
حتى تختفي أعراض الشخص املصاب 
بفيروس كوفيد-19 أو تظهر نتيجة اإلختبار 

سلبية ال ينبغي قبول أي زائر للمنزل.
 يجب أن يعتني الشخص املصاب بـ كوفيد-19 من قبل

 شخص واحد ويجب أن يرتدي قناًعا عند دخوله الغرفة أو
 يف نفس املكان الذي يوجد به املريض. إذا كان سيلمس

 باملريض ، فعليه أيًضا إستخدام القفازات. بعد مالمسة املريض يجب
 أن يضع القفازات يف كيس النايلون وربط فمه ووضعها يف كيس نايلون

 ثان وإغالق فمه.

كوفيد-19
املرأة و الصحة 

 سلسلة كتيب

 الرعاية املنزلية ملريض
19-



 بعد هذه العملية ، يجب غسل اليدين بالصابون ملدة  20
 ثانية ، إذا لم يكن ذلك ممكًنا ، يجب إستخدام الكولونيا أو

 مطهر اليدين. يجب أال يبقى مقدم الرعاية على بعد 1.5 متر
من املريض ألكثر من 15 دقيقة!

كيف يجب عليك تنظيف املنزل إذا 
كنت تعيش يف نفس املنزل مع مريض 

كوفيد-19؟
 يجب غسل احلمامات واملراحيض املشتركة مرة واحدة على

 األقل يومًيا بإستخدام مبيض مخفف. يجب تخفيف املُبيض
 يف 5 لترات من املاء على شكل

 نصف كوب شاي من املُبيض.
 نظًرا ألنه ال ميكن تنظيف
 بعض املناطق أو العناصر

 الشائعة بإستخدام املُبيض ،
 ميكن إستخدام املنتجات التي حتتوي
 على 70٪ كحول أو كولونيا بداًل من ذلك. ال ينبغي
 أبًدا خلط منتجات التنظيف مع بعضها البعض! خلط منتجات

التنظيف ميكن أن يسمم الناس!

 يجب تنظيف املساحات الشائعة املستخدمة يف املنزل وطاوالت
 السرير وأثاث السرير الذي يستخدمه املريض باملاء والصابون

 ينبغي رعاية مريض
 كوفيد-19 من قبل
شخص واحد.



 مرتني على األقل يف اليوم ،
 يجب بعد ذلك تطهيرها

 مبنتجات مثل املبيض
 املخفف أو الكولونيا.

 باإلضافة إلى ذلك ، يجب
 تنظيف مفاتيح اإلضاءة،

 ومقابض األبواب، والطاوالت،
 والكراسي، والرافعات، وأجهزة

 التحكم، والهواتف، والصنابير، واملغاسل مرتني
 على األقل يف اليوم. يجب إرتداء القفازات أثناء التنظيف

وتهوية مناطق التنظيف.

 إذا كان املريض يقيم يف غرفة منفصلة ، يجب أن يكون هناك
 صندوق لرمي األقنعة وغيرها من املواد الشخصية يف الغرفة. ال

 ينبغي للمريض إلقاء مواد مثل األقنعة أو القفازات أو املناديل
 يف سلة النفايات املنزلية العامة. أثناء تنظيف غرفة املريض ،

 يجب إستخدام قناع وقفازات  وأردية ميكن التخلص منها
 إن أمكن بعد التنظيف. بعد التنظيف، يجب وضع القناع

 والقفازات يف كيس بالستيك وإعادته إلى كيس نايلون آخر
 بإغالق فمه. يجب بعد ذلك غسل اليدين. يجب اإلحتفاظ

 بهذا الكيس ملدة 72 ساعة قبل رميه يف سلة املهمالت. يجب
 حمل كيس القمامة بالقفازات وإخراجها بهذه الطريقة. يجب

بعد ذلك غسل اليدين باملاء والصابون ملدة 20 ثانية.

 يجب تنظيف مفاتيح
 اإلضاءة ومقابض األبواب

 والطاوالت والكراسي
 وأجهزة التحكم والهواتف
 واحلنفيات واملغاسل مرتني

يف اليوم.



 ال ينبغي نفض الغسيل
 املتسخ ملريض كوفيد-19 يف
 أي منطقة ، ويجب غسل

 اليدين باملاء والصابون
 ملدة 20 ثانية بعد وضعها

يف الغسالة.

مشروع تطوير اخلدمات اإلجتماعية لالجئني يف تركيا و مراكز املجتمع واملبادرات احمللية واملجتمعات املضيفة ، ووزارة التعاون 
االقتصادي والتنمية الفيدرالية )BMZ( وعمليات احلماية املدنية واملساعدات اإلنسانية التابعة لالحتاد األوروبي )ECHO(، تدار من 
قبل اجلمعية األملانية للتعاون الدولي )GIZ(. يغطي هذا املنشور أنشطة املساعدة اإلنسانية التي يتم تنفيذها بدعم مالي من االحتاد 

األوروبي. وحتت مسؤولية اجلمعية األملانية للتعاون الدولي )GIZ(. الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( وال تعكس 
بالضرورة وجهات نظر االحتاد األوروبي وال ميكن حتميل املؤسسات املكلفة مسؤولية أي إستخدام بناًء على محتوى هذه الوثيقة.

 كيف يجب غسل مالبس املريض؟

 يجب حفظ الغسيل املتسخ للمريض يف
  أكياس غسيل ميكن التخلص منها
 إذا أمكن ، وإستخدام كيس

 غسيل جديد بعد كل غسلة.
 يجب عدم التعامل مع

 الغسيل املتسخ بأيدي عارية
 ، ويجب عدم نفضها يف

 أي مكان. بعد وضع أثياب
 املريض يف الغسالة ، يجب

 غسل اليدين باملاء والصابون
 ملدة 20 ثانية. يفضل غسل األثياب

بأعلى درجة من املنظفات التي ميكن غسلها بها

خط اإلسشارة املجاني ملايف قلم:


