغبار السقف جيب تزويد فتحات 



املغسةلوظائف قسم 

.تلفةامل الأقساممن الرشاشف امللوثة مجع •

عادة معاجلهتا• .فرز الرشاشف واإ

صالح أأو استبدال املواد التالفة• .حفص واإ

.قسام الأ عىل ة النظيفالرشاشفتوزيع •

.اخلاصة ابلصيانة والتدريبلسجالتابالاحتفاظ •



من الأقسامامللوثة جتميع الرشاشف 

د مواد لتآأكد من عدم وجو واعند جتميع الرشاشف جيب احلذر •

امدات مثل القفازات، واحملاقن، والإبر، والضأأو أأدوات غريبة 

خل...  .اإ

ناثر الغبار وطهيا برفق ملنع ت املس تخدمة مجع الرشاشفيمت •

.ووضعها مبارشة يف الأكياس املناس بةواجلراثمي 



من الأقسامامللوثة جتميع الرشاشف 

 يزيد من لأن ذكلاملرور ابملفروشات املتسخة عرب الأقسام ل ينبغي •

.لبيئيةالأسطح ايف الهواء أأو عىل الأرض أأو اجلراثمي خماطر انتشار 

عاية املرىضامللوثة أأو شطفها يف مناطق ر املفروشاتل ينبغي فرز -•



امللوثةاملفروشاتتعبئة 

انب منطقة جبيمت وضع املفروشات امللوثة فور جتميعها داخل أأكياس مانعة للترسب •
.التجميع

ضافية للتعبئة املزدوجة الا يف بعض حالت العزل م • ويف الايبول: ثلل تتوجد ممزيات اإ
.حال وجود ترسب من كيس التجميع الرئييس

دارة السالمة والصحة املهنية بوضع ملصقات •  عىل أأكياس بيولويجال طر اخلل تويص اإ
ذا مت تطبيق الاحتياطات القياس يةالرشاشف .ملاكحفة العدوىامللوثة اإ

.يف مناطق رعاية املرىضجيب أأن ل يمت الفرز •



عادةخطوات  الرشاشفمعاجلة اإ

الفحص.8

تجفيفال .9

اليك والطي والإصالح.01

التعبئة والتغليف والتخزين.11

النظيفةاملفروشاتنقل .21

ختزين املفروشات النظيفة.31

.من الأقسامجتميع املفروشات املتسخة.1

.بآأكياس التجميعامللوثة املفروشات تعبئة .2

.املؤقتتخزين ال .3

.ةلابملغسس تالم الانقل املفروشات املتسخة اإىل منطقة .4

فرزال.5

.غس يلال معلية .6

التفريغ.7



مالحظات هامة

.يف أأرسع وقت ممكنةامللوثجيب أأن يمت التعامل مع املفروشات •

.الغسالتع مبارشة يف ، جيب وضعها يف أأكياس قابةل لذلوابن يف املاء لتوضالغس يلقبل املفروشاتيف حاةل تبين املنشآأة لس ياسة عدم فرز •

. الغساةلمن غرف العزل وجيب مجعها يف أأكياس قابةل لذلوابن يف املاء لوضعها مبارشة يفاملفروشات املس تخدمة فرز جيب أأن ل يمت •

.ضد الاكئنات احلية ادلقيقةللتطهري درجة احلرارة املس تخدمة للتجفيف واليك تعطي تآأثرًيا اإضافيًا •

.منازهلمالزي الرمسي يف غسلل جيوز للعاملني يف جمال الرعاية الصحية •



املغسةل ادارة قسم 

.داخل قسم املغسةللأطعمة واملرشوابت بتناول ال ينبغي أأبًدا السامح •

.املطلوبةمعايري التطهريتؤدي جيب حفص الغسالت ابنتظام للتآأكد من أأهنا •

ىل احلالغسالت قادرة عىل رفع درجة • .ات املطلوبة لإمتام معلية التطهريرجادلرارة اإ

.جيب أأن حتتوي الغسالت عىل فتحات ترصيف ودورة لإزاةل التلوث•

املغسةلجيب أأن حيتفظ مرشف و (أأسابيع6-4لك )ميكن مراقبهتا و تسجيل درجة احلرارة أأهجزة ل جيب أأن حتتوي الغسالت عىل •
.ابلسجالت

.املغسةلبواسطة مرشف ( الغسالت واجملففات) للمعدات جيب تسجيل الصيانة ادلورية •



اجتاه العمل

قة حتميل منطقة الاس تقبال والفرز ، ومنط)بني املنطقة املتسخة مادي من الرضوري أأن يكون هناك فصل •

(.ظيفةالن ومنطقة التخزين منطقة اجملففات ، ومناطق اليك والطي ، )، واملنطقة النظيفة ( الغسالت

الفحص < التجفيف< ريغتفالغس يل وال < فرز الاس تقبال و الا)ن املناطق املتسخة اإىل مناطق نظيفة املفروشات ماجتاه•

(تخزين النظيفةمنطقة ال < والإصالح واليك والطي



دوى؟انتقال العيف أأماكن رعاية املرىض عىل س تائر ال هل ميكن أأن تسامه 

والأصوافالقطن ميكن أأن تعيش البكترياي والفطرايت عىل البوليسرت و •

.والأمقشة الأخرى

اللمس وميكن من الأسطح متكررةتعترب الس تائر يف أأماكن رعاية املرىض •

.أأن تتلوث برسعة خاصة عند اس تخداهما يف غرف العزل

دلراسات، يف اإحدى ا. ميكن أأن تتلوث الأيدي بعد التعامل مع الس تائر•

.٪ من الأيدي بعد التعامل مع الس تائر50تلوثت 



معلية الغس يل

الفرز معلية الغس يل التجفيف اليك

التغليف التخزين التوزيع



الفرزأأمهية 

بر ، مقص ، شفرات ، )ضامن عدم وجود أأجسام غريبة • ......(.اإ

.امحلاية الشخصيةجيب أأن يلزتم العاملون مبنطقة الفرز ابس تخدام أأدوات •

تكون معدات غسل يف مناطق العمل ، كام جيب أأنجيب توفر مس تلزمات نظافة وتطهري الأيدي يف أأماكن مناس بة •

.العني والاس تحامم يف حالت الطوارئ متوفرة يف مناطق العمل

دارة النفاايت • .وتوفر مس تلزمات الفرزاإ



مزااي الفرز قبل معلية الغس يل

.للرشاشفتقليل اس تخدام املواد الكمييائية وابلتايل زايدة العمر الافرتايض •

زاةل الإبر والأدوات اجلراحية ال• يت تبقى دون قصد تقليل الأرضار اليت تلحق بآ لت الغس يل والرشاشف عن طريق اإ

.أأثناء معلية التجميع

.للرشاشفحتديد منطقة املستشفى اليت يوجد هبا سوء اس تخدام •



مزااي الفرز بعد الغس يل

يقلل التعرض للمواد املعدية•

يقلل التلوث اجلوي•

منع الإصاابت اجلدلية•



معلية الغس يل

25درجة مئوية ملدة 71عند درجة حرارةيف حاةل اس تخدام دورات غس يل ابملاء الساخن، اغسلها مبنظف يف ماء•

.دقيقة

ضافة مكية مناس بة من اللكور املبيض دلورات درجات احلرارة املنخفضة • للأمقشة احلساسة ( درجة مئوية25-22)اإ

.للحرارة

.لبعد الغس يالرشاشفجزء يف املليون يف دورات الشطف لتطهري 150-50اس تخدام مبيض اللكور برتكزي •

.لبعض الأمقشة( املنظفات القامئة عىل الأكسجني املنشط)ميكن اس تخدام بدائل اللكور •



معلية الغس يل

.يف أأرسع وقت ممكنةامللوثجيب أأن يمت التعامل مع املفروشات •

ةل لذلوابن يف املاء لتوضع ، جيب وضعها يف أأكياس قابالغس يلقبل املفروشاتيف حاةل تبين املنشآأة لس ياسة عدم فرز •

.الغسالتمبارشة يف 

ضافيًا / درجة احلرارة املس تخدمة للتجفيف و • .احلية ادلقيقةضد الاكئناتللتطهري واليك تعطي تآأثرًيا اإ



نقل الرشاشف النظيفة

التلوث ، وجيب النظيفة أأثناء النقل والتخزين ملنعالرشاشفجيب تغطية •

.غسل عرابت النقل بشلك روتيين

العرابتل غسمنطقةيف الرشاشفعرابت املس تخدمة لنقل جيب غسل ال•

عن فة النظيالرشاشفعرابت ومتيزي بعد الاس تخدام وجيب فصل

.املتسخة



املامرسات الامنة

:للتعامل الصحيح مع الرشاشف يف أأماكن تقدمي الرعاية الصحية الالزتام مبا ييلالعاملنيجيب عىل •

.قة واعتبارها ملوثةة بنفس الطرياملس تخدمالرشاشف قياس ية ملنع انتقال العدوى من خالل التعامل مع مجيع ال حتياطاتتطبيق الا•

.ت خاصةاملس تعمةل يف أأكياس مناس بة موضوعة يف حاوايالرشاشفنقل •

فرازات اجلسمةالتعامل حبذر مع الرشاشف امللوث• .ابدلم أأو اإ

• ُ سمح هلم ابلعودة اإىل العمل يف ميكن للعاملني يف املغسةل التعامل مع الرشاشف املتسخة بعد الرشاشف النظيفة يف نفس الوردية ولكن ل ي
.فصلالرشاشف النظيفة واملتسخة وختزيهنا بشلك منمع مراعاة الفصل التام بني منطقة نظيفة خالل نفس الوردية، 



املامرسات الامنة

.وتطهري الأيدينظافة •

امحلاية الشخصيةدواتاس تخدام أأ •

(التطعاميت، تقارير حوادث الإصاابت احلادة)برامج الصحة املهنية •



العينات املكروبيولوجية

ذا اكن هناك دليل وابيئ يشري اإىل يمت القيام به فقط اإ

قال ومالبس الرعاية الصحية يف انتالرشاشفدور 

.وىقسم ماكحفة العدبناء عىل توصيات ، العدوى



الرمسي للموظفنيالعملغسل زي

.الرمسيعملالعالقة بني تلوث أأيدي العاملني يف جمال الرعاية الصحية وزيتوجد 

ية وقد وجدت اجلراثمي املتواجدة عىل البدل اجلراح ل يكفي غس يل املزنل لإزاةل لك 

.مس تودعا للجراثمي بعض الأحباث أأن غساةل املزنل قد تكون 

غسةل املركزية امل أأخرًيا ، جيب عىل مجيع العاملني يف جمال الرعاية الصحية اس تخدام 

رض املبارش بشلك مبارش من خالل التعلغسل الزى اخلاص ابلعمل لحامتل تلوثه 

.أأثناء العملسوائل اجلسم / للميكروابت املعدية 



الواثئق واملستندات اخلاصة مباكحفة العدوى

.املغسةلالس ياسات والإجراءات اليت تغطي مجيع خدمات 

.واحلادةالغريبةس ياسة الإبالغ عن الأش ياء 

.جسالت مجليع معليات الغس يل وتوثيق مجيع دورات الغس يل

.جيب أأن حتتوي لك مادة كمييائية عىل حصيفة بياانت سالمة املواد، وجيب توفري النسخ عند نقطة الاس تخدام

:توثيق مجيع معليات املراقبة

.الغس يل املس بق، الغس يل، الشطف، وأأوقات الشطف الهنائية-: مدة ادلورة•

.دورة الغس يل ودورة التبييض ودرجات حرارة دورة الشطف: درجة احلرارة•

.:أأنواع املواد الكمييائية ومس توى الاس تخدام للك خطوة يف معلية الغس يل-: اس تخدام املواد الكمييائية•



بعض الصور الهامة للتعليق
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