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ماهي األشياء التي تحتاج التطهري

شكل الشخصية، قادرة عىل العمل عن طريق التقليل من املخاطر املحتملة للصحة.

 فال شك بأنه تطهري املزايا لصحة املجتمع، ولكنها ال تخلو من املخاطر للمشغلني. تقييم التعرض

 فيام يتعلق نوع من األعامل التجارية والبيئة التي تعمل فيها أمر حاسم التخاذ التدابري الوقائية

املناسبة

 واملخاطر التي يتعرضون لها ملشغيل عىل حد سواء الكيميائية )االتصال مع املنتجات(

البيولوجي

ميكن أن يحدث التعرض:

• االتصال املبارش مع الجلد أو العينني، وذلك أساسا من اليدين؛

• عن طريق االستنشاق، يف حالة استخدام معدات الرش أو الغاممات؛

• تناول عريض.

التدريب هو أحد الجوانب الرئيسية للتدريب املهني يعني أن املديرين يجب أن يتبع دورات

  منتظمة عىل االستخدام اآلمن للمنتجات.

من أجل الحد من املخاطر، ويجب توفري املوظفني أيضا مبعدات الوقاية الشخصية املناسبة:

• نظارات واقية لحامية العينني من لطخات من املواد املهيجة أو الكاوية؛

• قفازات لحامية الجلد. يف حالة استخدام .
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أعدت من رشكة بولونيا USL قبل قسم الصحة العامة
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)اتصال مع املواد العضوية(.



ملاذا التطهريمكان التطهري كيفّية التطهري

لتدمري الكائنات الحية الدقيقة املسببة لألمراض موجودة يف البيئة يف النباتات واملعدات، ويقلل

من خطر انتقال العدوى.

 التطهري هو عملية كيميائية أو املادية التي من املقرتح أن يخفض إىل مستوى آمن لعدد من

 الكائنات الحية الدقيقة املسببة لألمراض املوجودة عىل األسطح والجامد، مع استثناء من الجراثيم

البكتريية.

يتم تعريف التطهري:

• مستوى عال، عندما يؤدي إىل تدمري جميع الكائنات الحية الدقيقة، باستثناء عدد كبري من 

الجراثيم البكتريية؛ 

  املستوى املتوسط، إذا كانت قادرة عىل تدمري األشكال النباتية من البكترييا، املتفطرات )عىل 

 سبيل املثال، أن السل(، ومعظم الفريوسات والفطريات، ولكن ليس الجراثيم البكتريية؛

 مستوى منخفض، إذا يقيض عىل البكترييا يف شكل الخرضي، بعض الفريوسات وبعض

الفطريات، ولكن غري قادر عىل قتل املتفطرات )عىل سبيل املثال، أن السل( والجراثيم البكتريية؛

 يف البيئة املعيشية، حيث أنه ال يكفي تنظيف شامل باملاء واملنظفات، وعموما كافية عىل مستوى

منخفض التطهري الكيميايئ

يجب دامئا أن يسبق التطهري عن طريق تنظيف.

يف حالة التلوث البيولوجي، وينبغي أن يسبق التنظيف عن طريق إزالة املواد العضوية عزز.

فقط عىل تنظيف األسطح سابقا، واحرتام طريقة استخدام املنتج عىل امللصق.

وقبل الرشوع يف عملية التطهري:

• للتشاور اإلجراءات التشغيلية محددة؛

• تحقق من اكتامل املعدات، مبا يف ذلك معدات الوقاية الشخصية؛

• تأكد من أن املنتجات املخزنة بشكل صحيح وليس انتهاء.

إذا كان هذا الحل هو غري جاهز لالستخدام:

• ارتداء معدات الوقاية الشخصية املقدمة؛

• تنفيذ التخفيف يف زجاجات صغرية الحجم للحد من مخاطر التلوث من الحلول؛

• التأكد من أن الحاوية تالمس يديك أو غريها من األشياء / السطوح؛

• الجافة عىل الفور أي ترسب من الوعاء الذي يحتوي عىل مطهر؛

• تسليط الضوء عىل التعبئة والتغليف األصيل عىل تسمية موعد االفتتاح وتاريخ انتهاء الصالحية؛

• اإلبالغ عن حاويات جاهزة: اسم املنتج، والرتكيز عىل االستخدام املقصود، تاريخ إعداد وانتهاء.

بعد االستخدام:

• إغالق الحاويات للحيلولة دون تبخر املذيب وخطر التلوث؛

 تخزين املنتج بعيدا عن مصادر الحرارة، يف مكان ال ميكن الوصول إىل الجمهور ومنفصلة عن

املواد القابلة لالشتعال

 يف البيئات وحاالت يحتمل أن تكون خطرة للناس الذين هم عرضة بشكل خاص، مثل كبار

السن واألطفال أو األشخاص الذين يعانون من ضعف املناعة

 أيضا يف البيئة املعيشية يتعرض لخطر التلوث مع الكائنات الحية الدقيقة، وخاصة يف املناطق

 األكرث عرضة للخطر، مثل الرصف الصحي )الصحة، مقابض باب الحامم، والحبل / زر دافق،

 الحنفيات  وموزعات الصابون( والعيادات الطبية )األسطح املالمسة املشرتكة، املعدات( أو

املطابخ )األرضيات وأسطح العمل(. يزيد من خطر يف حالة تلوث مع املواد العضوية

)الرباز والدم واللعاب، وما إىل ذلك(. 

يجب أن يتم تقييم اختيار املطهرات وترية الطلب عىل أساس حساسية املنطقة املراد عالجها.

بشكل عام، فإنها تنظر يف:

• مجاالت حيوية عالية - املراحيض؛

• املناطق املتوسطة الحرجة - عيادات، والفصول الدراسية؛

• مناطق منخفضة الحرجة - املمرات والردهات.

 املنتجات األكرث مناسبة لتطهري روتينية األسطح البيئية، مثل األرضيات والجدران قابل للغسل،

 ومواعيد املباريات الحامم والتجهيزات بشكل عام، هي تلك القامئة عىل هيبوكلوريت الصوديوم،

تسويقها تحت أسامء التبييض، التبييض، ومطهر
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