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  وزارة الّصحة 

 

 : (Equipe de rédaction)  فريق التحرير  

  من طرف:    دليلالمّتت صياغة 
 الصحة(،الدكتور املهندس جابر دعبوب )إدارة حفظ صحة الوسط ومحاية احمليط، وزارة   -
 الدكتورة سوار القرمازي )إدارة حفظ صحة الوسط ومحاية احمليط، وزارة الصحة(،  -
 السيد ماهر الشباريل )إدارة حفظ صحة الوسط ومحاية احمليط، وزارة الصحة(،  -
 األستاذة ليلي علوان )خبرية يف علوم التغذية(،  -
كوفيد  - جائحة  سياق  يف  الصحي  ابحلجر  )مكّلف  حلول  مسري  املهدية،    19-الدكتور  جبهة 

 اإلدارة اجلهوية للصحة ابملهدية(، 
 السيد محادي العامري )متصرف عام، وزارة الصحة(،  -
بوزارة الصحة،    19-الدكتور املهندس حممد الراحبي )رئيس جلنة احلجر يف سياق جائحة كوفيد  -

 سالمة الصحية للمنتجات الغذائية(، املدير العام للهيئة الوطنية لل 
 (: Validation du guideالتصديق على الدليل )   

 : من طرف ى الدليلالتصديق عل مّت 
،  19-)عضو اللجنة العلمية االستشارية ملكافحة جائحة كوفيداألستاذ حممد الكوين الشاهد    -

 كلية الطب بتونس(، 
)بوعفيف  نصاف  األستاذة    - علية  جائحة بن  ملكافحة  االستشارية  العلمية  اللجنة    عضو 
 (، املديرة العامة للمرصد الوطين لألمراض اجلديدة واملستجدة، 19-كوفيد
والصناعات    - والسياحة  والتشغيل  املهين  والتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارات 

 التقليدية ومعهد الصحة والسالمة املهنية.  
 (: Impression du guideطباعة الدليل )   

مراكز   يف  التصرف  دليل  لطباعة  بتونس  العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  بدعم  الصحة  وزارة  حظيت 
 وبعض الدعائم الفنية املنبثقة عنه.  19-الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيداحلجر 
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 توطئة 
 
 

إطار   يف  اعتمادها  ميكن  اليت  اإلجراءات  أهّم  أحد  واجملموعات  لألفراد  الصحي  احلجر  ميّثل 
اإلصابة  االنتشار على غرار  املعدية اخلطرية وسريعة  األمراض  الوقاية من بعض  وبرامج  إسرتاتيجيات 

 . املصّنف جائحة عاملية من طرف منّظمة الصحة العاملية (Covid-19ريوس كوروان املستجد ) بف
 

السياق وهبدف   الصحي ،  19-جائحة كوفيداملسامهة يف مكافحة  ويف هذا  تونس احلجر  اعتمدت 
للغرض خمّصصة  مبراكز  يوم   اإلجباري  من  ملكافحة    2020مارس    21بداية  الوطنية  اخلطة  إطار  يف 

الوافدين من اخلارج و 19-جائحة كوفيد التونسيني   porteurs)  أعراض  دونللفريوس  ملني  احلا، مشل 

sains) مهنيي الصحة املعنيني مبعاجلة املصابني ابلفريوس.و  لحاالت املؤكدةل واملخالطني 
 

اإلجباري الذي ميّثل حلقة على غاية من األمهية من  ولتحقيق األهداف املرجوة من احلجر الصحي  
تطبيق  ، مّت إعداد هذا الدليل بغرض املساعدة على  حلقات التحكم يف انتشار فريوس كوروان املستجد

 مثل يف املراكز املخّصصة للغرض.لتصرف األوا حجر صحي آمن وفّعال 
 

واأل اإلجراءات  حول  تتمحور  اليت  الوثيقة  هذه  متّثل  أن  املستوجبة إلجناح وميكن  والسلوكيات  نشطة 
احلجر الصحي اإلجباري مرجعا يستند إليه كّل املتدخلني يف إدارة مراكز احلجر مبا يف ذلك أصحاب 
الوزارات املعنية واملشرفني على هذه املراكز والعاملني هبا واألشخاص   القرار والفرق الصحية ومنتسيب 

 اخلاضعني للحجر. 
 

د حمتوى  إىل  معطيات وابلرجوع  من  تضّمنه  وما  اإلجباري  الصحي  احلجر  مراكز  يف  التصرف  ليل 
فإنّه  وبروتوكوالت    ومعلومات  الصحي،  احلجر  من  خمتلفة  جبوانب  وثيقة  صلة  وذات  ومفّصلة  دقيقة 

ميكننا التفاؤل ابلوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة من إعداد هذا الدليل أال وهي املسامهة الفّعالة يف  
قدرا والفنية تدعيم  التنظيمية  بالدان  كوفيد  ت  جائحة  ومحاية  و   19-جملاهبة  األزمات  إدارة  جمال  يف 

 .واجلوائح بشكل عامالصحة العامة من األمراض اخلطرية 
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يف  ساهم  من  وكّل  الدليل  ملؤلفي  الشكر  خبالص  أتقدم  أن  إاّل  التوطئة  هذه  خالل  من  يسعين  وال 
ذلك املدى الذي جعل من تونس بلد ميتلك وثيقة مرجعية  إعداده والتصديق عليه والذهاب به إىل  

هلا   تتعرض  اليت  اجلوائح  أخطر  من  واحدة  سياق  يف  الصحي  احلجر  مراكز  يف  للتصرف  هبا  يعتّد 
 .19-اإلنسانية يف اترخيها أال وهي جائحة كوفيد

 

وسائر الصحي  القطاع  ملنتسيب  اجلزيل  ابلشكر  أتقدم  أن  املناسبة  هبذه  يفوتين  ال  القطاعات   كما 
يف  فّعالة  مسامهة  من  أمثرته  وما  املبذولة  واجملهودات  املبتكرة  األساليب  على  املدين  اجملتمع  ومكّوانت 

 واحلّد من أتثرياهتا.   19-اجلهد الوطين املتعّلق حبماية الصحة العامة ببالدان من جائحة كوفيد
 

أخرى من هذا الدليل مىت تطّلب   هذا ومن البديهي أن يتّم النظر مستقبال يف إمكانية إصدار صيغ 
 األمر حتديث حمتواه طبقا ملا ميكن أن تشهده املعرفة والتجارب واملمارسات ذات العالقة من تطور.

 

 وزير الصحة         
 الدكتور عبد اللطيف املكي 
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 قائمة اجلداول والرسوم البيانية   

 قائمة اجلداول:  

عدد   للتصرف يف مركز للحجر الصحي  :1جدول  املستوجبة  البشرية   100يضّم     اإلجباري  املوارد 
 مقيم. 

عون من خمتلف ولكّل    يوميا  مقيماملستوجبة لكّل    كميات وسائل احلماية الشخصية  :2جدول عدد  
 اإلجباري خالل حصة عمل واحدة.   أصناف العاملني مبركز للحجر الصحي

النشاط البدين لدى   وأمهيةلطاقة حسب اجلنس ا  للجسم من احلاجيات اليوميةمعّدل :  3جدول عدد  
 .الكهل )سعرة حرارية/اليوم( 

 املمكن اعتمادها لتقدمي غذاء يومي متوازن للخاضعني للحجر.  قائمات الطعام : 4جدول عدد 

 وترية تنظيف وتطهري الفضاءات واحملالت مبراكز احلجر الصحي اإلجباري.  : 5جدول عدد 

 .تطهريالتنظيف و عند تعهدها ابلالفضاءات واحملالت أجزاء  ترتيب: 6جدول عدد 

 .عند تعهدها ابلتنظيف والتطهري ترتيب أجزاء اجملموعات الصحية : 7جدول عدد 

 أمنوذج مليزانية تصرف يف مركز للحجر الصحي اإلجباري.  :8اجلدول عدد 
 

 قائمة الرسوم البيانية:  

أو مع أعراض طفيفة   دون أعراضمن مسار متابعة احلاملني لفريوس كوروان املستجّد  :1رسم بياين عدد 
 .كز للحجر الصحي اإلجباريا املقيمني مبر 
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 الفهرس 
 

 1 ................................................................................................ مقدمة 

 3 ........................................................................................ الصحي   احلجر   مراكز  اختيار   -1

 3 .............................................................................. األساسية  واملرافق  واحملالت  الفضاءات  -1-1

 4 ............................................................... الصحية   حالتهم  ومتابعة  الوافدين  قبول  فضاء  -1-1-1

 4 ................................................................................. للحجر   اخلاضعني  إقامة   غرف  -1-1-2

 5 ............................................................................................................. املطبخ   -1-1-3

 5 ....................................................................................................... الغسيل   حملّ   -1-1-4

 5 ....................................................................................... ابألعوان   اخلاصة   احملاّلت  -1-1-5

 6 ........................................................................................... املستلزمات  خلزن   حمل -1-1-6

 6 .............................................................................. النفاايت   لتجميع   خمّصص  مكان  -1-1-7

 6 .............................................................................................................. احمليط   -1-1-8

 7 ............................................................ الصحي   للحجر  كمراكز   املستخدمة  للفضاءات  أمثلة  -1-2

 7 .............................................................................................املستوجبة   البشرية  املوارد  -2

 9 ....................................................................................... املستوجبة   واملستلزمات   املواد -3

 9 .............................................................................................. الشخصية  احلماية  وسائل  -3-1

 11 ................................................................................................... اإلطعام   مستلزمات  -3-2

 12 .................................................................... الغذائية  ابملواد  لالتصال  املعدة   واألشياء  املواد  -3-3

 12 ................................... النفاايت   يف والتصرف  والتطهري  والتنظيف  الشخصية  النظافة   مستلزمات  -3-4

 13 ....................................................................................................... الوافدين  قبول  -4

 13 ................................................................................. القبول   بفضاء  األساسية  املتطّلبات  -4-1

 14 ................................................................................................. الوافدين  أمتعة  تطهري   -4-2
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 مقدمة   

هتا من اليت ترتاوح حدّ   لدى البشر  فريوسات كوروان حاالت عدوى اجلهاز التنفسي  يسّبب عدد من
الفريوسات املسّببة لاللتهاب الرئوي احلاد الوخيم    مثل  حّدة  نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشدّ 

(SARS-Cov)   التنفسيةو األوسط  الشرق  كوروان  و   (MERS-Cov)   متالزمة  املرتبط  فريوس  املستجّد 
كتشف  (  SARS-Cov-2ملتالزمة التنفسية احلادة الشديدة )اب

ُ
مبقاطعة ووهان    2019ديسمرب    31يوم  امل

كوروان   فريوس  مرض  يف  واملتسّبب  مناطق  Covid-19)  2019الصينية  كبرية  بسرعة  اجتاح  الذي   )
شاسعة من العامل حمداث ماليني اإلصاابت ومئات آالف الوفيات حيث مّت تصنيفه جائحة عاملية من  

 .2020مارس  11طرف منّظمة الصحة العاملية يف 

كوفيدو  ملرض  شيوعاً  األكثر  األعراض  والسعال  19-تتمثل  احلمى  )  يف  التنفس   gêneوصعوبة 

respiratoire)  املرضى من بعض  يعاين  وقد  مثل  .  األخرى  األعراض  واألوجاع  بعض  احتقان و اآلالم 
الشم األنف وأمل احللق أو  الذوق  ابلعدوى دون أن    العديد من األشخاص. ويصاب  وفقدان حاسة 

معظم األشخاص من املرض دون احلاجة    يتعايف. و تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا ابملرض
  التنفسية  الضائقة  متالزمةبظهور  بعض األشخاص  ة املرض لدى  حدّ   تشتدّ حني   ، يفإىل عالج خاص

 . الوفاة إىل تؤدي أن ميكناليت   )syndrome de détresse respiratoire aiguë(ة احلاد

التنفسية  القطريات  استنشاق  عند  مباشر  بشكل  املستجد  كوروان  بفريوس  األشخاص    ويصاب 
(gouttelettes respiratoires)    أو العطس  أو  السعال  أثناء  مصاب  فم شخص  أو  أنف  من  املنبعثة 

بشكل غري مباشر عند مالمسة أسطح أو أشياء ملوثة ابلفريوس الذي يبقى حيّا ومعداي لفرتة ترتاوح 
بني بضع ساعات وبضعة أاّيم على هذه األسطح لتنتقل العدوى بعد ذلك بوضع اليد على الفم أو  

ا أو  فرتةلعني.  األنف  )  وترتاوح  اإلصابة  période d’incubationاحلضانة  بني  الفاصلة  الفرتة  وهي   )
 أاّيم.  5ل وسطي لفرتة احلضانة يف حدود م مع معدّ يو  14ابلفريوس وظهور األعراض من يوم إىل 

فّعال دواء  أو  لقاح  اآلن  حّد  إىل  يوجد  ال  أنّه  ز  ترتكّ إذ  ،  19-املصابني مبرض كوفيدعالج  ل وحيث 
اعتماد  ، فإّن التدابري التجريبيةبعض على عالج األعراض ودعم الوظائف احليوية و  تعهد املرضىجهود 
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مسافة  برتك  اجلسدي  والتباعد  والصابون  ابملاء  املتكّرر  األيدي  غسل  منها  خاصة  السلوكيات  بعض 
واإلحجام عن بني األشخاص ال تقّل عن املرت الواحد واحتواء السعال أو العطس بتغطية الفم واألنف  

ويف هذا  كم يف املرض.يبقى من أيسر وأجنع السبل للتح  ،وارتداء األقنعة  ملس الفم واألنف والعينني
، يكتسي  لتعرف على احلاالت واحتوائها مبّكرالتطبيق اإلجراءات الوقائية ابلنجاعة املطلوبة واالسياق و 

 مبراكز خمّصصة للغرض أمهية قصوى. اإلجباري احلجر الصحي

 احلجر الصحي اإلجباري:  
فّعال دواء  أو  لقاح  غياب  كوفيدعالج  ل يف  مبرض  الصحي ،  19-املصابني  احلجر  يكتسي 

من  والوقاية  مبّكرا  واحتوائها  احلاالت  لرصد  قصوى  أمهية  للغرض  خمّصصة  مبراكز  اإلجباري 
       تفشي املرض داخل اجملتمع.  

اإلجباري الصحي  احلجر  من  املرجوة  األهداف  حتقيق  يف  إليواء   وللمسامهة  ختصيصها  يتّم  مبراكز 
  (porteurs sains)دون ظهور أعراض  احلاالت اليت أتكد محلها للفريوس  و   بلدان موبوءةلوافدين من  ا

املؤكدةل  واملخالطني مبعاجلة  و   لحاالت  املعنيني  الصحة  جائحة  مهنيي  مكافحة  سياق  يف  املصابني 
،  التعرف على احلاالت واحتوائها مبّكرامن خالل    رض املتمثّلة يف التحكم يف انتشار املو   ،19-كوفيد

 . اإلجباري الصحي الدليل املتعّلق ابلتصرف يف مراكز احلجر مّت إعداد هذا

 أهداف الدليل:  
سياق جائحة كوفيد اإلجباري يف  الصحي  احلجر  مراكز  التصرف يف  دليل  إىل   19-يهدف 

الوطنية   القدرات  تدعيم  اجلائحةكافحة  مب  املتعّلقةاملسامهة يف  املساعدة على من خالل    هذه 
آمن   صحي  حجر  أعراض تطبيق  دون  للفريوس  احلاملني  حول  العدوى  يف  للتحكم  وفّعال 

(porteurs sains.واملخالطني للحاالت املؤكدة والوافدين من البلدان املوبوءة )    

حول   املتدخلني  ملختلف  املوّجه  الدليل  حمتوى  وجودها  ويتمحور  يتعنّي  اليت  األساسية  املرافق 
واملوارد البشرية املستوجبة إلدارة شؤون مراكز احلجر    كمراكز للحجر الصحي  املخّصصةابلفضاءات  

الشخصية  والنظافة  اإلطعام  مستلزمات  الشخصية،  احلماية  )وسائل  الضرورية  واملستلزمات  واملواد 
ومتابعة حالتهم الصحية  احلجر  الوافدين على مراكز    قبولو والتنظيف والتطهري ومجع ورفع النفاايت(  
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وتو   طوال وإعداد  احلجر  الفرتة  الغذائيةزيع  وقيمتها  يف    وجبات    وتعهد   نفاايت وال  البياضوالتصرف 
للحجر  الغرف اخلاضعني  إليواء  املشرتكة  املخّصصة  والتكييف   وخمتلف احملالت   والفضاءات    والتهوئة 

هبا التقّيد  جيب  اليت  الصحي  احلجر  احلجر  وقواعد  مبراكز  والعاملني  املقيمني  واإلجراءات   من طرف 
تصرف يف مركز  منوذج ميزانية لل ومتابعة وضعية مراكز احلجر الصحي و ملغادرة مراكز احلجر  املستوجبة  

  .لحجر الصحيل

( مالحق  الدليل  يتضّمن  الصحي  قبول    دعائمتتمحور حول  (  16كما  احلجر  مراكز  على  الوافدين 
حالتهم اإلجباري   الصحي    ومتابعة  للحجر  مبركز  ملقيم  الصحي    لتزامواال الصحية  احلجر  بقواعد 

بعض التقنيات ذات العالقة ابحلجر الصحي اإلجباري )غسل مراكز احلجر و   أعواناإلجباري ومهام  
هد غرفة مقيم تع األيدي ابملاء والصابون، فرك األيدي مبطّهر مائي كحويل، حتضري حماليل ماء اجلافال،  

الصحي،   للحجر  الشخصيةمبركز  احلماية  وسائل  ونزع  ارتداء  و مراحل  ابإلطعام  احلاجيات  (  املتعّلقة 
بطاقة تقييم وضعية  و   يف والتطهري والتصرف يف النفاايت وسائل احلماية الشخصية ومستلزمات التنظو 

ودليل تفسريي هلذه    ورا حم  12عنصر تقييم موّزعا على    160  تتضّمن  اإلجباري  مركز للحجر الصحي
 .    البطاقة

 اختيار مراكز احلجر الصحي:  -1  

استغالهلا يتّم  اليت  الفضاءات  اختيار  لمر ك  يتعنّي  الصحياكز  البنية    لحجر  قاعدة  على  اإلجباري 
  التحتية املتوّفرة هبا ومدى مالئمتها لتأمني خمتلف املهام املوكولة هلذه املراكز خاصة يف ما يتعّلق  بقبول

والوقاية من    الوافدين ومتابعة حالتهم الصحية وإقامتهم يف ظّل االحرتام الكامل لشروط حفظ الصحة
 العدوى. 

 املرافق األساسية: الفضاءات واحملالت و   -1-1  
جيب أن يكون الفضاء املزمع استخدامه كمركز للحجر الصحي جمّهزا ابملاء اجلاري الصاحل للشراب 
واملاء الساخن والكهرايء ونظام تكييف ونظام للصرف الصحي ووسائل احلماية والوقاية من احلرائق 

جي كما  املدنية.  احلماية  مصاحل  طرف  من  الدورية  للمراقبة  أدىن  اخلاضعة  وكحّد  ابملركز  يتوّفر  أن  ب 
  التالية:  الفضاءات واحملاّلت 
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 فضاء قبول الوافدين ومتابعة حالتهم الصحية:  -1-1-1  
الوافدين على املركز أين يتّم   قبولل  كافية ومالئما  هتوئةذو    فضاء  الصحي  جيب أن يتوّفر مبركز احلجر 

و  الشخصية  استقباهلم  املعطيات  ابملركز  تسجيل  لقبوهلم  املستوجبة  اإلجراءات  واستكمال  هبم  املتعّلقة 
كما يتّم استغالل هذا الفضاء  .ماإلقامة الفردية اليت يتّم ختصيصها هل  لغرف  مليتّم يف ما بعد توجيهه

كافي هتوئة  وذو  مالئم  مبحّل  احلجز  فرتة  طوال  للحجر  للخاضعني  الصحية  احلالة  خيّصص  ملتابعة  ة 
ب أن يكون الفضاء متالئما مع هتيئة منطقة ختّصص لتطهري أمتعة الوافدين على مركز  وجي  للغرض.

    احلجر قبل الدخول لفضاء االستقبال.

أن جمّهزا  اليكون    ويستحسن  توّفر    حبوضفضاء  مع  اليدين  لذلك لغسل  الضرورية  ويف    .املستلزمات 
ستخدام نقطة مياه قريبة يقع جتهيزها وختصيصها للغرض.  صورة عدم توفر نقطة مياه ابلفضاء، يتّم ا

كما يستحسن أن يكون الفضاء جمّهزا ابلوسائل الاّلزمة ملراقبة املمرات املؤدية لغرف إقامة اخلاضعني  
 للحجر بواسطة  كامريات مراقبة يتّم تركيزها أبماكن مالئمة هبذه املمرات.   

 للحجر:غرف إقامة اخلاضعني  -1-1-2  
 لإلقامة هبا مبفرده، تتوّفر هبا:  شخص خاضع للحجر الصحيكّل لغرفة مستقّلة  ختصيصيتّم 

 التهوئة الالزمة مع عدم وجود آاثر رطوبة،  -

وخزانة   - وطاولة وكرسي  نظيفة  وأغطية  سرير مع أفرشة  يتمثل يف  حّد أدىن من التجهيزات 
األمتعةامل  وضعلوأدراج   وسائر  )  البس  األدوية  بعض  حبفظ  املطالبون  لألشخاص  حفظ  وثالجة 

 ن أن تكون الغرفة جمّهزة بتلفاز وهاتف وأنرتانت، س . ويستحاألنسولني ملرضى السكري، ...(

االصطناعيةجمموعة صحي  - أو  الطبيعية  الكافية  التهوئة  هبا  وذو جدران مكسوة ابخلزف    ة 
ارتفاع   األقلّ   1.8على  على  )  مرت  مياه  بدافع  جمّهز  مرحاض  من  وحنفية  chasse d’eauxوتتكّون   )

( جمّهزة  flexibleوخرطوم  اليدين  لغسل  مياه  ونقطة  واملستلزمات  (  للشراب  الصاحل  اجلاري  ابملاء 
 استحمام. وحوض الضرورية

ويف صورة عدم توّفر جمموعة صحية ابلغرفة، ميكن للمقيم استعمال اجملموعة الصحية املشرتكة  
 .  وأن تكون حمّل تنظيف وتطهري بعد كّل استعمال ةير لضرو على أن تتوفّر هبا املستلزمات ا
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إقامة بعض العاملني مبركز احلجر، فإنّه يتعنّي إيوائهم بغرف مستقّلة عن غرف األشخاص    حالويف  
  اخلاضعني للحجر. 

 املطبخ: -1-1-3  
األكالت    يتعنّي  األساسية  مبإعداد  الشروط  فيه  تتوفر  لألغذيةطبخ  الصحية  السالمة  مبا يف    لضمان 

ذلك التهوئة والتصميم املعماري الذي يسمح بتداول املواد الغذائية دون تقاطع بني القطاعني النظيف 
يدي األنقاط لغسل  وأحواض منفصلة لغسل األواين واخلضر و   الصاحل للشراب   واملتسخ واملاء اجلاري

  جمّهزة أبكياس بالستيكية جمّهزة مبوّزعات الصابون السائل وموّزعات الورق الصحي وحاوايت بدواسة  
 chariots deيد وجتهيزات وأواين طبخ صحية. كما جيب توفري عرابت لتوزيع األكالت )وأجهزة الترب 

distribution des repas )  ابملركز والعاملني  الصحي  للحجر  اخلاضعني  وتسمح    على  نظيفة  تكون 
 . ابحملافظة على درجات احلرارة املالئمة لألكالت أثناء توزيعها

املركز  خارج  مبطبخ  أو  احلجر  مركز  مطبخ  ابستغالل  املناولة  إطار  يف  األكالت  إعداد  وميكن    هذا 
إخضاع األماكن املعنية ووسائل نقل األكالت لألغذية مع  كّل شروط السالمة الصحيةاحرتام   شريطة

 للمراقبة الصحية.

 حمّل الغسيل: -1-1-4  
غسيل األفرشة    يفرتض  اواالستحمام  مستلزمات  يستعملها  مالئم اليت  حمّل  توّفر  للحجر  خلاضعون 

ويكون   بينهما  ملنع التلوث املتقاطع  بتداول البياض املّتسخ مبعزل عن البياض النظيف  يسمح  ابملركز 
فإنّه ميكن غسل ويف صورة عدم توّفر حمّل خمّصص للغسيل ابملركز    واملواد الضرورية.  لتجهيزات جمّهزا اب

األماكن  وإخضاع  هبا  املعمول  القواعد  احرتام  شريطة  املركز  خارج  واالستحمام  األفرشة  مستلزمات 
 املخّصصة للغسيل للمراقبة الصحية.

 :عواناحملاّلت اخلاصة ابأل -1-1-5  
 جيب أن يتوّفر مبركز احلجر الصحي احملالت الضرورية للعملة واملتمثلة يف: 

)حجرات    - فردية  خزائن  هبا  املالبس  ( à double compartiment  casiers individuelsلتغيري 
 حلفظ األدابش،
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قاعة لألكل مع ترتيب الطاوالت والكراسي بطريقة تسمح ابحرتام قاعدة التباعد اجلسدي   -
  مبرت واحد على األقّل بني العمال،

 قاعة لالسرتاحة،  -

 مركب صحي به مراحيض وأدواش جمّهزة.   -

 ابلعدد الكايف من : ويتعني أن تستفيد احملالت املذكورة من التهوئة الكافية مع جتهيزها

نقاط مياه لغسل األيدي جمّهزة مبوّزعات الصابون السائل والورق الصحي وحاوايت بدواسة   -
(poubelles à pédaleمع أكياس بالستيكية من احلجم الصغري )   وذو لون أصفر وهو اللون املستعمل

( للعدوى  خطرا  متثل  اليت  العالجية  األنشطة  نفاايت  جلمع   déchets d’activités de soins àعادة 

risque infectieux ،) 

 (.gel hydro-alcoolique) يديالكحويل لأل املائي موّزعات املطّهر -

 حمل خلزن املستلزمات: -1-1-6  
تتوفر به التهوئة الالزمة ويكون مالئما خلزن املستلزمات الضرورية للحجر الصحي يتّم ختصيص حمّل  

يف   والتصرف  والتطهري  والتنظيف  الشخصية  النظافة  مستلزمات  وخمتلف  شخصية  محاية  وسائل  من 
 يف مرحلة اخلزن.   النفاايت مع ضرورة األخذ بعني االعتبار لطبيعة هذه املستلزمات والفصل بينها

 مكان خمّصص لتجميع النفاايت: -1-1-7  
لتجميع النفاايت قبل    ومالئم   جيب أن يتوّفر ابلفضاء املستخدم كمركز للحجر الصحي مكان مهيأ

 رفعها والتخّلص منها حسب املسارات املخّصصة لكّل صنف من أصناف النفاايت.

 احمليط:  -1-1-8  
وجود فضالت ومياه راكدة ومعدات وأشياء عدم ) جيب أن يكون حميط مراكز احلجر نظيفا ومعتىن به

وخال من اإلزعاج الناجم عن احلشرات والقوارض    (زال االنتفاع هبا، مناطق خضراء معتىن هبا، ... 
   .وغريها من مصادر اإلزعاج )تلوث مسعي، روائح كريهة، ...( 
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 الفضاءات واملرافق األساسية مبركز للحجر الصحي اإلجباري:  
 يتوّفر ابلفضاء املزمع استغالله كمركز للحجر الصحي اإلجباري:جيب أن 

احلّد األدىن من الفضاءات واحملالت املالئمة واجملّهزة، املتمّثل يف فضاء لقبول الوافدين على   -
إق وغرف  للحجر  للخاضعني  الصحية  احلالة  ملراقبة  وحمل  لغس املركز  وحمّل  ومطبخ  فردية  ل  امة 

لعاملني ابملركز وحمل خلزن املستلزمات ومكان لتجميع النفاايت قبل  البياض وحمالت خمّصصة ل
 رفعها وحميط نظيف ومعتىن به، 

ونظام    - والكهرايء  واملاء الساخن  املرافق األساسية املتمثّلة يف املاء اجلاري الصاحل للشراب 
للممالئم  تكييف   اخلاضعة  احلرائق  من  والوقاية  احلماية  ووسائل  الصحي  للصرف  راقبة  ونظام 

 الدورية من طرف مصاحل احلماية املدنية. 
ا املناولة شريطة  إطار  البياض يف  الوجبات وميكن أتمني اإلطعام وغسل  إعداد  حماّلت  ستيفاء 

للمراقبة وغس  وإخضاعها  املطلوبة  الشروط  كّل  والبياض  الوجبات  نقل  ووسائل  البياض  ل 
     الصحية.

 

 املستخدمة كمراكز للحجر الصحي: أمثلة للفضاءات    -1-2  

اجلامعية   واملبيتات  النزل  الصحي  للحجر  كمراكز  استخدامها  املمكن  الفضاءات  تشمل  أن  ميكن 
مثل   الفضاءات  من  الشباب.مبيتات  وغريها  ومرّكبات  املهين  التكوين  اليت   مراكز  الفضاءات  وتعترب 

لتطبيق   األنسب  هبا  خاصة  صحية  مبجموعة  جمّهزة  للحجر  للخاضعني  فردية  إقامة  غرف  هبا  تتوّفر 
احلجر الصحي اإلجباري. وبقطع النظر عن الفضاء، فإنّه يتعنّي تقييمه تقييما شامال لضمان استيفائه  

 كّل الشروط املطلوبة لتطبيق حجر صحي آمن وفّعال.

 ارد البشرية املستوجبة: املو  -2  
مر  للتصرف يف  الكافية  البشرية  املوارد  إطار مشرفكز لجيب ختصيص  الصحي من  له   لحجر  توكل 

علىمسؤولية   وتوفري    مركز  اإلشراف  للحجر  اخلاضعني  معاملة  حسن  ضمان  ذلك  يف  مبا  احلجر 
  طار اإلو نسيق مع السلط واملصاحل املعنية  ابلتأسباب الراحة هلم والسهر على حسن تسيري شؤون املركز  
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، كما  طيب وأعوان خدمات وحراسة مع حتديد املهام املوكولة ملختلف هؤالء األعوان بدقة الشبه طيب و ال
 .4-1لحق عدد ذلك ابمليتبنّي 

  اإلجباري   لحجر الصحيني خمتلف املهام احملمولة على مركز ليتعنّي توفري املوارد البشرية الضرورية لتأمو 
والتنظيف والتطهري والتصرف يف    طعام التهم الصحية وأتمني خدمات اإلحلللوافدين ومتابعة    قبول من  

وخيتلف عدد اإلطارات واألعوان الالزمني للتصرف يف مراكز احلجر الصحي    .نفاايت ومحاية الفضاءال
املوارد البشرية    1حسب حجم هذه املراكز وعدد األشخاص اخلاضعني للحجر. ويبنّي اجلدول عدد  

 مقيما.    100الضرورية إلدارة شؤون مركز للحجر الصحي حيتضن 

 مقيم  100مركز للحجر الصحي يضّم املوارد البشرية املستوجبة للتصرف يف  : 1جدول عدد 
 املالحظات  عدد حصص العمل  عدد األعوان الصنف

تأمين   01 01 إطار مشرف مع  الصباحية  الحصة  في  الحضور 
 االستمرار على مدار الساعة 

 حضور عون استقبال على مدار الساعة 03 01 عون استقبال 
 الصباحيةالحضور في الحصة  01 01 عون التصرف في املخزونات 

 حضور فني صيانة على مدار الساعة  03 01 فني صيانة 

حضور طبيب لحصة واحدة مع تأمين االستمرار   01 01 إطار طبي  
 على مدار الساعة 

حضور ممرضين في الحصة الصباحية والحصة   05 02 إطار شبه طبي 
 املسائية وممرض أثناء الحصة الليلية

عون مكّلف بالتنظيف  
 والتطهير 

الصباحية    04حضور   05 04 الحصة  خالل  أعوان 
 وعون واحد أثناء الحصة املسائية   

فطور   02 02 عون مكّلف بتوزيع األكالت  وجبات  توزيع  مع  بالتزامن  عونين  حضور 
 الصباح والغداء والعشاء 

 حضور األعوان خالل الحصة الصباحية  04 04 عون مكّلف بغسل البياض 
 حضور العون في األوقات املحّددة لرفع النفايات  01 01 برفع النفايات عون مكّلف 

لتكون   04 04 عون مطبخ  األكالت  إعداد  فترات  في  األعوان  حضور 
 جاهزة في األوقات املحّددة لتوزيع األكالت 

الحجر   - - عون حراسة مراكز  حراسة  أعوان  عدد  تقدير  يرجع 
وضعية كّل  الصحي والذي يمكن أن يتغّير حسب  

 مركز للسلط األمنية املختّصة. 
 دون احتساب أعوان الحراسة 30 22 الجملة 

( ورفع  lingeويف صورة إعداد وتوزيع األكالت وتنظيف وتطهري الفضاءات املشرتكة وغسل البياض )
النفاايت يف إطار املناولة، فإنّه ترجع مسؤولية توفري األعوان املعنيني هبذه اخلدمات وهم أعوان املطبخ 
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ورفع   ( 4)والتنظيف والتطهري    (4)وغسل البياض    (2) وأعوان اخلدمات املكّلفني بتوزيع الوجبات   (4)
 .   للمؤسسة املتعاقد معها( 1) النفاايت 

ون مبراكز احلجر الصحي من التكوين الالزم قبل مباشرة مهامهم خاصة يف ما  جيب أن يستفيد العامل و 
العدوى   بطرق  املرض  يتعّلق  مع وأعراض  العدوى  من  للوقاية  املستوجبة  واملمارسات  واإلجراءات 

بكّل دقة وقواعد احلجر الصحي اليت يتعنّي عليهم وعلى األشخاص    إعالمهم بطبيعة املهام املوكولة هلم 
   اخلاضعني للحجر التقّيد هبا.    

 املواد واملستلزمات املستوجبة:  -3  

الصحي احلجر  مبركز  يتوّفر  أن  إل  اإلجباري  جيب  الضرورية  املستلزمات  للحجر  كّل  اخلاضعني  يواء 
 .والوقاية من العدوى

 احلماية الشخصية: وسائل  -3-1  

ليتعنّي   الشخصية  احلماية  وسائل  من  الكافية  الكميات  للحجر توفري  اخلاضعني  ذمة  على  وضعها 
اإلطار املشرف على املركز  الذين ميكن أن يتواصلوا مع املقيمني وهم  الصحي والعاملني مبركز احلجر  

وعو  الصيانة  وفين  املخزوانت  يف  ابلتصرف  واإلطواملكّلف  االستقبال  وأعوان ن  الطيب  الطيب وشبه  ار 
 اخلدمات واحلراسة. 

 tenue à usageوتتمّثل وسائل احلماية الشخصية ذات االستعمال الوحيد الضرورية يف الزي الواقي )

unique)   القناع اجلراحيو   (masque chirurgical)   و( واقي شعر الرأسcharlotte)   والقفازات  (gants)  ،
( الذي ميكن أن يكون ذو استعمال متعّدد والضروري ألعوان اخلدمات lunettesإضافة لواقي العيون )

املشرتكة الفضاءات  وتطهري  بتنظيف  النفاايت  املكّلفني  ورفع  البياض  للحجر    وغسل  واخلاضعني 
قناع من نوع   كما يتعنّي توفرياملوكول هلم تعهد غرف إقامتهم مبا يف ذلك إعداد حماليل املطّهرات.  

"FFP2مراكز احلجر اليت حتتضن  خمتلف أعوان  ماية اإلطار الطيب وشبه الطيب وأعوان االستقبال و " حل
( املستعمل من طرف lingeاألعوان املكّلفني بغسيل البياض )كذلك  و  حاملني للفريوس دون أعراض

التكييف   اخلاضعني للحجر التدخل لتعهد أنظمة  أثناء  علما أبنّه ال    .مبختلف املراكز  وفنيي الصيانة 
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تتعدّ  أن  األربع  جيب  اجلراحي  القناع  استعمال  مّدة  "   (4)ى  وقناع  الثماين  FFP2ساعات   "(8 )  
 ساعات.

خمتلف عون من  ولكّل    يوميا  مقيماملستوجبة لكّل    كميات وسائل احلماية الشخصية  :2جدول عدد  
 اإلجباري خالل حصة عمل واحدة   أصناف العاملني مبركز للحجر الصحي

 عون/املقيم ال
 زي واقي 

(tenue à usage 
unique)   

 ) 1)قناع جراحي 
(masque 

chirurgical) 

 )2)واقي العيون 
 (lunettes) 

 واقي شعر الرأس 
(charlotte) 

 )3)القفازات
(gants)   

 اإلطار الطبي/ 
 شبه الطبي 

01 02 - 01 02 

 - - - 02 - اإلطار املشرف 
 - - - 02 - عون االستقبال 

عون التصرف في  
 املخزون 

- 02 - - 02 

 05 - - 02 - فني الصيانة 
عون التنظيف  

 والتطهير 
01 02 01 01 05 

 05 01 01 - 01 عون غسل البياض 
 05 01 - 02 01 عون املطبخ 
عون توزيع  

 الوجبات 
03 03 - 03 03 

 03 - 01 03 03 النفايات عون رفع 
 - - - 02 - عون الحراسة 

 02 - 01 01 01 املقيم 

ر يوميا( واألعوان املكّلفني  قناع لكّل إطا   1" للعاملني مبراكز احلجر الصحي احملتضنة حلاملني للفريوس )FFP2 توفري قناع "  (1)
 قناع لكّل عون يوميا(.   1مبختلف مراكز احلجر ) أنظمة التكييف  تعهد وفنيي الصيانة عند التدخل ل  ل البياضبغس

واقي العيون ميكن أن يكون ذو استعمال متعّدد شريطة تعهده بعد كّل استخدام وهو ضروري لألعوان املكّلفني ابلتنظيف   (2)
 والتطهري وغسل البياض ورفع النفاايت واخلاضعني للحجر املوكول هلم تعهد الغرف. 

وغسل البياض ورفع النفاايت واملقيمني من قفازات مطاطية أبيدي طويلة، ابإلضافة للقفازات   والتطهري  لتنظيفمتكني أعوان ا (3)
 ذات االستعمال الوحيد. 

مطالبون  فإهنم  احلجر،  مبراكز  املقيمني  مع  تواصلهم  عدم  يفرتض  والذين  املطبخ  أعوان  خبصوص  أّما 
أ كمتداويل  نشاطهم  يفرضه  الذي  العمل  زي  كوروان  ابرتداء  وابء  مكافحة  سياق  ابملطبخ يف  غذية 
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 10 وزارة الّصحة 

 

تتعدّ  أن  األربع  جيب  اجلراحي  القناع  استعمال  مّدة  "   (4)ى  وقناع  الثماين  FFP2ساعات   "(8 )  
 ساعات.

خمتلف عون من  ولكّل    يوميا  مقيماملستوجبة لكّل    كميات وسائل احلماية الشخصية  :2جدول عدد  
 اإلجباري خالل حصة عمل واحدة   أصناف العاملني مبركز للحجر الصحي

 عون/املقيم ال
 زي واقي 

(tenue à usage 
unique)   

 ) 1)قناع جراحي 
(masque 

chirurgical) 

 )2)واقي العيون 
 (lunettes) 

 واقي شعر الرأس 
(charlotte) 

 )3)القفازات
(gants)   

 اإلطار الطبي/ 
 شبه الطبي 

01 02 - 01 02 

 - - - 02 - اإلطار املشرف 
 - - - 02 - عون االستقبال 

عون التصرف في  
 املخزون 

- 02 - - 02 

 05 - - 02 - فني الصيانة 
عون التنظيف  

 والتطهير 
01 02 01 01 05 

 05 01 01 - 01 عون غسل البياض 
 05 01 - 02 01 عون املطبخ 
عون توزيع  

 الوجبات 
03 03 - 03 03 

 03 - 01 03 03 النفايات عون رفع 
 - - - 02 - عون الحراسة 

 02 - 01 01 01 املقيم 

ر يوميا( واألعوان املكّلفني  قناع لكّل إطا   1" للعاملني مبراكز احلجر الصحي احملتضنة حلاملني للفريوس )FFP2 توفري قناع "  (1)
 قناع لكّل عون يوميا(.   1مبختلف مراكز احلجر ) أنظمة التكييف  تعهد وفنيي الصيانة عند التدخل ل  ل البياضبغس

واقي العيون ميكن أن يكون ذو استعمال متعّدد شريطة تعهده بعد كّل استخدام وهو ضروري لألعوان املكّلفني ابلتنظيف   (2)
 والتطهري وغسل البياض ورفع النفاايت واخلاضعني للحجر املوكول هلم تعهد الغرف. 

وغسل البياض ورفع النفاايت واملقيمني من قفازات مطاطية أبيدي طويلة، ابإلضافة للقفازات   والتطهري  لتنظيفمتكني أعوان ا (3)
 ذات االستعمال الوحيد. 

مطالبون  فإهنم  احلجر،  مبراكز  املقيمني  مع  تواصلهم  عدم  يفرتض  والذين  املطبخ  أعوان  خبصوص  أّما 
أ كمتداويل  نشاطهم  يفرضه  الذي  العمل  زي  كوروان  ابرتداء  وابء  مكافحة  سياق  ابملطبخ يف  غذية 
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وقفازات ذو استعمال وحيد وأحذية  الرأس  شعر  وواقي  جراحي    وقناع  واقي  يف زي املستجّد واملتمّثل  
 مانعة لالنزالق. 

 وسائل احلماية الشخصية: 
يف   - الصحي  احلجر  مبراكز  واملقيمني  للعاملني  الضرورية  الشخصية  احلماية  وسائل  تتمّثل 

مع ارتداء خمتلف هذه األجزاء    والقفازات   واقي العيون وواقي شعر الرأسالقناع و و   الزي الواقي
 بصفة متفاوتة حسب املهام املوكولة لكّل عون، 

" من طرف  FFP2وقناع " كز احلجرارتداء قناع جراحي من طرف املقيمني مبختلف مرا   -
بنقل  املكّلفني  واألعوان  للفريوس  للحاملني  املخّصصة  الصحي  احلجر  مبراكز  العاملني  كّل 

 وغسل البياض املّتسخ وفنيي الصيانة مبختلف مراكز احلجر،
األقنعة بعد انقضاء مّدة  و   ل على الفور مبلّ   أو متسخ    أو كل لباس واقي ممزق  ضرورة تغيري   -

 ". FFP2( ساعات لقناع "8( ساعات للقناع اجلراحي ومثاين )4صلوحيتها املتمثّلة يف أربع ) 

ورفع   البياض  وغسل  املشرتكة  الفضاءات  وتطهري  وتنظيف  األكالت  وتوزيع  إعداد  ويف صورة أتمني 
يني هبذه  الفضالت يف إطار املناولة، فإنّه يرجع توفري وسائل احلماية الشخصية املوّجهة لألعوان املعن

الفضاءات  وتعهد  البياض  وغسل  األكالت  بتوزيع  املكّلفني  واألعوان  املطبخ  أعوان  وهم  اخلدمات 
املتعاقد معها. للمؤسسة  النفاايت  امل  املشرتكة ورفع  اليومية    2-3عدد    لحقويبنّي  التقديرية  الكميات 

حلماية  املستوجبة  الشخصية  احلماية  للحجر    لوسائل  مبركز  ويتعنّي  .  اإلجباري  الصحيالعاملني  هذا 
   .6-2 و 5-2ارتداء ونزع وسائل احلماية الشخصية طبقا للملحقني عدد 

 مستلزمات اإلطعام: -3-2  
احلجر،   مركز  طرف  من  الوجبات  إعداد  صورة  املواد  يف  خمتلف  من  الكافية  الكميات  توفري  يتعنّي 

ابملركز    طعامالغذائية إل والعاملني  أداء مهامهم  املقيمني  املعّلبة  أثناء  املياه  يوم   الضروريةوكميات  كّل 
  وطيلة فرتة احلجر الصحي.
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 املواد واألشياء املعدة لالتصال ابملواد الغذائية:  -3-3  
  البالستيكية   حجر الصحي، فإنّه يتعني توفري املستلزمات عداد األكالت مبطبخ مركز لل عند إ

الو   وذ بطريقة    حيداالستعمال  األكالت  هذه  لتقدمي  ابملركز.  الضرورية  والعاملني  للمقيمني  صحية 
املستلزمات  هذه  تكون  أن  ومرخّ   ةمعدّ   وجيب  الغذائية  ابملواد  منلالّتصال  استعماهلا  يف   صاحل امل  طرف   ص 

 . وزارة الصحةب  املختّصة

يف   املذكورة  املستلزمات  )وتتمّثل  )plateauxأطباق  ومالعق   )cuillères( وفرشاة   )fourchettes  )
 ( ذو االستعمال الوحيدpapier serviette( ومناديل ورقية )gobelets( وأكواب )couteauxوسكاكني )

(usage unique(   ( ابإلضافة للغشاء البالستيكي املستعمل للف الوجباتfilm en plastique .) 

الوحيد    3-3عدد    امللحق  ويبنّي  االستعمال  ذو  البالستيكية  املستلزمات  من  التقديرية  احلاجيات 
   لكّل مقيم وعون مبركز للحجر الصحي اإلجباري. وجبات الضرورية لتقدمي ال

يف   املرّخص  الوحيد  االستعمال  ذو  البالستيكية  املستلزمات  يف  األكالت  تقدمي  كذلك  ويتعنّي  هذا 
     إطار املناولة.استعماهلا يف صورة أتمني اإلطعام يف 

 مستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف والتطهي والتصرف يف النفاايت: -3-4  
توفري الكميات الكافية من مستلزمات النظافة الشخصية ومواد التنظيف واملطهرات املراقبة من جيب  

  فضاء   والفضاءات املشرتكة مثلتعهد الغرف  قبل مصاحل وزارة الصحة وخمتلف املستلزمات الضرورية ل
موعات الصحية واملطبخ وبيت الغسيل وحمل خزن اجمل و   السالمل واملصاعدو واملمرات  روقة  األستقبال و اال

 ومكان جتميع النفاايت. املستلزمات 

 وتتمّثل املستلزمات املذكورة يف ما يلي: 

الكحويل لليدين وشامبو الشعر املائي  الصابون السائل والورق الصحي واملطّهر    النظافة الشخصية: 
(shampoingومناشف ) ( االستحمامserviettes  ،) 

والتطهي:  الذي جيب أن تكون غري    يف أوعيته األصلية  °12  مواد التنظيف وماء اجلافال  التنظيف 
)  شفافة تــــ  م  ومserpillières)  ومماسح(  eau de javel certifiée NTومعتمد    كانس( 
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(raclettes ) ( وأسطل بالستيكيةseaux en plastique  ذو سعة )وقطع قماش خالية    لرت مع أغطية   10
الوبر استعمال  (torchons de tissu non pelucheux)  من  )   وحيد  ذو  للتنظيف   chariots deوعرابت 

linge( النظيف  للبياض  وعرابت   )chariots de linge propre( واملّتسخ   )chariots de linge sale  )
بالستيكية )   صفراء وأكياس  الكبري  احلجم  التونسية  grand modèleمن  للمواصفة  مطابقة   )

"NT106.86 "   مستلزمات   جلمع لبعض  ابإلضافة  للغسيل،  املعدة  واملناشف  األفرشة  مستلزمات 
 التنظيف األخرى.  

النفاايت:  يف  سعة    التصرف  ذو  جمرورة  وحاوايت  بدواسة  فضالت   120حاوايت  وحاوايت  لرت 
والصغري وسوداء من احلجم   80عادية ذو سعة   الكبري  لرت وأكياس بالستيكية صفراء من احلجمني 

 .الكبري

امل النظافة من  التقديرية  احلاجيات  يل  ا التو   على  5  -3  وعدد  4-3عدد    لحقنيويبنّي  مستلزمات 
اإلجباري ملّدة  مبركز للحجر الصحي  لكّل مقيم  الشخصية والتنظيف والتطهري والتصرف يف النفاايت  

مركز  لتعهد  ستلزمات  هذه امل من    اليومية ولفرتة حجر صحي أبسبوعني  التقديريةاحلاجيات  و   أسبوعني
 . (غرف إقامة اخلاضعني للحجردون اعتبار )اإلجباري للحجر الصحي 

 قبول الوافدين:  -4  
    قبول الوافدين على مركز احلجر الصحي اإلجباري ابلفضاء املخّصص للغرض.يتمّ 

 املتطلّبات األساسية بفضاء القبول:   -4-1  
 يكون فضاء قبول الوافدين ذو هتوئة كافية وجمّهزا بـــــ : 

   ،قبل أو مبدخل الفضاءمنطقة لتطهري أمتعة الوافدين  -
 استقبال،فضاء  -
 حمّل خيّصص لقبول الوافدين ومتابعة حالتهم الصحية طوال فرتة احلجر،  -
   ،للتدخل السريع عند االقتضاءوسائل االتصال أبقسام االستعجايل  -
اليدين    - لغسل  و اب  جمّهزةنقطة  السائل  بدواسةلصابون  فضالت  وحاوية  الصحي  مع    الورق 

مع احلرص على عدم استعمال جمّففات األيدي    كيس بالستيكي ذو لون أصفر من احلجم الصغري
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نقطة  اآللية يتعنّي ختصيص  ابلفضاء،  نقطة مياه  توّفر  صورة عدم  ويف  غسل .  مياه جمهزّة مبستلزمات 
   على مقربة من الفضاء، األيدي

 يدي، الكحويل لألاملائي موزّع للمطهر  -
 مستلزمات اإلسعافات األّولية،  -
الوقاية منها وقواعد احلجر  حتسيسية حول طرق العدوى بفريوس كوروان املستجد و   معّلقات   -

 الصحي الواجب التقيد هبا. 

 تطهي أمتعة الوافدين:  -4-2  
الوافدين   قبول  لفضاء  الولوج  عند  أو  املركز  حقائبتطهري    يتمقبل  على  مبسحها   الوافدين  وذلك 

مبّللة مناديل  مناديل  بواسطة  استعمال  غرار  على  كحويل  على  مبطّهر   مادة  من%  70  حتتوي 
الكحول   "isoproponyl"  إيزوبروابنول إيزوبروبيل  الرتكيز  "isopropyl alcohol"  أو  مسح   مع  على 

    املقابض واألجزاء السفلية والعجالت إن ُوجدت. سيما األجزاء احلساسة للحقائب 

يرتدي  عون  طرف  من  الوافدين  أمتعة  تطهري  و   ويتّم  و واقي  قناع جراحي  التخّلص  مع    قفازات عينني 
حال اإلنتهاء من تطهري األمتعة بنزعهم طبقا ملراحل نزع وسائل احلماية الشخصية ابمللحق عدد   منهم

 والصابون. غسل اليدين ابملاء و  2-6

 استقبال الوافدين:  -4-3  

 يقع استقبال الوافدين على املركز من طرف عون خيّصص للغرض طبقا للمراحل التالية:   

وتوجيههم  - املركز  على  الوافدين  األيدي  استقبال  املتوّفرة    لغسل  املياه  بنقطة  والصابون  ابملاء 
     بفضاء االستقبال أو بنقطة مياه قريبة يتّم ختصيصها للغرض،

ب  - املركز  على  وافد  شخص  كّل  لريتديه مّد  لإلطار   قناع  املخّصص  للمكتب  توجيهه  قبل 
  ، مع احلرص على تفادي االكتظاظ واحرتام التباعد اجلسدي بني الوافدين الصحي

غرفهمتوزيع    - مفاتيح  وتسليمهم  فردية  غرف  على  قبوهلم     الوافدين  إجراءات  استكمال  بعد 
 ملركز، اب الصحيابلتنسيق مع اإلطار 
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يف صورة عدم توفر هاتف قار   واإلطار املشرفتسليم املقيمني رقم هاتف عون االستقبال    -
 .ابلغرفة

االستقبال   عون  يتوىّل  للحجركما  اخلاضعني  قبوهلم  مساعدة  على    بعد  اإلجابة  خالل  من  ابملركز 
حاجياهتموت  استفساراهتم األغراض  لبية  بعض  اقتناء  أدوية،  والعمل    ،...(املتأّكدة  )شراء  بتسجيلها 

 . تسهيل تواصلهم مع ذويهمو  على توفريها ابلتنسيق مع أعوان اخلدمات ابملركز

 مرحلة قبول الوافدين: -4-4  

 الطيب قبول الوافدين على مراكز احلجر الصحي من خالل:يتوىّل اإلطار شبه 

إعالم الوافدين على املركز بقواعد احلجر الصحي الواجب التقّيد هبا واملستلزمات اليت سيتّم    -
حال ثبوت   واإلجراءات املستوجبة يف  بقاؤها يف احلجر الصحي  يتعنّي عليهم  واملّدة اليت  هلم  توفريها 

فرتة احلجر ومغادرة املركز واإلمكانيات املتوّفرة للتواصل مع أعوان املركز   نتهاءاإصابتهم ابلفريوس وعند  
 )... لالنرتنت،  النفاذ  ابلغرفة،  )هاتف  ذويهم  وثيقة   ومع  على  للحجر  اخلاضع  إمضاء  طلب  مع 

    ،3-1 و 2-1االلتزام بقواعد احلجر الصحي ابملركز املدرجة ابمللحقني عدد 

تدوين املعطيات الشخصية لكّل وافد على املركز ببطاقة فردية ختّصص ملتابعة حالته الصحية    -
)بطاقة قبول ومتابعة احلالة الصحية ملقيم مبركز للحجر الصحي اإلجباري ابمللحق طوال فرتة احلجر  

 (،1-1عدد 

املتاب  - ببطاقات  وتدوينها  املركز  على  الوافدين  لكّل  اجلسم  حرارة  درجة  كّل    عةقيس  مّد  مع 
 ،خاضع للحجر آبلة لقيس درجة حرارة اجلسم الستعماهلا بصفة فردية طوال فرتة احلجر

 خضاع احلاالت املشتبه هبا لفحص طيب،التنسيق مع اإلطار الطيب إل -

للوافدين  - الصحة  أجل  التثقيف من  احلجر  إسداء خدمات  يتعّلق   على مركز  ما  يف  خاصة 
 بطرق العدوى وأعراض املرض واالحتياطات والتدابري الوقائية مع مّدهم ابلدعائم التحسيسية املتوّفرة،

  .عليهم أعراض املرض حال ظهور إعالم اخلاضعني للحجر بضرورة طلب الرعاية الطبية  -
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واخّتاذ اإلجراءات املستوجبة يف   احلاالت املشتبهة يف مرحلة قبول الوافدين  ويتوىّل اإلطار الطيب فحص 
مبرك املعنيني  الوافدين  على  )اإلبقاء  للحاالت،  الغرض  للمخالطني  الصحي  احلجر  ملر ز  كز  توجيههم 

للفريوس،   للحاملني  الصحي  ...(للحجر  حتاليل،  إجراء  احلاالت    طلب  لعزل  غرف  ختصيص  مع 
 . التقصي استكمالمستقّلة عن غرف إقامة اخلاضعني للحجر إىل حني تكون ة املشتبه

 قبول الوافدين على مراكز احلجر الصحي:  
 يتّم قبول الوافدين على مراكز احلجر الصحي اإلجباري بفضاء مالئم خمّصص للغرض مع:

 الوافدين على املركز،  تطهري حقائب -
من    - الوافدين  ابملاء  متكني  األيدي  واحرتام غسل  االكتظاظ  تفادي  مع  وأقنعة  والصابون 

   ،التباعد اجلسدي خالل مرحلة قبوهلم ابملركز
الضرورية املتعّلقة   - ابملعلومات  ومّدهم  خدمات التثقيف من أجل الصحة للوافدين  إسداء 

إبخضاعهم للحجر الصحي وختصيص بطاقات فردية ملتابعة حالتهم الصحية طوال فرتة احلجر 
انتظار  مع   يف  االقتضاء  عند  مستقّلة  بغرف  وعزهلا  طيب  لفحص  هبا  املشتبه  احلاالت  إخضاع 

 استكمال التقصي واخّتاذ اإلجراءات املستوجبة. 

 احلالة الصحية للخاضعني للحجر: تابعةم -5  

يف   املتمثّلة  الصحي  احلجر  أهداف  مبّكرالبلوغ  واحتوائها  احلاالت  على  فإنّه  التعرف  متابعة ،    يتعنّي 
وطوال فرتة   وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك  احلالة الصحية لألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي يوميا

 بواسطة منظومة مراقبة نشيطة وفّعالة ترتكز أساسا على: احلجر

تدعيم    - مع  األعراض،  وحتري  ذلك  إىل  احلاجة  دعت  وكّلما  يوميا  اجلسم  حرارة  درجة  قيس 
علما  إجراءات الرتصد لألشخاص املعّرضني بشكل أكرب خلطر اإلصابة ابملرض ومضاعفاته الوخيمة.  

أبّن أي شخص يصاب أبعراض محوية أو تنفسية، يف أي وقت من فرتة احلجر الصحي، ينبغي أن  
 ،19-امل كحالة مشتبه هبا للعدوى مبرض كوفيديُعاجل ويُع

 : التنسيق مع املصاحل الصحية املعنية بغرض -
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للحجر.   اخلاضعني  أحد  على  أعراض  ظهور  حالة  الطبية يف  الرعاية  )  توفري  وقت  يف أبسرع 
طبيب على ذمة املركز كامل الوقت( واخّتاذ اإلجراءات املستوجبة يف الغرض )اإلبقاء    صورة عدم وضع 

ى املعين ابألمر بنفس مركز احلجر، نقله من مركز للحجر الصحي ملخالطني للحاالت املؤكدة إىل عل 
مع اختاذ اإلجراءات الوقائية أثناء    مركز حجر للحاملني للفريوس، نقله إىل مؤسسة استشفائية، ...(

طرف    ، ارتداء وسائل احلماية الشخصية منخمّصصة للغرضنقل اخلاضعني للحجر )سيارة إسعاف  
   ،املعين ابألمر واملرافقني، ...(

 ، املستوجبة  املخربية اقتطاع عينة إلجناز التحاليل. 

 النفسية لبعض املقيمني ابملركز، توفري اإلحاطة . 

 رضى السكري، ، ...(،  )م اخلاضعني للحجر حتديد أكالت خصوصية لبعض األشخاص. 

مع    - للفريوس  احلاملني  من  للحجر  اخلاضعني  )متكني  طفيفة  أعراض   symptômesظهور 

légers ،من العالج الالزم ) 

للربوتوكول    - طبقا  للتحاليل  للفريوس  للحاملني  املخّصصة  احلجر  مبراكز  املقيمني  إخضاع 
للفريوس من خالل  الغرض واستكمال إجراءات مغادرة مركز احلجر ملن ثبت عدم محله  املعتمد يف 

 متتاليني،  سلبيني حتليلني

خلاضعني للحجر من الذين يعانون أصال من مشاكل صحية )أمراض مزمنة، ...( أو  إعالم ا  -
 من قبل أطبائهم.  بضرورة مواصلة تناول األدوية املوصوفة هلم طارئمن الذين ميّرون بظرف صحي 

 متابعة احلالة الصحية للخاضعني للحجر: 
الصحية للخاضعني للحجر ترتكز أساسا  اعتماد منظومة مراقبة نشيطة وفّعالة ملتابعة احلالة  

أعراض   ظهور  حالة  يف  الطبية  الرعاية  وتوفري  األعراض  وحتري  اجلسم  حرارة  درجة  قيس  على 
لتحاليل  احلجر  مبراكز  املقيمني  وإخضاع  ملستحقيها  النفسية  اإلحاطة  وتوفري  وقت  أبسرع 

 .البحث عن فريوس كوروان املستجد طبقا للربوتوكول املعتمد يف الغرض
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واختاذ   ابلفريوس  إصابتهم  يف  املشتبه  فحص  خالل  من  احلجر  مبركز  العاملني  مراقبة  يتعنّي  كما 
    .اإلجراءات املستوجبة يف الغرض

 اإلطعام:  -6  

على  ينطبق  ما  لكّن  الطعام،  عرب  ينتقل  املستجد  كوروان  فريوس  أّن  على  اآلن  حىت  دليل  يوجد  ال 
قد   عامة  األسطح  من  العدوى  وقشور  التقاط  الغذائية  املواد  أغلفة  مثل  الطعام  أسطح  على  ينطبق 

والغالل يستوجب  اخلضر  الذي  الشيء  األغذية ،  صحة  حفظ  شروط  املمارسات    احرتام  واعتماد 
 وحفظها   األكالت   املواد الغذائية وخزهنا وإعداد  يف مراحل قبول  السليمة للوقاية من اإلصابة ابلفريوس

 اكز احلجر الصحي.مبر  نيوالعامل  تقدميها للمقيمنيحىت 

وحلماية املقيمني والعاملني مبراكز احلجر الصحي من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد اليت ميكن أن 
 ، فإنّه يتعنّي: متوافقة مع احلجرترتبط إبعداد واستهالك األكالت ولتقدمي وجبات 

 إعداد الوجبات:  -6-1  
ابلوقاية من التسّممات الغذائية اجلماعية )قبول إضافة الحرتام شروط حفظ صحة األغذية     املتعّلقة 

تعرّ  وال  لالستهالك  صاحلة  أّولية  صحة  مواد  للخطر  ابلطرق ض  الغذائية  املواد  خزن    املستهلك، 
من طرف متداويل    "bonnes pratiques d’hygiène" املمارسات اجليدة حلفظ الصحة    تطبيق  ،صحيةال

الغذائية  السالمة  يف خمابملطبخ    املواد  املتقاطع وضمان  التلوث  لتجنب  الغذائية  السلسلة  تلف مراحل 
تجنب التلوث الذي قد حيدث من خالل احتكاكه  ل  بعد طهيهحفظ الطعام جّيدا  ،  الصحية لألغذية

االحتفاظ    ،ه يومياجتهيزاتأرجائه و رفع فضالت املطبخ وتنظيف وتطهري خمتلف  ،  أسطح ملوثة  وأأبيٍد  
 ساعة، ...(، فإنّه جيدر التأكيد على ضرورة:  72ابلطبق الدليل ملدة 

الشعر وقفازات   يتكّون من زي نظيف وقناع جراحي وواقيارتداء عملة املطبخ لزي عمل    -
ذو استعمال وحيد على أن يتّم تغيريها بشكل متكّرر مع وجوب غسل اليدين قبل وضع القفازات 

 وعند نزعها وذلك ابإلضافة ألحذية مانعة لالنزالق،        

18



جوان 2020دليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري في سياق جائحة كوفيد- 19

وزارة الصحة

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

 19 وزارة الّصحة 

 

برتك    - ابملطبخ  العمل  وأثناء  املزّودين  من  الغذائية  املواد  قبول  عند  اجلسدي  التباعد  احرتام 
 ، خاص ال تقل عن املرت الواحد مع عدم مصافحة اآلخرينمسافة بني األش

املستعملة لتعبئة املواد الغذائية     التخّلص من الصناديق أو العلب املصنوعة من الورق املقّوى  -
 بعد إخراج مكّوانهتا وغسل اليدين ابملاء والصابون ملدة عشرين اثنية على األقّل،

الغذ  - املواد  من  املشرتايت  تطهري  تنظيف/تطهري  خالل  من  األسطح  ائية  ذات  املشرتايت 
بواسطة قطعة قماش خالية من الوبر ذو االستعمال الوحيد    الزجاجية والبالستيكية واملعدنية الصلبة  
اجلافال    مبحلول(  imbibée)   مشّربة  )  12ماء  كلورومرتية  يتّم    (degré chlorométriqueدرجة  الذي 

اجلافال   ماء  البارد    6مع    °12احلصول عليه خبلط جزء من  املاء  ملدة  أجزاء من    دقائق مث  5وتركها 
وغسل اخلضر والغالل جّيدا ابملاء اجلاري مثّ وضعها بصناديق وأكياس نظيفة ومطّهرة خاصة    جتفيفها

 ، °  63دقائق يف درجة حرارة تساوي  4ابملطبخ ووضع اخلبز يف الفرن ملّدة 

هذه   والتخلص من األكياس امللفوفة هبامن    احلمراء وحلوم الدواجن والسمك   اللحوم  إخراج  -
مع    لغلقيف أكياس أو عبوات حمكمة ا  املنتوجات   وضع األكياس مثّ غسل اليدين ابملاء والصابون قبل

، ليتّم بعد ذلك حفظها يف أجهزة  جتنب مالمسة اللحوم للسطح اخلارجي هلذه األكياس أو العبوات 
 التربيد املناسبة،  

اثنية    - عشرين  عن  تقّل  ال  ملّدة  والصابون  ابملاء  األيدي  عددغسل  للملحق   ،1-2  طبقا 
مال بعد  أو  املختلفة  الغذائية  املواد  تداول  وبعد  قبل  وخاصة  متكّرر  املعرضة بشكل  األسطح  مسة 

مىت كانتا نظيفتني مبطّهر مائي كحويل    للتلوث أو عند اخلروج من املرحاض. كما ميكن فرك اليدين
 ، 2-2طبقا للملحق عدد 

ورقي مع التخّلص من   - بثين املرفق أو مبنديل  والفم عند السعال أو العطس  تغطية األنف 
 اليدين ابملاء والصابون بعد ذلك مباشرة، املنديل فورا برميه بسلة املهمالت وغسل 

 االمتناع عن ملس الفم واألنف والعينني،   -
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-  ( األبواب  مقابض  مثل  للمس  املعّرضة  األسطح  واحلنفيات poignées des portesتطهري   )  
( العمل  ومساحات  متكّرر  وذلك  plans de travailبشكل  استخدام  كّل  وبعد  قبل  بقطعة  (  مبسحها 

وإذا كانت األسطح مّتسخة، فإنّه يتعنّي    دقائق.  10حلول ماء اجلافال وجتفيفها بعد  قماش مشرّبة مب
 مسحها بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف قبل تطهريها.   

 إعداد الوجبات:  
املواد   قبول  عند  اجلسدي  التباعد  واحرتام  األقنعة  ذلك  يف  مبا  واقي  لزي  املطبخ  عملة  ارتداء 

من   و الغذائية  ابملطبخ  العمل  وأثناء  من  املزّودين  املصنوعة  العلب  أو  الصناديق  من  التخّلص 
وغسل  الورق املقّوى املستعملة لتعبئة املواد الغذائية وتنظيف/تطهري املشرتايت من املواد الغذائية  

األيدي ابملاء والصابون بشكل متكّرر وتغطية األنف والفم عند السعال أو العطس واالمتناع  
س الفم واألنف والعينني وتطهري األسطح املعّرضة للمس بصفة متكّررة وذلك ابإلضافة  عن مل

 . الحرتام شروط حفظ صحة األغذية املتعّلقة ابلوقاية من التسّممات الغذائية اجلماعية

قواعد خارج املركز، فإنّه جيب احرتام    يف إطار املناولة مبطبخ مركز احلجر أو  ويف صورة إعداد األكالت 
املستغّلة إلعداد  ألماكن  األغذية وتطبيق املمارسات املذكورة مع أتمني املراقبة الصحية لصحة  حفظ  

ها إىل مركز احلجر للوقوف على مدى توّفر شروط السالمة الصحية لألغذية  وسائل نقل لو   األكالت 
ف األعوان املؤهلني لذلك خبصوص األماكن ووسائل  يف الغرض من طر   واختاذ اإلجراءات املستوجبة

 النقل املخّلة.

نقل  ويتعنّي   الوجبات يف وسيلة  للغر نظيفة  نقل  إخضاعها درجات حرارة مالئمة    ض ويفمعّدة    مع 
استعمال كّل  بعد  والتطهري  واقي  و   للتنظيف  )زي  عمل  لزي  الوجبات  بنقل  املكّلفني  األعوان  ارتداء 

    الرأس وقفازات ذو استعمال وحيد(.وقناع جراحي وواقي شعر 

 توزيع الوجبات:  -6-2  

يتمّ  خدمات  عون  طرف  من  الصحي  احلجر  مبراكز  والعاملني  املقيمني  على  األكالت  توزيع    يتّم 
 مع االلتزام مبا يلي:  ختصيصه للغرض
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ذو استعمال وحيد    عملاثنية على األقّل وارتداء زي    20غسل اليدين ابملاء والصابون ملّدة    -
وقفازات ذو استعمال وحيد قبل الشروع يف توزيع    وواقي الشعر  واقي وقناع جراحيزي    تكّون مني

 األكالت، 

يف األوقات احملّددة لوجبات فطور الصباح    اضعني للحجراخل  أمام غرفاألكالت    إحضار -
 أبنفسهم، وجبات للغرفإدخال ال وإشعارهم بذلك دون متاس ليتوّلواوالغداء والعشاء 

 تعهد عرابت توزيع الوجبات ابلتنظيف والتطهري بعد كّل استعمال.   -

اخلهذا   وأقارب  عائالت  طرف  من  جلبها  يتّم  أكالت  قبول  األحوال  من  حال  أبّي  اضعني  ومينع 
 للحجر الصحي. 

 :التغذية املتوازنة أثناء احلجر  -6-3  

والتوازن الغذائي  سالمة التكوين  توّفر الوجبات املقّدمة  لدى األشخاص اخلاضعني للحجر   جيب أن 
وذلك ابإلضافة لضرورة استيفائها لشروط الوقاية من التسّممات الغذائية اجلماعية واملخاطر املرتبطة  

  . 19-سياق جائحة كوفيدابألغذية يف 

   (:aperçu théoriqueنبذة نظرية ) -6-3-1  

الصحي   احلجر  يف  البقاء  كميات  يفرتض  بتناول  احلطعام  الاالكتفاء  تليب  الغذائية اليت    اجيات 
جلسم بل ميكن أن  تناول ما يزيد عن احلاجة ال يعين تقوية ا  حيث أنّ   لألشخاص اخلاضعني للحجر

 ، يتعنّي: احلجرفرتة التوازن الغذائي أثناء ولتحقيق . الصحةيؤثر سلبا على 

 ، إعطاء األفضلية لألغذية الطازجة من اخلضروات مع هامةتناول كميات  -
 ،شرب كميات وافرة من املاء -
تتماشى مع النشاط البدين للشخص إال يف حال  التقليل من السعرات احلرارية املستهلكة ل -

 ممارسة الرايضة أثناء البقاء يف احلجر، 
من   املناعي  هازاجلتعزيز   - والتقليل  للجسم  املفيدة  الغذائية  العناصر  استهالك  خالل  من 

 3واألوميغاتناول البسكويت والوجبات اخلفيفة واستبداهلا ابألغذية الغنية ابلفيتامينات )ج و د و ب(  
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لألكسدة    وهي(  polyphénols)  البوليفينوالت و  مضادة  عضوية  املناعةو مرّكبات  الغالل   مثل،  تعزز 
و وعصري   الطازجة  السردين  و اخلضر  الغالل  مثل  واللحوم    ونةلتامسك  و   األزرقالسمك  و األمساك 

 الزعرت واإلكليل والرحيان و زيت الزيتون. و  "اهلريسة"و والرخوايت والقشرايت والثوم والنعناع

ب األطعمة الدمسة  ينبغي أن يكون النظام الغذائي بسيط بقدر اإلمكان خالل احلجر مع جتنّ و 
 نّي اجلدول عددويب واملقلية للحفاظ على الوزن املثايل وجتنب عسر اهلضم واحلموضة ومشاكل القلب.

 احلاجيات اليومية للجسم من الطاقة. 3

النشاط البدين لدى   وأمهيةلطاقة حسب اجلنس ا  للجسم من معّدل احلاجيات اليومية:  3جدول عدد  
   (1) الكهل )سعرة حرارية/اليوم( 

 املرأة  الرجل  النشاط البدني 

 1800 2200 قليل أو منعدم 

 2000 2500 متوسط 

 2600 3200 كثيف 

على سبيل املثال    . x  100+ السن    1000=   ابلنسبة لألطفال واملراهقني يتّم اعتماد القاعدة: احلاجيات اليومية من الطاقة   (1)
  (. x  100 4+  1000سعرة حرارية يف اليوم )  1400سنوات تكون حاجياته من الطاقة  4 عمره ابلنسبة لطفل 

 : منوذج للغذاء املتوازن -6-3-2  

هلم  حلصول   غذائية  وجبات  تقدمي  ميكن  متوازن،  يومي  غذاء  على  للحجر  اخلاضعني  األشخاص 
 .4( الواردة ابجلدول عدد menusابالعتماد على قائمات الطعام )

عدد   امللحق  للحجر  الكم  1-3ويبنّي  خاضع  لشخص  تقدميها  يتعنّي  اليت  األغذية  من  اخلالصة  يات 
 للحصول على غذاء يومي متوازن.  
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 املمكن اعتمادها لتقدمي غذاء يومي متوازن للخاضعني للحجر.  قائمات الطعام : 4جدول عدد 
 ) menus) قائمات الطعام  الوجبة 

شوفان   فطور الصباح  أو  "بسيسة"  مرحية  محّمصة  حبوب  أو  خبز  شاي/  أو  حسب    (avoine)قهوة 
زبادي   أو  مخّثر  حليب  أو  لبن  أو  واالختيار/حليب  السن  حسب  زبدة  أو  زيت  االختيار/ 

(yaourt /)  /واالختيار السن  حسب  أحمر  أو  أبيض  قشرة   جبن  ذات  املستحسن  من  غالل 
ومربى   بيضة  إضافة  واألطفال:  )للمراهقين  التين  أو  البرتقال  أو  التفاح  أو  املوز  مثل 

(confiture)  "صغيرة(.حسب االختيار مع االعتماد على منتجات معّلبة   أو حلوى "الشامية 

 وجبة الغداء 
أرز macaroni"مقرونة" )( أو  couscousسلطة نيئة أو مشوية أو مطبوخة/ كسكس ي ) أو   ) 

)riz(     فاصوليا أو  بطاطس  أو  "رشتة"(  أو  "برغل"  أو  )"نواصر"  غذائي  عجين  أكالت  أو 
(haricot  أو حمص أو عدس/ لحم أحمر أو سمك أو لحم دجاج أو بيض مع االبتعاد على )

 املقلي/ خبز/ غالل املوسم. 

وجبة ما بعد  
 (1)العصر

السن واألطفال يمكن  حليب أو لبن أو حليب   أو جبن حسب االختيار )لكبار  أو زبادي  مخّثر 
الغالل   من  قطعة  بسكويت/  أو  خبز  معّلبة/  "محلبية"  بالحليب  مرحي  أرز  أو  كريمة  تقديم 

 ( أو حليب بمسحوق الشوكوالطة. chocolat)لألطفال يمكن تقديم قطعة من الشوكوالطة )

طاجين )حساء خضر أو "شربة   وجبة العشاء  عدس"/  أو "شربة  في tajineزعرة"  معّدة  أصابع "بريك"  أو   )
في  بطاطس  أو  بالدجاج  أزعر  أرز  أو  الفرن  في  معّدة  "مقرونة"  أو  محشوة  خضر  أو  الفرن 

 "الكوشة" أو سمك مشوي/ سلطة نيئة أو مطبوخة/ زبادي أو جبن/ خبز. 

      .كبار السنللصغار واملراهقني و   (1) 

 : ( régimes alimentaires spéciaux) أنظمة غذائية خاصة -6-3-3   
األشخاص اخلاضعني للحجر إلفرادهم بنظام    احلاالت اخلاصة من  يتعنّي األخذ بعني االعتبار بعض

 غذائي خاّص هبم.  

  :النساء احلوامل واملرضعات 
 الصباح، ( ابلنسبة لفطور pot de yaourt) علبة زابدي كأس من احلليب و   إضافة -
 ة، نو التزيتون و الاالبتعاد على اململحات ك معوجبة الغداء طة سللإضافة قطعة سردين  - 
 ، من اخلضر والعدس اإلكثار - 

تفاحة    أو نصف موزة  و   علبة زابدي  أونة من كوب من احلليب يوصى بوجبة قبل النوم متكوّ  -
 ، صغرية
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و   تتكّونزايدة جملة صباحية    إىلاملرضعات يف حاجة    -   أو حليب    أوجنب  من خضر وخبز 
 .علبة زابدي

 :مرضى السكري 
 لدى شخص خاضع للحجرالليل    أثناء  هبوط السكر  إمكانية ثبت التقصي  أ  إذاإضافة جملة قبل النوم  

 األطعمة والعجني و   األبيضالتقليل من اخلبز  من شرب املاء ومن اخلضر واحلبوب الكاملة و   اإلكثارمع  
 . الدمسة

      :مرضى القلب والكلى 
و   إضافةعدم   -  الطبخ  عند  و   مع  األكلعند  امللح  اململحات  عن  اخلبز توفري    ضرورةاالبتعاد 

 ، بدون ملح
 -  ( اجلافة  البقول  تقدمي  عدسفاصولياعدم  فول ،  الكاملة   ،،  احلبوب  من  والتقليل  محص( 

    .   رضى الكلىساعات قبل تقدميها مل 3دة ملالغالل واحلرص على تنقيع اخلضر و 

 التغذية املتوازنة أثناء احلجر:  
إىل   يهدف  للحجر  للخاضعني  متوازن  غذاء  املناعياجلتعزيز  تقدمي  تناول   هاز  على  ويرتكز 

مع النشاط    متاشياالسعرات احلرارية املستهلكة وتعديل اخلضروات وشرب كميات وافرة من املاء 
مع إفراد ( مدروسة  menusاعتماد قائمات أطعمة )   من خاللوذلك    معنيني ابحلجرالبدين لل 

القلب والكلى احلاالت اخلاصة على غرار النساء احلوامل واملرضعات ومرضى السكري ومرضى  
 . أبنظمة غذائية تتالءم مع خصوصيات حالتهم الصحية

 التصرف يف البياض:  -7  
الوسائد    (draps des lits)الشراشف   تغيري  يتمّ    االستحمام   مناشفو   (taies d’oreillers)وأغطية 
(serviettes)  ا  املستعملة طرف  يوميا.من  الصحي  للحجر  املخاطر    خلاضعني  من  املرتبطة وللوقاية 

( وابء كوفيدlingeابلبياض  مكافحة  سياق  الصحي يف  احلجر  مبراكز  األنشطة 19-(  أتمني  يتعنّي   ،
 التالية: 
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االستحمام   إحضار  - ومناشف  األفرشة  الغرف  مستلزمات  أمام  خمّصصة    النظيفة  عربة  يف 
دون متاس    اخلاضعني للحجر مع إشعار    يف األوقات احملّددة لذلك   (chariot de linge propreللغرض )

البياض  إب  ليقوموا وضع  مبهمة  القيام  ويتوىّل  غرفهم.  إىل  عون  دخاهلا  الغرف  خمّصص  خدمات  أمام 
واقي و   للغرض زي  يف  املتمثّلة  الوحيد  االستعمال  ذات  الشخصية  احلماية  لوسائل  وقناع    حامال 

"FFP2"   )الرأس وقفازات  شعر وواقي)إذا كان العون مكّلف يف نفس الوقت برفع البياض املّتسخ   ، 

وإحكام غلقها ووضعها أمام    من احلجم الكبري  مجع األغطية املستعملة يف أكياس صفراء  -
وضعها يف كيس اثن    عينالغرف من طرف املقيمني يف األوقات احملّددة لذلك ليتوىّل عون اخلدمات امل

 ،(chariot de linge sale) خمّصصة للغرض قبل نقلها إىل بيت الغسيل بواسطة عربةلون أصفر ذو 

دقيقة   30ملدة    °60غسل البياض بواسطة غسالة خمّصصة للغرض يف درجة حرارة تساوي    -
هّز البياض املّتسخ ) احلرص على عدم  ابستعمال منظّفات الغسيل الشائعة مع   ne pasعلى األقّل 

secouer le linge sale  للتقليل من احتمال انتشار الفريوس يف اهلواء مثّ جتفيف البياض النظيف جّيدا )
ذات  الشخصية  احلماية  وسائل  من  متكينه  مع  الغرض  هلذا  عون  ختصيص  ويتّم  وحفظه.  وكّيه 

 ازات،واقي شعر الرأس وقفواقي عيون و و  " FFP2وقناع "املتمثّلة يف زي واقي  االستعمال الوحيد
 لتنظيف والتطهري بعد كّل استعمال. تعهد عرابت نقل البياض املّتسخ والنظيف اب -

 التصرف يف البياض:  
 أثناء تداول البياض مبراكز احلجر الصحي:   19-تتطّلب الوقاية من اإلصابة بكوفيد

  ومناشف االستحمام يوميا، مستلزمات األفرشة تغيري  -
  النظيف دون متاس، البياض متكني اخلاضعني للحجر من -
املّتسخة    - االستحمام  ومناشف  األفرشة  مستلزمات  على  احملتوية  األكياس  أكياس وضع  يف 

التونسية "صفراء   للمواصفة  نقلها إىل  قبل  وإحكام غلقها  "  NT 106.86 (2015)أخرى مطابقة 
ملدة  و   °60وي  بواسطة غسالة خمّصصة للغرض يف درجة حرارة تسا   هاغسل أين يتّم    حمّل الغسيل

 مع ضرورة تفادي هّز البياض املّتسخ،  دقيقة على األقلّ  30
ارتداء األعوان املكّلفني بنقل وغسل البياض املّتسخ وسائل احلماية الشخصية الضرورية مبا    -

 ". FFP2يف ذلك األقنعة من نوع "
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يتعنّي  و  فإنّه  مركز احلجر،  خارج  املناولة  إطار  يف  البياض  غسل  حال  يف وسيلة نقل   البياضنقل  يف 
ارتداء األعوان املكّلفني بنقل و   للتنظيف والتطهري بعد كّل استعمال  ض مع إخضاعهامعّدة للغر نظيفة  

     يد(. وواقي شعر الرأس وقفازات ذو استعمال وح "FFP2"لزي عمل )زي واقي وقناع  بياضال

 التنظيف والتطهي:  -8  
الضرورية تطهري  التنظيف و ابستعمال مستلزمات ال  يتّم تنظيف وتطهري مراكز احلجر الصحي اإلجباري

الشخصية احلماية  لوسائل  وحاملني  للغرض  وخمّصصني  مدرّبني  أعوان  طرف  معّد   من  ملخّطط  طبقا 
التابعة   واحملاّلت  املشرتكة  الفضاءات  وخمتلف  للحجر  اخلاضعني  إيواء  غرف  تعّهد  يتضّمن  مسبقا 

   للمركز مع حتديد وترية ومراحل التنظيف والتطهري. 

 وتية تنظيف وتطهي الفضاءات واحملالت: -8-1  
 .5 الصحي ابلوترية املبّينة ابجلدول عددراكز احلجر مباّلت احملفضاءات و اليتّم تنظيف وتطهري 

 وترية تنظيف وتطهري الفضاءات واحملالت مبراكز احلجر الصحي اإلجباري.  : 5جدول عدد 
 ( 1)الوتيرة  الفضاء/املحّل 

 في اليوم على األقلّ  مّرات 3 فضاء قبول الوافدين 
   على األقّل مّرات في اليوم  3 محّل متابعة الحالة الصحية للخاضعين للحجر 

 على األقلّ  مّرة في اليوم ( 2)غرف إيواء الخاضعين للحجر 
 على األقلّ  مّرة في اليوم الفضاءات املشتركة )ممّرات، أروقة، ...(

 على األقلّ  مّرة في اليوم املطبخ 
 على األقلّ  مّرة في اليوم محل غسل البياض 

 على األقلّ  مّرة في اليوم املحاّلت الخاصة باألعوان 
 على األقلّ  مّرة في اليوم محّل خزن املستلزمات 
 على األقلّ مّرة في اليوم  مكان تجميع النفايات

 مّرات في اليوم على األقلّ  3 املجموعات الصحية املشتركة 
 بعد كّل استعمال  املجموعات الصحية املستخدمة من طرف الخاضعين للحجر 

( مبختلف  عات املطّهر املائي الكحويل، ...األكثر عرضة للمس )مقابض األبواب، مفاتيح اإلضاءة، موزّ يتّم تطهري األسطح    (1)
 .الفضاءات واحملاّلت بشكل متكّرر 

 (2  )( اهلشاشة  ذوي  ابستثناء  للحجر  اخلاضعني  طرف  من  الغرف  وتطهري  تنظيف  اإلعاقة،  يتّم  ذوي  القادرين،  غري  السّن  كبار 
 .(. سنة، .. 15أطفال دون 
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 ترتيب أجزاء الفضاءات واحملالت عند تعهدها ابلتنظيف والتطهي:   -8-2  
تن وتطهري  يتّم  و الظيف  اإلجباريمباّلت  احملفضاءات  الصحي  احلجر  الوارد   راكز  الرتتيب  حسب 

 مع احرتام قواعد "من النظيف إىل املّتسخ" و "من األعلى إىل األسفل". 6ابجلدول عدد 

 تطهريالتنظيف و عند تعهدها ابلالفضاءات واحملالت أجزاء  ترتيب: 6جدول عدد 
 ترتيب األجزاء الفضاء/املحل  

 واألكثر ملسا(األسطح )األفقية والعمودية  - الفضاءات الواسعة واملفتوحة )ممّرات، أروقة، ...(
  )1)األرضيات  -

 األسطح )األفقية والعمودية واألكثر ملسا( - املحالت واملساحات املغلقة )محاّلت ذو أبواب(
 ) 2)األرضيات  -

 األسطح )األفقية والعمودية واألكثر ملسا( - غرف اإلقامة 
  )2) األرضية -
 املجموعة الصحية  -

 )األفقية والعمودية واألكثر ملسا(األسطح  - املجموعات الصحية 
 أحواض غسل اليدين  -
 الحمام / األدواش -
 املراحيض  -
 ) 2)األرضية  -

التقدم ودفع املمسحة إىل األمام )au pousséالدفع )  تقنية اعتماد    (1) لتنظيف األرضيات من خالل   )en avançant et en 

poussant la raclette devant soi .) 
التجديف    (2) تقنية  متعّرجة  (godille)اعتماد  بطريقة  املمسحة  حتريك  خالل  من  األرضيات  جذهبا   (zigzags)  لتنظيف  مع 

 ابلرتاجع من العمق حنو الباب. 

 ترتيب أجزاء اجملموعات الصحية عند تعهدها ابلتنظيف والتطهي:   -8-3  
طبقا للرتتيب    لحجر الصحي اإلجباري ركز لأجزاء كّل جمموعة صحية مب  خمتلف   ظيف وتطهرييتّم تن

   .7املبنّي ابجلدول عدد 
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 .عند تعهدها ابلتنظيف والتطهري ترتيب أجزاء اجملموعات الصحية : 7جدول عدد 
مة الجزء العدد   املراحل  الصور املجس 

 األسطح   1

  

( الباب،  األسطح  املرآة، مقبض 
غسل   بحوض  املحيط  الخزف 

 ...(.،اليدين

اليدين  حوض غسل   2
(lavabo ) 

 

 ( الحنفية، 1)
 (،contours du bac( الحواف )2)
 extérieur du( خارج الحوض )3)

bac،) 
 intérieur du( داخل الحوض )4)

bac.) 

  األدواش/الحمام  3

 
 

األجزاء  مختلف  وتطهير  تنظيف 
 من األعلى إلى األسفل. 

 املرحاض 4
(toilette) 

 

 
 

 (، chasse d’eaux( دافع املاء )1)

(  recto verso( وجه وقفا )2)
 (،couvercleالغطاء )

( أسفل املرحاض  3)
(piètement ،) 

 (. cuvette( داخل الوعاء )4)
  األرضية  5

 

( التجديف  تقنية  (  godilleاعتماد 
متعّرجة بتحريك املمسحة بطريقة  

(zigzags)   من بالتراجع  جذبها  مع 
 العمق نحو الباب. 
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   التنظيف والتطهي: 
تنظيف وتطهري مراكز احلجر الصحي ابستعمال املستلزمات الضرورية من طرف أعوان مدرّبني  
يتضّمن  مسبقا  معّد  ملخّطط  طبقا  الشخصية،  احلماية  لوسائل  وحاملني  للغرض  وخمّصصني 

ملركزتعّهد غرف إيواء   واحملاّلت التابعة  وخمتلف الفضاءات املشرتكة   احلجر  اخلاضعني للحجر 
، على أن تتّم معاجلة األسطح األكثر عرضة مع حتديد وترية ومراحل وتقنيات التنظيف والتطهري

    للمس )مقابض األبواب، مفاتيح اإلضاءة، ...( مبختلف الفضاءات واحملاّلت بشكل متكّرر.

   حتضي حملول ماء اجلافال:  -8-4  
إعداد حماليل ماء اجلافال وهو املطّهر األكثر استعماال يف سياق مكافحة  بعد ارتداء زي العمل، يتّم  

التفاعالت   وجتّنب  فاعليته  على  للحفاظ  الساخن  ابملاء  وليس  البارد  ابملاء  خبلطه    ة كيميائيالاجلوائح 
مكلورة  تقد    اليت مشتقات  تكوين  إىل  واألغشية   (dérivés chlorés toxiques)  سامةؤدي  للجلد 

كما يتعنّي عدم إضافة أي مادة أخرى    .والعيون(  bronches)والشعب اهلوائية    (muqueuses)  املخاطية
 ملاء اجلافال مثل املواد املنظّفة.  

التطهريو  لعمليات  مناسب  كلوري  حملول  ختفيف   ،لتحضري  عملية  إىل  اجلافال  ماء  إخضاع  جيب 
(dilution  على حيتوي  خمّفف  كلور  حملول  على  احلصول  عنها  ينتج  البارد  املاء  بواسطة  من  %    0,5( 

. وختتلف درجات التخفيف حبسب النسبة األصلية لرتكيز الكلور النشط  (chlore actif)  الكلور النشط
ا  %  3,5  الذي حيتوي على  °12ماء اجلافال    حيث يتطلب  يف ماء اجلافال النشط  لقيام من الكلور 

وذلك من خالل تطبيق املعادلة    للماء البارد   جزاءأ  6ملاء اجلافال مقابل    جزءبعملية ختفيف حبساب  
 التالية: 

 1-جمموع أجزاء املياه لكّل جزء من ماء اجلافال=)نسبة الكلور النشط يف ماء اجلافال/نسبة الكلور النشط املطلوب(

احملتوي على  °12من الكلور النشط يتعنّي ختفيف ماء اجلافال % 0,5ولتحضري حملول ماء اجلافال احملتوي على 
 من الكلور النشط إبضافة عدد أجزاء املياه التايل: 3,5%

 ° 12أجزاء من املياه لكّل جزء من ماء اجلافال  6=  1 – 7=  1 –( 0,5% / 3,5%)
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 29 وزارة الّصحة 

 

   التنظيف والتطهي: 
تنظيف وتطهري مراكز احلجر الصحي ابستعمال املستلزمات الضرورية من طرف أعوان مدرّبني  
يتضّمن  مسبقا  معّد  ملخّطط  طبقا  الشخصية،  احلماية  لوسائل  وحاملني  للغرض  وخمّصصني 

ملركزتعّهد غرف إيواء   واحملاّلت التابعة  وخمتلف الفضاءات املشرتكة   احلجر  اخلاضعني للحجر 
، على أن تتّم معاجلة األسطح األكثر عرضة مع حتديد وترية ومراحل وتقنيات التنظيف والتطهري

    للمس )مقابض األبواب، مفاتيح اإلضاءة، ...( مبختلف الفضاءات واحملاّلت بشكل متكّرر.

   حتضي حملول ماء اجلافال:  -8-4  
إعداد حماليل ماء اجلافال وهو املطّهر األكثر استعماال يف سياق مكافحة  بعد ارتداء زي العمل، يتّم  

التفاعالت   وجتّنب  فاعليته  على  للحفاظ  الساخن  ابملاء  وليس  البارد  ابملاء  خبلطه    ة كيميائيالاجلوائح 
مكلورة  تقد    اليت مشتقات  تكوين  إىل  واألغشية   (dérivés chlorés toxiques)  سامةؤدي  للجلد 

كما يتعنّي عدم إضافة أي مادة أخرى    .والعيون(  bronches)والشعب اهلوائية    (muqueuses)  املخاطية
 ملاء اجلافال مثل املواد املنظّفة.  

التطهريو  لعمليات  مناسب  كلوري  حملول  ختفيف   ،لتحضري  عملية  إىل  اجلافال  ماء  إخضاع  جيب 
(dilution  على حيتوي  خمّفف  كلور  حملول  على  احلصول  عنها  ينتج  البارد  املاء  بواسطة  من  %    0,5( 

. وختتلف درجات التخفيف حبسب النسبة األصلية لرتكيز الكلور النشط  (chlore actif)  الكلور النشط
ا  %  3,5  الذي حيتوي على  °12ماء اجلافال    حيث يتطلب  يف ماء اجلافال النشط  لقيام من الكلور 

وذلك من خالل تطبيق املعادلة    للماء البارد   جزاءأ  6ملاء اجلافال مقابل    جزءبعملية ختفيف حبساب  
 التالية: 

 1-جمموع أجزاء املياه لكّل جزء من ماء اجلافال=)نسبة الكلور النشط يف ماء اجلافال/نسبة الكلور النشط املطلوب(

احملتوي على  °12من الكلور النشط يتعنّي ختفيف ماء اجلافال % 0,5ولتحضري حملول ماء اجلافال احملتوي على 
 من الكلور النشط إبضافة عدد أجزاء املياه التايل: 3,5%

 ° 12أجزاء من املياه لكّل جزء من ماء اجلافال  6=  1 – 7=  1 –( 0,5% / 3,5%)
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يتبنّي  °  12وتتلّخص مراحل حتضري حملول الكلور املخّفف من ماء اجلافال   ذلك ابمللحق عدد كما 
ارتداء  1يف : )  2-3 لليدين والفم واألنف والعينني و)(  ( سكب جزء من ماء اجلافال  2لباسا واقيا 

البارد يف سطل  6مع  12° املاء  بنفس األحجام إىل حني    بالستيكي   أجزاء من  العملية  وتكرار هذه 
 ( خلط حمتوى السطل جّيدا ملّدة عشر ثواين3)و   احلصول على الكمية الالزمة من حملول ماء اجلافال

( وضع غطاء على السطل  5)و  "%0,5حملول كلوري  يكتب عليه "( وضع أتشري على السطل  4)و
 . إىل حني استعماله من التعرض إىل أشعة الشمس حممي مكانحفظ السطل يف ( 6)و حمكم الغلق

   هذا وجيب جتديد حملول ماء اجلافال يوميا وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك.

 : حتضي حملول ماء اجلافال 
 ي حملول كلور من خالل حتضري    حملول ماء اجلافال يوميا وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك إعداد  

على   حيتوي  الكلور  %  0,5خمّفف  األسطح   (chlore actif)  النشطمن  تطهري  يف  الستعماله 
   ابعتماد القاعدة: وفضاءات وحمالت مراكز احلجر وذلك 

 1 –نسبة الكلور النشط يف ماء اجلافال/نسبة الكلور النشط املطلوب( =) اء لكّل جزء من ماء اجلافالاملأجزاء عدد 
 ° 12أجزاء ماء لكّل جزء من ماء اجلافال    6 إضافة ، يتعنّي  من الكلور النشط % 0,5  لتحضري حملول ذو)

 (  6=   1 – 7=   1 – %0,5 /%3,5من الكلور النشط:  %  3,5احملتوي على  

مع حملول ماء اجلافال على غرار حقائب  (incompatibles) أّما ابلنسبة لألسطح واألشياء غري املتوافقة
القماش  األمتعة من  أو  اجللد  مادة  الكمبيوتر  smartphone)  الذكية  واهلواتف  من  مفاتيح  ولوحة   )

(clavier d’ordinateur )فإنّه حتتوياستعمال    كنمي  ،  مبّللة  كحويل  مناديل  مطّهر  غرار   على  على 
 لتطهريها.  إيزوبروابنول )أو إيزوبروبيل الكحول( مادة من% 70 استعمال مناديل حتتوي على

 :تعهد الفضاءات املشرتكة وحمالت مركز احلجر -9  
 احملّل املخّصص  )فضاء قبول اخلاضعني للحجر،  الفضاءات املشرتكة مبراكز احلجر الصحيتعهد  يتّم  

للحجر  الصحيةاحلالة  تابعة  مل "للخاضعني  السالمل  املصاعد،  واألروقة،  املمرات   ،escaliers  ،"
  )... الصحية،  قاعة اجملموعات  األكل،  قاعة  األدابش،  تغيري  )حجرات  ابلعملة  اخلاصة  واحملاّلت 

 .الهأع 3ابجلدول عدد طبقا للوترية املبّينة  احلجر االسرتاحة، املركب الصحي( وخمتلف حمالت مراكز
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   (:préalablesاملتطلبات األساسية )  -9-1  
 اليت سيتّم تعهدها،  هتوئة الفضاءات واحملالت  -

والتطهري    - التنظيف  مستلزمات  عدداملبّينة  إعداد  تنظيف    5-3 ابمللحق  عربة  يف  واملتمثّلة 
( منظّفة  مبادة  اجلافال  détergentجمّهزة  ماء  وحملول  ال(  قبل  مباشرة  وسطلني  املعّد  العمل  يف  شروع 

سعة   ومماسح    10بالستيكيني  ومكنسة  من  لرت  خالية  قماش  الوحيد وقطع  االستعمال  ذو    الوبر 
وميكن أن تكون املماسح ذو استعمال وحيد    .وأكياس بالستيكية صفراء من احلجمني الكبري والصغري

 قبل إعادة استعماهلا،  يتم تنظيفها يف الغساالت أو متعّدد على أن 

أو فركهما مبطّهر كحويل إذا كانتا   اثنية على األقلّ   20والصابون ملدة  غسل اليدين ابملاء    -
ويتّم تزويد موّزعات الصابون السائل والورق الصحي واملطّهر الكحويل ابلفضاءات املشرتكة    نظيفتني.

والتطهري من غسل اليدين )أو فركهما   ابلتنظيف  ابلعملة ليتمّكن األعوان املكّلفني  واحملالت اخلاصة 
متكّرر بشكل  الكحويل(  ميابملطّهر  كما  الصغري  .  احلجم  من  الكحويل  املطهر  من  قوارير  وضع  كن 

 مل مثال( على ذّمة األعوان لتسهيل عمليات تطهري األيدي، 250)قوارير ذو 

ارتداء العون املكّلف بتعهد الفضاءات املشرتكة عند مباشرة عمله زي واقي ومؤزر مقاوم   -
ذو االستعمال    وقفازات وواقي شعر الرأس  ( وقناع جراحي وواقي العيون  tablier imperméableللماء ) 

طويلةالوحيد   أبكمام  مطاطية  )  وقفازات  للماء  مقاوم  مطاطي   botte en plastiqueوحذاء 

imperméable  الواردة واملراحل  للتقنيات  طبقا  ونزعها  الشخصية  احلماية  وسائل  ارتداء  ويتّم   .)
حلفظ األدابش حبجرات تغيري األدابش اخلاصة    استعمال خزائن فردية مع    6-2و 5-2عدد    نيابمللحق

"عوانابأل نوع  من  قناع  ارتداء  ويتّم   .FFP2  الصحي احلجر  مبراكز  اجلراحي  القناع  عن  عوضا   "
     للحاملني لفريوس كوروان املستجّد. 

 تنظيف وتطهي الفضاءات املشرتكة وحمالت مراكز احلجر:   -9-2  
 طبقا للمراحل التالية: يتّم تنظيف وتطهري الفضاءات املشرتكة 
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 32 وزارة الّصحة 

 

 تنظيف وتطهي األسطح: -9-2-1  
املعّرضة وخمتلف حمالت مراكز احلجر مبا يف ذلك األسطح    ابلفضاءات املشرتكة  مسح األسطحيتّم  

والتلوث  اإلضاءة  مثل  للمس  ومفاتيح  األبواب  األيدي  مقابض   main courante)  ومساند 

d’escaliers)    الكحويل املطّهر  مشرّبة  وموّزعات  وحيد  استعمال  ذو  الوبر  من  خالية  قماش  بقطعة 
قاعدة احرتام  اجلافال، مع  ماء  املّتسخ"  مبحلول  إىل  النظيف  األعلى إىل األسفل"و  "من  وإذا    ."من 

   .تطهريهاكانت األسطح مّتسخة، فإنّه يتعنّي تنظيفها بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف قبل 

مع استعمال جانب ملسح كّل سطح مع إمكانية   جوانب  أربعة  إىل  القماشقطعة    طي  كنميو 
 . شريطة تواصل قابليتها لالستعمال كّلما دعت احلاجة إىل ذلك   إعادة نقعها يف حملول ماء اجلافال

 :تنظيف وتطهي األرضيات -9-2-2  
   طبقا للمراحل التالية:  وحمالت العملة املشرتكةيتّم تنظيف وتطهري أرضيات الفضاءات 

مشرّبة    - ممسحة  ابستخدام  األرضيات  األقلّ   فنظّ مبتنظيف  ابألماكن  البدء  تلواث   مع 
تلواث  ابألماكن  االنتهاءو  )األكثر  الدفع  طريقة  اعتماد  ويتّم   .au poussé  ودفع التقدم  خالل  من   )

( األمام  إىل  الفضاءات en avançant et en poussant la raclette devant soiاملمسحة  لتنظيف   )
املمرات   غرار  على  واملفتوحة  )الواسعة  التجديف  املمسحة  (  à la godilleوطريقة  حتريك  خالل  من 

متعّرجة الباب  ( zigzags)  بطريقة  حنو  العمق  من  ابلرتاجع  جذهبا     ( en reculant vers la sortie)  مع 
 ،ذو أبواب  احملالت لتنظيف املساحات املغلقة مثل 

-  ( ممسحة  (rinçageشطف  ابستخدام  املرحلة ضرورية  ابملاءمبّللة    األرضيات  هذه  وتعترب   .
 ،( بني املنّظف وماء اجلافالincompatibilitéتوافق )العدم  احتمال لتفادي قبل تطهري األرضيات 

 ُترتكماء اجلافال ل  حلولمشرّبة مب  ابستخدام ممسحة أخرى  بعد تنظيفها  األرضيات   تطهري  -
 قبل جتفيفها مبمسحة جافة.  لبعض الدقائق األرضيات املطّهرة
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 33 وزارة الّصحة 

 

 تنظيف وتطهي اجملموعات الصحية املشرتكة: -9-2-3  
استعمال  ويف صورة  .  3ابلوترية املنصوص عليها ابجلدول عدد  اجملموعات الصحية املشرتكة    عهد يتّم ت

الصحية اجملموعات  فإنّه  مشرتكة  بصفة  هذه  للحجر،  اخلاضعني  طرف  وجواب    من  تنظيفها  يتعني 
ويتّم تنظيف وتطهري كّل جمموعة صحية مشرتكة طبقا للمراحل   عمال.استبعد كل  مباشرة    تطهريهاو 

 التالية: 

 األعمال األّولية:  

 دون إحداث تيار هوائي،  موعة الصحيةهتوئة اجمل  -
  والورق الصحي،جتهيز اجملموعة الصحية ابلصابون السائل  -
موعة الصحية يف أمام اجمل وإخراجه   يف كيس اثن أصفر ووضعهإبحكام  كيس النفاايت غلق   -

 وجتهيز حاوية النفاايت بكيس أصفر جديد. انتظار رفعه الحقا 

 األسطح:  
إطار مرآة، موّزعات الصابون    ، " احمليط ابألحواضfaïenceاخلزف "مسح األسطح ابجملموعة الصحية )

النفاايت،    موّزعات الورق الصحي،  ،السائل ماء اجلافال. حاوية  مبحلول   ...( بقطعة قماش مشرّبة 
   .تطهريهاقبل  وشطفها وإذا كانت األسطح مّتسخة، فإنّه يتعنّي تنظيفها بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف

 : (lavabosض ) حوااأل 
حواف    (2)مثّ    احلنفيات   (1)ـــــــ  ض بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف بدءا باحو األ  تنظيف أجزاء  -

)احو األ األ 3)و  (contours des bacsض  خارج  )احو (  داخله4)و (  extérieur des bacsض    ا ( 
(intérieur des bacs ،) 

 ض املذكورة ابملاء، احو خمتلف أجزاء األ شطف  -

مبحلول  ض املذكورة وحسب نفس الرتتيب بقطعة قماش مشرّبة  احو خمتلف أجزاء األتطهري    -
تطهري سيفوان  ° 12مل من ماء اجلافال    200( بسكب كمية  siphonsض )احو األ  ت ماء اجلافال مثّ 

   دقيقة، 15وتركه ملدة بكّل سيفون 
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 . بتدفق ماء احلنفيات ض احو شطف األ -

   (:douchesاألدواش ) 

مشرّبة    األدواشتنظيف   قماش  بقطعة  تطهريها  قبل  ابملاء  شطفها  مثّ  مبنّظف  مشرّبة  قماش  بقطعة 
    مبحلول ماء اجلافال مع احرتام قاعدة "من األعلى إىل األسفل".

 (: toilettesاملراحيض )  

 (، chasses d’eauافع املاء )و ( وجذب دcuvettes) وعيةتغطية األ - 

( وجه  2)  مثّ   افع املاءو ( د1)بـــــــ  ض بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف بدءا  احيتنظيف أجزاء املر   - 
داخل    ( تنظيف 4)و(  piètementض )احي( أسفل املر 3)و(  couvercles)  غطية( األrecto versoوقفا )
 (، brosseبفرشاة ) األوعية

 ض املذكورة ابملاء، احيشطف أجزاء املر  -

وجه وقفا األو ض )داحيأجزاء املر تطهري    - ض( بقطعة قماش احيفأسفل املر   غطيةافع املاء مثّ 
تطهري األ مل من ماء   200ض بسكب كمية  احياملر   ت وسيفوان  وعيةمشرّبة مبحلول ماء اجلافال مثّ 

 دقيقة،  15وتركه ملدة بكّل سيفون  °12اجلافال 

 افع املاء. و جذب د -

 األرضية: 

 ، ف بتقنية التجديفمبنظّ ة مبمسحة مشرّب املشرتكة اجملموعة الصحيةة تنظيف أرضي -

 ، ابملاءشطف األرضية  -

األرضية  - وتركها   حلولمبمشرّبة    أخرى  مسحةمب  تطهري  اجلافال  قبل   دقائقالبعض  ل  ماء 
 جتفيفها.
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 . بتدفق ماء احلنفيات ض احو شطف األ -

   (:douchesاألدواش ) 

مشرّبة    األدواشتنظيف   قماش  بقطعة  تطهريها  قبل  ابملاء  شطفها  مثّ  مبنّظف  مشرّبة  قماش  بقطعة 
    مبحلول ماء اجلافال مع احرتام قاعدة "من األعلى إىل األسفل".

 (: toilettesاملراحيض )  

 (، chasses d’eauافع املاء )و ( وجذب دcuvettes) وعيةتغطية األ - 

( وجه  2)  مثّ   افع املاءو ( د1)بـــــــ  ض بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف بدءا  احيتنظيف أجزاء املر   - 
داخل    ( تنظيف 4)و(  piètementض )احي( أسفل املر 3)و(  couvercles)  غطية( األrecto versoوقفا )
 (، brosseبفرشاة ) األوعية

 ض املذكورة ابملاء، احيشطف أجزاء املر  -

وجه وقفا األو ض )داحيأجزاء املر تطهري    - ض( بقطعة قماش احيفأسفل املر   غطيةافع املاء مثّ 
تطهري األ مل من ماء   200ض بسكب كمية  احياملر   ت وسيفوان  وعيةمشرّبة مبحلول ماء اجلافال مثّ 

 دقيقة،  15وتركه ملدة بكّل سيفون  °12اجلافال 

 افع املاء. و جذب د -

 األرضية: 

 ، ف بتقنية التجديفمبنظّ ة مبمسحة مشرّب املشرتكة اجملموعة الصحيةة تنظيف أرضي -

 ، ابملاءشطف األرضية  -

األرضية  - وتركها   حلولمبمشرّبة    أخرى  مسحةمب  تطهري  اجلافال  قبل   دقائقالبعض  ل  ماء 
 جتفيفها.
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 الت: احملاألعمال املستوجبة عند االنتهاء من تعهد الفضاءات املشرتكة و  -9-2-4  
 االنتهاء من تعهد الفضاءات املشرتكة واحملالت اخلاصة ابلعملة، يتوىّل العون املعين:عند 

الواردة    - الشخصية  احلماية  وسائل  نزع  ملراحل  طبقا  الواقي  الزي  عدد  نزع    6-2ابمللحق 

 والتخّلص من وسائل احلماية ذو االستعمال الوحيد برميها حباوية النفاايت، 

 والصابون، غسل اليدين ابملاء  -

( تطهريه من اجلهتني  1تعهد واقي العيون متعّدد االستعمال مباشرة بعد نزعه من خالل )  -
( حفظه. وميكن شطف واقي العيون ابملاء إذا أتثّرت  2بقطعة قماش مشرّبة مبحلول ماء اجلافال مثّ )

قبل تطهريه إذا كان   الرؤية ابستعمال املطّهر. كما يتعنّي تنظيف الواقي بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف
   مّتسخا. 

 تعهد الغرف:  -10  
إقامته مبفرده   يتوىّل اخلاضع للحجر الصحي وكّلما    احلفاظ على نظافته الشخصية وتعهد غرفة  يوميا 

طبقا   الغرفة  أجزاء  من  جبزء  تلوث  وجود  الصحي تبنّي  للحجر  مبركز  مقيم  غرفة  تعهد  لربوتوكول 
 بعد أن يتّم متكينه من املستلزمات الضرورية.   وذلك  4-2اإلجباري الوارد ابمللحق عدد 

 (: préalablesاملتطّلبات األساسية ) -10-1  
يتّم املادة املنظّفة وحملول ماء اجلافال الذي  ت التنظيف والتطهري املتمثّلة يف  إعداد مستلزما  -

أجزاء من املاء   6لكّل    °12مبقدار جزء من ماء اجلافال    مباشرة قبل الشروع يف تعهد الغرفة  إعداده
سعة  و   البارد بالستيكيني  وممسحتني لرت  10سطلني  )  ومكنسة  مياه brosseوفرشاة  دورة  قطع   3و  ( 

استعمال ذو  الوبر  من  خالية  و  1) دوحي قماش  للمرحاض(  1للغرفة  واألخرى  واحلمام   للحوض 
 ، أكياس يوميا( 3وأكياس بالستيكية صفراء من احلجم الكبري )كيس كّل يوم( والصغري )

 نظيفتني،  غسل اليدين ابملاء والصابون أو فركهما مبطّهر كحويل إذا كانتا -

  وحيد جراحي وواقي عينني وقفازات ذو استعمال    وقناع  زيارتداء الزي الواقي املتمّثل يف    -
  وحذاء مغلق. أبكمام طويلةمطاطية وقفازات 
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 تنظيف وتطهي الغرفة:  -10-2  
 يتّم تنظيف وتطهري غرف إقامة اخلاضعني للحجر طبقا للمراحل التالية: 

 األعمال األّولية:  

 دون إحداث تيار هوائي، هتوئة الغرفة  -

من احلجم   أصفر   كيس يف    االستحمام املستعملة مناشفالشراشف وأغطية الوسائد و  جتميع -
 ، واملناشف النظيفة ستلزمات الفراشة وإبداهلا مب إحكام غلقه ووضعه أمام الغرفمع  الكبري

النفاايت غلق    - الغرفإبحكام    كيس  أمام  حاوية    ةووضعه  أصفر  وجتهيز  بكيس  النفاايت 
  .من احلجم الصغري جديد

 األسطح:  

األسطح ملسها  مسح  يتكّرر  اليت  بقطعة    خاصة  السرير،...(  إطار  اإلضاءة،  مفتاح  الباب،  )مقبض 
إىل   النظيف  و"من  األسفل"  إىل  األعلى  "من  قاعدة  احرتام  مع  اجلافال،  ماء  مبحلول  مشرّبة  قماش 

 تطهريها. ، فإنّه يتعنّي تنظيفها بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف قبل املّتسخ". وإذا كانت األسطح مّتسخة

اهلاتف مثل  اجلافال  ماء  مع  املتوافقة  واألشياء غري  لألسطح  ولوحة  smartphone)  الذكي  وابلنسبة   )
( الكمبيوتر  استعمال  clavier d’ordinateurمفاتيح  ميكن  فإنّه  على(،  حتتوي  مبّللة   من %  70  مناديل 

 لتطهريها. إيزوبروابنول )أو إيزوبروبيل الكحول( مادة

 أرضية الغرفة:  

 كما يلي: يف اجتاه ابهبا   عمق الغرفةمن مع البدء تنظيف وتطهري أرضية الغرفة 

 ، ابعتماد طريقة التجديف فمبنظّ ة ابستخدام ممسحة مشرّب  ةرضياألتنظيف  -

 ، ابملاء البارد مبّللة مسحةمب ة األرضيشطف  -

لبعض   املطّهرة  األرضية   ُترتكماء اجلافال ل  ابستخدام ممسحة مشرّبة مبحلولة  رضياأل  تطهري  -
 قبل جتفيفها مبمسحة جافة.  الدقائق
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 تنظيف وتطهي اجملموعة الصحية التابعة للغرفة: -10-3  

   طبقا للمراحل التالية: التابعة للغرفة )إن ُوجدت( يتّم تنظيف وتطهري اجملموعة الصحية

 األسطح:  

اب األسطح  )مسح  الصحية  اليدينجملموعة  غسل  حبوض  احمليط  اخلزف  قماش  مرآة،  بقطعة   )...  ،
اجلافال. ماء  مبحلول  جي  مشرّبة  فإنّه  مّتسخة،  األسطح  كانت  مشرّبة   بوإذا  قماش  بقطعة  تنظيفها 

 .مبنّظف قبل ذلك 

 (: bolavaاحلوض ) 

بدءا    - مبنّظف  مشرّبة  قماش  بقطعة  احلوض  أجزاء  مثّ  1)بــــــ  تنظيف  احلنفية  حواف  2)(   )
 intérieur( داخله )4)و( extérieur du bac( خارج احلوض )3)و (contours du bacاحلوض )

du bac ،)   

   خمتلف أجزاء احلوض املذكورة ابملاء، شطف -

وحسب  تطهري    - احلوض  أجزاء  ماء خمتلف  مبحلول  مشرّبة  قماش  بقطعة  الرتتيب  نفس 
وتركه    ° 12مل من ماء اجلافال   200( بسكب كمية siphonاجلافال مثّ تطهري سيفون احلوض )

   دقيقة، 15ملدة 

 شطف احلوض بتدفق ماء احلنفية.  -

 (: bainاحلمام ) 
شطفها ابملاء قبل   تطهريها بقطعة قماش مشرّبة تنظيف أجزاء احلمام بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف مثّ 

  مبحلول ماء اجلافال مع احرتام قاعدة "من األعلى إىل األسفل".

   (:toiletteاملرحاض ) 

 (، chasse d’eau( وجذب دافع املاء )cuvetteتغطية الوعاء ) - 
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وجه  (  2)مثّ    ( دافع املاء 1)  بـــــــ  تنظيف أجزاء املرحاض بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف بدءا  -
)recto versoوقفا ) الغطاء   )couvercle  )3)و( املرحاض  تنظيف  4)و(  piètement( أسفل   )

   (،brosseداخل الوعاء بفرشاة )

 شطف أجزاء املرحاض املذكورة ابملاء،  -

قماش   - بقطعة  املرحاض(  فأسفل  الغطاء  وقفا  وجه  مثّ  املاء  )دافع  املرحاض  أجزاء  تطهري 
مل من ماء   200مشرّبة مبحلول ماء اجلافال مثّ تطهري الوعاء وسيفون املرحاض بسكب كمية  

 دقيقة، 15وتركه ملدة  °12اجلافال 
 جذب دافع املاء.  -

 أرضية اجملموعة الصحية: 
 ، ابعتماد تقنية التجديف فمبنظّ ة مبمسحة مشرّبة اجملموعة الصحية تنظيف أرضي -
 ، ابملاءمبمسحة مبّللة شطف األرضية  -
األرضية  - وتركها   حلولمبمشرّبة    أخرى  مسحةمب  تطهري  اجلافال  قبل   دقائقالبعض  ل  ماء 

 جتفيفها.

 األعمال املستوجبة عند االنتهاء من تعهد الغرفة:  -10-4  
 االنتهاء من تعهد الغرفة، يتوىّل املقيم: عند 

الواردة    - الشخصية  احلماية  وسائل  نزع  ملراحل  طبقا  الواقي  الزي  عدد  نزع   6-2ابمللحق 
  والتخّلص من األجزاء ذو االستعمال الوحيد حباوية النفاايت،

 غسل اليدين ابملاء والصابون،  -
 تعهد واقي العيون متعّدد االستعمال.  -

 النظافة الشخصية: -10-5  
للحجر   اخلاضع  الشخصية  يتوىّل  نظافته  على  من احلفاظ  متكينه  بعد  األدابش  غسل  ذلك  يف  مبا 

كلغ(   2املستلزمات الضرورية حسب وترية تزويد الغرف املّتبعة مبركز احلجر واملتمثّلة يف مادة منظّفة )
 3)  مطّهر كحويل لليدينو   لفة(  14)  والورق الصحي  مل(  400قوارير ذو سعة    3السائل )  الصابونو 
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مل( يف األسبوعني ومناشف نظيفة    350وشامبو الشعر )قارورة ذو سعة    مل(  250قوارير ذو سعة  
 )منشف كبري احلجم ومنشفني صغريي احلجم نظيفة على األقّل يوميا وطوال فرتة احلجر(.

 احلاالت االستثنائية: -10-6  
الغرف  بتعهد  الصحي  احلجر  مبراكز  املشرتكة  الفضاءات  وتطهري  بتنظيف  املكّلفون  األعوان  يقوم 

املسّنني غري القادرين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال دون    مناملخّصصة إلقامة اخلاضعني للحجر  
    يوميا وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك. والنساء احلواملسنة  15

 تعهد غرف إقامة اخلاضعني للحجر:  
املستلزمات   من  متكينه  يتّم  أن  بعد  يوميا  مبفرده  إقامته  غرفة  تعهد  للحجر  اخلاضع  يتوىّل 

ابالضرورية اإلعاقة ،  ذوي  واألشخاص  القادرين  غري  املسّنني  من  للحجر  اخلاضعني  ستثناء 
    والنساء احلوامل، وذلك طبقا للمراحل التالية: سنة 15واألطفال دون 

األساسية  - املستلزمات   :املتطلّبات  مثّ   إعداد  اجلافال  ماء  حملول  ذلك  يف  اليدين   مبا  غسل 
 ارتداء وسائل احلماية الشخصية،ف

الغرفةتنظي  - مناشف  تغيري مستلزمات الفراش و و التهوئة  )األعمال األّولية  إجناز    : ف وتطهي 
جديدو االستحمام   بكيس  احلاوية  وجتهيز  النفاايت  من  تعهدالتخلص  مثّ  أرضية  فاألسطح    ( 

 الغرفة،
الصحية  - اجملموعة  وتطهي  اب  :تنظيف  اليدين  مثّ  ألسطح  بدءا  غسل    احلمام فحوض 
   األرضية،وأخريا  املرحاضو 

الغرفة  - تعهد  من  االنتهاء  عند  املستوجبة  الشخصية   : األعمال  احلماية  وسائل  نزع 
الوحيد   االستعمال  ذو  األجزاء  من  اليدين    مثّ والتخّلص  والصابونغسل  واقي  و  ابملاء  تعهد 

 االستعمال.متعّدد العيون 

   التهوئة والتكييف: -11  

احلجر الصحي للحاملني لفريوس كوروان املستجّد وخمالطيهم التهوئة والتكييف  تتوّفر مبراكز  جيب أن  
   املالئمني للوقاية من اإلصابة ابلفريوس. 
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 : التهوئة -11-1  

والفضاءات   - الغرف  هتوئة  منتظمة من    احملالت خمتلف  و   يتعنّي  بصفة  الصحي  احلجر  مبركز 
فتح ملّدة    (ouvrants)الفتحات    النوافذ وغريها من  خالل  وذلك  يف بوترية  و دقيقة    15املتوّفرة  مرّتني 

   ،على األقل اليوم

تُؤوي    - اليت  للغرف  للفريوسابلنسبة  هتوئ  ،احلاملني  ابقي  تها  جيب  عن  مستقّلة  بصفة 
إحكام  واحلرص على  مغلقا  الغرفة  إبقاء ابب  مع  التهوئة  الصحي من خالل  احلجر  فضاءات مركز 

 . (boudin de bas de porte)سفل الباب أببواسطة تركيز عتبة   (étanchéité)سّده 

 : التكييف  -11-2  
اهلواء    - تدفّقات  داخل    (débits d’air)جتّنب  التكييف  أجهزة  وحدات  الصادرة عن  العالية 

التدفّقات   هذه  ضبط  خالل  من  وذلك   réglage des débits d’air sur le)األدىن    احلدّ   يفالغرف 

minimum)  ، 
تكليف    معداخل مبىن احلجر الصحي إلجراءات صيانة صارمة    أجهزة التكييف   إخضاع  -

 ،للغرضعون خمتص 
من زّي عمل  يتكّون    ، قبل البدء أبعمال الصيانة  واقي يتعنّي على عون الصيانة ارتداء زّي    -

(combinaison de travail)    لجهاز التنفسي من نوع  لمحاية    وقناعوقفازات"FFP2 "    احلرص على مع
 .احرتام شروط حفظ الصحة

 احلجر الصّحي : ختتلف إجراءات الصيانة حبسب نوعية التكييف املتوفر مببىن و 

 : )splits(بواسطة مكّيفات  )climatisation individuelle(التكييف الفردي   
املرّشحات    .  تثبيت  وإعادة  وتنظيف  بشكل منتظم  (filtres)إزالة  ابملكّيفات  وتتّم    .املوجودة 

امل الشركات  ملواصفات  وفقا  التنظيف  ممع ضرور   صّنعةعملية  استعمال  يف بوترية  وذلك    نّظفة  مرّة 
 األسبوع على األقل،

 تغيري املرّشحات املتقادمة مبرّشحات جديدة بصفة منتظمة.  . 
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 : )climatisation collective(التكييف اجلماعي  
التحّقق من عدم وجود خلط بني اهلواء املأخوذ من مبىن احلجر الصحي واهلواء النقي داخل .  

اهلواء   معاجلة  تدوير    (centrales de traitement d’air)وحدات  إعادة  دون  للحيلولة  وذلك 
(recirculation)  املنفوخ اهلواء  طريق  عن  املبىن  أحناء  مجيع  يف  الفريوسية  للجسيمات             حمتمل 

(air soufflé)  . حالو ذلك مل    يف  فصل  يتسىّن  املستحسن  فمن  احلرارية،   échanges)  التبادالت 

thermiques) كّل اهلواء نقّي"  يصطلح عليه لتوفري نظام واحد"(tout air neuf) ، 
 املرّشحات األكثر جناعة، استعمال . 
التحّقق من تثبيت املرّشحات بطريقة صحيحة واحلرص على تنظيفها بصفة منتظمة وتغيريها  .  

 مبرّشحات جديدة يف صورة تقادمها. 

   التهوئة والتكييف:  
كوفيد جائحة  سياق  يف  احملدثة  الصحي  احلجر  مبراكز  تتوّفر  أن  والتكييف    19-جيب  التهوئة 

 املالئمني من خالل:  
وذلك    (ouvrants)بصفة منتظمة من خالل الفتحات    واحملالت   هتوئة الغرف والفضاءات  -
على األقل دون اعتبار التهوئة عند التنظيف والتطهري، مع   مرّتني يف اليوموبوترية  دقيقة    15ملّدة  

فة مستقّلة عن ابقي فضاءات مركز احلجر بص  احلاملني للفريوسلغرف اليت ُتؤوي  ضرورة هتوئة ا
التهوئة الغرفة مغلقا  على  بقاء  اإلمع    من خالل  الباب  أبتركيز عتبة  و ابب   boudin de)سفل 

bas de porte) ، 
تدفّقات اهلواء    - التكييف داخل    (débits d’air)جتّنب  الصادرة عن وحدات أجهزة  العالية 

التكييف إلجراءات صيانة صارمة    وإخضاع  األدىن  احلدّ   يف   هاضبطبالغرف   من طرف  أجهزة 
نوع  من  األقنعة  ذلك  يف  مبا  الضرورية  الشخصية  احلماية  وسائل  ويرتدون  خمتّصني    أعوان 

"FFP2 ." 

 التصرف يف النفاايت: -12  
جائحة  مبركز للحجر الصحي يف سياق    نفاايت اإلجراءات والسلوكيات املتعّلقة ابلتصرف يف التتمّثل  
 يف ما يلي:  19-كوفيد
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الشخصية  و اضعيتوىّل اخل  - الوحيدن للحجر الصحي جتميع وسائل احلماية   ذو االستعمال 
  فارغة الدواء  العلب  وبقااي األكل و والورق الصحي املستعمل عند السعال أو العطس  بعد استخدامها  

أمام الغرف يف األوقات   وضعه إحكام غلقه  و   من احلجم الصغري  صفريف كيس أ  وغريها من الفضالت 
 احملّددة لذلك،

ية  املتأت   نفاايت أكياس ال  بوضع  احلجر  ركزمب  نفاايت عون اخلدمات املكّلف بتجميع ال  قومي  -
للحجر للخاضعني  الصحية  احلالة  ومتابعة  قبول  وفضاء  اإلقامة  غرف  املشرتكة   من  والفضاءات 

كبرية احلجم  صفراء    أخرى   يف أكياس   واحملالت اخلاصة ابلعملة وبيت الغسيل واحملالت األخرى ابملركز
 مبركز احلجر،  نفاايت إىل مكان جتميع ال  خمّصصة للغرض ونقلها بواسطة حاوية فضالت جمرورة

ال  - رفع  يف  نفاايت يتّم  التصرف  مسارات  حسب  يوميا  ابملركز  املعتربة  نفاايت  ال  اجملّمعة 
للعدوىكنفاايت   خطرا  متثل  اليت  العالجية  صفراء  األنشطة  أكياس  يف  جتميعها  مّت  النفاايت  و   اليت 

 )فضالت املطبخ، ...( اجملّمعة أبكياس سوداء،  املنزلية واملشاهبة للمنزلية

 تعهد املكان املخّصص لتجميع النفاايت ابملركز ابلتنظيف والتطهري املنتظم.  -

وسائل احلماية الشخصية    عند مباشرة مهامه  العون املكّلف برفع النفاايت مبركز احلجرويرتدي  
املتمثّلة يف زي واقي وقناع جراحي وواقي العيون وقفازات ذو استعمال وحيد وقفازات مطاطية أبكمام 

 للحاملني للفريوس.  املخّصصة " مبراكز احلجر الصحيFFP2. ويتّم ارتداء قناع "طويلة

 التصرف يف النفاايت: 
تتمّثل أهّم املتطّلبات املتعّلقة ابلوقاية من املخاطر املرتبطة ابلنفاايت مبراكز احلجر الصحي يف 

النفاايت   وضعيف    19-سياق جائحة كوفيد مطابقة   يف أكياس صفراء أخرى  أكياس جتميع 
" التونسية  النفاايت    "NT 106.86 (2015)للمواصفة  جتميع  مكان  إىل  ونقلها  غلقها  وإحكام 

املخّصص للتصرف سار  امليوميا حسب    ها رفعمع   من طرف عون خمّصص للغرض  مبركز احلجر
نفاايت  للعدوى  األ  يف  خطرا  متثل  اليت  العالجية  النفاو نشطة  جتميع  مكان  ابملركز  تعهد  ايت 

 ابلتنظيف والتطهري اليومي. 
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 قواعد احلجر الصحي: -13  

يكتسي احلجر الصحي للحاملني لفريوس كوروان املستجّد دون أعراض واملخالطني هلم مبراكز خمّصصة  
مل   وإذا  الصحي  احلجر  أّن  غري  املرض،  يف  والتحكم  مبّكرا  احلاالت  احتواء  يف  قصوى  أمهية  للغرض 

 النحو السليم، فإنّه ميكن أن ينشئ أيضا مصادر للعدوى وتفشي املرض.يطّبق على 

ولتطبيق حجر صحي آمن وفّعال، تتأّكد ضرورة التزام اخلاضعني للحجر الصحي والعاملني ابملراكز  
 املخّصصة للغرض ابلقواعد التالية: 

اثنية على األقّل بشكل متكّرر وخاصة عند احلضور    20غسل اليدين ابملاء والصابون السائل ملّدة    -
تنا وقبل  التنّفسي  اجلهاز  إفرازات  مالمسة  وبعد  العمل  مباشرة  وقبل  احلجر  وبعد  مبركز  الطعام  ول 

ال األسطح  من  مالمسة  اخلروج  وبعد  اإلضاءة  ومفاتيح  األبواب  مقابض  مثل  والتلوث  للمس  عرضة 
لشخصية وكّلما بدت اليدان مّتسختان. كما ميكن فرك اليدين دورات املياه وبعد نزع وسائل احلماية ا

 مبطّهر كحويل مىت كانتا نظيفتني، 

مسافة    - برتك  احلاالت  كّل  يف  اجلسدي  التباعد  قاعدة  واحرتام  التجّمعات  خلق  عن  من اإلحجام 
أو مبنديل وتغطية األنف والفم عند السعال أو العطس بثين املرفق    اآلخرين ال تقّل عن املرت الواحد

ورقي مع التخّلص من هذا املنديل فورا برميه بسّلة املهمالت وغسل اليدين ابملاء والصابون بعد ذلك  
 مباشرة، 

 االمتناع عن ملس الفم واألنف والعينني،   -

طرف اخلاضعني للحجر )خاصة عند قبوهلم مبركز احلجر وعند حضورهم   ارتداء قناع جراحي من  -
ملتابع املخّصص  وعند ابلفضاء  الغرف  وتطهري  تنظيف  وعند  احلجر  فرتة  طوال  الصحية  حالتهم  ة 

" نوع  من  أو  جراحي  وقناع  مؤكدة(  شؤون  لقضاء  اآلخرين  مع  املباشر  للتواصل  "  FFP2االضطرار 
 " نوع  قيامهم مبهامهم )قناع من  أثناء  العاملني ابملركز  احلالة من طرف  " مبراكز احلجر  FFP2حسب 

مع احملتضنة   املؤّكدة(،  للحاالت  للمخالطني  املخّصصة  ابملراكز  جراحي  وقناع  للفريوس  للحاملني 
( صلوحيتها  مدة  انقضاء  عند  األقنعة  تغيري  و    4ضرورة  اجلراحي  للقناع  للقناع    8ساعات  ساعات 

"FFP2  ،أو عندما تصبح مبّللة )" 
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مع   4-1 مبراكز احلجر الصحي املبّينة ابمللحق عددأتمني خمتلف املهام املوكولة للمقيمني والعاملني    -
 واملتمثّلة أساسا يف:   اعتماد املمارسات اجلّيدة حلفظ الصحة

 العاملني مبركز احلجر الصحي اإلجباري: 

 ،ارتداء الزي الواقي املخّصص لكّل صنف من أعوان مركز احلجر قبل مباشرة العمل -

 ، على األقل مرّتني يف اليوموبوترية دقيقة   15ملّدة هتوئة فضاءات وحمالت مركز احلجر  -

  الوافدين قبل أو حال ولوجهم إىل مركز احلجر، تطهري حقائب -
اإلجراءات   - واختاذ  احلجر  فرتة  طوال  الصحي  للحجر  للخاضعني  الصحية  احلالة  متابعة 

املختّصة يف حال التأكد أو االشتباه يف إصابة أحد  املستوجبة ابلتنسيق مع املصاحل الصحية  
 ، أو عند تعّكر احلالة الصحية ألحد اخلاضعني للحجر املقيمني بفريوس كوروان املستجدّ 

إحضار وجبات فطور الصباح والغداء والعشاء أمام الغرف يف األوقات احملّددة لذلك مع   -
 إشعار اخلاضعني للحجر دون متاس، 

الشخصية   - النظافة  ومستلزمات  الشخصية  احلماية  بوسائل  للحجر  اخلاضعني  تزويد 
عدد   ابمللحق  واملبّينة  هلم  املخّصصة  النفاايت  يف  والتصرف  والتطهري  بوضعها    4-3والتنظيف 
وترية وحسب  لذلك  احملّددة  األوقات  يف  متاس  دون  إشعارهم  مع  غرفهم    الغرف   دتزوي  أمام 

 ملركز، اب  املّتبعة

السائل  جته  - ابلصابون  األخرى  واحملالت  ابلعملة  اخلاصة  واحملالت  املشرتكة  الفضاءات  يز 
 واملطّهر الكحويل والورق الصحي وأكياس النفاايت،

املشرتكة  - الفضاءات  احلجر  تعهد  والتطهري    وخمتلف حمالت مركز  الوترية  حسب  ابلتنظيف 
عدد  املبّينة  واملراحل   األسطح  7و    6و  5ابجلداول  تعهد  مقابض    مع  مثل  للمس  املعّرضة 

 األبواب ومفاتيح اإلضاءة بشكل متكّرر،

واألشخاص    - القادرين  غري  املسّنني  من  للحجر  اخلاضعني  إلقامة  املخّصصة  الغرف  تعهد 
 يوميا وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك، والنساء احلوامل سنة 15ذوي اإلعاقة واألطفال دون 
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جتهيزات ومرافق مركز احلجر الصحي )دورات املياه، شبكات املياه الساخنة،  خمتلف  صيانة    -
 ، أنظمة التكييف، ...(

)  إحضار  - النظيف  و البياض  األفرشة  الغرفمستلزمات  أمام  يف عربة    مناشف االستحمام( 
 يف األوقات احملّددة لذلك مع إشعار املقيمني دون متاس، و  خمّصصة للغرض يوميا

ال  - األكياس  علىوضع  احملتوية  واملناشف    صفراء  األفرشة  واملوضوعة  املستعملة  مستلزمات 
املقيمني   طرف  من  الغرف  اثنية  س  اكيأيف  أمام  غلقهصفراء  نقله  اوإحكام  بيت    اقبل  إىل 

 ،الغسيل بواسطة عربة خمّصصة للغرض يف األوقات احملّددة لذلك 

وفضاء قبول ومتابعة احلالة    اخلاضعني للحجر  إقامةاملتأتية من غرف    نفاايت أكياس ال   وضع   -
املشرتكة  للمقيمنيالصحية   ابلعملة  والفضاءات  اخلاصة  احملالت   واحملالت  من  يف    وغريها 

بواسطة حاوية  صفراء وإحكام غلقها    أخرى   أكياس جمرورة إىل مكان جتميع    نفاايت ونقلها 
 ، مبركز احلجر نفاايت ال

 تنظيف وتطهري عرابت توزيع الوجبات ونقل البياض والتنظيف بعد كّل استعمال،    -

للحجر  - اخلاضعني  معاملة  احتياجاهتم  ومساعدهتم  حسن  على  احلقوق   للحصول  واحرتام 
هلم تكفلها  و و   القوانني  اليت  الدولية  املعاهدات  ذات  االتفاقيات  الوطنية  التشريعية  والنصوص 

    . العالقة

 :( 1) األشخاص اخلاضعني للحجر الصحي اإلجباري 

الواردة  إ  - ابملركز  اإلجباري  الصحي  احلجر  بقواعد  االلتزام  وثيقة  عدد  مضاء    2-1ابمللحق 
    ،هلذا الدليل

الطيب    - الطيب وشبه  اإلطار  مع  ابملركزالتعاون  احلجر    والعاملني  فرتة  القوانني طوال  واحرتام 
 ، يف سياق اجلوائح   والرتاتيب ذات العالقة ابإلقامة مبركز للحجر الصحي

سنة، نساء حوامل،...( أتمني املهام املوكولة    15يتوىّل اخلاضعون للحجر من ذوي اهلشاشة )كبار السن غري القادرين، ذوي اإلعاقة، أطفال دون  ( 1)
 (. 3-1للخاضعني للحجر يف حدود ما تسمح به وضعيتهم طبقا لوثيقة االلتزام بقواعد احلجر الصحي اإلجباري اخلاصة هبم )امللحق عدد 
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 ،على األقل مرّتني يف اليومبوترية دقيقة  15ملّدة هتوئة الغرفة  -

واجملموعة الصحية التابعة هلا )إن ُوجدت( ابلتنظيف والتطهري طبقا للربوتوكول  تعهد الغرفة    -
 الوارد ابلدليل يوميا وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك،

 sansمجع مستلزمات الفراش ومناشف االستحمام املستعملة مع احلرص على عدم هّزها )  -

les secouerأمام الغرفة يوميا ويف   ( ووضعها يف كيس أصفر مع إحكام غلق الكيس ووضعه
 الوقت احملّدد لذلك دون متاس مع العون املكّلف برفعها،  

 إحكام غلق أكياس النفاايت ووضعها أمام الغرفة يف األوقات احملّددة لذلك، -

جتهيز الفراش ابلشراشف وأغطية الوسائد النظيفة واجملموعة الصحية التابعة للغرفة مبناشف   -
 ورق الصحي وأكياس النفاايت يوميا، االستحمام النظيفة وال

احلاجة    - املركز عند  على  املشرف  اإلطار  أو  االستقبال  بعون  واالّتصال  الغرفة  مغادرة  عدم 
طلب   األخرى،  امللّحة  املشرتايت  بعض  أو  أدوية  اقتناء  طلب  انقصة،  مستلزمات  )طلب 

 االتصال ابلعائلة،...(، 

ال أو ابإلطار املشرف على املركز وللضرورة عند عدم التمّكن من االتصال بعون االستقب  -
القصوى، ميكن مغادرة الغرفة لطلب املساعدة وذلك بعد غسل اليدين ابملاء والصابون وارتداء  
احلجر  قواعد  واحرتام  األحوال  من  حال  أبّي  املركز  مغادرة  بعدم  االلتزام  مع  جراحي  قناع 

امل وعدم  اجلسدي  ابلتباعد  يتعّلق  ما  يف  خاصة  واألنفالصحي  الفم  وتغطية  عند    صافحة 
 العطس أو السعال وغسل اليدين ابملاء والصابون حال الرجوع للغرفة،

 طلب الرعاية الطبية يف حال ظهور أعراض املرض،  -

 استكمال اإلجراءات املستوجبة للمغادرة عند انتهاء فرتة احلجر الصحي. -
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 قواعد احلجر الصحي اإلجباري: 
احلجر الصحي اإلجباري اآلمن والفّعال مبراكز خمّصصة للغرض التزام اخلاضعني يتطّلب تطبيق  

 للحجر والعاملني هبذه املراكز ابلقواعد التالية: 
 اثنية على األقّل بشكل متكّرر،  20غسل اليدين ابملاء والصابون السائل ملّدة  -1
برتك   -2 اجلسدي  التباعد  احرتام  مع  للضرورة  أو  الطلب  عند  إاّل  اإلقامة  غرفة  مغادرة  عدم 

 مسافة من اآلخرين ال تقّل عن املرت الواحد وتغطية األنف والفم عند السعال أو العطس، 
 االمتناع عن ملس الفم واألنف والعينني،  -3
املقيمنيجراح)قناع    األقنعةارتداء    -4 طرف  من  املخّصصة  والعامل   ي  احلجر  مبراكز  ني 

بنقل   للمخالطني املكّلفني  األعوان  ابستثناء  املوبوءة،  البلدان  من  والوافدين  املؤكدة  للحاالت 
". ويرتدي  FFP2"  وغسل البياض املّتسخ وفنيي الصيانة الذين يتعنّي عليهم ارتداء قناع من نوع 

العاملني للفريوس  كّل  للحاملني  املخّصصة  احلجر  "قنا   مبراكز  حيمل  FFP2ع  حني  يف   "
 ، ( قناع جراحيهبذه املراكز  ن للحجرو اخلاضع

الصحي  -5 احلجر  مبراكز  والعاملني  للمقيمني  املوكولة  املهام  خمتلف  اعتماد    أتمني  مع 
 املمارسات اجلّيدة حلفظ الصحة طبقا لدليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري. 

 :اإلجباري شروط مغادرة مراكز احلجر الصحي -14  
اإلجباري الصحي  للحجر  اخلاضعني  مغادرة  شروط  سياق   ختتلف  يف  للغرض  املخّصصة  املراكز 

 (: statut des confinésحسب وضعيتهم ) 19-مكافحة جائحة كوفيد

 األشخاص غي احلاملني للفيوس:  -14-1  
يغادر الشخص اخلاضع للحجر الصحي اإلجباري مركز احلجر املخّصص لغري احلاملني للفريوس عند 

 وذلك يف احلاالت التالية : انتهاء فرتة احلجر احملّددة من طرف السلط الصحية املختّصة 

عدم ظهور أعراض املرض لدى املعين ابألمر طوال فرتة احلجر دون احلاجة للقيام ابلتحليل    -
 يوما،   (14ك يف صورة حتديد فرتة احلجر أبربعة عشر )( وذلRT-PCRي )املخرب 
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التحليل   - نتائج  مع سلبية  احلجر  فرتة  املعين ابألمر طوال  لدى  املرض  أعراض  عدم ظهور 
 (، RT-PCRاملخربي )

نتائج    - سلبية  مع  احلجر  فرتة  خالل  ابألمر  املعين  لدى  املرض  يف  اشتباه  أعراض  ظهور 
   (.RT-PCRاملخربي )التحليل 

مواصلة املغادر  على  بكوفيد ويتعني  اإلصابة  من  ابلوقاية  املتعّلقة  ابملمارسات  )غسل   19-االلتزام 
اليدين ابملاء والصابون بشكل متكّرر وجتنب التجّمعات واحرتام مسافة التباعد اجلسدي وتغطية الفم  

 واألنف عند العطس أو السعال وارتداء األقنعة(.

ا ابألمرويتسّلم  احلجر    ملعين  ملركز  مغادرته  بكوفيدعند  اإلصابة  من  سالمته  تثبت  مع   19-شهادة 
املدة ومكان احلجر املقضاة    التنصيص على  املدة  إذا كانت  الصحي ابملنزل  وضرورة مواصلة احلجر 

من   أقّل  احلجر  للخاضعني   14مبركز  الصحية  للحالة  املتابع  الطيب  اإلطار  طرف  من  ممضاة  يوما، 
 للحجر. 

أنه غري خمالط مباشر حلالة إجيابية   املعين ابألمر ملركز احلجر الصحي  التأكد قبل مغادرة  هذا وجيب 
 .ابملركز

 

 األشخاص احلاملون للفيوس )دون أعراض/أعراض طفيفة(: -14-2  
  املخّصص للحاملني للفريوس من دون أعراض   جر الصحي اإلجباريمبركز احل  املقيم  يغادر الشخص

( متتاليني  لتحليلني  إخضاعه  بعد  طفيفة  أبعراض  تكون  RT-PCRأو  ابملركز  إقامته  فرتة  خالل   )
التقصي الوابئي خمالطته  شريطة أن ال يثبت    ،1نتائجهما سلبية كما يتبنّي ذلك ابلرسم البياين عدد  

 يوما. 14ملقيم بنفس املركز حامل للفريوس أو التأكد من جتاوز اتريخ املخالطة لفرتة 

الغرض ممضاة من طرف اإلطار الطيب مع إمكانية مواصلة احلجر شهادة يف  ويتّم متكني املغادر من  
 .19-ابة بكوفيدبقواعد الوقاية من اإلص وضرورة االلتزام الصحي ابملنزل عند االقتضاء
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 مغادرة مراكز احلجر الصحي اإلجباري: 

للفيوس: احلاملني  للحجر من غي  اخلاضعون  مغادرة مركز احلجر دون احلاجة   األشخاص 
( عند انتهاء فرتة احلجر من دون ظهور أعراض املرض وذلك  RT-PCRللقيام ابلتحليل املخربي )

يوما. ويصبح إخضاع املقيم مبركز احلجر لتحليل   (14)يف صورة حتديد هذه الفرتة أبربعة عشر  
إذا   ابملنزل  الصحي  احلجر  مواصلة  ضرورة  مع  للمغادرة  ضروري  سلبية  نتائجه  تكون  خمربي 

من   أقّل  احلجر  مبركز  املقضاة  املدة  أّن    14كانت  من  احلاالت  كّل  ويف  التأكد  وجيب  يوما. 
 املعين ابألمر غري خمالط مباشر حلالة إجيابية ابملركز.  

للفيوس:  احلاملني  من  للحجر  اخلاضعون  اخلضوع    األشخاص  بعد  احلجر  مركز  مغادرة 
سلبية  نتائجهما  تكون  متتاليني  املعين   ،لتحليلني  خمالطة  الوابئي  التقصي  يثبت  ال  أن  على 

فرتة   انقضاء  من  التأكد  يتّم  أن  أو  للفريوس  حامل  املركز  بنفس  ملقيم  على   14ابملغادرة  يوما 
 اتريخ املخالطة. 
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أو مع أعراض طفيفة   دون أعراضمن مسار متابعة احلاملني لفريوس كوروان املستجّد  :1رسم بياين عدد 
 كز للحجر الصحي اإلجباريا املقيمني مبر 

 سليب  إجياب 

إجياب   يوما من اتريخ أول حتليل 15بعد   
 )احلاملون للفريوس دون أعراض( 

 سليب 

   2عدد حتليل 

أايم  7بعد  ساعة  48بعد    

 سليب  إجياب 

سلبيني متتاليني  نيعلى حتليلحني احلصول ساعة إىل  48 يعاد التحليل كلّ  مغادرة مركز احلجر الصحي   

جياب إ  

)إجياب(  1 عددحتليل   

يوما من اتريخ ظهور العالمات األوىل للمرض   15بعد -  
أو أكثر،   ايوم 15عراض إىل حدود يف حال تواصل األ-  

 ال يتم رفع العينات إال بعد انتهاء مجيع األعراض
 )احلاملون للفريوس مع أعراض طفيفة(  

3عدد حتليل  3عدد حتليل    
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 سليب  إجياب 

إجياب   يوما من اتريخ أول حتليل 15بعد   
 )احلاملون للفريوس دون أعراض( 

 سليب 

   2عدد حتليل 

أايم  7بعد  ساعة  48بعد    

 سليب  إجياب 

سلبيني متتاليني  نيعلى حتليلحني احلصول ساعة إىل  48 يعاد التحليل كلّ  مغادرة مركز احلجر الصحي   

جياب إ  

)إجياب(  1 عددحتليل   

يوما من اتريخ ظهور العالمات األوىل للمرض   15بعد -  
أو أكثر،   ايوم 15عراض إىل حدود يف حال تواصل األ-  

 ال يتم رفع العينات إال بعد انتهاء مجيع األعراض
 )احلاملون للفريوس مع أعراض طفيفة(  
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 متابعة وضعية مراكز احلجر الصحي:  -15  
الصحي   احلجر  مراكز  وضعية  متابعة  كافية   اإلجباريتتّم  املختّصة  بوترية  الصحية  الفرق  طرف    من 

املضّمنة ابمللحق ابعتماد بطاقة تقييم ظروف التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي اإلجباري  
التصحيحية   4عدد   اإلجراءات  وضبط  املطلوبة  الشروط  احرتام  مدى  على  الوقوف  بغرض  وذلك 

 لتاليف ما يتّم تسجيله من اخالالت ومتابعة مدى وضع هذه اإلجراءات حيز التطبيق.   

املصاحبة التقييم  ببطاقة  ذلك  يتبنّي  كما  الصحي  احلجر  مراكز  تقييم  للقياسات    ويشمل  وابإلضافة 
احملاور التالية  عنصر تقييم موّزعا على    160  ية ملياه الشراب واملواد الغذائية وماء اجلافالوالتحاليل املخرب 

(12) : 

 قبول الوافدين على مراكز احلجر، -
 متابعة احلالة الصحية للخاضعني للحجر، -
 الغرف املخّصصة إلقامة اخلاضعني للحجر،  -
مكان    - بني  نقلها  وظروف  املناولة  إطار  يف  إعدادها  إمكانية  ذلك  يف  مبا  الوجبات  إعداد 

 إعدادها ومراكز احلجر،
 توزيع الوجبات،  -
البياض يف إطار املناولة وظروف نقله بني    - البياض مبا يف ذلك إمكانية غسل  التصرف يف 

 مكان غسله ومركز احلجر،
 والتطهري،خمّطط التنظيف  -
 تنظيف وتطهري الفضاءات املشرتكة وخمتلف حمالت مراكز احلجر،  -
 التصرف يف النفاايت، -
مدى توّفر الكميات الكافية لتطبيق حجر صحي آمن وفّعال من وسائل احلماية الشخصية   -

ومستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف والتطهري ومجع ورفع النفاايت وظروف خزن خمتلف  
 هذه املستلزمات مبراكز احلجر،

 إلجباري، ني ملراكز احلجر الصحي امدى احرتام اإلجراءات املستوجبة ملغادرة املقيم -
 احمليط.  -

51



جوان 2020دليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري في سياق جائحة كوفيد- 19

وزارة الصحة

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

 52 وزارة الّصحة 

 

 متابعة وضعية مراكز احلجر الصحي اإلجباري:  
الصحية تتّم   الفرق  طرف  من  كافية  بوترية  اإلجباري  الصحي  احلجر  مراكز  وضعية  متابعة 

عتماد بطاقة تقييم ظروف التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي اإلجباري  اب  املختّصة
عدد   ابمللحق  تتضّمن    4الواردة  واليت  تقييم  160للدليل  على  عنصر  وذلك   حمورا  12  موّزعا 

الوقوف على مدى احرتام الشروط املطلوبة وضبط اإلجراءات التصحيحية لتاليف ما يتّم  بغرض  
    بعة مدى وضع هذه اإلجراءات حيز التطبيق.تسجيله من اخالالت ومتا

 ميزانية التصرف يف مركز للحجر الصحي اإلجباري: -16  
تندرج امليزانية اخلاصة ابلتصرف يف مركز للحجر الصحي اإلجباري اليت يتّم ختصيصها إليواء الوافدين 

أعراض   دون  املستجّد  كوروان  لفريوس  واحلاملني  اخلارج  ومهنيي  من  املؤكدة  للحاالت  واملخالطني 
الصحة املعنيني مبعاجلة املصابني ضمن منظومة متكاملة أتخذ بعني االعتبار اإلقامة واإلطعام وتوفري 

 وذلك دون احتساب مصاريف التأجري.  املستلزمات الضرورية لتطبيق حجر صحي آمن وفّعال 

طية كلفة اإلقامة واإلطعام وغسل البياض وتوفري وتتمحور امليزانية حول توفري اإلعتمادات الالزمة لتغ 
الشخصية  النظافة  مبستلزمات  والتزود  احلجر  مبركز  والعاملني  للمقيمني  الشخصية  احلماية  وسائل 

 والتنظيف والتطهري والتصرف يف النفاايت.     

خالل حتويلها  عتمادات من  رورة وضع آلية مرنة للتصرف يف االولضمان االنجاعة املرجوة، تتأكد ض
للرتاتيب   طبقا  الذكر  أنفة  النفقات  لتغطية  بصرفها  تتعهد  اليت  املعنية  اجلهوية  اجملالس  إىل  اإلابن  يف 

 اجلاري هبا العمل. 

التأجري   مصاريف  احتساب  دون  اإلجباري  الصحي  للحجر  مركز  يف  التصرف  ميزانية  تقدمي  وميكن 
 .8عدد على النحو املبنّي ابجلدول  

نظراي مليزانية مبّوبة مواردا ونفقات ملتابعة ومراقبة سري    أمنوذجا   8املقرتحة ابجلدول عدد  ية  وتعترب امليزان
التصرف وترشيد االستهالك ملركز للحجر الصحي اإلجباري أيخذ بعني االعتبار حمدودية موارد الدولة  

 أخرى.  من جهة وتوفري متطّلبات التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي اإلجباري من جهة
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 أمنوذج مليزانية تصرف يف مركز للحجر الصحي اإلجباري :8اجلدول عدد 
 )Ressourcesاملوارد )  ) Dépensesالنفقات ) 

 ( Rubriqueالبيان ) (Montantاملبلغ ) ( Rubriqueالبيان ) (Montantاملبلغ )

 منحة الدولة   - اإلقامة  -
مساهمة    - اإلطعام  - من  املتأتية  املوارد 

 الخاضعين للحجر * 
 موارد أخرى )هبات، ...(  - وسائل الحماية الشخصية  -

 غسل البياض  -
الشخصية   - النظافة  مستلزمات 

في  والتصرف  والتطهير  والتنظيف 
 النفايات 

 نفقات أخرى  -
x  املجموع x  املجموع 

 بنفقات إقامتهم.* يف حال تكّفل اخلاضعني للحجر 

هذا ويتعنّي األخذ بعني االعتبار حاجيات مراكز احلجر الصحي اليت ميكن إحداثها مىت فرض الوضع 
   الشخصية. رتاتيجي من وسائل احلمايةذلك عند تكوين املخزون االس 19-الوابئي املتعّلق بكوفيد

 :اإلجباري لتصرف يف مركز للحجر الصحياميزانية  
  19-جناعة التصرف يف مركز للحجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيديتطّلب ضمان 

يف   للتصرف  مرنة  آلية  املعنية    امليزانية وضع  اجلهوية  اجملالس  إىل  اإلابن  يف  حتويلها  خالل  من 
احلجرو  مراكز  حاجيات  اإلجباري   أخذ  املخزون    الصحي  تكوين  عند  االعتبار  بعني 

 خصية. االسرتاتيجي من وسائل احلماية الش 
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 خاتمة  

مبراكز خمّصصة للغرض أمهية قصوى لرصد احلاالت واحتوائها مبّكرا  19-يكتسي احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد
من ثيقة مرجعية و  دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباريويف هذا اإلطار، ميثل  والوقاية من تفشي املرض داخل اجملتمع.

 .على تطبيق حجر صحي آمن وفّعال خمتلف املتدخلني تساعدشأهنا أن 

املمارسات و  تشهده اجلوانب العلمية والفنية حسب ماحمتواه  بغرض حتينيصيغ أخرى من هذا الدليل  عدادالنظر يف إ وميكنهذا 
 ذات العالقة من تطور.

 

 
 

ــد  ــوى لرص ــة قص ــرض أهمي ــة للغ ــز مخّصص ــد- 19 مبراك ــة كوفي ــياق جائح ــاري يف س ــي اإلجب ــر الصح ــي الحج يكت

ــل التــرف يف  ــل دلي ــة مــن تفــي املــرض داخــل املجتمــع. ويف هــذا اإلطــار، ميث ــرا والوقاي الحــاالت واحتوائهــا مبّك

ــر  ــق حج ــى تطبي ــن ع ــف املتدخل ــاعد مختل ــأنها أن تس ــن ش ــة م ــة مرجعي ــاري وثيق ــي اإلجب ــر الصح ــز الحج مراك

ــال. صحــي آمــن وفّع

هــذا وميكــن النظــر يف إعــداد صيــغ أخــرى مــن هــذا الدليــل بغــرض تحيــن محتــواه حســب مــا تشــهده الجوانــب 

ــة مــن تطــور. ــة واملامرســات ذات العالق ــة والفني العلمي
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 19-مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيدقائمة مالحق دليل التصرف يف 
 قبول الوافدين ومتابعة حالتهم الصحية وااللتزام بقواعد احلجر الصحي ومهام أعوان مراكز احلجر 

 بطاقة قبول ومتابعة احلالة الصحية ملقيم مبركز للحجر الصحي اإلجباري  1-1 امللحق عدد
 احلجر الصحي اإلجباري التزام بقواعد   2-1امللحق عدد 
 التزام بقواعد احلجر الصحي اإلجباري )خاص بذوي اهلشاشة( 3-1امللحق عدد 
 حلجر الصحي اإلجباريا  مراكز  املوكولة إلطارات وأعواناملهام   4-1امللحق عدد 

 بعض التقنيات ذات العالقة ابحلجر الصحي اإلجباري 
 ابملاء والصابونكيفية غسل األيدي   1-2امللحق عدد 
 كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي كحويل  2-2امللحق عدد 
 حتضري حملول ماء اجلافال  3-2امللحق عدد 
 ي تنظيف وتطهري غرفة مقيم مبركز للحجر الصحي اإلجبار  4-2امللحق عدد 
 مراحل ارتداء وسائل احلماية الشخصية  5-2امللحق عدد 
 وسائل احلماية الشخصية مراحل نزع   6-2امللحق عدد 

 حاجيات اإلطعام ووسائل احلماية الشخصية ومستلزمات التنظيف والتطهي والتصرف يف النفاايت 
 السن واجلنس ل كميات املواد الغذائية اليومية الالزمة للفرد حسبمعدّ  1-3امللحق عدد 
 مبركز للحجر الصحي للعاملني   الشخصية  من وسائل احلماية اليومية  احلاجيات التقديرية 2-3امللحق عدد 

 لألشخاص املخالطني للحاملني لفريوس كوروان املستجدّ   اإلجباري
احلاجيات التقديرية اليومية من املستلزمات البالستيكية ذو االستعمال الوحيد املعّدة لتقدمي  3-3امللحق عدد 

 الوجبات لكّل مقيم وعون مبركز للحجر الصحي اإلجباري 
مستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف والتطهري والتصرف يف من  احلاجيات التقديرية   4-3عدد  امللحق 

 اإلجباري ملّدة أسبوعنيمبركز للحجر الصحي  لكّل مقيم  النفاايت  
مستلزمات النظافة الشخصية من   اليومية ولفرتة حجر صحي أبسبوعني  احلاجيات التقديرية 5-3امللحق عدد 

اإلجباري )دون مركز للحجر الصحي  لتعهد والتنظيف والتطهري والتصرف يف النفاايت  
 اعتبار غرف إقامة اخلاضعني للحجر( 

 متابعة وضعية مراكز احلجر الصحي اإلجباري 
 اإلجباري بطاقة تقييم ظروف التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي   4امللحق عدد 
 ي الصحالدليل التفسريي لبطاقة تقييم ظروف التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر   )يتبع(  4امللحق عدد 
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ملقيم طاقة قبول ومتابعة احلالة الصحية ب  : 1-1امللحق عدد 
 مبركز للحجر الصحي اإلجباري

 مركز احلجر الصحي اإلجباري:
 ..............................
 .............................. 

 

 املعطيات الشخصية للمقيم
 االسم: ...............  اللقب: ............. اتريخ الوالدة: .../.../.... رقم بــــ تـــ و/جواز السفر: ....... 

 .............................. املعتمدية: ................ الوالية: ........... عنوان مقر السكىن بتونس:  
 قادم من: ...................  اتريخ الدخول للمركز: ..../..../.....  اتريخ انتهاء احلجر: ..../..../..... 

      عدد األفراد ابلغرفة: ....           Oإقامة مجاعية              Oرقم الغرفة: .....            إقامة فردية  
 

 متابعة احلالة الصحية للمقيم 
درجة   التاريخ 

 احلرارة
عالمات نزلة   سعال 

 برد 
ضيق يف  
 التنفس 

 كوفيد +   حتويل املقيم ملركز حجر  إجراء حتاليل 
 أو ملؤسسة استشفائية  

 ال نعم  ال نعم  ال نعم  ال نعم  ال نعم 
 التاريخ  احلجر/م استشفائية  ركزم إجياب  يب سل

              1اليوم
              2اليوم
              3اليوم
              4اليوم
              5اليوم
              6اليوم
              7اليوم
              8اليوم
              9اليوم
              10اليوم
              11اليوم
              12اليوم
              13اليوم
              14اليوم

 

....................................................................................................... املالحظات: 
ا ............................. ..................................................................................... 

 ... ................... الصفة/الرتبة: ............. التاريخ:.../.../.... اإلمضاء:..... إلطار الصحي: االسم واللقب:  
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 التزام بقواعد احلجر الصحي اإلجباري           :   2-1امللحق عدد 
 

 املعطيات الشخصية للمقيم
 رقم بــــــ تــــــ و/جواز السفر: .............   .............اللقب: ......  .. االسم: ..............

 .......................................................... مركز احلجر الصحي اإلجباري: ...
 عنوان املركز: ......................................... اتريخ الدخول للمركز: ..../..../..... 

 

 الصحي اإلجباري املبّينة أسفله االلتزام بقواعد احلجر 
وبعد    -1 احلجر  مبركز  احلضور  عند  وخاصة  متكّرر  بشكل  السائل  والصابون  ابملاء  اليدين  غسل 

مالمسة إفرازات اجلهاز التنّفسي وقبل تناول الطعام وبعد مالمسة األسطح املعرضة للمس والتلوث 
ئل  وبعد نزع وسا   ارتداء  مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة وبعد اخلروج من دورات املياه وقبل

   احلماية الشخصية.
عدم مغادرة غرفة اإلقامة إاّل عند الطلب أو للضرورة القصوى مع احرتام التباعد اجلسدي برتك   -2

مسافة من اآلخرين ال تقّل عن املرت الواحد وتغطية األنف والفم عند السعال أو العطس بثين املرفق 
 أو مبنديل ورقي. 

 ينني. االمتناع عن ملس الفم واألنف والع -3
ارتداء قناع جراحي خاصة قبل أو حال الدخول ملركز احلجر الصحي أو عند احلضور ابلفضاء    -4

مل عند   راقبةاملخّصص  أو  اإلقامة  غرفة  وتطهري  تنظيف  عند  أو  للحجر  للخاضعني  الصحية  احلالة 
 االضطرار للتواصل املباشر مع اآلخرين لقضاء شؤون مؤكدة.   

ملوكولة لألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي مع اعتماد املمارسات اجلّيدة  أتمني خمتلف املهام ا  -5
 حلفظ الصحة مبا يف ذلك تعهد غرفة اإلقامة طبقا لدليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي. 

 طلب الرعاية الطبية يف اإلاّبن يف حال ظهور أعراض املرض.   -6
التعاون مع اإلطار الطيب وشبه الطيب وأعوان االستقبال طوال فرتة احلجر الصحي وعدم مغادرة   -7

 مركز احلجر إاّل بعد استكمال اإلجراءات املستوجبة واإلذن بذلك من طرف مسؤويل املركز.  
 

 للحجر: ....................... التاريخ: ..../..../..... اإلمضاء: ......... اسم ولقب اخلاضع 
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 )خاص بذوي اهلشاشة(التزام بقواعد احلجر الصحي اإلجباري       :3-1امللحق عدد 
 

 املعطيات الشخصية للمقيم
 ......... رقم بــــــ تــــــ و/جواز السفر: ...  ............. اللقب: ......  ... االسم: ..............

 ........................................................... كز احلجر الصحي اإلجباري: ..مر 
 .... ./.. /.. . اتريخ الدخول للمركز: ....عنوان املركز: ........................................ 

 

 لصحي اإلجباري املبّينة أسفله االلتزام بقواعد احلجر ا
غسل اليدين ابملاء والصابون السائل بشكل متكّرر وخاصة عند احلضور مبركز احلجر وبعد مالمسة    -1

مقابض   مثل  والتلوث  للمس  املعرضة  األسطح  مالمسة  وبعد  الطعام  تناول  وقبل  التنّفسي  اجلهاز  إفرازات 
 ئل احلماية الشخصية.  وبعد نزع وساارتداء األبواب ومفاتيح اإلضاءة وبعد اخلروج من دورات املياه وقبل 

عدم مغادرة غرفة اإلقامة إاّل عند الطلب أو للضرورة القصوى مع احرتام التباعد اجلسدي برتك مسافة    -2
أو مبنديل   املرفق  بثين  العطس  أو  السعال  عند  والفم  األنف  وتغطية  الواحد  املرت  عن  تقّل  اآلخرين ال  من 

 ورقي.
 ينني.االمتناع عن ملس الفم واألنف والع -3
ابلفضاء    -4 احلضور  عند  أو  الصحي  احلجر  ملركز  الدخول  حال  أو  قبل  خاصة  جراحي  قناع  ارتداء 

احلالة الصحية للخاضعني للحجر أو عند االضطرار للتواصل املباشر مع اآلخرين لقضاء    راقبةاملخّصص مل 
 شؤون مؤكدة.   

صحي مع اعتماد املمارسات اجلّيدة حلفظ  أتمني خمتلف املهام املوكولة لألشخاص اخلاضعني للحجر ال  -5
به وضعية   تسمح  ما  وذلك يف حدود  اإلجباري  الصحي  احلجر  مراكز  التصرف يف  لدليل  طبقا  الصحة 

 اخلاضعني للحجر من ذوي اهلشاشة.  
 طلب الرعاية الطبية يف اإلاّبن يف حال ظهور أعراض املرض.   -6
التعاون مع اإلطار الطيب وشبه الطيب وأعوان االستقبال طوال فرتة احلجر الصحي وعدم مغادرة مركز    -7

 احلجر الصحي إاّل بعد استكمال اإلجراءات املستوجبة واإلذن بذلك من طرف مسؤويل املركز.  
 

 ء: ......... اسم ولقب اخلاضع للحجر: ....................... التاريخ: ..../..../..... اإلمضا 
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 حلجر الصحي اإلجباريا مراكز  املوكولة إلطارات وأعوان املهام  :4  -1عدد  امللحق
وسائل الحماية   املهام  العون 

 الشخصية
 )  1)قناع جراحي - اإلشراف على مركز الحجر الصحي وتسيير شؤونه بالتنسيق مع السلط واملصالح املعنية.  اإلطار املشرف

عون  
 االستقبال 

املياه    - بنقطة  والصابون  باملاء  اليدين  لغسل  وتوجيههم  املركز  على  الوافدين  استقبال 
 املخّصصة للغرض،

 حال دخوله ملركز الحجر، قناع ليرتديهمّد كّل شخص وافد على املركز ب  -
إجراءات   - استكمال  بعد  غرفهم  مفاتيح  وتسليمهم  فردية  غرف  على  الوافدين  توزيع 

 قبولهم،
تسليم املقيمين رقم هاتف عون االستقبال واإلطار املشرف في صورة عدم توفر هاتف    -

 قار بالغرفة،
بعض    - اقتناء  أدوية،  )شراء  حاجياتهم  تلبية  على  باملركز  للحجر  الخاضعين  مساعدة 

 األغراض،...(  وتسهيل تواصلهم مع ذويهم. 
امل  - للحجر  الخاضعين  األشخاص  بطلبات  الصيانة  فني  األعطاب  إشعار  بإصالح  تعّلقة 

أنظمة   الساخنة،  املياه  شبكات  املياه،  )دورات  إقامتهم  بغرف  تطرأ  أن  يمكن  التي 
 التسخين والتبريد، ...(.  

 ) 1)قناع جراحي -

اإلطار شبه  
 الطبي 

املركز  - على  الوافدين  الحجر   إعالم  بقواعد  يتعّلق  ما  في  خاصة  الضرورية  باملعلومات 
التقّيد   الواجب  يتعّين عليهم    بهاالصحي  التي  واملّدة  لهم  توفيرها  التي سيتّم  واملستلزمات 

بالفيروس   إصابتهم  ثبوت  حال  في  املستوجبة  واإلجراءات  الصحي  الحجر  في  بقاؤها 
النفاذ   بالغرفة،  )هاتف  ذويهم  ومع  املركز  أعوان  مع  للتواصل  املتوّفرة  واإلمكانيات 

 لالنترنت، ...(،
لكّل   - الشخصية  املعطيات  ملتابعة  تدوين  تخّصص  فردية،  ببطاقة  املركز  على  وافد   

 حالته الصحية،
 قيس درجة حرارة الجسم لكّل الوافدين على املركز وتدوينها ببطاقات املتابعة،   -
إسداء خدمات التثقيف من أجل الصحة للوافدين خاصة في ما يتعّلق بطرق العدوى    -

مع الوقائية  والتدابير  واالحتياطات  املرض  التحسيسية    وأعراض  بالدعائم  مّدهم 
 املتوّفرة،

 إعالم املقيمين بضرورة طلب الرعاية الطبية في حال ظهرت عليهم أعراض املرض، -
متابعة الحالة الصحية لألشخاص الخاضعين للحجر الصحي يوميا وطوال فترة الحجر    -

 عراض،  من خالل قيس درجة حرارة الجسم يوميا وكّلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحري األ 
الخاضعين    - أحد  على  أعراض  ظهور  حالة  في  املعنية  الصحية  املصالح  مع  التنسيق 

، في صورة عدم وضع طبيب على ذمة بأسرع وقت  للحجر بغرض توفير الرعاية الطبية له
اإلحاطة   لتوفير  أو  املستوجبة  التحاليل  إلنجاز  عينة  القتطاع  أو  الوقت،  كامل  املركز 

 ...املركز أو لتحديد أكالت خصوصية لبعض األشخاص، النفسية لبعض املقيمين ب 

 زي واقي -
 ) 1)قناع جراحي -
 واقي شعر الرأس  -
 قفازات -
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الحجر    - ملركز  الصحي  للحجر  الخاضعين  األشخاص  بمغادرة  املتعّلقة  اإلجراءات  إتمام 
 تحت إشراف اإلطار الطبي. 

 للحجر الصحي طوال فترة الحجر،توفير الرعاية الطبية للخاضعين  - اإلطار الطبي 
في    - املستوجبة  لإلجراءات  استيفائهم  عند  الحجر  مراكز  بمغادرة  للمقيمين  الترخيص 

 الغرض.    

 زي واقي -
 ) 1)قناع جراحي -
 واقي شعر الرأس -
 قفازات -

العون املكّلف  
بالتنظيف  

 والتطهير 

بواسطة   - بمسحها  املركز  إلى  الولوج  حال  أو  قبل  الوافدين  حقائب  وتطهير  تنظيف 
علىمناديل   تحتوي  مناديل  استعمال  غرار  على  كحولي  بمطّهر  مادة  70  مبّللة  من   %

للحقائب   الحساسة  األجزاء  على  التركيز  مع  الكحول(  إيزوبروبيل  )أو  إيزوبروبانول 
 ،...(،)املقابض، األجزاء السفلية، العجالت 

الشخصية    - النظافة  الشخصية ومستلزمات  الحماية  بوسائل  للحجر  الخاضعين  تزويد 
غرفهم أمام  بإحضارها  لهم  املخّصصة  النفايات  في  والتصرف  والتطهير  مع    ، والتنظيف 

تماس دون  املّتبعة    ،إشعارهم  الغرف  تزويد  وتيرة  وحسب  لذلك  املحّددة  األوقات  في 
 باملركز،

باملركز  تزويد    - األخرى  واملحالت  بالعملة  الخاصة  واملحالت  املشتركة  الفضاءات 
يوميا النفايات  وأكياس  الكحولي  واملطّهر  الصحي  والورق  السائل  دعت    بالصابون  وكّلما 

 ، الحاجة
والساللم    - واملمّرات  واألروقة  الوافدين  قبول  فضاء  مثل  املشتركة  الفضاءات  تعهد 
(escaliersومحالت واملصاعد  والتطهير    (  بالتنظيف  األخرى  املحالت  من  وغيرها  العملة 

حسب الوتيرة  طبقا للبروتوكول الوارد بدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري  
  مع تعهد األسطح املعّرضة للمس مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة   املحّددة بالدليل 

( بالساللم  األيدي  السائل  main courante d’escaliersوسند  الصابون  وموّزعات   )
 بشكل متكّرر،   والورق الصحي واملطّهر الكحولي لأليدي 

القادرين    - غير  املسّنين  من  للحجر  الخاضعين  إلقامة  املخّصصة  الغرف  تعهد 
 ،ا دعت الحاجةيوميا وكّلموالحوامل   سنة  15واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال دون 

في    - الغرف  أمام  االستحمام(  ومناشف  األفرشة  )مستلزمات  النظيف  البياض  إحضار 
 عربة مخّصصة للغرض يوميا وفي األوقات املحّددة لذلك مع إشعار املقيمين دون تماس،  

املستعملة    - واملناشف  األفرشة  مستلزمات  على  املحتوية  الصفراء  األكياس  وضع 
املقيم طرف  من  الغرف  أمام  قبل  واملوضوعة  غلقها  وإحكام  ثانية  صفراء  أكياس  في  ين 

 نقلها إلى بيت الغسيل بواسطة عربة مخّصصة للغرض في األوقات املحّددة لذلك،
-   ( املّتسخ  البياض  نقل  عربات  وتطهير  والنظيف  chariots de linge saleتنظيف   )
(chariots de linge propre ( التنظيف  وعربات   )chariots de nettoyage)   كّل  بعد

 استعمال،   
 مساعدة الخاضعين للحجر للحصول على احتياجاتهم.    -

 زي واقي -
 ) 1)قناع جراحي -

 )  2)واقي العيون  -
 واقي شعر الرأس  -
 قفازات -

قفازات مطاطية   -
 بأكمام طويلة 

مطاطي  - حذاء 
 مقاوم للماء  

 

العون املكّلف  
 بغسل البياض 

)مستلزمات    - املّتسخ  البياض  األفرشة ومناشف االستحمام املستعملة من طرف  غسل 
األشخاص الخاضعين للحجر( بواسطة غسالة مخّصصة للغرض في درجة حرارة تساوي  

ملّدة  60  °30   ( املّتسخ  البياض  هّز  عدم  على  الحرص  مع  األقّل  على   ne pasدقيقة 

 زي واقي -

 ) FFP2"(3قناع " -

 ) 2)واقي العيون  -
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secouer le linge sale ،للتقليل من احتمال انتشار الفيروس في الهواء ) 
جفيف البياض النظيف جّيدا وكّيه وحفظه إلى حين رفعه ووضعه على ذّمة املقيمين  ت   -

 بمركز الحجر.  

 واقي شعر الرأس -

 قفازات-

مع   عون املطبخ  الحجر  بمركز  والعاملين  املقيمين  على  لتوزيعه  رفعه  غاية  إلى  وحفظه  الطعام  إعداد 
احترام املمارسات الجّيدة لحفظ الصحة في مراحل قبول وخزن وإعداد األكالت واحترام 
املستجّد   كورونا  فيروس  جائحة  سياق  في  لألغذية  الصحية  السالمة  شروط  كافة 

 املنصوص عليها بدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 

 زي واقي -
 قناع جراحي  -
 واقي شعر الرأس  -
 قفازات  -
حذاء مانع   -

 لالنزالق 
العون املكّلف  

بتوزيع  
 الوجبات 

فطور    - لوجبات  املحّددة  األوقات  في  للحجر  الخاضعين  غرف  أمام  الوجبات  إحضار 
 لغرف،م إدخالها إلى ا ليتولوا وحده  دون تماس الصباح والغداء والعشاء مع إشعارهم

 وقات املحّددة لذلك.  توزيع الوجبات على العاملين بمركز الحجر في األ  -

 زي واقي -
 ) 1)قناع جراحي  -
 واقي شعر الرأس  -
 قفازات  -

 صيانة تجهيزات ومرافق مركز الحجر الصحي، - فني الصيانة
مستوى    - على  تطرأ  أن  يمكن  التي  األعطاب  إلصالح  اإلبان  في  الضرورية  التدخالت  تأمين 

الحجر )دورات  مركز  فضاءات ومحاّلت  للحجر وباقي  الخاضعين  األشخاص  إقامة  غرف 
 ، ...(.التكييف املياه، شبكات املياه الساخنة، أنظمة 

 ) 1)قناع جراحي  -

 ) FFP2"(3قناع " -
 قفازات -

املكّلف  العون 
 برفع النفايات

وضع أكياس النفايات املتأتية من غرف اإلقامة وفضاء قبول ومتابعة الحالة الصحية    -
للخاضعين للحجر والفضاءات املشتركة ومحالت العملة وبيت الغسيل واملحالت األخرى  
تجميع   مكان  إلى  مجرورة  فضالت  حاوية  بواسطة  ونقلها  صفراء  أخرى  أكياس  في  باملركز 

 النفايات بمركز الحجر،

تعهد املكان املخّصص لتجميع النفايات باملركز بالتنظيف والتطهير املنتظم يوميا وكّلما   -
 دعت الحاجة إلى ذلك.

 زي واقي -
 ) 1)قناع جراحي  -
 ) 2)واقي العيون   -
 قفازات -
قفازات مطاطية   -

 بأكمام طويلة 

 ) 1)قناع جراحي  حراسة وحماية مركز الحجر الصحي واألشخاص الخاضعين للحجر والعاملين باملركز.   عون الحراسة 

ميكن أن يكون    (2) . املستجد  " عوضا عن قناع جراحي مبراكز احلجر الصحي للحاملني لفريوس كوروان FFP2ارتداء قناع "  (1)
واقي العيون ذو استعمال متعّدد شريطة تعهده بعد كّل استعمال طبقا للتقنيات الواردة بدليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي  

  فين الصيانة عند التدخل لتعهد أنظمة التكييف و  العون املكّلف بغسيل البياض  " من طرف FFP2يتّم ارتداء قناع "( 3)  اإلجباري. 
 .  احلجر  مراكز مبختلف 

( ساعات لقناع  8( ساعات للقناع اجلراحي و مثاين )4بعد انقضاء مّدة صلوحيتها املتمثّلة يف أربع )  األقنعة  يتّم تغيري  (3)  و(  1) 
"FFP2" أو عندما تصبح مبّللة .   

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

secouer le linge sale ،للتقليل من احتمال انتشار الفيروس في الهواء ) 
جفيف البياض النظيف جّيدا وكّيه وحفظه إلى حين رفعه ووضعه على ذّمة املقيمين  ت   -

 بمركز الحجر.  

 واقي شعر الرأس -

 قفازات-

مع   عون املطبخ  الحجر  بمركز  والعاملين  املقيمين  على  لتوزيعه  رفعه  غاية  إلى  وحفظه  الطعام  إعداد 
احترام املمارسات الجّيدة لحفظ الصحة في مراحل قبول وخزن وإعداد األكالت واحترام 
املستجّد   كورونا  فيروس  جائحة  سياق  في  لألغذية  الصحية  السالمة  شروط  كافة 

 املنصوص عليها بدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 

 زي واقي -
 قناع جراحي  -
 واقي شعر الرأس  -
 قفازات  -
حذاء مانع   -

 لالنزالق 
العون املكّلف  

بتوزيع  
 الوجبات 

فطور    - لوجبات  املحّددة  األوقات  في  للحجر  الخاضعين  غرف  أمام  الوجبات  إحضار 
 لغرف،م إدخالها إلى ا ليتولوا وحده  دون تماس الصباح والغداء والعشاء مع إشعارهم

 وقات املحّددة لذلك.  توزيع الوجبات على العاملين بمركز الحجر في األ  -

 زي واقي -
 ) 1)قناع جراحي  -
 واقي شعر الرأس  -
 قفازات  -

 صيانة تجهيزات ومرافق مركز الحجر الصحي، - فني الصيانة
مستوى    - على  تطرأ  أن  يمكن  التي  األعطاب  إلصالح  اإلبان  في  الضرورية  التدخالت  تأمين 

الحجر )دورات  مركز  فضاءات ومحاّلت  للحجر وباقي  الخاضعين  األشخاص  إقامة  غرف 
 ، ...(.التكييف املياه، شبكات املياه الساخنة، أنظمة 

 ) 1)قناع جراحي  -

 ) FFP2"(3قناع " -
 قفازات -

املكّلف  العون 
 برفع النفايات

وضع أكياس النفايات املتأتية من غرف اإلقامة وفضاء قبول ومتابعة الحالة الصحية    -
للخاضعين للحجر والفضاءات املشتركة ومحالت العملة وبيت الغسيل واملحالت األخرى  
تجميع   مكان  إلى  مجرورة  فضالت  حاوية  بواسطة  ونقلها  صفراء  أخرى  أكياس  في  باملركز 

 النفايات بمركز الحجر،

تعهد املكان املخّصص لتجميع النفايات باملركز بالتنظيف والتطهير املنتظم يوميا وكّلما   -
 دعت الحاجة إلى ذلك.

 زي واقي -
 ) 1)قناع جراحي  -
 ) 2)واقي العيون   -
 قفازات -
قفازات مطاطية   -

 بأكمام طويلة 

 ) 1)قناع جراحي  حراسة وحماية مركز الحجر الصحي واألشخاص الخاضعين للحجر والعاملين باملركز.   عون الحراسة 

ميكن أن يكون    (2) . املستجد  " عوضا عن قناع جراحي مبراكز احلجر الصحي للحاملني لفريوس كوروان FFP2ارتداء قناع "  (1)
واقي العيون ذو استعمال متعّدد شريطة تعهده بعد كّل استعمال طبقا للتقنيات الواردة بدليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي  

  فين الصيانة عند التدخل لتعهد أنظمة التكييف و  العون املكّلف بغسيل البياض  " من طرف FFP2يتّم ارتداء قناع "( 3)  اإلجباري. 
 .  احلجر  مراكز مبختلف 

( ساعات لقناع  8( ساعات للقناع اجلراحي و مثاين )4بعد انقضاء مّدة صلوحيتها املتمثّلة يف أربع )  األقنعة  يتّم تغيري  (3)  و(  1) 
"FFP2" أو عندما تصبح مبّللة .   
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وزارة الصحة

جوان 2020

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

اثنية على األقلّ  20املدة:   

والصابون : كيفية غسل األيدي ابملاء 1-2امللحق عدد   

ضع مقدارا من الصابون   بّلل اليدين ابملاء 
لغسل اليدين   ييكف  

 أفرك اليدين بدعك الراحتني 

براحة اليد   ىاليسر افرك ظهر اليد 
العكس  اليمىن مع تشبيك األصابع مث  

خلل األصابع وشبكهما مع فرك  
 الراحتني 

فرك بظهر أصابع اليد اليمىن راحة اليد أ
اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى  
 براحة اليد اليمىن مع قبض األصابع 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس العملية  

 ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس  
 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 

 

 اشطف يديك ابملاء 

جفف اليدين جيدا مبنديل ورقي  
 ذو استعمال وحيد 

 

استعمل املنديل الورقي لغلق احلنفية  
 مث ألقي به بسّلة املهمالت 

 

اليدين نظيفتني ها قد أصبحت   
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

اثنية على األقلّ  20املدة:   

والصابون : كيفية غسل األيدي ابملاء 1-2امللحق عدد   

ضع مقدارا من الصابون   بّلل اليدين ابملاء 
لغسل اليدين   ييكف  

 أفرك اليدين بدعك الراحتني 

براحة اليد   ىاليسر افرك ظهر اليد 
العكس  اليمىن مع تشبيك األصابع مث  

خلل األصابع وشبكهما مع فرك  
 الراحتني 

فرك بظهر أصابع اليد اليمىن راحة اليد أ
اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى  
 براحة اليد اليمىن مع قبض األصابع 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس العملية  

 ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس  
 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 

 

 اشطف يديك ابملاء 

جفف اليدين جيدا مبنديل ورقي  
 ذو استعمال وحيد 

 

استعمل املنديل الورقي لغلق احلنفية  
 مث ألقي به بسّلة املهمالت 

 

اليدين نظيفتني ها قد أصبحت   
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

اثنية على األقلّ  20املدة:   

والصابون : كيفية غسل األيدي ابملاء 1-2امللحق عدد   

ضع مقدارا من الصابون   بّلل اليدين ابملاء 
لغسل اليدين   ييكف  

 أفرك اليدين بدعك الراحتني 

براحة اليد   ىاليسر افرك ظهر اليد 
العكس  اليمىن مع تشبيك األصابع مث  

خلل األصابع وشبكهما مع فرك  
 الراحتني 

فرك بظهر أصابع اليد اليمىن راحة اليد أ
اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى  
 براحة اليد اليمىن مع قبض األصابع 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس العملية  

 ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس  
 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 

 

 اشطف يديك ابملاء 

جفف اليدين جيدا مبنديل ورقي  
 ذو استعمال وحيد 

 

استعمل املنديل الورقي لغلق احلنفية  
 مث ألقي به بسّلة املهمالت 

 

اليدين نظيفتني ها قد أصبحت   
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

اثنية على األقلّ  20املدة:   

والصابون : كيفية غسل األيدي ابملاء 1-2امللحق عدد   

ضع مقدارا من الصابون   بّلل اليدين ابملاء 
لغسل اليدين   ييكف  

 أفرك اليدين بدعك الراحتني 

براحة اليد   ىاليسر افرك ظهر اليد 
العكس  اليمىن مع تشبيك األصابع مث  

خلل األصابع وشبكهما مع فرك  
 الراحتني 

فرك بظهر أصابع اليد اليمىن راحة اليد أ
اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى  
 براحة اليد اليمىن مع قبض األصابع 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس العملية  

 ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

افرك إهبام اليد اليسرى بشكل دائري  
براحة اليد اليمىن مث كرر نفس  
 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 

 

 اشطف يديك ابملاء 

جفف اليدين جيدا مبنديل ورقي  
 ذو استعمال وحيد 

 

استعمل املنديل الورقي لغلق احلنفية  
 مث ألقي به بسّلة املهمالت 

 

اليدين نظيفتني ها قد أصبحت   
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وزارة الصحة

2020 جوانجوان 2020 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
 

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 

   كحويل: كيفية فرك األيدي مبستحضر مائي  2-2عدد امللحق 

 املدة: 20 اثنية  

راحة إحدى يديك ابملستحضر ووزعه على كلتا اليدين  مأل أ  بدعك الراحتني فرك اليدين  أ 

فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد  أ
اليمىن مع تشبيك األصابع مث افعل  

 الشيء نفسه ابليد اليمىن 

خلل األصابع وشبكهما مع  
 فرك الراحتني 

اليد اليمىن مع راحة  أصابع فرك ظهر أ
اليد اليسرى  أصابعاليد اليسرى، وظهر 

األصابعمع راحة اليد اليمىن مع قبض   

فرك إهبام اليد اليسرى بشكل  أ
دائري براحة اليد اليمىن وكرر نفس  

 العملية ابلنسبة إلهبام اليد اليمىن 
 

ىل اخللف إ اليمىن حبركة دائرية افرك اليد 
  أصابعهامام حبيث تشتبك  ىل األإو 

ابلعكسبراحة اليد اليسرى والعكس   

 عندما جتف يداك تصبحا آمنتني 
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وزارة الصحة

2020 جوانجوان 2020 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

   حتضي حملول ماء اجلافال  :3  -2 امللحق عدد

  
أجزاء من املاء   6مع    °12سكب جزء من ماء اجلافال   ارتداء لباسا واقيا لليدين والفم واألنف والعينني

البارد يف سطل وتكرار هذه العملية بنفس األحجام إىل 
 احلصول على كمية حملول ماء اجلافال املطلوبة حني  

  
 " % 0,5حملول كلوري  "وضع أتشري على السطل   خلط حمتوى السطل جّيدا ملّدة عشر ثواين 

  
 حمكم الغلق   وضع غطاء على السطل 

 
أماكن حممية من التعرض إىل أشعة حفظ السطل يف 

  إىل غاية استعماله  الشمس
 جتديد حملول ماء اجلافال يوميا وكّلما دعت احلاجة إىل ذلك 
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وزارة الصحة

2020 جوانجوان 2020 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 ي تنظيف وتطهي غرفة مقيم مبركز للحجر الصحي اإلجبار                  :4-2امللحق عدد  
 :  (préalables à l’entretien de la chambreاملتطلبات األساسية قبل البدء يف تنظيف وتطهري الغرفة ) 

ال  - تعهد  يف  الشروع  قبل  مباشرة  إعداده  يتّم  الذي  اجلافال  ماء  وحملول  املنظّفة  املادة  يف  املتمثّلة  والتطهري  التنظيف  مستلزمات  اجلافال  إعداد  ماء  من  جزء  مبقدار           ° 12غرفة 
للحوض واحلمام واألخرى   1للغرفة و  1قطع قماش خالية من الوبر ذو استعمال وحيد )  3لرت ومكنسة وممسحتني و  10أجزاء من املاء البارد وسطلني بالستيكيني سعة    6لكّل  

 للمرحاض( وأكياس بالستيكية صفراء من احلجم الكبري والصغري، 
 ذا كانتا نظيفتني، غسل اليدين ابملاء والصابون أو فركهما مبطّهر كحويل إ -
 .وقناع جراحي وواقي عينني وقفازات ذو استعمال وحيد وقفازات مطاطية أبكمام طويلة وحذاء مغلق ميدعةارتداء الزي الواقي املتمّثل يف  -

 

 

( األسطح واألشياء األكثر  عرضة 2)
 لّلمس :

األسطح    - مالمسة  مسح  األكثر 
الباب) ، إطار مفتاح اإلضاءة ،  مقبض 

السرير،...السرير،   بقطعة    (طاولة 
مشرّبة    مبحلول   )imbibée(قماش 

 ماء اجلافال. 

 تنظيف وتطهي الغرفة:  
 ( األعمال األّولية: 1)
 هتوئة الغرفة دون إحداث تيار هوائي، -
أصفر حمكم    كيساملستعملة يف    واملناشفاألغطية    جتميع  -

  داهلا ابألغطية واملناشف النظيفة،ة وإبووضعه أمام الغرف الغلق
النفاايتغلق    - الغرفإبحكام    كيس  أمام  وجتهيز   ةووضعه 

 حاوية النفاايت بكيس أصفر جديد. 
 

 

 ( أرضية الغرفة: 3) 
 يف اجتاه ابهبا:   عمق الغرفةمن بدءا تنظيف وتطهري األرضية  

ابعتماد   فمبنظّ ة  ابستخدام ممسحة مشرّب  ةرضياألتنظيف    -
وذلك بتحريك املمسحة بطريقة    (godille)تقنية التجديف  

 مع جذهبا ابلرتاجع حنو ابب الغرفة،  (zigzags)متعّرجة 
 ، سحةممابستخدام ابملاء  ةاألرضي شطف  -
مشرّبة  ة  رضياأل  تطهري   - أخرى  ممسحة  ابحمللول  ابستخدام 
 قبل جتفيفها مبمسحة جافة.  الدقائقلبعض األرضية  ُترتكل

    

 

 ( :lavaboاحلوض ) (4-2)
( ابحلنفية  1تنظيف أجزاء احلوض بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف بدءا )  -
 ( وداخله،4( وخارج احلوض )3) ( فحواف احلوض2)
 شطف خمتلف أجزاء احلوض املذكورة ابملاء،  -
)نفس الرتتيب( بقطعة قماش مشرّبة ابحمللول تطهري كّل أجزاء احلوض  -

تطهري سيفون احلوض ) مل من ماء اجلافال   200( بسكب  siphonمثّ 
 شطف احلوض بتدّفق ماء احلنفية.  قبل ،دقيقة 15° وتركه ملدة 12

 

 

تنظيف وتطهري اجملموعة  (4)
 الصحية التابعة للغرفة : 

 األسطح : (4-1)
األسطح  - اخلزف   مسح  )املرآة، 

احمليط ابحلوض،...( بقطعة قماش  
اجلافال   ماء  مبحلول  مثّ مشرّبة 

 شطف األسطح ابملاء. 

 

( بدافع  1تنظيف أجزاء املرحاض بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف بدءا )  -
الغطاء2املاء ) املرحاض  3)و  ( فوجه وقفا  داخل تنظيف  (  4)و( أسفل 

 ( مثّ شطف أجزاء املرحاض املذكورة ابملاء، brosseالوعاء بفرشاة )
تطهري أجزاء املرحاض )نفس الرتتيب( بقطعة قماش مشرّبة ابحمللول مثّ    -

° 12مل من ماء اجلافال    200تطهري الوعاء وسيفون املرحاض بسكب  
 جذب دافع املاء. قبل دقيقة 15وتركه ملّدة 

 (:bainاحلمام ) (4-3)
تنظيف أجزاء احلمام بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف مثّ شطفها  

تطهريها بقطعة قماش مشرّبة مبحلول ماء اجلافال ابملاء قبل  
 مع احرتام قاعدة "من األعلى إىل األسفل".

 ( : toiletteاملرحاض )  (4-4)
 ، تغطية الوعاء وجذب دافع املاء -

 :عند االنتهاء من تعهد الغرفة، يتوّّل املقيم 
  الستعمال الوحيد حباوية النفاايت ذو ا  والتخّلص من األجزاءنزع الزي الواقي طبقا ملراحل نزع وسائل احلماية الشخصية   ( 1)

تطهريه من اجلهتني بقطعة قماش مشرّبة  بل  عهد واقي العيون متعّدد االستعمات (  3)و  غسل اليدين ابملاء والصابون ( 2و)
    .(مّتسخاتنظيف الواقي بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف قبل تطهريه إذا كان حفظه )مبحلول ماء اجلافال مثّ 

 أرضية اجملموعة الصحية  :( 4-5)
 ،ابملاءمثّ شطفها  فمبنظّ ة مبمسحة مشرّبة رضياألتنظيف  -
  ماء اجلافال   حلولمبمشرّبة    أخرى  مسحةمب  تطهري األرضية  -

 قبل جتفيفها.  دقائقالبعض ل  وتركها
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وزارة الصحة

جوان 2020

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 مراحل ارتداء وسائل احلماية الشخصية : 5-2امللحق عدد 
 اليدين ابملاء والصابون غسل   01

 
 

  ارتداء امليدعة الواقية ذات االستعمال الوحيد:  02
، الغلق احملكم للميدعة  -  
  ي امليدعة اجلسد من الرقبة حلدودتغط أن جيب   -

 . كامل اليدين حلد املعصمنيو الركبتني 

 
 

 قناع الواقي ارتداء ال  03

 
 

 ارتداء النظارات الواقية   04

 
 

 ارتداء القفازات   05

 
 

 ، جتنب مالمسة الوجه  
  احلد من مالمسة املساحات قدر املستطاع ، 

 . ل على الفور مبلّ   أوسخ متّ  أو تغيري كل لباس واقي ممزق  

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 مراحل ارتداء وسائل احلماية الشخصية : 5-2امللحق عدد 
 اليدين ابملاء والصابون غسل   01

 
 

  ارتداء امليدعة الواقية ذات االستعمال الوحيد:  02
، الغلق احملكم للميدعة  -  
  ي امليدعة اجلسد من الرقبة حلدودتغط أن جيب   -

 . كامل اليدين حلد املعصمنيو الركبتني 

 
 

 قناع الواقي ارتداء ال  03

 
 

 ارتداء النظارات الواقية   04

 
 

 ارتداء القفازات   05

 
 

 ، جتنب مالمسة الوجه  
  احلد من مالمسة املساحات قدر املستطاع ، 

 . ل على الفور مبلّ   أوسخ متّ  أو تغيري كل لباس واقي ممزق  
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وزارة الصحة

جوان 2020

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 مراحل نزع وسائل احلماية الشخصية  : 6-2امللحق عدد  
تسّبب العدوى لذلك جيب احلرص على عدم مالمسة  تعترب مرحلة نزع وسائل احلماية الشخصية من أخطر املراحل اليت ميكن أن 

 الوجه أو اجلسد، ابالستعانة إما بزميل يف العمل أو ابملرآة للنزع 
  نزع امليدعة:    01

ع  على  اخلارجية احلرص  األسطح  مالمسة  اللباس  و للميدعة    دم 
 ها. حتتملوجود ا

  
  نزع القفازات:   02

 ، ملوثة ات اخلارجية للقفاز اجلهة  خذ بعني االعتبار أناأل -
 ، نزع القفاز األول مع احلرص على عدم مالمسة اجلهة اخلارجية -
الثاين مع    - القفاز  الداخلية مث نزع  القفاز املنزوع من اجلهة  مسك 

 للقفازات.  دائما على عدم مالمسة اجلهة اخلارجية  احلرص
 

 غسل اليدين ابملاء والصابون   03

 
 

  نزع  النظارات الواقية  وتعهدها من خالل:  04
ش مشرّبة مبحلول ماء اجلافال مثّ  من اجلهتني بقطعة قما   ا طهريهت  -

 ا. حفظه
 لرؤية ابستعمال املطّهر. ابملاء إذا أتثّرت ا النظارات  ميكن شطف  -
  ا بقطعة قماش مشرّبة مبنّظف قبل تطهريهنظارات  يتعنّي تنظيف ال   -

 ت مّتسخة. إذا كان

 

 : نزع الكمامة  05

 
 

 : غسل اليدين ابملاء والصابون  06

 
 

 وضع وسائل احلماية الشخصية ذو االستعمال الوحيد يف سلة النفاايت اخلطرة حال نزعها   

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
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وزارة الصحة

جوان 2020
2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    

 

  وزارة الّصحة 

 
 

 (1)  اجلنسالسن و  ل كميات املواد الغذائية اليومية الالزمة للفرد حسبمعدّ  :1-3 عدد امللحق
 الطفل في سن   النشاط البدني كهل متوسط  املادة الغذائية 

 ما قبل الدراسة
  6الطفل )من 

 سنة(  12إلى 
 كبار السن  املراهق

 امرأة  رجل 

الحليب أو لبن أو  
 الحليب املخّثر 

 مل 250 مل 500 مل 500 مل 500 مل 250 مل 250

 1 1 1 1 2 2 ( yaourtزبادي )
غ جبن  30 الجبن 

أحمر أو  
غ جبن  50

 أبيض

غ جبن  30
أحمر أو  

غ جبن  50
 أبيض

1 "petit 
suisse " 

2 
"petit suisse  " 

غ جبن  50
غ  100أحمر أو 

 جبن أبيض

2 "petit 
suisse  " 

غ جبن  75أو 
 أبيض

اللحم أو السمك أو  
 الدجاج 

 غ 120 غ 150 غ 80 غ 50 غ 100 غ 120

 1 2 ½  ½  ½  1 ( 2) البيض 
 غ 30 غ 40 غ  20إلى  15 غ 10 غ 30 غ 40 ( 3)الزيت 
 غ 10 غ 15 غ 10 غ  10إلى  5 غير ضروري  غير ضروري  الزبدة 
 غ 100 غ 300 غ 150 غ 100 غ 150 غ 200 الخبز 

 غ 150 غ 225 غ 75 غ  50إلى  35 غ 75 غ 150 (4)ومشتقاته العجين 
 غ 75 غ 140 غ 70 غ  70إلى  35 غ 70 غ 140 ( 5)البطاطس 

 غ  15إلى  10 غ 30 غ 15 غ  15إلى  10 غ 15 غ 15 البقول الجافة
 غ 400 غ 500 غ 300 غ 200 غ 400 غ 400 الخضر الطازجة 
 غ 40 غ 40 غ 15 غ 10 غ 30 غ 40 الطماطم املصّبرة 

 غ 300 غ 300 غ 200 غ 150 غ 300 غ 300 الغالل الطازجة 
 غير ضروري  قطع   3إلى  2 غير ضروري  غير ضروري  غير ضروري  غير ضروري  السكر 

املعجون أو حلوى  
 الشامية

 غ 20 غ 20 غ 20 غ 10 غ 20 غ 20

 ل  2إلى  1.5 ل  2.5إلى  2 ل 1.5إلى  1.2 ل  1 ل 2إلى  1.5 ل2.5إلى1.5 املاء
 غ 10 غير ضروري  ال ال غ 10 غ 10 الشاي أو القهوة 

 غير ضروري  غ 30 غ 20 غ 10 غير ضروري  غير ضروري  مسحوق الشكالطة 

األشواك يف األمساك واألوراق يف  الضائعة أثناء الطبخ ونسبة العظام يف اللحوم والدجاج والرأس و ر الكميات  األخذ بعني االعتبا (1)
 . النواة يف الغالل اخلضر والقشور و 

 ( األسبوع بيضات يف  4 إىل 3بيضة ما يعادل من  ½)  " شكشوكة" أو  " عجة"البيض مسلوق أو خملوط يف طاجني أو   (2)
 ". البسيسة" أو الذي أيكل طازج مع اخلبز للطبخ واملضاف للسلطة و  املستعمل كمية الزيت (3) 

غري  غ من العجني  75عترب أن  ي (.  جافة قبل الطبخ )كميات    إليهااملشتقات املشار    كلّ و   األرزكميات العجني والكسكسي و (4)
 مطبوخ. املطبوخ يساوي صحن متوسط 

 . غ 70متوسطة تزن   سبطاط(5)
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وزارة الصحة

جوان 2020
2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    

 

  وزارة الّصحة 

 
 

مبركز للحجر  للعاملني   الشخصية من وسائل احلماية اليومية احلاجيات التقديرية : 2-3عدد  امللحق
  (1) لألشخاص املخالطني للحاملني لفيوس كوروان املستجدّ  اإلجباري الصحي

 زي واقي  األعوان 
(tenue à usage 

unique)  

 ) 2)قناع جراحي 
(masque 

chirurgical) 

 ) 3)واقي العيون 
(lunettes) 

واقي شعر  
 الرأس

(charlotte)   

 )4)القفازات
(gants) 

 - - - 02 - إطار مشرف 

 - - - 06 - عون استقبال 

 02 - - 02 - عون املخزونات 

 15 - - 06 - فني صيانة

 04 03 - 04 03 ( 5)إطار طبي 

 10 05  10 05 إطار شبه طبي 

 25 05 05 10 05 عون التنظيف  

 06 06 - 12 06 عون توزيع األكالت

 20 - 04 - 04 عون غسل البياض 

 03 - 01 03 03 عون رفع النفايات 

 20 04 - 08 04 عون مطبخ 

 - - - 12 - عون حراسة 

 105 23 10 75 30 الجملة 

املتعّلقني على التوايل    التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري  دليل ب  2و    1مّت تقدير احلاجيات استنادا للجدولني عدد    (1)
مقيم وبكميات وسائل احلماية الشخصية الضرورية يوميا    100ابملوارد البشرية املستوجبة للتصرف يف مركز للحجر الصحي يضّم  

 مبركز للحجر الصحي خالل حصة عمل.  لكّل عون من خمتلف أصناف العاملني
(2)   " قناع  )FFP2 توفري  البياض  غسل  اجلراحي ألعوان  القناع  عن  عوضا   "linge)   أنظمة  و لتعهد  التدخل  عند  الصيانة  فين 

قناع لكّل عون يوميا( وكّل العاملني مبراكز احلجر الصحي للحاملني لفريوس كوروان    1مبختلف مراكز احلجر الصحي )التكييف  
 حصة عمل(.   كلّ قناع لكّل إطار وعون   1املستجّد )

د كّل استخدام وهو ضروري ألعوان اخلدمات املكّلفني  واقي العيون ميكن أن يكون ذو استعمال متعّدد شريطة تعهده بع  (3)
 . ابإلضافة للخاضعني للحجر املوكول هلم تعهد غرف إقامتهم تطهري وغسل البياض ورفع النفاايت، ابلتنظيف وال

ورفع  4) واحملالت  الفضاءات  وتطهري  بتنظيف  املكّلفني  لألعوان  طويلة  أبكمام  مطاطية  قفازات  توفري  ابإلضافة  (  النفاايت، 
 للخاضعني للحجر املوكول هلم تعهد غرف إقامتهم. 

مّت األخذ بعني االعتبار لتدخل اإلطار الطيب أثناء االستمرار مبعّدل مرّتني يف اليوم مبراكز احلجر الصحي للمخالطني للحاملني    (5)
 للفريوس(.   مرّات يف اليوم مبراكز احلجر للحاملني 4للفريوس )يتعنّي احتساب التدخل  
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  وزارة الّصحة 

 
 

االستعمال    : 3-3دد  ع  امللحق ذو  البالستيكية  املستلزمات  من  اليومية  التقديرية  احلاجيات 
 الوحيد املعّدة لتقدمي الوجبات لكّل مقيم وعون مبركز للحجر الصحي اإلجباري

  (2) الكمية )1)املستلزمات 

   طبق
)plateau en plastique à usage unique( 

03 

 بالستيكية ذو استعمال وحيدملعقة 
)cuillère en plastique à usage unique( 

03 

 فرشاة بالستيكية ذو استعمال وحيد
)fourchette en plastique à usage unique( 

03 

 سكين بالستيكي ذو استعمال وحيد
)couteau en plastique à usage unique( 

03 

 كوب بالستيكي ذو استعمال وحيد
)gobelet en plastique à usage unique( 

06 

 منديل ورقي ذو استعمال وحيد 
(papier serviette à usage unique ) 

06 

 غشاء بالستيكي للف الوجبات 
)film en plastique( 

 حسب عدد الوجبات 

يف    (1) ومرخص  الغذائية  ابملواد  لالّتصال  معّدة  البالستيكية  املستلزمات  كّل  تكون  أن  وزارة  جيب  مصاحل  من طرف  استعماهلا 
   الصحة. 

العصر    بعني االعتبار األخذ    (2) ما بعد  لبعض اخلاضعني للحجر )جملة  اليت ميكن تقدميها  للصغار واملراهقني  األكالت اإلضافية 
      ، ...(.لاللي  أثناءلديهم    هبوط السكر التقصي ثبترضى السكري الذين يمل جملة قبل النوم  ن، وكبار الس
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  وزارة الّصحة 

 
 

االستعمال    : 3-3دد  ع  امللحق ذو  البالستيكية  املستلزمات  من  اليومية  التقديرية  احلاجيات 
 الوحيد املعّدة لتقدمي الوجبات لكّل مقيم وعون مبركز للحجر الصحي اإلجباري

  (2) الكمية )1)املستلزمات 

   طبق
)plateau en plastique à usage unique( 

03 

 بالستيكية ذو استعمال وحيدملعقة 
)cuillère en plastique à usage unique( 

03 

 فرشاة بالستيكية ذو استعمال وحيد
)fourchette en plastique à usage unique( 

03 

 سكين بالستيكي ذو استعمال وحيد
)couteau en plastique à usage unique( 

03 

 كوب بالستيكي ذو استعمال وحيد
)gobelet en plastique à usage unique( 

06 

 منديل ورقي ذو استعمال وحيد 
(papier serviette à usage unique ) 

06 

 غشاء بالستيكي للف الوجبات 
)film en plastique( 

 حسب عدد الوجبات 

يف    (1) ومرخص  الغذائية  ابملواد  لالّتصال  معّدة  البالستيكية  املستلزمات  كّل  تكون  أن  وزارة  جيب  مصاحل  من طرف  استعماهلا 
   الصحة. 

العصر    بعني االعتبار األخذ    (2) ما بعد  لبعض اخلاضعني للحجر )جملة  اليت ميكن تقدميها  للصغار واملراهقني  األكالت اإلضافية 
      ، ...(.لاللي  أثناءلديهم    هبوط السكر التقصي ثبترضى السكري الذين يمل جملة قبل النوم  ن، وكبار الس
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  وزارة الّصحة 

 
 

التقديرية    : 4-3عدد    امللحق الشخصية والتنظيف والتطهي  من  احلاجيات  النظافة  مستلزمات 
 اإلجباري ملّدة أسبوعنيمبركز للحجر الصحي لكّل مقيم والتصرف يف النفاايت 

 الكمية الوحدة املستلزمات  املحور 

 03 مل  400قارورة ذو  صابون سائل  النظافة الشخصية 
 14 لفة ورق صحي 

 03 مل  250قارورة ذو  مطّهر كحولي
 01 مل  350قارورة ذو  شامبو شعر 

 02 منشف  منشف حجم كبير 
 04 منشف  منشف حجم صغير 

 2 كلغ أو ل  مواد تنظيف  التنظيف والتطهير 
 12 ل ) 1)° 12ماء الجافال 

 02 سطل ل  10سطل بالستيكي ذو 
قطع قماش ذو استعمال وحيد  

 )2)خالية من الوبر 
 42 قطعة 

 فرشاة مع قاعدة 
(brosse avec socle ) 

 01 فرشاة

 01 مكنسة  مكنسة 
 06 ممسحة  ) 3)ممسحة 

 01 حاوية حاوية بدواسة  التصرف في النفايات
كيس بالستيكي أصفر حجم  

 ) 4)كبير 
 14 كيس

كيس بالستيكي أصفر حجم  
 )5)صغير 

 42 كيس

االسته  (1) حب يقدر  اليومي  اجلوايل  الك  ماء  من  واحد  و    200)  °12افال  لرت  املرحاض  لتطهري  احلوض    200مل  لتطهري  مل 
"lavaboاجلافال    3مل إلعداد    500" و اجلافال حبساب جزء من ماء  لتطهري    6لكّل    ° 12لرت من حملول ماء  املاء  أجزاء من 

 (.  التصرف يف مراكز احلجر الصحي  دليلب بروتوكول تعهد الغرف الوارد بحسو  األسطح والغرفة واجملموعة الصحية التابعة هلا يوميا 
 torchons de tissu non pelucheux à ) وبر ذو االستعمال الوحيديقدر االستهالك اليومي من قطع القماش اخلالية من ال (2)

usage unique )حبساب قطعة لكّل جزء: الغرفة، حوض غسل اليدين واحلمام، املرحاض(.  بثالث قطع( 
 ميكن أن تكون املمسحة ذو استعمال متعّدد شريطة غسلها يوميا بواسطة الغسالة.   (3)
 يقدر االستهالك اليومي بكيس واحد يستعمل لتجميع مستلزمات الفراش ومناشف االستحمام املستعملة بغرض غسلها.  (4)
احلماية الشخصية ذو االستعمال الوحيد،  يقدر االستهالك اليومي بثالث أكياس تستعمل لتجميع النفاايت ابلغرفة )وسائل    (5)

 مرّات يف اليوم.    3املناديل الورقية املستعملة عند السعال أو العطس، بقااي األكل، ...( بغرض رفعها بوترية 
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جوان 2020
2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    

 

  وزارة الّصحة 

 
 

التقديرية  :5-3عدد    امللحق أبسبوعني  احلاجيات  صحي  حجر  ولفرتة  مستلزمات من    اليومية 
النفاايت   يف  والتصرف  والتطهي  والتنظيف  الشخصية  الصحي  لتعهد  النظافة  للحجر  مركز 

   (دون اعتبار غرف إقامة اخلاضعني للحجر)اإلجباري 
الكمية الجملية   الكمية اليومية  الوحدة املستلزمات  املحور 

 )أسبوعين) 

النظافة  
 الشخصية 

 10 موّزع  موّزع صابون سائل 
 112 08 مل  500قارورة ذو  سائل صابون  

 10 موّزع  موّزع ورق صحي
 252 18 لفة ورق صحي 

 13 موّزع  موّزع مطّهر كحولي 
 98 07 مل  500قارورة ذو  ) 1)مطّهر كحولي 

 48 3.42 مل  250قارورة ذو 
التنظيف  
 والتطهير 

 42 03 كلغ أو ل  )2)مواد تنظيف 
 350 25 ل °12ماء جافال 

 12 سطل ل  10بالستيكي ذو سطل 
 490 35 قطعة  قطع قماش ذو استعمال وحيد 

 08 فرشاة فرشاة دورة مياه 
 08 مكنسة  مكنسة 

 168 12 ممسحة  ممسحة 
 08 عربة عربة بياض

 04 عربة عربة تنظيف 
 حسب عدد الخاضعين للحجر  كيس كيس أصفر حجم كبير 

التصرف في  
 النفايات 

 16 حاوية صغير حاوية بدواسة حجم 
 02 حاوية ل 120حاوية مجرورة ذو 

 03 حاوية لتر 80حاوية ذو 
 حسب عدد الخاضعين للحجر  كيس كيس أصفر حجم كبير 

 حسب عدد الخاضعين للحجر  كيس كيس أصفر حجم صغير 
 84 13 كيس كيس أسود حجم كبير 

مل يف األسبوع بغرض تسهيل عمليات تطهري    250من قارورة مطّهر كحويل ذو    الصحي   يتّم متكني كّل عون مبركز احلجر  (1)
متكّرر  بشكل  مركز    األيدي  وحمالت  فضاءات  مبختلف  املرّكزة  الكحويل  املطّهر  ملوّزعات  املنتظم  التزويد  على  للحرص  )ابإلضافة 

 .  احلجر الصحي( 
 ( واليت تتغرّي حسب عدد املقيمني مبركز احلجر الصحي. lingeدون اعتبار كمية مواد التنظيف الضرورية لغسل البياض ) (2)

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

التقديرية  :5-3عدد    امللحق أبسبوعني  احلاجيات  صحي  حجر  ولفرتة  مستلزمات من    اليومية 
النفاايت   يف  والتصرف  والتطهي  والتنظيف  الشخصية  الصحي  لتعهد  النظافة  للحجر  مركز 

   (دون اعتبار غرف إقامة اخلاضعني للحجر)اإلجباري 
الكمية الجملية   الكمية اليومية  الوحدة املستلزمات  املحور 

 )أسبوعين) 

النظافة  
 الشخصية 

 10 موّزع  موّزع صابون سائل 
 112 08 مل  500قارورة ذو  سائل صابون  

 10 موّزع  موّزع ورق صحي
 252 18 لفة ورق صحي 

 13 موّزع  موّزع مطّهر كحولي 
 98 07 مل  500قارورة ذو  ) 1)مطّهر كحولي 

 48 3.42 مل  250قارورة ذو 
التنظيف  
 والتطهير 

 42 03 كلغ أو ل  )2)مواد تنظيف 
 350 25 ل °12ماء جافال 

 12 سطل ل  10بالستيكي ذو سطل 
 490 35 قطعة  قطع قماش ذو استعمال وحيد 

 08 فرشاة فرشاة دورة مياه 
 08 مكنسة  مكنسة 

 168 12 ممسحة  ممسحة 
 08 عربة عربة بياض

 04 عربة عربة تنظيف 
 حسب عدد الخاضعين للحجر  كيس كيس أصفر حجم كبير 

التصرف في  
 النفايات 

 16 حاوية صغير حاوية بدواسة حجم 
 02 حاوية ل 120حاوية مجرورة ذو 

 03 حاوية لتر 80حاوية ذو 
 حسب عدد الخاضعين للحجر  كيس كيس أصفر حجم كبير 

 حسب عدد الخاضعين للحجر  كيس كيس أصفر حجم صغير 
 84 13 كيس كيس أسود حجم كبير 

مل يف األسبوع بغرض تسهيل عمليات تطهري    250من قارورة مطّهر كحويل ذو    الصحي   يتّم متكني كّل عون مبركز احلجر  (1)
متكّرر  بشكل  مركز    األيدي  وحمالت  فضاءات  مبختلف  املرّكزة  الكحويل  املطّهر  ملوّزعات  املنتظم  التزويد  على  للحرص  )ابإلضافة 

 .  احلجر الصحي( 
 ( واليت تتغرّي حسب عدد املقيمني مبركز احلجر الصحي. lingeدون اعتبار كمية مواد التنظيف الضرورية لغسل البياض ) (2)
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  وزارة الّصحة 

 
 

 بطاقة تقييم ظروف التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي اإلجباري : 4امللحق عدد 

 ..................................................... .....  مركز احلجر: / ..../اتريخ الزايرة: .... 

غير  1 0 املعايير
 متأكد 

افدين -1  قبول الو

    وجود فضاء لقبول الوافدين. -1-1
    وجود منطقة لتطهير أمتعة الوافدين قبل أو عند الولوج ملركز الحجر.  -1-2
    التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري.تطهير أمتعة الوافدين على املركز طبقا لدليل  -1-3
    وجود عون مؤهل الستقبال الوافدين.  -1-4

    . (1) وجود نقطة مياه بفضاء قبول الوافدين مجهزة حسب املعايير املعمول بها ونظيفة  -1-5

    وجود موّزع للمطّهر الكحولي نظيف في وضع استخدام.  -1-6
( املوضوعة على ذمة الوافدين الرتدائها حال الدخول masquesوجود كمية كافية من األقنعة )  -1-7

 ملركز الحجر. 
   

اإلجباري   -1-8 الحجر الصحي  الوقاية منه وقواعد  وجود معّلقات تحسيسية حول املرض وطرق 
 بفضاء قبول الوافدين. 

   

بامللحق    -1-9 الوارد  لألنموذج  طبقا  مقيم  لكّل  الصحية  الحالة  ومتابعة  لقبول  بطاقة  وجود 
 لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري.  1-1عدد

   

      وجود وثيقة التزام بقواعد الحجر الصحي ممضاة من طرف كّل خاضع للحجر. -1-10
 %= .....  1املطابقة الجزئية نسبة                                                                                                            ..... =  1ملجموع الجزئي ا

 متابعة الحالة الصحية للخاضعين للحجر  -2

    )تهوئة كافية، ...(. وجود محّل مالئم مخّصص ملتابعة الحالة الصحية للخاضعين للحجر  -2-1
اإلجباري    -2-2 الصحي  الحجر  مراكز  في  التصرف  لدليل  طبقا  والتطهير  للتنظيف  يخضع  املحّل 

  يوميا وكّلما دعت الحاجة إلى ذلك.

   

    وجود اإلطار شبه الطبي باملركز كامل اليوم.  -2-3
)قيس    -2-4 للمقيمين  الصحية  للحالة  نشيطة  مراقبة  منظومة  تحري  وجود  الحرارة،  درجة 

 األعراض، آليات التنسيق مع املصالح الصحية املختّصة، ...(. 

   

    قيس درجة حرارة الجسم لكّل مقيم يوميا.  -2-5
    بطاقة متابعة الحالة الصحية للمقيمين مدّونة بها املعطيات املطلوبة. -2-6
الحماية    -2-7 الطبي يرتدي وسائل  الطبي/شبه  بمراكز  اإلطار  جراحي  وقناع  واقي  )زي  الشخصية 

" وقناع  املؤكدة  للحاالت  للمخالطين  الصحي  للحاملين  FFP2الحجر  املخّصصة  الحجر  بمراكز   "
 للفيروس وواقي شعر الرأس وقفازات(. 

   

2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    
 

  وزارة الّصحة 

 
 

 بطاقة تقييم ظروف التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر الصحي اإلجباري : 4امللحق عدد 

 ..................................................... .....  مركز احلجر: / ..../اتريخ الزايرة: .... 

غير  1 0 املعايير
 متأكد 

افدين -1  قبول الو

    وجود فضاء لقبول الوافدين. -1-1
    وجود منطقة لتطهير أمتعة الوافدين قبل أو عند الولوج ملركز الحجر.  -1-2
    التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري.تطهير أمتعة الوافدين على املركز طبقا لدليل  -1-3
    وجود عون مؤهل الستقبال الوافدين.  -1-4

    . (1) وجود نقطة مياه بفضاء قبول الوافدين مجهزة حسب املعايير املعمول بها ونظيفة  -1-5

    وجود موّزع للمطّهر الكحولي نظيف في وضع استخدام.  -1-6
( املوضوعة على ذمة الوافدين الرتدائها حال الدخول masquesوجود كمية كافية من األقنعة )  -1-7

 ملركز الحجر. 
   

اإلجباري   -1-8 الحجر الصحي  الوقاية منه وقواعد  وجود معّلقات تحسيسية حول املرض وطرق 
 بفضاء قبول الوافدين. 

   

بامللحق    -1-9 الوارد  لألنموذج  طبقا  مقيم  لكّل  الصحية  الحالة  ومتابعة  لقبول  بطاقة  وجود 
 لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري.  1-1عدد

   

      وجود وثيقة التزام بقواعد الحجر الصحي ممضاة من طرف كّل خاضع للحجر. -1-10
 %= .....  1املطابقة الجزئية نسبة                                                                                                            ..... =  1ملجموع الجزئي ا

 متابعة الحالة الصحية للخاضعين للحجر  -2

    )تهوئة كافية، ...(. وجود محّل مالئم مخّصص ملتابعة الحالة الصحية للخاضعين للحجر  -2-1
اإلجباري    -2-2 الصحي  الحجر  مراكز  في  التصرف  لدليل  طبقا  والتطهير  للتنظيف  يخضع  املحّل 

  يوميا وكّلما دعت الحاجة إلى ذلك.

   

    وجود اإلطار شبه الطبي باملركز كامل اليوم.  -2-3
)قيس    -2-4 للمقيمين  الصحية  للحالة  نشيطة  مراقبة  منظومة  تحري  وجود  الحرارة،  درجة 

 األعراض، آليات التنسيق مع املصالح الصحية املختّصة، ...(. 

   

    قيس درجة حرارة الجسم لكّل مقيم يوميا.  -2-5
    بطاقة متابعة الحالة الصحية للمقيمين مدّونة بها املعطيات املطلوبة. -2-6
الحماية    -2-7 الطبي يرتدي وسائل  الطبي/شبه  بمراكز  اإلطار  جراحي  وقناع  واقي  )زي  الشخصية 

" وقناع  املؤكدة  للحاالت  للمخالطين  الصحي  للحاملين  FFP2الحجر  املخّصصة  الحجر  بمراكز   "
 للفيروس وواقي شعر الرأس وقفازات(. 
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  وزارة الّصحة 

 
 

    . (1)وجود نقطة مياه مجّهزة ونظيفة وسهلة النفاذ لإلطار الطبي/شبه الطبي -2-8

       املطّهر الكحولي لليدين بمحّل متابعة الحالة الصحية للمقيمين.وجود   -2-9
    محّل متابعة الحالة الصحية للمقيمين مجّهز بحاوية بدواسة بها كيس بالستيكي أصفر.  -2-10

 %= .....  2نسبة املطابقة الجزئية                                                  = .....                                                          2املجموع الجزئي  

 غرف إقامة الخاضعين للحجر  -3
     الغرف مخّصصة لإلقامة الفردية.  -3-1
    الغرف بها التهوئة الكافية.  -3-2
ووسائد    -3-3 وأغطية  شراشف  مع  )فراش  اإلقامة  متطّلبات  من  األدنى  بالحّد  مجّهزة  الغرف 

األمتعة لوضع  وأدراج  خزانة  وكرس ي،  طاولة  ثالجة  وأغطيتها،  مرض ى    ملستحقيها،  غرار  على 
    (.السكري الذين يتعاطون دواء األنسولين

   

    الغرف مجّهزة بهاتف.  -3-4
    مجّهزة بتلفاز. الغرف   -3-5
    الغرف مجّهزة باألنترنات.   -3-6
    وجود مجموعات صحية داخل الغرف.  -3-7

      .(2)املجموعات الصحية بها التهوئة الطبيعية أو االصطناعية الكافية  -3-8

      .(2)متر على األقّل  1.8املجموعات الصحية ذو جدران مكسوة بالخزف على ارتفاع   -3-9

    .  (2) املجموعات الصحية بها حوض لغسل اليدين وحمام ومرحاض في حالة حسنة  -3-10

وبالصابون    -3-11 للشراب  الصالح  الجاري  املاء  تدفق  مع  بحنفية  مجّهز  اليدين  غسل  حوض 
   .(2)بها كيس أصفر  (poubelle à pédale)السائل وحاوية بدواسة 

   

وبمناشف   -3-12 الساخنة  الصحية  وباملياه  للشراب  الصالح  الجاري  باملاء  مجّهز   نظيفة   الحمام 
 . (2))منشف من الحجم الكبير ومنشف من الحجم الصغير على األقّل( 

   

مياه    -3-13 بدافع  مجّهز  املاء    وحنفية  (couvercle)وغطاء  (  chasse d’eaux)املرحاض  تدفق  مع 
  .(2) (brosse)وورق صحي وفرشاة  (flexible)وخرطوم  الجاري الصالح للشراب

   

       الكافي الستعمالها من طرف املقيمين.وجود أقنعة بالعدد  -3-14
    وجود املطّهر الكحولي بالغرف. -3-15
عيون   -3-16 وواقي  وقناع  واقي  )زي  الغرف  لتعهد  الضرورية  الشخصية  الحماية  وسائل  وجود 

 وقفازات ذو استعمال وحيد وقفازات مطاطية بأكمام طويلة وحذاء مغلق(.

   

    . (3)وجود املستلزمات الضرورية لتنظيف وتطهير الغرفة بالكميات الكافية  -3-17

عدد    -3-18 للملحق  طبقا  املقيمين  طرف  من  الجافال  ماء  محلول  في   3-2إعداد  لدليل التصرف 
 مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 

   

    . (4)املقيمينالغرف واملجموعات الصحية التابعة لها تخضع للتنظيف والتطهير من طرف  -3-19

   الغرف واملجموعات الصحية التابعة لها تخضع للتنظيف والتطهير يوميا طبقا لبروتوكول    -3-20
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 لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي.   4-2تعهد الغرف الوارد بامللحق عدد  

 %= .....  3نسبة املطابقة الجزئية                                                = .....                                                             3املجموع الجزئي  

 )مطابخ مراكز الحجر أو أماكن إعداد األكالت في إطار املناولة) إعداد الوجبات  -4

    .(5)بمطبخ تتوفر فيه الشروط األساسية للسالمة الصحية لألغذيةإعداد األكالت   -4-1

ذو   -4-2 وقفازات  الرأس  شعر  وواقي  جراحي  وقناع  نظيف  )زي  عمل  لزي  املطبخ  عملة  ارتداء 
  استعمال وحيد وأحذية مانعة لالنزالق(.

   

املقّوى    -4-3 الورق  من  املصنوعة  العلب  أو  الصناديق  من  املواد  التخّلص  لتعبئة  املستعملة 
 الغذائية مباشرة بعد قبولها باملطبخ وإخراج مكّوناتها. 

   

في   -4-4 باملطبخ طبقا لدليل التصرف  الغذائية مباشرة بعد قبولها  املواد  تنظيف/تطهير أسطح 

 . (6)  مراكز الحجر الصحي اإلجباري 

   

    . (7)بالوقاية من التسّممات الغذائية الجماعيةاحترام شروط حفظ صحة األغذية املتعّلقة   -4-5

سياق    -4-6 في  باألغذية  املرتبطة  املخاطر  من  للوقاية  الجّيدة  للممارسات  املطبخ  عملة  اعتماد 
 . (8) 19 -مكافحة جائحة كوفيد 

   

    مختلف أرجاء املطبخ وتجهيزاته نظيفة.  -4-7
القيمة    -4-8 استعمالها.  في  ومرّخص  الغذائية  باملواد  لالّتصال  معّدة  مواد  من  الطبخ  أواني 

 الغذائية للوجبات مصادق عليها من طرف اختصاص ي التغذية. 

   

    القيمة الغذائية للوجبات مصادق عليها من طرف اختصاص ي التغذية.  -4-9
)جودة املواد الغذائية في مرحلة   ملواد الغذائية واألكالت املعّدةتوثيق املعطيات املتعّلقة با -4-10

القبول، درجات حرارة حفظ املواد الغذائية، درجات حرارة مكّونات الوجبات بعد إعدادها وإلى  
 حين توزيعها،...(. 

   

 %= .....   4/1نسبة املطابقة الجزئية                                                = .....                                                   4/1املجموع الجزئي  
 )خاص بوضعيات إعداد األكالت خارج مراكز الحجر)   نقل الوجبات 

     نقل الوجبات في وسيلة نقل معّدة للغرض. -4-11
    درجة حرارة مختلف مكّونات الوجبات متطابقة مع درجات الحرارة املالئمة لخزنها ونقلها. -4-12
    وسيلة النقل تخضع للتنظيف والتطهير بعد كّل استعمال.  -4-13
    وسيلة نقل الوجبات نظيفة. -4-14
وقناع جراحي وواقي شعر الرأس ارتداء األعوان املكّلفين بنقل الوجبات لزي عمل )زي واقي   -4-15

 وقفازات ذو استعمال وحيد(. 

   

 %= ....  4/2نسبة املطابقة الجزئية                                               = .....                                                         4/2املجموع الجزئي  
 %= .....  4نسبة املطابقة الجزئية                                               = .....                                                              4املجموع الجزئي  

 توزيع الوجبات   -5
    توزيع الوجبات على كل غرفة. -5-1
      فطور الصباح والغداء والعشاء.توزيع الوجبات في األوقات املحّددة لوجبات  -5-2
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    نظيفة. (chariots)توزيع الوجبات بواسطة عربات  -5-3
    إحضار الوجبات أمام الغرف وإشعار الخاضعين للحجر دون تماس.   -5-4
    تقديم الوجبات في مستلزمات بالستيكية ذو استعمال وحيد مرّخص في استعمالها.  -5-5
    لتر من املياه املعّلبة في اليوم.  3تمكين كّل مقيم من كمية  -5-6
    توزيع الوجبات على العاملين باملركز بقاعة األكل املخّصصة لهم.  -5-7
التباعد    -5-8 تضمن  بطريقة  موّزعة  لألعوان  املخّصصة  األكل  بقاعة  والكراس ي  الطاوالت 

 الجسدي. 

   

)كائنة    -5-9 لألعوان  النفاذ  وسهلة  ونظيفة  بها  املعمول  املعايير  حسب  مجّهزة  مياه  نقطة  وجود 
 . (1) بمحالت األعوان( 

   

استخدام  -5-10 وضع  في  نظيف  الكحولي  للمطّهر  موّزع  )كائن    وجود  لألعوان  النفاذ  وسهل 
 بمحالت األعوان(. 

   

األكالت لزي عمل )زي واقي وقناع جراحي وواقي شعر الرأس  ارتداء األعوان املكّلفين بتوزيع   -5-11
 وقفازات ذو استعمال وحيد(. 

   

    عدم قبول أكالت يتّم جلبها من طرف عائالت وأقارب الخاضعين للحجر.  -5-12
 %= .....  5نسبة املطابقة الجزئية                                                    = .....                                                        5املجموع الجزئي  

 )غسل البياض باملركز أو خارج املركز في إطار املناولة)   )linge)  التصرف في البياض   -6
ومناشف االستحمام   (taies d’oreillers) وأغطية الوسائد    (draps des lits)تغيير الشراشف    -6-1
(serviettes) .املستعملة من طرف الخاضعين للحجر الصحي يوميا 

   

مع    -6-2 غرفة  كّل  أمام  النظيف  االستحمام(  ومناشف  األفرشة  )مستلزمات  البياض  إحضار 
 إشعار املقيم دون تماس. 

   

    إحضار البياض النظيف أمام الغرف في الوقت املحّدد لذلك.  -6-3

    . (chariot de linge propre) نقل البياض النظيف في عربة نظيفة مخّصصة للغرض -6-4

املّتسخ    -6-5 البياض  غلقها    (linge sale)جمع  وإحكام  الكبير  الحجم  من  صفراء  أكياس  في 
 ووضعها أمام الغرف من طرف املقيمين في األوقات املحّددة لذلك.

   

وضع الكيس املحتوي على البياض املّتسخ في كيس أصفر ثان وإحكام غلقه.  -6-6     
الغسيل بواسطة عربة مخّصصة للغرض )  -6-7 إلى محّل   chariot de lingeنقل البياض املّتسخ 

sale) . 

   

االستعمال   -6-8 ذات  الشخصية  الحماية  وسائل  يرتدي  املّتسخ  البياض  برفع  املكّلف  العون 

 وواقي شعر الرأس وقفازات، " FFP2" الوحيد املتمّثلة في زي واقي وقناع 

   

    غسل البياض املّتسخ بواسطة غسالة مخّصصة للغرض. -6-9
    دقيقة على األقّل.  30ملدة  ° 60غسل البياض املّتسخ  في دورة غسيل ذو   -6-10
    تجفيف البياض النظيف جّيدا.  -6-11
الوحيد  -6-12 االستعمال  ذات  الشخصية  الحماية  وسائل  يحملون  بالغسيل  املكّلفون      األعوان 
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 " وواقي شعر الرأس وقفازات(. FFP2)زي واقي وقناع "

 %= .....  6/1نسبة املطابقة الجزئية                                                    = .....                                                   6/1املجموع الجزئي  
 نقل البياض )خاص بوضعيات غسل البياض خارج املركز في إطار املناولة) 

    مخّصصة للغرض. نظيفة وسيلة نقل نقل البياض في  -6-13
    .وسيلة نقل البياض تخضع للتنظيف والتطهير بعد كّل استعمال -6-14
االستعمال    -6-15 ذات  الشخصية  الحماية  وسائل  يحملون  البياض  بنقل  املكّلفون  األعوان 

 " وواقي شعر الرأس وقفازات(. FFP2)زي واقي وقناع " الوحيد

   

 %= .....  6/2نسبة املطابقة الجزئية                                                 .....                                                     =  6/2املجموع الجزئي  
 %= .....  6نسبة املطابقة الجزئية                                                    = .....                                                       6املجموع الجزئي  

ط  -7  تطهير  الو  التنظيف مخط 
    وجود مخّطط لتنظيف وتطهير فضاءات مركز الحجر.  -7-1

    (. 9)مخّطط التنظيف والتطهير مطابق لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري  -7-2

 %= .....  7نسبة املطابقة الجزئية                                                 = .....                                                             7املجموع الجزئي  

 تنظيف وتطهير الفضاءات املشتركة واملحالت   -8

واملحالت    -8-1 املشتركة  الفضاءات  وتطهير  ملراكز  تنظيف  في  التصرف  بدليل  املحّددة  بالوتيرة 
 . الحجر الصحي اإلجباري 

   

أعوان    -8-2 طرف  من  واملحالت  املشتركة  الفضاءات  وتطهير  ومخّصصين    مؤهلينتنظيف 
 . للغرض

   

الحماية    -8-3 وسائل  يرتدون  واملحالت  املشتركة  الفضاءات  بتعهد  املكّلفون  األعوان 
 .(10)الشخصية

   

    ارتداء عملة التنظيف والتطهير لوسائل الحماية الشخصية بشكل صحيح.   -8-4
    (.  casiers individuels) حفظ أدباش العملة بخزائن فردية -8-5

    .(11)وجود مستلزمات تنظيف وتطهير الفضاءات واملحالت بالكميات الكافية -8-6

على  استعمال    -8-7 يحتوي  الجافال  ماء  النشط  %    0,5محلول  الكلور  لتطهير    (chlore actif)من 

 . (12) الفضاءات واملحالت

   

بالفضاءات    -8-8 األسطح  وتطهير  األبواب،  تنظيف  )مقابض  للمس  املعّرضة  خاصة  واملحالت 
 مفاتيح اإلضاءة، موّزعات املطّهر الكحولي، ...( بشكل متكّرر. 

   

لدليل    -8-9 طبقا  املتكّرر  للمس  املعّرضة  خاصة  واملحالت  بالفضاءات  األسطح  وتطهير  تنظيف 

 . (13) التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري 

   

طبقا  -8-10 واملحالت  الفضاءات  أرضيات  وتطهير  الحجر    تنظيف  مراكز  في  التصرف  لدليل 

 . (14) الصحي اإلجباري 

   

    كّل مجموعة صحية بها التهوئة الطبيعية أو االصطناعية الكافية.  -8-11
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    متر على األقّل.  1.80جدران كّل مجموعة صحية مكسّوة بالخزف على علو  -8-12
لكّل    -8-13 ومرحاض  اليدين  لغسل  حوض  بها  صحية  مجموعة  من الرجال والنساء في حالة  كّل 

 حسنة على األقّل. 

   

العملة وبمجموعات صحية    -8-14 باملطبخ ومحالت  الكائنة  الصحية  باملجموعات  أدواش  وجود 
وباملياه   للشراب  الصالح  الجاري  باملاء  مجّهزة  املقيمين  طرف  من  استعمالها  حال  في  أخرى 

 . (15) الصحية الساخنة 

   

وبموّزع   -8-15 للشراب  الصالح  الجاري  املاء  تدفق  مع  بحنفية  مجّهز  اليدين  لغسل  حوض  كّل 
 للصابون السائل وموّزع للورق الصحي في وضع استخدام وحاوية بدواسة بها كيس أصفر. 

   

مياه    -8-16 بدافع  مجّهز  مرحاض  وخرطوم    (couvercle)  وغطاء (  chasse d’eaux)كّل  وحنفية 
(flexible )دورة مياه وورق صحي وفرشاة (brosse) . 

   

قبول    -8-17 واملحالت )فضاء  املشتركة  بالفضاءات  الكائنة  الصحية  املجموعات  وتطهير  تنظيف 
 الوافدين، محالت العملة، ...( يوميا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

   

بالفضاءات    -8-18 الكائنة  الصحية  املجموعات  وتطهير  طبقاتنظيف  واملحالت  لدليل   املشتركة 

 .  ( 16)التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري 

   

استعمال املجموعات الصحية املشتركة من طرف الخاضعين للحجر )وضعية عدم توفر  -8-19

 . (17)  مجموعات صحية بالغرف(
   

طرف    -8-20 من  املستخدمة  املشتركة  الصحية  املجموعات  وتطهير  للحجر  تنظيف  الخاضعين 

 . ( 17)  بعد كّل استعمال
   

    كّل املجموعات الصحية نظيفة. -8-21
االستعمال   -8-22 متعّدد  العيون  واقي  مراكز   تعهد  في  التصرف  لدليل  طبقا  نزعه  بعد  مباشرة 

 .  (18) الحجر الصحي اإلجباري 
   

  بالفضاءات املشتركة واملحالت املعنية وجود موّزعات للمطّهر الكحولي في وضع استخدام    -8-23

 .  (19)باملركز
   

    موّزعات املطّهر الكحولي نظيفة. -8-24
املطّهر    -8-25 من  قوارير  املكّلفين  املائي    وضع  األعوان  ذمة  على  و الكحولي    تطهير بتنظيف 

 . فضاءات ومحالت املركز
   

 %= .....  8نسبة املطابقة الجزئية                                                       = .....                                                     8املجموع الجزئي  

 التصرف في النفايات  -9
    مكان مالئم مخّصص لتجميع النفايات بمركز الحجر.  وجود -9-1
أكياس    -9-2 لتجميع  وضع  املخّصص  للمكان  نقلها  قبل  صفراء  أخرى  أكياس  في  النفايات 

 النفايات بمركز الحجر وذلك دون تماس مع املقيمين. 
   

املحّددة   -9-3 األوقات  النفايات بواسطة حاوية مجرورة إلى مكان تجميع النفايات باملركز في     نقل 



دليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري في سياق جائحة كوفيد- 19

وزارة الصحة

جوان 2020
2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    

 

  وزارة الّصحة 

 
 

 لذلك.
    يوميا. رفع النفايات املجّمعة باملركز  -9-4

    .  (20)رفع النفايات املجّمعة باملركز حسب مسارات التصرف في النفايات   -9-5

    تعهد املكان املخّصص لتجميع النفايات باملركز بالتنظيف والتطهير اليومي.  -9-6

    . (21)العون املكّلف برفع النفايات يرتدي وسائل الحماية الشخصية   -9-7

    .(22) حاويات النفايات بكّل فضاءات ومحالت مركز الحجز مجّهزة بأكياس صفراء -9-8

 %= .....  9نسبة املطابقة الجزئية                                                  = .....                                                          9املجموع الجزئي  
 وسائل الحماية الشخصية ومستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف والتطهير والتصرف في النفايات  -10

 وسائل الحماية الشخصية -10-1

    .(32)توفر األزياء الواقية بالكمية الكافية  -10-1-1

    .  (42) بالكمية الكافية  (tablier imperméable)توفر املؤزر املقاوم للماء   -10-1-2

    .(52)بالكمية الكافية  (masques chirurgicaux)  توفر األقنعة الجراحية -10-1-3

    . (26) " بالكمية الكافيةFFP2توفر أقنعة "  -10-1-4

     .(27)توفر واقي العيون بالكمية الكافية  -10-1-5

    .(28) توفر واقي شعر الرأس بالكمية الكافية -10-1-6

    .(29) توفر القفازات ذو االستعمال الوحيد بالكمية الكافية -10-1-7

    .(30) األكمام الطويلة بالكمية الكافيةتوفر القفازات املطاطية ذو  -10-1-8

    . (31) توفر أحذية مطاطية مقاومة للماء بالعدد الكافي -10-1-9

    ارتداء أعوان املطبخ ألحذية مانعة لالنزالق.  10-1-10
طبقا    -10-1-11 يتّم  الصحي  الحجر  بمراكز  املقيمين  طرف  من  الشخصية  الحماية  وسائل  ارتداء 

 لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 5-2 للملحق عدد

   

طبقا   -10-1-12 يتّم  الصحي  الحجر  بمراكز  العاملين  طرف  من  الشخصية  الحماية  وسائل  ارتداء 
 لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 5-2 للملحق عدد

   

طبقا    -10-1-13 يتّم  الصحي  الحجر  بمراكز  املقيمين  طرف  من  الشخصية  الحماية  وسائل  نزع 
 لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 2-6للملحق عدد  

   

طبقا    -10-1-14 يتّم  الصحي  الحجر  بمراكز  العاملين  طرف  من  الشخصية  الحماية  وسائل  نزع 
 الصحي اإلجباري. لدليل التصرف في مراكز الحجر  2-6للملحق عدد  

   

    استعمال أحذية مغلقة من طرف الخاضعين للحجر أثناء تنظيف وتطهير الغرف.  -10-1-15
 %= .....  1/ 10نسبة املطابقة الجزئية                                                                         = .....                          10/1املجموع الجزئي  

 مستلزمات النظافة الشخصية -10-2

    . (32) بالكمية الكافية للمقيمين املخّصص  (savon liquide) توّفر الصابون السائل  -10-2-1



دليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري في سياق جائحة كوفيد- 19

وزارة الصحة

جوان 2020
2020 جوان 19-دليل التصرف يف مراكز احلجر الصحي اإلجباري يف سياق جائحة كوفيد    

 

  وزارة الّصحة 

 
 

الصحي -10-2-2 الورق  للحجر  (  papier hygiénique à usage unique)  توّفر  للخاضعين  املخّصص 
 .  (32)بالكمية الكافية

   

الكحولي  -10-2-3 املطّهر  بالكمية   (gel hydro-alcoolique)  توّفر  للحجر  للخاضعين  املخّصص 
 . (32) الكافية

   

    . (32) املخّصص للمقيمين بالكمية الكافية( shampoing) توّفر شامبو الشعر -10-2-4

    .  (32) املخّصصة للخاضعين للحجر بالعدد الكافي (serviettes)توّفر املناشف  -10-2-5

املعنية    -10-2-6 واملحالت  املشتركة  بالفضاءات  الشخصية  للنظافة  الضرورية  املستلزمات  وجود 
 . (33)بمركز الحجر )دون اعتبار الغرف املخّصصة للخاضعين للحجر( 

   

 %= .....  2/ 10نسبة املطابقة الجزئية                                                                           = .....                       10/2املجموع الجزئي  

 مستلزمات التنظيف والتطهير  -10-3

طبقا    -10-3-1 للحجر  الخاضعين  إقامة  غرف  وتطهير  لتنظيف  الضرورية  املستلزمات  توّفر 
 . (34) لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري  3-3للملحق عدد  

   

غرف   -10-3-2 اعتبار  )دون  واملحالت  املشتركة  الفضاءات  وتطهير  تنظيف  مستلزمات  توّفر 
 .(35)لدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري   4-3املقيمين( طبقا للملحق عدد 

   

 %= .....  3/ 10نسبة املطابقة الجزئية                                                                                = .....                    10/3املجموع الجزئي  

 مستلزمات التصرف في النفايات  -10-4
    وجود حاوية بدواسة بكّل غرفة.   -10-4-1
مستلزمات األفرشة ومناشف  وجود أكياس صفراء من الحجم الكبير بكمية كافية لرفع    -10-4-2

 االستحمام املعّدة للغسيل من كّل غرفة مقيم بمركز الحجر يوميا.

   

وجود أكياس صفراء من الحجم الصغير بكمية كافية لرفع النفايات من كّل غرفة مقيم    -10-4-3
 مّرات في اليوم. 3بمركز الحجر بوتيرة 

   

    . (36) بالفضاءات املشتركة واملحالت املعنيةوجود حاوية بدواسة   -10-4-4

10-4-5-  ( مجرورتين  حاويتين  ل2وجود  ومن  (  الغرف  أمام  من  النفايات  الفضاءات  رفع  مختلف 
 لحجر. واملحالت بمركز ا

   

لتر باملطبخ )مطبخ املركز أو مطبخ املؤسسة املتعاقد معها    80حاويات ذو سعة    3وجود   -10-4-6
 في إطار املناولة(.

   

وجود أكياس صفراء من الحجم الكبير بالكمية الكافية الستعمالها كأكياس ثانية يوضع    -10-4-7
واألكياس  الغرف  من  املتأتية  االستحمام  ومناشف  األفرشة  لوازم  على  يحتوي  كيس  كّل  فيها 

ال املشتركة  الصفراء  الفضاءات  ومختلف  الغرف  من  واملتأتية  النفايات  على  املحتوية  صغيرة 
 ومحالت مركز الحجر الصحي.     

   

وجود أكياس صفراء من الحجم الصغير بالكمية الكافية الستعمالها لتجميع النفايات    -10-4-8
أكياس  في  وضعها  قبل  الصحي  الحجر  مركز  ومحالت  املشتركة  الفضاءات  ومختلف  بالغرف 
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 صفراء كبيرة ونقلها ملكان تجميع النفايات بمركز الحجر.     

أكياس في    6الكبير الستعمالها لتجميع فضالت املطبخ )وجود أكياس سوداء من الحجم    -10-4-9
 اليوم(.

   

)نفايات   -10-4-10 طبيعتها  حسب  الحجر  مركز  نفايات  لتجميع  الكافي  بالعدد  حاويات  وجود 
للمنزلية(   واملشابهة  املنزلية  والنفايات  للعدوى  خطرا  تمثل  التي  عالجية  أنشطة  مصّنفة كنفايات 

 قبل رفعها. 

   

 %= .....  4/ 10نسبة املطابقة الجزئية                                                                           = .....                       10/4املجموع الجزئي  

 خزن املستلزمات  -10-5

    محّل خزن املستلزمات تتوفر به التهوئة الكافية.   -10-5-1
    الكافية.  (étagères)به الرفوف  خزن املستلزماتمحّل   -10-5-2
املتوافقة   -10-5-3 غير  املستلزمات  بين  والفصل  طبيعتها  حسب  املستلزمات  خزن 

(incompatibles .) 
   

 %= .....  5/ 10نسبة املطابقة الجزئية                                                                                = .....                    10/5املجموع الجزئي  
 %= .....  10نسبة املطابقة الجزئية                                                                               = .....                              10املجموع الجزئي  

 غادرة مراكز الحجر الصحي اإلجباري شروط م -11

    مغادرة كّل مقيم ملركز الحجر الصحي اإلجباري بعد استكمال اإلجراءات املستوجبة.  -11-1
إحالة بطاقة قبول ومتابعة الحالة الصحية لكّل خاضع للحجر للمصالح الصحية املعنية   -11-2

 بالجهة. 

   

 %= .....  11نسبة املطابقة الجزئية                                                                           = .....                               11املجموع الجزئي  

 املحيط  -12
    عدم وجود فضالت باملحيط. -12-1
    عدم وجود مياه راكدة باملحيط. -12-2
    .  )37( ناجم عن الحشرات وغيرها من مصادر اإلزعاجإزعاج عدم وجود   -12-3
    عدم وجود معدات وأشياء زال االنتفاع بها باملحيط.  -12-4
    وجود مناطق خضراء معتنى بها باملحيط.  -12-5

 %= .....  12نسبة املطابقة الجزئية                                                  = .....                                                        12املجموع الجزئي  
 %..... نسبة املطابقة اإلجمالية =                                                 املجموع العام  = .....                                                               

 القياسات والتحاليل املخبرية 
    . ملغ/لتر 0.6و   0.2بتركيز يتراوح بين  وجود الكلور الراسب الحر بشبكات مياه الشراب -
    تحاليل املواد الغذائية مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل. -
      تحاليل ماء الجافال مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل. -
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......................................................................................................... املالحظات: 
 .....................................................................................................................
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 .....................................................................................................................

...................... ...............................................................................................
 .....................................................................................................................

............................................ .........................................................................
 .....................................................................................................................

 .................................................................. ................... ................................ 
 _________________________________________________________ 

 اإلمضاء:                               الصفة/الرتبة:                          االسم واللقب:              القائمون ابلتقييم:

                          .................                 .........................         ............................... 

                          .................                 .........................         ............................... 
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التعهد ابألشخاص اخلاضعني للحجر   الدليل التفسريي لبطاقة تقييم ظروف  -)يتبع(    4امللحق عدد  
 الصحي اإلجباري

 

 التفاصيل الرمز 
وضع   ) 1) في  الوحيد  االستعمال  ذات  الورقية  للمناديل  وموّزع  السائل  للصابون  بموّزع  مجّهزة  املياه  نقطة 

 استخدام وحاوية بدواسة مع كيس بالستيكي أصفر.
 في حال عدم توّفر مجموعات صحية بالغرف.   13-3إلى   8-3ال يتّم األخذ بعين االعتبار املعايير من  ) 2)
ــــ    °12املادة املنّظفة وماء الجافال   ) 3) وسطلين بالستيكيين  ( eau de javel certifiée NT)في وعائه األصلي ومعتمد م تـ

 torchons de tissu non)لتر ومكنسة وممسحتين وقطع قماش خالية من الوبر ذو استعمال وحيد    10ذو سعة  
pelucheux à usage unique)  .وأكياس بالستيكية صفراء من الحجم الكبير والصغير 

 سنة.  15استثناء الخاضعين للحجر من كبار السن غير القادرين وذوي اإلعاقة واألطفال دون   ) 4)
القطاعين   ) 5) بين  تقاطع  دون  الغذائية  املواد  بتداول  يسمح  الذي  املعماري  والتصميم  التهوئة  به  تتوّفر  مطبخ 

و  األواني  لغسل  منفصلة  وأحواض  للشراب  الصالح  الجاري  واملاء  واملتسخ  لغسل  النظيف  ونقاط  الخضر 
بأكياس   مجّهزة  بدواسة  وحاويات  الصحي  الورق  وموّزعات  السائل  الصابون  بموّزعات  مجّهزة  األيدي 
بالستيكية وأجهزة التبريد وتجهيزات وأواني طبخ صحية وناموسيات بالفتحات وحاويات فضالت كبيرة الحجم  

 مجّهزة بأكياس بالستيكية وأغطية.
خالل   ) 6) من  الغذائية  املواد  أسطح  الزجاجية  تطهير    ( 1-6) تنظيف/تطهير  الصلبة  األسطح  ذات  املشتريات 

واملعدنية  الوحيد    والبالستيكية  االستعمال  ذو  الوبر  من  خالية  قماش  قطعة  )  imbibée)   مشّربة بواسطة 
ملدة   وتركها  الجافال  ماء  بالستيكية    ( 2-6) و  دقائق قبل تجفيفها    5بمحلول  بأكياس  املغّلفة  املشتريات  نقع 

الجاري    ( 3-6) دقائق ثم غسلها جيًدا و    5باملاء والصابون ملدة    مثل األجبان  غسل الخضر والغالل جّيدا باملاء 
دقائق في درجة    4وضع الخبز في الفرن ملّدة    (4-6) ثّم وضعها بصناديق وأكياس نظيفة ومطّهرة خاّصة باملطبخ و  

 . °  63 حرارة تساوي 
خزن املواد    (2-7)قبول مواد أّولية صالحة لالستهالك وال تعّرض للخطر صحة املستهلك،    ( 1-7) التثبت من مدى   ) 7)

الصحية،   بالطرق  الصحية،    (3-7)الغذائية  بالطرق  األواني  لحفظ    ( 4-7) غسل  الجيدة  املمارسات  تطبيق 
من طرف متداولي املواد الغذائية باملطبخ في مختلف مراحل السلسلة    "bonnes pratiques d’hygiène"الصحة  

حفظ الطعام جّيدا بعد طهيه لتجنب التلوث الذي قد يحدث من خالل    ( 5-7)  ،الغذائية لتجنب تلوث األغذية
-7)   رفع فضالت املطبخ وتنظيف وتطهير مختلف أرجائه وتجهيزاته يوميا،   (6-7)  ،احتكاكه بأيٍد أو أسطح ملوثة

 ساعة، ...  72االحتفاظ بالطبق الدليل ملدة   (7
لـــــــ   ) 8) املطبخ  عملة  ارتداء  مدى  من  لــــ    (1-8)التثبت  احترامهم  ومدى  القناع  ذلك  في  بما  الواقي  العمل   (2-8)زي 

ال  التباعد الجسدي عند قبول املواد الغذائية من املزّودين وأثناء العمل باملطبخ بترك مسافة بين األشخاص  
غسل األيدي باملاء والصابون ملّدة ال تقّل عن عشرين    (3-8)تقّل عن املتر الواحد مع عدم مصافحة اآلخرين و  

بشكل متكّرر    2  -2أو فركهما متى كانتا نظيفتين بمطّهر كحولي طبقا للملحق عدد    1-2ثانية طبقا للملحق عدد  
االمتناع عن ملس الفم    (5-8)ملرفق أو بمنديل ورقي و  تغطية األنف والفم عند السعال أو العطس بثني ا  (4-8)و  

و   والعينين  األبواب    (6-8)واألنف  مقابض  مثل  للمس  املعّرضة  األسطح    ( poignées des portes)تطهير 
استخدام بشكل متكّرر وذلك بمسحها بقطعة    (plans de travail)والحنفيات ومساحات العمل   قبل وبعد كّل 
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 التفاصيل الرمز 
وضع   ) 1) في  الوحيد  االستعمال  ذات  الورقية  للمناديل  وموّزع  السائل  للصابون  بموّزع  مجّهزة  املياه  نقطة 

 استخدام وحاوية بدواسة مع كيس بالستيكي أصفر.
 في حال عدم توّفر مجموعات صحية بالغرف.   13-3إلى   8-3ال يتّم األخذ بعين االعتبار املعايير من  ) 2)
ــــ    °12املادة املنّظفة وماء الجافال   ) 3) وسطلين بالستيكيين  ( eau de javel certifiée NT)في وعائه األصلي ومعتمد م تـ

 torchons de tissu non)لتر ومكنسة وممسحتين وقطع قماش خالية من الوبر ذو استعمال وحيد    10ذو سعة  
pelucheux à usage unique)  .وأكياس بالستيكية صفراء من الحجم الكبير والصغير 

 سنة.  15استثناء الخاضعين للحجر من كبار السن غير القادرين وذوي اإلعاقة واألطفال دون   ) 4)
القطاعين   ) 5) بين  تقاطع  دون  الغذائية  املواد  بتداول  يسمح  الذي  املعماري  والتصميم  التهوئة  به  تتوّفر  مطبخ 

و  األواني  لغسل  منفصلة  وأحواض  للشراب  الصالح  الجاري  واملاء  واملتسخ  لغسل  النظيف  ونقاط  الخضر 
بأكياس   مجّهزة  بدواسة  وحاويات  الصحي  الورق  وموّزعات  السائل  الصابون  بموّزعات  مجّهزة  األيدي 
بالستيكية وأجهزة التبريد وتجهيزات وأواني طبخ صحية وناموسيات بالفتحات وحاويات فضالت كبيرة الحجم  

 مجّهزة بأكياس بالستيكية وأغطية.
خالل   ) 6) من  الغذائية  املواد  أسطح  الزجاجية  تطهير    ( 1-6) تنظيف/تطهير  الصلبة  األسطح  ذات  املشتريات 

واملعدنية  الوحيد    والبالستيكية  االستعمال  ذو  الوبر  من  خالية  قماش  قطعة  )  imbibée)   مشّربة بواسطة 
ملدة   وتركها  الجافال  ماء  بالستيكية    ( 2-6) و  دقائق قبل تجفيفها    5بمحلول  بأكياس  املغّلفة  املشتريات  نقع 

الجاري    ( 3-6) دقائق ثم غسلها جيًدا و    5باملاء والصابون ملدة    مثل األجبان  غسل الخضر والغالل جّيدا باملاء 
دقائق في درجة    4وضع الخبز في الفرن ملّدة    (4-6) ثّم وضعها بصناديق وأكياس نظيفة ومطّهرة خاّصة باملطبخ و  

 . °  63 حرارة تساوي 
خزن املواد    (2-7)قبول مواد أّولية صالحة لالستهالك وال تعّرض للخطر صحة املستهلك،    ( 1-7) التثبت من مدى   ) 7)

الصحية،   بالطرق  الصحية،    (3-7)الغذائية  بالطرق  األواني  لحفظ    ( 4-7) غسل  الجيدة  املمارسات  تطبيق 
من طرف متداولي املواد الغذائية باملطبخ في مختلف مراحل السلسلة    "bonnes pratiques d’hygiène"الصحة  

حفظ الطعام جّيدا بعد طهيه لتجنب التلوث الذي قد يحدث من خالل    ( 5-7)  ،الغذائية لتجنب تلوث األغذية
-7)   رفع فضالت املطبخ وتنظيف وتطهير مختلف أرجائه وتجهيزاته يوميا،   (6-7)  ،احتكاكه بأيٍد أو أسطح ملوثة

 ساعة، ...  72االحتفاظ بالطبق الدليل ملدة   (7
لـــــــ   ) 8) املطبخ  عملة  ارتداء  مدى  من  لــــ    (1-8)التثبت  احترامهم  ومدى  القناع  ذلك  في  بما  الواقي  العمل   (2-8)زي 

ال  التباعد الجسدي عند قبول املواد الغذائية من املزّودين وأثناء العمل باملطبخ بترك مسافة بين األشخاص  
غسل األيدي باملاء والصابون ملّدة ال تقّل عن عشرين    (3-8)تقّل عن املتر الواحد مع عدم مصافحة اآلخرين و  

بشكل متكّرر    2  -2أو فركهما متى كانتا نظيفتين بمطّهر كحولي طبقا للملحق عدد    1-2ثانية طبقا للملحق عدد  
االمتناع عن ملس الفم    (5-8)ملرفق أو بمنديل ورقي و  تغطية األنف والفم عند السعال أو العطس بثني ا  (4-8)و  

و   والعينين  األبواب    (6-8)واألنف  مقابض  مثل  للمس  املعّرضة  األسطح    ( poignées des portes)تطهير 
استخدام بشكل متكّرر وذلك بمسحها بقطعة    (plans de travail)والحنفيات ومساحات العمل   قبل وبعد كّل 
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دقائق مع مسح األسطح بقطعة قماش مشّربة بمنّظف    10قماش مشّربة بمحلول ماء الجافال وتجفيفها بعد  
 قبل تطهيرها إذا كانت مّتسخة. 

أجزاء   ) 9) وترتيب  الوتيرة  حيث  من  الصحي   الحجر  مراكز  في  التصرف  لدليل  مطابق  والتطهير  التنظيف  مخّطط 
 3الفضاءات واملحالت واملجموعات الصحية عند تعهدها بالتنظيف والتطهير املنصوص عليها بالجداول عدد  

 من الدليل.   5و 4و
وقناع جراحي وواقي العيون وواقي شعر الرأس وقفازات ذو    (tablier imperméable)  زي واقي ومؤزر مقاوم للماء ) 10)

للماء   مقاوم  مطاطي  وحذاء  طويلة  بأكمام  مطاطية  وقفازات  الوحيد   botte en plastique)االستعمال 
imperméable  .)" نوع  من  قناع  ارتداء  للحاملين  FFP2ويتّم  الصحي  الحجر  بمراكز  الجراحي  القناع  " عوضا عن 

 فيروس.لل
تنظيف   ) 11) منّظفة  (  chariot de nettoyage)عربة  بمادة  الجافال    (détergent)مجّهزة  ماء  مباشرة  ومحلول  املعّد 

سعة   بالستيكيين  وسطلين  العمل  في  الشروع  لتر ومكنسة ومماسح وقطع قماش خالية من الوبر ذو   10قبل 
 لكّل عون.   االستعمال الوحيد وأكياس بالستيكية صفراء من الحجمين الكبير والصغير

  ° 12التثبت من مدى إعداد محلول ماء الجافال املستعمل لتطهير الفضاءات واملحالت بتخفيف ماء الجافال   ) 12)
 أجزاء للماء البارد.    6بحساب جزء ملاء الجافال مقابل 

احترام   ) 13) مع  الجافال،  ماء  بمحلول  مشّربة  وحيد  استعمال  ذو  الوبر  من  خالية  قماش  بقطعة  األسطح  مسح 
تنظيفها  قاعدة "من األ  يتعّين  فإّنه  مّتسخة،  األسطح  كانت  وإذا  املّتسخ".  إلى  النظيف  "من  و  األسفل"  إلى  على 

 بقطعة قماش مشّربة بمنّظف قبل تطهيرها. 
ملراحل   ) 14) طبقا  األرضيات  تعهد  من  بمنّظف    ( 1-14)التثبت  مشّربة  ممسحة  باستخدام  األرضيات  تنظيف 

(détergent)    اعتماد طريقة الدفع األقّل تلوثا واالنتهاء باألماكن األكثر تلوثا مع  من   (au poussé)بدءا باألماكن 
األمام   إلى  املمسحة  ودفع  التقدم  لتنظيف (  en avançant et en poussant la raclette devant soi)خالل 

من خالل التراجع من العمق    (à la godille)الواسعة واملفتوحة على غرار املمرات وطريقة التجديف  الفضاءات  
الباب و    (en reculant vers la sortie)  نحو  املحالت  مثل  واملغلقة  الصغيرة  املساحات  شطف    (2-14)لتنظيف 

(rinçage( و  البارد  باملاء  مبّللة  ممسحة  باستخدام  األرضيات  باستخدام  (  14-3(  تنظيفها  بعد  األرضيات  تطهير 
أو   الدقائق قبل تجفيفها بالهواء  املطّهرة لبعض  الجافال لُتترك األرضيات  ممسحة أخرى مشّربة بمحلول ماء 

 بممسحة جافة.
عدم   ) 15) صورة  في  ضروريا  ليس  الصحية  باملجموعات  أدواش  وجود  فإّن  واملطبخ،  العملة  محالت  باستثناء 

 ف الخاضعين للحجر. استعمالها من طر 
 يتّم تنظيف وتطهير كّل مجموعة صحية مشتركة طبقا للمراحل التالية:  ) 16)

)مرآة،   (16-1)  - الصحية  باملجموعة  األسطح  باألحواض،  مسح  املحيط  السائل،    الخزف  الصابون  موّزعات 
ماء   بمحلول  مشّربة  قماش  بقطعة   )... النفايات،  حاوية  الصحي،  الورق  بمسح  موّزعات  )البدء  الجافال 

 األسطح بقطعة قماش مشّربة بمنّظف قبل تطهيرها إذا كانت مّتسخة(،
املحيط باألحواض وأجزاء األحواض    (faïence)( تنظيف الخزف 1خالل )  من  (lavabos)تعهد األحواض    (16-2)  -

األحواض فحواف  بالحنفيات  بدءا  بمنّظف  مشّربة  قماش  األحواض   ( contours des bacs)  بقطعة  وخارج 
(extérieur des bacs)    وداخلها(intérieur des bacs ،)    املذكورة    (2)ثّم األحواض  أجزاء  ومختلف  الخزف  شطف 

و   مشّربة    ( 3)باملاء  قماش  بقطعة  الترتيب  نفس  وحسب  املذكورة  األحواض  أجزاء  ومختلف  الخزف  تطهير 
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األحواض   تطهير سيفونات  ثّم  الجافال  ماء  بكّل  ° 12مل من ماء الجافال    200بسكب كمية  (  siphons)بمحلول 
 شطف األحواض بتدفق ماء الحنفيات،  (4دقيقة وأخيرا ) 15سيفون وتركه ملدة  

تنظيف األدواش بقطعة قماش مشّربة بمنّظف ثّم شطفها باملاء قبل تطهيرها بقطعة قماش مشّربة    (16-3)  -
  األسفل"، بمحلول ماء الجافال مع احترام قاعدة "من األعلى إلى

 ( chasses d’eau)وجذب دوافع املاء    (cuvettes)تغطية األوعية   ( 1)من خالل  ( toilettes) تعهد املراحيض  (16-4) -
وقفا    (2)و   وجه  ثّم  املاء  بدوافع  بدءا  بمنّظف  مشّربة  قماش  بقطعة  املراحيض  أجزاء    ( recto verso)تنظيف 

( شطف 3و )(  brosse)وتنظيف داخل األوعية بفرشاة    (piètement)وأسفل املراحيض    (couvercles)األغطية  
و   باملاء  املذكورة  املراحيض  فأسفل    (4)أجزاء  األغطية  وقفا  وجه  ثّم  املاء  )دوافع  املراحيض  أجزاء  تطهير 

األوعية وسيفونات املراحيض بسكب كمية   املراحيض( بقطعة قماش مشّربة بمحلول ماء الجافال ثّم تطهير 
 ( جذب دوافع املاء، 5ة وأخيرا )دقيق 15بكّل سيفون وتركه ملدة   °12مل من ماء الجافال  200

خالل    تعهد  (16-5)  - من  املشتركة  الصحية  املجموعة  ثّم    (1) أرضية  بمنّظف  مشّربة  بممسحة  (  2)تنظيفها 

 تطهيرها بممسحة أخرى مشّربة بمحلول ماء الجافال وتركها لبعض الدقائق قبل تجفيفها.  (3) شطفها باملاء و 
بعين   ) 17) األخذ  يتّم  املعيارينال  املشتركة من    20-8  و  19-8  االعتبار  الصحية  املجموعات  في حال عدم استخدام 

 طرف الخاضعين للحجر. 
خالل   ) 18) من  االستعمال  العيون متعّدد  واقي  ماء    (1-18)تعهد  بمحلول  قماش مشّربة  بقطعة  الجهتين  من  تطهيره 

ثّم   يتعّين    (2-18)الجافال  كما  املطّهر.  باستعمال  الرؤية  تأّثرت  إذا  باملاء  العيون  واقي  شطف  ويمكن  حفظه. 
 تنظيف الواقي بقطعة قماش مشّربة بمنّظف قبل تطهيره إذا كان مّتسخا. 

استخدا ) 19) وضع  في  الكحولي  للمطهر  واملمّرات  موّزعات  الصحية  حالتهم  ومتابعة  الوافدين  قبول  بفضاء  م 
 ومحالت العملة واملطبخ وبيت الغسيل على األقّل.

رفع النفايات حسب املسارات املحّددة لنفايات األنشطة العالجية التي تمثل خطرا للعدوى املجّمعة في أكياس   ) 20)
الخاضعين   غرف  من  املتأّتية  )النفايات  الصحية  صفراء  حالتهم  ومتابعة  الوافدين  قبول  وفضاء  للحجر 

ومحالت العملة ومحل الغسيل واملحالت األخرى باملركز والنفايات املنزلية واملشابهة للمنزلية )فضالت املطبخ،  
 ...( املجّمعة بأكياس سوداء. 

تمّثلة في زي واقي وقناع جراحي  العون املكّلف برفع النفايات بمركز الحجر يرتدي وسائل الحماية الشخصية امل ) 21)
ارتداء   ويتّم  طويلة.  بأكمام  مطاطية  وقفازات  وحيد  استعمال  ذو  وقفازات  الرأس  شعر  وواقي  العيون   وواقي 

 قناع "" بمراكز الحجر الصحي للحاملين للفيروس. 
كّل حاويات النفايات الكائنة بالفضاءات املشتركة ومحالت مركز الحجر )فضاء قبول الوافدين محل متابعة  ) 22)

األكل   قاعة  خاصة  باألعوان  الخاصة  املحالت  الغسيل،  محل  املطبخ،  للحجر،  للخاضعين  الصحية  الحالة 
الصحية املشتركة، ...( مجّهزة   املجموعات  املمرات،  األدباش،  بكيس أصفر مطابق للمواصفة  وحجرات تغيير 

 . )NT 106.86 )2015التونسية 
الواقية ) 23) اإلطار    (sur-blouse)  األزياء  باستثناء  الصحي  الحجر  مراكز  بمختلف  األعوان  ولكّل  للمقيمين  ضرورية 

 املشرف وفني الصيانة وأعوان االستقبال والحراسة.  
 ألعوان مراكز الحجر املكّلفين بالتنظيف والتطهير وغسل البياض.  )tablier imperméable( املؤزر املقاوم للماء ) 24)
وجود الكمية الكافية من األقنعة الجراحية لتغطية حاجيات مراكز الحجر الصحي اإلجباري )كّل الخاضعين   ) 25)
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وغسل  برفع  املكّلفين  األعوان  باستثناء  املؤكدة  للحاالت  للمخالطين  الصحي  الحجر  مراكز  وأعوان  للحجر 
 البياض املّتسخ واملقيمون بمراكز الحجر املخّصصة للحاملين للفيروس(.  

(26 ( " أقنعة  من  الكافية  الكمية  الحجر  FFP2وجود  مراكز  أعوان  )كّل  الصحي  الحجر  مركز  حاجيات  لتغطية   "
وغسله  املقيمين  غرف  أمام  من  املّتسخ  البياض  برفع  املكّلفين  واألعوان  للفيروس  للحاملين  اإلجباري    الصحي 

 (.بمراكز الحجر املخّصصة للمخالطين للحاالت املؤكدة
واقي العيون ضروري للمقيمين واألعوان املكّلفين بالتنظيف والتطهير وغسل البياض ورفع النفايات بمختلف   ) 27)

التصرف   طبقا لدليل  استعمال متعّدد شريطة تعهده  العيون ذو  أن يكون واقي  الحجر الصحي. ويمكن  مراكز 
 في مراكز الحجر الصحي اإلجباري بعد كّل استخدام. 

شعر   ) 28) وأعوان  واقي  الصيانة  وفني  املشرف  اإلطار  باستثناء  الصحي  الحجر  مراكز  أعوان  لكّل  ضروري  الرأس 
 االستقبال والحراسة. 

باستثناء   ) 29) اإلجباري  الصحي  الحجر  مراكز  وأعوان  املقيمين  لكّل  ضرورية  الوحيد  االستعمال  ذات  القفازات 
 . اإلطار املشرف وفني الصيانة وأعوان االستقبال والحراسة

ورفع   ) 30) والتطهير  بالتنظيف  املكّلفين  واألعوان  للمقيمين  ضرورية  الطويلة  األكمام  ذو  املطاطية  القفازات 
 النفايات بمختلف مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 

الصحي (  bottes en plastique imperméables)األحذية املطاطية املقاومة للماء   ) 31) الحجر  مراكز  ألعوان  ضرورية 
 املكّلفين بالتنظيف والتطهير ورفع النفايات. 

)  23) من
 ) 31) إلى

تحديد الحاجيات الضرورية من وسائل الحماية الشخصية لكّل خاضع للحجر ومختلف أعوان مراكز الحجر  
 بدليل التصرف في مراكز الحجر الصحي اإلجباري. 1-3و امللحق عدد  1تتّم طبقا للجدول عدد 

صحي   ) 32) حجر  وملّدة  مقيم  لكّل  الضرورية  الشخصية  النظافة  مستلزمات  املادة  تتمّثل  في  بأسبوعين  إجباري 
لفة( ومطّهر كحولي لليدين    14مل( والورق الصحي )  400قوارير ذو سعة    3كلغ( والصابون السائل ) 2املنّظفة )

مل( ومناشف نظيفة )منشف كبير الحجم    350مل( وشامبو الشعر )قارورة ذو سعة    250قوارير ذو سعة    3)
كما   يوميا(  األقّل  على  الحجم  صغير  عدد  ومنشف  بامللحق  ذلك  الحجر    3-3يتبّين  مراكز  في  التصرف  لدليل 

 الصحي اإلجباري. 
اعتبار   ) 33) )دون  املعنية  واملحالت  املشتركة  بالفضاءات  الشخصية  النظافة  مستلزمات  من  األدنى  الحّد  يتمّثل 

 مقيم في:  100غرف اإلقامة( بمركز للحجر الصحي يضّم املرافق الضرورية للتعهد بـــــ 
موّزعات للورق الصحي مرّكزة باملجموعات الصحية بفضاء قبول    10موّزعات للصابون السائل و  10  :( 33-1) -

للرجال   املخّصصين  الصحية  املجموعة  بجانبي  الصحي  للورق  وموّزع  السائل  للصابون  )موّزع  الوافدين 
العملة   ومحالت  الغسيل    ( 2)والنساء(  لنقطتين (2) واملطبخ    ( 2)ومحل  باإلضافة  اليدين    ،  لغسل  إضافيتين 

 ، (2)باملطبخ 
ذو    112:  ( 33-2) - و  500قارورة  السائل  الصابون  من  الصابون    252مل  موّزعات  لتزويد  الصحي  الورق  من  لفة 

 ( وجعلها في وضع استخدام طيلة أسبوعين، 10( والورق الصحي )10السائل )
الواف   15:  ( 33-3)  - قبول  بفضاء  مرّكزة  الكحولي  للمطّهر  العملة    (2)دين  موّزعا  وبيت    (1)  واملطبخ  (1) ومحالت 

 (،10( واملمرات واألروقة )1الغسيل )
سعة    98:  (33-4)  - ذو  الكحولي  للمطهر  )  500قارورة  الكحولي  املطّهر  موّزعات  لتزويد  ( وجعلها في وضع 15مل 
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  وزارة الّصحة 

 
 

مل لوضعها على ذّمة العاملين باملركز لتسهيل عمليات فرك    250قارورة ذو سعة    48استخدام ملدة أسبوعين و
 األيدي باملطّهر الكحولي بشكل متكّرر بمعدل قارورة في األسبوع لكّل عون باملركز.

كلغ( وماء    2تتمّثل املستلزمات الضرورية لتنظيف وتطهير غرفة مقيم يوميا وملّدة أسبوعين في املادة املنّظفة ) ) 34)
ــــ  °12الجافال   تــ )  10لتر( وسطلين بالستيكيين ذو سعة    12)  في وعائه األصلي ومعتمد م  ( وقطع قماش 02لتر 

 ومكنسة واحدة   (brosse avec socle)قطعة( وفرشاة واحدة مع قاعدة    42خالية من الوبر ذو استعمال وحيد )
(raclette )( 6ومماسح .) 

باستثناء  تتمّثل   ) 35) الحجر  مراكز  املشتركة ومختلف محالت  الفضاءات  وتطهير  لتنظيف  الضرورية  املستلزمات 
كلغ دون اعتبار الكمية الضرورية لغسل البياض التي تتغّير    42غرف املقيمين ملدة أسبوعين في املادة املنّظفة ) 

الجافال   وماء  الحجر(  بمركز  املقيمين  عدد  ومع  ° 12حسب  األصلي  وعائه  ـــفي  ــ تـ م  وأسطل    350)  تمد  لتر( 
قطعة( وفرشاة دورة   490( وقطع قماش خالية من الوبر ذو استعمال وحيد )12لتر )   10بالستيكية ذو سعة  

 ( )8مياه  ومكانس   )8( ومماسح   )168( النظيف  البياض  لنقل  وعربات   )4 ( واملّتسخ   )4 ( تنظيف  وعربات   )4  )
 ورفع مستلزمات األفرشة التي تتغّير حسب عدد الخاضعين للحجر. وأكياس صفراء من الحجم الكبير لجمع 

يتمّثل الحد األدنى من الحاويات بدواسة لتركيزها بالفضاءات املشتركة ومحالت مركز للحجر الصحي اإلجباري   ) 36)
)   16في   املشرف  اإلطار  مكتب  على  موّزعة  للخاضعين  1حاوية  الصحية  الحالة  ملتابعة  املخّصص  واملحّل   )

( ) 1للحجر  االستقبال  وفضاء  بكّل  1(  وحاوية  بالفضاء  )حاوية  الوافدين  قبول  بفضاء  الصحية  واملجموعة   )
( العملة  ومحالت  والنساء(  للرجال  املخّصصين  الصحية  املجموعة  جانبي  من  ) 3جانب  الغسيل  ومحل   )3  )

 (.4واملطبخ ) 
 وغيرها من مصادر اإلزعاج )تلوث سمعي، روائح كريهة،...(.  (traces)آثارها  وأ عدم وجود حشرات أو قوارض   ) 37)

 كيفية تعمير بطاقة التقييم واحتساب املجموع ونسب املطابقة
 كيفية تعمير بطاقة التقييم:    

 : املناسبة الخانة في  عالمة بوضع  بطاقة التقييم تعمير  يتم -    
 بة، املطلو  لالشتراطات مطابق  :1        
 املطلوبة، لالشتراطات مطابق : غير0        
 أثناء زيارة التقييم.  فيها والحسم منها  التأكد يتم لم بالنسبة لعناصر التقييم التي متأكد: غير       

 في الفضاء املخّصص لذلك في آخر البطاقة. املالحظات بعض  يمكن تدوين  -  
 :  املجموع ونسب املطابقة احتساب كيفية  

 باملحور،   عنصر لكل  املسندة األعداد  مجموع الجزئي = املجموع -
  ، x 100املحور(  عناصر  مجموع /  الجزئي )املجموع = للمطابقة الجزئية النسبة -
 املحاور، بكافة التقييم عناصر كافةل عليها  املتحصل  الجزئية  األعداد كل مجموع = العام املجموع -
 . x 100التقييم(  عناصر  كافة مجموع / العام )املجموع =  للمطابقة اإلجمالية النسبة -
 بالتقييم املعني  العنصر     يتم احتساب ال فإّنه متأكد،  غير خانة  في عالمة وضع و التقييم عنصر في الحسم عدم عند  :مالحظة

   التقييم. عناصر كافة العام ومجموع عناصر املحور ومجموع واملجموع الجزئي املجموع في

 


