
 

1 

 أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 19-استجابة كوفيد

22/04/2020
 الخلفية

ة وتكوين أنشطة المياه والصرف الصحي تهدف هذه المذكرة اإلرشادية إلى إعطاء توصيات تقنية سريعة وأساسية تتعلق بتكييف أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الحالي

 . 19-والنظافة العامة الجديدة الستجابة كوفيد

ذ في االعتبار السياق المحلي واللوائح المحلية والوطنية المحددة. يجب مراعاة تنسيقيات المياه والصرف الصحي يرجى مالحظة أن كل نشاط موصى به سيتطلب التكييف كي يأخ

 والنظافة العامة ووزارات / وكاالت المياه الوطنية في االستجابة ويجب أن نتذكر أن توجيهات / لوائح الحكومة المحلية لها األولوية.

 

 19-طرق انتقال كوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

م. يُعبر ما يسمى "مخطط السعال" أعاله عن الحواجز التي تحول دون عدوى االنتقال من البراز إلى الفلعرض يوضح الرسم البياني أعاله اشتقاقاً من الرسم البياني "و"، الذي يُستخدم 

 :19-الطريقتين لرئيسيتين النتقال الفيروس كوفيد

 االنتقال المباشر: من خالل عطس أو سعال شخص مصاب بالقرب من شخص غير مصاب .1

عدة أيام(، أو أن يكون على اليدين أو من خالل رذاذ  االنتقال باالتصال: من خالل شخص يلمس سطًحا ما زال فيه الفيروس نشًطا )يمكن أن يتراوح هذا من ساعتين إلى .2

 يحوي الفيروس أو نت خالل العبور من الرذاذ ومالمسته ألعينهم أو أنوفهم أو أفواههم

 لجيدة هي:ا تعد الحواجز والتي تظهر في الرسم البياني باسم "ح"، متعلقة أساًسا بالنظافة. على هذا النحو، فإن السلوكيات الرئيسية لضمان النظافة

 تغطية العطس والسعال -

 غسل اليدين بالماء والصابون -

 م على األقل بعيداً عن اآلخرين( 2-1التباعد االجتماعي )أي اإلبقاء على مسافة  -

 تنظيف / تطهير األسطح عالية الخطورة -

تالي في المياه الملوثة بالبراز، ولكن هذا ليس أمًرا ذا أهمية. ومع ذلك، ينبغي أن تم اكتشافه في البراز، وبال 19-هناك كمية صغيرة من األدلة المحدودة التي تبين أن فيروس كوفيد

 د والكوليرا.ئيطريق المياه مثل التيفوتستمر أنشطة توفير خدمات المياه والصرف الصحي للسكان قدر اإلمكان، بالنظر إلى استمرار خطر اإلصابة باألمراض األخرى التي تنتقل عن 

 

 األوجه
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 بها األنشطة الموصى

 على مستوى المجتمع بما في ذلك األسر المعيشية وحاالت المخيم:

  .يدين بالصابونالحمالت مخصصة لغسل تصميم وتنفيذ  .1

ب علينا أيًضا قدر اإلمكان، يجب أال تقتصر حمالتنا على تقليل مواد الدعم من اآلخرين )السلطات الوطنية أو اليونيسف أو منظمة الصحة العالمية(، ويج .أ

 للحصول على أمثلة. هناوتنفيذ مواد / حمالت الدعم الخاصة بنا. انظر  تصميم

 على المبادئ التالية:رن ييجب أن تستند جميع حمالت منظمة كونس .ب

يجب أن تستند الرسائل والنصوص والدعم البصري إلى الحواجز / المحفزات الموجودة المحددة في سياق التدخل المخصص )على سبيل  (1

 (19-المثال، األخبار / الشائعات المزيفة حول كوفيد

 م العيون في سوريا.للحصول على مثال حول استخدا 1تضمين الرسائل / الصور الالفتة: انظر الشكل  (2

 االرتباط ببناء مرافق غسل اليدين / الترويج للحنفيات المائلة )لتكوين بيئة تمكينية( (3

يجب عرض جميع المواد المرئية في مواقع استراتيجية حيث يمكن ألقصى عدد من األشخاص رؤيتها وأن تكون أقرب ما يمكن من محطات  (4

 ول على أمثلة عن األنشطة.غسل اليدين. انظر إلى أسفل هذا القسم للحص

ركيز يجب ضمان التباعد االجتماعي خالل أي حملة ولذلك يجب أال تجري أي مشاهد قد تؤدي إلى تجمع الناس، ويمكن أن إجراء مناقشات مجموعة الت .ج

افق غسل يدين بالماء والصابون، أصغر لضمان بقاء الناس على مسافة من بعضهم البعض وما إلى ذلك. يجب أن تشتمل أي تجمعات مجتمعية )صغيرة( مر

 وشارات مرئية إلظهار المسافات التي يجب على الناس الحفاظ عليها. يجب تطبيق نفس النهج على أي توزيعات تتم.

 عام،ة مكان التأكيد في الرسائل على أن غسل اليدين يجب أن يتم في اللحظات الخمس الحرجة، وكذلك بعد تنظيف األنف أو السعال أو العطس؛ وبعد زيار .د

 وقبل وأثناء وبعد رعاية شخص مريض. (؛أو استخدام وسائل النقل العام؛ وبعد لمس األسطح خارج المنزل )بما في ذلك المال عبادة،مثل سوق أو مكان 

 ذكر الناس بقوة الصابون وفعاليته في قتل الفيروسات والبكتيريا والجراثيم األخرى. .ه

لرسائل )الراديو والتلفزيون والرسائل القصيرة واإلعالنات التلفزيونية وما إلى ذلك( اعتماًدا على السياق المحلي؛ ويجب يجب مراعاة وسائل اإلعالم لجميع ا .و

 تجنب التجمعات الكبيرة. نقل الرسائل بجميع اللغات واللهجات المحلية.

لتطوير رسائل وأنشطة محددة ومبتكرة. يمكن العثور على ندوات عبر اإلنترنت حول كيفية تكييفها:  المياه والصرف الصحي والنظافة العامة أدوات استخدم .ز

  والعربية ،والفرنسية ،باإلنجليزية

 خرىضمان تطوير الرسائل بما يراعي النساء والفتيات والرجال والفتيان وعامالت الصحة المجتمعية واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة األ .ح

ة على نوع الجنس، بما في ذلك مستويات معرفة القراءة والكتابة والوصول إلى أدوات المعلومات مثل الهواتف المحمولة وضمان مراعاة االختالفات القائم .ط

 وصول قنوات االتصال إلى الفئات األكثر ضعفاً 

عدم تعزيز أو تثبيت األعراف الضارة وغير التأكد من أن جميع الصور والرسائل واالتصاالت تدرك مسؤوليات األسرة القائمة المسندة للنساء والفتيات.  .ي

ائل التحويلية العادلة للجنسين. تشجيع أفراد األسرة والمجتمعات من الذكور على االنخراط في الممارسات الموصى بها. يمكن العثور على أمثلة حول الرس

  .هنا 19-المتعلقة بنوع الجنس في وثيقة التوجيه الخاصة ببرامج المساواة المرتبطة بكوفيد

سنة؛ أو كتاب القصة الذي طورته مجموعة اللجنة الدائمة  14و 10لألطفال بين عمر  كاريكاتير كوروناتضمين رسائل صديقة لألطفال، على سبيل المثال  .ك

. أمثلة على  "19-كيف يمكن لألطفال محاربة كوفيد -"بطلي هو أنت  -المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة حول الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 

وير الرسائل الدعم النفسي واالجتماعي ورسائل المهارات الحياتية لألطفال، بما في ذلك رسائل النظافة وغسل اليدين؛ ويمكن العثور على نصائح حول تط

 .هناطفال المالئمة لأل

 وتتضمن أيًضا: هناو  هنايمكن العثور على أمثلة ألنشطة الحملة  .ل

نقاط المجتمع االستراتيجية: بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، ويمكن القيام بذلك في نقاط نشر مواد المعلومات والتعليم واالتصاالت في  (1

 المجتمع االستراتيجية، بما في ذلك المواقع التي يتجمع فيها األشخاص عادة مثل األسواق، وفي المؤسسات الرئيسية مثل المراكز واألماكن

https://concern2com-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_heelham_concern_net/EpHJEerBsZVIm0qEo6a6-3IBX0ZE2Ef6BnM3tbDx7i9Vfg?e=CQmEcH
https://concern2com-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_heelham_concern_net/EpHJEerBsZVIm0qEo6a6-3IBX0ZE2Ef6BnM3tbDx7i9Vfg?e=CQmEcH
https://washem.info/blog/8405/covid-19-resources
https://www.youtube.com/watch?v=WeV_b8YM9kE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jmk5eS_jMMI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jmk5eS_jMMI&feature=youtu.be
https://vimeo.com/403003578
https://vimeo.com/403003578
https://concern2com.sharepoint.com/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FGender%2FEquality%20Programming%20COVID%20%2D%20Concern%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FGender
https://concern2com.sharepoint.com/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FGender%2FEquality%20Programming%20COVID%20%2D%20Concern%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FGender
https://www.welthungerhilfe.org/coronavirus-comic/
https://www.welthungerhilfe.org/coronavirus-comic/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://concern2com.sharepoint.com/:f:/r/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/COVID-19/Programme%20Guidance/Education?csf=1&web=1&e=5oP2Yu
https://concern2com.sharepoint.com/:f:/r/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/COVID-19/Programme%20Guidance/Education?csf=1&web=1&e=5oP2Yu
https://washem-guides.s3.eu-west-2.amazonaws.com/activities/ACT47_en.pdf
https://washem-guides.s3.eu-west-2.amazonaws.com/activities/ACT47_en.pdf
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3878383-practical-actions-to-promote-handwashing-during-the-1st-phase-of-covid-19-response
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3878383-practical-actions-to-promote-handwashing-during-the-1st-phase-of-covid-19-response
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يمكن تضمين الرسوم التوجيهية سهلة القراءة على بناء الحنفية المائلة. التأكد من أن الصحية وورش العمل وعلى مستوى األسرة المعيشية. 

 الرسائل تستخدم لغات مناسبة وصيغ يمكن الوصول إليها، مثل الطباعة الكبيرة أو الصور.

للترويج للرسائل الرئيسية حول توعية المجتمع: يجب استخدم الهياكل الحالية مثل مجموعات الرعاية ومجموعات التوفير والقروض القروية  (2

 غسل اليدين، والبناء البسيط للحنفيات المائلة المنزلية، والحصول على الصابون، وتقديم المشورة بشأن منتجات التنظيف، والمناقشات حول

 المسافة االجتماعية والوقاية من السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك المسنين.

ويوتيوب والوسائط األخرى عبر اإلنترنت، حيثما كان ذلك ممكنًا  بوواتسا وإنستغرامدم فيس بوك وتويتر حمالت الوسائط الرقمية: استخ (3

 ومناسبًا. التأكد من أن التواصل شامل.

تؤدي و 19-وسائل اإلعالم: تنظيم المناقشات على الراديو المحلي و / أو وسائل التواصل االجتماعي التي تبدأ بالشائعات الموجودة حول كوفيد (4

 إلى رسائل تغيير السلوك الرئيسية )غسل اليدين بالصابون، وكذلك آداب العطس / السعال، والتباعد االجتماعي، وما إلى ذلك(

)وهذا  19-المسابقات: تنظيم مسابقات بمكافآت على الراديو و / أو وسائل التواصل االجتماعي لتحديد أفضل الشعارات لرسائل الوقاية من كوفيد (5

 ائل مصممة خصيًصا من قبل أفراد المجتمع المحلي بلغاتهم العامية(.يضمن رس

على سبيل المثال، يمكن استخدامها لغسل اليدين، طالما يتم استخدام الصابون  األطباق،الحظ أن مياه الرمادية، وهي المياه التي تم استخدامها التي تنظيف  .م

 الثقافية.أيًضا. ومع ذلك، قد ال يكون هذا مقبواًل من الناحية 

في تنظيف اليدين  الحظ أيًضا أن الرماد، على الرغم من استخدامه أحيانًا بدالً من الصابون حيث ال يتوفر األخير بشكل سهل، لم يثبت أنه له نفس التأثير .ن

لمعادن الثقيلة. على هذا النحو، ال . يمكن أن تحتوي أيًضا على بعض مسببات األمراض المنقولة بالتربة ويؤدي إلى التعرض ل19-للتخلص من فيروس كوفيد

 ينبغي الترويج لغسل اليدين بالرماد والماء.
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يتم وضعها على مسافات مناسبة منفصلة عن  التي، اليدينبناء نقاط / محطات غسل  .2

بعضها للتأكد من أن الناس يمارسون التباعد االجتماعي. يمكن أن تكون طرق 

ضمان التباعد االجتماعي عبارة عن عصي أو حجارة على األرض، أو أن تتم 

باستخدام مادة مثل الطباشير للرسم على األرض. تأكد من أن مرافق غسل اليدين 

ستخدام من قبل الرجال والنساء واألطفال والمسنين واألشخاص ذوي مناسبة لال

اإلعاقة وجميع أفراد المجتمع الضعفاء. يساعد توفير مرآة في تشجيع المراهقين 

أيًضا. يجب أن تكون محطات  جذابة لالستخدامعلى االستخدام. يجب أن تكون 

 غسل اليدين:

 هناعلى مستوى األسرة: تشجيع بناء الحنفيات المائلة البسيطة. انظر  .أ

 ول كيفية صنعها.لمشاهدة مثال ح

على المستوى المؤسسي: انظر القسم التالي؛ حنفيات مائلة أو مرافق  .ب

أكبر، من المحتمل أن تكون حنفيات تعمل بواسطة دواسات قدم )انظر 

 هناللحصول على مثال من تشاد باستخدام دواسات القدم: و  2الشكل 

  لمزيد من األمثلة وتصاميم محطات غسل اليدين(

في المواقع الرئيسية حيث يتجمع الناس عادة، مثل األسواق ومحطات  .ج

 ماءوما إلى ذلك، كي يتم ضمان توافر متسق للصابون وال الحافالت،

 في أي نقطة توزيع. .د

 م من أي مرحاض / مرفق مرحاض 5ضمن مسافة  .ه

في األماكن المزدحمة في أماكن المخيمات، على سبيل المثال مداخل  .و

 ومخارج المخيمات والمواقع المركزية األخرى داخل المخيم.

كما ذكر أعاله، ضع في اعتبارك مرافق غسل اليدين التي تعمل بدواسات القدم، أو أن 

بتصميم حيث يمكن إغالق الصنبور بسهولة بواسطة الكوع، أو على سبيل  اتقومو

 المثال باستخدام مقبض.

 .هنايمكن العثور على المعلومات  .صناعة الصابون المحليةضع في اعتبارك دعم  .3

خالل الحلول المالية عبر الهاتف المحمول، حيثما كان عينيًا أو من  إما العامةتوزيع مجموعات األدوات غير المادية للمياه والصرف الصحي والنظافة راعي الحاجة إلى  .4

ررين، باإلضافة إلى ذلك مناسبًا، أي التي ستسمح لألشخاص بشراء مجموعات من السوق المحلية. ستختلف المحتويات اعتماًدا على السياقات والمناقشات مع المتض

 السن وذوي اإلعاقة حول المحتويات. يمكن / يجب أن تشمل: اإلرشادات المحلية. ضمان إجراء مناقشات مع النساء واألطفال وكبار

حاول تقديم أكثر من المعتاد بحيث يمكن للناس اختيار متى وأين يذهبون، وذلك لتجنب االزدحام. تأكد من أنها مناسبة ألعمار  -تنكات المياه / حاويات المياه  .أ

 وأنواع األشخاص الذين يحملونها

 ابير أو تنكات صغيرة كحنفيات مائلة تستخدم من قبل األسريمكن دالء غسل اليدين مع صن .ب

غرام للغسيل لكل شخص شهريًا. تذكر أنه قد تكون  200وغرام لالستحمام لكل شخص شهريًا،  250حسب المعايير المحلية. توصي اسفير بكمية  الصابون .ج

ن ينجح أي نوع من أنواع الصابون، لكن الدراسات أظهرت أن المجتمعات قد هناك حاجة إلى المزيد ألن الناس يغسلون أيديهم بشكل أكثر تكراًرا. يمكن أ

 تتقبل أكثر الصابون ذي الجودة األفضل والذي ربما يكون رائحته أجمل أو الذي يكون ألطف على البشرة.

لذي قد يكون أميًا؛ تأكد من أن هذه الرسائل مثل مواد التبييض )تأكد من تضمين تعليمات واضحة حول كيفية االستخدام للمستخدم، وا سطوح،مطهر أرض /  .د

 على األقل تراعي الفوارق بين الجنسين ويفضل أن تكون محولة بما يراعي الجنسين(

 مثل المماسح والدالء -مواد التنظيف  .ه

 معالجة المياه )حبوب تطهير المياه أو منتجات أخرى، مع تعليمات واضحة حول كيفية استخدامها( .و

 افة الدورة الشهرية للنساء والفتيات في سن الحيض؛ وسلس البول عند الذكور واإلناث عند الضرورةأي مواد إلدارة نظ .ز

 

ة بشكل حيثما أمكن لمراعاة ممارسات غسل اليدين المتكررة وكذلك التنظيف والتطهير المنتظمين. من الناحية المثالية، يجب أن تكون المياه متاح زيادة إمدادات المياه .5

 أمكن. يلزم وضع ما يلي في االعتبار: مستمر، حيثما

 التأكد من أن األسر لديها عدد كاف من أوعية تجميع / تخزين المياه والتأكد من تنظيفها بانتظام .أ

 العدد / السعة حيثما أمكن. الصهاريج( وزيادةالتأكد من توفر وسائط تخزين أكبر )مثل الخزانات /  .ب

المياه على تكييف جدول تشغيل نقطة المياه لضمان عدد أقل من الناس في كل مرة يجمعون المياه ولذلك تتوفر كميات تشجيع لجان إدارة المياه / مشغلي نقاط  .ج

لن تُفرط بالضخ من متزايدة من المياه والمزيد من الوقت لجمعها. ومع ذلك، تأكد من أن ذلك مستدام وفقًا لمعدالت الضخ المناسبة والتي على سبيل المثال، 

 ياه الجوفية. شجع اللجان على التأكد من مراعاة أصوات النساء والفئات الضعيفة األخرى في التخطيط لهذه العملية.طبقة الم

 شجع على إشراك عامل / مقدم رعاية مخصص الذي سيكون الشخص الوحيد الذي يلمس نقطة الماء .د

 ابون والماء في جميع األوقاتركب مرافق غسل اليدين في نقاط المياه مع مشغلين متخصصين لضمان توفر الص .ه

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem-assets-prod/documents/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem-assets-prod/documents/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf
http://www.tippytap.org/wp-content/uploads/2011/03/How-to-build-a-tippy-tap-manual.pdf
http://www.tippytap.org/wp-content/uploads/2011/03/How-to-build-a-tippy-tap-manual.pdf
https://concern2com-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_heelham_concern_net/EuT7N7vZoRpGqvsF3t9kMQ8BD_HHutu1mmtiaEgibI_WjA?e=tqzbIL
https://concern2com-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_heelham_concern_net/EuT7N7vZoRpGqvsF3t9kMQ8BD_HHutu1mmtiaEgibI_WjA?e=tqzbIL
https://concern2com-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_heelham_concern_net/EmDGHmBk9zdEhX7uVT7xHhcBVMooyhzSo82q3RZjbo3t2A?e=Md2qPa
https://concern2com-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/john_heelham_concern_net/EmDGHmBk9zdEhX7uVT7xHhcBVMooyhzSo82q3RZjbo3t2A?e=Md2qPa
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طهر مقبض المضخة / صنابير المياه،  .و

بشكل مثالي بعد كل استخدام، وذلك 

باستخدام بمطهر أو محلول كلور بنسبة 

0.1 .٪ 

حيثما أمكن، وخاصة في المناطق /  .ز

المخيمات عالية الخطورة، تأكد من 

معالجة المياه وفقًا لمعايير منظمة 

 0.5على  الصحة العالمية التي تنص

ملغ / لتر من الكلور المتبقي الحر بعد 

 دقيقة من وقت االتصال 30

دعم طرق زيادة التباعد االجتماعي حول  .ح

نقاط المياه، من خالل طرق مثل العصي 

أو األحجار أو الطباشير على األرض 

)الصورة  3كما هو الحال في الشكل 

 WaterAid" تقدمة وتر إيد إنديا

India" .) 

من التدريب للجان أو عاملي  دعم المزيد .ط

إدارة المياه لمراعاة زيادة االستخدام 

وتعطل والتأكد من مراعاة أصوات النساء في هذا التدريب والتخطيط، ودعم سالسل التوريد بمخزون قطع الغيار بسبب المزيد من األعطال المحتملة 

 األسواق.

 حيث تكون األسطح مناسبة. فكر في بدائل إلمدادات المياه، مثل تجميع مياه األمطار .ي

 شجع أفراد األسرة والمجتمعات من الذكور على االنخراط في الممارسات الموصى بها، مثل جمع المياه. .ك

 

ز إلى الفم وإمكانية إصابة مضيف آخر من خالل المياه أو التلوث من البرا 19-لم تُظهر الدراسات حتى اآلن وجود صلة بين البراز من حاالت المصابين بفيروس كوفيد .6

، بما في ذلك أنشطة الصرف الصحي التي يقودها المجتمع بالكامل حيثما كان ذلك مالئماً، مع ينبغي اتباع أنشطة الصرف الصحي المعتادةبطريقة أخرى. ومع ذلك، 

 توجد مرافق الصرف الصحي الجماعية: ضمان الحفاظ على التباعد االجتماعي أثناء التعبئة المجتمعية، والتي يجب أن تشمل عدًدا أقل من الناس. حيث

 كان على الناس أن يصطفوا الستخدام المراحيض / مراحيض الجور إذايجب مراعاة التباعد االجتماعي  .أ

 ومعدات والدالء(التأكد من تنظيف المرافق بشكل أكثر انتظاًما إذا لزم األمر، وتزويد مقدمي الرعاية بمزيد من مواد التنظيف )مثل المبيضات والمماسح  .ب

 الوقاية الشخصية )عادة القفازات واألحذية( وذلك لتمكينهم من التنظيف.

 التأكد من أن المقابض واألقفال وما إلى ذلك يتم تنظيفها بانتظام .ج

 المتعلقة بالسلوكيات الثالث األخرى: حمالت تغيير السلوكتصميم وتنفيذ  .7

 تغطية العطس والسعال .أ

 م على األقل بعيداً عن اآلخرين( 2-1على مسافة التباعد االجتماعي )أي اإلبقاء  .ب

 ٪ حيثما أمكن0.1تنظيف / تطهير األسطح عالية الخطورة باستخدام محلول الكلور بنسبة  .ج

 

 

 

 مرافق الرعاية الصحية:

مياه من أماكن أخرى. سيكون هذا للشرب وغسل من مصدر في الموقع، وإذا لزم األمر، من خالل نقل ال إما الموقعتوفر إمدادات المياه الكافية في كل وقت وفي ضمان  .1

 اليدين والتنظيف والتطهير:

 المياه الجارية ضرورية ولذلك يجب أن تأتي من صنبور مباشر من المصدر؛ أو من دلو مع حنفية. .أ

 االتصال أو أن تتم معالجته بطريقة أخرىدقيقة من وقت  30ملغ / لتر من الكلور الحر المتبقي بعد  0.5يجب معالجة هذا الماء، لذا يجب أن تحتوي على  .ب

متر من كل مرحاض / مرحاض جور، وفي مناطق  5في جميع نقاط الرعاية، على بعد  -ويجب أن يكون متاًحا في جميع أنحاء مرافق الرعاية الصحية  .ج

 االنتظار، ومداخل / مخارج مرافق الرعاية الصحية.

 لتر.  10,000فكر في زيادة سعة تخزين المياه في المنشأة، مثل إضافة خزان تخزين بالستيكي بسعة  إذا كانت هناك قدرة غير كافية إلمداد المياه، .د
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يتم وضعها على مسافات مناسبة منفصلة عن بعضها للتأكد من أن ، بناء نقاط / محطات غسل يدين .2

الناس يحافظون على التباعد االجتماعي. يجب أن توضع عند مدخل المنشأة ونقاط الرعاية 

والمراحيض وأماكن انتظار المرضى واألماكن األخرى التي يتجمع فيها المرضى. يمكن أن تكون 

عصي أو حجارة على األرض، أو أن تتم باستخدام مادة  طرق ضمان التباعد االجتماعي عبارة عن

مثل الطباشير للرسم على األرض. التأكد من أن مرافق غسل اليدين مناسبة لالستخدام من قبل جميع 

الرجال والنساء واألطفال والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة وجميع أفراد المجتمع الضعفاء. على 

إلى أن تكون خاصة؛ ويجب أن تكون على ارتفاعات مختلفة،  هذا النحو، قد تحتاج بعض المرافق

ويمكن الوصول إليها من قبل األشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة. يساعد توفير مرآة في 

 :جذابة لالستخدامتشجيع المراهقين على االستخدام. يجب أن تكون كذلك 

ضع في اعتبارك الصنابير المائلة أو المرافق األكبر، والتي من الممكن أن تعمل  .أ

على سبيل المثال من هايتي( ولكن  4بصنابير تستخدم دواسات األقدام )انظر الشكل 

  ألشخاص ذوي اإلعاقة.تذكر أن هذه الصنابير قد ال تكون مناسبة ل

تأكد من توفر الصابون في جميع نقاط / محطات غسل اليدين في جميع األوقات. عندما  .ب

حيثما كان ذلك متاًحا.  ال يتوفر الصابون، يمكن استخدام محلول فرك اليدين الكحولي

٪ من محلول الكلور ولكن فقط كمالذ أخير ويجب استبداله كل 0.05يمكن استخدام 

 يوم.

في جميع أنحاء مرافق الرعاية الصحية، للعاملين الطبيين والموظفين  رسائل تعزيز النظافةع يشجت .3

 اآلخرين والمرضى. يمكن أن يكون هذا مهًما بشكل خاص داخل منطقة االنتظار:

 ضمان غسل اليدين اإللزامي عند دخول ومغادرة مرافق الرعاية الصحية .أ

ثانية عندما تكون األيدي متسخة  60-40أو ثانية  30-20تأكد من غسل اليدين لمدة ال .ب

 بشكل مرئي بالعين المجردة

. توفير الصابون والمطهرات والكلور والمماسح والدالء لتنظيف وتطهير األرضيات واألسطحدعم  .4

 تتضمن التوصيات الحالية من منظمة الصحة العالمية حوا المطهرات ما يلي:

لصغيرة القابلة إلعادة االستخدام مثل موازين الحرارة القابلة إلعادة االستخدام )الصابون والماء مقبوالن في ٪، لتطهير العناصر ا 70كحول إيثيل بنسبة  .أ

  (؛حاالت توفر كحول اإليثيل

 ٪ )انظر كيفية التخفيف في النهاية(.  0.5الكلور )من منشأ مثل هيبوكلوريت الكالسيوم أو مبيض( لتطهير األسطح، والمخفف إلى محلول يحوي نسبة  .ب

 ضمان أن تكون سالسل التوريد لهذه المخصصات قوية للتأكد من استمرار توافرها.

وواقيات الوجه والنظارات الواقية وما إلى  واألحذية واألقنعةلك على السياق ولكن قد يشمل المآزر والقفازات للموظفين )سيعتمد ذ معدات الحماية الشخصيةدعم تقديم  .5

٪؛ ويجب التخلص من معدات الوقاية الشخصية ذات االستخدام لمرة واحدة في  0.5ذلك(. يجب تطهير معدات الوقاية الشخصية القابلة إلعادة االستخدام بمحلول الكلور 

 فايات محدد. تأكد من أن مرافق غسل اليدين متاحة لتمكين الموظفين من غسل اليدين قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد خلعها.كيس ن

ق واحد على مفصولة حسب الجنس؛ وتشمل مرفقًا منفصالً واحًدا على األقل مع مرافق النظافة الشهرية، ومرف المتوفرة المناسبةمرافق الصرف الصحي التأكد من أن  .6

فضالت وكذلك مرافق األقل يمكن أن يصل إليه المستخدمون من ذوي الحركة المحدودة. يجب أيًضا تخصيص مرفق واحد على األقل للموظفين. يشمل ذلك التخلص من ال

 االستحمام.

 المؤكدة وغيرهم من المرضى / الموظفين. 19-يجب أن تسمح أبعاد هذه المرافق بالفصل من حيث المسافة االجتماعية، وخاصة الفصل بين حاالت كوفيد .أ

 يجب أن تسمح المرافق أيًضا بسهولة التخلص أو إزالة نفايات البراز من قبل العمال الذين لديهم ما يكفي من معدات الحماية الشخصية. .ب

 يجب تنظيف المرافق بانتظام، بما في ذلك األقفال والمقابض واألبواب وفي أي مكان قد يلمسه الناس. .ج

. 2و. النفايات المعدية 1حاويات ) 3منسابة. في جميع مرافق الرعاية الصحية، يجب أن تتكون هذه عادةً من نظام على أساس  إدارة مخلفاتالتأكد من إتاحة مرافق  .7

 . النفايات العامة(، والتي تحمل تسمية و / أو تكون مرمزة باأللوان.3واألدوات الحادة 

 النفايات التي تعمل باستخدام دواسات مع بطانات في نقطة االستخدام.الخيار المفضل هو صناديق  .أ

 يد.في حالة عدم توفرها، تكون الصناديق ذات األغطية المتأرجحة بديالً، تليها حاويات النفايات المفتوحة التي ال تتطلب فتًحا بدنيًا بال .ب

 ثل القفازات وغسل اليدين بعد التعامل مع جميع النفايات.يجب على معالجي النفايات ارتداء معدات الوقاية الشخصية الفعالة، م .ج

الحرق. حيث ال  يمكن استخدام المحارق لحرق النفايات، حيث تتوفر مرافق مناسبة وآمنة، بما في ذلك الوقود. ويكن الخيار التالي بعدها هو استخدام حفرة .د

 ين ونقل إلدارة النفايات الصلبة.يكون أي من هذين األمرين ممكنًا، يجب البحث عن مرافق مناسبة لتخز

 

اعتماًدا على نوع البيئة، وحيث يتم تقديم الدعم لتوجيه تقديم الخدمات الصحية. يشمل ذلك المالبس والبياضات التي يتم غمرها  ضروريةً  المالبسمرافق غسيل قد تكون  .8

 في الهواء. ٪ والتي يتم بعدها تجفيفها بالكامل0.05دقيقة في محلول كلور بنسبة  30لمدة 

 

الدعم في ضمان وجود بروتوكوالت يومية للتنظيف والتطهير وفقًا للمبادئ التوجيهية  الوقاية من العدوى ومكافحتها.عند الضرورة، قم بتضمين تدريب للموظفين حول  .9

 الوطنية أو التوصيات العالمية.

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem-assets-prod/documents/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem-assets-prod/documents/washem_quicktip_handwashingdesign.pdf
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 قد يعملون لساعات أطول وبالتالي لن يتمكنوا من الوصول إلى األسواق. نوالذي الصحيةمواد تدبير دورة شهرية إضافية للعامالت في مجال الرعاية راعي توفير  .10

 المشتبه فيهم، ويرجى الرجوع إلى اإلرشادات المتاحة محليًا من وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية 19-ستدعم منظمة كونسيرن الفحص والفرز والعزل لمرضى كوفيد

 مدارس / حضانات

ة في المدارس وإزالة التلوث / تنظيف تم إغالق جميع المدارس ضمن الدول التي تعمل فيها منظمة كونسيرن. سيتم نشر التوجيهات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العام

 .هناالمدارس المدارس قبل إعادة فتحها في الوقت المناسب. تتوفر أيًضا إرشادات حول ما يمكن القيام به أثناء إغالق 

حاليًا إلى عدة لغات،  كاريكاتير كورونا تتم ترجمة  بالصابون.يجب أن تكون صديقة لألطفال، بما في ذلك حمالت غسل اليدين  19-الصلة بكوفيدالرسائل ذات ومع ذلك، تذكر أن كل 

عاًما. تتوفر أيًضا وثائق إرشادية حول الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال، مع نصائح لتطوير  14إلى  10ن سن ويمكن أن تكون هذه طريقة جيدة الستخدامها في مراسلة األطفال م

 .هناالرسائل 

 
 بناء و / أو تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة القائمة

العامة الجديدة و / أو دعم تشغيل وصيانة المرافق القائمة قدر اإلمكان، لضمان استمرارية الخدمات وتحسين خدمات يجب الحفاظ على بناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة 

من  ومع ذلك، ينبغي مراعاة عدد المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حيث ال تكون موجودة. يجب أن تستمر هذه فقط حيث تسمح اإلرشادات الحكومية / المحلية بحدوث ذلك.

 العناصر األساسية:

 19-حول الجوانب األساسية لكوفيد المقاولينيجب تدريب جميع الموظفين / العاملين، بما في ذلك  .1

ل دة ويتم التخلص منها كيجب أن يكون الموظفون / العاملون الذين يتولون البناء و / أو التشغيل والصيانة مجهزين بقفازات على األقل )مخصصة لالستخدام مرة واح .2

ناء الجديدة )تأكد من تضمينها في يوم، أو يمكن إعادة استخدامها ويتم تطهيرها كل يوم(. يجب تطهير جميع األدوات. يمكن للمقاول القيام بذلك إذا تم تضمينه في عقود الب

 وثائق المناقصة( أو المواد التي تقدمها شركة كونسيرن حيث يستمر البناء.

م اليدين بالصابون والماء في جميع مواقع البناء أو المواقع التي تجري فيها عمليات الصيانة والتشغيل. يمكن للمقاول القيام بذلك إذا ت وبالمثل، يجب توفير محطة لغسل .3

 تضمينه في عقود البناء الجديدة )تأكد من تضمينها في وثائق المناقصة( أو المواد التي تقدمها شركة كونسيرن حيث يستمر البناء.

 وقع ويخرج منه.وجود سور أمان ألي موقع بناء، وإنشاء محطة لغسل اليدين بالماء والصابون عند المدخل / المخرج ليتم استخدامها من قبل كل من يدخل الم التأكد من .4

 فيها الصيانة والتشغيل. متر وذلك قدر اإلمكان لجميع العمال في مواقع البناء أو األماكن التي تجري 2-1ضمان التباعد االجتماعي لمسافة تتراوح بين  .5

 ال حاجة لتفريغ مراحيض الجور إال إذا كانت الحفرة ممتلئة، أي ال تقوم بهذا النشاط بشكل استباقي إذا لم يكن ضروريًا بعد. .6

)القفازات والنظارات الواقية واألحذية التأكد من أن أي موظف مشارك في التعامل مع نفايات البراز أو إزالة النفايات الصلبة يرتدي معدات الوقاية الشخصية الكافية  .7

الصلبة من المنازل والمخيمات والمئزر والقناع(؛ ويتمتع بالوصول إلى محطة غسل اليدين بالماء والصابون؛ والقدرة على تطهير المواد، خاصة عند التعامل مع النفايات 

 واألحياء، وما إلى ذلك.

 

 

 

 

 

https://concern2com.sharepoint.com/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FEducation&viewid=ab6e11ea%2D2162%2D4578%2D9213%2De1759eb1756a
https://concern2com.sharepoint.com/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FEducation&viewid=ab6e11ea%2D2162%2D4578%2D9213%2De1759eb1756a
https://www.welthungerhilfe.org/coronavirus-comic/
https://concern2com.sharepoint.com/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FEducation&viewid=ab6e11ea%2D2162%2D4578%2D9213%2De1759eb1756a
https://concern2com.sharepoint.com/sites/Intranet/comms/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2Fcomms%2FShared%20Documents%2FCOVID%2D19%2FProgramme%20Guidance%2FEducation&viewid=ab6e11ea%2D2162%2D4578%2D9213%2De1759eb1756a
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 صنع محاليل الكلور المطهرة

 ٪0.5محلول بنسبة  ٪0.1محلول بنسبة  ٪0.05بنسبة  محلول المنتج

]مسحوق الكلور[ 
هيبوكلوريت 

نسبة  -الكالسيوم 
-65الكلور النشط 

70٪ 

 ل 20غ /  15
مل لكل  20ملعقة قياس واحدة بسعة 

 120غ في  90لتر من الماء ) 20
 ل من الماء(

 ل 20غ /  30
 20مل لكل  20ملعقتا قياس بسعة 

لتر  120غ في  180لتر من الماء )
 من الماء(

 ل 20غ /  150
مل لكل  20مالعق قياس بسعة  10
 لتر من الماء 20

]مسحوق الكلور[ 
حبيبات ثنائي 

كلورويسوسيانورات 
الصوديوم، كلور نشط 

 ٪55بنسبة 

 ل 20غ /  18
مل لكل  20ملعقة قياس واحدة بسعة 

غ في  110لتر من الماء ) 20
 لتر من الماء( 120

 ل 20غ /  36
لتر من  20مل لكل  20ملعقتا بسعة 

لتر من  120غ في  220الماء )
 الماء(

 ل 20غ /  180
مل لكل  20مالعق قياس بسعة  10
 لتر من الماء 20

 ]حبوب كلور[ 
حبوب ثنائي 

كلوروسيوسيانورات 
الصوديوم، غرام 
واحد من الكلور 

 النشط

 لتر ماء  20حبة لكل  20 لتر من الماء 20حبات لكل  10
 ة واحدة لكل لتر()حب

 5لتر من الماء ) 20حبة لكل  100
 حبات لكل لتر(

 

 

 

  

Franck Flachenberg   John Heelham 

Senior WASH Advisor   WASH & Engineering Advisor 
franck.flachenberg@concern.net  john.heelham@concern.net 



 

 

 


